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Veda j Karų

Prezidentas Trumanas Geležinės Uždangos 
pradėjo savo “nepolitinę” MS-Sot „„S,.: 
kelionę po Ameriką ir per MUUSterUU T ar 1081 
visą šią savaitę pasakys ke
liolika kalbų. Prezidentas 
lanko šiaurines ir vakarines 
valstijas, kur republikonų 
partija yra stipresnė už de
mokratus. Republikonai at

Visų Rusijos pavergtų 
kraštų gynimo ministeriai 
dabar posėdžiauja Prahoje, 
Čechoslovakijos sostinėje, 
kur jie susirinko j penkių 

idėję seka prezidento ke-,m.etl* išvadavimo iš-
lionę ir vadina ją propa
gandos kelione.

Pirmoj savo kalboj, 
Galesburg, III., stotyje pre
zidentas Trumanas kalbėjo 
apie Amerikos užsienių po
litiką ir griežtais žodžiais 
išniekino vis dar stiprią izo- 
liacininkų įtaką Ameriko
je. Prezidentas sako, kad 
izoliacininkai nemato to
liau savo nosies ir, jei nuo 
jų priklausytų, jie leistų 
Rusijai praryti visą likus} 
pasaulį. Tokia politika pra
džioje butų pigesnė, bet 
pasekmėje kiltų trečias pa
saulinis karas. 10,000 žmo
nių klausėsi prezidento kal
bos Galesbui-go stotyje.

Pirmadienį vakarą prezi
dentas Trumanas pasakė 
kalbą Lincoln, Nebr., ir jo
je gynė Brannan planą že
mės ūkio produktų kainoms 
palaikyti. Ir Lincoln, Nebr., 
10,000 žmonių minia klau
sėsi prezidento kalbos. Ot- 
tawa, Iowa, prezidentą pa
sitiko 40,000 minia.

SIŪLO TYRINĖTI
VERGIJĄ RUSIJOJ

kilmes. Kadangi Prahą iš
vadavo ne amerikiečiai, ku
rie tą galėjo padaryti, bet 
nedarė dėl nišų priešinimo
si, tai garbė už Prahos iš
vadavimą duodama Rusijos 
armijai. Iškilmėse ir pasi 
tarimuose dalyvauja didelė 
Sovietų Rusijos delegacija, 
priešakyje su maršalu Bul- 
ganinu, Lenkijos, Vengri-1 Laiškūs, Kurio 
jos, Rumunijos, Bulgarijos j-
ir net Mongolijos, Kinijos1 neSKUlie
ir šiaurinės Korėjos delega-, .j Clevelande, Ohio. gimusi 

penkiolikos metų mergaitė, 
Ta proga visoj čechoslo- J Done Armonaitė, parašė

vakijoj buvo reiškiama laišką Jungtinių Tautų sek- 
daug nužemintos padėkos iri retoriui Trygve Lie ir sako- 
ištikimybės Rusijai “už iš-Į si girdėjusi, kad jis važiuo- 
vadavimą” ir buvo varoma I siąs į Maskvą, o todėl ji 
propaganda prieš Ameriką. Į prašo jį išvaduoti jos moti

ną iš Sibiro vergijos. Buvo 
• • • i taip z

Gtti$ra8 Sunaikino | prieš dešimtį metų lietu-

GEGUŽĖS PIRMOSIOS RIAUŠĖS BERLYNE

Berlyne per Gegužės Pirmąją demonstrantai 
miesto dalyje akmenimis apmėtė ir nubaubė rytinės mies
to dalies policiją. Vaizdelis rodo, kaip Potsdamer aikštėj, 
kur susikerta amerikiečių ir rusų zonos mieste, policija 
grumiasi su demonstrantais.

Pacifiko Bazės 
Yra Užtenkamos

Japonijos valdytojas, ge
nerolas MacArthur, Austra
lijos žurnalistams praeitą 
savaitę sakė, kad Amerika 
Pactfike turi užtenkamai 
stiprių bazių, iš kurių gali 
sulaikyti bet kokį puolimą 
iš Rusijos ar Kinijos. Gen. 
MacArthur sakė dar, kad 
Amerika nesiekia padaryti 
iš Japonijos sąjungininką

RimOUSki Miestą į vis Jonas Armonas iš Cleve- galimame kare prieš Rusiją
--------  lando lankėsi Lietuvoje. Su o po sudarymo taikos sutar

Praėjusio šeštadienio va- Juo važiavo žmona, sūnūs ir ties, japonai patys spręs, ai 
’ 1 ’* jiems reikalinga Amerikos

apsauga ar ne. Dabartiniu 
laiku Japonijos didžiausias 
noras yra išlaikyti neutra 
lumą galimame didžiųjų 
galybių susikirtime.

Huiman .j^ Valstybes Tuoj SiunčiaUžmušė Moliną
Bostonietis rašytojas, Gor- 

don M. Hillman, 45 metų 
žmogus, praeitą sekmadie
ni su buteliu užmušė savo 
seną, 74 metų motiną, kuri 
su iuo gyveno viename Bos
tono viešbutyje. Rašyto
jas pašaukė policiją ir pa
sipasakojo, kad jis dėl ne
sveikatos ir dėl piniginių 
upesčių netekęs lygsvaros 

ir nežinojęs ką darąs. Ra 
rytojas dabar suimtas ir pa
štas į kalėjimą.
G. M. Hillman seniau 

buvo Bostono laikraštinin
kas, paskui pasižymėjo, 
kaipo filmų rašytojas ir yra 
parašęs visą eilę novelių.

$3J22A50flO0
Marshallo Planui

Senatas praeitą penkta
dienį nubalsavo 60 balsų 
prieš 8 paskirti Marshallo 
plano vykdymui (užsie
niams remti) 3 bilionus ir 
122 su puse milionus dole
rių. Iš vyriausybės prašo
mų lėšų senatas nubraukė 
250 milionų dolerių.

Atstovų rūmai kiek se
niau buvo nubalsavę skirti 
tam reikalui $3,102,450, 
000. Skirtumas paeina iš 
to, kad senatas padaugino 
atsilikusių kraštų ūkio kė

limui” lėšas 20 milionų do
lerių. Dabar senatas ir at 
tovų rūmai nubalsuotas su 

mas suderins ir Marshallc 
plano lėšos bus paskirtos.

HOOVERIS PRIEŠ
KINIJOS PRIPAŽINIMĄ

Pagalbą j Indokiniją
Valstybės Sekretorius Dean Acheson Tariasi su Prancū

zais ir Anglais; Europa Turi Dėti Daugiau Pa
stangų Ginklavimuisi; Amerika Imasi Sau

goti Indokiniją; Atlanto Valstybių 
Pasitarimai

Siūlo Padauginti 
Valstijų Skaičių

Prezidentas Trumanas 
laiške, rašytame senato vi
daus reikalų komisijos pir
mininkui, vėl siūlo, kad 
Alaskai ir Havajų saloms 
butų greitu laiku suteiktos 
valstijų teisės. Tuo budu, 
sako prezidentas, bus pa
keltas tų teritorijų gyvento
jų gerbūvis, o visas kraštas 
bus sustiprintas.

•Atstovų rūmai ja useniau 
yra priėmę bilių dėl Hawa- 
jų salų, o nesenai/jie priė-

Amerikos valstybės sek
retorius šį pirmadienį tarė
si su Prancūzijos vyriausy
be dėl Indokinijos gynimo 
nuo bolševikų. Pasitarimų 
rezultate valstybės sekreto
rius iš Paryžiaus skelbia, 
kad Amerika tuoj pat pra
dės siųsti Indokinijai kariš
ką ir ekonominę pagalbą, 
kad tas kraštas galėtų gin
tis nuo gręsiančio komunis
tinio perversmo iš vidaus ir 
nuo kinų komunistų įsiver
žimo.

Šį antradienį valstybės 
sekretorius tariasi su Ang
lijos užsienių reikalų minis- 
teriu E. Bevinu, o nuo ketinė bilių apie suteikimą vai

stijos teisių ir Alaskai. Bet ^tėnio iid ’ įštedienio 
senatas vis dar nebaigia to efa trij valstybių Anleri.
klausimo svarstyti ir delsia, k Anglijos ir Prancuzi- 
ypac daug abejonių reiškia- j reikalų minis.
ma dėl Hawajų salų, kur 
90% gyventojų yra “spal
vuoti.” ,

ČANKAIŠEKAS PRAŠO 
AMERIKOS PAGALBOS

George P. Delaney, Ame
rikos Darbo Federacijos at
stovas įvairiose tarptautinė
se organizacijose, siūlo su
daryti komisiją tyrinėti ver
gijai Rusijoj. Kol Rusijoj 
yra milionai vergų, kurie 
dirba baisiai sunkiose, pa
žeminančiose sąlygose, tol 
ir visiems kitiems kraštams 
gręsia pavojus netekti lais
vės ir gerbūvio.

Pranašauja Maskvos
Diktatūros Smukimą

Marshallo plano vykdy
tojas, Paul Hoffman, sako, 
kad rusai veda labai griež
tus valymus visuose jų pa
vergtuose kraštuose, bet 
Amerika tikisi, kad atėjus 
tinkamam laikui satelitai 
sukils prieš Maskvos dikta
tūrą, o Rusijos bolševizmas 
susmuks, kaip susmuko Hit
lerio ir Mussolinio režimai. 
P. Hoffman dar sako, kad 
Rusijoj yra 15 milionų ver
gų prievartos darbų stovyk
lose, o tai reiškia, kad 8% 
gyventojų Rusijoj yra ver
gų padėtyje. Tas nerodo, 
kad Rusijos režimas turi 
Žmonių pritarimą.

kare Rimouski mieste, Que dukrelė. Juos ten užklupo 
bec provincijoj, Kanadoje, rYs? okupacija 1940 metais 
kilo gaisras vienoje lent- birželio mėnesį. Kada tė- 
piuvėje. Putė labai smar- vas paprašė rusų, kad juos 
kus vėjas ir gaisras iš lent- išvažiuoti, rasai suti-
piuvės persimetė į kitus na- išleisti jį su vaikais, bet 
mus. Visą naktį ir sekma- ®ar^ora Armonienė buvo 
dienį dieną gaisras siautė I sulaikyta, nes ji, pagal rusų 
ir sunaikino miesto centrą, aiškinimą, nebuvusi Ameri- 
Sudegė virš 300 namų, ta- k°s pilietė, o todėl, kaipo 
me skaičiuje ligoninė ir ka-p<uvus? Lietuvos pilietė, pa- 
lėjimas. 2,000 žmonių liko pidarė Sovietų piliete ir ne
be pastogės, nuostolių pa- apleisti Lietuvos. Te
daryta už 20,000,000 dole- vas su dukterimi grįžo į 
pjų Ameriką, o motina su sunu

pasiliko Lietuvoje. Pasili
ko ir dingo. Vyras ir dūk 

Naujos Žinios Apie Įtė iš motinos ir likusio su-
Baltijos Incidentą naus gavo tik dvi atvirutes 

ir vieną laišką ... iš Sibiro: 
Kolumnistas Drew Pear- Savo laiške Jungtinių 

son savo kolumnoj šį ant- Tautų sekretoriui jauna lie- 
radienį rašo, kad anglai per tuvaitė ir prašo, kad jis. 
RADAR aparatą stebėjo ru- būdamas Maskvoje, pakai 
sų užpuolimą prieš Ameri- betų su Stalinu, kad jos mo 
kos karo laivyno orlaivį, tina ir broliukas butų pa- 
Užpuolimas vykęs 30 mylių leisti iš rusiškos vergijos ir 
nuo Liepojos, atviroj juroj, galėtų grįžti pas savo šeimą 
Orlaivis buvo nušautas, bet į Clevelandą
ar visi lakūnai žuvo, tikrų I —J. K.
žinių nėra. Galima daiktas,

Zmė'fnelIiZ lakU’l CHRYSLER STREIKAS 
nūs paėmė } nelaisvę. į jau PASIBAIGĖ

DIDELĖ GELŽKELIO
NELAIMĖ INDUO.

Indijoj, 206 mylios nuo 
Kalkutos miesto, vienas ke
leivinis traukinys gegužės 7 
d. nuvažiavo nuo bėgių. 8C 
žmonių buvo užmušti vie
toje, o 100 žmonių buvo 
sunkiai sužeisti. Tyrinėji 
mas parodė, kad traukinio 
nelaimė įvyko dėl sabota 
žo.

Austrijos ir Šveicarijos
Komunistams Nesiseka

Buvęs prezidentas Her- 
bert Hoover pasisakė griež 
tai prieš pripažinimą .komu
nistinės Kinijos ir prieš Įsi
leidimą jos atstovų į Jung
tinių Tautų organizaciją. 
Hoover sako, kad Jungtiniu 
Tautų organizacija gali bu 
ti naudinga tik tame atsiti 
kime, jei komunistinės ša 
’ys iš jos bus pašalintos.

Pietiniai Senatoriai
Vėl “Filibusteriauja’

Kalbėdamas su amerikie
čiais žurnalistais, nacionali
nės Kinijos vadas, genero
las Čankaišek, vėl prašė, 
kad Amerika suteiktų grei
tą ir užtenkamą militarinę 
pagalbą ginklais Kinijos 
nacionalistams. Jis sakė, 
kad tai yra vienintelis ke
lias išvengti karo Azijoj, 
nes kinų komunistai neabe
jojamai veršis ir į likusią 
Aziją, jei jie nebus sulai
kyti.

LENKŲ DIPLOMATAI
NENORI GRĮŽTI

Antras Laivas ra Po 102 streiko Chrysler
CherbourgeJ kompanijos 89,000 darbi 

ninku grįžo į darbą. Unija
f prancūzų uostą Cher- ir kompanija pasirašė nau- 

boug atplaukė antras ame- ją darbo sutartį, kuri ga- 
ri k iečių laivas, “American rantuoja darbininkams se 
Clipper,” su ginklais. Lai- natvės pensijas, ligos kasas 
vo iškrovimas vyksta be in- ir aprūpinimą nelaimingais ' rinkimuose

Rusų okupuotoj žemuti 
nėj Austriios daly praeitą 
savaitę įvyko savivaldybių 
rinkimai. Komunistų par
tija rinkimus skaudžiai pra
kišo, ji surinko tik 5% bal
sų. Katalikiška liaudies 
partija surinko 389,058 bal
sus, socialdemokratai su 
rinko 299,323 balsus ir ko 
munistai 37,000 balsų. Nė 
vienas miestas rusų okupuo 
toj Austrijoj nebus valdo 
mas komunistų.

Praeitą sekmadienį
Šveicarijoj, Berno kantone 
buvo rinkimai Komunistai 

nepravedė

ir

cidentų. atsitikimais.
ne

vieno atstovo.

Šią savaitę senatas pra 
deda svarstyti įstatymą 
prieš diskriminaciją dar 
buose. Įstatymas atstovu 
ramuose praėjo, bet senate 
pietiniai senatoriai jau tel
kiasi nepabaigiamomis kai 
bomis to įstatymo priėmimą 
sutrukdyti. Nutraukti sena 
torių kalbas gali, pagal pa 
ties senato nutarimą, tiktai 
du trečdaliai visų senato 
rių, bet sutelkti 64 balsus 
už užčiaupimą burnų pieti
niams senatoriams nėra len
gva, todėl ir įstatymas prieš 
diskriminaciją greičiausiai 
nepraeis.
AmerikoTBulvės Vokietijai

1,677,000 bušelių Maine 
valstijos bulvių greitu laiku 
bus gabenama į vakarinę 
Vokietiją. Bulvių gabeni 
mas į Hamburgą greit pra
sidės. i

Vakarinėj Vokietijoj, 
Frankfurto mieste šeši Len
kijos konsulato tarnautojai 
prašė leidimo pasilikti Vo
kietijoj, nes jie nenori to 
liau tarnauti rasų pajungtai 
Varšuvos vyriausybei.

Amerikiečiai Nuskandino 
Rusų Submariną

terių pasitarimai Londone. 
Visą ateinančią savaitę val
stybės sekretorius dalyvaus 
Atlanto Pakto valstybių pa
sitarime Londone.

Valstybės sekretorius sie
kia sumobilizuoti Europos 
valstybes aktingesniam 
priešinimui Sovietų Rusijos 
agresijai ir nori galutinai 
išaiškinti, kiek kariškos pa
galbos Europai yra reika
linga.

Kartu su Vakanj valsty
bių pasitarimais Rusijos 
propagandos mašina irgi 
dirba. Maskva šį pirmadie
nį pasiūlė Amerikai, Ang
lijai ir Prancūzijai ištraukti 
iš vakarinės Berlyno dalies 
visą kariuomenę ir ta. sąly
ga rusai sutinka leisti pa
daryti Berlyno mieste “lais
vus rinkimus.” Bet jei 
amerikiečiai ir anglai iš
trauks savo kariuomenę, tai 
rusų organizuota kariška 
komunistų policija užims 
visą Brelyną ir miestas ati
teks į bolševikų rankas. Į 
šitokį biznį Vakarų valsty
bės neketa eiti, nes tai 
reikštų atsisakyti nuo teisių 
į Berlyno miestą.

IŠKELTAS SOVIETINIS 
VAISTŲ “RAKETAS”

NEW YORK.—LAIC pa
stangų pasekmėje, Hearsto 
spaudoje per dvi dienas, 
penkių skilčių antraštėje, 
buvo komentuojamos So
vietų pastangos išvilioti iš 
Amerikos juo daugiau retų 
vaistų—streptomycino, au- 
reomycino ir kt. Kita spau
da irgi apie tai plačiai ra
šė. Londono “Daily Tele- 
graph” pasiuntė ilgą prane
šimą. Ši žinia buvo pla
čiau komentuojama ir iš 
Fordham Universiteto ra
dio stoties, trumpomis ban-

Kongresmonas Young šį 
pirmadienį “davė suprasti,” 
kad ‘vienas Amerikos karo 
laivas susitiko nežinomą 
submariną Amerikos vaka
riniuose pakraščiuose ir jį 
nuskandino gelmių bombo
mis. Tas kongresmonas sa
ko, kad karas tarp Ameri
kos ir Rusijos jau eina, tik
tai tyliai, apie tai amerikie 
čiai nešaukia, kaip rusai 
apie Baltijos “incidentą.”
Rusų submarinai dabar daž
nai pasirodo ties Alaska ir 
Kalifornija. Jie čia atvyks
ta tyrinėti, kiek stipri yra
Amerikos RA DAR stočių gomis. Šiuo metu vedamas 
apsauga ir kokius naujus iš-' platesnis tyrinėjimas apie

..---- --------- tur| įuklę Ritose Amerikos vie-radimus amerikiečiai 
prieš submarinus. tose.
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PASIŠAIPYMAIS
DĖMIŲ NENUPLAUSI

6,340 tonų Įvairiu r.egeležiniu j 
metalu.

