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GELŽKELIO NELAIMĖ PENNSYLVANIJOJ

Kinų Bolševikai Tūkstančiais
Pasiduoda į Nelaisvę

Atskiro Numerio
Kaina 7 Centai

46 METAI

Šią Savaitę Senate Liudys
Valstybės Sekretorius
Liudininkų Apklausinėjimas dėl Gen. MacArthuro At
leidimo Eina prie Galo; Vyriausybės Liudininkai
Parodė Visų Atsakingųjų Vadų Vieningu
mą; Valstybės Sekretorius Acheson
Bus Svarbiausias Liudininkas

Priešas Bėga į Šiaurę; Daugybė Naujų Rusų Gamybos
Ginklų Pateko į Aliantų Rankas; Kiniečius Naikina
Amerikos Artilerija, Ligos ir Badas; Aliantų
Ofensyvą Tęsiama, Sako Gen Van Fleet

Korėjos fronte , praeitą lrOJlO Aliejus
savaitę, po to kai kiniečių
Praeitą savaitę baigė duo
Austrų Prezidentas
Tarpt. Teisme
bolševikų ofensyvą susmu
savo parodymus armijos
Bus Socialistas tištabo
ko atsirėmusi j Amerikos
viršininkas generolas
kareivių
pasipriešinimą, Anglijos vyriausybė krei
J. Lawton Collins, kuris pa
Austrijos prezidentu per tvirtino jungtinių štabų vir
.Aliantai pradėjo savo puo pėsi į tarptautinj teismą
balsavime gegužės 27 d. iš- šininko, generolo Omar N.
limą ir jau nuvijo priešą to Haagoje, kad jis pasisaky
rinktas socialdemokratų Bradley, parodymus apie
lokai už 38-sios paralelės. tų dėl Irano nutarimo naci-j
partijos kandidatas, Vienos gen. MacArthuro atleidimo
Amerikos šarvuotieji dali- analizuoti anglų aliejaus
burmistras
niai kai kuriose vietose at- _kompaniją.
v
T. Dr. , Theodor
.
aplinkybes.
Koerner.
Jis
perbalsavime
kirto daug kiniečių bolševi- Anglija prašo, kad teisTaip atrodo traukiniai susidūrime prie Brj« Mawr. Pa. Astuoni žmonės nelaimėje
surinko 2,172,806 balsus, o
Gen. Collins sakė, kad vižuvo, o 50 žmonių buvo sužeistų.
kų, sako apie 100,000 kinie- mas pasisakytų, jog Iranas
krikščionių
demokratų
kansi
karo vadai pritarė gen.
čių liko Atliantų atkirsti ir tur* 33X0
su aliejaus
didatas, Dr. Heinrich Gleis- MacArthuro atleidimui, bet
tik dalis jų begalės pas- kompanija perduoti spręsti
Amerikos
Kariai
Iš
Nacionalės
Amerika
Pataria
sner, surinko tik 2,004,290 jis sakė, kad atleidimo bū
prukti kalnų takais, palikę trečiųjų teismui, kaip Ui nu
das galėjo buti kitoks. Jis
Atvųko Europon
Konferencijos
Iranui Taikintis balsų.
savo ginklus ir amuniciją. lmato sutartis su Irano vyGegužės
6
d.
rinkimuose
iškėlė kai kuriuos nesklan
Jnausybe, arba jei Iranas to
Washingtone
Pirmą
kaitą
Korėjos nepadarys, Ui kad teismas į Vokietijos uostą BreAmerikos vyriausybė pa- abu dabartiniai kandidatai dumus jungtinių štabų ben
fronte kiniečių bolševikai atrastų liana kaltu dėl su- merhaven atvyko pirmieji Dalyvavo Penki SLA Pildo- ^arė Irano vyriausybei ieš- buvo gavę veik po lygų dradarbiavime su gen. Mac
pasiduoda masiniai į nelais- tarties sulaužymo. Irano vy
Amerikos kariuo- mOsios Taryboj Nariai koti susitarimo su Anglija skaičių balsų, bet krikščio- Arthuru.
vę. Praeitą sekmadienį vie- riausybė praeitą savaitę pa daliniai
menės iš keturių ten siun-S
dėl aliejaus kasyklų ir va- nij demokratų kandidatas Šią savaitę trumpai liudi
noje vietoje 2,000 kiniečių §Utė šešių dienų ultimatu- čiamų kariuomenės divizi-’ Gegužes 16,Ii. k ir 19 lyklų nacionalizacijos. Ame turėjo mažą persvarą, todėl
iskėlė rankas. Kitur maaugių aliejaus kompani- iu. Pirmame transporte at- dienomis IVashingtone vy- rika neginčija Irano teisės buvo laukiama, kad Dr jo karo aviacijos viršinin
žesnės kiniečių grupės pasi- jaj perduoti visą savo turtą 'vjko 1,100 kareivių, kurie*® naeionaiė ker.:«eneija nacionalizuoti savo žemes Gleissner
perbalsavimus kas, generolas Hoyt S. Van
duoda. Priešas neberodo jpano vyriausybės paskirtai buvo pasitikti labai iškil- aptarimui pilietybes ir syte- gelmių turtus, bet Iranas laimės. Bet kitų kandida denberg, kuris viešai yra
daręs panašius pareiškimus,
noro kautis. Bėgdamas prie- komisijai.
mingai.
i01?0 relkal«- *s"12'e‘e turėtų atsižvelgti į tai, kad tų šalininkai perbalsavime kaip ir generolas MacAr
šas meU savo ginklus. Į
_________________
Europoje musų kareivių teisingumo departamentas, Irano aliejus yra būtinai daugumoje pasisakė už Dr. thur dėl Mandžurijos bazių
amerikiečių rankas jau paatvykimas sustiprinti Vaka- Dalyvavo virs tūkstančio at- reikalingas Anglijos ir Eu Koemerį.
daužymo. Savo parodyme
teko labai daug naujausių nutarė uuuu
.
ropos
ukiui
ir
išeinant
iš
to
ru
apsaugą
prieš
gresiantį
s
^
ov
^
nuo
namų
v^nizarusiškų ginklų ir daug amuIndijai MttlStO rusų imperializmą sukėlė cijq- ^A .atsto\a\o pen- turėtų susitarti su anglais. M’Arthur Nesilaikė gen. Vandenberg sako, kad
bombardavimas kinų terito
nicijos. Kiniečiai kai ku-------didelio pasitenkinimo, nes kl .Adomosios Tai?bos na Amerika pareiškė, kad ji Kariškų Nurodymų rijos priklauso nuo bendro
riose vietose nesuspėjo nė Po kelių mėnesių delsi- tai įrodo, kad Amerika yra 1’lal; prezidentas adv. . . neduos savo ekspertų ir te
sios politikos.
,
savo maisto ir amunicijos mo kongresas praeitą savaiGenerolas J. Lawton Col
susirupinusi
Europos
saugu'
Laukaitis,
vice-prez. . . chnikų Iranui, kad jie pade
sandėlių sunaikinti, Uip tę nubalsavo skirti Indijai mu ir aktingai dalyvautų Margis, sekr. Dr. M. J. im- tų iraniečiams vesti nusa lins, liudydamas senato ko Šios savaitės gale laukia
staiga jie turėjo trauktis.
190,000,000 dolerių pasko- Europos gynime, jei kiltų kas, iždo glooėjai :-.e E. vintas kasyklas.
misijoj apie gen. MacAr- ma, kad į senato komisiją
.......... x
. los ir už tuos pinigus pasiųthuro atleidimą sakė, kad1 ateis liudyti valstybės sekKiek toli Aliantai nuzybadaujantiems Indijos reikalas atremti rusų puoli- Mikužiutė ir J. Maceina.
gen. MacArthur nesilaikė retorius Dean Acheson,
giuos priešą vydami dar nė- žmonėms 2,000,000 tonų mą
SLA Pareigūnai per "Voice Prancūzų Titininkai
jam duotų nurodymų dėl i prieš kurį opozicija yra lara žinoma.
Aštuntosios kviečių. Atstovų rūmai nu-'
of America”
Eina
į
Rinkimus
<ariuomenės siuntimo prie,bai griežtą ir kongrese ir
Amerikos armijos vadas,;balsaV0, kad duodama duoSLA
Pildomosios
Taiybos
Yalu
upės Korėjoj. Jam bu visuomenėje. Valstybės sek
gen. Van Fleet sako, kadi
bus pikola, o senatas Kinija Gabena
Prancūzijoj
įsikūrė
opo

vo nurodyta, kad prie Man retorius bus apklausinėja
penkiems nariams dalyvau
bu.s _ siekiama
sunaikinti, j priimtąjį įstatymą įrašė,
Duoną į Rusiją jant
zicinė
komunistų
partija,
džurijos ir Rusijos sienų bu mas dėl Amerikos politikos
šeštoje tautinėje kon
pi*>U n ofensyvą nėia ap- j.acj jn(|ija už gautą maistą
pasivadinusi “judėjimu”, o
ribota.
įgali atsiteisti įvairiomis Badaujanti Kinija, bolše ferencijoje, valstybės de jo priešakyje stovi komuni tų siunčiami tiktai pietinių Tolimuose Rytuose, ypač
jis bus klausinėjamas dėl
Kiniečių nuostoliai per'strateginėmis
žaliavomis, vikų valdoma, išveža nema partamentas pakvietė juos stų vadai pasitraukę iš ma- korėjiečių daliniai, bet dėl
“militarinio būtinumo” gen. politikos Kinijoj.
paskutines dvi savaites bu-!§ią savaitę atstovų ramų ir žai maisto produktų į Sovie padaryti pranešimus lietu
skvinės
kompartijos.
Savo
--------------------------vo labai dideli. Jie buvo senato priimtieji tarimai tų Rusiją. Maskvos “Prav vių kalba per “Voic-e of pirmame atsišaukime pran MacArthur pasiuntė prie j
Yalu upės amerikiečių dali- VANDEN!LIO BOMBA
dideli laike kiniečių ofensy- bus suderinti ir duona Indi da” praneša, kad pirmą kai America.” Kalbas pasakė
cūzų
titininkai
sako:
“
Mu

visi Washingtone esantieji
mus. Nurodymai buvo duo-Į
GALIMA “UŽDEGTI”
vos, kuri sukiužo atsimušu jai bus siunčiama.
tą po 1877 metų Kinijos ek
sų
vakar
dienos
viytis
—
ko
ti
pernai,
rugsėjo
27
d.,
o
______
Pildomosios
Tarybos
na

si į amerikiečių ugnį, o da
sportas viršija importą ir
munistų
partija
—
buvo
de

spalių 24 d. amerikiečių ka... .
bar kada amerikiečiai ir jų LIETUVIAI LAISVOS
daugumas išvežamų prekių riai: adv. W. F. Laukaitis. spotiškų biurokratų hesąly riuomenė priėjo prie Man-i Atomines energijos koP.
P.
Dalgis.
Dr.
M.
Vijū

sąjungininkai perėjo į puo
EUROPOS KOMITETE eina Į Sovietų Sąjungą.
mlJJa »■ krašto gynimo dekas, p-lė E. Mikužiutė ir J. giniai išduota Maskvai. Tos džurijos sienos.
limą kinų nuostoliai yra dar
Partamentas gegužes 2o d.
NEW YORK (LAIC).— Tarpe išvežamo maisto Maceina. Jų kalbos užėmė partijos akyse prancūzų Gen. J. L. Collins sako, pranešė,
didesni.
kad nesenai Eniwe
liaudies
interesai
yra
nus

