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Kiną Komunistų Kariuomenė 
Kaujasi Korėjos Fronte

Pirmieji Kinų Daliniai Pasirodė Fronte; Neini*, ar Ko- 
munistinė Kinija Atvirai Isitraulu j Karų; Ameri-

ir Anglai Artinasi prie Mandžurijos 
Sienos; Korėjos Karas Jau Nulemtas

Praeitos savaitės viduryje 
Korėjos respublikos armija 
vienoje vietoje jau buvo 
pasiekusi Mandžurijos sie
ną, bet Korėjos bolševikų 
netikėtas puolimas privertė 
korėjiečius pasitraukti nuo 
sienos, šią savaitę ameri
kiečiai, anglai ir korėjiečiai 
sustiprintomis jėgomis arti
nasi prie Mandžurijos sie
nos.

Praeitą savaitę Korėjos 
fronte pirmą kartą pasiro
dė Kinijos kariuomenės da
liniai, apie kuriuos jau ir

Jugoslavija Gauna 
Besąlyginę Pagalbą

Jugoslavijos diktatorius 
Tito sekmadienį kalbėjo 
antifašistinių moterų suva
žiavime Zagrebe ir sakė, 
kad jis vedąs derybas su 
Amerika dėl davimo Jugo
slavijai pagalbos maistu. 
Kraštui gresia badas, bet 
Amerika sutinkanti duoti il
galaikių kreditų ir maisto. 
Tito sakė, kad Amerika ne-
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KORĖJOS BOLŠEVIKŲ ŽIAURUMŲ PAVYZDYS

Yaizdc matyti 300 lavonų politinių kalini/, kariuos Korėjos bol&evikai bėgdami i* 
Hamhung nužudė. Kaliniai buvo išvaryti ii kalėjimo, suvaryti į vieną urvą kakle, u 
paskui urvo anga buvo aklinai uždaryta ir visi kaliniai užtroško. Tokių žiaurumų 
bolševikai papildė labai daug Korėjoj ir jų aukų priskaitoma dešimtis tūkstančių.

Kongreso ir Vietos Rinkimų 
Kampanija Eina Prie Galo

Laukiama, kad 42,000,000 Balsuotojų Dalyvaus Rinki- 
Karšta Politinė Kova Ohio Valstijoj dėl

Senatoriaus Taft’o Perrinkimo; 34 Valsti
jose 230 įvairių Klausimų Spren-

Trys Banditai
Išplėšė $50,000

_ _  stato jokių politinių sąlygų
seniau buvo kalbama, bet davimui.
dar nebuvo tikrumo, ar tai! Tito įspėjo Jugoslavijos
yra Mandžurijoj sumobili- “reakcininkus,” kad jie ne-
zuoti korėjiečiai, ar Kinijos 
reguliarinė kariuomenė. Kol 
kas yra atpažintas tik vie
nas kinų komunistų pulkas, 
kurs dalyvauja kautynėse 
rytiniuose Korėjos pakraš
čiuose, maždaug 30 mylių 
į šiaurę nuo Hungham did
miesčio.

Kiek kariuomenės kinų 
komunistai siųs į Korėją, 
dar tebespėliojama. Vie
nok yra tikra, kad kinų ko
munistų intervencija į Ko
rėjos karą jau yra pavėla
vusi ir tik gali užvilkinti ka
ro užbaigimą, bet to karo 
likimas jau yra išspręstas. 
Jungtinių Tautų jėgos da
bar yra 35-50 mylių atstu
me nuo Mandžurijos sienos 
ir sutraukus turimas Korė
joj jėgas Korėjos bolševikų 
ir kinų pagelbinės jėgos bus 
įveiktos.

Šiaurės Korėjos bolševi
kai paskutinėmis dienomis 
gavo naujų ginklų iš Rusi
jos ir jų kariuomenės liku
čiai pasirodė fronte su daug 
tankų ir artilerijos.

Paimtų belaisvių skaičius 
Korėjoj jau perviršijo 130,- 
000 vyrų.

SIŪLO SOVIETAMS
‘‘PERSTOTI BIJOTI”

sitikėtų jokių politinių per
mainų Jugoslavijoj ir gra
sino, kad diktatoriškas re
žimas mokėsiąs apsidirbti 
su visais reakcininkais. Ti
to dar sakė, kad Maskva 
jau butų sukursčiusi karą 
prieš Jugoslaviją, jei ji ne-

Pakelti Uždarbiai Tibetas Prašo Maskva Boikotuos 
1,560,000 Darbininkų Indijos “Pagalbos” JT Sekretorių Lie

Virš pusantro miliono 
darbininkų gavo uždarbių 
pakėlimą laisvu susitarimu 

•su darbdaviais be streiko, 
bijotų, kad karas prieš Ju-.Tajp praneša darbo depar- 
goslaviją gali virsti visuoti- tamentas. Daugelyje dirb-

Kinijos komunistų vy-
nausybė paskelbė, kad jos

Sovietų Rusija žada “boi- 
Junartiniu TautaiL-z^f lird V* IVVTVUVZV*

nu karu.

Senatorius Henry Cabot 
Lodge, Amerikos atstovas 
Jungtinėse Tautose, šešta
dienį siūlė Sovietams, kad 
jie “perstotų bijoti’’ Vaka
rų ir suprastų, kad nieks 
čia netyko jų pulti. “Bi
jantieji žmonės” yra labai 
pavojingi, nes manydamies 
esą pavojuje jie gali patys 
pradėti pasaulines skerdy
nes. * f

Nušovė Sirijo* Pučo Vadą

Šį pirmadienį vienas siri- 
jietis nušovė Beirute, Leba- 
nono sostinėj, Sirijos gene
rolą Sami Hennawi, kuris 
prieš metus laiko buvo pa
daręs Sirijoj perversmą ir 
davė įsakymą iššaudyti nu
verstosios vyriausybės na
rius. Generolas buvo nušau
tas, kai jis sėdo į gatvėkarį. 
Pasikėsintojas areštuotas.

Puertorikoj Kilo 
Kruvinos Riaušės

Šį pirmadienį Puertori- 
kos sostinėj, San Juan, kilo 
kruvinos nacionalistųvriau- 
šės. Ginkluoti riaušininkai 
puolė gubernatoriaus Louis 
Munoz Martin palocių ir 
bandė į jį įsiveržti. Polici
ja ir sukelta nacionalinė 
gvardija riėušininkus iš
sklaidė ir laike susišaudy
mo žuvo 35 žmonės. Su
žeistų skaičius nepaduoda
mas.

Puertorikos nacionalistai 
reikalauja salai nepriklau
somybės, jie nori atsiskirti 
nuo Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Bet gyventojų 
didelė dauguma, kuriai at
stovauja pačių gyventojų 
rinktas gubernatorius Mar
tin, nepriklausomybės rei
kalavimo nekelia ir tenki
nasi plačia autonomija.

Gub. Martin sako, kad 
riaušes sukėlė kraštutinieji 
nacionalistų susibaudėliai 
su komunistų pagalba. Gu
bernatorius sako, kad riau
šės buvo nukreiptos prieš 
demokratiją.

PADOVANOJO MILIONĄ 
YALE UNIVERSITETUI

tuvių darbininkai gavo ne 
tik uždarbių pakėlimą, bet 
ir pasižadėjimą iš dartąįa- 
vių pusės vėliau vėl pakel
ti uždarbius, jei gyvenimo 
pabrangimas pateisins tokį 
pakėlimą. Departamento 
pranešimas apima laikotar
pį iki rugsėjo mėnesio galo. 
Ir spalių mėnesį daug dar
bininkų iškovojo uždarbių 
pakėlimą derybomis, be 
streikų.

5 Šimtai Vyskupų 
Balsavo Vienu Balsu

armijos eina “išvaduoti Ti- generalinį sekretorių Tryg- 
betą iš imperialistų jungo,” į ve Lie, jei jis bus JT seimo 
o iš Indijos gauta žinių, paskirtas eiti sekretoriaus 
kad kinų komunistų armi- pareigas. Višinskis sako, 
jos jau užėmė rytinio Tibe-sako, kad T. Lie esąs “dvi- 
to miestą Lho Dzong, ku- veidis,” o Malikas sako, 
ris yra 200 mylių atstume kad Rusija neturės su juo 
nuo Tibeto sostinės Lhassa. jokių reikalų ir skaitys jo

Šį pirmadienį du bandi
tai, pasipuošę, kaip Hallo- 
ween baikoriai, įsiveržė į 
Newtonville banką prie 
Bostono ir atėmė iš kasi
ninko 50,000 dolerių. Ban
ditai įėjo iš ryto tik atida
rius banką, atstatė į kasi
ninką automatišką šautuvą 
ir pareikalavo pinigų. Ka
sininkas atidavė jiems 19 
maišiukų su pinigais ir ban
ditai greit išnyko. Trečias 
tanditas laukė gatvėje su 
masina ir nusigabeno pini
gus ir banditus. Pabėgimui 
banditai panaudojo vogtą 
automobilį. Policija sako, 
kad banditai atrodė “pasi
mokę” iš garsiojo Brink 
apieplėšimo.

Kaip Saugotis
Atominių Bombų

Vienas » turtuolis, kuris 
savo pavardės nepanorėjo 
skelbti, davė Yale Univer
sitetui, New Haven, Conn., 
vieną* milioną dolerių ir 
skyrė tuos pinigus jauniems 
humanitarinių mokslų mok
slininkams remti. Iš to fon
do bus skiriamos stipendi
jos gabiems mokslininkams

Šį trečiadienį, lapkričio 1 
d., Romos katalikų bažny
čia skelbia savo naują 
dogmą (tikybos tiesą), kuri 
sako, kad Marija, Jėzaus 
motina, buvo paimta į dan
gų su kunu ir siela.

Prieš paskelbiant tą dog
mą popiežius atsiklausė Ro
mos katalikų vyskupų ir 
kardinolų ir virš 500 vys
kupų ir kardinolų vienbal
siai pasisakė už naują dog
mą.

Naujos dogmos paskelbi
mas Romoje vyksta su dide
lėmis iškilmėmis, dalyvau
jant minioms tikinčiųjų ir 
daugeliui aukštų bažnyčios 
pareigūnų iš viso pasaulio 
kraštų.

IŠ KALĖJIMO
PABĖGO 112 KALINIŲ

Puertoriko saloje, San 
Juan mieste, praeitą sek
madienį iš kalėjimo pabėgo 
112 kalinių. Sukelta visa 
salos policija pradėjo dide
lę medžioklę ir jau prane
ša, kad 53 bėgliai esą pa
gauti, o kiti dar ieškomi

Tibeto vyriausybė prašo 
Indijos “diplomatinės pa
galbos,” kad Indija reika
lautų iš kinų komunistų su
laikyti savo armijas. Indi
ja jau ir protestavo Peipin- 
ge, bet be jokiiį pasekmių. 
Indija baukštosi, kad per 
Tibetą kinų komunistai tu
rės ilgą sieną su Indija ir 
pradės siųsti į Indiją savo 
agentus, o vėliau gal atsiųs 
ir ginkluotus “sukilėlius.”

Eisenhoicer Atlanto 
Armijųs Vadas

Prezidentas Trumanas tu
rėjo pasitarimą su generolu 
Eisenhoweriu ir sakoma, 
kad generolas sutiko imti 
vadovybę Atlanto Pakto 
šalių armijoms, kurios da
bar organizuojamos. Atlan
to pakto šalių karo ministe- 
riai dabar tariasi ir, sako, 
visi sutinka su generolo Ei- 
senhowerio paskyrimu, bet 
dar nėra baigta susitarimas, 
kokią vietą Atlanto šalių 
armijoj skirti vokiečių karo 
pajėgoms. Tas klausimas 
baigiamas spręsti šią savai
tę. Tada bus paskelbta ii 
gen. Eisenhowerio paskyri
mas.

MAISTO KAINOS
VIS DAR KYLA

paskyrimą “neteisėtu.
Kito generalinio sekreto

riaus Jungtinių Tautų sau
gumo taryba nepajėgia pa
skirti, nes negalima susitar
ti dėl kandidato. Amerika 
ir kitos šalys mano, kad JT 
seimas gali neatsižvelgti į 
Maskvos šantažą ir skirti tą 
patį sekretorių.

____________________ ___ z

LENKIJA SULYGINO
ZLOTĄ SU RUBLIU

padėti jiems pasiruošti savo'cukrinių nendrių plantaci-
amatui. jose ir miestuose.

Ateinantį antradienį, lap
kričio 7 d. Amerikos bal
suotojai renka visus atsto
vų rūmų narius (kongres- 
monus), trečdalį senatorių 
ir visose valstijose daug 
vietos pareigūnų, guberna
torių, seimelių narius ir sa
vivaldybių viršininkus.

Balsuotojų yra užsiregis
travusių, pagal neoficiališ- 
kus apskaičiavimus, iki 69 
milionų, bet balsavimuose, 
pagal politinių stebėtojų 
spėjimą, dalyvaus gal 42 
milionai piliečių, kas butų 
rekordas “pusės termino”

Musų vyriausybė išleido 
knygutę, kurioj duoda pa
tarimus kaip saugotis ato
minių bombų, jei musų kra
štas butų užpultas. Jei bu
si ne tiesiai po atombombos 
sprogimu, tai apsisaugoti 
nuo atombombos sprogimo 
galima. Kilus aliarmui rei
kia laikytis tokių taisyklių:

Lenkijos vyriausybė pa
skelbė dekretą, pagal kurį 
visi pinigai krašte pakeičia
mi naujais. Už 100 senųjų 
zlotų duodamas vienas nau
jas zlotas, kurio vertė bus 
lygi rusiško rublio vertei 
(25 amerikoniški centai).

IZRAELIS TURI
NAUJĄ VYRIAUSYBĘ

Izraelio naują vyriausybę 
sudarė buvęs premjeras 
Ben Gurion. į naują vy
riausybę įeina žymiųjų par 
lamento partijų atstovai.

PERRENKAMI NET
32 GUBERNATORIAI

1. Stenkis pasislėpti na 
mo skiepe ar požeminio 
gelžkelio urve, jei to nega- 
galima, tai bet kokiame 
griovyje ar duobėj.

2. Gulk tiesiai ant žemės 
ant pilvo.

3. Veidą paslėpk ranko
se.

4. Neik laukan tuoj po 
bombos sprogimo.

5. Negerk ir nevalgyk 
nieko tuoj po bombos spro
gimo, nes vanduo ir mais
tas gali būti užnuodytas. 
Vanduo iš butelių ar mais
tas iš kenų galima vartoti

6. Neskleisk jokių gan
dų, kad nekiltų panika.

Jei esi lauke, geriausiai 
turėti ant galvos skrybėlę ir 
nebūti atraitytomis ranko
vėmis. ’

New York** Medžioja
Visokia* Padugne*

Kai kuriose valstijose 
rinkimai įdomina visą kraš
tą. Pavyzdžiui, Ohio sena
toriaus Robert Taft perrin
kimas, prieš kurį ypač 
griežtai kovoja nrtraniy.nnti 
darbininkai, įdomina visos 
šalies dai biniiikus. Jei- dar
bininkams pavyktų pravesti 
demokratą Ferguson vietoj 
populiaraus republikonų 
vado Tafto, tas sustiprintų 
politinę unijų veiklą visame 
krašte. New Yorko miesto 
majoro ir gubernatoriaus 
rinkiihai irgi įdomina visą 
kraštą. J majoro vietą yra 
trys populiarus kandidatai, 
o dėl gubernatoriaus vietos 
eina aštri kova tarp repub- 
likono T. E. Dewey ir de
mokrato W. A. Lynch.

Demokratų partija šiuo 
metu turi daugumą ir at
stovų rūmuose ir senate. 
Republikonų partija tikisi 
tą daugumą paveržti.

34 valstijose balsuotojai 
ateinantį antradienį turės 
išspręsti 230 įvairių vietos 
klausimų referendumuose. 
Iš įdomesnių reikia pažy
mėti Kalifornijos referen
dumą dėl lažybų ir azarti
nių lošimų (gembleriavi- 
mo) legalizavimo; Arkan- 
sas valstija balsuoja dėl 
prohibicijos; Massachusetts 
balsuotojai turi atsakyti į 
9 referendumų klausimus 
ir tt

MIRĖ ŠVEDIJOS
KARALIUS GUSTAVAS

Agrikultūros departamen
tas sako, kad maisto kainos 
neis žemyn, bet kils dar ir 
toliau. Ypač departamen-

Ateinantį antradienį 32 
valstijose perrenkami gu
bernatoriai. Dešimtyje vai 
stijų kova dėl gubernato
riaus vietų sukėlė platesnio 
susidomėjimo. Kalifornijoj 
varžosi E. Warren su James 
Rooseveltu, Connecticut 
valstijoj C. Bowles su John 
D. Lodge, Arizonoje išstatėtas laukia, kad ateinančių 

metų pradžioje ir pavasarį savo kandidatūrą Mrs. Ana

New Yorko policija jau 
padėjo į kalėjimą virš 500 
žmonių, kurie įtariami chu
liganizmu. Tai padaryta 
prieš rinkimus, kad “pa
dugnės” negalėtų dalyvau
ti rinkiminėj “kovoj” su 
peiliais ir revolveriais. Ypae 
medžiojami visokie teismų 
jau bausti elementai, kurie 
dažnai siūlo savo kumščių

maisto kainos pasieks re- Frohmiller prieš Howard patar n a v i m u s politikie- 
kordo. Pyle. nams. .................

Praeitą sekmadienį Stock- 
holme mirė sulaukęs 92 
metų amžiaus švedų kara
lius Gustavas Penktasis, o 
šį pirmadienį sostą užėmė 
jo 67 metų sūnūs, Gustavas 
Adolfas šeštasis.