. Prie to reikia pridėti iš-
Mums čia netenka ginti i tisus traukinius gumos, kuri 

Naujienų redaktorių, ji^jiš Japonijos Į>er Rusiją bu- 
pats gražiausiai nuo visų vo gabenama i Vokietija, 
priešų apsigina. Mums rupi
priminti skaitytojams, ką 
“Vilnis,” nuolatos bezujinė- 
dama apie "‘Naujienas,” są
moningai nutyli. O ką ji 
nutyli skaitytojui svarbu ir 
prisiminti ir žinoti. Tokią 
progą sudaro “Vilny” (Nr.
99) tilpusios “Pastabos,” 
kuriose, nei iš šio, nei iš to,
“Naujienų” redaktorius iš
vadintas prastu orakulu, 
mat, anot “Vilnies,”
“Hitleriui pradėjus karą Eu
ropoje, jis [suprask "Naujie
nų“ redaktorius] pranašavo, 
kad jam pritruks aliejaus.“

“Vilnies’’ bolševikai dar 
ir dabar negali atsidžiaugti, 
kad anuo metu Hitleris, ne
žiūrint “Naujienų” išve
džiojimų, aliejaus nepritru
ko. Džiaugsmas visai vie
toje. Kas bebūtų, jei tikras 
stalininis bolševikas nesi- 
sidžiaugtų grynų draugu 
fašistų pasisekimais? Bet 
mes vis tik privalome žino-

KANADOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖ

GERAM KELY

“Nepriklausoma Lietu va“ 
(Nr. 17) rašo. kad Lietuviu 
Bendruomenės suorganiza 
vimas Kanadoje esąs gera
me kely. Daug buvę sugaiš 
ta laiko atitinkamų statutu 
paruošimui. Dabar ši kliū
tis nugalėta. Laikinojo or
ganizacinio komiteto posė
dy jau patvirtinti šie apie 
linkių laikinieji organizaci
niai komitetai: (1) Toronto 
miesto, (2) Sudbury, (3i 
Timminso, (4) Oakvillės, 
(5) Wellando, (6) Vancou- 
verio ir (7) Ottawos. Kai 
kurioms vietovėms, k. a. St. 
Catherines, IVinnipeg ir 
London pasiųsti papildomi 
paaiškinimai. Laikraštis to
liau rašo:

“Vietovėse, kur nėra nė vie
ti, kodėl Stalino bičiulis ir nos !ieTU' organizacijos.

kaip \\-.ndsoras. Ont.. ir-Port

SENATORIAUS CLAUDE PEFPER VIETININKAS

Nominavimo balsavimuose gegužės 2 «L Floridoj į senatą 
buvo išstatytas šitas konservatyvus demokratų kongres- 

monas, George Smathers, o dabartinis senatorius. ( įaudė 
Pepper. žinomas, kaipo “Red Pepper,“ surinko mažumą 
baku.

tvarkyti laisvai ir demokra
tiniais principais. ,

šituo aktu užbaigęs Lie
tuvos valstybės atkūrimą, 
Steigiamasis Seimas padėjo’ 

: t. irtus pagrindus tolimes
niam nepriklausomos Lie
tuvos politiniam brendimui, 
materialinei gerovei ir kul
tūrinei pažangai: davė kra
štui konstituciją, kuri vi
siems piliečiams garantavo 
žodžio, spaudos, sąžinės,

Kas Savaite
Socialinis Draudimas

Atstovų rūmai jau kiek
seniau nutarė pagerinti
Amerikos socialini draudi
mą. Jie nutarė išplėsti se
natvės draudimą Įtraukiant
,1#fl000w „eapili austųi

susirinkimu ir draugijų lai- . ’ .’ . , .■ - . & ‘ -- i žmonių ir pakelti mokama.-sves; apgynė klasta nuo is-1 - -r • „ -...l w * senatvės, našlių ir našlaičių
pensijas 100'orimų priešų; tarptautine 

mis sutartimis Įjungė Lietu
vą Į pasaulio valstybių šei
mą: Įvedė nuosavą valsty
bės valiutą: išleido žemės 
reformos Įstatymą, kuri 

! Įvykdžius sustiprėjo ekono
miškai lietuviškasis tautos

Bręstantis Krizis

elementas sodžiuje: Įsteigė 
Lietuvos Universitetą, žo
džiu. Steigiamajam Seimui 

! vadovaujant, Lietuva tvir 
tai atsistojo ant kojų kaip 
politiniai organizuota, pati 
sugebanti tvarkyti savo val
stybini gyvenimą ir visų ki
tų pasaulio kraštų pripažin
ta valstybė. Jungtinės Ame- 

• likos Valstybės de jure pri
pažino Lietuvą suverenine 
valstybe 1922 metais liepos 
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ištikimas sąjungininkas— 
Hitleris—to aliejaus nepri
truko?

Nuo to momento, kai 1939 
metais rugpiučio, 23 dieną, 
draugai Molotovas ir Rib- 
bentropas. Stalino ir Hitle
rio Įgalioti, pasirašė drau
giškumo sutartį, komunisti
ne, bolševikinė ir revoliuci
nė Rusija, iš kailio besiner- 
dama, statė nacistinei, fa
šistinei ir kapitalistinei Vo
kietijai aliejų ir maisto pro
duktus, rusiškojo aliejaus 
pagalba nacių tankai ir ka
ro orlaiviai triuškino pran
cūzus, belgus, anglus ir lei
do geriems bolševikų drau 
gams fašistams užgrobti ir 
pavergti Olandiją. Norvegi
ją ir Daniją. Dabar aišku 
iš kur naciai gavo aliejų, 
kurio jiems tikrai stigo.

Kai 1940 metais rusai 
okupavo Lietuvą, tuomet iš 
Rusijos ir per Lietuvos te
ritoriją riedėdavo ištisi Sta
lino siunčiami traukiniai su 
maisto produktais jo bičiu-

Radium. Altą., pavieniai asme
nys yra pareiškę organizacinės 
iniciatyvos. . . . Tačiau yra vie
tovių. kurių darbas yra reika
lingas korektyvų, bet tikimasi 
kad tinkamai bus išlyginta. 
Yra neapsisprendusių vietovių 
—dėtis ar r.es’det; Į Kanados 
Lietuvių Bendrovę; tai dau
giausiai pareina nuo nepakan
kamo jų tautinio ir demokrati
nio susipratimo, bet tokios vie
tovės tesudaro išimti.”

Pirmasai apielinkių orga
nizacinių komitetu uždavi
nys yra Kanados lietuvių 
registracija. Tikslas surink-

Prezidentas Trumanas* Azijoj, kur bolševikai, po Steigiamąjį . Seimą
praeitą ketvirtadienį sakė 
spaudos atstovams, kad šal
tas karas eina vėsyn ir jis 
tikisi ateinančiais metais 
patiekti kongresui pigesnį 
krašto gynimo biudžetą?

Bet visa eilė įvykių šių
p<i>aul>je tą prezi- Jndokinjja raktas i tą:tl5» Sovietų Sąjunga galėjo 

likusią Aziją. aneksuoti Lietuvos teritori
ją ir krašte Įvesti' bolševis- 
tinę santvarką.

Dabar tą reikalą svarsto 
senatas, kurio finansų ko 
misija nutarė pridėti prie 
dabar atraustųjų 35,000,- 
000 žmonių dar 8,500,000 
neapdraustų žmonių ir pa
kelti išmokamas pensijas 
110''. Pagal senato komi- 
sios siūlymą mažiausios į 
pensijos siektų 49 dolerių 
per mėnesi, o aukščiausios, 
šeimoms mokamos pensijos, 
siektų 150 dolerių |>er mė
nesį.

Kai senato visuma tą pa
keitimą priims ir kai Įsta
tymas bus suderintas su at
stovų rūmais, Amerikos so
cialinio draudimo srityje 
bus padalytas gerokas žing
snis pirmyn

►<
Hainan laimėjimo, vėl da- (pareikšto savo troškimo bu- 
rosi karingesni ir neabejo-^Į laisva ir nepriklausoma 
jamai veršis į Indokiniją.t lietuvių tauta niekuomet nė- 
Ten jiems reikės priešintis.: ra atsižadėjusi. Tik smur- 
nes. praradus Kiniją, nei I tu ir klasta, prieš tautos va- 
Amerika, nei kitos Vakarui H? ir sulaužydama iškil- 
valstybės nebegali atiduoti! dingai duotus savo paža- 
rusams likusios^ Azijos. O dus bei tarptautines sutar

iento optimizmą visiškai 
nepatvirtina. Amerikos 
kongrese daugelis senatorių 
ir kongresmonų prezidento 
pasisakymą vadino “perdė
tai optimistišku” ar net ne
apgalvotu.

Jungtinių Tautų sekreto
rius. kuris dabar išvyko pa
šilaiti su Sovietų diktato
rių, Paiyžiuje sakė, kad

,....................... dabar pasaulis galutinaiti tiksliu zmiu apie visus ne- , , - , . . -• ,„i-. . r • i- '••• • skyla i dvi priešingas dalistuvius be jokios išimties su- - * * . •ir esame trecio pasaulinio

Sovietų karingumą rodo 
ir Prancūzijos bei Italijos 
komunistinių partijų politi
ka. Tos partijos šiandien 
jau atvirai pasisako ir vei
kia, kaipo Sovietų Rusijos 
penktoji kolona, arba rau

Ši reikšminga Lietuvos 
Steigiamojo Seimo sukaktis 
teprimena kiekvienam są
moningam lietuviui didžią
ją Lietuvos bylą: tesustipri-

donosios armijos avangar- na kiekvieno lietuvio pasi
das. Visoki tų partijų prie
danga išnyko. Toki komu
nistinių partijų politika ma-

ryžimą visomis išgalėmis ir 
nepaliaujamai kovoti, iki 
Lietuva vėl atgaus suvere-

augusiuosius ir vaikus, o po 
to seks kiti uždaviniai. Lie
tuvių registracijos kortelės 
duos pagrindą lietuvių kar
totekai.

TOKIOS JŲ DOVANOS

“Izvestijos” (š. m. balan
džio 1 d.) praneša, kad Lat-

...................................... vijos prie Sovietų Sąjungos
liui Hitleriui. Kai tie trau- prijungimo dešimtmečiui— 
kiniai su kviečiais ir kitais

karo išvakarėse, jei nieko 
nebus daroma taikai atsta
tyti.

Šveicarija, kuri visada 
yra gerai painformuota, 
pradėjo supirkinėti maistą 
ir žaliavas atsargai, kad už
klupęs karas neatkirstų ją 
nuo maisto ir žaliavų šalti
nių. nes mažutė Šveicarija 
tikisi ir busimame kare likti 
neutrali.

Amerikos karo vadai,

žina jų įtaką Prancūzijoj ir nines teises, ir dabar jai te- 
Italijoj, bet, matomai, Mas- bepripažistamas demokrati- 
kvai šiandien svarbu ne po- nių kraštų vyriausybių; te- 
litinė Įtaka, bet kariška įsisąmonina kiekvienas, kad 
nauda iš bolševikiškos atgimusioje laisvoje ir ne-

priklausomoje Lietuvoje vėl 
butų atstatvti tie demokra
tiniai principai, kurie buvo 
deklaruoti Steigiamojo Sei
mo priimtoje Lietuvos vals-

penktosios kolonos.
Krizis bręsta. Bet kur 

kris pirmoji karo kibirkštis 
ir kada. to gal nė busimo
kai o kai.minkai Kremliuje į ęvbėg konstitucijoje.
dar nėra galutinai nutarę. Z .. . . T ,J i Amerikos Lietuviu i drybcL*

fciiželio 21 d.—atžymėti. , , , , . . ,
produktais eidavo tikros Rygos miesto centre* tie«' u<"‘ kongrese ir kal- 
Rusijos teritorija, tai kadį vyriausybės rūmais, stato- P*?3™ visuomenėje, vis
apgauti alkanus rusus, ant 
tokių traukinių vagonų bū
davo iškabinti plakatai: 
“Dlia golodajuščei Litvy” 
(badaujančiai Lietuvai). 
Mat tuomi rusus tikino, kad 
grudai eina Į Lietuvą, nau
jai užgrobtą kraštą, bet ne 
į Hitlerio Vokietiją.

Amerikos valstybės de
partamento paskelbtieji do
kumentai apie nacių ir bol
ševikų bičiuliavimąsi sako. 
kad per pirmuosius 4 mė
nesius 1941 metų Maskva 
pristatė Hitleriui:
632.000 tonų grudų:
232.000 tonų aliejaus;

23.500 tonų medvilnės;
50.000 tonų manganezo rudų: 
67.000 tonų fosfatų ;r

900 kilogramų platino.

Jei imti visą Stalino-Hit-
Ierio bičiuliavimo laiką, tai 
visokių gerybių kiekiai bus 
daug didesni. Vien per ba
landžio mėnesi 1941 metais 
Stalinas davė Hitleriui:
208.000 tonų javų;
90.000 tonų aliejaus;
8,300 tonų medvilnės;

mas paminklas Leninui. Tai!dažniau mini karisko sua' 
busias sovietu fundaša? pa- klrt,mo g^mybes ir net ne
vergtai ir išniekintai Latvi-1 avi prasmini įspėja kraštą 
jaj dėl besiartinančio pavo

jaus.
O “Prav<lo>” (balandžio Sovietų Rusijos elgsena 

3 d. > pranešimas kalba apie dėl “Baltijos incidento” vi
lai, kad is Leningrado Į siškai nerodo, kad rusai no- 
Lenkiją jau esą išsiųsta retų ieškoti taikaus sugyve-

Lietuuos Steiįf.
Seimo Sukaktie

bronzinė Lenino statula, 
kurią lenkai turėsią pasta-

nimo, bet, priešingai, jų Įžū
lumas ir banditizmas rodo

lyti viešoje vietoje Poroni-Į Maskvos “karingą nusitei- 
no miestely 1913-14 me-'kimą.” 1941 metais prieš
tais priklaususiam Austri
jai. Tame miestely emigra
cijoj gyvenęs pats Leninas.

Hitlerio-Stalino “draugys
tės” nutraukimą, vokiečių 
orlaiviai 260 kartų skraidė

Skaitlinga lenkų delegacija virš Sovietų teritorijos, bet 
išvyko tą bolševikams “cu- rusai niekada neišdrįso Hit- 
dauną” liedini pasitikti. ierio orlaivių šaudyti, o ka- 

k • vienas Hitlerio orlaivis
• * • a U nukrito prie Rovno miesto,mirusių vadų garbinimas ■. - - j

Sovietų Rusuose didelėj i
madoi Čia na nrasidėiez iną ir lakun* ^r$zin? vo_ Tr ♦- ’ ‘S kiečiams. Tada rusai no-
stabmeldvstes amžius. ....i.rejo taikos. Dabar jie ne- 
  utraliniuose Baltijos vande

ne «• . hy^ šaudo amerikiečių ne-
Dar galima gauti Kelei- apginkiuotą orlaivį ir dar

▼io” Kalendorių 1950 me-'d rista protestuoti!
i. • Bręstančio krizio ženklai tema. Daug skaitymų rr »n- mat09i ne Europos ir 

formacijų. Kaina 50 centų. Amerikos įvykiuose, bet ir

Gegužės Penkioliktoji yra 
nepaprastai reikšminga da
ta lietuvių tautos atgimimo 
istorijoje.

1920 metais gegužės 15 
d., t. y., prieš 30 metų, pir 
mą kartą Kaune susirinko 
Lietuvos Steigiamasis Sei
mas. susidedąs iš 112 atsto
vų ir išrinktas slaptu ir vi
suotinuoju balsavimu. Lie
tuvos istorijoje tai pirmuti
nė pačių gyventojų demo
kratiškai išrinkta tautos at
stovybė. Visi Lietuvos pi
liečiai, vyrai ir moterys, tu
rėjo lygų balsą ir betarpiš
kai rinko atstovus.

Pirmuoju Steigiamojo Sei
mo aktu buvo ratifikuota? 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas, demokratišką 
respubliką priimant kaip 
Lietuvos valstybės formą. 
Šitaip buvo realizuotas vie
ningas ir nepalaužiamas 
lietuvių tautos troškimas vi
siems laikams atsikratyti 
svetimųjų priespaudos ir sa
vo valstybinį gyvenimą

NAUJA ŽVAIGŽDĖ

Sovietų padangėj iškilo nauja 
ūsuota žvaigždė, generolas 
Sergiej Matvejeviė štemen- 
ko. koris gegužės pirmą die
ną Maskvos Raudonojoj Aik
štėj priėmė armijos paradą 
ir gavo pagarbą, kuri seniau 
tekdavo tiktai sovietiškiems 
maršalams.

$250,000 Lietuvai vaduo
ti nebus didelė suma, jei 
Tu, Tautieti, prisidėsi savo 
gera auka!

gai aiškina kai kurie repub
likonai ir diksikratai?

Mums atrodo, kad C. 
Pepper pralaimėjimą grei
čiau reikia aiškinti jo Mas 
kvai pataikaujančia politi
ka. Kurį laiką senatorius 
Pepper buvo skaitomas lyg 
ir Maskvos garsiakalbis 
Amerikoj, o H. Wallace ji 
bandė Įtraukti i savo “pro
gresyvių” partiją, kurios vi
sa paskirtis buvo pasitar
nauti Maskvai. Už tokią 
nesuvirusią politiką “raudo
nasis” Pepper dabar ir ga 
vo nuo balsuotojų per kepu
rę.

MacArthur Žodis
Sovietų Rusija dabar vi

sur daro “pavasarinė ofen- 
“klausimus,”

melų propagandą, 
grasina kaimynams, šnypš
čia prieš Ameriką. Tą ofen
zyvą rusai pabandė ir Ja
ponijoj. Ten sovietų atsto
vas Aliantų priežiūros tar
nyboj. generolas K. Dere- 
vianko, pareiškė protestą 
prieš tai, kad Amerika ir 
Anglija turi kariškas bazes 
Japonijoj. Dereviankos iš
manymu, Amerikos karei
viai ir karo laivai turėtų bū
ti Japonijoj tik dėl svieto 
akių, o ne kaipo kariška pa
jėga.

...yvą —kelia 
velia

Pulitzer’io Premijos
Praeitą savaitę Columbia 

Universitetas išdalijo 1950 
metams “Pulitzer premijas” 
pasižymėjusiems rašyto- 
jams, žurnalistams ir meni
ninkams. Tarp kitų buvo 
apdovanotas vienas žuma- Generolas MącArthur so-
listas, Edmund Stevens, ku-'vietiško generolo išsišoki
te parašė “Christian Sci-!mą trumpai ir aiškiai išva- 
ence Monitor dienraštyje dino “begėdiška orovokaci- 
44 straipsnius apie Sovietų !ja” ir pasiuntė jį nusiranain- 
Rusiją, iš kurios jis pernai | ti . . . o apie kariškas bazes 
metais buvo ne visai man-' .Japonijoj, gen. MacArthur 
dagiai išprašytas lauk. i ?ako. spręs okupacinių ar-

E. Stevens tarp kitko bu- mi« vadai’ 0 "e M^vos 
vo vienintelis žurnalistas į PgPagandos rėksniai. Pa-
Rusijoj, kurs gana plačiai: įall-v.ta «e,ral ir v,sal a,sk“*- 
palietė rusų vedamą lietu- kad)a supras ne vien
vių, latviu ir estu naikini-'lr 1° bosas 

; į Maskvoje.

tolinai paminėti. | $1327,000,000
Chrysler kompanijos

mo politiką. Jo straipsniai 
buvo ir “Keleivyje” pakar-

Bet kalbant apie tą ap
dovanotą žurnalistą verta 
prisiminti, kad tai buvo 
vienas iš liudniausiu Mask-

streikas pasibaigė. 89,000 
darbininkų grižo Į darbą iš
sikovoję sau pensijas senat-

. . . vėje, ligoniu kasas ir drau-vos. pataikūnų pirmais po- (limą mįrtje; atsitikime.
kariniais metais. Jo korės 
pondencijos iš Maskvos ir 

i jo knyga “Rusija Nėra Joki 
Paslaptis” buvo ameriko
niško žuraalizmo čebatlai- 
žiavimo čiukuras. Dabar ir 
tokiems pataikūnams “akys 
atsivėrė,” bet jas atverti 
padėjo ne tų žurnalistų aky
lumas, o Maskvos groboniš- 
kumas ir chamiškas stačio
kiškumas.

“Raudonasis Pipiras”
Praeitą savaitę Floridoj, 

išstatant demokratų parti
jos kandidatus, dabartinis 
senatorius Claude Pepper 
skaudžiai pralaimėjo. Jis 
surinko tiktai 296,364 bal
sus, o jo oponentas, demo
kratų partijos konservaty
vus kongresmonas George 
A. Smathers, gavo 301,021 
balsą.

C. Pepper pralaimėjimas 
sukėlė daug visokių aiškini
mų dėl šių metų balsuotojų 
“apsisprendimo.” C. Pep
per buvo pažangus demo
kratas. kuris rėmė preziden
to Truman “fair deal” pro
gramą, o naujasis kandida
tas yra žinomas, kaipo pre
zidento programos prieši
ninkas. Ar C. Pepper pra
laimėjimas reiškia, kad bal
suotojai mano nusigręžti 
nuo pažangios įstatymda- 
vystės, kaip tą džiaugsmin-

Po streiko kompanija sa
ko, kad darbininkai ir be 
streiko galėjo laimėti esmė
je tą pati, ką jie laimėjo 
po 100 dienų streiko. Uni
ja sako, kad kompanija bu
vo priversta darbininkams 
duoti tą, ką jie prieš streiką 
prašė. Išeitų, kad streikas 
visai nebūtų buvęs reika- 

; lingas. jei kompanijos va
dovai butų parodę šiek tiek 
daugiau sveiko galvojimo 
ir mažiau riebiais pernykš
čiais pelnais paremtos am
bicijos.

Tuo tarpu streikas kaina
vo krašto ukiui $1,327,000,- 
000! Maždaug 500,000 au
tomobilių ir sunkvežimių 
nebuvo padirbti, darbinin
kai neteko uždarbių, kom
panija rinkų, o virš 50,000 
darbininkų kitose kompani
jose irgi nukentėjo, r.es ilgą 
laiką dėl to streiko negalė
jo dirbti.

Kyla klausimas, ar pri
verstinas arbitražas (trečių
jų teismas) tokiuose ambi
cijų susikirtimuose negalė
tų atlikti naudingą patar
navimą visam kraštui?

—J. D.