kad jis ir visi jungtinių šta
Gegužės 24 d. įvyko steigia “Pravda” mini soja pupas, daugiau pusvalandi laiko.
tok salose Pacifike buvo
masis lietuviškos grupės žemės riešutus, arbatą, kiau Jie savo kalbose nušvietė tumti į paskutinę vietą, o bų viršininkai vieningai pri sėkmingai daromi atominių
Prez. Trumanas
prie National Committee šinius ir k. Didžioji dalis Amerikoje gyvenančių lie pirmoj vietoj stovi Sovietų tarė prezidento nuospren ginklų bandymai. Sako:“aKinijos eksporto eina per tuvių pastangas Lietuvos iš Sąjungos interesai”.
džiui pašalinti gen. MacArGali Kandidatuoti for a Free Europe posėdis. Sueco
tominių ginklų bandymo
Prancūzų
titininkų
cen
kanalą į Rusijos uos laisvinimui.
thurą iš jo vietos.
Lietuviškąją grupę, vadina
programa” pasisekusi.
tras yra šiaurinėj Prancūzi
tus, bet dalis eksporto eina
Prezidentas
Trumanas mą Lithuanian Consultation ir Sibiro geležinkeliu.
joj, Valenciennes mieste, TIBETAS PASIDAVĖ
Iš to pranešimo kai kurie
‘Talaikykim MacArthura” anglių kasyklų rajone. Titi
pereitą savaitę pasikalbėji Panel, sudaro šie asmenys:
PEKINO VADOVYBEI
Juozas
Audėnas,
Kipras
stebėtojai
daro išvadas, kad
me su laikraštininkais sakė,
Mitingas Buvo Menkas ninkai mano, kad jie šių
Kinijos komunistinė vy Enisvetok salose buvę daro
kad “atsidarė kandidatų Bielinis, Dr. Bronius N’emic- 8 su Puse Bilionai
metų rinkimuose galės išei riausybė praneša, kad ji mi bandymai, kaip išsprogkas,
Vacys
Sidzikauskas.
sezonas” ir davė suprasti,
Gegužės 22 d. grup£ ti su savo kandidatais.
“taikiomis priemonėmis iš ainti vandenilio bomba. Sa
Užsieniams Remit “MacArthuro
kad jis pats dar nėra apsi Mykolas Tolišius. Dr. An
šalininkų
tanas
Trimakas.
Pranas
vadavo
Tibetą,” sudarė su ko, tai bombai išsprogdinti
sprendęs ar statyti savo
sušaukė
mitingą
į
Carnegie
Tibeto kunigų vyriausybe esąs reikalingas labai dide
kandidatūrą į prezidento Vainauskas ir Vytautas Prezidentas Trumanas pa Hali, New Yorke, protesto Empire Buildinn
sutartį, pagal kurią Tibeto lis karštis, iki 100 milionų
siūlė kongresui ateinan mitingą, kuriame kalbėto
vietą ar ne. Bet iš prezi Vaitekūnas.
Vertas SžOjOOOJM) santykiai su užsieniais ir jo laipsnių! Sako, pati ta bai
dento pasakymo, kad jis Grupės pirmininku iš tiems metams skirti aštuo- jai žadėjo aiškinti klausyto
karo pajėgos pereina į Pe sioji ar pekliška bomba dar
nius su puse bilionus dole jams, kodėl visi amerikie
skaito save dar tik vieną. rinktas . V. Sidzikauskas,
.
Iš
New
Yorko
praneša,
kino
vyriausybės rankas, o nesanti pagaminta, bet jos
terminą išbuvus prezidento t sekretorium Dr. A._Tnma- rių užsieniams ginkluioti ir čiai turi palaikyti gen. Mackad Empire State Building, krašto viduje Tibetas pasi sprogdinimo paslaptis esan
pareigose spėjama, kad jis !kas ir iždininku K. Bielinis, ekonominiai remti. Didžio
Arthurą jo ginče su vvnatf- aukščiausiai pasaulio pasta žada iššluoti “imperialistų ti žinoma ir net išbandyta.
gali apsispręsti už išstatypradeda darbą bir- ji tų pinigų dalis eitų Euro sybe. Į mitingą metgi atėjo
tas, parduodamas vienam įtaką.”
želio
1
d.
pos valstybėms ginkluoti.
mą savo kandidatūros.
tik 39 žmonės.
sindikatui už 50.000,000 do Per kelis mėnesius kinų
net 5.240.000,000 dolerių,
Demokratų partijos kon SIS “KELEIVIO”
Iranas Neis į Teismą
vencija prezidento kandi NUMERIS 16 PUSLAPIŲ o ekonominės pagalbos Eu-j Mitingas visvien įvyko- lerių. Empire State namas komunistai vedė derybas su
pastatytas prieš 20 metų, Tibeto kunigais ir laikė saropai siūloma duoti 1,650,- Kalbėtojas En anuel M
datūrai išstatyti bus šaukia
Irano vyriausybė atsisaSu “Keleivio” 22-ra> 000,000 dolerių. Likusieji sephson kalbėjo apie “* jis turi 102 aukštus ir yra|vo kariuomenę Tibete. Dama 1952 metų vasarą Chi
1248
pėdų
aukščio.
Jo
pas-bar
Tibeto
užkariavimas
kė
aiškintis tarptautiniame
cagos mieste. Jei Truma- numeris, skiriamas laik- pinigai eitų Azijos, Ameri- duotą Ameriką” ir išvardinas sutiks, nėra abejonės,1 rasčio 45 metų sukakčiai kos ir Artimųjų Rytų kraš- jo galvbę asmenų ir orga- tatymas tęsėsi nuo 1930 m. lyra baigtas ir komunistų teisme dėl nusavinimo angkad demokratų partija iš- paminėti, turi 16 pusią* tams ginkluoti ir ekonomi- nizacijų, kaipo Amerikos kovo mėnesio iki 1931 m. i įtaka nusikėlė iki Indijos lų aliejaus kompanijos Iragegužės mėnesio.
įpasienio.
i ne.
1
niai remti.
statys jo kandidatūrą.
I pių.
•pnesus.

t
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apie “sąjungininkus’
Paimkime pirma Estijos,
TTTT
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Latvijos ir Lietuvos tautas.
OO
O \ 7 Q 1 | Ck
Musų tuolaikinis valstybės
k— / d V
sekretorius, Sumner W eiles
padarė labai aiškų ir galu
Kad supratus tikrąją
tiną pasisakymą, kai Mas- Audros Pranašai
BIRŽELIO DIENOS
; zacijų gyvavimo pateisini"tarptautinę padėti” reikia
xva Įjungė tas tautas Į So
...
x . , ,
mui tam tikrus "rupimus
Ispanijos diktatūra gyve- prie musų šalies aukų skai
vietų
Sąjungą.
Tų
tautų
at