Miręs karalius karaliavo 
nuo 1907 metų ir per visą 
laiką soste jis skrupulingai 
laikėsi konstitucijos ir ne 
kartą skirdavo socialistinę 
šalies vyriausybę, kai gy
ventojai išrinkdavo socialis
tinę daugumą į parlamentą.
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BAŽNYČIA IR 
DIKTATŪRA RUSIJOJ

Spalių 16 d. Maskvoj su
sirinko “taikos šalininkų” 
konferencija. Tai antras 
taikos komedijos vaidini
mo aktas. Jei Stockholme 
panašioj konfėrencijoj pir
mų vietų užėmė Įvairus 
svietiški bendrakeleiviai, 
tai Maskvoj pirmoje vieto
je pasirodė Įvairių bažny
čių “atstovai.* Bolševizmas 
išnaikino tūkstančius dvasi
ninkų—popų, kunigų, pas
torių ir rabinų, bet, reikalui 
esant, bolševikai išvelka 
viešumon “bažnyčių atsto
vus” ir rodo juos pasauliui, 
kaip maskvinės “taikos” ša
lininkus. ,

Maskvos politika yra ag
resinga, plėšikiška, bet 
Maskvos plėšikai visus sa
vo plėšimus pridengia “tai' 
kiais” žodžiais. Kai jie 
siunčia rusų apginkluotus 
Korėjos bolševikus Į karų, 
jie kalba apie Korėjos lais
vę ir nepriklausomybę; ka
da Korėjos bolševikai gau
na lupti, Maskva rėkia apie 
“Amerikos agresiją.”

Staliną, visi dvasiškiai, kaip 
1 virvutės tampomos lėlės, 
pašoko ir ilgai, ilgai plojo

Maskvos “taikos” konfe
rencijoj dalyvavo iš Lietu
vos kanauninkas J. J. Stan
kevičius, kas Maskvos pro
pagandos laikraščiams da
vė mintĮ pašūkauti apie

renginy raiŠYy
Štai, Mizara “Laisvėj” sako 
(Nr. 201):

“Didžioji marmuru ir krikš- 
tolu žvilganti Maskvos kolum- 
nu salė. Pirmoje eilėje, arti 
tribūnos, sėdi aukštieji dvasiš
kiai. . . . Ją tarpe sėdi Kauno 
kataPku arkivyskupijos vika
ras, kancleris, prelatas Juozas 
Stankevičius. Jo dalyvavimas 
taikos kongrese, kaip kiekvie
nas gali suprasti, turi didžiulės 
reikšmės Lietuvai. . . .

“Jo vykimas taikos kongre- 
san juk buvo ne be pasitarimo 
su Irtais dvasiškiais. Jis ten 
buvo ją atstovas, ju kalbėto
jas.” •

O “Vilnis” drąsiai paša 
koja:

“Ši žinia marijonų ‘Draugą’ 
išvedė iš lygsvaros, o ‘Naujie
nos’ švokščia, kad jį gal ‘Sta
linas įšventino.’

“Ši žinia šipuliais paverčia 
melus buk Lietuvoj sunaikinta 
bažnytinė hierarchija. O ant
ra, ši žinia patvirtina tą, ką 
mes šimtą kartų sakėme pir-

ir “kėlė ovacijas” didžia
jam ir kruvinajam tautų 
budeliui.

Kokioje “dvasioje” ėjo 
Maskvos “taikos” konfe
rencija, matyti iš kun. J. 
Stankevičiaus kalbos, kūną 
paduodame ištraukose pa
gal Maskvos “Pravdą”:

“Aš džiaugiuosi, kad šioje 
konferencijoje galiu kalbėti vi
sų Lietuvos katalikų vardu

Mes kviečiame viso pasau
lio katalikus ryžtingai paremti 
didvyrišką korėjiečių kovą už 
laisvę ir nepriklausomybę, su 
amerikoniškai angliškais užgro- 
bikais.

“Su panieka žiūrime į Wall 
Stryto ir City menkutę karo 
kurstytojų grupę, virtusią žmo
nijos rykšte.

“ši grupė užgrobė skaitlin
gus pasaulio turtus rr nori šias 
vertybes panaudoti žmonijos 
sunaikinimui . . .

“Daiktus reikia vadinti jų 
pačių vardu: kas vagia, tas va
gis; kas žudo žmones ar duoda 
jų žudymui ginklus, tas žmog
žudys . . .

“Mes smerkiame amerikoniš- 
kus-angkškus užgrobikus, kurie 
sukurstė naują, krauju pasriu 
vusį, Korėjos karą . . .

“Veidmainingas yra tvirtini
mas, kad šiuo metu Amerika 
ir Anglija atstovauja demokra
tijai. Ten, kur pavergiamos 
kitos tautos, kur skatinamas 
negrų beteisiškumas, ten nėra 
demokratijos, bet vyrauja žiau
ri priespauda.’’

Iš tų ištraukų matyti, kad 
kun. J. Stankevičius Mask
voje kalbėjoj, kaip užsukta 
bolševikiška plokštelė. Kal
bėjo tą patį, ką kalba Mas
kvos propagandos laikraš-
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PYONGYANG GYVENTOJ U SVEIKINA IŠVADUOTOJUS

Bolševikiškos Korėjos sostinės, Pyongyaog, gyventojai ti 
išvaduotojos. Amerikiečius ir korėjiečius, korie išvarė bolševiką okupantus iš Miesto. 
Pyongyang gyventojai džiaugiasi ir todėL kad jų miestas, palyginti, mažai nukentėjo 
mao karo veiksmą.

Kas Savaite
laikyti izoliuotus. Tokie 
komunistai jau ir rankioja-

kur pradedama kalbėti apie mh 
kūrimą “Lietuvių Bendruo
menės.” Waterbury suva
žiavę naujieji ateiviai jau ir 
nutarė pradėti tokios bend
ruomenės organizavimą, o 
veikėjų pasitarime eilė kal
bėtojų pasisakė už bend
ruomenę ir . . . prieš Ame
rikos Lietuvių Tarybą.

Atrodo, kad “bendruo- 
meninkai” ne tiek yra susi
rūpinę sujungti Amerikos 
lietuvius Į naują, vieningą 
organizaciją, kiek nori pa
dėti Į archyvą Amerikos 
Lietuvių Tarybą.

Bendruomenė?
Lietuvių kolonijose kai

x
Taiko* Burbulai

Valstybės sekretorius, 
Dean Acheson, praeitą sa
vaitę sakė, kad Maskvos ir 
jos satelitų Prahoje sutarti 
“taikus pasiūlymai” Vokie
tijai suvienyti, nėra naujas 
priėjimas prie klausimo, 
bet ta pati sena Maskvos 
politika, tik pasakyta ki
tais žodžiais.

O tuo tarpu rytinėj Vo
kietijoj bolševikai organi
zuoja stiprią vokiečių armi- 
'ją ir kartu griežtai protes-

Waterburio debatuose kai tuoja prieš ketamą orgahi-

dabar eina tas pačias lioka-i Kad Sovietų kontroliuo-' dėl R. Taft perrinkimo Į sė
jų ir režimo palaikymo par-!jamoj Lenkijoj nėra jokios matą eina karšta kova Ohio 
eigas, kaip ir carų laikais, demokratijos, tą ir pats valstijoj. Darbininkiškos or-;eigas, kaip ir carų 
Prie carų popai meldėsi už 
carą, dabar meldžiasi ir 
keliaklupsčiauja už carą 
Staliną. Bolševikinėj Rusi
joj atgimė ir kiti carizmo

Bimba žino. Kad Lietuvo
je jos ir šešėlis išdilo, taip
gi faktas, kurio jokie bim- 
bos neužginčys. Bet, jei

ganizacijos veda griežtą 
rinkimų kampaniją prieš R.

kurie kalbėtojai skundėsi, 
kad jiems Įkyrėjo tie patys 
veidai ALT priešakyje, kiti 
staiga net pasidarė demo
kratai ir nori lietuvius “de- 
mokratiškiau” jungti, negu 
tą daro A. L. Taryba.

Jei debatai dėl bendruo
menės eis Waterbury pra

praeityje teko saugotis len- 
ramsčiai—rusų nacionaliz- kiškų vilkų, tai dabar Lie- 
mas ir vienvaldiškumas. tuvą ušgulė kiti žvėrys, ne- kiausišeina nauja jėga, or-. 
Paimkite rusišką carizmą,
padauginkite jo šlykštybes 
šimtą kartų ir turėsite šių 
dienų bolševizmą!

NUO VILKŲ ANT MEŠKŲ 
A

Taftą, kaipo unijų neken- dėta kryptimi, jie gal pa- 
čiamo Taft-Hartley Įstaty-’ kenks A. L. Tarybai, bet 
mo autorių.

Dabar Į politiką vis aiš-

mažiau plėšrus—bolševiki- ganizuoti darbininkai per 
nis nacionalizmas. Lauksi- unijų sudarytus politinės

“Laisvej 
Bimba rašo:

( ĮSI . 40x77

čiai “Laisvė” ir “Vilnis,” 
ką kalba Maskvos imperia
lizmo atstovai Jungtinių 
Tautų seime. Stankevičius, 
kaip ir Višinskis, mala tą 
pačią propagandą, o tas ge
riausiai rodo, kad visi tie 
kunigai ir kitokie popai 
Maskvoje buvo tik bolše
vizmo propagandos garsia
kalbiai.

Kad užglušinti, persekio
jami, o kartais diktatūros 
režimo ragaišiu paperkami 
kunigai Įsitraukia i propa
gandą, nėra nieko stebėti
na. Nėra nė mažiausio pa 
grindo manyti, kad kunigai

“Demokratinė Lenkija ir 
tarybinė Lietuva gražiai su
gyvena. Vilnius jau atlietu
vintas. Musų pabėgėliai vel
tui sielojasi dėl Vilniaus. 
Vilnius jų ‘išlaisvinimo’ nei 
prašo nei laukia.“

me, kada Bimba pasi
džiaugs. kaip eina Vilniaus 
ir Lietuvos rusinimas. Tu
rėjome laikus, kuomet Kap
sukai ir kompanija visus 
kovojusius uz laisvą Lie
tuvą ir lietuvišką Vilnių 
“sočia lpa:riotais” plūsdavo. 
Musų vviiausis uždavinys 
yra ir bus išsilaisvinti nuo 
“išlaisvintojų,” kokie jie 
bebūtų—ar “demokratiški” 
lenkai ar komunistiniai ir 

| tarybiniai ruskiai.

veiklos, komitetus. Savo 
kandidatų nei unijos nei 
politinės darbininkų orga
nizacijos nestato, bet orga
nizuoti darbininkai nedve
jodami pasisako už ir prieš 
išstatomus kandidatus ir

zuoti vakarinės Vokietijos 
armiją! Lygiai taip bolše
vikai darė ir Korėjoj.

Višinskiu taikus žodžiai 
po Korėjos pylos pasidarė 
dar taikesni, bet Maskvos 
politika ir po Korėjos yra 
toki pat, koki ji buvo prieš 
Korėją. Jei kas laukia, kad 
po Korėjos “klaidos” Mask
vos politika pasikeis, tas 
gali ilgai laukt. Maskvos 
vilkas, ir šeriamas ir muša
mas, visvien žiuri Į girią ir 
tiek. —J. D.

/S LIETUVOS

bendruomenės idėjai” jie 
tikrai nepasitamaus.

x
Atominiai Spąstai

Rusijos užsienių reikalų 
ministeris A. Višinskis ne
mažai nustebino amerikie
čius. Jis, po trijų metų <Treti Metai Negauna Algos 
tarptautinės atominės kon-i LTgR
treles sabotažo staiga pas,- jkia briurokratiška? ne|?

rūpindamos savo darbiniu-pakeitė įkisionni Rusijosdaugelyje vietų turi nusve- t.
riamo balso išstatant kan- klausimu.
didatus J Amerika reikalavo, kad

Darbo imi™ 1^^^ atominė kontro-zmonems unijų į

yra atsparesni budelių per- 
miau: Katalikų kunigai keičia- sekiojimams, kaip svietiš-
si. Ne tik Tarybų Sąjungoj, 
bet ir daugelyje kitų šalių.”

Ir “Laisvė” ir “Vilnis” 
žino, kad Lietuvoje religi
nės laisvės nėra, bet kodėl 
nepameluoti? Ypač, kad 
niekas negali Į Lietuvą nei 
nuvykti patikrinti, nei iš 
ten gauti tikrų žinių apie 
katalikų ir kitų bažnyčių 
padėtį. Bet jau iš to fakto, 
kad kun. J. Stankevičius 
yra Kaišedorių ir Vilkaviš
kio vyskupijų ir Kauno ar
kivyskupijos “valdytojas,” 
matyt, jog tos vyskupijos 
neturi vyskupų ir turi ten
kintis vienu “valdytoju.” 
Jei tas nepaverčia Į “šipu
lius” “Vilnies” propagan- 

tai norėtume žinoti, 
kas yra “šipuliai.”

Salia J. Stankevičiaus 
Maskvos konferencijoj sė
dėjo metropolitas Krutickis 
ir visų kitų bažnyčių dva
siškiai ir net budistų lama 
Labsandašnima Damajev. 
Kada konferencijos pirmi
ninkas, rašytojas Tichonov, 
pagarbino “didįjį taikos

kiai žmonės. O kaip bol
ševizmas “Įtikino” bažny
čias garbinti Staliną matyti 
iš tokių bažnyčios persekio
jimo skaičių Rusijoj:

“Iš 46,457 bažnyčių (cerkvių, 
sinagogų ir katalikiškų bažny
čių), kurios buvo Rusijoj 1917 
metais, 1941 metais buvo likę 
tiktai 4,225. Kitos buvo užda
rytos, konfiskuotos, paverstos 
į sandėlius, kai kurios į muzė- 
jus arba stačiai sugriautos.

Iš 1.026 vienuolynų tais pa
čiais metais bebuvo likę tiktai 
37.

‘Iš 15.210 ‘djakonų’ arba 
svietiškų bažnyčios tarnautojų, 
1941 metais bebuvo 3,100.

“Ypač žymiai buvo sumažin
tas popų, kunigų ii* rabinų skai
čius. 90% dvasiškių kur tai 
‘išnyko.’ 1941 metais visoje 
Rusijoje bebuvo tiktai 5,665 vi
sų tikybų kunigų, kuomet prieš 
revoliuciją jų skaičius siekė 
virš 50,000.”

Po tokių persekiojimų ir 
naikinimų, bažnyčios liko 
paverstos Į politinės polici
jos priedą, o ne Į laisvas ti 
kinčiųjų organizacijas. Pra-

Už Ka Balsuoti?
Lapkričio 7 d. visa Ame

rika balsuoja. Renkami 
kongresmonai, dalis senato
rių, kai kur gubernatoriai, 
valstijų seimeliai ir kitokie 
pareigūnai. Šie rinkimai 
yra “pusės termino,” šalies 
prezidentas nerenkamas, to
dėl rinkimai nepakeis cen- 
tralinės vyriausybės. Bet 
jei kongreso sąstatas pasi
keis, tas atsilieps ir Į vy
riausybės politiką. 1946 me
tais buvo toks atsitikimas, 
kad kongreso dauguma bu-

kais. “Tiesoje” pilna dar
bininkų nusiskundimų, esą 
jų darbdaviai neišmoką al
gos. Tūlas darbininkas, 
Jaroslavas Taujanskas, ke-pasisakymai yra geriausias!** 2*5?

vadovą, nasirenkant už ko- *-?-* tarptautiniai inspekto-1įįus kartus skundėsi įvai- 
nai turėtų teisę visur lan-|„-_ ___vadovas pasirenkant už ko

kį kandidatą balsuoti.

BACEVIČIAUS MUZIKOS Į min.es dirbtuves ir iešk
KLUBO KONCERTAS

____  Prof. Vytauto Bacevičiaus
už kandidatus nusveriamos Muzikos Klubo New Yorke 
reikšmė? turi ne tas klausi-i24-tas iš eilės koncertas su

puola su to klubo trečio šernas, ar kandidatas yra re- 
publikor.as ar demokratas, 
bet ar jis*yra liberališkas ar 
reakcingas. Pagal kandi
datų “rekordą“ balsuotojai 
geriausiai gali patikrinti jų 
politiką ir matyti, kiek ku
rio kandidato žodžiai ati
tinka jo darbus, kiek kurio 
kandidato politika yra nau
dinga ar kenksminga darbo 
žmonėms.

Didieji klausimai, kuriais
vo perėjusi Į republikonų balsuotojai per rinkimus tu-
partijos rankas ir tik to 
kongreso nesugebėjimas ir 
nesusitarimas išleisti nao-

saugotoją ir tautų tėvą” voslavų bažnyčia Rusijoj

ri pasisakyti, yra—viduje 
socialinės Įstatymdavystės 
klausimai, o užsienių politi-

dingus Įstatymus davė de-!k°j«—santykiai su musų ša-
mokratų partijai progos 
1948 metais atsigriebti, vėl 
laimėti kongrese daugumą 
ir perrinkti savo partijos 
prezidentą.

Amerikos didžiosios, tra
dicinės partijos—republiko- 
nų ir demokratų—prieš rin- 
kmus skelbia savo platfor
mas, bet tų partijų tikroji 
politika pasirodo ne jų plat
formose ir rinkiminiuose 
pažaduose, bet kongreso 
leidžiamuose Įstatymuose. 
Iš kongreso debatų ir bal
savimų ir pažįstame tikrąją 
demokratų ir republikonų 
politiką. Kongreso balsa
vimuose matome, kad abi
dvi didžiosios partijos yra 
pasiskirsčiusios Į sroves, 
abidvi turi liberalinius ir 
reakcinius sparnus, turi sa
vo nuosaikiuosius ir radi
kalus. Amerikos balsuoto
jai jau žino, kad balsuojant

Mes. priešu. Sovietų Rusija
Viduje prezidento skelb

toji “fair deal” programa 
dar tebėra neįvykinta ir 
ypač valstybinis draudimas 
ligoje (ligonių kasų klausi
mas) šaukiasi išsprendimo.

Užsienių politikoje dabar 
Amerikoje visi žmonės yra 
lyg ir vieningi. Bet repub
likonų partijoj vis dar skel
biasi izoliacininkų likučiai, 
kurie “karštai” šaukia prieš 
Rusijos imperializmą, bet 
praktikoje vestų tokią poli
tiką, kuri Rusijai labai pa
tiktų, nes atskirtų Ameriką 
nuo jo? sąjungininkų pa
saulyje.

Užsienių politikoje de
mokratų partija yra daug 
vieningesnė, negu republi
konų. Net žymusis repub
likonų partijos vadas, Rob-

, .. . x-» • x- ♦ • • x 'riom Įstaigom ir redakci-kytis ir tikrinto įvairias ato-!jom kad jam jžmokėt dar.
koti’L •bo rezervų Įstaigoje uz-tokių dirbtuvių. Iš Višins

kio kalbos atrodo, kad Mas
kva tokią kontrolę lyg ir 
sutiktų priimti.