Pakalbinkite kaimyme ir 

draugus užsisakyti “Kalai* 

vį.” Kaina metams $3.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

LEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Opera Co. pradėjo pavasa-, 
vinį sezoną, statydama pa-į 

. leiliui kas sekmadieni pen į 
Chieagoj netrūksta populerias operas. Pir-'

kių, kuriuose lietuviai sau Įniutinė buvo ‘‘11 Trovato-j 
niai pasirodo vietos ir apie- ^’> kuj. vyriausiąją Leono-' 
linkių milioninei vLsuome-įros rolę vaidjno lietuvė ar- 
nei. šaunus buvo Vasario Įjstg Izabelė Motekaitienė. 
šešioliktosios minėjimas,: chieagoj teatralio meno 
saunus buvo čiurhoniečių organizacijos pajuto, kad 
koncertas. šie du Įvykiai lietuviai yra dideli teatro 
ypač išjudino lietuvius, kar myiėtojai. Tą ypač aiškiai, 
tu atkreipė dėmesį vietos vi-,pįuto čiurUoniečiams atsi- 
suomenes. Bet šauniausiai ]ankius. Tos organizacijos,! 
pademonstravo lie t u v i a i pa(| lietuvius i savo uaren- i 

prieš Amerikos visuomenę1 gimus patraukus, priima ir! 
balandžio 28 d. Tą dieną jjetuviu artistus i savo tar- 
Chicagoj pirmu sykiu buvo;pą ir pems paveda 
rengiamas lojalumo (ištiki-, biausixs roles.
mybės) Amerikai paradas..
Visos tautos buvo kviečia-i Gen. Černius Chieagoj 
mos dalyvauti. Tada suju
do lietuviai su Chicagos

Naujas Didis 
Lietuvių Pasirodymas

svar-1

Šiuo tarpu Chieagoj lan
kėsi BALF*o reikalais gen. 
Černius. Su apgailestavimu' 
reikia pripažinti, kad jo at-j 
vykimas nebuvo prideramai į 
išgarsintas ir jo atsilanky
mo pasėkos nėra tokios, ko

Lietuvių Tarybos valdyba 
priešakyje. Lietuviai Chi
cagoje toli gražu nesudaro 
skaitlingiausią tautinę gru
pę, bet minėtą dieną loja
lumo parade lietuviu grupė 
viršijo visas kitas parade
dalyvavusias tautines gru-I Piknikinis Sezonas 
peš. Tą pripažino Illinois! . . .
valstijos gubernatorius, Chi- .. P&nikmis sezonas jau a -

MOSINEE MIESTAS “BOLŠEVIKŲ” OKUPUOTAS

.Mosiaee. Wis_ legionieriai suorganizavo parodomuosius 
manevrus, kaip bolševiką sukilėliai galėtą paimti miestą 
i savo rankas. šitas vaizdelis rodo, kaip bolševikai užima 
miesto elektros stotį, jiems vadovauja “komisaras“ (juo
da skrybėle), o stoties viršininkai padedami Į “saugią 
vieta.”

atvyko 1907 metais ir apsi- 
i gyveno Amsterdame, čia iš- 
• tekėjo už Antano Tabulevi- 
čiaus. Jos vyras po kiek 
laiko numirė ir velionė vie
na užaugino savo sūnų Jo
ną. kuris per antrą pasau
lini karą tarnavo Amerikos 
aviacijoj ir kariavo tolimoj 
Indijoj.

Po karo velionė buvo ap
sigyvenusi Brooklyne, kur 
buvo ištekėjusi už Miko 
Gectzo. Brooklyne velionė 
ir mirė, bet palaidota Am- 

: sterdame šalia savo pirmo
jo vyro, šv. Kazimiero ka-

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Brocktono Padangėje
DP komisijos leidžiama-! padaryta žala.

me biuletenyje gegužės mė 
nesĮ rašoma: “Brocktono 
statistikos surašinėtojai pa
tyrė, kad šiame mieste yra 
600 tremtinių, kurių daugu 
mą sudaro lietuviai. Kaip 
ir kitos lietuvių grujiės, šis 
lietuvių tremtinių centras 
yra ypatingai pasižymėjęs 
lietuvių kultūrinėmis pro
gramomis ir festivaliais.”

Tai gražus OP komisijos 
atsiliepimas apie lietuvius 

Iš jo atrodo,Į pmėse. Velionės švogeris tremtinius. „
Iranas Tabulevicius po lai-|kad svetimi musų tremti. 
cotuvių pakvietė palydovus njus jr ju vejk]ą geriau iver- 
ir gimines i savo namus ir...................... ..... . ,tina, negu mes patys. Pas, virtis maloniai pneme. Lai- mus tokiu ,ietuvių> ku. 
cotuvemis rūpinosi laidotu

4

vių direktorius Sargelis.

Eet yra ir gražių pavyz
džių. Štai balandžio 30 d. 
Įvyko Sandaros salėje “ben- 
efit party” tremtinės Rač
kauskienės su trims mažais 
vaikais naudai. Atsilankė 
apie 100 žmonių, daugiau
sia senų ateivių. Parę ruo
šė A. Jezukevičius, tos naš
lės globėja?, užstatęs SL
OGO už jos Įvažiavimą i ši 
kraštą. Jam talkininkavo 
Jurgeliunai ,Briedienė ir ki
ti. Parė pasisekė gerai. Jo
je sudaryta apie pora šim
tų dolerių nelaimingai šei
mai. Parėję kalbėjo Zen
kevičius, Balionis ir tremti

ne vis dar tebekaišioja ko- nys Viščinas. Balionis bai-
jas naujai atvykusių tiem

Aš, velionės sesuo, tariu tinių . stipresniam pasireiš- 
širdingą ačiū visiems pa-, kimni- 
reišukusiems užuojautą ir- Jau buvo rašyta, kad šv. 
atidavusiems velionei pas- j Edvardo parapijos klebo- 
kutini patarnavimą, o mano nas v^en4 dieną pasikvietė
esutei tebus lengva Ameri

kos žemelė.
Nuliudusi sesuo

Ko trina Klimienė.

WORCESTER, MASS.l^UUVl UttlUI 1U0, VIII; ...... i •
cagos miesto majoras ir vie-įeJ°’ , Plknlkmis oras dar Sueetra, S. Pajerskas, B. Kar- neina Į parengimus. Po pro
tiniai angliški dienraščiai.!ne- Keletą dienų tebuvo lonas, V. Akstinas, Mrs. Pa- gramos buvo šokiai ir gana 
Žygiuojantieji lietuviai su-l tokių, kurias galima buvo _ jerekas. daug buvo šokėjų. Publika
darė ištisos mylios ilgi.

Lietuviai viršijo kitas tau-
tas ne vien daugiu, o ir šu- Parapijos«»s- parengimai būna!?1-'!! klausimą, kaip surast.

" ‘Vį. pojiu^P'kniku, o nei įunas. Mr Gl)k>bski „ Kor-I sėkmingi, jei duodama lie-įn,skast $16,000, kūnų ne
Vleno pianino —irta k Mr. Stapukonis, J. Saks= = tuviška kultūringa oroerra-Paradas įvvko vidurmies- p*rpnj nri A I Tarvbai I- rC.i t -ei1 r» . j v • -i Vvtyje, kur nuolat esti tuks- ?AE\,U ’ A . vlCiUS- Mrs Dedilionis, S. jo-jma. Bet daugelis įsikalba.

tančių tūkstančiai žmonių.
Tos tai minios žmonių bu
vo parado žiūrovais ir lie
tuviai prieš tas minias, auk
štus pareigūnus ir laikrašti
ninkus geriausiai pasirodė.
Minias žavėjo šaunus be- 
nas, kuris žygiavo ir šauniai 
grojo lietuvių grupės daug
maž viduryje. Minias juo
kino vienas driskius žygiuo- 
tojas, vaizduojantis tik ką 
atvykusi pilieti iš Stalino 
rojaus. Jis, praeidamas pro 
policininkus, nuduodavo jų 
bijąs, jų vengiąs, kad jo ne
pagrobtų deportacijai Į Sta
lino rojų. Žygiuotojai ne
šė milžinišką lietuvių tauti
nę vėliavą, ją nešė lietuvai
tės tautiškais rūbais pasirė
džiusios. Dar ypatingą dė
mėsi atkreipė grupė, vaiz 
duojanti Stalino pavergtą 
Lietuvą. Lietuviai naujieji 
ateiviai nešė dideli plakatą, 
skelbianti lietuvių dipukų 
dėkingumą Dėdei Šamui už 
Įsileidimą Į savo kraštą.

Taigi tikrai reikia džiaug
tis, kad lietuviai nepraleido 
progos šauniai pasirodyti.

Žinios Žinelės

pavadinti pavasariškomis. j Stulgis F. Vareika bostoįe-(^į/'DaVg buio čia > GeJužės l d; K P* ?lu- 
Vytauto Parke parapiji- CIai J- Andrews ir N. Jonuska, . ;r jg Lietuvos atva- bas buvo susaukęs speciali-niai piknikai jau paskelbti. Kutowkh, Mrs. Saknvi- ^^11 nį narių susirinkimą apsvar-

r ‘cius. C. Balčius, P. Dulskina, i
turės po du pikniku, o nei 
vieno pikniko nėra skirta 
BALF’ui, nei A. L. Tarybai.

ra.
Buvo Janai

programon 
laisvinimui ir 
esančių šelpimui.

—o—

tremtyje kūnas, F. Lapinskas. L. Pres- 
lak. A. Lapinskas, M. Jovalie- 

A. Kaupinis, P. Kalvynas.ne

Sekmadieni, bal. 30 d., 
Sokolų salėj Atžalynas sta
tė Moljero “Tariamąjį Li
goni.” Publikos turėjo 
dutiniškai.

Laisvamanis

LAWRENCE, MASS.

M. Jakavonis, J. Stundza, P. 
Milutis. Anna Velička. M. Gus
taitis. K Kaupinis. B. Balevi
čius. J. Paeinskas, K. Kasile- 

V1*ivičius, lt. ( ižas. V. Kaupinienė,
' A. Chesr.a. S. Petrukevičius, J. 
Kibiidienė. Mike Micalevičius, 
A. Januka:tis, K. Trakimienė, 
Mrs. L. Balevičius, Mrs. B. 
VVhite. P. Gabrėnas, J. Arboch. 
M. Masionienė. Peter Balevi-

Aukos Lietuvos Vadavimo į-įus ą Lesinkas. Ciba Cikius.
Reikalams y Baležantis. J. Urbonas. A.

_ . Savickas. Mrs. A. Lapinskas irLietuvos nepriklausomi- „r Grjgaliunas. 
bes minėjimo proga, vasa ; godingas ačiū visiems auko- 
rio 19 d. Lietuvių Piliečių . tojamSi taipgi didelė padėka 
Klube, buvo renkamos au-j visiems programos pildytojams 

ir kalbėtojams.
M. Stakionis.

Aukavusiųjų sąrašas pavė
luota Įdėti į “Kelivj” iš redak
cijos kaltės.

Dar Kitas Lietuvių 
Pasirodymas

kos. Minėjimą rengė ALT 
Lawrence skyrius.

Lietuvos vadavimo rei
kalams surinkta $122.46 ir 
visi pasiųsti i ALT centrą. 
Aukojo:

Anthonv Balčius—$5. Mr. ir 
Mrs. A. Saur's—$4.14.

Po $2 aukojo—J. Savulionis.
J. Navadauskas. M. Stakonis,
K. Krukunas, Julia Saulėnas.

p0 Pieslak, J. Balčius.
R. Kurgonas. Stephania Ka-
peckas. J. Baliukonis. A. Ka- 

Teatraliame mene lietu- deika. P. Lewko. Mrs. Lewko, 
viai varosi Į priešakį. Ge- Anna Mizaras. Mrs. Savickienė, 
gūžės 7 d. 'The American P. Gamis, F. Vanagas.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mas*.

lietuvių tremtinių tautinių 
šokių grupę koncertui, o ki
tą dieną kvietimą atšaukė, 
nes kažkas Įkišo liežuvi, 
kad tremtinių tarpe ešą ko
munistų.

Dabar vėl iškilo naujas 
faktas. Štai paaiškėjo, kad 
balandžio 26 d. ruoštas 
tremtinių koncertas Brock- 
tone neįvyko, nes tam buvo 
priešingas p. Antanas Knei 
žys, lietuvių radio valandos 
Bostone vedėjas. Jis užpro
testavo preš solisto S. Lie- 
po ir šv. Petro parapijos 
Bostone choro dalyvavimą 
tame koncerte prieš jo kon
certą, kuris Įvyko net dviem ft 
savaitėm vėliau, balandžio

gė savo kalbą paklodamas 
penkinę ir kviesdamas kitus 
tai padaryti. Ji pasekė 
Zenkevičius ir kiti. Ypač 
gražią ir jautrią kalbą pa
sakė tremtinys Viščinas. 
Gaila, kad parėję nedaug 
dalyvavo pačių tremtinių.

Senas Ateivis.

BROOKLYN, N. Y.

Karus, lai publika ir neat- 30 d., Bostone. Girdi, kon
eina. Bet dirbant dar ga- dovanotl lr taiP Pas.lr°<le’L^e r, Cino Kut n fra 
Įima daug kultūriškų lošimų
čie perstatyti. Talentų yra, 
tik reikia padirbėti.

Šita grupė pasisiūlė su
lošti aukščiau minėtą kome
diją ir apielinkės koloni
joms, neimant nieko už triū
są, tik atlyginant už kelio
nę. Bet gavo atsakymų, 
kad žmonės nenori teatrų, 
o kolonijos lietuviais apgy
ventos. Štai ir šį vakarą 
daug kas sakė. kad smagu 
išgirsti lietuviškai lošiant.

Didesnės kolonijos galėtų

kaip aš ir maniau, kad iš tu!'^ B'-ocktone butų ga- 
•■iaudu nebus grudų. ' Pakenkti jo bizniui.

Kiek—O—
Gegužės 30 d. Memorial 

Day, dar viena Worcesterio 
aikštė, South ir Shanon gat
vių kampas, bus pavadinta 
lietuvio garbei, ji bus “Ju
lius Jurgelionis Sųuare.”

Kai kurie vietos veikėjai 
pradėjo gauti anoniminių 
laiškų ir atviručių. Tokie 
laiškai jų rašytojams garbės

dar ir dabar rengti Tik S
reikėtų susitarti su šita gru
pe. Butų galima duoti ir 
dainų. Aukščiau minėtieji 
dainininkai patarnautų, o 
su automobiliais galima nu 
važiuoti tolokai per dieną. 
Tik butų gera, kad rengėjai 
pelną skiltų lietuvių tautos 
reikalams. O ju publika

Balandžio 30 d. Lietuvių k"L^ganė'linta’ . .D^ų 
Piliečiu Klubas turėjo per- J0'
statymą komedijos “Ltošvė

PITTSTON, PA.

Į Namus Tylos nebus.” Lo 
sėjai buvo iš wilkesbarrie- 
čių Lietuvių Progresyvio 

. Klubo. Sulošta gana gerai. 
A- Lošė: A. Grigaitienė, O. 

Miliauskienė, O. Kuprytė, 
B. Grabliauskas ir J. Sta- 
nislovaitis. Režisorius A. 
Miliauskas, suflerius M. 
Stanislovaitienė. Dainų pro
gramą atliko seserys Muri- 
naitės, dainavo dviese: F. 
Kazlauskienė dainavo solo. 
Jos lavintas ir stiprus bal

dykite, nes nėra garbės pa
tiems užmiršti, kad gvvi 
esate.

J. V. Stanislovaitis. 

AMSTERDAM, N. Y.

Mirė S. Tabulevičienė- 
Gectzienė

Svarbios LSS Prakalbo*/
Įvyks gegužė? 26 d., Lie

tuvių Piliečių Klubo salėj, 
280 Union Avė. Kalbėto
jas bus Dr. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius.

Kviečiame publiką skait
lingai atsilankyti.

LSS 19 Kp. Valdyba.

KELEIVIO”
KALESIX)lill'S,

Musų Kalendorius 1950 
Metams jau baigiamas iš
parduoti. Norintieji Įsigyti
prašomi paskubėti. JĮ gali- 

nmtas ir pagristas matyti užsis3kytj kartu su pre- 
is aplinkybių, kad abu kon , nl)merata af gyrium, 
certu skyrė rivjjų savaičių į Kalendcriaus kaina yra 
laikotarpis ir 20 mylių nuo-'okia u Raip kita5s me. 
tolis. Nors ir nepagestas, tais__50 cent,,. Užmokestį 
bet protestas buvo panan- atgkjraj siunčiant galima 
karnai stiprus, kad sutruk- prisiusti ir pa«to ženkkhais 
dytų tremtinių koncertą 3 arba po 5 cenlus. Tik 
Brocktone, pasnlgusjame prašom nesiusti oro pašto 
rimtų kultūrinių pramogų. ženklelių, ir nesiųsti pašto 

Ir vienu ir kitu atveju tu- ženklelių iš Kanados, nesvnilzolrv -cn liotiiirui Vili- ____

ns protestas buvo

nedaro, o kartais gali būti lame reikalo su lietuvių kul- mes negaiįm jy suvartoti.novAimo-i notiomc cnm-’x_ j______ v „ _ • __ .
tėjams. Jei policija nori, 
ji anoniminių laiškų siuntė
jus greit pagauna. Reikia 
tik pasiskųsti, o lašėjai 
greit paaiškėja. Esu gavęs 
ir aš tokių laiškų, gavo jų 

J. Dvareckas, gal ir kiti.n
Ponai “anonimai’ 
Rinkit svieto. . . .

—o—

nėjuo-

Skaudu ir graudu, kad 
nebeturime spaudai praneš
ti kitokių žinių, kaip tik 
liūdnas, apie draugų ir gi
minių mirimus. Musų se- 

sas, sklandžiai dainavo. S.’nieji ateiviai miršta, nyksta. 
Šakočius solo dainavo švel- ~ * - - - -
niai ir publikai patiko. Dar
sudainavo ir duetą abu pas
tarieji dainininkai.

Publikos buvo apie pora 
šimtų ir visi noriai išklausė 
programos. Tai kalbos ne
turi pamato, kad žmonės vo Kruminaitė. Į Ameriką

Dabar palaidojome mano 
seserį Stefaniją Tobulcvi- 
čienę-Gectzienę.

Velionė is Lietuvos paė

Gegužės 1 naktį nr. 38 
Orange St. vienuose na
muose žmonės begerdami 
vyną susipyko, vienas 20 
metų jaunuolis, Paul 
Drohan, griebė kirvį ir su
kapojo šeimos draugę, 41 
metų moterį Yvonne La- 
Vallee. Vaikėzas po tos 
žmogžudystės pasivogė lie
tuvio Balevičiuko automo
bili ir pabėgo. Mašina bu
vo atrasta Albany, N. Y., o 
jauno žmogžudžio policija 
dar tebeieško.

—o—
Musų gabi pianistė Ruth 

šalaviejus, Juozo ir Kristi
nos šalaviejų dukrelė, dai
li šviesiaplaukė mergaitė, 
5įas dienas išvyksta i Wash- 
ington, D- C., kur ji gavo

turinio darbo trukdytojais.) Užsisakiusiems kalendo- 
Juos reikia pasmerkti. Kas jau pasiuntėme, naujus 
nori vadintis patriotu, tas užsakymus tuoj išsiunčiame, 
negali taip daryti. Abu į
koncertai butų pasitarnavę i 
lietuvių reikalams. O kai 
vienas neįvyko dėl trukdy-'
mų iš pačių lietuvių pu’ės, Biznieriams geriausia vie
tai lietuvių reikalams čia ta pasiskelbti “Keleivyje.” 

“BOLŠEVIKAI“ AREŠTUOJA POLICIJOS VADĄ

“KELEIVIS”
636 East Broadway 

South Boston 27, Mass.

Mosinee, Wis., mieste buvo suorganizuoti “bolševiku Įsi
veržimo“ manevrai. Vaizdelis rodo, kaip •‘Įsiveržėliai*’ at

kiša revolverį prieš policijos čyfą, ji nuginkluoja, o pas
kui ima visa miestą i savo “globa.”