Visos lietuvių kolonijos klausimus - 0 tiem5 klauii.
sto. ai ir dabar tebeturi mu įna sunkias dienas. Kata- čiaus pridėti kitų kraštų
A5n.e^ikoP^ ren^1.a\l ,-P3!?1' mams svarstyti tektų turėti
sų pripažinimą ir atstovau lonijos sostinėj spontaniš aukas toje pačioje kovoje
neti “baisiąsias birželio dieda jr
•
ja tas tautas Washingtone. kai kilęs generalinis strei prieš Maskvos diktatūrą.
nas, kada pnes 10 metu
Bet mes pasitenkinome at kas kovo 12 d. randa vis Štai, Korėjos respublikos
rusai okupantai Lietuvoje
Laimei tenka pasakyti,
sisakymu pripažinti Mask daugiau ir daugiau atgarsių aukos iki š. m. kovo 9 d.
per tris dienas sugaudė ir kad šalia izoliavimosi tenvos smurto aktą, o toliau to visoje Ispanijoje. Po Kata- siekė 168,652 vyrų, tame
išvežė iš Lietuvos 4 0, 0 0 0 dencijų naujųjų ateivių tarnėjome ir nieko nedarėme. lonijos sekė Baskų gyvena skaičiuje 16,182 vytu žuvę
žmonių, musų tautiečių, mu pe reiškiasi ir lietuviško soPriešingai, musų tylėjimu mos provincijos, o dabar kautynėse. Kitų sąjungi
sų brolių ir seserų!
lidarumo dvasia.
Daug
mes davėme musų sutikimą, ir pačiame diktatūros cen ninkų aukos Korėjoj, iš
Prieš 10 metų bolševikiš- naujųjų ateivių jau Įėjo i
kada Maskva tose tautose tre, Madride, žmonės išėjo bendro vyrų skaičiaus apie
ki okupantai Lietuvoje ir Įvairias lietuvių organizaci
Irano sargybiniai stovi prie aliejaus valymo dirbtuvės,
vykdė tautžudystę (geno Į savotišką protestą prieš 35,000, siekia 3,169 vyrų,
kitose Baltijos šalyse pra jas, daugelis jų Įsijungė i
pietiniame Irane. Dabar tarp Irano ir Anglijos iškilo
cide), vykdė masines žmo diktatūros režimą ir bran tame skaičiuje 681 vyras
dėjo tautžudystę ir tęsia lie musų spaudos darbą, dau
aštrus ginčas dėl aliejaus šaltinių ir valyklų valdymo.
nių deportacijas ir visiškai genybę.
žuvęs kautynėse. Tai yra
tuvių, latvių, ir estų tautu gelis pradeda jaustis, kad
Praeitą
savaitę
Madrido
sovietizavo tas nelaimingas
anglų, prancūzų, turkų, finaikinimą iki šiai dienai. tie nebeturi specialinių
•
•
o
•
’
~T'
•
•
tautas.
Mes
elgėmės
taip,
gyventojai
pradėjo
boikolipinų ir kitų tautų kraujo
{laušimu,
kuriuos
reikėtų
Minėjimas tų liūdnųjų
“birželio dienų” daromas atskirose organizacijose, at
,urs? t*8 ,aakėnįe-kad tuotl
satvekanus
--nebe-Į indėlis Į Korėjos kautynes.
naudojasi
jais
vykdami
•
•
tie
kraštai
pasiliks
Sovietų
tam, kad atkreipus pasaulio skiroj spaudoj ir atskiruose
, .
, - - 7.,, „
. 7 .„ .
Sąjungos dalis. Galbūt tų darbą ir iš darbo. Žmonės čia paminėti aukų skai
dėmėsi i žiaurius Įvykius suvažiavimuose kulti ir
Balandžio
15
d.
įvykusio
.tmių
JAV
Tremtiniu
Komitetą
umu
likučiai yra -ne tiktai eina pėsti Į darbą, tuo pa- čiai yra tik dalis tos liūd
Baltijos kraštuose; Kad pa malti.
▼
i
__
a.__1
L.
darvti
viena
orolimnc
7vonnc
’
*•
*
daryti
visus
galimus
žygius:
reiškus musų protestą prieš Ilgainiui matysime, kuri New Yorke rytinių valstijų (-1) kad tuojau butų sudarytas musų draugai, bet musų są reikšdami savo protestą nosios "tarptautinės padė
prieš iškilusias kainas ir ties,” kurią dabar vadina
suvažia
žmogžudišką okupantą Lie tendencija—izoliavimosi ar lietuvių tremtinių kurie
tik Amerikos lietuvių lituanistinio jungininkai”, bet atrodo, prieš parazitišką diktatūrą. me “taika.” Reikia neuž
tuvoje; Kad atsikreipus Į solidarumo—ims viršų. Jei \imo tarimuose Kūne “^švietimo centras;'(2) kad tuo- jog mes daug ką skaitome
laisvojo pasaulio stipriai at laimės solidarumo idėja, dabar pasiuntinėti spaudai. |jau butų rupinamasi vadovė_ savaime suprantama, bent Madride yra /rankinės migti, kad jau kelinti me
Ten tai Indokinijoj eina karas
bukusią sąžinę imtis žygių izoliacininkai paliks beka salia įvairių sveikinimų, ,iais KetuviSkoms mokykloms; iki parodysime musų dabar- diktatuors centras.
pastoviai siekia- tinę laikyseną link tų tautų, gaujos šnipų ir plytlaižių prieš tą patį bolševizmą ir
nelaimingųjų Baltijos tau bą ore su savo tik jiems randame tokius pasi^aky-į^ ^at]
:ma ligi patenkinamo lygio paPaskui eina Lenkija. Ka- falangistų garsiausiai garbi tas karas pareikalavo iš
rupimais klausimais,” o mus;
tų naikinimui sulaikyti.
prancūzų 28,929 vyrų žuvu
Šiandien laisvasis pašau visi kiti lietuviai rūpinsis jų Suvažiavimas, pripažindamas ke,tl.
švietimą ir dais€ ienkaj buvo musų ti- na generalisimo Franko.
Bet kai žmonės pėsti eina sių kautynėse, o virš 7,000
lis ir ypač musų naujoji tė visų bendraisiais klausi reikalą tremtiniams turėti or.putlių auklėjimą fcetuvių pa- Rri draugai jr
ganizuota nuolatine vadovybe, ^pajinėse mo > ose, ( )
jungininkai. Mes juos ati- Į darbą, vengdami gatvėka- vyrų ten buvo taip sunkiai
,
vynė Amerika jau supran mais.
sužeisti, kad jie liks visam
ta, kokios rūšies žmogžudiš
nu“re= .
'savo vaikams vaiku bikratt'ėli dav«me «.P i kciausiems rių patarnavimo, diktatū
priešams, tai valstybei, kun ros tarnai ne ką tegali pa amžiui invalidai. Indokini
ka tvarka yra Rusijoj. Bet RAŠYTOJAI IR SPAUDA 1. Sudaryti rytinių Jungti- ..£ lute~
-♦
#
dabar sudar0 amerikiečiam daryti. Negi uždrausti joj žuvusių skaičiuje yra
to negana. Neužtenka sup Lietuviai rašytojai “su mų Amerikos Valstybių Trem-,
žmonėms vaikščioti savo 9,925 vyrai kilę iš Prancū
rasti, bet reikia tą tvarką važiavę i visuotiną susirin Un2.U f Tremrinių Komitetą iš- Suvažiavimas paveda rytinių didžiausio galY°SU^'
zijos, o jų tarpe labai dide
kojomis. . . .
pasmerkti ir sudrausti.
JAV Tremtinių Komitetui da- kio mes esame bet kada pakimą” balandžio 14 d. pri rinkti 12 asmenų.
Fašistinė diktatūra, kuri lis nuošimtis karininkų ir
ėmė Įvairių tarimų, o jų 3. Pavesti Tremtinių Komi- ryti atitinkamus žygius Į vie- tyrę. Bet M ashingtonas nie- tiek nusigyveno, kad pės puskarininkių. Kitos pran
DEL TREMTINIŲ
tarpe jie pasisakė ir dėl lie tetui komiteto sudėtį, pagal tos katalikų vyskupus, kad Į ko nedarė, kad atgavus len- čias einantis žmogus jai jau cūzų karo aukos paeina iš
TARIMO
reikalą, kooptavimo budu pa lietuvių parapijas, kuriose yra kų pasitikėjimą. Vietoje to
tuviškos spaudos. Jie
lietuvių tremtinių, butų paski- Washingtonas ne kartą užė- yra “priešas,” tur būt ir pa Prancūzijos kolonijų ir svepildyti
ligi
18
narių
Rytinių valstijų tremti
“Konstatuoja menką lite
timtaučių legiono.
4. Tremtinių komitetą iga- riami ir lietuviai tremtiniai ku- u,ė tokią poziciją, kuri tik ti jaučia, kad ji stovi prie
nių suvažiavimas balandžio ratams lygi periodinei musų
Ir čia išvardyti skaičiai
lioti: (a) atstovauti rytinių - e21dar labi SU turėjo lenkus at- bedugnės krašto ir bet ka
15 d. pasisakė, kad tremti spaudoj ir kreipiasi į laik Jungtinių
nėra viskas, nes jau kelinti
Amerikos Valstybių „ Rytinių Jungtinių Amerikos
Washingtonas pri- da gali i ja įsmukti?
niams reikia “turėti orga raščių leidėjus bei redakto tremtinius visais tremtiniams'Valstybių Tremtinių Kom;tet<> pažino Maskvos vagystę,
x
metai 32,000 anglų ir apie
nizuotą nuolatinę vadovy rius prašydami pakelti jį__ rupimais klausimais; (b) pa- sudėtis: V. Alksninis (New , , „ .. nasierobė veik Kiniški Zigzagai
100,000 vietinių kareivių
“šitokioje draugėje daly ruošti ir Įteisinti tremtiniu or- York), prof. A. Bendorius KaQa KUS1Ja pa&lgrooe
bę,” o todėl nutarė sudary
ir įteisinti tremtinių or
„ e
Giedraitis P u s
Lenkijos tentonjų. Pereitą savaitę šioje vie veda karą Malajuose prieš
ti tokią vadovybę iš 12 as vauti rašytojai randa netin ruošti
ganizaciju
statula;
(c)
daly’
>e
"
toru/,
j.
uieuraitis
bolševikiškus partizanus.
juoba, kad ir patys vauti, kad kuo greičiausiai bu-j (Hartford, Conn.), Dr. V. Ja- Potsdame Ameilka i,rrr
menų. Tas komitetas Įga kama.
toje
rašėme,
kad
Amerikos
leidėjai nerodo noro Įvertinti tų sudaryti JAV lietuvių bend- Haitis
(Waterbury,
Conn.), sutiko nukelti Lenkijos va- valstybės
............. —,
Tik sudėjus visas aukas
linamas
departamentas,
kūrybos, t. y. atsižvelgiant Į
“Atstovauti rytinių JAV teisėtus rašytojų reikalavi ruomeniniai organai Pasaulio?Pr°L A. Jurskis (Philadelphia), karines Sienas iki D FO5- p0 ilgų svyravimų ir V1SO- gauname tikresni vaizdą,
Bendruomenės
pa-Į A. Keturakis (Boston), Dr. x>.
B. -Nysos linijos, bet vėliau
. kj- u “ekspert
eksneilišku
pa.Į.-i.
——uį
įškų” klaidžio- ką reiškia Maskvos pasimotremtinius visais trem mus, pakenčiamai atlyginti." Lietuvių
iNemiekas
(Ph.ladelph.a),
V.
grjžo
pne
pozicijos,
kad
tai
.j
dabar
,
ir sutojo jimas savo diktatūrą plėsti
grindu.
tiniams rupimais klausimais;
Taigi,
rašytojų
suvažiavi
Kuzmicką.. <Waterbury). K. esanti tiktai laikina admi- <
.
aiškesne ir eriež- Į vis naujas ir naujas sritis.
“Paruošti ir Įteisinti tremmas
“
pavedė
”
laikraščių
re

įvertindama*
Mockus
(Boston),
inž.
A.
Nopiatracinė
linija
Tuo
budu
.
i*."i
♦ i •
Suvažiavimas,
x
tinių organizacijų statu
I,.;,.,;,,
V/wir^ a
„7 ,7
unija, i uv »««u;tegne politika santykiuose
daktoriams
ir
leidėjams
ių
BendruomeAlckls
Yor,c
b
Sautel
'
W
ashingtonas
skatino
vo-rr«;„
Amerikos
ameriKos Lietuviu
Lietuvių cenuruome- ------ '
TJ „
vv asn ingio nas bnatinu vo-,
Tn,'n Aliejus Dega
tą . . r
Iš to tarimo galima su- pakelti literatūros lygi nes skubaus organizavimosi’„,a;
n v-I
kiečius \akaruose reikalau- -, valątvhAę
jjems “prarastas *
P g
Yra didelis pavojus, kad
prasti, kad “tremtiniai” pa- spaudoje, bet patys rašyto- reikšmę. Įgalioja rytinių JAV s,« (Waterbury) ir P. įsčmas
„
,
..........................
'
Pretoriaus
padėjėjo,
Dean
Tremtinių
Komitetą
pasiųsti
!
*
Broekton,
Mass.).
-----„
...
Irano
aliejus, kuris “maiti
siryžo pasidaryti Amerikos jai spaudoje rašyti atsisa.
Komiteto prezidiumas: pir- žemes , kaipo jų pirmiausią
ka]bą, pasakytą New
stovus
Amerikos Lietuvių j
na“ Anglijos karo laivyną
lietuvių visuomenės skirtin ko, nes lietuviški laikraš-Į^5
Bendruomenės laikinaii org-^'n’inin*as—A- Sa"1“'’“- 'ice- J'elkalaYorke- Jis aiškiai apibudi
.. ,
...
Europos pramonę, gali
....................
......
ga dalimi, su savo speciali- čiai “nerodo noro” už raši nizacini konuteta. o' vietiL ipirmininkai-V. Alksninis ir lenkuose Šitoks Amerikos no „.
Kinijos bolševikišką
re- užsidegti. Anglija ir bendnėjimą
“
pakenčiamai
atly

tremtiniu apylinkes ragina ak. Dr. P. Vileišis, sekretorius- nusistatymas tiktai stipnno zimą, kaipo okupantiską, rai ..Vakarai” to aliejaus
niais “rupimais klausimais”
ginti.
”
-------------------- ,
..
. . . . , . tingai Įsijungti i Amerikos I V. Kuzmickas ir narys—prof. pasiryžimą visokiais budais Maskvos interesams tarnau-ljokiu budu
ir su savor-----------pastovia “nuola
„ už|įfeti
tinę vadovybe” ir “organi- Lietuviai rasvtojai, kaip Lietuviu Bendruomenės orga-lA- Bendorius.
ir dargi ginklais tą sieną janti režimą, su kuriuo tai- Maskvaij nes
butu Mas.
zacijų statutu.”
matyti, savo motto pasinn-nizavima
Laikinasis komiteto adresas: išlaikyti.
ka yra neįmanoma.
P.
O. Box 507. Waterbury.
kvos agresorių sustipriniko
seną
šveicarų
landsKai naujieji ateiviai pra
Dabar
pasirodo,
kad
val

. ,.
, . •
.... imas ir didelis Vakarų nuStraipsnio autorė sako, stybes
dėjo didesniais skaičiais čia knechtų suki, kuris sako: Suvažiavimas, pripažindama* Conn.
sekre onaus padėjo- ?ilpninimak. Bet kai’ -g.
“
Nėra
pinigų,
nėra
šveicakad ir dabartinė Amerikos jas kalbėjo tik taip sau, laikyti
reikalą bendruomeniniu pagrinatvykti, buvo daug kalbų.
aljejų jej >ran0
du
remti
Lietuvos
laisvinimo
^SąjUngUlUlkM
politika
nieko nežada Rytų 17«k7~kaiiba kur? nLeko
kad jie isiliesią i bendrąją "T” arba nara honorarų,
Kyttį Europoj?Uutoms. Ką reiš- ^kianti ir’nenutiesianti kraštutiniai nacionalistai,
musų išeivijos masę ir pra nėra nė bendradarbiavimo ^nimoirkuXoVifinankU?ni^
....
.
. ««_• į su rėksmingu bolševikų prigyvenimo kunmo fman>a\imą.
Tokiu antgalviu p. Ann kia jome “bolševizmo sulaidėsią gyventi bendrais mu spaudoje.
gairių
jokiai
naujesnei,
ne- tarinlu ir skatinim ų*afie.
rekomenduoja
visiems gu ęardweĮ) žinoma Rytu kymo” politika, jei ne ilgų
sų rupesniais ir vargais. Lietuviškiems “leidėjams (l)
ka bant jau apie aiškesnę b nutarė nusavinti
Europos ekspertė ir dau^ metų sovietišką vergiją?
Vorbnoei
Izimclzi
Tada buvo kalbama, kad ir redaktoriams,” atrodo, X“
politiką. Vadinasi,
kiniški
anglus
iš kasyklų ir aliejaus
naujųjų ateivių kuriami teks didelė garbė kelti lite bent po 50c per mėnesi nuo
i Pavergtų tautų yra daug zigzagai tęsiami ir toliau. valymo dirbtuvių?
jvairųs “rateliai” bus tik ratūros lygį, kai tuo tarpu kiekvieno uždirbančio tremti- S. Monitor dienraštyje dėl jr ko(]ėl nepatraukti jų Į O visgi kada nors teks
laikinas reiškinys, kol nau musų kilnieji rašytojai nio; (2) kviečia visus tremti Amerikos politikos santy- Amerikos pusę kitokia, aiš pažiūrėti kiniškai tikrovei Anglai siūlo Iranui kom
jieji ateiviai pasiskirstys po lauks aukštesnių honorarų nius Lietuvos nepriklausomy kiuose su Rytų Europos tau kja jr jy laisvę užtikrinan- tiesiai Į akis ir apsispręsti promisą, bet Iranas nori
senąsias lietuviškas organi ir iš Parnasoaukštybių bės paskelbimo—Vasario 16— tomis. Ji sako:
čia politika?
už aiškesnę politiką, kuri visko ir nenori derėtis. Jei
zacijas ir susigyvens su karts nuo karto papliauš proga vienkartinėmis aukomis Savo prakalbojecivilės Sąjungininkai ir Ameri- bus suprantama ir patiems Iranas bandys aliejaus ka
bendraisiais musų klausi kins botagu, kad redakto remti Lietuvos laisvinimo veik apsaugos kanferencijoj, ge-.kaj jTa reikalingi. Bet Jal- tos politikos vedėjams ir syklas ir dirbtuves perimti,
mais.
d Washingtone,
WQ«bmortnr,o
padarytas sąjungininkų eiliniam piliečiui.
riai uoliau keltų literatūros snius; (3) skatina tremtinius, gūžes 6« d.
anglai turės ginklais tą alie
kad
jie.
minint
liūdnąsias
diprezidentas Trumanas, mi išpardavimas dar tebėra gy
x
Dabar matome ką kitą. lygį. Taip, bendromis pa
jų ginti, o tada galima lauk
lietuvių tautos genocido nėdamas tautas anapus ge- _ ____
Naujų ateivių suvažiavimas stangomis, musų kultūros jdžiojo
vas
Europos
Rytų
tautų
atti ir Maskvos ginkluoto Įsi
pradžios (birželio 14-15) su
Aukų Skaičius
“tremtinius” išskyrė Į atski-1 bagažas ir turtės’ . . .
kišimo Į neramųjį Iraną ir
kaktis, iš savo dienos uždarbio ležinės uždangos sakė, jog mintyje ...
Amerikiečių
aukos
Korė