Kyla pagrįstas Įtarimas, 
kad Maskva bandys “neut
ralizuoti” Amerikos pirme-

dirbtus rublius. Tik pra
slinkus trejiem metam, jis 
pinigus gavęs.

zono atidarymu, Barbizon . .
Plaza Salon de Musique, »?*>« atominių ginklų ga-
šeštadieni, lapkričio 4 d., 
8 vai. vakare.

Programoj dalyvauja šie 
artistai: britų žymiausias

myboje. Rusija ginklavosi 
visus pokarinius metus ir, 
kaip parodė‘Korėjos karas, 
turi gerų ginklų, ypač tan-

violinčelistas Livio Man- kM ir artilerijos. “Sukon
troliavus” Amerikos atomi-

Apleisto* Mokyklos
Artėjant mokslo metų 

pradžiai, okupuotoje Lietu
voje bolševikai pradėjo mo
kyklų remontą ir ruošą, ta
čiau, kaip matyti iš ‘“Tie
soje” skelbiamų davinių, 
šis darbas Įvairiuose rajo-

nucci, prancūzų sopranas 
Thelma Matesky ir pianis
tas kompozitorius Vytautas 
Bacevičius.

Metinę klubo nario duok
lę, $10, siųsti klubo prezi
dentui Vytautui Bacevičiui, 
sekančiu adresu: Franklin 
Towers, 333 W. 86th St., 
Apt. 1014, New York 24, 
N. Y. Svečiams Įžanga 
$1.80 (taksus Įskaitant). 
Nariams Įžanga nemokama 
visiems aštuoniems sezono 
koncertams.

Bilietus (po $1.80) pa
tartina užsisakyti iš anksto 
pas klubo prezidentą, nes 
ši graži salė turi tik 200 
vietų.

šiame sezone klubo kon
certuose dalyvaus taip pat 
Įžymus lietuvių artistai.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

“Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu:

Mr. A. žamiickas, 
R.N.O.H. Stamnore, 
lfiddlesex, Engiand.

nuošė gana sunkiai vyksta, 
nius ginklus, rusų tankai iri Kaip pavyzdys, nurodoma 
kanuolės liktų sprendžiama Į Kupiškio apskritis (“Tie- 
pasaulio jėga. į®0® 1^2), kur visiškai

w esąs užmirštas mokyklų re
montas.

Pas jį galima ir naujiems 
užsisakyti “Keleivį” Angli-

. _____,____ joj "Keleivis” kainuoja me-
ert Taft, kartais nukrypsta Į tams torto to pasą dolerio.
Į izoliacijos politiką. Beje,' - — “

“Vagys” Nesiregistruoja

Naujasis “Intemal Secur- 
ity Act’’. veikia. Pagal tą 
Įstatymą komunistai turėjo 
registruotis, bet jie nesire- 
gistravo ir nežada regis
truotis. Komunistų spauda 
turėjo pasipuošti atitinka
mais užrašais, bet to nepa
darė. Prezidentas, aiškin
damas to Įstatymo vetavi- 
mą, teisingai sakė, kad toks 
reikalavimas registruotis 
yra lygu Įsakymui visiems 
vagims susiregistruoti poli
cijos nuovadose. Vagys 
betgi Į nuovadas neatėjo!

Dabar tenka “vagis” iš
aiškinti, išvilkti dienos švie
son turimus Įrodymus apie 
tą ar kitą komunistą ir pa
rodyti “vagims” vyriausy
bės informavimosi šaltinius.
Bet tokiu aiškinimu nieko 
dar nebus pasiekta.

Kol kas naujasis Įstaty
mas tik tiek pasitarnavo 
kovoje prieš komunistinę
penktąją koloną, kad leido žasčių nemaža dalis* der 
policijai pradėti rankioti-liaus buvusi nuimta ne lai- 
svetimšalius komunistus, ku arba buvęs sugabentas 
kuriuos galima 6 mėnesius jau netinkamas pašaras.

Nenoriai Nuėmė Derlių
Iš tarybiniuose laikraš

čiuose spausdinamų kores
pondencijų ir vedamųjų 
straipsnių matyti,kad ir šie
met, kaip visada Sovietų 
santvarkoje, valstybė ypa
tingai ragino “laiku nuimti 
šieno ir grudų derlių.” Ta
čiau daugelyje traktorių 
stočių mašinos nebuvo at
remontuotos, ir jas pradėję 
remontuoti tik tada, kai jau 
reikėjo eiti Į lauką. Kitur 
remontas buvęs atliktas la
bai paviršutiniškai, nes vos 
tiktai išėjus Į lauką, trak
toriai sugedę. Daugelyje 
vietų traktoriai stovėję, nes 
nebuvę pristatyta jiems rei
kiamo kuro. Dar kitur kol
chozuose nebuvę suorgani
zuoti komunistiniai vaikų 
lopšeliai ir ne visos mote
rys, turinčios mažytėlius 
vaikus, buvusios išvarytos Į 
lauką. Dėl šių ir kitų prie-
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KAS MUKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Mitine Veikla j Dievo Apvaizdos parapi-
Chicagoj, kaip ir kituoseku*?^!i.M auk’|

didesniuose Amerikos cen-XV J 1^*1°"U'
truose, dabar verda politi- ”e<bd*le’ bf!,ba2‘
_• . . v T 1 nycios ir mokyklos didumurus katahas. Jau nuo seno- Jl • * - - ,• ! _U1UU“,U 
kai tvoros, sienos, stulpai Je į?tuv^. Pa1^-
aplipdyti didesniais ir ma- £JUv£®tOh??’ ant‘
žesniais posteriais, vaizduo- ta • TnWriTT SePO1* 

i__ j-j / t- tas 11 iown of Lake.janciais kandidatus.* Isro- T • vi— udo kad demokratišku nnsJ 1 jubilejines pamaldas • kU P buvo atvykęs pats kardino- 
tenųmatos, daugiau, negu las TodJ £ ;j
republikoniškų. kunigai ir parapijonai j iš-

URAGANO NUOSTOLIAI FLORIDOJE

Hirmas šių metų smarkos uraganas aplankė Floridą ir pridarė žmonėms didelių 
nuostiolių. Vaizde matyti Miami mieste apardyti namai po siautusios audros.

Kas Nauja Brooklyne
LSS 19 kuopc* Susirinkimas lietuvės šeimininkės. Ban- 

o .. , ... ! ketus paįvairindavo prakal-
Spa įų 13 d., penktadie- ^os, dainos ir meniški pa-

pa no Lr•'e s»z\ i •mo vakare, kaip visada sirod i ,r sicmet ...
kiekvieno menesio antrąjr iama gkiImi vakarienė 
penktadieni, brooklyniečiai

ren-

socialdemokratai susirinko su menine programa ir so-

Chicagos. lietuvių tarpe £-7 . P‘,J .J1*1, *j-i kilmes gausiai atsilankė, nemažas sujudimas dėl
bankininko Jono Brenzos,' Prie jubilėjaus rengian- 
kandidato j Cook County tis, buvo padaryti brangus 
iždininkus nuo republikonų ir dideli pagerinimai ir pa
parti jos. Už jj nuolatai puošimai.
agituojama per “Margučio” | “Drauge” tilpusiuose ap- 
įadio programas. “Drau- rašymuose apie tą parapiją 
gas,” matyt, interesuotas jo‘buvo suminėti kunigai, ku-. 
laimėjimu ir uoliai jį remia, rie per tą laiką veikė ir ku- -
Tiesa, “Draugas” tą daro rie dabar veikia. Suminė-* jpr/)Din/) i nAIlf I IPTTTi/HJ 
ne dėlto, kad jis republiko-.ta, kiek kunigų ir seserų iš,
nas, o dėlto, kad jis lietuvis.tos parapijos išėjo, kaip .........................................
katalikas. Anuomet “Drau- puikus tos parapijos pasta-

NUKENTBJO NUO URAGANO ^„metais18 n’žnesiųka'
Dabar, ketvirtą kartą,

kiais po to. Tikime, kad 
nė vienas nepraleis progos 

j . - .vakarienėje dalyvauti. Da-
• • • • aplanke, bar jau tikėtus

pirmininkauti išrinktas drg. ti $uos ,ima ti 
J. Pakalka. Susirinkimas nusipirkti Lietuvių Atletų 

Klube pas managerj, arba

Lietuvių Atletų Kluban.
Susirinkimui, kuriame ne- vakarienėje dalyvauti.
rn&ŽHl otoilnnl/A » * *

Luvo pašvęstas administra 
einiams reikalams aptarti. 
Svarstyti rengiamo banketo 
reikalai, kuopos veiklos 
praplėtimo ir didesnio in
tensyvumo problemos, anti
komunistinės akcijos, į ku- 
iios komitetą ir kuopos at
stovai įeina, uždaviniai ir 
santykiai su draugiškomis 

____ organizacijomis. Veiklos ir
Kaškiaučius buvo nuteistas •°f£an“ae'n’o darbo Pagy

vinimo problemos sukėlė

gas lygiai uoliai rėmę de- tel Bet nepaminėte kokius Aėiu gamtai, mums as- bar uraganas nuplėšė to na- daktaras gavo sunkia bau^
b« I V ?ar?“S ta PflaP‘J\atbk» meniškai uraganas pridarė mo naujai uždėtą stogą; sa-mg. Dr Kaškiauėius yra
jus, nes sis irgi katalikas. Lietuvos naudai, kiek pasi- neperdaugiaiisia nustolių. vininkai tuo taiįu randasi 65 metų amžiaus ir nesenai
Butų Stoka Baigiasi ^?aV° į®tVV,<f ?UtOiJre.'' Aplaužė tik didelį mango Bostone. lietuviai bolševikai jam pa-

kaams, kiek aukų sudėjo medį, nukrėtė visus greifru-'. Nežiūrint uraganų, musų gerbti buvo suruošę banke-
įe uvos aisvinimui iš bol-'tus nulaužė 4 bananų me-vientaučiai iš Miamės nebe-tą, kur garbino daktarą, 

seviku vermios. kiek auku'j^,*.^ :___ j__ i.s -•___ ■ ,_____ . i .______ r
Chicagoj dejavimai dėl 

butų stokos labai sumažė
jo. O dėl kambarių gavi- sudėjo BALF’ui, kuo ir kaip
___ —  ~ _ 1   OI/I Al rvM/y «r.

s^ikų n ^ek. džius ir apdraskė žydinčius ga. Priešingai, kasmet jų!kaipo poetą

mo niekas nedejuoja. Taip 
įvyko dėl to, kad ėjo ir teb
eina smarki statyba gyve
namųjų namų. Ta statyba 
ėjo ir eina naujesnėse kolo
nijose ir priemiesčiuose^ Se
nesnėse lietuvių kolonijose 
nieko nestatoma, išskiriant 
Bridgeportą, kur prie Hal- 
sted St. pastatyta keletas 
bizniškų pastatų. O West 
Sidėje, North Sidėje, 18-tos 
gatvės kolonijoje nieko ne
statoma.
Parengimai

Kai kuriais sekmadieniais 
parengimų būna perdaug, o 
kartais permažai. štai sek
madienį, spalių 22 d., iš žy
mesnių parengimų tebuvo 
SLA 134 moterų kuopos 
rengtas tautinių rūbų kon
kursas ir banketas Syrena 
salėj ir Chicagos Lietuvių 
Piliečių Klubo rengtas va
karas Lietuvių Auditorijoj.
Abu parengimai pavyko.

Parapijos Jubilėjus

Chicagoj jau antra lietu
vių parapija minėjo auksi
nį jubilėjų, tai yra, 50 metų 
sukaktuves nuo įsikūrimo.
Šv. Jurgio parapija buvo 
pirma, o sekmadienį, spa
lių 22 d., tą atliko Dievo 
Apvaizdos parapija.

Pastaroji parapija yra 
taip vadinamoj 18-tos gat
vės kolonijoj. Tai skurdi, 
merdėjanti apielinkė. Bu
vo laikai, kada ji daug ge
riau stovėjo. Toje pat ko-Į “Keleivyje 
lonijose randasi ir “Naujie-; daryti 
nos.

prisidėjo prie lietuvybės iš
laikymo. Apie tai neminė
ta dėl to, kad tokių darbų 
nėra arba jų visai mažai.

Jėzuito Radio Pamokslas

t « - - - -krumus. Bet gyvenamoji atvyksta čionai vis daugiau Įninką, 
troba išliko sveika.

įdomu, kad seniau statyti 
namai M iamės mieste atsi-

Spalių 19 d. jėzuitas per 
“Margučio” radio progra
mą savo pamokslėlyje aiš
kino apie auką. Priminė, 
kad Kristaus mirtis ant 
kryžiaus buvo didelė auka, 
paminėjo apie tėvų pasiau
kojimą šeimas auginant. To 
visko besiklausant išrodė, 
kad va čia tučtuojau pra-j tardymas.

įr visuomeni-

ir vis perkasi namus, štai,] Dr. Kaškiaučius į Ameri- 
pp. Usaniai nusipirko dide-iką atvyko 1906 metais ir 
jį viešbutį, “Southern Cross'čia, Texas Universitete ga- 

, laikė prieš uraganą beveik; Hotel,” o ponia Navickienė vo daktaro laipsnį. Nuo 
1911 metų jis gyveno ir 
praktikavo mediciną New- 
ark’e, N. J.

.Kiįvtjim<»a. Kai kūne kon- 
biis apie pavergtą Lietuvą, Į traktoriai apsiima sugriau- 
apie vargstančius tremti-i tus namus pataisyti; bet ki
nius, apie badaujančias)tu jau neberanda—jie pa- 
tremtyje daugiavaikes šei-Įbėgo kaip zuikiai. Jie pa- 
mynas. Bet kur tau. Pri- j statė tuos namus rie savais 
ėjo prie kaulijimo aukų jų pinigais, pardavė vetera-
religinei valandėlei palai
kyti. Girdi, ta valandėlė 
iš 15 minučių atsieinanti po 
$25. Be to norį tą valan
dėlę pailginti bent iki pus
valandžio. Aiškino, kaip 
svarbu tą viską padaryti. 
Girdi, per “Margučio” ra
dio pasiekiama apie 50,000 
klausytojų. Tai daug dau
giau žmonių pasiekiama, ne
gu sekmadieniais per visas 
Chicagos lietuvių bažny
čias.

Iš jėzuitiškų radio pa
mokslėlių vienintelė nauda 
ta, kad jie parodo, jog ro
miški vadai eina šuntakiais, 
ne Kristaus nušviestu ke-
liu. Laisvamanis.

visi; bet pastatyti dabar]su dukterimi nusipirko ant 
aukštomis darbininkų algo-] Miami Beach namą už $30, 
mis subliūško kaip “meč-'oOO. Mat, žmonėms patin- 
baksiai.” Ypač greitai griu- ka amžina Floridos vasara, 
vo tie namai, kuriuos spe- C. K. Braze.
kuliantai pastatė valdžios ------ --------------------
pinigais veteranams. Vie- n .
ni paliko be stogų, kitus KOSKUUICIUS 
uraganas perplėšė pusiau, o 
dar kiti nuėjo su viesulu ši
puliais. Dabar prasidėjo Ketvirtą Kartą Pagauta* St., įvyko Hamiltono lietu-

LENGVAS BUDAS...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir sū 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, t restoranan ir tt.

KAINA 86 CENTAI, kuliuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mase.

syvas, karštas diskusijas, li
tai galima skaityti labai 
teigiamu reiškiniu, jei mu
sų judėjimo reikalai taip 
jautriai visų imami dėme
sin. Draugiškos organiza
cijos, Lietuvių Atletų. Klu
bas ir New Yorko Lietuvių 
Tarybos tarptautinės mote
rų parodos komitetas, buvo 
atsiuntę tikėtų į savo pa
rengimus, kuriuos kuopa 
nupirko.

Šiam susirinkimui buvo

pas managerj, 
pas kuopos narius: J. Gla- 
veskas, tel. AP 7-5485, P. 
Tiškevičius, 27 Nonvood 
Avė., Brooklyne, A. Žilins
kas, tel. GL 2-7277, A. Va
laitis, tel. EV 7-8137, J. 
Vilgalys arba A. Mačionis, 
tel. HE 3-2976.

Tad, kas dar neturi va
karienei tikėtų, prašome 
paskubėti ir tikėtus užsitik
rinti, nes vėliau gali nebe
likti dėl vietos stokos.

Rengimo Komisija.

Artinasi LDD Vakarienė
Lietuvių Darbininkų 

Draugijos 7-ta kuopa ren
gia savo metinę vakarienę 
lapkričio (November) 11 
d., šeštadienio vakare, Lie
tuvių Piliečių Klubo svetai
nėje, 280 Union Avė.

Vakarienėje bus įdomi 
programa, o šeimininkės jau 
susitelkė svečius maloniai 

Visinumatyta drg. Dr. J. Valai-!pavaišinti. Visi pažangaus 
čio paskaita “Bažnyčia ir judėjimo prieteliai prašomi 
Valstybė.” Tačiau Dr. Va- paskubėti apsirūpinti biiie-

įlaičiui negalint dėl darbo 
HAM1LTON, CANADA susirinkime dalyvauti, pa-

įsisteigė Lietuvių 
Socialdemokratų Kuopa

15 9tetlį\ Spalių 9 d., M. ir G. Sta- 
;nėnų namuose, 177 McNab

Darent Abortus su Mir
tinomis Pasekmėmis

vių socialdemokratų kuo
pos steigiamasis susirinki-

Daktaras Jonas Raškiau- mas. Susirinkimą atidarė
čius, žinomas tarp lietuvių 
Newark’o, N. J., daktaras,

nams su geru pelnu^tai ko 
jie čia dabar lauks!

Po uragano per 4 dienas 
Miamės mieste neturėjome 
elektros. Bet vandens tu
rėjom. Gatvės buvo užver
stos ' palmėmis ir kitokiu 
laužu. Automobiliai ir trai- 
leriai buvo išvartalioti ant 
šonų ir ratais aukštyn. Til
tai išgriauti, laivai išvaryti
iš juros ir suversti kur pa- “rekordas yra pats šlykš- 
puolė. Radio stoties bokš- čiausias, kokį aš žinau, 
tas nuverstas žemyn. |Teisėjas stebėjosi, kad po

Daug nustolių uraganas pirmųjų trijų mirčių iš Kaš-

ir tam pritaikytą kalbą pa 
sakė drg. B. Bedarfas. Pla-

o tarp bolševikuojančiu lie-jčiau apie lietuviškos sočiai 
tuvių žinomas ir kaipo di- demokratijos siekimus emi-
delis Maskvos politikos ša
lininkas, iš ketvirto karto 
pakliuvo į teisingumo ran
kas už abortų darymą 
su mirtinomis pasekmėmis. 
Jau ketvirta moteris mirė is 
jo rankų po aborto padary
mo.