Nr. 19, Gegužės 10, 1950Fttslapis Ketvirtai

—Tegul bus pa*pa-pagar- moteriškei tie dalykai turė-

Fašizmas Grafo Ciano Užrašuose

I {lios “Romos universalumo”
Per 20 metų, nuo 1922 iki grupės, kurios skelbė Lie-
AR moti, ..__ _________»

bintas, Maike .
—Bet kodėl tėvo liežuvis

šiandien painiojasi?
—Jeigu tu toks cekavas,

tų būti draudžiami?
—Nesisprečyk, Maike. ba

gausi per marmūzę. Atsi
rado, matai, bobų advoka

tai galiu pasakyti, kad bis- tas! Ar tu žinai, kad jos 
kį išsigėriau. Į jau ir kelinių savo vyrams

neužlopija? Musų Sčesly- 
vos Smerties Susaidė turėjo 
net ekstra diskusijas ant 
tos temos. Matai, musų čer-

1943 metų, Italijoj viešpa
tavo fašizmas, kuris skel
bėsi atnešęs žmonijai “nau
ją tvarką.” Fašizmo vadas 
buvo Benito Mussolini, kai
li išvertęs socialistas. Be
nito Mussolini iki pirmo pa
saulinio karo buvo vienas 
iš radikališkiausių Italijos 
socialistų, bet karui beei
nant pakeitė frontą ir pra
dėjo reikalauti, kad Italija 
stotų į karą šalia Anglijos 
ir Prancūzijos prieš Austri
ją ir Vokietiją. Tą Musso- 
linio nusistatymą pastipri
no Prancūzijos iždo pini
gai, kuriuos Mussolinio 
draugas, prancūzų socialis
tas Cachin (dabartinis 
prancūzų komunistų patri
archas) jam atvežė ir įtei
kė, kad jis varytų propa- 

■ gandą už aliantus, prieš vo
kiečius.

Pakeitęs savo pažiūras 
vieną kartą už prancūziš
kus pinigus, B. Mussolini li
ko idėjiniu žvilgsniu išsi- 
dvėsęs, be jokių principų, 
be iokių moralinių varžtų 
ir be politinės programos, 
arba, teisingiau pasakius, 
su tokia “programa,” kuri 
einamu momentu geriausiai 
galėjo patarnauti jo sieki
mui “valdyti Italiją.” Val
džios geidulys, ambicija, li
ko to iškalbingo ir puikiai

rikoje su buvusio valstybėsl 
pasekretoriaus, S u m n e r | 
Welles, įvadu. (“The Cia
no Diaries,” 1939-1943.)

Pagal tą dienoraštį ir pa
matysime kai kurias fašiz 

tuvoje fašizmo “mokslą, ’ o. “paslaptis,” ypač fašiz- 
Li e tu vos tautininkų partija1 m0 jv jo vado “moralinį vei- 
siuntė į Italiją kelis sąvoką.”
atstovus “pasimokyti” iš j. Strp.
Mussolinio, kaip valdyti 
Lietuvos žemelę. Mussolini 
kurį laiką turėjo gerą vardą 
ir Amerikos bankierių tarpe 
ir turėjo ne tik vardą, bet 
neblogą ir kreditą.

F. BIELIŪNAS GAVO
METUS KALĖJIMO!

Kada Europoje iškilo Hit
leris, Mussolinio žvaigždė 
pradėjo blukti ir jam teko 
pasitenkinti antrininko vie
ta “didžiųjų vyrų” tarpe, o 
kada jis susidėjo su hitleri
ne Vokietija į koaliciją, jis 
pasidarė tiktai Hitlerio lio
kajus ir baigė savo karjerą, 
kaipo Hitlerio “gauleiteris” 
šiaurinėj Italijoj.

Apie Mussilinio valdymą, 
apie paties diktatoriaus “iš
mintį” ir sugebėjimą vado
vauti tautai mes dabar tu
rime pirmos eilės liudijimą 
iš grafo Galeazzo Ciano 
dienoraščio.

Grafas Ciano buvo Mus 
solinio žentas ir Italijos už
sienių reikalų ministeris. G. 
Ciano buvo “staiga pratur
tėjęs” fašistas, kurio tėvas 
už pasitamavimus fašizmui 
prisivogė didelius turtus, o 
sūnūs tuos turtus dar labiau 
padidino, nevengdamas tur
tams padidinti panaudoti ir

Frank J. Bieliūnas, 31 
metų vyras iš Auburn, 
Mass., praeitą savaitę buvo 
nuteistas federalinio teismo 
vienus metus ir vieną dieną 
kalėti, o atsėdėjęs kalėjime 
jis dar bus penkius metus! 
policijos priežiūroje.

F. J. Bieliūnas teisme pri- Į 
sipažino, kad jis pardavi 
nėjęs nepadorius filmus ir Į 
paveikslus. Valstybės gy 
nėjo padėjėjas C. Kalinaus- j 
kas teisme sakė, kad surink
tomis žiniomis F. J. Bieliū
nas 8 kartus pardavęs ne
padorius paveikslus, o tei
sėjas W. T." McCarthy iš
nešdamas sprendimą sakėj 
kad iš Bieliūno atimtieji pa
veikslai esą “šlykščiausieji 
ir nepadoriausieji, kokius 
tik galima įsivaizdinti.” 
Teisėjas dar pabrėžė, kad 
tokie nepadorus paveikslai) 
tvirkina jaunimą ir didina 
kriminalizmą.

LIETUVIŲ VETERANŲ GARBĖS ŽENKLAS

Karo departamentas leido New Jersey lietuvių karo 
veteranams pašventinti tą, dailininko Jono Subačiaus 
padirbtą, garbės lentą Arlingtono tautinėse karių ka
pinėse. Garbės lentos pašventinimas įvyko gegužės 6 
d. dalyvaujant Lietuvos atstovui P. žadeikiui ir visai 
eilei delegacijų nuo įvairių lietuvių veteranų organiza
cijų visame krašte. Po garbės lentos pašventinimo ji 
bus laikoma Fort Myer, Va., karo muzėjuje.

—Ant kokios intecijos?
—Iš piktumo, vaike.
—O kas supykdė?
—Bobos.
—Na, o kaip taš atsitiko?
—Juk žinai, kaip atsiti-Į kelinėn. ale lopas pridėtas 

ko. Argi tu ant jų baliaus iš lauko. Kai mes pradė- 
nebuvai? Į jom tą jo lopą kritikuoti.

—Nesuprantu, ką tėvas! tai jis pasiaiškino, kad jis

apsiskaičiusio kailiamainio ,žmogžudystę, žodžiu, koks 
vienintelė varomoji jėga, o uošvis, toks ir žentas. To 

žento liudijimas yra sura
šytas jo dienoraštyje, kuris 
po karo buvo išleistas Ame-

nori pasakyt.
—Argi tu. vaike, nežinai,

kad bobos nori užponavot 
ant vyrų? Išmislijo net ko
kią ten šventę ant savo gar-

idėjos, politiniai Šukiai, liko 
užlopytom HV pagal reikalą Kgigiamos 

priemonės į valdžią įkopti
ir joje išsilaikyti.

Mussolinio valdymo pa
grindinė idėja buvo skolin
ta iš Lenino. Bolševizmas

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite:
United lithuanian Relief 

Fund of America,
Brooklyn 11. N. Y

105 Grand st.

MARGUMYNAI
Tikėjimas Daro Sveiku darbdavių. Daugumas to-

,. aal ..........., kiu vagysčių nepatenka i
Sla5,d!eIIat ,kn^lon^ spaudą ir i teismui, bet pa- 

jo mokslo bažnyčia mine- sj|ieka ..biznio paslaptl<- 
jo savo 7o metų sukaktuves. nes firmos nenori sk is i(. 
Tos bažnyčios ginamo d.e- intis da lamį nuo_ 
na skaitoma išleidimas Ma-.
iy Baker Eddy knygos “Sci ’ K£,ž| teisin į el,
ence and Health atth key ^iningai dirbę 
to the Scnptures (Mokslas dalb ta,.naut()jai kartais

. . 4 ima ir apsnagia, tai yra
.......... . . , , „ sunkiai atsakomas klausi-Knkscioniskojo mokslo 

bažnyčia remiasi šventraš-

savo bobos negalįs suvai-
kyt ir kelines turėjęs užsi-įmokė, kad “sąmoninga' 
lopyt pats. Lopą gi pri<jė-'. pVOietarinė mažuma, orga- 
jęs iš lauko valuk to, kad!n;ZUOta į komunistų parti

ją, turi pasigrobti valdžią 
ir valdyti proletariato inte-

skylės nesimatytų. Sako.
bės ir reikalauja, kad kož- Į jeigu lopą pridėsi iš apa- 
nas vyras tą dieną prisiseg- Į čios, tai skylės nepakavosi 

ir kožnas ją matys. Musų 
maršalka jį raidavei sudur 
nino. Sako. kas iš to, kad 
tu skylę pakavojai, o lopas 
rėkte rėkia, kad tavo keli
nės kiauros. Kažin kas pada
rė Įnešimą, kad čia svarbus 
klausimas ir reikia jį paimt 
ant diskusijų. Na, ir pra
sidėjo debatai, kaip geriau 
dėti lopas prie kelinių: iš 
viršaus, ar iš apačios? De- 
batavom, debatavom, ant 
galo padarėm tokį nutari
mą: Ar lopą dėsi iš vienos 
pusės, ar iš kitos, vistiek 
kelines lopyt yra bobų dar
bas. O jeigu kuri neklau
so, tai vyras gali tokią ap
kulti. Tai vot, Maike, kaip 
turi būt.

resuose. Mussolini tą pro
letarinės diktatūros idėją 
“nacionalizavo.” Pagal jį, 
“tautiškai susipratusi” ma
žuma ima valdžią ir valdo 
“visos tautos” interesuose. 
Kaip Lenino partijos dikta
tūra greit išsigimė į asmeni
nę diktatūrą, taip ir Musso
linio partijos diktatūra 
greit vilto asmenine dikta 
turą, o komunistų ir fašis
tų partijos sovietiškoj ir fa
šistinėj diktatūroj liko tik 
dalis valstybės prievartos 
aparato. Bolševizmo ir fa
šizmo valdymo technika yra 
labai panašios — sauvalė, 
smurtas, melaginga propa 
ganda, puikus fasadas, “di
dingi užsimojimai” ir visiš
kas amorališkumas — yra 
charakteringieji bruožai 
abejų tų rūšių diktatūrų

Mussolini priėjo prie val
džios su labai radikališka 
programa. Ko tik jis ne
žadėjo 1919 metais priimtoj 
fašistinės partijos progra
moj! Bet pasigrobęs vai 
džią Mussolini greit išmoko 
gerbti ir klero, ir dvarinin
kų, ir pramonininkų, jr ban 
kininkų interesus, reikalau
damas tiktai ištikimybės 
jam ir jo režimui. Veik per 
10 metų, nuo 1926 iki 1933 
metų, iki Hitlerio įsigalėji
mo Vokietijoj, Mussolini 
buvo pasidaręs viso pasau
lio reakcijos numylėtinis, 
žmonijos gelbėtojas nuo vi
sokių negerų daiktų, kaip 
bolševizmas, demokratija, 
socializmas, plutokratija ir 

Iš Mussolinio bandė mo-
—Moteris nėra vergė, tė Pakalbinkite kaimynus ir kvtis ir Lietuvos fašistinės 

ve. Jeigu vyras mėgsta ei- draugus užsisakyti “Kelei- beždžionės. Lietuvoje 1932 
garėtus ir teatrus, tai kodėl, vį.” Kaina metams $3. metais buvo įsikūrusios ke-

tų sau kvietką prie kulti
nės. Na, į ką gi tai padab- 
na?

—Kaip matau, tėvas kal
bi apie Motinos Dieną?

—Žinoma.
—Bet dėl to juk nereikia 

pykti.
—Maike, aš labai cerply- 

vas žmogus, ale kas per
daug, tai jau ir man per
daug. Kad ir nenorėtum 
žmogus pykti, ale kaip pai
ma zlastis, tai vistiek su
pyksti. Ir pasakyk, ko
kiems galams reikalinga bo
boms šventė?

—O tėvas ar neturėjai 
motinos?

—Jes, Maike, motiną aš 
turėjau, ale ji buvo kito-

^SAUGUMO 

ŽENKLAS

kia. Šiandien tokių moti-| —Ne, tėve, taip neturi
nų jau nėra.

—Man rodos, kad tėvas 
klysti.

—Kodėl?
—Todėl, kad šiandien 

motinos yra daug geresnės, 
nes daugiau apsišvietusios, 
kultūringesnės.

—Vot, tu čia pasakei tei
sybę: šiandien jos daugiau 
apsišvietusios. Bet tas ap
švietimas, Maike, tai kaip 
tik ir yra didžiausis bobų 
ištvirkimas. Tik tu pažiū
rėk, ką jos išdaro: cigare- 
tus ruko, čiujing-gumą 
kramto, armobilais važinė-

but ir taip nebus. Taip bu
vo tiktai senovėj, kuomet 
moteris neturėjo jokių tei
sių.

—Valuk to, Maike, seno
vėj ir gyvenimas buvo ge
resnis. Vyras galėdavo duo
ti bobai į kailį, o ji dar 
rankon jam pabučiuodavo. 

; Bet patraiyk tu dabar ją 
pamokyt—tuojau pašauks 
policiją ir uždarys tave į 
lakupą. Ne, Maike, bobas 
reikia suvaldyt, ba kitaip 
nebus parėtko ant svieto.

—Ar neparagavai tėvas 
gyvatinės, kad toks piktas

;asi, namų nežiūri, tik po šiandien?
4-’^trus. po kliubus gut taim —Ne tavo biznis, Maike, 
ieško, o vyrai namie turi di- ką aš ragavau. Jei tu stoji 
sės mazgot Juk toks gy-,uz bobas, tai tu ne mano 

'"'""as, tai tikra zguba, frentas. Gudbai!
Maike. I---------------------------------------

Saugams* labai 
dabar ir ateity. PRIVALOMAS Šiam jau
nam vyrui—ir kitiems kaip jis. Tai yra 
sreras žneklas ■ saugume pripažinimas ir 
kaip jo pasiekti.

Kai esi jaunas, tada laikas padaryti pirmą žing
sni ne tik sau, bet pasirūpinti apie saugumą ir 
tiems kuriuos myli. padedant jiems kurti savo 
neprkiausomybę. Vėliau jau nebeturėsi progos 
apdrausti savo gyvastį taip pigiai.

Per keturiasdešimta aštuonis metus Boston 
Mutual duoda ekonomišką, saugų ir tvirtą pa
grindą užtikrintoms šeimynos pajamoms. Ji 
sustiprina šeimynas, užtikrina asmens saugumą 
ir minties ramybę šimtams tūkstančių žmonių, 
šiandien Boston Mutual
turi apdraudus daugiau 
kaip vieną iš kožnų 17 
gaivu tame plote, kur ji 
veikia.

Boston Mutual siūlo 
moderniausių būdų gy
vybės apdraudai; musų 
atstovai yra išlavinti ir 
pasiruošę padėti jums 
gauti tokią gyvybės ap- 
draudą, kokia geriausia 
tinka jūsų reikalams ir 
ištekliams. Taigi ir jums 
Boston Mutual gali bū
ti Saugumo ženklas.

Jay R. Benton
Prezidentas

ATSIŽVELKITE I 
ŠIUOS PAKTUS

1949 metais Naujos 
Apdraudos parduota už 
ŠSl^OOjOOO.
Per 10 metų Apdrauda 
padvigubėjo — Balan
džio 1 ji siekė per 
S180.000.000. 
Apdraustiems ir Pa-

a(taviems pernai iš- 
ėU *3,053,669.

Mes geriausia aptarna- 
vom savo 418,000 ap
draustųjų iš 30 skyrių 
ofisų svarbiuose cen
truose.
Paprašykit musų meti- 
nio raporto iš musų 
Home Office..

HOME OFFICE 
100 Congress St. 
Boston 10, Mass.

čiu, kaip ir visos kitos krik 
ščioniškos bažnyčios, bet ji 
skiriasi nuo kitų bažnyčių 
tuo, kad tikėjimą riša su 
sveikata. Ji moko, kad vi
siškas tikėjimas, malda ir 
dvasinis supratimas yra 
sveikatos pagrindas. Kaip 
Kristus kadaise gydė ligo 
nius, taip ir dabar šventraš
tis gali gydyti žmones nuo 
visokių ligų, jei turėti “ab
soliutų tikėjimą” ir “supra
timą.”

Krikščioniškojo mokslo 
bažnyčia daug kuo skiriasi 
nuo kitų bažnyčių. Ji ne
turi kunigų. Parinkti pa
skaitininkai aiškina švent
raštį ir Mary Baker Eddy 
raštus ir tai viskas.

Šiandien krikščioniškojo 
mokslo bažnyčia turi kelis 
šimtus tūkstančių narių vi
same pasaulyje ir turi 3,014 
bažnyčių, iš kurių 776 yra 
užsieniuose, o kitos Ameri
koje. Bažnyčia turi apie 
11,000 “gydytojų,” kurie 
maldomis gydo ligonius nuo 
visokiausių ligų.

Krikščioniškojo mokslo 
bažnyčios centras yra Bos
tone, kur yra ir “motina 
bažnyčia.” Bostonas krikš
čioniškiems mokslininkams 
yra kaip katalikams Roma. 
Čia leidžiami tos bažnyčios 
įvairus leidiniai, žurnalai, 
savaitraščiai ir žinomas pla
čiai pasaulyje “Christian 
Science Monitor’’ dienraš
tis.

Krikščioniškojo mokslo 
bažnyčios pasisekimas pa
saulyje aiškinamas stebuk
lingais išgijimais, plačia 
propaganda ir plačiai varo
mu labdarybės darbu. Nuo 
1913 metų tos bažnyčios pa
sekėjai yra sudėję ir išleidę 
labdarybės reikalams iki 15 
milionų dolerių.

mas. Bet faktas yra, kad 
kasmet šimtai teisingų žmo-

‘ičVi-vucta’icni y ir npi.i kpn-
cia nepasisavinę svetimus 
pinigus.

Imant atskirus pavyz
džius, kaip jie paaiškėja 
teismuose, visada suranda
ma kokios nors priežastys, 
kurios žmogų pastūmėjo į 
lengvą pasipelnymą. Daž
niausios priežastys yra no
ras “pasirodyti,” išlaidžiau 
gyventi, negu uždarbis lei
džia; paskui eina “gemble- 
riavimas,” arklių, šunų ir 
kitokios lenktynės; ne pas
kutinę vietą užima ir mote
rys, dėl kurių vyrai griebia 
i svetimą seifą, todėl žino
mas policijai dėsnis “cher- 
chez la femme” dažnai iš
aiškina patikimų tarnauto
jų neištikimybę ne tik savo 
žmonoms, bet ir savo darb
daviams.

Boston Mutual Life
lnsuranct Confattj

Ir Teisingi Vagia

Rak u nas ir Elektra

Gegužės 4 d. Haverhill, 
Mass., mieste staiga užgeso 
elektros šviesos. Žmonės 
pradėjo skambinti policijai 
klausinėdami, kas atsitiko. 
Policija pasiuntė du tar
nautojus, Stepą Waidylą ir 
John Gardellą, i elektros 
stotį. Ten policininkai už
tiko tarnautojus su prožek
toriais beieškančius po di
džiulio transformatoriaus 
vielas kaltininko..

Kaltininkas tuojau pat 
buvo atrastas. Pasirodė, 
kad 2 pėdų ilgumo lakūnas 
įkliuvo į dratus ir savo ku- 
nu sujungė elektros vielas. 
Per jo kūną ėjo 23,000 vol
tų įtempimo elektros srovė, 
bet rakunui tas nieko ne
kenkė. Policininkai turėjo 
žvėriuką nušauti ir kai jis 
iškrito iš vielų, tada tarnau
tojai ėmėsi elektros vielas 
taisyti..

Žmogus, jei per jį perei
tų tokio įtempimo elektros 
srovė, vietoje butų užmuš
tas, bet rakunui reikėjo dar

Amerikoje kasmet patiki
mi, šiaip jau sąžiningi tar
nautojai pavagia apie 400,- trijų kulipkų, kad jį pribai 
000,000 dolerių iš savo gus.
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Musų Bėdos
j gerai, kad anie “gerada- 
! riai,” kurie gvoltu atvyko ir 
į išgabeno Dreslius, Zdance- 

Pirma bėda: Atvyko jau- vičius, Liutkus, Mataitį, Ru
nas vyras V. M., 25 metų, bickus ir šiomis dienomis 
žmona Fryda 24 metų, ir Liuizų šeimą, kad atvažiuo- 
atsigabeno mažiuką dviejų tų ir šitą M-ų šeimą išsi- 
ir puses mėnesių kūdikį, vežtų, tai būt labai gražu, 
Kai pildė blankas, tai tuo- kad dar vieną šeimą iš Ver- 
met dar buvo tik zabova, tik monto “išgelbėtų.” O anie 
romansas, o kol laikas atėjo Belgijoj ir dar apšėiai Vo 
vykti, tai Dievas davė ir kietijoj te sau žinosi! Oi 
driptelėjo — ant laivo su tu varee. varpeli, kada aš 
mažu kūdikiu nepriima. At
skrido orlaiviu, visai poniš
kai.