“
Mes
turime
atsiminti,
kad
rą visuomenės dalį, su sa
aliejaus šuliniai gali suliep
paskirtų dalį Lietuvos laisvini
ADV. F. J. BAGOCIUS
DR. K. M1K0LA1TIS
jos kautynėse dabar jau pa snoti kruvina liepsna. Toks
vąja organizacija ir kokiais
mo kovai finansuoti ir ypa tautos po Sovietų teroro
siekė 65,523 vyrų iš bend pavojus yra, bet yra vilties,
tai tik jiems rupimais klau
tingoms lietuvių tautos geno valdžia yra ne tiktai musų
rojo musų kareivių skai kad Irano nacionalistai ne
simais, kurie kitiems lietu
cido aukoms paremti; (4) krei- draugai, bet musų sąjungi
čiaus
Korėjoj apie 250,000 norės padegti savo aliejų,
viams lyg ir nerūpėtų.
piasi i tremtinių organizacijas n inkai ... Mes neturime
vyrų. Karo aukų skaičiuje kurio liepsnos juos pirmiau
ir įstaigas, kad jos pastoviai joms neapykantos. Mes pra
Prieš kelis metus “Kelei
savo
pajamų
tam
tikrą
procen

yra
11,112 vyrų žuvusių ir siai nusvilintų.
eityje turėjome draugiškus
vyje” jau buvo Įspėta, kad^
tą skirtų Lietuvos laisvinimo ir santykius su jomis ir mes
23,000 sunkiau sužeistų, o
naujųjų ateivių izoliavimą-'
kultūriniams
lietuvių
reika

31,000 vyrų buvo lengviau Derybos su Iranu bando
vėl galime tokius santykius
sis bus kenksmingas visai:
lams;
(5)
įgalioja
rytinių
JAV
sužeistų.
ma vesti, bet “dėl visa ko”
musų visuomenei, pasun-;
su jomis turėti”.
Tremtinių Komitetą, kol bus
Tai yra skaudus skaičiai Anglija pasiuntė 4,000 vy
. .. _
, Paskutinis tos ištraukos
kins visų susibūrimą Į vieną <
sudaryta vyriausioji Bendruo-1 \asKUU 13
.
.
kiekvienam
amerikiečiui, o rų iš parašiutininkų briga
Amerikos lietuvių visuome
menės vadovybė, nustatvtč re-'5akmjS, ajodo, yg
P. .
karo aukų šeimoms tie skai dos Į Kipro salą Viduržemio
nę, paaštrins kartais pasi
komendacinį tautinio solidaru- 'šfcfrauja ‘ pirmam StfCimui.
čiai reiškia jų žiaurią tra juroje, iš kur tėra tik 5 0 0
reiškiančius nesutikimus ar
mo Įnašų paskirstymą—(a) Bet tiek to, nes, iš tikrųjų,
gediją. Tie skaičiai sako, mylių Į Irano kasyklas. Jei
nesusipratimus tarp senųjų
Tautos Fondui, (b) kultūri kur mes dabar tokių drau
kad Korėjoj eina karas toks reikalas ištiktų, anglai
Garsas
kalbėtojas,
riaoomeniir naujųjų ateivių ir neišeis
niams reikalams ir (c) orga giškų santykių neturime,
ninkai,
barta
“
Koros
”
admiprieš Maskvos imperializ gintų aliejaus kasyklas nuo
nizaciniams reikalams.
mes galime juos turėti. Pre
j naudą ruekam. Pradėjus
ntotratorias, "KarSaT toMėjas
•
mą,
nors to karo ir nevadi “vienašališko nusavinimo”.
zidento kalba kelia abejo
nuo atskirų organizacijų,
,r
Ir SLA prcsMantas, “Kalei*
ČIA ALIEJUS PRADEDA DEGTI

Tremtiniu Suvažiavime 1 arimai

tenka Sugalvoti tų Organi-

I

dabar Jaa mir«a.

i

Suvažiavimas įpareigoja ry- nių ten, kur jis užsimena

t

▼to” rtaijas.

b

name “tikru karu.”

-J. D.

Kf. 22, feeguzės 30, 1951

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

ffiLtiVts,

so? Boston

Puslapis Trecias

=ž=

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Worcesterio Naujienos

AMERIKIEČIAI SUPLIEKfi KINIEČIU BOLŠEVIKUS

Muaų Žinios-Žinelės
Lietuvai Remti Draugijos
Gegužės 20 d. Worceste- centro
valdybos posėdis
re buvo pašventintos nau- įvyks birželio 3 d., 1 vai.
jos dvi aikštės (squares): po pietų, Babrauskos paviMareckas, kampas Provi- lione prie Manville gatvės,
dence ir Waverly Sts., ir Leicester, Mass. Visi valKamandulis,
Vernon
ir dybos nariai kviečiami daWard Sts. Tai jau septy- lyvauti.
Ta pačia proga
nics aikštės lietuvių vardais galėsime pasamdyti vietą
yra Worcestere.
LRD piknikui, taip pat ap—:—
svarstysime tolimesnę veikLietuvai Remti Draugijos lą ir pakalbėsime bendruopirmo skyriaus pirm. M. menės klausimu.
Žemaitaitis tik ką gavo lai-,
—:—
šką iš Washingtono Balto- Birželio 9 d. bus priešvesjo Namo, Acting Chief tuvinis pokilis (shower parJohn M. Paterson, kuriame ty) L. P. Klubo svetainėje,’
išreiškia lietuvių tautai už- Onos Donelaitės ir Dauojautą ir atsiprašo už pa- nieliaus Jankeliūno,
vėlavimą atsakyti. Vasario
Ona Donelaitė yra dūk-’
16-tos proga prezidentui relė žinomos vietos veikėjos
buvo pasiųsta rezoliucija. Ievos Donelienės.
Rep.
Lietuvai Remti Draugijos
suvažiavime Worcesteri atHARTFORD, CONN.
• i
stovavo skaitlinga delegaci-

KAS SKAITO, KAAO

TAS DUONOS NEPRAŠO

I

Dzūkijos Kampelis
HAVERHILL, MASS.

ne vien istorinėmis tradici
jomis, jis davė žymius vi
Istoriniai Bruožai
suomenei vytus, čia gimė
garsusis poetas John GreenHaverhillis randasi ant leaf Whittier; garbės užsi-

kranto upes Memmack, ap- itamavęs stambus visuome.
gauita. k?1?31?’. ?2.era!? ,ir’nininkas Wm. H. Moody ir
nrs.drekus.ais slėniais. Tris-;

.esimts trys

mylios nuo

sfe vertel

New

Bostono, tarp Latt-rence ir krautuvi
Newburyport, jis tun arti/

R H Ma.

Yorke didži ju
savininkas.