Apskrities teisėjas Fran
cis, išnešdamas sprendimą.

gracijoj ir tarptautinį socia
lizmą kalbėjo svečias Dr. 
Pranas Ancevičius iš Oak- 
villės.

Po įvairių klausimų ap
svarstymo, diskusijų ir nuo
monių pasikeimo, prieita 
vieningo nutarimo—įsteigti 
socialdemokratų kuopą prie 
Kanados socialdemokratų

tais į vakarienę ir atsilan
kyti smagiai, draugiškoj at
mosferoj praleisti vakarą.

Keičiant Adresą, 
Pažymėtai Zoną

Musų skaityfojai pra-

skaita bus duodama kitame 
susirinkime. —J. V.

Sociald emokratų 
Metinis Banketas

Artėja gruodžio (Decem- 
ber) 2 diena ir jai visi i £oinj; 
brooklyniečiai socia’demo- “ Keičiant adresą neuž- 
kratai ypatingai ruošiasi mir§kite tuojau pranešti 
nes tą dieną įvyksta Brook- naujajl adresą ir pažymė- lyne, Lietuvių Piliečių Klu-Į ti senljt
bo svetainėje, 280 Union
Ave., visiems žinomas pa
rengimas—metinė socialde
mokratų vakarienė. Social
demokratų vakarienės kas
met būdavo šaunios, pasi-

Didesniųjų miestų gyven
tojai visokiuose susiraši
nėjimuose būtinai turi sa
vo adresuose žymėti zo
nos numerį.

Pabodami tų dalykų
žymėdavo svečių gausumu, palengvjn9ite mums dar- 
pakilia nuotaika ir pavyz-Į ir greičiau gausite 
dingumu. Užkandžius m lajkraštį.^
pačius genausius valgius
pagamindavo patyrusios “Keleivio” Administracija.

pridarė ir Miamės lietu
viams. Pavyzdžiui, pp. A. 
D. Kaulakiai turėjo didelį 
tropiškų vaisių sodą. Ura
ganas nukrėtė visus vaisius 
ir išlaužė medžius. Už avo- 
kadus p. Kaulakis tikėjosi 
gauti $2,000 ir apie tūks
tantį dolerių už greifrutus. 
Dabar viską atidavė už 
$100. Vien tik ant vaisių 
apie $3,000 nuostolių, o kur 
išlaužyti vaismedžiai!

Taip pat nukentėjo ir p. 
F. Mockaus sodas, kur žie
mos laiku lietuviai laikyda-
vo piknikus.

Ponams Stevensonams,
buvusiems bostoniečiams,

sakė, kad Dr. Kaškiaučiaus partijos CCF (Cooperative 
' Commonwealth Federa- 
tion) Hamiltone.

Pravedus rinkimus, į val
dybą tapo išrinkti: B. Be
darfas, J. Miliūnas ir G 
Stanėnas, o ryšininko par
eigoms su CCF išrinktas J. 
Černauskas.

įsisteigusiai kuopai tenka 
palinkėti kuo geriausios 
sėkmės

Haitriltonietis.

kiaučiaus rankų, daktarai 
buvo leidžiama praktikuo
ti mediciną ir pridėjo, kad 
“dabar valstijos medicinos 
tikrintojų komisija nebetu
rės reikalo jumis rūpintis” 
ir davė bausmę nuo 12 iki 
15 metų valstijos kalėjimo.

Dr. Kaškiaučius nesigynė 
daręs abortą. Kaltinimas 
sako, kad jis prieš daryda
mas abortą prašęs iš vėliau 
mirusios mergaitės $300, 
bet sutikęs padarvti abortą 
už $200.

Pirmą kartą Dr. Raškiau

PAIEŠKOJIMŲ KAINOS

Nemokamai paieškojimų ne- 
talpinam. Iki 25 žodžių paieš
kojimas kainuoja 50 centų, o 
virš 25 žodžių—po 2 centu nuo 
žodžio.

Bet tokia kaina yra tiktai gi
minių bei draugų paieškoji
mams.

Paieškojimas asmėnų vedybų 
tikslais kainuoja 75 centus iki 
25 žodžių, o virš 25 žodžių—po 
3 centas nuo žodžio.

Užmokestį galima prisiųsti 
pašto ženkleliais po 3 ar 5 cen
tus. Bet prašom nesiųsti oro

čius buvo nuteistas 1921 
metais. Tada jis gavo nuo 
2 iki 7 metų kalėjimo. Iš- 

viesulas nulaužė dvi palmes leistas iš kalėjimo 1923 mė
sų kokusiniais riešutais ir tais jis tais pat metais vėl 
išardė čerpių stogą per vi- įkliuvo už vienos moters 
duri' .,S±i9ym“ kafnuos, P® ^rto. Tada jam 
apie $1,200. į buvo atšaukta teisė prakti-, pašto ženklelių ir nesiųsti pašto

Pereitą žiemą bostonie- kuoti mediciną, bet atsėdė- ženklelių iš Kanados, 
čiai pp. Aleknai nusipirko jęg kalėjime jis atgavo tą Visi paieškojimai apmokami 
namą Šiaurės Miamėj. Da- teisę. Trečią kartą Dr. -iš kalno, kitaip jie negali tilpti.

SOUTHERN CROSS HOTEL
PAVI. USANIS, Savininkas

Atvykę į Miami. Florida, paskambinkite, o mes tuojau 
nusiusime automobilį ir jus parvežime.

Jus busite patenkinti, apsistoję šiame didžiuliame, 
švariame ir gražiai įrengtame savo tautiečio viešbutyje.

Kainos prieinamos.
Miami 36, Florida

82-9500
Nemokama vieta automobiliams

642 N. W. 3rd Street
Telefonas:

1 LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė davis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadvray South Boston 27, Mass.
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Ketvirtai

—Tegul bus pagarbintas, pusę stryto, kad nepačežy-
Maike. tų už susitikimą.

—Labas rytas, tėve! ! ~ . ... . .s;—.* 1 —Bet reikia neužmiršti,• —U kodėl tu šįryt ne- . , ,u • Voc • teve, kad ir advokatamskiausi, kas pas mane gir- ’ , • •i reikia valgyt, reikia apsi-
—Ar kas atsitiko? r“8ti ir r,eik!a "uom.« už
—Jes, vaike, aš turiu tru- °flsi* apmokėti. Dažnai rei- 

beiį su savo gaspadine. kla P^mdyti ir stenogra
—Ką tas reiškia?
—Aš, Maike, ir pats ne

žinau, kaip Šitą biznį išvi- 
rozyt. Ot, buvo taip. Ma
no gaspadine nuvažiavo į 
Kanadą ant vikeišino ir pa
liko man raktą nuo auzos, 
kad privaktuočiau parėtką. 
Dabar, sugrįžus iš Kana-

fistę. Išlaidos didelės. O 
iš ko gi jie jas padengs, jei
gu neims nieko už savo pa
tarnavimą? Tas pats ir su 
daktarais, tėve. Daktaras 
šiandien turi mokytis be
veik iki 35 metų amžiaus. 
Kuomet paprastas darbinn- 
kas uždirba pinigus, tai 
daktaras pusę savo amžiausdos JI pradėjo mane blei-(turi sudėti į moksl A& 

myf, buk as pndaręs jai k kad už dvk „
daug demicių. Visų pirma „ ; gvft t -
;i apsižiūrėjo, kad kanar- &
kos nėra jos ruime. Paskui 
j radėjo ^kabintis, buk aš iš-

—Nesisprečyk. Maike.
Ne aš vienas, bet visi sako,

gėręs jos bačkutę vyno. Aš kad advokatai ir daktarai
sakau, kad aš čia nekaltas. 
Kanarką galėjo katė suėsti, 
o vynas galėjo išdžiūti. Ale 
ji neduoda pakajaus, ir dac 
oi. Sako, užmokėk už vis
ką, o jei ne, tai trauksiu ant 
korto ir gausi džėlos už sve
timos prapertės pasisavini-1 
mą. Taigi aš norėčiau, kad 
tu duotum man rodą, kas 
man dabar daryt, kai ji ne
pasodintų manęs į lakupą.

Musu Kūnas ir Chemija tai turi daug mineralų ir vi-iNegaunant šio vitamino su- me pavidale, šis hormonas,
taminų. serga akys ir žmogaus augi- epinephrin arba dar vadi-

Nors žmogus ir daug vai- gyti maistą, kuris turi gele-; Vitaminai
gytų, bet negaudamas tam žies, pav. molasą (molas-Į
tikros medžiagos susilpnės sės) ir mėsą kaip jaknas iri. , u buvo žinoma
ir gali mirti. Paprastai, i inkstus. Geležies druskos Ike eLas kurios kyla
žmogus sunaudoja daug, taip pat teikia kraujui kre- valtojant tik tam tikrus 
maisto: vidutiniškai 50 to- sėjimą ir išvengiama per-

ir v .. » .. .. mas yra stabdomas. Vėliau namas adrenalin, yra var-Ka> Yra Tie ‘Maži Daiktai' -

nų per savo gyvenimą. Mai
stas susideda daugiausia iš 
anglies hydratų (carbonhy- 
drates) (cukius, krakmo
lai), riebalų, baltimų, mine
ralų ir vitaminų. Maistas 
musų kūne yra oksiduoja
mas (sudega) ir duoda mu
sų kunui šilumą ir teikia 
energiją įvairiems kūno 
veiksmams, be to, jis atsta
to susinaudojusias dalis.

didelio kraujavimo.
Jodas (iodine) reikalin

gas musų thyroid liaukoms, 
kurios randasi kakle. Šios 
liaukos paprastai gamina 
skystį, kuris turi 65 G jodo. 
Šis skystis reguliuoja oksi
davimo dydį musų kūne.

maisto davinius. 1897 me
tais olandas Eijkman, gy
vendamas olandų Rytų In
dijoj, pastebėjo, kad vištos 
penimos nutrintais ryžiais 
išvystė ligą, kuri pasireiškė 
visišku silpnumu, paraly
žium ir baigėsi mirtimi. 
Vištos penimos ryžiais, nuo 
kurių žievės nebuvo nutrin-
tos, neapsirgo šia liga—po-

.... lyneuritis (kai suserga žmo-
gauna permaza. jodo, jos nfe ši liga vadinasi beribe-

Jeigu thyroid liaukos

pradeda didėti, norėdamos rf) Rai Eijklnan , 
Mineralai musų kūne su- Pagaminti daugiau thyroiti-^^^ vi-Us 

daro 4', viso kūno svorio, ’į0- dorini to išvengti, jo- tomig žievėmis, višt#s 
Čia yra: kalcio, fosforo, do kartais dedama į gena-įatsigaV)) „ keietos dienų, 
magnezijos, jodo, mangano, Į™* vandeni arba.. apl® Taigi, Eijkmanas nustatė, 
cinko, aluminijaus, silici- p02/< (sodium lodide)į
jaus, fluoro ir kitų. Šie vi- druską (įodized saR)- 
si mineralai taip pat yra Trūkstant aktyvumo sioms 
šaunami iš maisto. ’ ^aukoms žmonės ypač 

•jauni vaikai, yra lėti, tun 
Dažniausiai maiste truk-'lėtą pulsą ir blogą orienta- 

sta kalcio ir fosforo, kurie J ei ją. Perdaug aktyvios šios 
liaukos išvysto nervingą, 
labai energingą žmogų, ku
rio visi judesiai ir net pul
sas yra greiti.

Dažniausiai šių būtinų

reikalingi kaulų ir dantų 
augimui. Vaikai, kurie ne- 
užtektinai gauna šių mine
ralų, suserga, suminkštėja 
kaulai. Be to, fosforas taip 
pat reikalingas nervų 
raumenų statybai.

perdaug lupa. Kad jau pa
dėtų žmogui nelaimėj, tai 
nebūtų pikta. Ale dabar už
moka žmogus lojariui 100 
dolerių ir gauna metus džė
los. Nu. tai pasakyk, ar tai 
ne skandalas? Arba paimk 
daktarą: gydo, gydo I120- 
nį. o tas ima ir numiršta. 
Na. tai kaip tu rokuoji, ar 
čia ne už dyką pinigai iš
mesti? Butų dar pusė bė
dos, jeigu daktaras duotų 
liekarstvų; ale liekarstvas 

iš
—Aš patarčiau tėvui mė-

gint su ja raitaikint. O jei- ^’^tem “pkkri 
gu ji nes,taikins, tel palikt, dl.ukJtori‘o Dnl'kšt0, j 
ją ,r pasiieškoti kambario „ . b daktam h. 
kitur.

as
as-

ti.-Ale kas bus. Maike j _Bet a,. žinosi k(>
kort^’'" P 08 manC ki« vaistų pirkti?

—Jeigu ji patrauks tėvą —Maike, Amerikoje yra
teisman, tada reikės nueiti 
pas advokatą pasitarti.

liekarstvų nuo visokių kva- 
rabų. Ir jie turi būt geri,

—Bet artu žinai, ką reiš- ba užpatentuoti. Tai pa 
1 ia advokato rodą?

—O ką?
sakyk, kam čia tų daktarų 
reikia?

—Pinigą! Jes, Maike, -O kas tuos vaistus iš-pas lojan negali užeiti nei randa , Juk d . 
•alou pasakai uz dyką. Taj ( neb daktanJ,
Ve, užėjau andai pas savo . sneb nej * tentu0* 
seną pažįstamą advokatą v
pypkės parūkyt. Abudu iš
seno krajaus ant vieno šipo —Olrait, Maike, tegul bus 
atvažiavom, abudu buvom tavo viršus, ba išmokyti ta- 
ant vieno burdo, taigi, sa-ve aš vistiek negalėsiu. Eik 
kau, reikia savo seną fren- sau nuo manęs, kol aš dar 
tą aplankyt. Kai aš jo pa- nesupykau.
klausiau, ar jis tą viską at-* —Lik sveikas, tėve! 
simena, tai jis nieko neat-
sakė, tik galvą papurtė. Ir Musų tėvų klasto Lietu-
ar tu vierysi, Maike, ar ne, .
• «d jis pačežino man 10 vo8 lavinimo siekia Ame.
dolerių už sugaištą laiką.brikos Lietuvių Taryba ir jo- 
Taigi dabar, Maike, kai aš , , ... o .
pamatau kur advokatą ai• Adomas Vajus. Paremk, 
daktarą, tai pereinu į kitą tautieti, tad jos darbus!

buvo surasti kiti vitaminai, tojamas gydytojų gydymui 
Vitaminai buvo daromi, bet širdies ligų ir sustabdymui 
jie nebuvo gryni ir tik 1931 kraujo tekėjimo ir žaizdų.
meteis protesorius Windau,' . hormonas
Nobelio Ponijos laimėto- > H/uk theelin_ 
as, paskelbė kad jis «o- > j- m<*eries , je.

ltavo gryną vitaminą D. Jo haukų and,.ostelonJhol..
monas iš vyros lyties liau-formulė gauta: C27 H41 

OH. Vitaminas D yra va
dinamas saulės spindulių 
vitaminas, nes jis gaunamasi 
taip pat, kai žmogaus kū
nas yra išstatomas saulės 
arba ultravioletiniams spin
duliams. Jis susidaro odos 
celėse.

Vitaminai dar nėra visi 
surasti. Jų vis dar randa-

kų, cortin—hormonas iš iš- 
orinio klodo adrenal liau
kų. Visi šie hormonai yra 
dabar gaunami kietoje kris
talinėje formoje ir yra var
tojami gydymui.

1932 metais Banting ir 
Maclead pagamino insuliną 
iš gyvulių jaknų ir tuo iš
gelbėjo tuksiančius žmoniųuolumu ma daugiau, bet sveikas 

sergančias vištas su nutrin- žmogus vartodamas balan- (d’abetio) nuo 
—su<4 maist0 davinį jų „į.lmirties. Kai žmogaus ku-

tektinai gauna. Koncen
truotus vitaminus reikalin-

nas negali pasigaminti in
sulino, pacijentas gauna šį

kad kažkas randasi tose 
žievėse, kas būtinai reika
linga vištų sveikatai. 32 
metais vėliau jis gavo No
belio premiją.

Vėliau mokslininkai pa
stebėjo, kad žiurkės ir jurų 
kiaulytės, penimos su gry
nais anglies hydratais, bal
tiniais ir mineralais, neišsi-*

ga duoti tik mažiems vai- avarb« hormoną injekcijos
kams, nėščioms moterims ir budu.Yra randama daug naujų 

hoimonų. Ši sritis yra pla
ti ir nėra pilnai dar ištirta.

ligoniams.
Hormonai

Žmogus turi daug liaukų 
(glands), kurios gamina 
tam tikins skysčius, kurie 
tiesiog suteka į kraują ir 
yra išnešiojami po visą

J. Suvis.

/S GYVENIMO

... . ižmogaus kūną. Ta yra hor-vyste normaliai, nore gavolmonai Jie turi kompIikuo.
'■ imineralų- draskos randasi užtektinai maisto. Bet prie! organinę sudėti ir net 

„ . ... 'alslV »•. daržovių zievese, šio maisto pridėjus pieno, jų kiekis veikia
Geležis yra svarbiausias lapuose ir grudų zievelese., vaisių sulčių, arba darzo-

Žmonės to nežinodami daž- vių, jos augo normaliai, 
niausiai šias žieves išmeta 1912 metais Dr. C. Funk 

raudonuose rutulėliuose. Šie j laukan su visais mineralais, pavadino šį nežinomą ste- 
kuneliai išnešioja deguonį Taip pat skystis, kuriame buklfngą maistą “vita- 

maistas yra verdamas, ne- mine.” Sekančiais metais

elementas hemoglobino, ku
ris randasi musų kraujo

po visą musų kūną. Žmo
nės, kurie turi neužtektmai 
geležies kraujuie. vadina-
mi anemikais. tmn vili-. 