Antra bėda: Atvykus į J 
Vermontą, į nužymėtą vie
tą, ūkininkas nepriima.

—Kai pildžiau garantijos 
blankas, aiškiai pažymėjau, 
kad man reikia patyrusio 
darbininko, protestonų ti
kybos ir be vaikų. O jus 
man atgabenot kataliką,

tu varge, vargeli, kada aš 
tave jaunas išvargsiu—dar 
gerai, kad mes nejauni.

prie sunkiausio darbo daro
si šventadieniu.

Bet kuomet jie pamato 
komunistą Bimbą—iš visų 
pusių subėga, apsupa, ap-t 
stoję žiuri, lyg į kokį lauki
nį iš Afrikos gelmių atga
bentą, niekad nematytą ir 
labai keistą žmogystą. O 
tas kaip didžiausias nusi
kaltėlis į visas puses dairo
si, tykoja greičiausiai pa 
sprukt iš svieto akių; pama
to, kad iš visur apsuptas,, 
baisiai išsigąsta, blaškosi, Į 
nustoja lygsvaros, lyg dur-j 
niukas išsitraukia dviejų 
colių peiliuką, mosikuoja, 
grąsina visus iki vienam iš
plauti, kaip Clevelande 
1950 metais.

A. Jenkin*.

redaktorių, kam jis užkabi
no pranigusį smetonizmą. 

kuris ant ūkio niekad nedir- Bimba pasiskaitęs nudžiu-

Bimba Laižosi prie 
Socialistų

Lietuvos nepriklausomy
bės proga drg. Januškis pa- . ...
kritikavo Smetonos laikų į Atsiųsta Paminėti ,
režimą, p. Mockus išėjo per --------
spaudą ir išbarė “Keleivio” šLIUPTARNIAI. Amerikos lie-

MARAGON EINA KLAUSYTI SPRENDIMO

Buvęs Baltojo Namo tankus svečias. įsipainiojęs į “pen- 
kiaprocentinių” biznierių skandalą, eina prirakintas prie 
kito kalinio į teismą išklausyti teismo sprendimo jo by
loje. Ką jis išgirdo teisme, ji nelabai tepradžiugino. 
Teismas jį pasmerkė kalėti nuo S mėnesių iki dvejų me
tų už melavimą senato tyrinėjimo komisijai.

kraštų atstovai privalo savo sisako: 
akimis matyti, kokios jėgos 
esama Sovietijoj, kad prieš 
šią militarinę jėgą visi bu
tų nei krust. Ir svetimųjų 
valstybių diplomatai ir Laro 
atache taipgi privalo įsidė
ti į galvą, kokios pašėlusios 
jėgos yra rusiškasai milita- 
rizmas.

Rusijos žmonės, stebėju
sieji tuos iškilmingus mili- 
tarinius paradus, žiurėjusie-

“Karas, tai padarytų klai
dų skasčiavimas. tačiau isto
rija vargiai žino kitą tokią 
klaidą, kokią padarė komu
nizmo vadai. Iki tol mes ma
nėme, kad tie vadai yra vis
ką šaltai apskaičiuojantieji 
egoistai (savanaudžiai). Da
bar jie pasirodė didžiausiais 
naivuoliais ir apkvaišintais 
lengvabūdžiais.“

W. Churchill’is primena
ji į savo sumilitarintus, į Molotovo “atbukusią trum-
marsalų ir generolų unifor- Į paregystę” karo išvakarėse.
mas įterptus vadus, turėjo,9:30 vai. vakare, Molotovas
prisiminti kur dingsta jų Į išsikvietė pas save Vokie 1 • • _ _ ... . * . — _

bo, ne tik darbo bet ir kal
bos nė žodžio nesupranta ir 
magaryčiom dar su vaiku. 
Čia ne darbo mokykla, ne 
prieglaudos namai ir ne 
vaikų darželis. Tokio man

go, įsibrido labiau pa
drumst vandeni, “šaltai” ir 
gana atsargiai pagyrė drg. 
Januškį. Mano, gal ir pa
siseks, jei ne visai suardvt, 
tai bent apardyt lietuvių

neįeik, važiuokit sveiki,— bendrą veiklą prieš Lietu-
užtrenkė duris ir taškas. 

Trečia bėda: Atvažiuo
jam Į kitą ūkį, kur sakė reik 
darbininko, bet tik dirste
lėjus jau pasirodė, kad čia 
ne vieta, nes tai toks dva
ras, kuis panašus labiau Į 
gerą Lietuvos kampininką, 
o ne į Amerikos fermeri. 
Kaip sykis, tik aštuonios 
buziutės ir tos bergždžios. 
Pajamų nėr jokių. Įprašėm, 
priėmė bent laikinai, bent

vos okupantus.
Komunistams ne tik karš

ta, bet ir baisu darosi, tie 
nelabieji dipukai juos bai
gia varyt iš proto, nesimato 
nei galo nei krašto su tais 
pikietais, visa plotme ko
munistiškas šmugelis smun
ka, o jie vis nesiliauja, tuos 
raketierius pikietuoja ir ga
na.

Pasėkoj pikietų, komu
nizmo apaštalai tiek susi

tuvių tautinio atgimimo ro
manas. Parašė Algirdas Mar- 
geris, išleido Literatūros ir 
Mokslo Draugai. 1949 metais. 
Chicagoj, 652 puslapiai. Kai
na $5.

Apie A. Margelio “Šliup- 
tarnius” teks plačiau rašyti. 
Šiuo kartu pasitenkinsime 
paminėję, kad Dr. Margeris 
savo romane vaizduoja lie
tuvių ateivių gyvenimo są
lygas Pennsylvanijos mai- 
nose, jų kasdieninius var 
gus ir perversmą galvose
noj, įvykusią naujose, lais
vės ir sunkios buities kovos 
sąlygose.

Išvirkščiai Švenčiama Švente
1889 metais įvykęs Pary-,imtų ir sužeistų. Dabar, kai 

žiuje tarptautinis socialistų daugely kraštų tos demon- 
kongresas paskelbė gegužės sti arijos yra virtusios pap- 
pirmąją dirbančiųjų švente, rastu reiškiniu, daug kas 
Kongresas pakvietė visų net nežino kiek už tą šven
kraštų darbininkus tą die
ną mesti darbus fabrikuose

tę sumokėta ir ką reiškia 
tie socialistų iškeltieji Pir-

kol surasim geresnę vietą, maišė, kad jau nebežino nė 
Už savaitės nuvykom pažiu- kaip reaguoti į dipukų ak- 
rėti, ar dar gyvi. ciją. Savo nudėvėtu budu

__Ponuli, čia gyvent ne- bando varvt kylį, skirstyt
galima, ne tik nemoka ai- bloguosius nuo gerųjų, ban-

IšLAISVINTOS LI E T U V O S 
ŪKIS. K. U. A. Tarnybos 
Planavimo Komisijo leidinys. 
214 pusi. Kaina $1.50. 

Pasitraukę i užsienius dė

ir dirbtuvėse, eiti į gatves mosios Gegužės Šukiai, 
ir demonstruoti už astuonių -Joks kitas sąjūdis ir jokie 
valandų darbo dieną, rodyti “ramybės žemėje” propa 
darbininkijos solidarumą ir guotojai ir skelbėjai nebu- 
kovoti prieš kolonialinę už-įvo iškėlę tokių kilnių ir 
grobimo politiką ir prieš žmogiškų šukių, kokius 
militarizmą. Pastarieji šu-į skelbė tasai socialistų tarp-j 
kiai buvo mfisti į plačias tautinis kongresas ir palai-

sunkiai uždirbtas rublis. 
Viskas grūdama kariuome
nės ir policijos milionams 
išlaikyti. Komunistai Pir
mąją Gegužės pavertė mi- 
litarizmo švente. Militariz- 
mo, kad grobti svetimas te
ritorijas, pavergti milionus 
aneksuotų kraštų žmonių!

K. Marksas yra pasakęs 
didelę teisybę, kad kiekvie
na visuomenės forma, savo 
išsirutuliojimo eigoje, pri
eina prie save neigiančios 
fazės. Visa Sovietų Rusi
jos esamoji santvarka pati 
sau prieštarauja. Ką čia 
bekalbėti apie Gegužės Pir
mąją, kai tą dieną dirban
tieji demonstruoja prieš už
grobimą ir prieš militariz
mą, Sovietijoje toji šventė 
virto groboniško imperia
lizmo ir militarizmo jėgų 
demonstravimu ir garbini
mu. Komunistiniai vadai sa
vo kalbose, nuslėpdami tuos 
Sovietijos groboniškus tiks 
lūs, puldinėjo Amerikos 
“karo kurstytojus.” Išsigi
męs komunizmas aiškiai ri- 

* tąsi į savo galą.
Žilvitis.

do vienus plūsti, o kitus gir 
ti, bet vistiek niekas nesida- 
ro, tai susitikęs brooklvnie- 
tį drg. Valaitį p. Bimba iš
kėlė alyvos šakelę ir sako: 

Kam čia tų pikietų, kam

gos, bet ir valgyt mažai 
duoda. Man ant ūkio la
bai sunku, aš turiu specia 
lybę, elektros inžinierius, 
duokit darbą prie elektros, 
kitaip nebusiu patenkintas, 
man čia visai nepatinka, čia čia mum ergehuotis, ve su 
nebusiu.—Štai kad norėjai, renkim debatus, susieisim, 
atskaitė visą lekciją: pada
rė mums malonę, kad atvy
ko, bet nebus patenkintas.

kartu išsiaiškinsim, • visus 
nesusipratimus išnagrinė- 
sim ir viskas bus gerai. 
Aišku, kad tokios sueigos 
jau dipukai nepikietuotų. 
kas bimbukams įgriso ligi 
gyvo kaulo. Ir, iš tikrųjų, 
kiek matyt, tai p. Bimba ir 
mano, kad tas galima, jei 
tik ne tas užkietėjęs senas 
socialistas Pijus Grigaitis. 

Palyginimas

Kuomet mes sutinkam di
pukus, tai jie būna mums 
labai draugiški: tuoj prašo 
prisėst, iš paskutinio v isa 
kuom dalinasi, vaišina, tie

—Tai ko jus čia važia
vot, juk mum elektros inži
nierių neįeik, mum reik ar
tojų, šienpiovių. ūkio darbi
ninkų, o ne profesorių.— 
barkis, lėk, ar triubvk. bus 
vis tas pats. Jis laisvoj 
Amerikoj ir jei neduosi ge
rai apmokamo inžinieriaus 
darbo, tai spiaut ant visko, 
jis nebus patenkintas.

Ketvirta bėda: Kur sitas 
inžinierius padėt? Šaukėm 
telefonu New Yorką, IRKC 
direktorių Strombergį, kad 
atsiimtu jau pirmiau sa- siog maldauja da. valan 
kėm, kad tokiem čia vietos ^žiukę dar b^kuciuką 
nėra. Prašo, maldauja, su- juos pabūti i -lyg tiknlb o 
raskit vieta ir padėkit isi- liai bei seses negali ate®™ 
kurt. Bet kur? Labai būt ti-toks širdingumas kad n

karo ir rusiškos okupacijos] darbininkų mases, nes tueikė darbininkų masės,
' ‘ “ laiku visų kraštų valdan- Jei socialistai Gegužės

čioji buržuazija be jokių Pirmąją skelbia kovą mili- 
ceremonijų grobė kolonijas tarizmui ir užgrobimo poli 
ir ginklavosi, įvesdindamos tikai arba imperializmui, 
ir laikydamos skaitlingas tai Sovietų Rusijoj komu- 
nuolatines kariuomenes ir, nistai šią šventę pavertė 
jas ginkluodamos. Karo militarizmo garbinimo šven 
biudžetai surydavo šimtus te. Kas skaitė, kaip toji 
milionų, kai tuo pačiu metu šventė šiemet buvo švenčia- 
darbininkų masės skendojma Maskvoje, tas žino, kad 
skurde be jokio aprūpini--tos šventės ašį sudarė ka- 
mo. Po šio socialistų kon riuomenės paradas Raudo- 
greso nutarimo darbininku nojoj Aikštėj. Skaitlingiau- 
masės kas metai solidariai sios pasauly armijos pulkai, 
mesdavo darbus fabrikuose, artilerijos, tankų junginiai, 
išeidavo į įstatymais drau- išprusinti ir išmiklinti, dar- 
džiamus streikus, kad už niomis gretomis pražygiavo 
valdyti gatves ir aikštes ir pro partijos vadus, o virš 
įteisinti draudžiamas de- žygiuojančiųjų galvų saulę 
monstracijas už pažymėtu* aptemdė skaitlingos moder- 
siekimus. niausiu orlaivių eskadrilės.

Lietuvos ekonomistai, inži 
nieriai, agronomą ir įvairių 
kitų ūkio sričių žinovai ne
sėdėjo rankas sudėję, bet 
aiškinosi, kaip teks kada 
nors išlaisvintoj iš rusų oku 
pacijos Lietuvoj atstatyti 
ūkis. To aiškinimosi ir pla
navimo rezultatai dabar ir 
paskelbti aukščiau minėto! 
knygoj. Joje sutrauktoj for
moj patiekiama visuomenei 
ekspertų paruošti planai že
mės ukiui, pramonei ir ama
tams, energijos ukiui, sta
tybai, susisiekimui ir trans- 
poliui, miškų ukiui, preky
bai, finansams, socialiniams 
klausimams ir sveikatai 
tvarkyti.

Knyga turėtų suįdominti 
visus tuos, kuriems rupi at
eities Lietuvos atstatymas. 
Knygą galima gauti “Kelei
vio” admnistracijoj, kaina 
$1.50.

Svari Nuomone

tijos ambasadorių Maskvo
je ir šnekėjo jam apie tai, 
kad “buvo eilė vokiečių vy
riausybės nepasitenkinimų 
sovietų vyriausybe.” Ke
lioms valandoms praslin
kus, auštant rytui, vokiečių 
ambasadorius grįžo pas 
Molotovą ir pranešė jam 
apie prasidėjusį karą, į ką 
Molotovas atsakė:

“Karas. Jūsų aviacija jau 
daužė dešimts musų nesau
gomų kaimų. Ar jus mano
te, kad mes to nusipelnė
me ?“

Tuojau po vokiečių puoli
mo Sovietų Sąjungos vy
riausybė pareikalavo iš an
glų antrojo fronto Vakaruo
se sudarymo. 1941 metais 
rugsėjo mėnesį Stalinas pa
siuntė Churchill’iui tokią 
telegramą, jei antrasai 
frontas “šiuo metu yra ne
galimas,” tai Anglija “be 
jokio pavojaus galėtų išso
dinti Archangelske 25-30 
divizijų arba tą divizijų 
skaičių galėtų perkelti per 
Iraną į Rusijos pietus.” Šios 
telegramos proga Church- 
ill’is sako:

“Netikėtina, kad rusų vy
riausybės galva, kurio ži
nioje dirbo prityrę karo žino
vai. galėjo tokias nesąmones 
kalbėti. Atrodė beviltiška

Paskutinėj W. Churchill 
atsiminimų knygoje “The 
Great Alliance’’ yra keletas] ginčytis su žmogumi, kurio 
įdomių pastabų apie Sovie ] galvojimas buvo toks nerea- 
tų politiką karo metu ir lūs ir tolimas nuo tikreny-
apie tos politikos vykdyto
jus Staliną ir Molotovą.

Kai Hitlerio vietininkas 
Hess’as, visai nelauktai ir 
netikėtai, atsidūrė Anglijoj, 
Stalinas tuo reikalu buvo 
pareiškęs savo nuomonę. 
Dėl to Stalino pareikštos 
nuomonės ChurchilPis sa
ko:

“Buvau nuomonės, kad 
Stalinas protingas vyras, bet 
tapau nustebintas kvailumu, 
kurį jis parodė šiame klausi- 
me.

bės.”

Štai jums “geniališkiau- 
sios” Stalino politikos verti
nimai.

Daug, labai daug sumo-S Darbininkų kolonos, tai 
kėjo darbininkų visuomenė! akims dumti priedėlis prie .
už Gegužės Pirmąją. Toselšio šarvuoto kumščio de- Apie Sovietų politiką iki 
demonstracijose būdavo ne į monstravimo. j Vokietijos užpuolimo ant
tekusių gyvybės, būdavo su- Satelitinių ir užgrobtų Sovietų W. Chuichillis pa

S. Šimkaus Dainos
Ką tik išėjo iš spaudos 33 
liaudies dainos. Surinko ir 
spaudai parengė kompozi
toriaus sūnūs Algis Šimkus. 
Su gaidomis ir tekstais, 64 
puslapiai. Kaina $2. Ra
šyti:

“Keleivis”
636 East Broad way 

So. Boston, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKU SU ANTGALVIA1S
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

LEIDYKLOS PATRIA 
LEIDINIAI

I. GROŽINĖ LITERATŪRA
Kazys Bradunas

VILNIAUS VARPAI, Sonetai .... Si.nn 

Jurgis Jankus
NAKTIS ANT MORŲ. Novelės . . 2.50

I„ R. Tremtinių Metraštis .
TREMTIES METAI.............................................. 3.00

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadw«y, South Boston 27, Mass.

Petrė Orentaitė
MARTI IS MIESTO, Novelės .

Vincas Ramonas
KRYŽIAI. Romanas ....

Stasys Santvaras
LAIVAI PALAUŽTOM BURĖM. Lyrika 

Antanas Škėma
NUODĖGULIAI IR KIBIRKŠTYS. Novelės

Stepas Zobarskas
SAVAME KRAŠTE, Novelės .

II. (VAIRUS LEIDINIAI
Dr. J. Balys

TAUTOSAKOS SKAITYMAI. I-II dalis 
Viktoras Gailius

VOKISKAI-LIETUVIŠKAS ŽODYNAS 

L. Dambriunas
LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ 

Vik. Kamantauskas
PRANCŪZŲ KALBOS VADOVĖLIS

.75

2.<w»

1.25

1.50

225

13.00

3.00

1.20

..>0

Vik. Kamantauskas
ISPANŲ KALBOS VADOVĖLIS . * .

Dr. M. Gimbutienė
MUSU PROTĖVIŲ PAŽIŪROS J MIRTĮ IR 

SIELA.......................................................

Dr. Pranas Skardžius
LIETUVIŲ KALBA. JOS RAIDA IR SUSI

DARYMAS ............................................

Arch. Sk. Šlapelis
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS . . . .

Pranas Naujokaitis
LIETI VIŲ LITERATŪROS ISTORIJA

Z
Dr. A. Šapoka

LIETUVOS ISTORIJA ....

III. JAUNIMO LITERATŪRA
Stasv-, Laucius ... ...

po l'II KAIS DEBESĖLIAIS. Eilėraščiai vai
kams .......................................................

Joną- ir Adolfą* Mekai
KNViA APIE KAKALIUS IR ŽMONES .

Vytė Nemunėlis
TĖVŲ NAMELIAI Eilėraščiai vaikam*

• Vvtė Nemunėlis
M\Ž<)JI ABE< eI.e. Eiliuota abėcėlė vaikams

Vvtaulas Tamuati- .......................
’ SUGRĮŽIMAS. A)> atĄmcliai jaunimui

^MšKIo rt’1’'- Pi’iMruota pasakėlė 

Stepas Zobarska-
AUŠRELE. I dalis i pradžiamokslis)

.50

.25

.50

2.00

$0.50

.10

.50

1.10

l.io

1.50

Stepas Zoliarskas
BROLIŲ IEŠKOTOJA, Stilizuota liaudies pa

saka ................................................................. .50

Stepas Zobarskas
GANYKLŲ VAIKAI. Apsakymėliai jaunimui .#0 

Stepas Zobarskas
RIESTAAUSIO SŪNŪS, Iliustruotas apsaky

mėlis . ........................................................ .70
Stepas Zobarskas

PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, Iliustruotas apsaky
mėlis ........ .30

IV. KNYGOS SVETIMOM KALBOM
Prof. Dr. V. Jungfer

LITAUEN, ANTLITZ EINES VOLKES . $2.50

Prof. Dr. V. Junjrfer
LITAUISCHER LIEDERSCHREIN . .70

Juozas Pašilaitis
HEARKEN THEN JUDGE......................................... 25

Maurice Scherer
PETRAS KIAULĖNAS......................................2.00

Stepas Zobarskas
DAS L1ED DKR SENSEN .... 1.50

V. MUZIKOS VEIKALAI
Vlada- Jakubcnas

PASAKA t Fortepijonui 1......................................19.76

Vladas Jakubenas
PENKIOS LIAUDIES DAINOS tSolo balsui! .75

Pairla
45 St. John's Place Stamford, Conn.
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SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENfi

Mo’.eries Gyvenimas Senoveje
Tenka pasakyti, kad aiš- ar ne, mes nežinome: bet 

kių žinių apie moteries pra- žmogus, kaip mes ji pažįs- 
eiti istorija mums nedaug tame, visuomet poravosi 
teduoda. Yra tačiau infor- kiekvienu meto laiku, ir sa- 
macijų, surankįotų iš viso- vo pačiai jis buvo ištikimas 
kių pasaulio kraštų, kurios kaip maitintojas ir gynėjas, 
leidžia manyti, kad tarp kai jeigu jau ne visais atvejais, 
kurių senovės tautų moteris tai bent tuo laiku, kai ji tu- 
buvo garbinama ir aukšti-» rėjo kūdiki. Tas pastebima 
narna; tarp kitų gi ji buvo
pažeminta ir laikoma ver
gės vietoj.