50 tūkstančių gyventoju, jų
Įsikūrė Lietuviai
tarpe apie tūkstantis lietu
vių, daugiausia atvykusių iš Lietuviai čia pradėjo at
Dzūkijos krašto. Haverhil- vykti ir apsigyventi antroj
.is skaitomas seniausis mo- PUS®J devynioliktojo amderniškos pramonės eent-'5aus.> 0 P?Į««OJ devynto,as, lopšys avalynės garny-!*lktoJ° amžiaus jau R.ver
bos šioj saly. Čia yra apie Atrytas buvo tikras lietuvisCimtas fabrikų, kuriuose kas ka!”a? '!' P0,.5131 dlenai
kasmet pagaminama milio-,C13 aP^ą1 dar lietuvių gynas poli) batukų, ypač daug ien.3* ,.^ia Jaipg* stovi gramoteriškų. Amerikoj pir-.2?8.18 ket?vlli namas, kuns
mutinis odų apdirbimo fab-!7181?"18 2“?ma8, ka,P Llth_
Korėjos fronte m ūsų kareiviai atmušė kiny bolševiku puolimus ir dabar patvs veja
priešą j šiaurę.
ikas čia įsteigtas 1643 m. |ua,n,.an Whlte HouseLietuvių namas yra saPirmieji
kolonistai
čia
at(
vastis
Lietuvių Piliečių Gedzevičiaus) posto vadas P. veiklai.
Atskiram posėdy ligoninėj Edmonton mieste.
tos dekKa^ios°narysXJona< A“er!ko> kie*uvllf Legiono Schuarz ir septintojo, F.
sikėlė
iš
Ipswich
pajūrio
dimino
Klubo, kuris įsteigAmerikos Lietuvių Legiono Žinote, kad ligonis daug
Vizbarą? naujakuris’ iteikė
Seimą.
Sabonio posto vadas V rėmėjos motery? išsirinko maloniau ...
jaučiasi, jei kas 1640 metais ir apsigyveno tas laisvais pagrindais vaultimatumą U R. Draugijai,
Gegužės 12 d. Hartforde' Mo^
postas ne tik J*™ vyriausias pareigūnes, iš tautiečių aplanko ir pa- indėnų tirštai apgyventam sario 14, 1910 metais, kaipo
kad ji turi pasisakyti S Pa- Amerikos Lietuvių Legiono S1'3213' Tkla «?vybe,e su- kurios buvo pristatytos ben- guodžia maloniu žodeliu, kaime, vadinamam Pen- sav i š a 1 p o s organizacija,
šaulio Lietuvių Bendruome- 7 posto rėmėjos (Udies’ slrenka k“ menes) daly-dram seimui Legiono va-Vincas Kasperavičius yra tucket. 1642 metais, atėju- Klubo konstitucijoj įrašyta:
nupirko nuo indėnų .“Suteikia laisvę visiems ir
nę. Jei to nepadarys, tai Auziliary) su Kortinaitiene '?.^3. V*’’03
Paduose, das prese rėmėjas su ta pa- g y d o m a s Compensation nai
Pentucket kaimą su visomis'ant visados. Mieris šios or_ _______________
_______________
: JAV ir Lietuvos žuvusiųjų čia energija ir ateity gražiai Board lėšomis, jis yra vienvisi naujakuriai
išstos iš priešakyje
surengėx__
priėmiapielinkėmis už 3 svarus ir’ganizacijos yra: Pasirūpinti
karių gerbimo
iškilmėse, bendradarbiauti, talkinant gungis vyras.
L. R. Draugijos! Bet dar mą ir vaišes suvažiavusiems ,,
e1c ...
7 ’ , .
. . .
10 šilingų. 1645 metais pa-'apie susirišimą Lietuvių PiA. Vaisnis.
mes Woreesteryje negirdė-legiono atstovams ir sve- Vasa™ 16 ^venteje tun legionui ir jo poetams n;
sivadino Haverhill, kurislliečių (Ukėsų) dėl politiškų
jome, kad p. Vizbaras va- čfams. 7 posto adjutantas F3™
Padčkojo uz triūsa mukia,
taip žinomas ir po šiai die-Įreikalų ir dėl savitarpinės
dovautų visiems naujaku-Z. Strazdas buvo vakaro kose’ talk!n.? BALF “ !r ,«• se™°. yakanenei.
BALTIMORE, MD.
nai.
Į pašalpos ligoje.” Pomirtiriams.
vadovu. Kalbėjo prel. Am-'^0* ,sk,1™ese postai daBaigiant seimą, kariška.
Iš pradžių naujakuriams nės mokesties išsyk nebuvo,
ir
Ati taisymas
botas W Kortinaitis P įljvauja su Amerikos, Lie-pagernta žuvusieji JAV
'
buvo
labai sunku įsikurti, 'nes devintam paragrafe
Antras dalykas, Lietuvai j
ė’la sįocum v N‘o’rkuį tuvos ir legiono vėliavomis. Lietuvos ginklo draugai.
dr
“Keleivio” Nr. 18, gegu reikėjo kovoti ne vien su skaitom: “Atsitikime mirRemti Draugija yra šalpos ir m Vfei kaibėtojai ra. p
aneSi
gkelta
□iraiuos.
žės 2 d. laidoj tilpo kores gamta dėl palaikymo gyvy-ties, jeigu naiys miręs neorganizacija su
leidimu
-i^. “ . . a
•
ALL
Seimo.
Sekr.
v.,;™ ėzv g100 legionierius daugiau aikštėn organizaciniai trupondencija iš Baltimorės. bės, bet jiems teko grumtis' paliks turto, Klubas pasiruMass. a st joj.
po t - veįktį telkti po Amerikos kūmai, pageidavimai, sti
Reporteris,
aprašydamas ir daug nukentėti nuo in- pins apie jo kuno palaidoklą negali dėtis i jokias po- T •
•
i arri'n ..ai;ovo
J “ ” ’ ...
litines
organizacijas, ar
a™ m3n>™‘ £ svarstyta kiti EAST COULEE, ALTA. banketą, surengtą atžymė- dėnų užpuolimų, kurie daž- jimą.”
naujų jėgų, ypač buvusius reikalai.
Pageidauta, kad
jimui lietuvių kriaučių 218 nai apsupdavo, ugnimi su-j Klubas jau sukrovė grabendruomenes.^
JAV karius antrojo karo j visi legionininkai įsigytu*
skyriaus gyvavimo ir veik naikindavo trobesius ir vis- žaus turto, turi virš 100,000
Skaudi
Nelaime Anglių
Birželio 3 d. Sandaros 16
<kePu2ait? ",ujel
lios
35 rnetų sukakties, kal ką, o iš saidokų vilyčių iš-J dolerių. Tūli, ypač komu
Kasykloje
nistuojantieji nariai bandė
ba apie lietuvių skyriaus su- skindavo daug gyvybių.
kuopos piknike Babrausko
£va nrii kSneaii
, VyC\° u T
pravesti
tarimą pinigus išsi
ir sako:
Iš nesenai atvykusių mu siorganizavimą
pavilione Leicester, Mass.,
Pn
„T®™
7?Hart’
Šiose kovose yra Istori
t įsivarai.
Mntzi.-ii komunizmą, o taip pat gy- fordo Lietuviu Piliečių Klu- sų tautiečių čia dirbo Mu- “Užrašų knygoj randame niai atsižymėjusi tūla mo dalinti, bet dėka sąmoninvedima’ M M<2
ulkininkauti Lietuvos.bas yra paskyręs $400 auką ray kasykloj Vincas Kaspe tik ketvirtą protokolą iš su teris, Anna Dustin, gimusi (gesnių lietuvių, ypač Andkionpc \ Tnhlnn<skvtP<;l Crra ^laisvinimo kovai. Tenka į vietos postui (uniformoms ravičius vežiku (driver). sirinkimo, kuris įvyko sau 1659 metais, kuri narsiai ,Haus Majausko pastangokienes (Jabkmskytes). Gios
kad tokius uždą-! įsigyti),
Jis anglių pripiltus vagonė sio mėnesį 1917 metais. Ja dalyvavo ir sugabiai vado-(m*s» klubo turtas yra apšokiams
Pucilausko - Būt- vjnjtls kgiė ne tik buvę Lie-1
Seime
dalyvavo
postų
at

lius išveždavo ir tuščius at me pirmininkavo Antanas vavo vietos gyventojų ko-,saug°tas» neišpustytas ir
kaus-Kuzmicko orkestras. tuvos kariai, bet ir buvę
stovai, ALL štabo keli par veždavo mažiuku arkliu.
Paulionis, o tarimus užrašė vose su indėnais. Vienui^ar labai geras tarimas paJAV kariai, čia gimusieji. eigūnai, legiono
rėmėjų
Teresė
Čepuliutė—tai da tarpu jinai buvo indėnų su-[darytas, būtent, nariui miBalandžio pradžioje va
GAVO 5 METUS
Tokios kalbos stiprino vie moterų atstovės ir svečiai. žiuodamas su 3 pilnais va bartinė Matulionienė.”
imta ir išgabenta toli miškų,išmokėti $300 pomirtiningą nuotaiką.
Amerikos Lietuvių Legiono gonėliais V. Kasperavičius
O turėjo būti Matuliaus- gilumon, kur dabar randasi ,nėsPo vakarienės prasidėjo štaban išrinkti šie asmenys: priešais netikėtai radė ker kienė. Aš maniau, kad Re
Concord, N. H. Kuomet in Turtingiausias Lietuvių
Amerikos Lietuvių Legiono;buvę Lietuvos ir Amerikos tamą mašiną. Arklys greit porteris tą klaidą atitaisys,
dėnai sumigo jai pasisekė
•
1
• t•J — •
. J—
c
Klubas
seimas, kurį atidarė ir vedė kariai legiono vadas P. Jur- sukosi į šalį ir retežiu pa bet kuomet jis to nepadarė,
atsiliuosuoti. Kai indėnai
legiono vado pirmasis pa gėla (Lietuvos kap.), pir griebė jo kojas. Pasekmė tad aš prašau, kad “Kelei
tą pastebėjo, jie bandė ją Kaip matėm iš pat pra
vaduotojas W. Kortinaitis. masis vado pavaduotojas F. buvo tokia, kad nelaimin vio” redakcija atitaisytų.
ir vėl surišti. Bet jinai nu džių klubas įsisteigė lais
Sekretoriais buvo ALL šta Norcum (JAV pirmojo ka gasis papuolė po apačia tų
Su pagarba,
kovė 10 indėnų su akmens vais pagrindais, visuomet
bo adjutantas F. Norcum ro veteranas), antrasis pa pilnų vagonėlių. Du vago
Teresė Čepuliutė
kirvuku, nuo jų paspruko buvo socialistų vadovybėje,
(Norkūnas) ir 7 posto adj. vaduotojas A. Leonai tis nėliai per nelaimingąjį per
Matuliauskienė.
ir Merrimack upės srove jokių šmugelysčių niekad
Z. Strazdas. ALL štabo (JAV antrojo karo vet.), ėjo, o tretysis užkliuvo ir
maža valtele grįžo atgal į nebuvo, gražiai tvarkėsi,
pareigūnai Kortinaitis, Slo- adjutantas J. Liaukus (Lie sustojo.
Truko daugiau MUSŲ SKAITYTOJAMS Haverhill, į savo namelius, augo, bujojo ir šiandien
cum ir Norcum nušvietė tuvos kap.), ukvedys-iždi- kai pusė valandos iki vaANGLIJOJ
kurių jau nerado, nes buvo skaitoma turtingiausis lie
skaudų būvį dėl štabo ne ninkas A. Urbonas (JAV žiavęs su ta kertama mašisudeginti kartu su trečda tuvių klubas visoj Naujojoj
veiklumo ir nesirūpinimo pirmojo karo vet.), teisėjas na atsivedė daugiau ang
Pranešam, kad musų skai
liu miestelio trobesių. Ta Anglijoj, o gal ir visoj'
legiono reikalais.
Dabar T. Sereika (Lietuvos ka liakasių ir nelaimingąjį iš tytojai Anglijoj gali atnau
Amerikoj. Klubas turi
jinti prenumeratą per “Ke da žuvę virš 40 žmonių, ta
gyvuoja ir veikia tik trys riuomenės teismo pulk.), po tų vagonėlių išėmė.
me skaičiuje žuvęs ir jos “cash” virš 150,000 dolerių,
Butįb» Ne. Verte majoro
Brooklyn, N. Y.,
leivio” atstovą šiuo adresu:
kapelionas
kan.
prof.
J.
Tuojau
ambulansu
buvo
jauniausias sūnūs. Šios mo gražų namą su erdvinga
O-D-yer draugas,
dramtas. J.»« 1. rr™
Britain>
O*Dwyer
Mr. A. žamžiekas,
ir Meškauskas (pirmasis Lie
New
nuvežtas į Drumheller ligo
Moran, New Yorko vandens
,
, _
a
ters atminčiai miesto aikš- svetaine ir visais įrengi26 Devonport Rd.,
komisionierius, gavo 5 metus Hartford,
tuvos kariuomenės kapelio ninę, kur ligoninėj rasta su
London 12 W.
tėje pastatyta stovyla prie mais.
kalėjime ei neteisiom, Kadi- veikimą ir buyj smulkiau nas), inspektorius Z. Straz laužyta viena ranka ir vie
Priima naujus užsakymus miesto rotušės su užrašu:j Haverhillio Piliečių Gejimą Kefauverio senato ko- pranešė pirmojo Dari aus- das (Lietuvos kap.), gydy na koja, keliose vietose, ir ir atnaujina prenumeratą. Hannah Dustin.
dimino Klubas, tai yra visų
misijoj apie jo ryšius su ra- Girėno posto vadas P. Jur- tojas Dr. J. Bušnis (JAV kraujo daug nutekėjo. Parduoda “Keleivio” visas
Haverhillis yra gausus
(Nukelta į 4 pusi.)
gėla, ketvirtojo Rydzs (Ra- kap.), ginklininkas J. Bo Drumheller ligoninėj gydė knygas.
ketieriais.
“Keleivio” kaina
gušas (JAV antrjo karo si, ir koja bei ranka buvo Anglijoj 3 su puse dolerių.
BAIGIAME IŠPARDUOTI
vet.) ir budėtojas A. že operuota po kelis kartus, “Keleivio” Administracija.
maitis (JAV ir Lietuvos bet vis kaip ui neišėjo ge
«
Keleivio" Kalendorių 1951 Sietams
LENGVAS BUDAS . ..
puskarininkis). Senasis rai. Labai daug prikentėjo,
Geriausias ir plačiausias
ALL štabo arjutantas F. ypačiai per tuos kaulų dės
lietuviškai angliškas,
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
Norcum prisaikino ir įpar tymus. Geresniems rezul
angliškai lietuviškas
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
eigojo
naujus
legiono
vadus
tatams
pasiekti,
Vincas
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su
ŽODYNAS
ir vyriausius pareigūnus.
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
Kasperavičius gegužės 9 d.
užsakymais.
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA SS CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto

ženkleliais.