1^7 tui x ▼ wi

labai stipriai ir turi labai 
didelę įtaką Į sveikatą, in
teligenciją ir visą žmogaus 
asmenybę.

John J. Abel, profesorius 
turi būt išpilamas laukan, mokslininkas E. V. McCol- Hopkins Universitete, buvo

Nesenai vieno sunkveži
mio vairuotojas, važiuoda
mas greitai, neteko kontro
lės ir troku rėžė į medį, au
gantį ant šaligatvio, prie
šais mokyklą. Numušta vie
na didelė medžio šaka. Me
dis liko stovįs lyg per pusę 
perskeltas.

Žmogus netoli gyvenąs, 
triukšmo išbudintas, apie

bet vienu ar kitu budu su- lum surado svieste vitaminą pirmasis, kuris izoliavo hor- įvykį pranešė policijai. Po-
vartejamaSv nes jis papras- A, kuris tirpsta riebaluose, moną gryname kristalinia- licijos viršininkas iššaukė

IIIIC^VVF rt-otvill gtasnadoriu.----- r-

F

UZ LAISNIUS
ANTRADIENI, NOV. 7

NEDUOKIT sugryžti Prohibicijai, raketieriui ir betvarkei, bal
suokit už palaikymą tvarkingos alkoholinių gėrimų pardavinė
jimo kontrolės,

NEDUOKIT pakilti savo pajamų taksams. Tegul jūsų Miestui, 
Šteitui ir Valstybei taksus moka Alkoholinių Gėrimų Indus
trija.

NEDUOKIT atimti jūsų asmens teisių ir privilegijų dėl savo 
apsileidimo ir nebalsavimo už 'Y ES9 ant 3 alkoholinių gėrimų 
laisnio klausimų. SU RASKI T JUOS ANT SAVO BALOTO!

BALOTO 5-tos KOLUMNOS APAČIOJE 
KLAUSIMAS Nr. 7- SKYRIAI A-B-C

ŽIŪRĖK KAD PAŽYMĖTUM ‘YES* BALSUS ANT 
SITŲ 3 KLAUSIMOJ. BALSUOJANT KITAIP AR 
NEBALSUOJANT VISAI NUSTUMS MASSACHU
SETTS f PROHIBICIJĄ IR VISAS JA LYDINČIAS 
NEDORYBES.

ANHtUSMAUSCH. K S».to»h. *«.
P. »AUANT»ME A SONS. N.A
«V«WYCK MEWBBtS. K- A»ony. N Y. 
BOSTON B(EB COMPANY. Bmtoe. *o>.
THE CKOET COMPANY. BoCo- Mo„
DAWSOWS BtEWE*Y. HC.Hr. B«0ora ««». 
OIAMONC SPB1NC B«WETT,INC..low'«-c*. Mo., 
ENTEPMBSE B«EWNG CO.Wt«Nw,Mo 
PriZGEBAlD BKCS. I«W1NG CO„Troy. N Y.
THE OB4ESEE B«IWING CO..M»C.. Boc*...-.., N.Y. 
HAf‘ENBEFEEB » CO.. »*C.. »<bi
MAMPOB4 BKW(slC COMPANY. WHBiw,.n,Mc •

THE JAMES HAKEY COMPABBY, Ei HiPaNa. BA 
HABVABO MEWMO COMPANT.tevaO. Mm 
C. KBUEGCI B«EWMO CO„ HmiB.NA 
naMaCANSCTT BtEWNG ce.&amMR.tl 
FABS’ COMEANY,
JACOB BUPPtvr. *r» York. N.Y.
JCSEPM SCHUTZ BMWWG CO-M»MM*M.Wia. 
C. SOM»T « SONS. NC.,»M»Bl»Mi.Pa. 
SM1TH EPOS.. NCCkPOBATtt.iH. MtaN. Mm 
THE WEST ENO BPEVYNO CO .UkN. N.Y.
THE WO*CESTE» BkEWNG CO., YoraM, Mm 

P. Holihan. 60 Bartlet St. Aadam.

I («r «•*«, <ar l 
•f •• «tMl

i b« i* *•«
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C. MI Rcmhm b« r<
*Hy (ar E*Mt) Bar *• ««Ba 
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Gaspadorius, apži u r ė j ę s 
“incidentą,” patelefonavo 
miesto majoi-ui. O pasta
rasis iškvietė augalų dak-> 
tarą (daržininką), kad tas 
apsaugotų medį nuo mir
ties.

Ir tas viskas dėjosi vidur
naktį.

Kas atsitiko su vairuoto
ju, niekam nė į galvą neat
ėjo mintis pasiteirauti.

Andai vienas senyvas 
žmogus bėgo skersai gatvę, 
kad apsisaugojus nuo atva
žiuojančio automobiliaus, 
parpuolė ir labai susitren
kė. Automobilisto už tai 
kaltinti negalima.

Nelaimingasis prirėplio
jęs telefono stulpą pakilo 
ir apsikabinęs jį laikėsi. 
Tuo tarpu antroje pusėje 
gatvės žmogus triusėsi apie 
karą ir viską matė. Jis pri
siartinęs paklausė:

—Kas atsitiko?
—Nežinau, paeit negaliu.
—Kur nori eit?
—Namo.
—Kur gyveni?
Gerasis žmogus, gavęs 

reikalingą paaiškinima, isi- 
sodino ir nuvažiavo. Kažin, 
ar daug gyvenime rasis to
kių geros širdies žmonių, 
kurie nepažįstamą, visą 
purviną žmogų imtų į savo 
naują, gražų karą ir vežtų 
kelias mylias nemokamai?

• —J. D. T.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.

Neįrištas $12, įrištas $14. 
Gaunamas pas:

DR. D. PILKA
546 East Broadvvay 
'’o. Boston 27. Mass.
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Indokinija
Kolonialinės Gadynės 
Kruvini Likučiai

! cuzija, Vokietija ir Rusija. 
Senais laikais kolonizato-

Indokinija vadinasi šalis nskais Sabumals pasižymė- 
tarp Kinijos ir Indijos. Jos lr..skandinavai’ bet 
ir vardas sulipdytas iš tų kolonijos kūrėsi ir susmuko 
dvejų kraštų vardų. Indo- dar Pneš dld»i kolonizavi- 
kinija yra didelis pusiasa- mo laikotarPi, kuris Euro-

d augia u, negu Jungtinės nijos imperijos apipešioji- je jie valdė visą eilę salų tada .buvo užkariauta ir In-
Amerikos Valstybės, o gy- mas Įvyko 1898 metais, ka- cntralinėj Amerikoj, jiems dokinija, kurios likimas da-
ventojų jau turi virš 40 mi- da Amerika atėmė iš ispa- priklausė Kanada ir visos bar sprendžiasi,
lionų žmonių. Pati Portu- nų Kubą, Puertoriką, Fili- žemės palei Mississippi upę
gali ja turi vos 7 milionus pinų ir kitas salas. Bet ir iki New Orleans. Aštuo-1 Anglų Kolonijos 
gyventojų! Portugalai pir- šiandien dar Ispanija turi nioliktame amžiuje pran- Anglų kolonialinė politi- 
mieji buvo ir Indiją pasi- plačias kolonijas Afrikoje, euzų kolonialinė galybė su- ka yra visiems žinoma. Mes 
grobę, bet vėliau juos iš In
dijos išvarė prancūzai, ku
rie, savo ruožtu, turėjo už-

OUndijc* Kolonijos sm?k?.'. an?lai. įos ‘jmušė.ėįa gyvename anglų koto-

lis, politiniai padalytas tarp 
Siamo (Thailando), Ang
lijos (Malajų Federacija su 
Singapore didmiesčiu) ir 
Prancūzijos. Dabar kai 
kalbame apie Indokiniją, 
tai turime galvoje tik pran
cūziškąją Indokiniją, kuri 
nuo 1861-1892 metų yra 
Prancūzijos kolonija, ar, 
gal teisingiau bus pasa
kius, buvo Prancūzijos ko
lonija iki 1941 metų. Tais 
metais, po Prancūzijos pra
laimėjimo Europoje, į Indo
kiniją be šūvio atsikėlė ja
ponai Jr paprašė prancūzus 
“užsičiaupti.” Nuo 1941 
iki 1945 metų Indokinija 
buvo japonų okupuota ir 
tik sumušus Japoniją ang
lai ir kiniečiai (nacionalis
tai) paskubėjo į Indokiniją 
nuginkluoti japonus, o vė
liau pasirodė vėl ir prancū
zai. Bet pasirodė jau be 
autoriteto, apipešioti ir ne
žiūrint, kad jie Indokinijoj j 
laiko 150,000 vyrų kariuo
menę, jų “autoritetas” ta
me krašte nesiekia toliau jų 
kanuolių šūvių.

Po antrojo pasaulinio ka
ro Azijoj ėjo “imperijų” 
likvidacija. Virš 600 mi
lionų žmonių—Indijoj, Pa
kistane, Ceilone, Indonezi
joj, Burmoj, Sirijoj, Leba- 
none, Palestinoj. Irake— 
gavo ar atgavo nepriklau
somybę ir jų gyvenime pa
sibaigė vienas istorinis— 
svetimųjų viešpatavimo— 
laikotarpis.

Kartu su Europos kolo- 
nialinių galybių likvidaci
ja Azijoj, ten pasirodė nau
ja kolonialinė galybė—So
vietų Rusija, kuri veržiasi 
i Azijos platybes su savo 
totalitariniu režimu ir ple
čia savo viešpatavimą ten, 
kur seniau vyravo Europos 
Vakarų baltieji žmonės, ar
ba kur tautos nuo amžių 
gyveno nepriklausomu gy
venimu. Kinija, pavyzdžiui, 
niekada nebuvo paversta i 
Europos valstybių koloni
ją, nors ji ir buvo bando
ma parceliuoti ir pavergti. 
Dabar ta Kinija susilaukė 
tokio režimo, kurio vyriau
sieji bosai ir išnaudotojai 
sėdi Maskvoje. Laisva tau
ta pakliuvo i kolonialinę 
vergiją, o seniau pavergtos 
tautos, kaip Indija, Burma, 
Indonezija ir k., atsikratė 
svetimųjų ponavimo! To
ki yra pokarinių Įvykių 
prasmė Azijoj.

Kolonijų grobimo ir ko
lonizavimo politika yra da
lis Europos tautų istorijos. 
Tiesa, ne visų. Kolonijų 
grobime ir kolonizavime 
dalyvavo tos tautos, kurios 
galėjo, kurios politiniai bu
vo vieningos, kurios leng
viau priėjo prie juros ke
lių. Pavyzdžiui, kadaise 
galinga Švedija jokių kolo
nijų neturėjo ir neturi. Vei- 
sli italų tauta, pasiuntusi Į 
užsienius ne mažiau, kaip 
15 milionų savo tautos vai
kų, kolonijų niekur neiku- 
rė, o kas šio šimtmečio pra
džioje buvo spėta pagrobti, 
tą Mussolinis prašvilpė isi- 
veldamas Į antrąjį pasauli- 
n| karą ne toj fronto pusėj. 
Kolonialinė politika pasižy
mėjo tik septynios Europos 
tautos: Portugalija, Ispani-j 
ja, Olandija, Anglija, Pran-J

poje prasidėjo penkiolikta-
me amžiuje ir baigėsi po Rai jš lndijos itraukė. 
antrojo pasaulinio karo.

Portugalų Kolonijos
Viena iš pirmųjų kolo- 

nialinių galybių buvo ma
žutė portugalų tauta, kurios 
keliauninkai pirmieji leido
si Į tolimas juras ieškoti 
naujų žemių, naujų preky
bos kelių ir naujų grobių.^ 
Portugalai ir dabar turi di
delius kolonijų plotus Afri
koje, turi kolonijų ir Indo
nezijoj, ir Kinijoj, o Ame
rikoje jų kolonialinės poli
tikos palikimas yra didžiulė 
Brazilija, kuri turi žemės

j iš Indijos ir iš Kanados, o nialinės politikos sukurta- 
Olandai bandė vytis is- devynioliktojo amžiaus pra- me krašte, kurs atsiskyrė 

leisti Indiją anglams, o an- j)anus ir portugalus. Jie džioje, kada buvo likviduo- nuo Anglijos, bet liko ang- 
glai dabar lyg ir savanoriš-; prieš 300 metų Įjungė i sa- ta Napoleono imperija, lų kultūros kraštu. Kana-
’ ‘ -- ----».= "vo koionįjas šiandieninę In- prancūzai neteko veik visų'da, Australija, Naujoji Ze-

doneziją, o čia Amerikoje savo kolonijų. Pats Napo- landi ja, Pietų Afrika, pla- 
jų palikimas yra jų Įkurtas leonas pardavė Amerikai čios kolonijos Afrikoje, 

Su portugalais* lenktynia- New Yorko miestas ii- ma- Louisianą už 10 milionų do- Azijoje ir visuose pasaulio 
vo ispanai, kurių koloniali-(žesnės kolonijos Pietų lerių, o iš Louisianos žemių kampuose—toki yra dar ir 
nė galybė vienu laikotarpiu'Amerikoje. Indonezija da- čia atsirado virš dešimties šiandien anglų kolonialinė 
driekėsi nuo Amerikos iki bąr atsiskyrė nuo Olandi- turtingų ir tirštai apgyven-, imperija. Bet tos imperi- 
Filipinų ir Ispanijos impe- jos. tų valstijų. jos brangiausieji “perlaf
rijos ribose nenusileisdavo j vi- ' Devynioliktame amžiuje —Indija su Pakistanu, Cei-
saulė. Ispanijos koloniali- Prancūzų o.onijos prancūzai vėl pradėjo “ran- lonas, Burma ir “Vidurinių

Ispanų Kolonijos

nės politikos palikimas l Prancūzų kolonialinė ga- kioti” kolonijas ir pririnko Rytų” kraštai—išslydo
Amerikoje yra Pietų Ame- lybė kilo ir smuko iš kelių jų gana daug, ypač Afriko- anglų rankų,
rikos respublikos, taip va- kartų. Septynioliktame am- je ir Azijoje. Po 1871 me-
dinama “Lotynų Amerika,” žiuje prancūzų kolonijos tų pralaimėto praneuzų-vo- Vokiečių Kolonijos

įs

ispanų kultūros kraštai, ku- buvo labai plačios. Azijo- kiečių karo Prancūzijos res- Vokiečių kolonialinė po- 
rie turi apie 85 milionus gy- je jie varžėsi su portuga-’ publika ypač godžiai metė- litika yra visų seniausia, 
ventojų. Paskutinis Ispa- lais dėl Indijos. Ameriko- si Į kolonialinę politiką ir Dar nuo dešimtojo amžiaus

Lietuvių Kilmės Balsuotojam^
Gubernatorius Paul A. Dever yra širdingas lietuvių tautos drau
gas. Jis iš dvejų kartų paskelbė proklamacijas minėti Vasario 
Šešioliktąją, kaip Lietuvių Dieną Massachusetts valstijoj, ir jis 
asmeniškai dalyvavo minėjime tos Dienos per paskutiniuosius 
du metus. Tiktai demokratiškas gubernatorius taip pripažino 
mus Massachusetts valstijoj.

r

DEVER NE KARTĄ YRA PATS PASISAKĘS UŽ LAISVĄ 
IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ. ^jpUBERNATORIUS DEVER SUTEIKĖ 

LIETUVIAMS PRIPAŽINIMĄ IR SAVO ADMINISTRACIJOJ.

įDrOMATADlI IQ VlL/DE«I\IVn a \znxw

Jis yra darbininkų ir veteranų draugas—jis padėjo 
darbininkams pramonėj—pagerino darbininkų kompensa
ciją—pakėlė algų ir nedarbo pašalpos minimumą—užtik
rino geresnes darbo sąlygas. Jo rekordas parodo, kad jis 
yra žmoniškas, pažangus, drąsus Gubernatorius.

Ir prie to visko Gubernatorius Dever per du trumpu 
metu pastatė daugiau kelių, daugiau mokyklų, daugiau 
ligoninių ir daugiau namų veteranams negu visos kitos 
administracijos sudėtos krūvon per 10 metų.

Ne dyvai, kad republikonai tariasi balsuot už Dever’ą.

Perrinki: e

COVERNOR

Didis Humanitaras 
Didis Statytojas 

Didis Gubernatorius
John J. Grigą lūs, 52 G St.. So. Boston. Mass.
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vokiečiai pradėjo veržtis į 
rytus ir šiandieninė Prūsija 
nuo Elbos iki Lenkijos, visa 
šiandieninė Austrija, o iki 
Hitlerio imperijos galo ir 
plačios vokiškos kolonijos 
Rumunijoj, Vengrijoj, Ju
goslavijoj, Ukrainoj, Len
kijoj buvo vokiškos kolo
nialinės politikos palikimas. 
Antras pasaulinis karas, 
pradėtas dėl vokiečių kolo- 
nialinių apetitų Europoje, 
sulikvidavo daug vokiškų 
kolonijų ir atstūmė vokiškų 
kolonijų sienas tolokai Į va
karus. Bet ir šiandien pu
sė Vokietijos ir Austrija 
yra vokiško kolonizavimo 
politikos matomi palikimai.

Vokiečiai bandė kurti ko
lonijas ir užjūriuose. Bis
markas devynioliktojo am
žiaus gale buvo prirankio
jęs plačias kolonijas Afri
koje, Pacifiko vandenyse ir 
Indonezijoje. Pirmasis pa
saulinis karas tas kolonijas 
likvidavo.

Rusų Kolonijos

Rusijos kolonialinė poli
tika prasidėjo Jono Baisio
jo laikais, kada sustiprėjusi 
Maskva pradėjo veržtis Į 
šiaurę, Į vakarus ir į rytus. 
Daugiausiai žemių rusai pa
sigrobė ir kolonizavo Azi
joj, kur jų imperija išsiplė
tė nuo Uralo kalnų iki Pa
cifiko vandenyno ir Į pietus 
giliai Į centralinės Azijos 
dykumas. Užjūrių koloni
jų rusai nesukūrė, nors da
rė bandymą Įjungti Į savo 
imperiją tolimą Abisiniją, 
kaipo “pravoslavišką kraš
tą,” bet Europoje ir Azijo
je rusų kolonialinė politika 
savo gobšumu toli pralen
kė visas kitas kolonialinės 
tautas. Ypač daug 
rusai atplėšė nuo Kinijos.