Tokios nelygybės nestin
ga dar ir musų laikais. Ir 
šiandien dar yra vietų, kur 
šeimynos galva skaitosi mo
teris. Taip yra Tibete. Mo
terys tenai turi sau net po
keletą vyrų. Bet kitur šei- kalinga burna’ buvo apsun-

KELEIVI?. so. BOSTON

Moterų Skyrius

MOTINOS DIENA
Antras gegužės mėnesio nedėldienis Jungti

nėse Valstijose yra švenčiamas kaip MOTINOS 
DIENA. Todėl šiandien mes sveikiname visas 
motinas, o ypatingai tas, kurios skaito ši skyrių.

Motinos! Lai išsipildo visi jūsų troškimai. Lai 
ši jūsų garbei paskirta diena būna jums kupina 
laimės ir džiaugsmo! To iš visos širdies trokšta 
ir lin*i jums—

Šio Skyriaus Vedėja.

AVaterburio lietuvių tremtiniu draugija 
komunistinės informacijos ženklelį.'* kuris čia

šitoai “anti- 
paduotas žy-

v ienoj dainoj randame toki 
posmą:

Ir atėjo trys mergelės
Tu uogelių rinkti.
Ir atjojo trys berneliai
Tų mergelių imti.

Reiškia, Lietuvoje buvo 
tokie laikai, kuomet bernai 
jodinėdavo po girias ieško 
darni merginų uogaujant, o 
atradę—“paimdavo” jas.

Būdavo ir tokių atsitiki
mų, kad motina savo duk-

, teri pragerdavo. Tik pasi
klausykite, kaip vienoj dai
noj senė giriasi:

Vakar turguj buvau. 
Vakar girta buvau.
Dukrelę pažadėjau . . . 

Toliau daina sako:
Kad seselė verkė.
Vai. verkė, verkė, 
kad už senu davė.

Nemaža ašarų Lietuvos 
"seselės’* išliedavo ir musų 
laikais, nes iki protys ^paža
dėt” dukterį prie degtinės

į iki paskutiniojo karo dar

Prie Lopšio
.Mik. mažyti mielas mano.
Vargo pamylėtas.
Kol dar skurdo okeano 
Esi nelytėtas.

Cit, neverk, kad nėra duonos, 
Kad lopšelis kietas.
Mano i/ gyveninis juodas,
N<malonu/, svietas.

Sunkiai d.rbau visą dieną 
Prakaite sumirkus.
Kad tau duonos svarą vieną 
Vakare nupirkus.

Pasapnuok, mano vaikeli.
Tu svajonėms vaiko,
Kai pažinsi kietą vargą. 
Neturės; laiko.

Fabrike, dirbtuvėj dirbsi.
Mažą algą gausi.
Bado ir skausmų patirsi. 
Kitiems turtą krausi.

Pats tu nieko neturėsi . . . 
Mik. aušta aušrelė ...
Kaip ir aš skurde kentėsi 
Naktį ir dienelę.

Mik mažyti, mielas mano. 
Reiks man darban bėgti;
Štai, rytuos dangus palwd.o. 
Reik akis sudėti.

Pavyzdinga
Lietuvė Motina

ntiai padidintas. Tas ženklelis vaizduoja bolševikišku oku- ' nebuvo visai išnykęs, 
pantų teriojamą Motinų Lietuvą. Tų mažučių ženkliukų ga- —M.
Įima gauti Waterburio lietuvių tremtinių draugijoj (Lithu- j ----------------------
anian Society of Former DP’s. P. O. Bok 64. Waterbury.
Conn.); juos galima lipinti prie laiškų ar šiaip skleisti tarp 
žmonių.

MAMYTEI PASVEIKINIMAS 
MOTINU DIENOS PROGA

net ir pas antropoidus 
(žmogui giminingas bež
džiones). Ilgainiui šitie 
santykiai išsivystė i pasto
vią šeimyną. Bet laiko tas 
ėmė daug. Besibastant pa- 
dermei iš vietos i vietą. kuo- , s 
met maistas buvo sunkiai 
gaunamas, kiekviena 'nerei

kinimas: todėl maži kudi- 
jis turi po keletą pačių ir kiai, ypač silpnos mergai- 
jo žodis joms yra Įstatymas, tės ir sergantys vaikai, daž- 
Tokių papročių užtinkame! nai būdavo žudomi." 
Afrikoj. į Taip buvo akmens gady-

Jeigu šiandien yra dar;nėj.
šalių, kur moteris neturi 
žmogaus teisių, tai gilioj 
senovėj buvo dar blogiau.
Ypač sunkus buvo gyveni
mas jaunai merginai seno
vės laikais. Kol maža mer
gaitė, ji, suprantama, bė
giojo ir žaidė po savo lin-

mvnnmlisjr nwjx- tanja wras;

savo motiną, o siaurės nor- 
manų dievas Odin gyveno 
su savo dukterimi Frigga.

Kadangi kiekvienas die
vas yra
votas ir visuomet panašus 

tai tas jų sa
vybes reikia suprasti taip, 
kad ne tie dievai poravosi 
su savo dukterimis ir moti
nomis, bet taip gyveno pa-

< tys žmonės, kurie tuos die- 
I vus sukurė.

Ilgainiui lyties santykiai 
1 tarp brolių ir seserų buvo 

Tada išsivystė 
“panaluazinė

sas. Iš pradžios buvo visai 
kitaip, negu šiandien; gi 
kas yra šiandien, to nebus 
rytoj. Kaip Lewis H. Mor
gan savo knygoj "Ancient

Kad tau pasakytų nors vėjas. 
Kad musų sulaukti gali.
Kad greit vėl audra bus praėjus 
Saulėtoj gintaro šaly.

Kad tau pasakytų bent paukš
čiai.

Kad mes kalnuose ir gyvi—
pačių žmonių kga. §ocjetv” saįo: "šeimyna i Pus®) v»są naktį aš šaukčiau,

. - 1 uždrausti.
Gi kalbėdamas apie ve 

lesnius laikus
sako:

“B prabos tarp arijonųj^^ reiškia motinos 
moterys buvo vagiamos: viež tavima. Motina pa- 
vehau ,os buvo perkamos.! vvriausia šeimvnos
šeimynoj viešpatavo v.vro:£a,va j; buv0 ir teiįė]a_
ir tėvo valia: jam reikaiau- v , v„...... xi- * i r - ■ - v ir tvarkos dabotoja, ir Rūdyne kaip ir kiti vaikai. Bet! lant, nereikalingi seniai bu- irj . Todėl ir dievai tais 

kai ji paaugdavo ir subręs-,vo žudomi: ir jam tekdavo -.Jį.b, buvo daugiausia 
davo, ją dažnai pagrobda-Į spręsti, ar naujai gimusieji ‘ ;erį5ko, lvties navvz- 
vo svetimi klajokliai, arba*turi būt auginami, ar naiki- džiui• Aptarta Cerera La--^ Por^ ^ar 
saviškiai ją parduodavo. narni. Šitas paprotys buvo-"^ jįda Frigga ir kitos. rai santykiauja 

Moteris šiandien yra va- (:ai piaktikuojama? senovės lietuvių tiky-
dinama “silpnesnioji lytis”) no.rmanų’graik;’. g.a;lr lr ro boj randame moteriškų die- 
ne dėlto, kad tokia butu jos . rP kiniečių tas vu kaip Gabija, Laumė,
biologija, bet dėlto, kad jo-Į Pakuojama dar ir musų ž;^aitė1
je yra amžiais užakcentuo-! ^lkal5’JPac mergaičių zu- Moteriškas asmuo tuomet 
ta soeialė nelygybė. Se- oymss. . buv9 aidelej pagarboj. Mo-
nais laikais, kuomet josL G?rsus, ^3,k«
broliai buvo mokinami me- Strano. Kuris gyveno apie

60 metų pnes Kristaus gi
mimą ir parašė 47 tomus 
istorijos, pasakoja savo raš
tuose, kad tais laikais pas 
arabus vyrai turėdavę lyti
nių santykių su tikromis sa
vo seserimis ir net motino
mis.

Tą pati sako ir Biblija

džioti, gintis nuo priešų ir 
kitus užpuldinėti, ji buvo 
pririšta vienoj vietoj, kur 
buvo mažiau pavojų. Daž
nai ji būdavo laikoma už
daryta neprieinamoj vietoj, 
iki pasitaikydavo tėvams 
proga pelningai ją parduo
ti arba atiduoti mainais už 
kitokį daiktą.

Tu'.i rašytojai tvirtina, 
jog pirmykštės merginos j 
gyvenimas buvęs toks sun
kus, kad ji dažnai pabėg
davo nuo saviškių ir tyčia 
bastydavosi tarp svetimų, 
kad ją kas pagrobtų ir pa
verstų savo verge.

Reika žinoti, jog buvo to 
kie klaikus laikai, kuomet 
tėvai nenorėdavo mergaičių 
nei auginti, tik ką užgimu
sias žudydavo.

Edvvard Clodd savo kny
goj “The Primitive Man” 
sako: “Kuopinio gyvenimo 
pradžia siekia dar tų laikų, 
kuomet žmogus ir beždžio
nė nebuvo atsišakoję nuo 
savo bendro kamieno. Ar 
tas prabočius, iš kurio išsi
vystė žmogus ir beždžionė, 
turėjo poravimosi sezoną,

vadinama
tas jeimvno5 forma, kuri prive

dė prie matriarchato. Mat
riarchatas

tinos užmušimas buvo di- 
džiausis prasižengimas ir 
šaukė visus vyrus keršyti 
užmušėjui.

Motinai tada prigulėjo 
visas šeimynos turtas ir vai- 

! kai. . •
Taip buvo, iki Romos im-

Lietuvė motina, kuri yra 
tikrai užsipelniusi pagyrimo 
ir pagarbos, yra drg. Julia- 
na F. Braze t Blaževičienė), 
seniau gyvenusi Kenosha. 
Wis., o dabar Miami, Flori
doj. Ji yra gerai žinomo 
veikėjo C. K. Braze žmona. 
Amerikon ji atvyko 1908 
metais iš Šiaulių apskrities, 
Šaukėnų parapijos. Iš Lie
tuves Brazevičiai atsivežė 
su savim du sunu ir dvi 
dukteris. Vienas iš jų yra 
Vytautas, rašytojas ir žur
nalistas, žinomas kaip Fred 
Truman. Pereitų metų ko
vo mėn. jisai kartu su žmona 
ir sunumi išplaukė iš Hono- 
iulu uosto, Hawaii, nedide
liu savo laivu kelionėn ap
link pasaulį. Apie tos ke
lionės pradžią šiame sky
riuje buvo jau rašyta.

Kitas Blaževičienės sū
nūs yra Dr. Aleksandras 
Braze ir gyvena Rockford, 
III. Jis už- gabu irvdvma 
sužeistų kareivių karo metu 
buvo gausiai apdekoruotas 
ir paaukštintas. Ne vienos

Daug gerb. drg. Michel- 
soniene:

Vakar “Keleivy” perskai
čiau, kad jau grįžote iš Flo
ridos. Leiskite man jumis 
pasveikinti Motinų Dienos 
proga. Sveikinu tamstą ir 
linkiu kuo geriausios svei
katos ir daug, daug energi
jos. Tėmijau laikraščiuor 
se, kad kur tamsta bebutu- 
mei, visur randi visuomeni
nio darbo. Niekuomet ne- 
>amiršti nuskriaustųjų, ku
riems pagalba reikalinga. 
Jei musų tarpe rastųsi daug 
tokių moterų, tai musų veik-

niekuomet nestovėjo ir ne- Kol aidą išgirstum širdy, 
stovi vietoj: ji visuomet 
progresavo ir progresuos, 
kaip progresuoja kiekviena 
visuomeninio gyvenimo for
ma.” žmonija šiandien 
praktikuoja jau penktą šei
mynos formą. Tos formos 
yra žinomos šitokiais pava
dinimais:

1. Pronaiskuitetas.—Tai
toks betvarkingas lyčių san
tykis, kur visi vyrai jungia
si su visomis moterimis. Po
rų tokioj betvarkėj visai nė
ra.

2. Kuopinė šeimyna arba 
komunizmas.—Šitokia šei
myna susideda iš kelių ar 
keliolikos vyrų su keletu ar 
keliolika moterų. Čia taip-

nėra ir vis: vy
li visomis

moterimis, skirtumas tik 
tas, kad visa tai darosi tarp 
vienos ku< oos nariu: sveti
mi neįsileidžiami. Kai ku 
rie laukiniai dar ir šiandien 
taip gyvena.

3. Poliandrija.—Šitokioj 
šeimynos formoj, kaip auk
ščiau matėm, viena moteris 
turi po keletą ar keliolika 
vyrų.

4. Poligamija.—šitoj šei 
mynos formoj vyrai prakti
kuoja daugpatystę. Musu 
laikais poligamija dar gy
vuoja tarp mahometų, Afri
kos negrų ir Amerikos mor 
monų.

5. Monogamija.—Tai vie 
no vyro ir vienos moteriš
kės šeimyna; ji yra priimta 
beveik visų krikščioniškų 
tautu,

Kad man pasakytų bent saulė. 
Kol vėl už kalnų nusileis.
Kad jūsų nematė keliaujant 
Į rytus tremtinių keliais.

Kad debesys man pasakytų, 
Kad. grįžus į gimtus namus, 
Linksma pasitiks mus mamytė. 
Tėvelis atkels vartelius.

Kad žvaigždės galėtų sakyti. 
Kad musų kelionė kalnuos 
Yra tiktai sapnas trumputis. 
Kai vėjas dainuoja laukuos.

Gražina Tulauskaitė.

motinos sūnų jis išgelbėjo 
iš mirties.

Draugė Braze gražiai ir 
pavyzdingai išauklėjo iš vi
so dvi dukteris ir šešis sū
nūs. Visi jie turi genis už
siėmimus ir gražiai gvvena. 
Visi tėvams nuolatos rašo 

pa-i ir prie kiekvienos progos 
juos apdovanoja ir šiaip su 
ramina. Jos sūnūs Benedik
tas gyvena Miamėj. Tėvus 
jis labai myli ir beveik kas 
dieną juos aplanko. Su sa
vo žmona Idabele jie vis- 
kuom seniems tėvams pa
deda ir juos prižiūri.

Dabar, apart savo vaikų, 
draugė Braze turi jau 12 
anūkų ir du proanuku. Vie
ną anūkę yra vedęs Dr. 
Adomas Schultz (lietuvis) 
iš M e Irose Park, III.

Auginant tokią didelę 
šeimą, rodos, motina jau ir 
taip apkrauta visokiais (lai
bais ir rūpesčiais, bet ener
ginga draugė Braze surado 
laiko ir kitiems užsiėmi
mams. Ji turi daug rankų 
darbo siuvinių ir mezginių. 
Jos rankų darbo antklodė 
šiemet laimėjo antrą dova
ną Miamės išdirbystės pa
rodoj.

Draugė Braze yra pažan
gi, laisvų pažiūrų moteris. 
Ji yra labai draugiška, vi
suomet remia visus labda
ringus darbus ir lanko pa
rengimus. Ji y»-a Miamės 
BALE'o skyriaus narė ir, 
kiek jos sveikata leidžia, 
prisideda prie jo veiklos.

Sveikinam draugę Braze 
Motinų Dienos proga!

—MM.

Motinai Tremtinei
Kur g:mei. augai.
Kur jauna buvai; 
Tėviškės laukuose 
Dainas dainavai.

Vėliau iš tėvų 
Namus paveldėjai.
Ir savo šeimą 
Gražiai išauklėjai.

Nors ir sveikatos 
Savo neteka:.
Bet į senatvę 
Ramiai gyvenai.

Vos tik okupantai 
Lietuvą užplūdo.
Tuo tavo sūnūs 
Sibiran išgrūdo.

Bet jie neužspringo 
Vien tavo vaikais.
Ir tu žilagalvė 
Jų auka tapar.

Sibire paruošę 
Tau šaltus kapus. 
Maskoliai užėmė 
Tavuosius namus.

a nebūtų taip apsnudusi. 
Kaip ji šiandien yra. Mes 
veiktume, kaip seniau prie 
MPS veikėme. Gaila man 
ų laikų! Šiandien mote

rys rūpinasi vien savais rei
kalais ir smagumų ieškoji
mu ; visuomenės reikalai 
joms visai nerupi. Jei
vergtos jų sesutės šaukiasi 
pagalbos, tai jos to negirdi. 
Tegul kiti tuo rūpinasi.

Taigi, draugute, buk svei
ka ir pilna noro veikti. Buk 
mums kelrodžiu, kaip iki 
šiol buvai. Pastiprink mu
sų motinų veiklą, kad me? 
rastume kilnesnių užsiėmi
mų savo liuoslaikį praleisti.

Ta pačia proga sveikinu 
ir visas šį skyrių skaitančias 
motinas. Lai Motinų Diena 
suteikia jums laimę ir 
džiaugsmą!

Anelė Liutkuvienė.

4EKS” LIUDIJA

Freda Utley, buvusi Anglijos 
komunistą partijos narė. liu
dijo Amerikos senate apie 
profesorių Owen Lattimore. 
Ji sakė, kad profesoriaus 
knygos ir politika išeina į 
naudą Maskvos diktatoriams.

! perijos įsikūrimo, pas asy- 
įus, babilionus, egyptėnus.

vėliau 
germanus•—-T O---- '

ir kitus.
Tais laikais prie matriar

chato buvo įsivyravusi ir 
poliandrija, tokia šeimynos 
tvarka, kur viena moteris 
turi daug vyrų.

Ceylono saloje poliandn- 
ja žvdėjo iki aštuoniolikto
jo šimtmečio pabaigo?- Tik 
užkariavus tą salą anglams, 
tas paprotys buvo tenai už
draustas. ,

Tibete poliandrija prak
tikuojama dar ir musų lai 
kais. Tibetas yra atsilikęs 
nuo civilizacijos kraštas, 
todėl senovės papročiai te 
nai nėra dar išnykę.

Iš šitų faktų mes matom, 
kad musų “doros mokyto
jų” pasaka, “kaip buvo is 
pradžios, taip bus ir visa-

įa pati sako ir hionia.' ., . ~kurią krikščionys laiko Die- 2ralk“s, lr ,ta1^’ ° 
vo žodžiu. Anot Biblijos, !:a? •!kytus> S31“3’ ge

Adomas ir Ieva turėję du 
sunu ir dvi dukteri, kurios 
“susimaišė krauju su savo 
broliais ir gimdė vaikus.”

Krikščioniški Biblijos ver
tėjai šitą jos punktą pralei
do ir nutylėjo, nes tai ne
sutinka su jų supratimu 
apie dorą.

Kad šitokie mišrus lyčių 
santykiai tarp giminiu buvo 
ne kurioj vienoj vietoj, bet 
bendri visoms tautoms, tai 
parodo Įvairių tautų “šven 
tos knygos.” Pavyzdžiui, 
indų šventraštis “Rig-Veda” 
sako. kad dievas Brama ve
dęs tikrą savo dukterį Sa- 
rasvatį už pačią.

Panašių dalykų galim 
rasti ir kitur, štai, egyptė-

Taigi matome, kad šei 
mynos forma nuolatos kin
ta. Šiandien moteris jau 
daug laisvesnė negu, saky
sim, buvo 100 metų atgal 
nors ir ne visur. Pavyzdžiui 
Lietuvoj mergina dar nega
li ištekėti už jai patinka
mo vyro, jeigu jos tėvai 
priešingi. Seniau buvo dar 
blogiau. Buvo laikai, kuo
met merginos buvo atima
mos iš tėvų per kovą, smur
tu. Arba pagrobdavo mer
giną einant keliu, išėjusią 
uogauti, ar kitaip. Apie 
tuos laikus kalba ir senos

Nors tu nesugrįši 
Daugiau i namus, 
Bet tavo žudikams 
Atkeršyta bus.