KELEIVIS
So. Boston 27, Mass.

Naujasis vadas P. Jurgė- buvo persiųsta? iš Drumhel-!
la kvietė legionierius uoliai ler i The Univeisity Hospi-'
veikti, steigti naujus pos tai, Edmontone, kur ir da

tus, remti JAV įsipareigoji bar randasi.
mą demokratijai, įsitraukti
Gerbiami Edmonton tau
į Lietuvos laisvinimo kovą, tiečiai! Šia žinią perskai
siekti JAV ir Lietuvos karo tę, esate prašomi aplankyti
veteranų vienybės ir bend- lankymo valandom savo
darbiavimo lietuviškame le-’tautietį skaudžios nelaimės
gione ir ruoštis gyvesnei ištiktą ir esanti viršminėtoj

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

“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė dtrtis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius

Neįrištas |12, įrištas |14.
Gaunamas pas:

metus ir kitos Žinios.

DR. D. PILKA
546 Easi
So. Boston 27,

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

“KELEIVIS”
Broadvay *:• South

27, Maaa.

Puslapis Ketvirtas

KELEIVIS, SO. BOSTON
nis, plauti—plaučiai, po—
po, paduere—podukrė, pro
____________
—pro, pusne—-pusnis, ragis
Senieji prusai, kurie gy-įdžių kaitaliojimus. Kitaip ^nck^-rankT* reįleMe~~ šiandieniniuose Ryt-J sakant, vertom, darė žmoveno
prašiuose, nuo Vislos iki
ie pi ūsų kalbos ne- žemė, sansy—žąsis, sarke—
Nemuno ir i pietus iki Mo- mokėjo Paskutini vertimą
sausa
zurų krašto, jau keli šimtai oare vokiečių kunigas Abel —sausa, sawayte—savaitė,
metų “išnyko.” Ar jie iš
kuris viename laiške schis—šis, seimins—šeimy
tikrųjų išnyko, galima abe sakėsi, kad jis vertimą daro na, septmas—septintas, sirjoti. Bet vokiški moksli su “tolkuotojo” (vertėjo) gis—žirgas, snaygis—snie
ninkai juos skaito “išnyku pagalba. Katekizme pri gas, stalis—stalas, sičio—
sią tauta”; jie suvokietėję kimšta daug vokiškų ir len stiklas, sunis—šuva, suris—
ir susilieję su atėjūnais vo kiškų žodžių, kurių senųjų sulis, tu—tu, turit—turėti,
kiečiais, kurie patys pradė prūsų
kalboje,
kol -ji dar warne—varna, warto—var,
.

Senųjų Prnsų Kalba

Nr. 22, Gegužės 30, 1951

IZRAEUO-SIRUOS FRONTE

wui, -

jo vėliau vadintis “prūsais.” nebuvo užteršta svetimybe- ui „etro-vėtra, wilkisIšeina, kad prašų tauta iš mis, negalėjo būti.
vilkas,
swints
nyko, tik jos vardą atėjūnai
Apie vietų vardus ir žmo- —šventas, tatarwis— teterpasisavino.
•
Teisybė yra, kad senieji nių pavardes, kaipo kalbos vinas (tetervas), taukis
Izraelio darbininkai neša kareiviams amuniciją Į Sirijos
vėlesnių Rytprūsių gyvento šaltinf, vargu tenka daug taukai, tauto—tauta ir tt.
pasienį, kur ėjo kautynės tarp žydu ir arabų.
Iš tų pavyzdžių matyti,
jai suvokietėjo. Bet suvo kalbėti, nes atėjūnai, kurie
kietėjo ne visi. Mažojoj perėmė kraštą valdyti, tuos kad tarp prūsų ir lietuvių
negailestingai iš- kalbų didelio skirtumo ne
Lietuvoj buvo keli šimtai vardus
kraipė.
galėjo buti. Tarmių lietutūkstančių lietuvių, kurie
vių kalboje yra daug ir
greičiausiai ir yra tų senų Bet ir iš tokių netikra ir prie gero noro” galima •
jų “išnykusių” prašų pali- abejotinų šaltinių galima butų surašyti žemaitiškus 1
ii- visais patogumais naudo
(Atkelta iš3 pusi.)
susekti, kad prūsų ir lietu
konys.
vių
kalbos
buvo
labai
pažodžius
šalia
lietuviškų
ir
jasi
visi vietos lietuviai.
lietuvių pastogė, čia Įvyksta
Vokiečiai, kalbėdami apie
kad tai dvi kai- visi lietuvių parengimai—
senuosius prusus, juos vadi- našios. Jos skyrėsi mažiau, atrodytų,
Moterų Draugija
bos.
O
vokiečiams
noras sutuoktuvės, radynos, krikš
na atskira tauta, skirtinga
žemaičių tarmė skiria '
"
nuo latvių ir lietuvių.
m,ntl kad “prūsų tynos, banketai, gužynės ir Tais pat metais kaip ir
su savo skirtinga” visokie pasilinksminimai; Gedimino klubas, tik vienu
kiečių mokslininkai pasako rasai buvo sumanę gyvento- ^auta
ja, kad ir tų senųjų prašų jų surašinėjimuose parodyti kalba yra galutinai išnvku- taipgi prakalbos, paskaitos, mėnesiu anksčiau, sausio 10
vokiečiai esą tos “tau- krutamieji paveikslai ir vi d., 1910 metais, Įsikūrė Šv.
kalba buvusi skirtinga nuo “žmudinus” (žemaičius) ii dosii*
” paveldėtojai.
šokių švenčių apvaikščioji-1 panelės Marijos Neperstolatvių ir lietuvių kalbų. juos skaitė atskira tauta.
J. Jonaitis.
moi bei
koi įvairių
ivonni sukakčių
cVoVon. janęjos Pagalbos Draugija.
mai
Vokiečiai atėjūnai taip pat
—Tegul bus pagarbintas, tauju. Jeigu ne mudviejų Apie tų senųjų prašų kalbą nenorėjo pripažinti, kad jie!
i
minėjimai, žodžiu—tai vie Ši draugija iš syk buvo Įsi
vaike!
pasikalbėjimai, aš šiandien vokiečių mokslininkai yra
tos lietuvių kultūros cent kūrusi grynai Romos katali
—Ar daugiau tėvas neži- bučiau Gedimino kavalie- daug rasę ir daug Įrodinėję, 'T^^^Proletpanai Įsižeidė ras, lietuvybės židinys.
kų bažnyčios pagrindais,
nai ką pasakyt?
rius. Taigi matai, Maike, kad tai buvusi skirtinga tautą, kuri esą išnykusi, nu-,
Haverhillio L. P. Gedimi tik vėliau tas pakeista, nes
w
—Šiur, Maik, kad žinau, kad čia man buvo krivida, kalba. Savo Įrodinėjimus skendusi vokiškoj atėjūnų
livyko Be Bagažų
no Klubas buvo vienas iš šiandien čia priklauso ir
Vot, aš tau pasakysiu, kad arba, kaip tu sakai, skau- vokiečių kalbininkai remia
Gegužės 7 d., “Ameri- labai retų lietuvių klubų, laisvamanės moterys. Vi
šiandien mudu turėtume rada.
;tuo, kad senųjų prūsų kal- juroje. . . .
kuris 1947 metais skyrė 1.sušukti keturiasdešimt pen- —Ne “skaurada,” bet bo e (prieš kelis šimtus nie Kad supratus prūsų kai- can” laįvu, išvyko keliolika 000 auką Lietuvos vadavi sos sutartinai veikia ir su
gyvena.
Ligoje pašalpą
kis kartus ura!
skriauda.
tų) buvę daug žodžių kito- bos artimumą lietuvių kai- Rupijos diplomatų, “darbi- mo reikalams.
bai
paminėsime
eilę
prusišninkų
tėvynės
”
(vergijos)
moka
$6,
o pomirtinės—
Vistiek, Maike, aš or- kių. negu šiandieninėj lietu
—Kodėl?
kų
ir
lietuviškų
žodžių.
Prū