Kolonialinės imperijos 
praeityje kūrėsi ir , griuvo. 
Didžiausias kolonijų likvi
davimo laikotarpis buvo po 
antrojo pasaulinio karo, po 
musų akimis, kai anglų, 
olandų ir prancūzų koloni
jos Azijoj iškovojo sau ne
priklausomybę. Tik Rusija 
po antrojo pasaulinio karo 
savo kolonialinę imperiją 
ne tik neprarado, bet ją žy
miai išplėtė. Šiandien Ru
sijos paunksmėje, ideologi
nėj, organizacinėj ir ekono
minėj priklausomybėj nuo 
Rusijos gyvena virš 700 
milionų žmonių Europoje ir 
Azijoje.

Indokinija yra senų lai
kų kolonialinės politikos 
palikimas. Indokinija, kaip 
Indija ar Indonezija, išsiko
votų sau visišką nepriklau
somybę, prancūzų armotos 
jos tikrai nebepajėgtų lai
kyti priklausomybėje, jei 
šalia neaugtų rusiška kolo
nialinė imperija, totalitari
nė, karinga ir gobši vis 
naujų žemių ir vis naujų 
laimėjimų. ,

Indokinijos kla u s i m a s 
šiandien yra vienas epizo
das Rytų-Vakarų varžyty
nėse ir maža ką beturi ben
dra su kolonialinės Vaka
rų valstybių politikos lik
vidacija. Apie Indokinijos 
klausimą toje šviesoje pa
kalbėsime kitą kartą.

J. K is.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
st, Chicago, III., ar vietos 
ALT skyriui.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kodėl Kainos Kyla?
Prezidentas Trumanas sa- bulas. Jis auga ir auga li

kosi esąs labai susirūpinęs ant galo turi sprogti. Tada 
dėl vis didėjančio kainų ki- įvyksta krachas. Kainos ir 
limo. Iš tikrųjų gi didžiau- algos tada drimba kaip pa- 
sia kainų kilimo kaltininkė vasari sniegas nuo stogo, 
yra kongreso priimta žemės Užsidaro fabrikai, biznie- 
ukio produktų supirkinėji- riai bankrutuoja, žmonės 
mo politika. Kad užtikri-, netenka namų.
nūs farmerių balsus, vy-* Amerikoje mes esam per- 
riausybė superka jų pro-į gyvenę jau kelias tokias 
duktus valstybės pinigais ir depresijas. Išrodo, kad da- 
moka aukštas kainas. Vė- bar Amerika ir vėl prie to 
liausiomis žiniomis, Tru- eina.
mano valdžia turi sukišus Valdžia turi galios inflia- 
apie $5,000,000,000 i far-'ciją pažaboti ir depresijai 
merių gaminamus daiktus, kelią užkirsti. Ji gali už-i 
kurie dabar sukrauti i san- šaldyti visas kainas ir ai-' 
dėlius pūva. Jei ne šita ža- gas. Iš tikrųjų, ji turėjo tą 
linga politika, pragyveni- padaryti iau senai, kol in 
mas šiandien butų daug pi- fliacija dar nebuvo tiek i

PENKETl'KfiS DIONNE sVFČILOdASI AMERIKOJE
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Kanados garsiosios penketukės. Dionne mergaitės, sulaukusios 16 metų amžiaus at
vyko į Amerikos Jungtines Valstybes, kur jos jau lankė keliu miestus ir visur buvo 
širdingai pasitiktos. Iš kairės j dešinę eina : Yvonne. Marie. Emilie. Cecile ir Annette.

gesnis.
Kažkoks juokdarys

išsiputus. Bet valdžia yra 
yra politikierių rankose, ku

riems pirmoj eilėj rupi savi 
interesai, o ne valstybės la-

pasakęs, kad Trumano val
džia labai panaši Į švent
rašti, kuris yra pilnas prieš- bas. Pirmoj eilėj jiems im-

Clevelando Lietuviai 
Politikuoja '

Clevelande nesenai isiku-

LIETUVIŠKI SŪRIAI

Mano mitina dalydavo 
surius maždaug taip. Su-Į

taravimų. Iš tikrųjų gi man 
rodos, kad W ashingtono 
administracijoj prieštaravi

pi užtikrinti sau kuo dau-į 
giausia balsuotojų balsų, 
kad galėtų išsilaikyti prie

mų dar daugiau, negu Bib- valstybės vairo. Jie žino. 
lijoj. Pavyzdžiui, viena jos kad jei užsaldysi kainas, 
agentūra varžo bankus, kad sukelsi prieš save biznie- 
negalėtų tiek daug pinigų rius: o jei užsaldysi algas, 
skolinti automobiliams tai sukelsi prieš save ir dar-
pirkti, namams statyti ir 
taip toliau. Uždarbiai ap- 
dedami didesniais taksais 
irgi tuo pačiu tikslu: kad 
žmonės turėtų mažiau pini
gų televizijoms, šaldytu
vams, radijams ir kitokiai 
prabangai. Aiškinama, kad 
kai žmonės mažiau tų daik
tų pirks, tai jų kainos turės 
nukristi.

Bet tuo pačiu laiku agri
kultūros departamentas, tos 
pačios valdžios aparatas, 
superka maistą, kad kainos 
negalėtų nukristi.

Kaip skelbia per radiją ir 
spaudoje Drew Pearson, tai

bininkų unijas, neteksi jų 
balsų.

Todėl, bijodamies netek
ti sočių ir pelningu “džia- 
bų” valdžioje. Wasbingto- 
no politikieriai nedrįsta tik
rų priemonių prieš infliaci
ją imtis. Tiesa, jie mėgi
na ją stabdyti,- bet jie tai 
daro pasislėpdami už kitų 
nugaros, kad žmonės jų ne
matytų. Pavyzdžiui, val
džia suvaržė kreditus, kad 
bankai negalėtų duoti leng
vų paskolų automobiliams 
ir namams pirkti. Jei žmo
gus dabar| nori gauti iš ban
ko lengvą paskolą automo-

Senmerge
(Parašė VLADAS KIRLYS) dų. Pagaliau jo neramus 

1 žvilgsnis apsistojo. Jis pa-
, matė Rožę, kuri dabar ne- , ka.P sviesus meteoras ; ažiai

p.lkoje padangėje perskne- paste&jusi, kad į j, 
•jo jaunyste Rožes gyveni- .. . į .
me. Perskrido jaunos die- kunlBa~> P1®®?'. l>asl 

i . ... . J ... . . taikius sustojo šokti ir pa
nos ir paliko skaudžią zaiz- .. , Y , • *, J . * sisahno i kuklesnę vieta,dą širdyje.

Kunigas paskendo Į pra
eities atsiminimus ir gailė
josi praslinkusių dienų. Jo

Dešimt žiemų važinėjo 
piršliai su žvanguliais Į va- 
lakinio ūkininko Butkaus 
kiemą, bet Rožė visiems at- akys aptemo, jis pradėjo 
sakė ir laukė . . . gal pati 
nežinodama ko laukia.

drebėti. Šokančios poros 
jam atrodė laimingos, o jis 
atskirtas nuo šviesaus gyve- 

Išvažiavus piršliams pyk- nimo žmogus.
davo ir ilgai bardavosi se-: _petrai, kas tau? Ko tu 
nis Butkus: !drebi? — priėjęs paklausė

Et, durna merga ir pašto viršininkas, 
tiek. Dabar piršliai važi- —Nieko. Aš jau noriu 
nėja, o praslinkus porai me- eiti namo. Rytoj turiu daug 
tų, langus pražiūrėsi ir nie- darbo.
ko nesulauksi. . . . Nelieski _ Palauk! Parvažiuosim, 
perdaug nosies, nes liksi :Juk reikės pėsčiam keturi
senmerge. kilometrai

StaZo Sterilizuoti
Silpnapročius

Nieko neatsakydavo Į tė- —Nieko. Pareisiu. Bus 
vo barnius Rožė, tik ilgai;geras sportas . . . Sudiev! 
Įsikniaubusi Į pagalvius, ' Kunigas Petras Juodis 

atsisveikino ir vienas išėjo 
namo.

Perėjęs per sodžių, pasu
ko tiesiai per laukus savo 
gimtojo Norkūnų kaimo 
link.

Nors galvoje ūžė, akys 
temo ir pynėsi kojos, kuni
gas ėjo greit.

Greičiau eidamas jis vi
somis išgalėmis stengėsi at
šaldyti savyje jauno žmo
gaus kraują, stengėsi nura
minti pabudusią aistrą. Bet 
negalėjo — sunku žmogui 
pergalėti jausmus ir Įspū
džius, sunku eiti prieš žmo
gišką prigimtį.

šluostydavosi ašaras.

štai jaunas Petras Juo
dis. Jis tuomet iš gimnaziMargareta Sanger, pla-

rė republikonų klubas, ku-'S^0_ £p£ čia; žinoma gimdymų kon-jos parvažiavę8 vasa.
nam vadovauja inz žiurys davo į Kai treles propagandiste dabartį atQsto^ . apbrkunigų
ir J. Smetona. Spalių pra-;pienas sujaukdavo ir iš- sumanymą, kad fede-

rauginus pieną, Smetoną

* v ai j vii“ i * • •• •

bai Įdomu, jei republikonas deli bliudą ir Įmaišydavo! Šituo klausimu ji patiekė 
demokratą, o demokratas!pirmiau ‘ nuimta" smetonaJ paskaitą Amerikos gimdy- 
republikoną pradėtų vano-,Tada sudėdavo ‘ varškę at. mų kontrolės sąjungos susi- 
ti ant tų pačių pagrindų. 'gaj j SUrmaiši, gerai sukra- rinkimui, kuris pereitą sa- 
Republikonas Bender tikrai tvdavo sūrmaišį užrišdavo ,.!v?k® New York«'!
nesigailėj'o srutų demokra- a.-ia nat varškės ir nrislėv- vniviaiia, -• e,j,.i.ga ta_t
tams. Bet Mrs. Bolton, re- ----  „.„v? naši “Planned Parenthood
publikonų kandidatė i kon

davo apie 40 valandų. Ta-gresą, kalbėjo rimtai ir pa
sakė labai gerą kalbą. Ji 
pažymėjo, kad nesvarbu 
kurios partijos kandidatas 
bus išrinktas i kongresą,
bet svarbu koks jis bus v0 ;r išbūdavo per žiemą

davo apie 20 svarų sunku- ^asi . .
mu. Prislėgtą sūri laiky- Federation of America ir

Mrs. Sanger yra jos garbės
da išimdavo, aptaškvdavo P» m,nlnke; Svarbiausia
vandeniu ir apibarstydavę i mus1 tikslas pnvalo būti 
druska. Surius džiovindavo ?T!r!t,?J'i„k"kY^„;pagen' 
prieš saulę. Jie sudžiuda-

zmogus.
Mrs. Bolton yra liberališ

kų pažiūrų moteris, gerai 
pažįsta žmonių gyvenimą ir 
labai maloni asmenybė. 

Kalbėjo ir Julius Smeto-

paskiau jis išbučiavo jos 
žydinčias lupas ir paskui 
daug daug jai apie meilę 
kalbėjo. . . .

—Bet aš girdėjau, kad tu 
busiąs kunigu. Aš myliu ir 
mylėsiu, bet . . .

—Nors tėvai ir nori, bet 
kunigu nebusiu. Mane vilio
ja gyvenimas . . . gyvas, 
triukšmingas gyvenimas, ir 
aš nuo jo neužsidarysiu. 
Jeigu galėsiu, baigsiu gim
naziją ir universitetan sto
siu, o jeigu nebaigsiu, tai 
į mokytojų seminariją . . .

—Aš tikiu, kad tu neme
luoji.

nimas, pasakė jinai
Už nenuilstamą jos dar

bą žmonijos labui, p. San- 
gerienei buvo įteikta iš 
Laskerio Fondo Ši,000 do
vana. Priėmus tą dovaną 
ji pareiškė, kad šitie pini- 

Danbuiy miestely, Con- gai busią suvartoti gimdy
mų kontrolei propaguoti 
tarp Japonijos moterų, ku- 

Rockvvel!. kuri pereitą sa-.rios dėl gausių šeimynų da- 
vaitę atšventė 106-tąjį savo i bar kenčia didelį skurdą ir 
gimtadienį. Ji yra gimusi, vargą.
Virginijoj ir per Amerikos,
civili karą buvo armijos. Laikas užsisakyti “Kelei-

A. Urbonas.

SUSILAUKĖ 106
METŲ AMŽIAUS

nuo Korėjos karo pradžios biliui ar televizijai nusi- _
šitas valdžios aparatas, Ag-'i pirkti, ir jei bankas tokios na> ragino balsuoti už Taf-[necticut ‘vai?tjjį; ‘ gyvena 
rikulturos Departamentas, paskolos jam neduoda, tai tą, kuomet visos šalies or- seneiė vardu Sarah J.
‘supirko ir sukišo Į visokius jis pyksta ne ant valdžios, 

(bet ant banko.
Valdžios šansai laimėti 

rinkimus tuo budu gali būt 
apsaugoti, bet šitokiomis 
priemonėmis infliacijos ne
pažabosi. Kainos kils kaip 
kilusios, o algos vysis pas
kui kainas, iki infliacija 
tiek išsipūs, kad turės 
sprogti ir išsilieti Į depresi
ją. Laumė.

urvus :
47.200,000 sv. sūrio,
30,000,000 sv. sviesto, 
16,700,000 sv. džiovintų kiauši

niu.

Drew Pearsono teigimu, 
dabartiniu laiku Trumano 
administracija turinti viso
kiuose “urvuose” (caves) 
paslėpus:
Džiov. kiaušinių 110.595.000 sv.
Suko 106,100.000 svarų.
Džiov. pieno 320,700.000 sv.
Jautienos 52.633,000 svarų.
Soros 3,000.000 sv.

Perspausdinęs šiuos skai
čius, bostoniškis “Herald” 
sako: “Mes visai nesupran
tam, kaip šalis, kurioj yra 
tiek daug išmintingu žmo, 
nių, gali palaikyti šitokią 
valdžią.”

Kit*5 dalykas, kuris pri
sideda prie kainų kilimo, 
tai nepaliaujamas algų kė
limas. Darbininkų unijos 
argumentuoja, ir visai tei
singai, kad maistui brang
stant, darbininkams reikia 
didesnių uždarbių. Bet di
desni darbininkų uždarbiai 
reiškia brangesnį kurą, 
brangesnes drapanas, bran
gesnius namus, vienu žo
džiu, brangesnį pragyveni-
mą. Brangesnis pragyveni- ♦ a. 
mas vėl verčia darbininkus žintas :,visę karalienės” 
reikalauti aukštesnių algų, titulas gėlių savaitės minėji- 
o aukštesnės algos vėl reis- me. ‘Gėlių Savaitė“ minima 
kia aukštesnes kainas. • visame krašte nuo spalių 29 

Taip auga infliacijos bur-, iki lapkričio 5 d.

GĖLIŲ KARALIENĖ

ganizuoti darbininkai pote
riauja. kad jis i senatą dau
giau nebegrįžtų, bet kad jo 
vietą užimtų demokratas 
Ferguson.

Pas mus pasitaiko ir kei
stų dalykų. Kai aš atėjau 
į šias prakalbas ir norėjau 
atsisėsti arčiau estrados, 
kad geriau galėčiau girdėti 
kalbėtojus, tai man pasakė, 
kad tenai sėdėsią kiti. Tie
sa, prie sėdynių buvo pri
sagstytos korčiukės su var
dais, bet niekas nesėdėjo. 
Trys eilės tokių sėdynių bu
vo tuščios, nors prie durų 
žmonės stovėjo, neturėdami 
kur atsisėsti. Seniau čia to 
nebūdavo — kas ateidavo 
pinna, tas ir atsisėsdavo.

Antanina.

kvailas ir išmintingas

Klausė kvailas 
Išmintingo.
Kam tau protas 
Reikalingas.
Jeigu turint 
Laimės svarą 
žmogus gali 
Būt laimingas ?

Išmintingas 
Ant to tarė:
Kas į laimę 
šitaip žiuri.
Tas jau proto 
Ir neturi.
Tas tamsunas.
Tas yr’ kvailas.
Kaip čebato 
Juodas aulas.

I—sas.

Kunigas buvo netoli na
mų.

—Kur gi taip skubinies? 
—jau Norkūnų lauke išgir
do kunigas maloniai skam
bantį Rožės balsą ir sudre
bėjo. Jį visą išpylė pra
kaitas.

—Reikia skubintis.
Dažnai, kai kaimą gaub-į —Aš nemaniau, kad Pet- 

davo pilkos sutemos, tada ras vis dėlto liksi kunigu, 
jis jausdavo prie savęs kai- —Kodėl?
štą moterišką alsavimą ir —Aš taip tave mylėjau, 
svaigdavo nuo žydinčių gė-'taip myliu, o tu ... tu mane 
liu aromato. ,suviliojai. Aš liksiu sen-

Jie buvo laimingi.
OO

slaugė. Sveikata jos daiYvio” kalendorių 1951 me- 
nebloga, tik ausimis senelė Į tams. Daug informacijų ir 
neprigirdi. zkaitymų. Kaina 50 centų.

AMERIKIEČIAI ESĄ JAU PAKENČIAMI

Da Amerikos aktoriai, Greg MeCIure (iš kairės) ir Dan- 
ny Arnold, nešioja ant rankų prancuzzų “žvaigždę” Zu- 
zaną Dalbert, kuri sako, kad Amerikos vyrai esu ‘Taken- 
čiami.” Pirma ji sakydavo, kad amerikiečiams stinga 
kultūringumo, jie perdaug stačiokiški.

Praslinko penkeri metai. 
Per tą laiką kažkur dingo, 
nepalikęs jokių pėdsakų, 
gimnazistas Juodžio Petras, 
o jo vietą užėmė atvažiavęs 
atostogoms iš Kauno jaunas 
kunigas Petras Juodis.

Trumpių kaime buvo ge- 
gužynė.

Jaunieji be perstogės šo
ko, o būrys senesniųjų žiu
rėjo, gailėdamiesi greit pra
ūžusių savo jaunystės die
nų.

Pas stambų ūkininką Ve- 
lyžių susirinkusi apylinkės 
inteligentija be pasigailėji
mo naikino rūpestingai pa
ruoštą vakarienę. Po va
karienės jaunas kunigas 
Petras Juodis su pašto vir
šininku Varašium išsiskubi
no pasižiūrėti, “kaip jau
nieji šoka.”