Nepamirš lietuviai 
Jų darbo baisaus;
Jie už savo darbus 
Užmokestį gaus.

yV«rg® Duktė.

Kad salierai butų trapus 
užmerk juos šaltam vande
ny, pridedant šaukštuką 
cukraus ant kvortos van
dens.

nų dievas Amon buvo vedęs dos,” yra grynas nonsen- liaudies dainos. Pavyzdžiui,

Kad atgaivinus suvytu 
sias daržoves, kaip bulves 
morkas, ridikus, kopūstus, 
salotas, palaikyk jas labai 
šaltam, sūdytam vandeny.

Motina Laimėjo $165,000
Mrs. Frances Pike, našlė 

ir 8 vaikų motina, laimėjo 
Nevv Yorko teisme $165,000 
už savo vyro mirtį. Jos 52 
metų amžiaus vyras, Gil- 
bert Pike, buvo elektros už
muštas prie darbo.
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Ginklai Olandijai Streikas Venezuelo

Pirmasis Amerikai laivas! Iš Caracas Venezueloje 
su ginklais Olandijai, pagal praneša, kad 14,500 alie 
Atlanto pakto planą, praei . jaus sulinių darbininkų ten 
tą savaitę atplaukė į Rot-išėjo i protesto streiką prieš 
terdam uostą. Komunistai uždarymą vienos aliejaus 
bandė laivo iškrovimą su- darbininkų unijos. Vyriau- 
trukdyti, bet policija juos sybė uždarė tą uniją dėl iš- 
išvaikė, o keliolika triukš- saukto streiko. Venezuela 
niaujančių komunistų buvo j yra didžiausias pasaulio 
nugabenti Į kalėjimą už, aliejaus eksporteris ir alie- 
tvarkos ardymą. jus vra to krašto pagrindi-

q • ■, . nė ūkio saka.Sprogimas Italijoj

•e

Sicilijoj, prie Catania 
miesto, darbininkams buvo

Austrijos “Taika’

rs i . ... , Gegužės 4 d. “keturi di-pavesta ,s karo metų palik- di€jr?_Amerika, Anglija, 
tų oro bombų įsrniti sprogs- pi ancuzija h. Rusija±į;
tarną medžiagą. Beardant 
vieną bombą ivvko nelaimė, 
bomba išsprogo ir išsprog 
dino dar 70 tonų bombų. 
15 darbininkų buvo užmuš
ta vietoje, o 60 kitų sužeis
ta. Catanijos mieste daug 
langu išbyrėjo nuo sprogi
mo.

savo atstovus vėl tarėsi dėl 
surašymo taikos sutarties 
Austrijai. Iš pasitarimo nie
ko neišėjo. Rusai visokio
mis priekabėmis taikos su
tarties surašymą trukdo ir 
nėra vilties susikalbėti.

GRĮŽTA VtL ARKLIŲ GAPYNft

Amarilio, Tesąs, paštas vėl pasišaukė j talką šitokį žir
gelį paštui išnešioti, nes paštas negali įsigyti mašinos ko
respondencijai išvežioti. Žirgas dirba paštui, e todėl ir 
nešioja paštininko kepurę.

Naujieji Lietuvin 
Transportai

kvs, Jonas Vėžys, Margareta keli laivai, pabėgę i Rusiją, 
Vildžiuš, Eleonora Vitkauskas, likvidavus pilietini karą. 
Mieczyslav/ Wasilewski, Vytau
tas žvirblis, Povilas Žymantas 
ir Domas Žukauskas.

Dingo 400,000 Belaisvių
Australijos Komunistai

Australijos darbo partija
Sovietu Rusiia paskelbė nutarė pritarti vyriausybės 

oficialiai, kad ji jau grąži- sumanymui uždrausti visoj 
no visus vokiečiu karo be-| Australijoj komunistų par- 
laisvius. Ta žinia sukėlė kaiP° svetimos valsty- 
visoj Vokietijoj didelę bai-i^s agentūrą. Darbiečiai 
mę ir pasipiktinimą, nes, I siūlo I Įstatymo sumanymą

Iš Okupuotos Latvijos
Kaip praneša Stockhol-

.. ----------mo “Latvju Žinąs,” prieš
pagal vokiečių apskaičiavi- įrašyti betgi eilę .pakeitimų,, j kelias savaites esąs gautas

Gegužės 6 d. laivu “General 
Muir” i New Yorką atvyko 8o 
lietuvių šeimų. Atvyko:

Viktoras Bilaišis, Petras 
Bliudžius, George Borkertas, 
Kazys Bukelis. Jonas čereška, į 
Petras Cėsna, Vladė Damas: us, 
Birutė Daukantas, Vincas Dry
ža, Jonas Dudonis, Antanas Ei- 
kinas, Ema Eulenberg. Antanas 
Gervydas, Albinas Gražulis, 
Emilija Grigaitis, Edvardas 
Grigalaitis, Pranas Grumuldrs, 
Emilija Gruntmanas, Albinas 
Gudavičius, Juozas Irbinskas, 
Romualdas Jablonskis, Arturas 
Janavičius, Matas Jankauskas, 
Elena Jankauskienė, Liudas Ja- 
nulevičius, Petras Jekinevičius. 
Kazys Jeraminas, Ona Jurevi
čius, Augustas Juzelėnas, Vac
lovas Kairys, Stasys Kačiukai- 
tis. Valerijus Kanišauskas. Sta
nislovas Kentauskas, Petras 
Klovas, Edmundas Kode, Kazys 
Kupreišis, Anne Marie Kur- 
schen. Juozas Kusta, Antanas 
Kvedaras, Mauricrjus Laucevi
čius, Aleksandra Lema nas. Jo
nas Levickas, Kostas Liauba, 
Franciszka Liszewska, Kazys 
Maldonas, Danutė Mailaitė. 
Jadvyga Matulaitienė, Kazi
mieras Matulis, Domas Mele- 
šius, Antanas Mičiulis, Bronius 

mokyklas skiria kaimo Mulevičius, Kostas Mykolaitis.

įuos laivus sovietai zaoa 
grąžinti Frankui.

Abejojama ar abi šalys 
, r, > . susitars dėl keturių bilionų

(iCnCrolttS rvanko ir aukso pesetų (b23 milionai
Maršalas Stalinas dolerių), kuri suma, pilie

tinio karo metu, buvo iš Is-
Komuniatų Slaptos Derybos

Su Ispanijos Fašistais

Jau kuris laikas laikraš
čiuose pasirodydavo prane
šimų, kad Maskva ieško ge-! 
nerolo Franko draugystės. 
Dabar ir vėl kalbama, kad

panijos išvežta i .Maskvą.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jv • kcnėi.e.e nuo Nugaros 

, . Skaudėjimo, Raumenų gėlimo, Scia-sovietu ir ispanu valdžių tiko>. Strėnų skausmo. Neuralgijom,*• * * ~ . ...... sSąnarių .sustingimo. Neuritis. Poda
gros ir tt., Pabandykit K ADE TAK- 
LETS dėl gerti pasekmių. Mes no
rime, kad jus p:. iiėfrintUiiict ItADE 
TABI.ETS (Bandomąjį Kiekį) be j<>- 

_ , . . . kių lėšų jums. Ae-iųskit pinigų, oTOS derybos vienu ir tuo (tiktai savo vardu ir adresų, tad mes 

pačiu laiku einančios Kaire
ir Romoje, joms tarpinio- Į iums nukastuos, ju nepatiks, 
kauja trečioji vyriausybė. northhay pharmacu. co. 
Kalbama, kad tuo tarpinin
ku esanti Čechoslovakija.

Derimasi apie prekių mai
nus 35-40 milionų dolerių 
sumai. Ispanija gautų kvie

Įgalioti žmonės veria svar 
bias derybas prekybos su
tarties sudarymo reikalu.

4:W North Street 
Koehester. Neu York. 

liepi. (21 )

BEIK ALINGAS l» YRBININKAS
. . , . į Man reikia žmogaus prie žemėsČ1U, aliejaus, gazolino ir ki"|ukio darbų. Pageidaujama, kad bu- 

tų Žaliavų. Sovietai—ispa-| dirbti su arkliais ir mašinomis, šie

mus, Rusijoj dar turi butr kad užkirtus kelią policijai 
400,000 vokiečiu karo be-1 sauva^autk 
laisvių. Panašiai Rusijoj _
“dingo” ir virš trijų šimtų Vargas Brazilijoj 
tūkstančių japonų belais-1 Buvęs Brazilijos prezi
viu.

Streikas Suomijoj
4 -I-JO-

: dentas diktatorius, Getulio 
(Vargas, skelbia, kad jis šių 
metų rudens rinkimuose, 

są-‘“gavo vienminčių labai pra
šomas,” sutiksiąs statyti sa
vo kandidatūrą i preziden
to vietą. Fašistuojantis ex-

Suomijos proiesines 
jungos, vedamos socialde
mokratų, paskelbė gegužės 
8 d. generalinį streiką. Uni
jos paskutini momentą diktatorius, sako, ieškos 
streiką atšaukė, nes deši- balsų ir komunistų partijos 
niųjų ir liberalų vyriausy-' pritarėjų tarpe, kad tik ga- 
bė sutiko patenkinti darbi- lėtų Įkopti i prezidento vie-patenkinti 
ninku reikalavimus.

NEKALTA MUŠTYNIŲ ALKA

— W
(hieagoj vienoj krautuvėj susiginčijo žmones, susimušė 
ir paskui pradėjo šaudyti iš revolveriu, šauliai liko svei
ki. bet šita 11 metu mergaite. Kay Corbett,buvo per
šauta visai »x? jokios priežasties ir dabar guli ligoninėj.

SUSIVIENIJIMAS LIETIMŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudy 
yra išmokėję:', arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje. t.-
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.

^^,'s^ivtenijteio 60 metų jubiliejinis Va

jus. Įstojimo nereikia mokčti. Dtftarui ui e«am'.n»- 
vhną apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir
rhis. Kreipkis pas vietinę kropę arta į Centrą adre
suodamas:

UTHUAN1AN ALUANC5%^’^CČ 
807 W. 30th St- f** Tort *• T*

necenzuruotas laiškas iš tuoja 
Latvijos. Laiške rašoma, 
kad Latvijos ūkininkai jau 
esą visi sukolchozinti ir di
džiulė senųjų ūkininkų dau
guma yra nežinia kur din
gusi. “Geriausiu atveju 
jie išvežti Į Sibirą,” rašo 
laiško autorius. Išvežtųjų

Petras Noreika, Apolinaras 
Norvaišas, Kazys Paugys, Sta
sė Pilelienė, Kazimieras Povilai-

, . , ............................ itis, Juozas Petrauskas, Boles-Kadangi busimieji jūreiviai',^ nerijome,
turės susidurti su laisvais ■ Jurgis R^iiavi.
V akarais, tai politruko, čįus. Antanas Radžiūnas, Jonas 
priežiūra jiems labai kieta, i Rimkevičius, Aleksandras Roze- 
“trumpajį kursą” (komu- vičius, Jonas Rudaitis, Aleksan-

jaunuolius, tad, baigę šias 
mokyklas, visai nesiorien- 

jureivių pareigose.

nistų katekizmą) jie moki
nasi papildomus 6 mėne
sius. Į laivus, plaukiančius 

vietose apgyvendinti rusai!; Vakarus, skiria tik tuos, 
ir Įvairių Rusijos tautybių'kurie namuose palieka savo 
žmonės—vyrai, moterys ir šeimas.
vaikai. Statistikos trūksta,- 
mat gyvenama visai ižo
liuotai, tačiau susidaro Įspū
dis, kad vietovėse kur se
niau gyveno vien tik latviai, 
dabar gyventojų didesnę 
pusę sudaro rusai. Toliau 
iš to laiško sužinome, kaip 
gyvenama ir kas dedasi 
Latvijoj.

Kaime su maistu esą ne
palyginamai sunkiau, nes 
miestus šiaip taip aprūpina. 
Kolchozininkams, atlikus 
visas prievoles ir atidavus 
valdžiai kas jai priklauso, 
pasilieka bado duona. Šiuo 
požiūriu Latvija jau pasie- 

1 kė “laimingą senesniųjų so
vietinių respublikų” lygi.

Rygoje gyventi šiek tiek 
lengviau. Pastaruoju laiku 
galima kai kas pirktis, nors 
kainos visam kam pasakiš
kai aukštos. Maisto korte
lės neturi jokios reikšmės, 
nes dažnai krautuvės reika
lingiausių prekių neturi.

Nuo 16 metų amžiaus jau
nimui privaloma darbo tar
nyba. Patekti Į vidurines 
mokyklas labai sunku, rei
kia pristatyti “socialinės 
kilmės” dokumentai, kitaip 
tarus, reikia Įrodyti, kad 
nesi “buožiškos kilmės.” 
Didžiausią kliūti patekti Į 
mokyklą sudaro ta aplinky
bė, jei paaiškėja, kad kan

J

dras SabKnskas. Kazys šapalas, 
Juozas Skabeikis, Magdalena 
Šatinskienė. Kunigunda Sinkis, 
Juozas Stimburys, Kazys Ta
mošaitis. Jonas Tamcsiunas, 
Jonas Tamulaitis, Adolfas Ve- 
leška. Elena Vodopalienė, Ane-

Miestuose daug rusų ka- lė Vyšniaustažtė, Jonas Vyš- 
niauskas ir Adele žygas.riuomenes. ratvs rusai gan

atvirai šneka apie karą ir 
yra Įsitikinę, kad jis neiš
vengiamas. Miškuose vis 
dar yra latvių partizanų.

“Viskas tau gčia dabar 
keistai atrodytų,” rašo laiš-'

niškų vynų, -tekstilės ir, 
kamštinių išdirbinių, 
nu ir tuo pačiu metu kalba
ma apie pasikeitimą belais
viais ir apie repatriantų 
grąžinimą. Ispanijoje esa
ma sovietų karių, paimtų Į į 
nelaisvę, ispanų dalinių, ko
vojusių Rytų fronte vokie
čių pusėje. Iš kitos pusės, 
ir sovietai turi ispanų karo; 
belaisvių. Sovietuose yra1
nemažai Ispanijos respubli-1, nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi
, . -• __ • • .- ■ mui surakintų ir neveiklių sąnarių.konų, norinčių grjzti į te-, Begalinė gera nuo visokių nervų Ii- 
vynę. Odesos uoste stovi Kiti

nauti ir kitus ūkio darbus dirbti, 
i Atlyginimas; $25 j savaitę ir užlai- Vie- kymas. Mano adresas: John Sa- 
‘ aauskas, R. I). 4, Cortland, N. Y.(20)

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

Gegužės 9 d. laivu “General 
Haan” Į New Yorką atvyksta 
70 lietuvių šeimų. Atvyksta:

Petras Antanaitis, Alfonsas 
Bacevičius. Ona Bacevičius, 
Juozas Baltrušaitis, Zenonas

I Bagdanavičius. Justinas Bau-: 
ko autorius. “Kai aš paly-,kus, Juozas Borenis. Juozas 
ginu, kuo buvome ir kas Briedis. Justinas Budrys, Ona 
esame, aš matau, kad mes Černiauskienė. Elena Cicėnas, 
čia tapome tylus, prislėgti. Eleonora Cikštė-šikštėnas, Pra- 
ir viskuo nepasitikintieji, nas Dobaitis, Vytautas Drus- 
Aš dažnai žvalgaus per pe- kis» Balys Gedeika, Juozas Gu- 
tį, nes juntu, kad kas tai daitis- AWo1“ Jak"iunas- 
mane stebi. Aš Įsivaizduo
ju kokią turiu atsakomybę 
už ši laišką, todėl rašau 
skubėdamas ir netvarkin
gai. Mano likimu nesirū
pink, laikaus nuošaliai ir 
gyvenu tyliai.”

►<

gis Jankus. Kostas Jasiulevi- 
čius, Zigmantas Jautokas, Ade
lė Kairienė. Petras Kavaliaus
kas. Jurgis Kavaliūnas, Alek
sas Kazakevičius. Regina Ki- 
kilas. Stasė Klimas, Petras 
Kloviškis. Jonas Kontautas. 
Antanas Kreivėnas, Kazimieras 
Kulvinskas. Eleonora Labunai- 
tis. Julius Lendza. Birutė Lepe- 
ta. Stepas Lungvs. Vytautas 
Mačys. Antanas Malinauskas,Tas pats laikraštis atpa

s>akoja suomių ir švedų ju- yjnfa<; Matikiunas. Antanas 
reivių pasakojimus apie pa- Mežeiįs Alfonsas Mieliulis. 
dėtį Ventpilio (Vindavos)i Agota Mieliulis. Juozas Narbu- 
mieste. Ypatinga čia tas,; tavičius. Jurgis Naujokas, Juo- 
kad miesto gyventojamsjzas Neverauskas, Kari Nie- 
Įsakyta nakčiai neužsklęsti I feklt. Romanas Pacas. Valenti- 
durų. Nakties metu no na Podbereskienė. Antanas Po-
miestą vaikšto patruliai, deris' P<?i,a*’ Rabasauskas.pouuna, Stepas Rai|a Juozas Raudonis, 

Vytautas Rėklys. Regina Sale- 
monaitė. Vaclovas Slušnvs, Ed-

kurie kiekvienu metu, jei 
j'ierP.tai patinka, gali Įeiti n
Į piliečių butus ir juos ap' var(ias Statkus. Juozas Steinys. 
Žiūrėti. Dažnai Šie patru- Stasys Tamulaitfs Jonas Ule- 
liai nužiūri ir “nusavina” nas. Vincas Unguraitis. Vytau- 

Vaitekunas. 
Tomas Vaš-

dirlatn (riminės frvvena už- . , • “ nusavinu nas. tintas
a- , * • • • , tokius daiktus, kurių jie tas Vaitkus. JuliusSI™1 M Gas^ras Valiulis.

liai Į mokslą uždaromi
Pašauktus darbo prievolę! 

atlikti, Įstaigos skirsto Į j 
darbus savo nuožiūra. Ka
dangi senesnio amžiaus jū
reiviams sovietai visai ne
pasitiki ir neleidžia jų Į ju
rą, tai jaunuolių dali (16-22 
metų amžiau?) skiria Į se
niau buvusias Rygos juri
ninkų mokyklas, kur juos 
mokina šio amato. Paruo
šimas labai menkas, be to,

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizm" ruga šlanumn lei iie netvarkoje, nuodinga materija 
bėk. krauju je. Jei turite sunkumoneką kone ir ju.«u Krajjuj'- iVanusišlapinti, jei nakčia <iaz'''a.,.t"r^u^^jJ jei jusS sv®«g»tų. nugarą skauda, jaučiate nuovargi, jei jūsų 
paakiai patinę, vartokit

tOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 181

eiwų'^udaVt?:X'^ntis ilgų metų P»tyrim*. 
Užsakymus su pinigai* adresuok* taip: (22)

SANITAS HERBS, Dept. K 
1128 Milwaukee Are-, Ch»ea<o, IH.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

n y iv cJjUu i a zi o
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 Broadwav 
So. Boston 27, Mass.

DYKAI IŠBANDYMAS
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

DYKAI SKAITYTOtJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas (raunama pajralba, (rrąžin- 
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: (20)

Rosse Products Co.. Dept. x-9 
2708 Farwell Avė., Chicago 45, III.

i vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Už 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER*S CO.
414 West Broadway

NUO U2SISENEJUS1Ų, ATVIBŲ

; Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, JĮ> 
negali ramiai sėdėti ir naktimte 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žais- 
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimą ir spaudėjlmų senų, 
atviru ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGŪLO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jūsų skaudėj!- 

■ mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimą ligoa 
vadinamos ATHI.ETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimų 
tarppiršč’ų. Jos yra tinkamos var
toti nuo džinstančios ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų iš-'ir.i- 
nių odos ligų. I.EGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pageihą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 73«-., $1.25 ir 
$3.50. Pirk'te vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite 
orderį į: (11-Ii

LEGULO. Dept. t.
4847 W. I4th Street, 

CICERO 5*. ILL.

Dar galima gauti “Kelei
vio” Kalendorių 19SO me
tams. Daug skaitymų ir in
formacijų. Kaina 50 centų.