$150. Ižde turi virš $5,000.
atstovų. Jie keliavo iš Jung
vių kalboj. Kokie yra sePuikus Vasarnamis ir
—Ogi iš džiaugsmo. Ma- dino negavau
siškus
žodžius
paduosime,
Į
1910 metais Į valdybą
tinių Tautų seimo, kuriame
įnųjų prašų kalbos šaltiniai?
Kapinės
tai, kai MakArturas aną
kaip
iuos
užrašė
vokiečiai,
Įėjo: M. Stravinskiutė,pre Rusiios
dikatodien sugrįžo iš Kūrėjos, tai —Šiandien, tėve, neverta Tų šaltinių yra labai ma- kurių kalboje visai nėra kai * atstovavo
r
į
us>
su
šeimomis,
bet
išvyPenkiolika
metų
atgal zidentė: P. Blažukonienė,
San Francisco miestas iš to ...apie tai kalbėti, nes ir pa- žaj. Yra vienas keturiolikklubiečiai nusipirko 60 ak- vice-prez.; M. Rutkauskiekurių
lietuviškų
garsų
(pako
be
bagažų.
Amerikos
femetonos
jau
nebėra.
t
ame
a
mžiuje
ranka
paradžiaugsmo šaudė iš armotų, U *
Įgytas vokiečių-prusų žody- vyzdžiui č, ž, c, ilgųjų ir no- buržuaziški darbininkai at įų gražaus miško, didelį nė, užrašų sekretorė; E. Vabažnyčios skambino var Jei ir butum toki ordiną
Rusijos “proleta- sklypą išskynė, nuvalė ir liukevičiutė, finansų raštii nelis pu 393 žodžiais, taip miniu garsų). Štai keletas į
pais. Mudu armotų netu vęs, šiandien gal ji butum
ir
lietuviškų
zokiti
L
slsk?.
rams” patarnauti—sunešti pabudavojo puikų vasarna- ninkė: E. Radzevičienė, ižrim ir bažnyčios mudviem išmetęs Į šiukšles, kaip kiti[vadinamas “Elbingo Žody- !!™
džių
pavyzdžių:
iš
metė.
jų čemodamus ant laivo. mj, kuriame laiko savo pik-jdininkė; trustisės—E. Paunas”; yra kronisto S. Gruneskambins, ba tu neini į
addle
—
eglė,
anstainai
—
—
Bet
tai
ne
viskas,
Mainau
Sakoma, kad šitie “darbi- į nikus, autingus ir abelnai |liukoniutė ir A. Budrev.
žodynėlis iš 100 žospaviedni, ale sušukti “ura” j
ke.
Aš
turėjau
ir
daugiau
,
į;zių; yra liuteronų katekiz anksti, angurgis—ungurys, ninkiškos tėvynės” proleta- vasaros metu smagiai laiką
mudu galim, ar ne?
O šiais 1951 metais val
assaran—ežeras, braydis—
bėdų dėl to, kad su tavim
tuo labai Įsižeidė. Ir leidžia.
—Aš suprantu, tėve, ko frentauju. Ne syki buvau mas, išverstas Į prašų kal briedis, gandams gandras, . rai
kur įu matei, kad šitokie Kitoj pusėj kelio apie dyboj dirba: prezidentė—
bą ir išleistas trijose laidodėl Amerikos miestai svei išmestas iš burdo, kai
Ona Zakarauskiutė, vice
SUZ1? se, pirmos dvi laidos pasi- gelatynan geltonas, genix skarmaliai, New Yorko do- pustrečio akro plotą išvalė prezidentė—Rožė Jankaus
kino savo didvyri; bet aš
nodavo, kad aš klausausi iodė 1545 metais, o trečioji —genys, gimoywis — gir* kų darbininkai, kurie tiems ir Įrengė puikias kapines,
nesuprantu, už ką mes tu tavo
kritikų. Iš krajaus tu >561 metais; pagaliau yra nos, glossi gluosnis, kaden proletponams atrodė tikri kur jau skaitlingas būrys kienė. užrašų raštininkė—
rėtume šaukti “ura.”
rėjau atsivežęs dideli če užsilikę senieji vietų vardai —kada, kaimus
kelmas, mužikai, imtų ir atsisakytų lietuviu ilsisi savo laisvose Paulina Radišauskienė, fi
nansų
raštininkė — Zosė
.
tarnauti!
'kapinėse.
—Mudu, vaike, turėtume modaną. Sykį pareinu va ir žmonių pavardės. Tai vi :kartai—kartu.
Dzingelevičienė,
iždininkė
Tokie žodžiai, kaip jie Tūlas diplomatas išsi- Šioj lietuvių kolonijoj,
pasveikinti patys save. Juk kare namo, ogi žiuriu, ma si šaltiniai.
suėjo jau keturiasdešimt no čemodanas ant saidvo- Apie tuos prūsų kalbos i P31*2^’ atrc*L°. . “skirtin- traukęs pluoštą bumaškų ro- kaip minėjau, daugiausia —Marcelė ?«Iatonienė. trus
y tas. Gaspadinė!
verta paSakyti ke 'gos” kalbos žodžiai, bet tik- <jė šitiems “skarmaliams,” atvykę iš gražaus Dzūkijos tisės—Ona Počus ir Juzė
penki metai, kaip mudu Į ko sudaužyta:
>er langą nuo tre- ;eta žodžių. “Elbingo Žo- 1 umoJ® tai yra tik iškraipyti kad
neštų tuos bagažus, krašto mus broliai ir sesės Larkiri. Narių turi 79.
viens kitą kritikuojam ir išmetė ji per
r.ei karto nesusipešėm.
čio flioro. Kita gaspadinėI dynėlis,”_ kaip jis yra užsi lietuviški žodžiai, kurie bu- ^ke gerai apmokėsiąs, duo- pavyzdingai Įsikūrė patys ir Minint “Keleivio” 45 me
* bendromis pastangomis nu- tų sukaktį su kuom tik kal
ir prūsiški
prūsiški žodžiai.
zoaziai. Kiti
ruti gj^ger^ jr “tipą.”
Bet
—Iš tiesų, tėve, tokia su išmetė mano krajavą armo likęs, yra nuorašas kokio vo ir
amerikietis darbi- veikė žymius ir pavyzdin- bėjausi visi jie teikia širdin
kaktimi galime pasidžiaug niką Į jardą. Taigi matai, tai senesnio žodynėlio. Nuo pavyzdžiai parodys, kad kur
linkėjimus savo laYraike, kad aš turėjau ne- rašą padarė Marienburgo dargi tie svetimieji užraši- nįnkas viena ranka susiė- gus darbus. Bendrai paė- giausius
,.
ti.
—Na, tai koman, šuktel- raža trotkų dėl tavo kriti- Į pilies vokietis, kurs prašų nėtojai daugelio žodžių ne- męgužnosies, kita iš auk-mus, Gedimino klubas yia; ^V.s,a mėgiamam savait
sugebėjo iškraipyti. Pavyz- gt0 dviem pirštais lyg vir- vertas virš pusės miliono raščiui, trokšta ji matyti
kų.
kim!
albos visai nemokėjo.
vutę traukdamas parodė, dolerių, taigi turi kuomi di- keliaujant dar per kitus 45
—Ne, tėve, mes turėtume —Bet tėvas turėjai ir Kronistas Granau. kuris džiui:
metus.
aketes—akėčios, ackis—. kad jam
auksas dvokia džiuotis.
užraše apie 100 prūsiškų
pažvelgti Į 'tą laikotarpi naudos nemaža.
Haverhillis mažas mies
—To tai aš neatsimenu,
j
rimčiau, nešukaujant.
prūsų temok
kalbos
vos akis, algas—alga, alkunis —dvokia vergų prakaitu ir
Maike.
Aš
tik
žinau,
kad|į
e
i
ius
U
’
ž
odžius
ė
jo
alkūnė, angis—angis, anglis jarbininkų lavonais, o to-IUubo Valdyba 19ia~ 1951 tas, maža lietuvių kolonija,
—Na. o kaip?
Jis
antars antras.
kratė galvą ir sakė, kad Į Prieš 40 metų, kai klubas bet labai gyva ir pavyzdin
—Štai, tėvas galėtum u man sugadinai daug biz- negalėjo atskirti prūsų nuo —anglis,
arelie—arelis, artoys aito-!tokįo uždarbio nenori,
man pasakyti, kaip šiandien nio. Svki aš buvau sumasteigėsi, viršininkais buvo: ga kolonija. Dėlto galime
., i latvių kalbos ir todėl jo žojas,
aš
—
aš,
ašy
—
ežia,
attosurengto didel, pikniką L,
g lw
Įvertini tas diskusijas, ku
J. Versiackas, prezidentas; tik pasidžiaugti.
iia—atolas, ausins—ausis i Iš viso ten buvo desėtkai B. Radzevičius, vice-prez.;
L;
lias mes vedėm per 45 me r ‘Siekto papusią ožką bai a5e otinas
A. Jenkins.
bhe—be, bitte—bitė. dabbei jStonj dėžių, kupinai pribet tu suniekitus. Ar buvo iš jų kam ant loterijos,
K. Vencius, užrašų raštininJ ,
.
. .
Katekizmo
vertimas
1 -dabar
dang^-dangus krauto, buržuaziškų gėryA Pefiukonis fi
nai mano skvmą ir as vie- _____ ,,,
,
naudos, ar ne?
nas nedrįsau' i toki bizni
kaIb« >'a «a 1>^ dantis—dantis, deiws—die- bių, būtent, televizijos apa.
Jankauskas
—Šitokį bizni. Maike, ne
k^’ trUg^U_p’ NAUJI LIETUVIU
eiti. Ar tai ne trotkas?
■ IT,? • T, , P™^
b°- vas, dellijks-dalykas, dės- ratų, skalbiamų mašinų,
lengva išfigeriuot. Matai, —Ne, tėve. čia buvo aiš- :alt,n's- bet 9 vert,m?. 'Ia,e simts—dešimtas, doalgi^- šaldytuvų ir panašių burzu* GardžiuS’ir ll^tlsai
R
TRANSPORTAI
nėra ant svieto tokių lie , .
Maknickas:
j
• .
žmones, kuriems rūpėjo sa dalgis, duckti—duktė, du- azinių išmislų. Betgi, drau- oaraz u 5
ki nauda, nes jeigu as ne..... . , 1
karstvų. katros butų visiems ...
M. Andriu, , .
”
, . vo viršininku įsakvmą įsnil- mis—durnas, dwiggubus— gvčiai, kaip čia gali buti?
d. laivu “General
Kiovličius ir Gegužės
kn- , ..
5“
j amačlyvos. Tą pati gali buciau toki sumanvmą
u
*
-ir
dyti,
o ne žmonėms natiek- dvigubas, esketres—erškė- Juk Rusijoj yra visko kūpi- ®
Stunris” į Neb Yorką atvyko
„
0
llciu
‘
tėvas butum įkliuma pasakyti ir apie mud- tikavęs,
šie lietuviai:
tis, gegtisė—gegutė, gerwe nai visii vWtwm patenkin- ’Q ..«s ]95, •
u-i
♦
narasvtą
ka1 beda. Gal1 v
butum
ca- . , suprantamai
•
..
'.
?
a
\iejų kritikas. Kai kam jos vęs
Y
‘
...
. tekizma. Katekizmo verti- —gervė, grandis—grandis, ti upeliai tek.* P,e"u ,r
mingai darbuojasi: Juozas Stasys Antanaitis. Elvira Ba‘
v
išėjo Į sveikatą, o kai kam vęs net ir mušti piknike uz mas padarytas
sytė. Alina Bonasevičienė. Vikpažodžiui,
ir ne. Man pačiam, galima ( toki žmonių apgaudinėji- kiekvienas vokiškas žodis grobis
grobas,
ęu ns
•
nnaratns? Ar ItekkiSs prezidentas; Vin-tor'ja Ceceta. Arturas Ce
Cenefelgulbė.
kadegis—kadugys, vežti tuos apmatus.
• cas Keršig vke.prez . pet'das. Kleofa Cesnauskytė. Juosakyt, buvo biskis krividos. mą.
išverstas Į prusij kalbą ir caymis — kaimas, catils— gi Rusijos krautuvėse, .a
Jankauskas užrašu sekn
—Tur būt norėjai paša-Į —Ar tu taip misilini?
Danilevičius.
Vinc»s Doba.
parašytos toje pat eilėje, katilas, cauwx — kaukas, kvsim pramones centruose.
Jurgi,
kyt, kad buvo skriaudos, o —Taip. tėve, aš manau,
retorius: Jonas Kancevičius "7” F“*>,rCTič™’’ Valentina
Glytas. Aleksandras .Jaščensnė “krividos”?
,kad iš musų pasikalbėjimų kaip buvo vokiškame kate kettwirts—ketvirtas, erausv Maskvoj, Minske, Pinske, (jaunuolis), finansų
kizme.
Prūsiški
žodžiai
su

kulnis
—
kulnis.
r
'mske,
Tomske
to
nėra?
S™
,į
o
"
y^Iiukev
’
ka"' Pe,ras Joci,'a' AIWnaa
—Gal ir taip.
Į nemaža buvo naudos ir ki—kriaušė,
dėti
be
jokio
atsižvelgimo
kurpe—kurpė, laucks—lau- “Laisvės” .f»rabanakai čius iždininkas- trustisai—į™”. .K»v»|!au’—Tai gal paaiškintum, tiems. Seniau iš Lietuvos
Į
linksnius
ir
kitokius
žokas
maluni«—malūnas, ma- kasdien bubnija per savo p Į, " iua«Vvvt; ir t
ka*’ Jonas Kiemaitis. R.charkaip tą skriaudą tėvas su- atvažiuodavo tamsus žmo- ____________
kas. maium
,
kad Rusiioi vra PoV,laS Maskvytls ir Joku- das Marchertas. Antanas Mipranti?
nės. Jie nemokėdavo skairy-manos, merge—merga, spaudą kad Rusijoj yra bas Vitkauskas. Klubas na-kužas. Aleksas Navickas Ade
ųturiapie250pastoge lč Navickaitė, vbda - Ne^’n—Aš jau pereitą sykį sa- tyt ir tikėdavo visokiais miegot: velnias per sapną niwertings - nevertingas, visko kupinaii ir dar peinoZy_nosfo,
padaubis-daug. Tai kaip čia Išeina; J_‘-------------- L tas. Marija Pasaitu. Mala-.
kiau tau, kad Smetona ne- buliais, bijodavo velnio ir jų negaudo,
Raubertas. Aleksandras siiiuprisiuntė man medalio, kai kitokių baubų. Bet jie no- —Na. jeigu tu Maike. padaubis. patowelis—nate- ir kaip sį dalyką suprasti?
kitiems Amerikoje siuntė rėjo žinoti, apie ką mes ve- taip mislini, tai aš sušuksiu: velis, peile—peilis, pelky— O mes siuom syk tegaliniRusi j o sdiplomatiškiems nas Kazimieras Simanavičius,
Gedimino ordinus šipais. dam ginčus. Todėl dauge- Tegyvuoja mudviejų kriti- pelkė, penekts — penktas, pasveikint New Yorko do-veidmainiams nušluostė no-Uršulė Timpenė. Amas Tnmaitis. Antanina Ufartienė ir
O kodėl mane aplenkė? lis jų išmoko skaityt ir kos! Ura už staršą gene- percunis perkūnas, pru- kų darbininkus už tai, kadmis.
mas
__
pirmas,
pusne
—
pus-.jie
taip
sąmoningai
tiems,
A.
Jenkins.
Eimantas VinUrtas.
Todėl, .kad su tavim fren-šiandien jau gali ramiau'rolą ir ura už tave, Maike!
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Išeivių Lakraštis