Švelnus pietvakarių vėje
lis nešiojo svaiginantį alyvų 
žiedų kvapą ir draikė kly- 
kiančios armonikos garsus.

Skambios kalbos ir jau
nas juokas maišėsi su muzi
kos garsais į vieną linksmą 
trukšmą ir skleidėsi apylin
kėje.

Kunigas nervingai žiurė
jo į įkaitusias poras, lyg ir 

į ieškodamas pažįstamų vei-

merge. Tu negali suprasti, 
kaip baisus tas žodis mer
gaitei. ... Tu mane suve
džiojai,—vis arčiau prie ku
nigo prisiglausdama kalbė
jo Rožė. Kunigas jautė 
moterišką alsavimą, jautė, 
kad jo gyslose nerimsta 
kraujas.

—Taip negalima, negali
ma . . .,—drebančiu balsu 
kalbėjo kunigas.

—Galima! Aš žinau, kad 
galima, tik . . . vis tiek iš 
tavęs bus menkas kunigas. 
Gyvensi kaip musų klebo
nas. Nejaugi pamiršai? 
Nejaugi?

Sakau aš tau, negali- 
Ateityje, kai klebonu

busiu . . .
—Ne, ne. . . . Taip nerei

kia . . .
—Tai ko tu nori?
—Aš norėjau tau pasa

kyti, kad tave myliu, kaip 
mylėjau, o tu mane suve
džiojai. ... Aš liksiu sen
mergė, bet ir tu geras kuni
gas nebusi. Butum geriau 
padaręs . . .

—Ir aš tą žinau. . . . Bet 
dabar . .. jau pervėlu.

—Dar ne! Dar viskas ga
lima. . . . Dar tu jaunas . . . 
Petrai!

ma!

Jau aušo, kai kunigas 
(Nukelta į 7 pusi.)
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Iš Plataus Pasaulio
Lenkijos Konsulas Suskaitė Raganosius

Lenkijos konsulas Londo- Afrikoje, Zululand kolo
ne, Zigmund Sreiber, pasi- nijoj yra dar užsilikusių 
traukė iš savo vietos ir pra- “baltųjų raganosių” (rhino- 
šė Anglijos vyriausybės ceros). Visur kitur tie gy 
duoti jam prieglaudos tei-Jvuliai yra jau išnykę. Da- 
sę, kaip politiniam emi- bar anglų valdininkai, su 
grantui. Z. šreiber nėra vietinių žmonių pagalba, 
pirmas lenkų diplomatas, suskaitė kolonijoj esamus 
kurs pasitraukia iš tarnybos raganosius ir skelbia, kad 
dėl Varšuvos valdžios pri- tų retų gyvulių ten yra 554. 
klausomybės nuo Maskvos.

‘Liaudies Bažnyčia’
Santykiai su Vokietija _. , . .. .

Rytinėj Vokietijoj komu-
Amerika, Anglija ir Pran- nistinė vyriausybė jau pa- 

cuzija kreipėsi i visus ne-'ruošė planus įkurti “liau- 
komunistinius Jun g t i n i ų dies bažnyčią,” kurios prie- 
Tautų organizacijos narius, šakyje stovėsiąs bolševikų 
kad jie baigtų “karo stovį” į propagandistas, pastorius 
su vakarine Vokietija ir už- Gerhard Kehnscherper. Tas 
mėgstu su ja diplomatinius kunigas jau senai agituoja 
santykius. Vokietija jau nuversti ‘“reakcininkų ier- 
turi savo diplomatus di- archiją” ir padaryti bažny- 
džiosiose valstybėse. Įčią “draugingą” komunistų

-----------  diktatūrai.
Indonezijos Tikybos

“Belaisvių Diena”

Spalių 25 d. vakarinėj
Indonezijos respublika 

įkūrė “religinių reikalų mi
nisteriją.” Ta proga pra-į Vokietijoj buvo 
nešama, kad 90% Indone- kaipo ‘belaisvių
zijos gyventojų yra maho- Vokiečiai 
metonai, 4'< yra krikščio- tūkstančių 
nys ir likusieji gyventojai kurie kur 
yra budistai ir Konfucijaus 
sekėjai. Iš krikščionių 2,-

minima, 
diena.” 

minėjo šimtus 
karo belaisvių, 
tai dingo Rusi-

AMERIKIEČIAI NULEIDžIA PAR AšlVTINJN KVS

Keturi tūkstančiai Amerikos kareivių buvo nuleisti pa
rašiutais už bolševikų nugaros Korėjoj. Viršuj matyti, 
kaip parašiutais leidžiasi kareiviai ir karo pabūklai, o apa
čioje, žemėlapyje, pažymėta vieta, kur parašiutininkai bu
vo nuleisti.

iŠ tokios savivaldos savai- įstatymai visai nenumato, Aš norėčiau paklausti, ar 
me išsirutuliavo “bendruo-'jokios vietos tautinėms ben-!bendruomenės idėjos šali- 
menės,” su “bendruomenės Jdruomenėms. Tiesa, yra irjninkai čia jau yra įsijungę 
mokesčiais” ir panašiais sa-Amerikoje bendruomenė-;į Amerikos Lietuvių Tary- 
vivaldybių požymiais. Jei mis gyvenančių žmonių, taiibos darbą? Jei ne, tai jiems 
kuris “pilietis” nenorėdavo j yra indi jonai, kurių bend-'laikas tame darbe dalyvau- 
priklausyti bendruomenei ir ruomenių tvaiką nustato,ti ir už ALT truputį dau-
mokėti paskirtų mokesčių, 
jį galima buvo “prispausti” 
ar paspausti ir jis turėdavo 
nusilenkti.

Kaip tokios bendruome-

įstatymai. Bet indijonai yra giau agituoti, o bendiuome-
ypatingoje padėtyje ir var-įnės prisiminimus reikėtų
gu mes norėtume, kad kas 
nors mus sulygintų su Ame
rikos indijonais. Todėl ne

neš idėją perkelti į Ameri- reikėtų apie tą “bendruo-

palikti musų “tremtiniškai” 
praeičiai ir apie tai nekal
bėti.

Vėgėlė.

559,491 yra protestonas 
737,208 katalikai.

Karas Tibete

joj. Spėjama, kad dalis tų 
belaisvių dar yra gyvi, bet 

ir i rusai jų nepaleidžia, nors 
praėjo 5 su puse metai po 
karo pabaigos.

POLEMIKA IR KRITIKA4 Irako Vyriausybė
Kinų komunistų armija

įsiveržė į uždarą ir sunkiai1 Irako valstybės vyriausy- Sunku įkurti ‘Bendruomenę’ mus, 
prieinamą Tibetą. Peipin-Įbė pasikeitė. Vyriausybės 
go vyriausybė skelbia, kad priešakyje atsistojo Nūn 
Tibetas nori pasiduoti ir j Said, senyvas politikas, ku- 
nusilenkti centralinei Kini- ris jau dešimtą kartą vado- 
jos vyriausybei. Indijos vy-,vauja vyriausybei. Nūn 
riausybe pareiškė Kinijai i Said ir jo kabineto nariai
savo “nusistebėjimą ir ap
gailestavimą” dėl kinų įsi
veržimo į Tibetą.

yra žinomi, kaip bendra
darbiavimo su Anglija šali
ninkai.

Senai jau skaičiau 
leivyje” kritiškas pastabas 
apie Lietuvių Bendruome
nės kūrimą Amerikoje. No
rėjau ir aš pasisakyti tuo 
klausimu.

Senmergė
(Atkelta iš 6 pusi.) ^ad arbata jau išvirė.

Petras Juodis parėjęs namo 
parkrito į minkštą savo lo
vą.

Sunkios ir neramios min
tys virė ir maišėsi jo galvo
je-

Jis keikė viską, ką prisi
minė, ir blaškėsi, kaip be
protis.

Girgždėjo lova, kurioje 
nervingai vartėsi kunigas, 
norėdamas užmigti ir viską 
užmiršti, bet negalėjo. Įvai
rus vaizdai slinko per jo 
galvą, o ateitis šalta, nieko 
gero nežadanti ateitis, jam 
labai baisi atrodė.

Kai laikrodis išmušė de
šimtį, pradarė duris Marijo
na, įkišo galvą ir pasakė,

Praslinkus savaitei kuni
gas Petras Juodis išvažiavo 
ir po tuoj įstojo į kunigų 
vienuolyną.

Kaip šviesus meteoras 
pilkoje padangėje, perskri
do jaunystė Rozalijos gyve
nime. Jaunos dienos per
skrido, o širdy liko skaudi 
žaizda.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių

TURTAS SIEKIA VIRS >2,500,000.00.
Savo nariams hgoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti >5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randui visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo >100.00 iki 
>5,000.00.
Ligoje pašalpa sųvaitėje >9.00 ir >12.00.
Dabar vedamu Susivienijimo 00 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimu.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre-
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menę" čia ir kalbėti, nes 
tai yra tik tuščios kalbos, 
kai siūloma kurti dar vieną 
organizaciją ir jai duoda
ma klaidingas vardas.

ką, kad čia “visus” lietu
vius sąjungas į vieną bend
rą organizaciją?

Aš manau, kad nėra jo
kios galimybės “bendruo
menės idėją’’ čia perkelti, 
ar bandyti jį įgyvendinti. 
Kaip jau teisingai “Kelei
vyje” buvo pastebėta, čia 
galima įkurti ne “bendruo
menę,” bet dar vieną lietu
višką organizaciją.

Bendrą lietuvių organi
zaciją, kuri jungia visus no
rinčius jungtis lietuvius, 
mes čia jau turime. Tai yra 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Jei įkursime dar vieną, tai 
tuo niekam nepatamausi- 
me, nes ne organizacijų 
gausumas, bet jų pajėgu
mas ir populerumas yra nu- 
sveriamas dalykas. Jei įkur
sime naują organizaciją ir 
pavadinsime ją neteisingu 
“bendruomenės” vardu, tai 
vistiek visų lietuvių nesu
jungsime. Daugelis neno
rės į ją dėtis, kiti ir prisi
dėję perstos duokles mokė
ti ir ką jiems padarysime?

Daug sveikiau butų ne 
“bendruomenę” kurti, bet 
pagalvoti, kaip Amerikos 
Lietuvių Tarybos įtaką ir 
veiklą išplėtus, kad visose 
kolonijose butų ALT sky
riai ir kad visi organizuoti 
lietuviai, per savo organi
zacijas ar asmeniškai, butų 
ALT nariais.

Apie tikros, visus lietu
vius priverstinai jungian
čios bendruomenės įkūrimą 
Amerikoje netenka nė gal
voti. Čia visi žmonės, pi
liečiai ir nepiliečiai, gyve
na Amerikos įstatymų glo
boje ir jų tvarkomi. 0 tie

FOR

Lt. GOVERNOR

IEŠKAU PIRKTI KARVIŲ
Kas turi melžiamų karvių 

parduoti, prašau pranešti 
man laišku. Užmokėsiu ge
rą kainą.' (46)

P. J. Akunevich,
Čor. Elm and Pond Sts., 

Halifax. Mass., P. O. 
Hnson, Mass.

I PAIEŠKOJIMAI
PRAŠOMI ATSILIEPTI

Arch. T. J. Vizgirda (6 De Wolfe 
Street, Boston 25, Mass.) prašo 
skubiai atsiliepti visus asmenis, ve
žusius knygas iš Bremeno per kun. 
V. Šarką. Jei knygos buvo sulaiky
tos muitinėse, prašau pranešti ir su
sidariusias tuo reikalu transporto 
išlaidas. Taip pat asmuo vežęs vie
ną asmeninę architekto dėžę prašo
mas tuojau pranešti dabartinį savo 
adresą. Nuo šių siuntų išsiuntimo 
jau praėjo virš metai laiko, todėl 
asmenys neprisiuntę artimiausiu lai
ku prašomų žinių apie šių siuntų li
kimą, bus paieškomi kaipo šias 
siuntas pasisavinę. (45)State "heaeaat*

LAURENCE

CURTIS
Įrodytas Dorumas ir 

Gabumas Ofise
* šteito Kasierius,

’47-’48
* Senatorius 3 kartus
* Atstovas 2 kartu
* Bostono Miesto

councileris 2 kartu
* Asst. U. S. District

Attomey 1925-26
* U. S. Supreme Ct.

teisėjo Oliver 
Wendell Holmes 
sekretorius 1922

Paieškau savo brolio, Antano Lu
košiaus, kilusio iš Raseinių apskri
ties, Viduklės parapijos, Vanagiškių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą. Pra
šau atsiliepti šiuo adresu: (44)

Juozapas Lukošius,
10 Marš Avenue, 

Hamilton, Ont., Canada.

savo tam tikrą “val- 
” mokyklas ir tt. Sto- 

gyventojams buvo 
laikina savivalda. 

Okupacinėms armijoms to
ki stovyklų gyventojų savi
valda buvo visais žvilgs
niais naudinga, nes nerei
kėjo stovyklose laikyti savo 
kariškos policijos ir nebuvo 
reikalo atiduoti stovyklas į 
vokiečių priežiūrą.

Taip iš karo sudalytos si
tuacijos atsirado “tremti
nių” savivalda Vokietijoj, o

v Jdžią, 
Ke_ vykių 

duota

Aš esu neseniausiai atvy
kęs į šią šalį ir gerai prisi
menu, kaip mes gyvenome 
“bendruomenės gyvenimu” 
Vokietijoj. Ten “Lietuvių 
Bendruomenė” tikrai gyva
vo, bet musų bendruomenė 
ten buvo kariškos okupan
tų valdžios leista ir net bu
vo amerikiečių ir anglų ka
riškų valdžių skatinama 
kurti.

Kada amerikiečiai ir ang
lai okupavo Vokietiją, jie 
ten rado galybę visokių pa- 
bėgėlių ir tremtinių. 
UNRRA paėmė tuos pabė
gėlius ir tremtinius globoti, 
juos maitino, davė pastogę, 
daugelį aprengė. UNRRA 
stengėsi visus žmones išga
benti į jų kilmės kraštus, 
bet daugelis tūkstančių 
žmonių iš rusų okupuotų 
Europos kraštų nenorėjo 
grįžti į savo gimtuosius 
kraštus. Tie žmonės pasili
ko Vokietijoj. Jie buvo ap
gyvendinti stovyklose, o 
kad stovyklose butų tvarka, 
okupantai skatino stovyklų 
gyventojus turėti savo po
liciją, šiokius tokius teis-

DYKAI IŠBANDYMAS 
nno

Reumatiikų Skausmų 
Arthritia

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Nėuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas Kaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (42)
Rosse Products Co., Dept. x-9 
2708 FanrelI Avė., Chieago 45, III.

Išrinkim TEISINGĄ Vyrą!
BALSUOKIM UŽ
FREDERICK

AYER-
ant ATTORNEY 

GENERAL

Užgirtą
REPUBLIKONŲ 

DEMOKRATŲ 

NEPRIKLAUSOMŲ 

DARBININKŲ 

VETERANŲ
John W. Farley, Esq.. 898 South Street, Needham, Mass.

IKI NAUJŲ METŲ DIDŽIOJI

SLIUPTARNIŲ
KNYGA TIK UŽ 3 DOLERIUS

jums pa-Geriausia žiemos švenčiu (Kalėdą) dovana 
tiems, j asų giminėms ir draugams.

Skaitydami SLIUPTARNIŲ knygą, matysite Amerikos 
lietuvių nuveiktus darbus dėl lietuvybės, kolturos ir ge
resnio, šviesesnio gyvenimo; taipgi labai karštas kovas 
“šliuptamių“ sa “kryžiokais."

Tai čš tikrųjų yra pirmutinė lietuvių literatūroje kny
ga, kurioje atsimuša Amenkos lietuvių gyvenimas, tarsi 
veidrodyje arba teatro filmoje.

652 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai; Dr. šliupo, 
“dėdės” šerno čr kun. Dembskio atvaizdai; o kaina dabar 
tik >3.00! Bet po Naujų Metų ir vėl bus >5.00.

Reikalaukite šiuo adresu (reikalaukite tuoj, kad ne
pritruktų) ; (52)

DR. AL. MARGERIS 
3325 So. Halsled St„ Chieago 8, III.

Visuomeniškai 
Nusiteikęs Pilietis

* U. S. Laivyno
Aviacijoj 1917-19

* Sužeistų Amerikos
Veteranų vyres
nysis vice-koman- 
dieris 1946

* Amputuotų Vetera
nų Asociacijos na
rys

* šteito pirmininkas
Vėžio Kampanijai 
1949

* Massachusetts Law
Society pirminin
kas 1947

Darysiu Viską Savo 
Galioj:

► Sustabdyt žmonių
pinigų eikvojimą 

* Sustabdyt politini
favoritizmą

► Kelti bendrą labą ir
teisingumą visiems

CURTIS
Lt. GOVERNOR

* VETERAN .

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 
(Mušk Koot) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoj* 
ją vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tu atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atnūdSSyr- 
mui surakintų ir neveiklių sąnariu. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Ui 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27. Mass.

NUO UtSISENftJUSIŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuc SENŲ, AT- 
ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
rainiai sėdėti ir naktimis 

miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jūsų skaudė#* 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina . perštėjimą ligoe 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiestančios ir suskilusia* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGL’- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
ntežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse^ 
arba atsiųskite monevį 
orderį j: (11-li

LEGULO. Dept. X.
4847 W. 14th Street, 

CICERO M. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Stelinę pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27, Mi

t
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IŠ LIETUVIŲ
DARB. DRAUGIJOS

SUVAŽIAVIMO

SANDARIEČIŲ
SUVAŽIAVIMAS IR

VAKARIENĖ

Sulaukta Daug Sveikinimų; 
Prisiųsta $300.00 Aukų; 
Perrinktas LDD Centro 
Komitetas; Centras Lie
ka Bostone

Praeitą sekmadieni So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos auditorijoj posė
džiavo Lietuvių Darbininkų 
Draugijos kuopų delegatų 
suvažiavimas. Dalyvavo 24 
delegatai, daugiausiai iš ar
timųjų Bostono apielinkių 
ir Brooklyno 7-tosios kuo
pos.

Suvažiavimas sulaukė 
daug sveikinimų iš Įvairiau
sių kolonijų Amerikoje ir 
Kanadoje. Kartu su svei
kinimais LDD prieteliai at
siuntė 300 dolerių aukų 
Draugijos veiklai paremti.