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 .lis 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 Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
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
838 Broadvray, South Boston 27, Mas*.
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LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių rašytojų iš trem
ties ir iš J. A. Valstybių 
jungtinis suvažiavimas įvy
ko gegužės 6 d. So. Bosto-

STEIGIAMOJO SEIMO 
30 METŲ SUKAKTUVIŲ 

PAMINĖJIMAS

SOCIALDEMOKRATŲ
SUSIRINKIMAS

S1MAŠKEV1C1A1 
DĖL LIGOS SULAIKYTI

| Naujosios Anglijos 
Lietuvius ir Organizacijas

BOSTONAS MINI
MOTINOS DIENĄ

T. M. Draugijos Bostono 
skyrius šį sekmadienį ren
gia Motinos Dienos minėji
mą Municipal svetainėje, 3 
vai. popiet. Kalbės Dr. V. 
Čepas, dalyvaus p. Ivaškie- 
nės tautinių šokių grupė, 
dainuos baritonas J. Saluc-

Gegužės 1 3d.. šeštadieni, ka iš Brocktono ir pirmą 
8 vai. vakare, bažnytinėj i kaitą Bostone pasirodys 
salėj Įvyks Lietuvos Stei-'Kauno baleto teatro artis 

ne. Negausus buvo šis su- giamojo Seimo 30 metų su- tai. T. Babuškinaitė ir A. 
važiavimas, mat išblaškyti kaktuvių paminėjimas. Kai-j Liepinas. Virš to, dramos 

bas pasakys to seimo buvęs i studijos aktorius Juodkapo visą šalį rašytojai dėl lė 
šų stokos atvykti i šį kad ir •' naiys K 
išimtinos svarbos subuvimą Į monas. 
neįstengė. Negausus šis su
buvimas dar ir todėl išėjo, 
kad tūli rašytojai, nors Bos
tone buvo, tame suvažiavi
me asmeniškai nedalyvavo 
dėl savotiško tolerancijos 
supratimo. Tačiau nežiū
rint šių aplinkybių, suvažia
vimas įvyko ir sklandžiai 
išsėmė visą užsibrėžtąją į

aktorius
Bielinis ir Dr. Lei-: skaitys N. Mažalaitės apsa- 
Bus ir meninė da- kymėlį “Motina,” bus dek- 

]įs_ lamacijų ir kitko. įžanga
Kviečiame skaitlingai at- 50c.

silankvti visus musų tautie- --------------------- 1
čius, ir senuosius ameriko- Delegatų Pasitikimo
nus ir naujai atvykusius. Vakarienė Gegužės 27

Tr. Rat. Valdyba.
__________________ Gegužės 27 ir 28 dienas

LRD Svarbus Susirinkimas So. Bostone, L. P. Draugi

LSS 60 kuopos narių su
sirinkimas įvyksta šį šešta
dienį, gegužės 13 d., 6 vai. 
vakaro, “Keleivio’’ patalpo
se. Yra svarbių klausimų, 
todėl visi nariai prašomi 
būtinai dalyvauti.

Taip pat kviečiami daly
vauti LSS 71 kuopos nariai, 
kurie įeina į bendrąją LSS 
suvažiavimo ruošimo komi
siją. Turėsime pasitarimą 
apie suvažiavimo paroši
mą ir vakarienę.

Valdyba.

Kartą Bostone 
Lietuviško Klasikinio

Baleto Koncertas

Įvyks So. Bostono High

Balandžio gale į Bostoną 
atvyko laivas su DP ir ja
me atplaukė Vincas ir Ona 
Simaškeviėiai su dviem vai
kučiais, trijų ir pusantrų 
metų. Tik atvykus čia vai
kai susirgo tymais (mea- 
sles) ir dabar guli Hays 
Memoriai ligoninėj, o tėvai 
sulaikyti imigracijos stoty
je, 287 Marginai SU East 
Bostone. Vaikai gydysis 10 
dienų.

Aiškina Naują Curley
Valdymo Skandalą

jos svetainėj įvyksta Lietu- 
Lietuvai Remti Draugijos i vių Socialdemokratų Sąjun- 

darbų tvarką. Pirmininką- 2-ro skyriaus bendras narių gos suyažiaymas. Delega
susirinkimas įvyks gegužės tų laukiama iš Kalifornijos, 
12 d., 7:30 vai. vakaro,! Chicagos ir kitų vietų. 
Sandaros klube, 124 F St.,! LSS 60 ir 71 kuopos de- 
So Bostone : legatu oasitikimui ir susi-__ • • • 1*1 1 • l v/ • vy*- v vy - * v. • ■ •Daugiausiai laiko disku

sijai atėmė kultūrinės veik
los organizavimo klausi
mas. Kas sudarytina kul
tūros reikalams tvarkyti: 
organizuoti ir derinti Kul
tūros Fondas ar Lietuvos 
Bendruomenė? Visiems yra
aišku, kad palikti išparce-i Kviečiame nusirinkime A akarienėj bus muzika 

KU.k,Un?„ę dalyvauti visus narius ir vi-! dainų programa.
lietuvius, kurie i Rengėjai.

vo suvažiavime Faustas 
Kirša, sekretoriavo Petras 
Pilka.

Susirinkime bus renkama pažinimui su jais rengia
atstovai į draugijos seimą, 
kuris įvyks gegužės 21 die
ną So. Bostone. Taipgi bus 
aptarta kiti darbai liečia 
seimą ir rengiamą vakarie
nę priėmimui atstovų ir sve
čiu.

pirmą suvažiavimo dieną, 
šeštadienį, gegužės 27 d., 
vakarienę, kuri įvyks suva
žiavimo vietoje, L. P. Drau
gijos svetainėj. Tikietai į 
vakarienę jau platinami ir 
rengėjai kviečia jų įsigyti.

ir

Bostono miesto finansų 
komisija susekė dar vieną, 
jau trečią statybos firmą,

_______ —kuri darė šmugelį su gatvių
School svetainėj, sekmadTe-: grindimu. Dabar paaiškė-
nį, gegužės 28 d., 3:30 vai.! jo, kad Curley administra- 
popiet. į cijos laikais miestas darė

kontraktus gatvėms taisyti, 
bet kontraktų vykdymas 

Teatroi buvo atliekamas bet kaip. 
Šį pirmadienį finansų ko
misija paskebė, kad viena 
firma vietoje taisyti Dor
chesterio gatves pagal kon
traktą, su komisionieriaus 
R. P. Curley sutikimu taisė 
šalygatvius South Bostone, 
o kur ji gatves ir taisė, 
tai visai ne pagal kontrak
tą.

dabar kad yra, jokiu budu
Sustota ties kul-i' ritaga 

orgamzavi- veiklai.
mu, nors visi gerai nusima
no, kad visiems opiems lie-’ ____
tuvių tautos reikalams Teatro pirroas Vaidinimas Balandžio mėnesį į Lie- 
tremtyje tos organizacijos; Buvo Dideiis PasiseUimas : tuviu Kultūros Rėmėjus
neužteks, nes ji visų musųl _____ Bostone isirašė šie Metų-
problemų neapims. , H. Kačinsko vedama dra-S viai:

Nusistatvta leisti beitaini- mos ftudiįa BosVjne ''yt,
tą sekmadieni pirmą kartą mute, A. Dovydaitis, Petras

negalima, 
kultūros fondo musu darbui ir

Valdyba.
! Nauji Lietuvių Kultūros 

Rėmėjai

Koncertą ruošia ir jame 
aktyviai dalyvauja buvę 
Kauno Valstybės 
baleto artistai p. T. Babuš
kinaitė ir p. A. Liepinas.

Be to, koncerte dalyvauja 
žinoma Bostono artistė šo
kėja Robertą Onickman ir 
kitos šokėjos.

Programoje ištraukos iš 
baleto veikalų, kurie buvo 
pastatyti Kauno teatre: 
(1) Mieganti gražuolė, (2) 
Coppelia, (3) Don Kicho
tas, (4) Silfidos ir (5) Rei- 
monda.

Koncerto tikslas sukurti 
lietuviško klasikinio baleto 
studiją.

Rengėjai.

DORCHESTERIO 
KLUBO SUSIRINKIMAS

Gegužės 21 d., sekmadie
nį, So. Bostone, Sandaros 
svetainėje, 124 F St, yra 
šaukiamas Lietuvai Remti 
Draugijos suvažiavimas.

Lietuvai Remti Draugija 
yra vienintelė Naujojoj An
glijoj didžiausiomis auko
mis parėmusi Lietuvos va
davimo darbą. Jos tikslas 
—Lietuvos nepriklausomy
bė. Be to tikslo draugija 
šelpia į vargą patekusius 
tautiečius ir rūpinasi trem
tiniams padėti emigracijos 
reikalais.

Šio kilnaus tikslo siekda
ma draugija prašo Naujo
sios Anglijos organizacijų 
ir paskirų veikėjų dalyvauti 
seime ir duoti patarimų to
limesnei veiklai.

Apie dalyvavimą seime 
prašome iš anksto pranešti 
sekretoriui Vytautui Kon
čiui, 328 E St., So. Boston 
27, Mass., arba mandatus 
įteikti prieš seimą.

Visi į 
Lietuvą!

darbą už laisvą

Vytautas Končius,
L.R. Draugijos Centro Sekr.

RADIO PROGRAMOS

2 LOTAI PARDAVIMU
Hyde Park, 80x167 pėdos per abu

du. Yra 2 vištininkai, vaismedžių, 
vynuogių ir aviečių. Gera vieta na
mui. Yrg galas ir elektra. Už 
11300 abudu. (20)

John A. Lukovr,
30 Frazier St.,

Uyde Park, Mass.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mas pranešam, kad turima 

aų krautuvėj viaokių mažinu B- 
randavoiimui, kaip tai Floor San
ders. Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnižių, sienoms 
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

<2$ E Broadvay, Sa.
TeL SO 8-4148

DR. D. PILKA
tat i
T M 8

840 BROADWAY 
•O. BOSTON. KAM.

SOUtk

TeL SO 8-2845 
. DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

nis literatūros žurnalas, nu
tarta Įsteigti literatūrinę 
premiją už geriausį litera
tūrinį kurinį ir pritarta su
manymui įsteigti rašyto
jams paremti kasą.

Rašytojų draugijos įsta
tus papildžius, į rašytojų 
organizacijos valdybą iš
rinkti : Aistis-Aleksandravi- 
čius, B. Brazdžionis, F. Kir
ša, S. Santvaras ir J. Tyslia- 
va: kandidatais į valdybą 
įėjo S. Budavas ir A. Gus
taitis. Revizijos komisijon 
išrinkti: L. Dovydėnas,
Karpius ir Švaistas: garbės 
teisman: Vaičiūnienė, V. 
Krėvė, F. Kirša.

Naujoji valdyba pasiėmė 
paruošti instrukcijas dėl ra
šytojų klubų ar skyrių kū
rimosi vietose.

Suvažiavimas gavo visą 
eilę sveikinimų raštu. Žo
džiu sveikino Tėvynės My
lėtojų Draugijos pirminin
kas Chase-Čekanauskas.*

Lietuvių Rašytojų Drau
gija Amerikoje turėjo 26 
narius, iš kurių 17 priklau
sė ir Lietuvių Tremtinių 
Rašytojų Draugijai, kurios 
narių skaičius siekia 88. 
Dabartiniu laiku 53 tremti
niai rašytojai jau gyvena 
Amerikoj ir naujoji Lietu 
vių Rašytojų Draugija čia 
.jungia 62 nariu.

Dr. I). Pilkos namuose 
suvažiavimas turėjo puikias 
darbo sąlygas ir naudojosi 
maloniu šeimininko rūpes
čiu, o pertraukos metu po
nios Pilkienė ir Santrarienė 
pavaišino suvažiavimo da
lyvius, reporterius ir svečius 
gardžia vakariene.

Rep.

pasirodė publikai su dviem Dzekonskas,
A. Gustaičio komedijom. 
Plačiau apie tą vaidinimą 
pasižadėjo parašyti vienas

Vikt Kantara-
vicius, Birutė Martinkienė, 
St. Kazlauskas, Regina Nor
vaišaitė, Danutė Ruplaus-

žiurovų kitą savaitę, o šiuo kaitė, Dalia Podelytė, Br. 
tarpu tik pažymėsime, kad Paliulis, Fel. Rauba, Kostas 
vaidinimas praėjo dideliu A ariakojis, kun. Znotinas, 
pasisekimu. Publikos susi i inž. K. Daugėla, Alb. Kaz- 
rinko tarp astuonių ir devy- lauskienė, Juozas Būga.
nių šimtų žmonių Į erdvią ----------------- -----
High School svetainę “ant Harvardo Liaudies Šoki 
kalniuko.” Jauni vaidinto- Draugijos VaklPiB
jai, jų režisierius Kačins
kas, autorius Gustaitis ir j 
gražių dekoracijų piešėjas'
Andriušis visi susilaukė žiū
rovų pelnytos padėkos. Rei
kia manyti, kad ir finansiš 
kai pirmas teatro pasirody
mas nebus suvylęs jo rėmė- vių tautinių šokių grupe 

vedama p. O. Ivaškienės.JŲ
Motinos Dienos

Minėjimas Cambridge

Dorchesterio L. P. Klubo 
narių susirinkimas įvyksta 
penktadieni, gegužės 12 d., 
savo patalpose. 1810 Dor
chester Avė. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Ta proga praneša
me, kad televizija klube jau 
įdėta.

Valdyba.

Harvardo Universiteto 
liaudies šokių draugija šį 
šeštadienį, gegužės 13 d., 
7 vai. vakare rengia “Tarp
tautinį Liaudies Šokių Fes
tivalį.” Dalyvauja ir lietu-» • • * v * ~ a—iTLn

Šį sekmadieni, gegužės 
14 d., 3 vai. po pietų. Cam-j 
bridge Roberts School.! 
kampas Windsor ir Broad- 
\vav, ruošiamas Motinos, 
Dienos minėjimas—koncer ) 
tas. Koncerte dalyvauja 
musų žymios meno jėgos, 
p. Ivaškienės tautinių šokių 
grupė. p. Kazėno vadovau
jamas vyra kvartetas, solis
tės ir solistai Grybaitė, V. 
Bakunas ir J. Kazėnas 
Akompanuos S. Levickienė, 
įėjimas laisvas. Prašome 
visus dalyvauti.

Rengėjai.

DAINŲ IR ŠOKIŲ 
VAKARAS

Lietuvai Remti Draugijos 
Bostono skyrius l t gegužės, 
6 vai. popiet. Lietuvių Pilie
čių Klubo svetainėj rengia 
pobūvį—šokius. Pirmą kar
ią Bostone pasirodys vyrų 
kvartetas. Bus užkandžių ir 
gėrimų. įžanga 50c.

Padėka

Apie Boston Mutual
Life Insurance Kompaniją
ši kompanija, kurios skelbi

mas šią savaitę eina musų laik
rašty. turi jau apdraudus žmo
nių $183,637,020 sumai. Taip 
sako savo raporte jos preziden
tas Jay R. Benton.

Jos turtas pakilo nuo
pereitų metu ir dabar siekia 

l $35.349.222. Atsakomybė yra 
$32.245,302, ši kurios $30,573,- 
882 yra padėta rezervon ap- 
draudoms garantuoti. Be to 
dar apdraudas garantuoja per
teklius ir kiti fondai, kurių yra 
$3.103,921.

Pernai ši kompanija išmokė
jo apdraustiems ir pašalpga- 
viams $3,053,669. Tai padaro 
išmokėjimų nuo jos įsikūrimo 
$52.000.000 su viršum.

Didžiausią padėką re iš 
ciu Lietuvių Kultūros Rėmė
jams Bostone už pinigišką 
paramą tautosakiniam dar
be.

Dėkingas
J. Būga.

Šokiai vyks Harvardo Uni
versitete Merorial Hali 
Cambridge.

Serga P. Moilioniene

Sunkiai susirgo Petrisė 
Masilionienė,' southbosto- 
niečio musų laikraščio skai- 
tvtojo Masilionio žmona 
Guli Carnęy ligoninėj. Ge
gužės 1 d. jai buvo daryta 
sunki operacija. Dabar 
gonė jau taisosi, bet dar 
ims laiko iki pagye.

I Dainos ir šokiai

Mass. Valstija Be Biudžeto

Šį pirmadienį Massachu
setts valstijos senatas atme
tė atstovų rūmų priimtą 
220 milionų valstijos biu
džetą. Gubernatorius sako, 
kad jis neleis semeliui iš-

Ateinantį sekmadienį, ge
gužės 14 d., Lietuvių Pilie
čių Draugijos svetainėj, 309 
E St., So. Bostone, bus dai
nų ir šokių vakaras, kurį 
rengia Lietuvai Remti Drau
gijos skyrius. Kviečiami se
ni ir jauni paklausyti gražių 
kvarteto dainų ir linksmai 
pašokti. Pradžia 6 vai.

Dorchesterio Klubas
Rengia Pinaklio Parę

šį šeštadienį, gegužės 13 
d.. Dorchesterio A. L. Pilie
čiu Klubas rengia savo pa
talpose, 1810 Dorchester 
Avė., pinaklio parę. 
džia 7 vai. vakare. Seimi
ninkės pagamins gardžių 
užkandžių, bus šilty ir sal- 
tu gėrimų. įžangos nebus. 
Kviečiame visus atsilankyti, 
pakaziriuoti ir pažiūrėti 
naujai įtaisytos televizijos.

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— Muzika.
2— Vyrų kvartetas vado

vaujant Juliui Kazėnui.
3— S. Levitskienė, baleto 

pianistė.
4— Magdutės pasaka.
Po programų! prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į 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.

Steponas Minkus

PARDUODAMA
So. Bostone 3 šeimynų 4-5-5 kam

barių namas. Maudynės, balti sin
kai. visi kiti įrengimai. Gera vieta, 
didelis kiemas, vieta sraražui ir ge
ros pajamos. Kaina $6,900.

B. Kalvaitis
545 E. Broadwav. So. Boston. 

Tel. SO 8-0605.

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 ROAD 

arti Upham’s Corner
DORCHC4TCR, MASS.

A. J. NAMAKSY
SEAL ĮSTATE ft INSURANCR 

40$ W.
BOCTR
Office Tel. SOboston 8-0948
■na. W OBIOLB STBSR 

▼ant Ranbuvy. Mana.
Tel. PArkway 7-0402-M.

METINIS BAN KIETAS 
Cambridge, Mass.

SLA 371 kuopa rengia meti 
nį bankietą. kuris įvyks atei
nantį sekmadienį, gegužės 14 

siskirstyti iki biudžetas bus!d-. A. L. P. Klubo salėj, 823 
priimtas, nes kitaip po bir- Main st~ Cambridge. 
želio 30 dienos valstija pa-13:30 vab . ...
liks be biudžeto. Republi-I t,ana‘. " X“?!'
konai senate turi Ivjriai pu- gius“' ^*,1_ .. . J., .. sus maloniai priims. Gaspadi-
sę 'lėtų. todėl Jie toki spo- nės pagamins gardžių lietuviš- 
są demokratų administraci- kų valgių.
jai ir iškil to. Visas kviečia komisija.

8 Smarkus Reisai iki Birželio IV 
Kasdien sa Tarf Reisais

ARKLIAI STOJA 2dW P.M.
DOUBLE BAIGIAS l:4»; - *

šeštadienio įdomybė 
Tbe BAY STATE 

KINDERGARTEN STAKES
Pridėta $5.000

Penki huriongai

D

Prasidės

k

Grandstand f i. $1.00 
Sa Taksais

B. ir M. Treinai— 
Bušai, Strytkariai 

iki pat Vietos
Dveigiai __ 

SMARKIAUSIA BOSTONO P,KROVA
Iš Bostono 
Per Myatic 
Pietą, Sumner

Vakarų 
Tilta, ii 
it Tune!

AMERIKOS LEGIONO 
STEPONO DARIAUS POSTO 
METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
Sekmadienį, Birželio 4, ’50

ROMUVOS PARKE 
Montello. Mass.

Bus militar.nės iškilmės, laike 
kurių bus pagerbtas vienas už
sitarnavęs lietuvis veikėjas. 
Dalyvaus baleto artistai ir bus 
kitų pamarginimų. žinoma, bus 
muzikos, užkandžių ir gėrimų 
troškuliui numalšinti. Pasau
linių karų lietuviai veteranai 
nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius atvykti ir atnaujitni pa
žintis su draugais. (21)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadmay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

tfiekaį

LBIT

oircci

Lietuviška Aptie
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester
SOUTH BOSTON 

Td. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kailiam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tr SL. Rimbai Baildiag 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Darė Kraujo Patikrinimų Snnlnefcni 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

E Street, South Boetou 
Pristato tonlk*, vyną ir vigo- 

kiog ruiies alų buliams, vestu
vėms į namus ir sales,. (->

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telepfcme: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI

82S BROADWAT.
80. BOSTON, MASS.

Tai. SOutk Rnaten ft-MI*

ta pasiskelbti
■oriausia
"Keloivyj