Suvažiavimas praėjo dar
bingoj nuotaikoj ir per dvi 
sesijas išsprendė darbų 
tvarkos klausimus, 
žiavimui vadovavo 
Stilsonas—pirmininkas, P. 
Kriaučiukas — vice-pirm. 
ninkas, sekretoriavo J. Ja- 
nuškis ir centro sekretorius 
N. Jonuška. Daugiausiai 
suvažiavime buvo tartasi 
dėl žurnalo “Darbas” geri
nimo ir platinimo.

Į naują LDD centro ko
mitetą išrinkti šie draugai: 
J. Andrews, V. Anesta, K. 
Bielinis, J. Bimša, P. Bra
zaitis, N. Jonuška, V. Siru- 
tavičius, J. V. Stilsonas ir 
J. Taurinksas. Alternatais 
išrinkti: J. Audickas, F. 
Raman, M. Strazdienė ir J. 
Vinciunas.

Suvažiavimo platesnis ap
rašymas, priimtieji tarimai 
ir Įdomesnieji sveikinimai, 
o taip pat prisiųstos šuva 
ži avimo proga aukos bu: 
paskelbta kitą savaitę.

Suvažiavimą užvalgė va
kare toje pat svetainėj LDD 
21 kuopos suruoštas banke
tas delegatams pasitikti. Į 
banketą susirinko virš 170 
svečių ne tik iš Bostono, bet 
ir iš Norwoodo, Lavvrence, 
Haverhill, Montello ir kitu 
artimesnių kolonijų. Į ban
ketą atsilankė ir Amerikos 
siuvėjų unijos atstovai. 
Banketo programai vado
vavo J. V. Stilsonas.

Po banketo svečiai dar il
gai linksminosi prie geros 
muzikos.

Suva- 
J. V.

Sandaros pirmosios ap
skrities kuopų atstovų suva
žiavimas Įvyksta ši sekma
dieni, lapkričio 5 d., San
daros svetainėje, So. Bosto
ne. Pradžia 12 vai. dieną.

Vakare, Lietuvių Piliečių 
Draugijos naujojoj svetai
nėj Įvyks suvažiavimo de
legatams pagerbti vakarie
nė, kurioje bus ir dainų 
programa. Vakarienėj kvie
čiami dalyvauti Sandaros 
organizacijos prieteliai ne 
tik iš Bostono, bet ir iš apie
linkių.

Mirė E. Palubinskaitė

KĄ SAKO GUB. DEVER 
"V

ŠI ŠEŠTADIENI DIDYSIS 
“PIKNIKAS PO STOGŲ”

Pabaltiečių Koncertas
įvyk* Lapkričio 11

KOŠELIENOS P ARĖ Į REIKALINGI KAMBARIAI
DORCHESTERIO KLUBE Reikalingas butas iš keturių 

, ... a ar daugiau kambarių dviemsSi šeštadieni, lapkričio 4 suaugusiems žmonėms, ant pir
mo ar antro aukšto. Turi būti 
rami vieta. Prašau rašyti šiuo 
adresu: (44)

Eduard Balušaitis,
633 E. 6th Street,

South Boston, Mass.

John Hancock naujoj 
svetainėj, Bostone, šeštadie
nį, lapkričio 11 d., rengia
mas pabaltiečių koncertas.
Dalyvauja estų, latvių ir 
lietuvių geriausios meninės suriką, šokiais ir kito 
jėgos. Ypač plati bus lie- kiais prašmatnumais. Visi 
tuviškoji programos dalis, kviečiami dalyvauti.
Ją išpildys Jeronimo Ka- Komisija,
činsko vedamas choras, p.
O. Ivaškienės šokių grupė, 
p-lės A. Tataronytės veda
ma Dainos grupė ir musų 
baleto artistai T. Babuški- 
naitė ir A. Lie pinas, akom
panuojant p. S. Levickie
nei. Koncerto pradžia 8 
vai. vakare.

d., 7 vai. vakare, Dorcheste
rio L. P. Klubas savo pa
talpose, 1810 Dorchester 
Avė., ruošia šaunią koše- 
lienos’parę ir šurum burum,

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvė) visokių mašinų^ iš
randa vojiniui, ftaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broad »ay, So. Boston*
Tel. SO 8-4148

RADIO PROGRAMa
Lietuvių Radio Korp. ra

dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto- 
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Mickey Habarek or
kestrą.

2— Dainos.
3— ^Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
I stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos-, 
ton 27, Mass.

Steponą* Minkus
HYDE PARKE

3 šeimynų. 21 metų senumo 
namas su visais naujos mados 
įrengimais ir vieta garažui. 
Parsiduoda už $12,000. Dau-' 
giau informacijų kreipkitės pas Į 
savininką: D. E. Olsen, 1271 
Capen St.. Dorchester, Mass. 
Tel. BL 8-2281. (44)

Ponų Minkų vedama Lie
tuvių Radio Korporacija šį 
šeštadienį, lapkričio 4 d., 
rengia savo metini pikniką 
po stogu su marga progra
ma, muzika, šokiais ir ki
tais piknikiniais Įvairumais. 
Parengimas Įvyksta Lietu
vių Piliečių Draugijos nau
jajame name, pradžia 6 vai. 
vakare. Plačiau apie pro
gramą ir dovanas prašome 
žiūrėti skelbime.

Norėdamas būti išrinktas an- Siūlo Atmesti Senatvės 
fu kartu. gub. Dever sakosi PeMij pk Referendume 
galis parodyti sios valstijos bal- Į
suotojams. kad Massachusetts I , ,. , , . - .
valstijos istorijoj niekas dar', Massachusetts balsuotojai 
tiek daug nėra padaręs, kiek lapkričio 7 d. turės pasisa- 
jis. ;kyti dėl senatvės pensijų

Jis subalansavęs valstijos (Klausimas Nr. 3) ir dėl 
biudžetą neuždėdamas gyvento- įvedimo valstijos loterijos 
jams naujų taksų. pinigams sukelti senatvės

“Mes pastatėm nemaža nau- pensijų mokėjimui, 
jų kelių ir pataisėm daug se-- Pagal siūlymą, senatvės 
nu, sako jisai. 'pensijos turėtų būti moka

mos visiems žmonėms, po 
63 metų amžiaus ir po $75

“Mes pastatėm veteranams į 
naujų namų. kuriuos republi 
konai buvo tik žadėję savo rin-Pereitą ketvirtadieni po 

sunkios ligos miesto ligoni- kiminėj agitacijoj.
nėję mirė Elsie Palubin
skaitė, 45 metų amžiaus lie
tuvaitė. kuri buvo daugiau 
žinoma kaip Elsie Parker. 
Ji turėjo labai ištaigingą 
grožio salioną. kuri lanky
davo aktorkos ir šiaip tur
tuolės. Velionė buvo labai 
graži mergina. Jos tėvai 
Palubinskai yra ilgamečiai 
“Keleivio” skaitytojai. Ši
toj liūdesio valandoj tė
vams reiškiam gilios užuo
jautos.

PATARIA BALSUOTI
Už LAISNIUS “YES”

Šiame “Keleivio“ numery yra 
Įdėtas bravorų skelbimas, kuris 
pataria Massachusetts žmo
nėms balsuoti “ves” už 3 klau
simus po No. 7.

Prohibicininka; dar neišmirė

per mėnesį. Skamba gerai, 
bet toks planas pareikalau
tų 54 milionų dolerių papil
domų pajamų, arba kiek
viena šeima musų valstijoj 
turėtų mokėti 144 dolerius 
daugiau taksų.

BRIGHTONO KLUBAS Loterija, jeigu butų Įves- 
TURĖJO BANKETĄ tiek PaJam4 y»r«u duo;

“^les pagerinom darbo sąly
gas visoj valstijoj. Mes davėm 
piliečiams geresnę sveikatos 
apsaugą. Mes davėm dar ge
resnių mokyklų ir geresnių 
darbo progų.”

tų, o pagaliau ir loterijai 
pinigai butų imami iš tų 
pačių mokesčių mokėtojų 
kišenių. Prieš loterijas yra 
nusistatę daugelis žmonių,

Praeitą sekmadienį Brigh- 
tono Lietuvių Klubas turė
jo savo metini banketą, ku
riame dalyvavo 350 svečių.
\akarienėj buvo ir musų;kaipo nemorališką būdą pi 
v a ls t i j o s gubernatorius, nigamg rinkti. Senatvei 
Paul A. Dever, kuris pasa
kė gražią kalbą. Klubas 
savo svečius priėmė atvira 
širdimi ir prie gausaus sta
lo.

nigams rinkti. senatvės 
pensijos, mokamos netur
tingiems ir pasiturintiems 
iš mokesčių mokėtojų kiše
nės, butų didelė našta vi
sam ukiui.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Musų skaitytojai, atsinaujin

dami laikraštĮ ir užsisakydami 
1951 metų “Keleivio” kalendo
rių. neužmiršo ir laikraščio 
stiprinimo reikalo. Gavome do
vanų iš sekančių skaitytojų:

J. Johnson iš Easton, Pa., 
atsiuntė $4; Mrs. E. Diringis iš 
Lewiston. Me.. prisiuntė $2.90; 
M. Skrebis iš Detroit, Mich., 
atsiuntė $2.

Po $1 prisiuntė: L. Stankus 
iš Brooklyno. Mrs. Ph. Russie- 
nė iš Wobum, Mass.. A. Armin 
iš Gary. Ind.. ir F. Dobrcųols- 
kis iš Cambridge. Mass.

Po 50c prisiuntė: A. Be žak 
iš Philadelphijos. J. Jackson iš 
Lansing, Mich., K. Jonikas iš 
Philadelphijos, K. Alekonis iš 
Crown Point, N. Y., Mrs. H. 
Sus avich iš Tewksbury, Mass.. 
A. Wisocky iš Scranton, Pa.. J. 
Kiaunis iš Amsterdam, N. Y.. 
F. Bagdonas iš Methuen. Mass. 
ir Mrs. S. Rubis iš Linden. N. 
J. J. Dova iš Clevelando—10c.

Visiems laikrašėP.o rėmėjams
tariame širdingą ačiū.

REIKALINGAS BEKERIS
kuris moka kepti ruginę duo
ną. tegul tuojau atsišaukia že
miau paduotu adresu. Alga 
gera. darbas pastovus. (41) 
Lithuanian Nat’l Corp. Bakery, 

68 Helly Street, 
-Lawrence. Mass.

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: nuo 2 IM 4 

ir nno T IU I
546 BROADWAY

BO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Bo«ton 122*

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

ir jie stengiasi vėl atgaivinti 
prohibiciją. Taigi balsuotojams 
pavedama nuspręsti, ar jie nori 
prohibicijos. ar palikti svaigi
namųjų gėrimų bizni taip. kaip 
jis yra dabar. Jeigu balsuosit 
už visus tris klausimus po No. 
7 “yes.” tai svaiginamieji gėri
mai pasiliks taip. kaip yra da-i 
bar.

FREDERKK AVER
SMERKIA RAKETIERIUS

ĮSTATYMAS draudžia 
SENŲ DISKRIMINACIJĄ

Lietuvių Radio Korporacijos 
Piknikas po Stogu*ir Gražuolės Balius

Frederick Aver. republikonų 
kandidatas Į Attorney General 
ofisą, sako, kad Massachusetts 
valstija esanti pilna visokių 
kriminalistų, nes jie čia randa 
gerą užvėją. Raketieriai ir ki
tokie piktadariai, kuriems pas
kutiniais laikais pasidarė karš 
ta Nfw Yorke ir kitur, dabar 
bėga j Massachusetts. nes šios | 
valstijos gengsteria.: žadą čia ! 
jiems gerą apsaugą.

LAI RENCE CVRTIS
PRIEŠ PINIGŲ EIKVOJ1MĄI

ši pirmadienį musų vals
tijoj įėjo galion Įstatymas, 
kuris draudžia diskrimina
ciją prieš senesnio amžiaus 
darbininkus (45-65 metų). 
Atleisti darbininką iš darbo 
dėl jo amžiaus (iki 65 me
tų amžiaus), yra nelegališ- 
ka. Taip pat negalima dėl 
amžiaus atsisakyti samdyti 
darbininką, arba neduoti 
jam geresnio, atsakingesnio 
darbo.

Įstatymas išleistas todėl, 
kad daugelis dirbtuvių 
skaito, kad darbininkas po 
45 metų, jau esąs persenas 
atsisako tokius samdyti, ar
ba stengiasi iuos pakeisti 
jaunesniais. įstatymą pri
žiūrės Massachusetts komi
sija kovai prieš diskrimina 
ciją.

Laurence Curtis. republikonų i 
kandidatas i Massachusetts lei-j’ 
tenant-gubernatorius. muša i 
pinigų eikvojimą ir politini fa-1 
foritčzmą. kuriuo taip pasižymi j 
demokratų organizacija.

Jis ragina piliečius balsuoti! 
už tokj žmogų, kuris pakels j 
valstiją aukščiau politikos ir 
tvarkys reikalus išmintingai :r| 
žmoniškai. “Prie dabartinės 
demokratų administracijos vai- j 
džia išsigimė j politinį favori-Į 
tizmą ir balsų supirkinėjimą.“ Į 
sako Curtis.

Nusižudė Buvę* F. D.
Roosevelto Žentas!

Šeštadienį, 4 Lapkričio (November), 1950
NAUJOJ LIET. PIL. KLIUBO SALĖJ 

Broadway ir E Street Kertėj —>— South Boston

Durys atdaros nuo 6-to* vai.
I Programa prasidės 7-tą vaL 
j vak., su linksmom lietuvis-

4 kom dainelėm, kurias dai
nuos Birutės Radio Gru
pė vadovaujant Valentinai
Minkienei. Bus 20 minučių 
spalvuotų filmų—ištraukos 
iš pereitos vasaros Radio 
Pikniko Mavnarde, ir iš
traukos iš vietinių žinių, 
kaip tremtinių eisena Bos
tone protestui prieš Lietu
vos okupaciją bolševikais; 
taipgi vienos iš buvusių 
gražuolių. “Miss Lithuania 
of N. E..’’ vestuvės. Vaka
ro solistė bus ponia VALE
RIJA BARMUS, kuri dai
nuos lietuviškai ir angliš
kai.

Noriu Darbo ant Farmos
Mylėčiau dirbti prie vištų 

ūkio. Platesnių žinių duosiu 
per laišką. • Rašykit šiuo adre
su : (45)

Mr. J. K..
636 Broaduay.

So. Boston, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAO 
arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

John Boettiger, 50 metų 
amžiaus, mirusiojo prezi-1 
dento F. D. Roosevelto bu-j 
vęs žentas, šį antradieni nu
sižudė Nev Yorke iššokda
mas pro langą iš septinto 
aukšto. J. Boettiger prieš 
du metus buvo divorsavęs.

Adv. Jonas Grigalius, 
South Bostono Lietuviu 
Piliečių Kliubo prezi
dentas. Įteikia gražuolei 
“Miss Lithuania of N. 
E.,” Ruth Mažeikaitei, 
iš Bedford. Mass.. Gu
bernatoriaus Dever tau
ri-

PARDUODAMI NAMAI
1. City Point. 2 šeimų 5-6 

kamb., su voniomis ir kitais 
patogumais, už $6,000.

2. CHy Point. 2 šeimų 3-4-2 
kamb., su voniomis, baltomis 
sinkomis bei kitais patogumais 
ir dideliu kiemiP- daržu, už 
$5.500.

3. City Point. 3 šeimų 4-4-4 
kamb.. su naujomis voniomis ir 
kitais patogumais, už $4.800.

4. So. Boston. 1 šeimos 9 
kamb. namai, su dideliu kiemu, 
už $1,800.

5. City Point, prie pat juros,
3 šeimų 4-5-5 kamb., su vonio
mis. baltomis sinkomis. karšto 
vandens ir garo apšildymais, 
už $11,800. (44)

Kreiptis j Praną Lembertą, 
545 E. Broadvvay. Tel. SO 
8-0605.

UŽEIKIT 1
SO. BOSTON CAFE

Pa* Vincą Balukonį
258-260 Broadvvay

Smagi ir švari vieta, geri gė
rimai ir puiki valgykla. Gardi 
itališka PIZZA. kurios galima 
ir namo parsinešti. Gaminami 
ir lietuviški valgiai._______(44)

Liežurisfca Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokiu vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietihriš- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * 1NSVRANCR

409 W. Bro*dway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

27 ORIOLE STRCTT 
We»t Rozbnry. Mana

Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
z I

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
334 RROADWAT,

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL. Kimbal Building 
... Kambarys 203
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.
8-tą vai. vak. prasidės šo
kiai prie smagios JONO 
DIRVELIO orkestros, kurie 
tęsis iki 12-tai vai. vakaro.
Bus šokių kontestai—“Ma- 
mės ir Papės” Polkos kon
testas, Jaunimo Polkos kontestai. ir Valso kontestas 
visiems. Kontestų laimėtojai bus apdovanoti gra
žiom dovanom, kurias dovanojo Bernardas Koritis, 
lietuvių reprezentantas I. J. Fox. pasaulio didžiau
sios kailių krautuvės.

Garbės viešnia bus šių metų gražuolė “Miss 
Lithuania of N. E.,” panelė Ruth Mažeikaitė iš Bed
ford. Mass. , f

Bus traukimas laimėjimo ir Įžangos dovanų. 
Gaspadinės prirengs skanių valgių su gardžiais gėri
mais, kuliuos galėsit valgyt atsisėdę prie stalų.

Bus skanių kilbasų su kopūstais, gardaus alu
čio ir kitų draugiškų gėrimų.

Durys atidaros nuo 6.
Kviečiam iš toli ir arti į “PIKNIKĄ PO STO

GU”—atvažiuokit anksti, tai bus vakaras ilgesnis 
pasilinksminti! ’ ,

Įžanga 90c, taksai 10c.
Steponą* ir Valentine Minkai.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 

460 Broadway, South Boston

*

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 
Turtas i>er $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000

*

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Boxą, Tik $6 ir Taksai 
•

Me* niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 2l/t% už indėliu*

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (.)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

L 1 T-H U A N 1 A N 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Innured 
Moto)

Perkraustom
čia pat ir i to-1 
limaa vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

226 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS. 

TaL SOuth Boatoa *-4611