KELEIVIS, SO. BOSTON
IŠVYKSTA Į EUROPĄ BUDftTI

Puslapis Penktas

manome, kad visi naujieji darbininkų” — korespon
ateiviai gali buti musų skai dentų iš įvairiausių koloni
tytojai, bendradarbiai, pla jų. Laikraštį išleidžia irgi

;x. S*

širdingai Sveikinu

Pastebėjau
laikraštyje,
kolektyvas
—
spaustuvės,
re-^
d
Keleivis
išeis paditintojai ir gali įsijungti į
t endrąją lietuvių išeivių dakeiios ir administracijos dmtas S*™ sukaktuvių proga. Tai ir aš skubinu pašeimą, kaipo lygiateisiai jos darbininkai

“Keleivis” yra išeivių kaip “Keleivis” keliauja,
laikraštis, išeivių įkurtas, daug tūkstančių musų tauišeiviams skiriamas ir išei- tiečių atsiskyrė iš musų išnariai.
Mesdami žvilgsnį į praei sveikinti laikraštį sulaukus
vių skaitomas.
teivijos eilių. Kiti paseno.
Nemažas būrys naujųjų tį ir atvirai kalbėdami dėl puikaus amžiaus ir sveiki
Išeivis, kartais sakome at- Naujųjų ateivių skaičius
ateivių jau yra “keleivie- laikraščio dabarties ir at nu laikraščio redakciją ir
ei vis ar imigrantas, gyvena mažas.
Jaunasis lietu viščiai.” Kiti gali ateiti į mu eities, prisimename su pa bendradarbius linkėdamas
“dvejuose kraštuose.” Jo kas prieauglis dažnai yra
sų šeimą vėliau. Jie yra garba visus laikraščio ko geriausios sėkmės. Linkiu,
dabartis, darbas, kasdieni- lietuviškas tik savo kilme,
širdingai laukiami ir bus respondentus, kurie jame kad Tėvas su Maikiu ilgus
niai rūpesniai, šeima ir bet ne kalba ir galvojimu,
mielai pasitikti. ,
yra rašę ir rašo ir tikimės metus lankytų lietuvius pa
daugumoje atsitikimų atei-j Tose aplinkybėse aišku
*
ateityje skaitytojų, platin saulyje. Padidinto laikraš
tis yra naujame krašte, bet yra, kad laikraščio leidimas
išleidimiui pridedu
Laikraštis yra kolektyvi- tojų, bendradarbių, šeimi čio
jo praeitis, jaunystės pri- juo toliau, juo bus sunkes$1.50.
nis pasimojimas visais ninku ir įstaigoje dirban
minimai, jo atsineštinė kul- nis, ne lengvesnis,
J. Dudėnas.
žvilgsniais. Laikraščio pa- ciųjų tarnautojų darnaus,
turą ir papročiai turi šaknis
Edmonton,
Altą.,
Canada.
bendradarbiavi
rrindas yra jo skaitytojai, vieningo
gimtojoj šaly. Išeivių laik Nuo 1905 iki 1908 metų
išsimėtę po įvairias lietu- mo, kad “Keleivis” galėtų
raštyje atsispindi tas dvejų “Keleivis” buvo leidžiamas
viškas kolonijas. Laikraštį | ilgai ir plačiai keliauti po “įdomiausi* Laikraštis’*
kraštų gyvenimas. Laikraš Antano Žvingilo. Paskui,
prirašo būrys “plunksnosilietuviškas kolonijas.
Kadangi “Keleivis” mini
tis yra išeivio ryšis su seną laikraščio leidimą perėmė
savo sukaktuves, tai man
ja tėvyne, su gimtuoju kraš Jurgis Gegužis ir Stasys
daugiau
negu malonu pa
tu ir su visa savo tauta. Michelsonas.
J. Gegužis
sveikinti ta proga visą “Ke
Laikraštis yra dalis tos se mirė 1943 metais ir po to
leivio” štabą ir visus bend
nosios tėvynės naujame laiko, iki 1945 metų liepos Į
radarbius.
krašte. Kartu laikraštis yra 1 d., laikraštį leido vienas
Padvigubinkim
Skaitytojų
DLK
Vytauto
Klubas
musų naujojo gyvenimo, S. Michelsonas.
Nėra abejonės, kad per
Skaičių!
Lowell, Mass.
musų organizacijų ir kas
1945 metais S. Michelso
45 metus “Keleivis” padarė
dieninių rupesnių atspindis nas “Keleivį” be atlygini
Laikraščio sukaktuvių mi “Keleiviui” sulaukus gar daug gero Amerikos lietu
naujame krašte.
Išeivių mo perleido Lietuvių So
nėjimo proga siunčiame bingo amžiaus ir leidžiant viams, o laikraščio senes
laikraštis savo dėmesį turi cialdemokratų
Sąjungai.
musų širdingą syeikinimą ir padidintą laidą 45 metų nieji ir dabartiniai leidėjai
paskirstyti tarp senojo kra Buvo perleistos spaustuvės
linkime dar ilgai tarnauti
gyvavimui atžymėti, sveiki padėjo nemažai sunkaus
• I
što ir tarp gyvenamo kra mašinos ir leidėjo teisės.
lietuvių visuomenei Ameri-nu laikraščio redakciją, ad darbo, kad laikraštį išlai
Amerikos kariuomenė išvyksta į Europą į gen. Eisenšto: Lietuvos vargai ir pro Laikraštį perleidžiant buvo
koj. Sukaktuvių proga ski ministraciją, rėmėjus, ben kius reikiamoj aukštumoj.
houer’io vedamą Atlanto šalių kariuomenę budėti, kad
blemos, išeivių viešasis gy sutarta tarp senojo savinin
dradarbius ir skaitytojus.
riame $10 dovaną.
Manau nedaug rasime lieturusai nesiveržtų į Vakarų Europą.
venimas ir naujosios tėvy ko, S. Michelsono, ir nau
Valdyba.
Linkiu visiems nenuilsU- vi« tAme/ik°i’./i“16
nės Amerikos gyvenimas jojo savininko, Lietuvių Somai dirbti ir bendromis jė sakytų, kad “Keleivis yra
jame turi rasti vietos.
LDD 35 Kuopa
cialdemokratų
Sąjungos, kolektyvinis
vadovavimas Dirbtuvių ir farmų darbigomis padvigubinkime skai vienas įdomiausių lietuvių
Montreal, Canada
kad laikraščio leidimui va- galį buti taip pat našus ar- ninkai, su mažu priemaišų
laikraščių.
tytojų skaičių!
Laikraščio pagrindas yra dovaus 10 “trustisų, kurie ba ir našesnis, kaip atskiro profesionalų ir "biznierių,”
J. Stalanis.
Paimkime, kad ir Moterų
kurie didelėj daugumoj ir- Mielas
r.,- “Keleivi,
, , ”. , ,. ..
skaitytojai, kurie yra ne tik be atlyginimo eis laikras- asmens šeimininkavimas.
Kenosha,
Wis.
Skyrių laikraštyje: jis ve
. .
, . gi yra nelenįvo <hrix, žmo- E.le melų kaip keliauji
“kostumeriai,” bet laikraš čio šeimininkų pareigas.
damas sumaniai, kultūrin
paprašyti suti- „vK?kl0J „ ^T‘,03
'elk‘a nės Aišku, kad ir išeiviu 1,0 Pla,«!
Jąnkydačio draugai, rėmėjai, bend koTrustisais
buti šie draugai: Jonas ‘‘keleivio ' kolektyvas pa-,aikražtis ’aIi buti tikJ »» «,K<» ir nipeseio pn- Ilgiausių Metų “Keleiviui” gai, yra pamokinantis ir tu
radarbiai, platintojai ir iš
ri daug skaitytojų ne tik
Y“?*
P8' darbininkiškas ir darbo T
S?
tikimi prenumeratoriai. Andriukaitis, Vincas AnėsTai buvo senai, pirm moterų, bet ir vyrų. O tai
kelias
ir
žmonėms rupimas klausi- '° P"““*““
Amerikoje buvo įsikūrusių ta, Povilas Brazaitis, Jonas 'yZ,'!' V1S1
taip graži gyvavimo sukak daugelio metų — į mano ir rodo jo patrauklumą.
'N'-', S^t" mais turi raiyti
daug lietuviškų laikraščių, Jankauskas, Jonas Januštis teikia džiuginančių vil- rankas pateko vienas nu
.
XT
-i
skaitvtojai.
Visi.
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SOITH BOfttONE
Nusipirkt ar užsirašyt
“Keleivio” ofise.
C36 Broadway.
Nusipirkti
Lietuvių Piliečių Klube,
368 Broadvcay.

HARTFORD. CONN.
Nusipirkt ar užsirašyt pas
Joną Sekį,
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S. širvinską,
gyvenime mažai dar tebu- ėjau pažintin su M. Račiu324 Broadvvay.
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W. Lombard St.
vo. Ji prasidėjo tik tada, te (Hermaniene), kuri žyNusipirkti iš
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pradėjo mų vaidmenį vaidino sociaNusipirkti iš
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.
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vome tų pačių metų mergi- mėjimas kai kuriuos stačiai vių Darbininkių Susivieniji- teisę užimti visas vietas,
1739 So. Halsted St.
Aš tuomet dar lankiau j nos,
mes tuoj įr susi- apsvaigino ir Išmetė iš lyg- mas” kojas pakratė.
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mokyklą
Shenandoah ry. draugavom. Ir tas musų švaros.
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Sykį sutikau piknike, \elio-j draugiškumas darėsi bran- sidegė upu ir čia, Ameriko- pamatė, kad čia jų negerai VOJUS tJ* teis^ dabar dau’ Peter Uses,
3301 So. Halsted St.
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J.
Bajorinas Newsstand.
Darbininkų *dtįTai Socialistų seime gavus
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Jos kur “spyčiai” drožti ir nėra suoti. Jos pamiršta, kad C. P. Yurgeliuną,
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3501 So. Halsted St.
V. Tamulevičių,
kalbos vartojimą, pakvietė vilti” kartu'dirbti. Plikai- f.'•
pr™-XiamJ akis. Mus komunistės pa- zana Puišiute. Ji progresis- 288 Perk Street.
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hą jungą ir
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A. G. Kartaną.
New Yorke, sušaukti ir rajonus. Bet vėliau komu 29 Kelly Square.
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“Užsidirbsi kelis centusJ1
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bar Jurgehute yra ištekėju- sistes iš pradžios mane, kad siančios tokiu budu pat- veiklą beveik visai apleido.
10© Millbury Street.
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Būdama tik 14 metų am- si už Radio Corporation of susivienijimą bus galima iš- įaukti daugiau moterų. Iš Dabar advokatė Zuzana
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3466 So. Halsted St.
visas rimtesnes vo kviečiamos
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783
Main St.
Užbaigus mokyklą aš
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Lietuviu Moterų! gražiai. Didelis sliekas bu- mudvi pradėjom susirašinė- BROOKLYN, N. Y.
svarbų vaidmenį lietuviu r,
Nusipirkti iš
Susivienijimą vo ant meškerės užmautas, ti ir tartis apie Motera Sky
Nusipirkti pas
Darbas prie laikraščio moterų viešame gyvenime.* Progresyvi
Breuer’s Harbor Drug Co.,
man patiko. Taipgi patiko|Nors iki 1915 metu jis ne-!įos
? Amen‘ tik reikėjo, kad “žuvys” ka rių "Naujienose” ir “Kelei- Charles Druckerį,
120 First Avė., So.
ir tas, kad “bosas” visuo-,daug tenuveikė, bet 1915 įOs. .Lie.tuuų., Daibininkių bintųs. Nepasisekė. Kaip v.vje” įvedimą.
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met mane pagirdavo ir bu- metais
Nusipirkt ar užsirašyt
buvo
išrinkta
nauja
„
,
..
,.
T
/
,
•
•
,
T
,
,*
Nusipirkti iš
,, ,
.
-f i Baisa i Darbininkių Bal- seimo šaukimui vadovauja Motera Skyrius, ji “Naujie Gabijoj,
davo patenkintas mano dar valdyba,
ir
nuo ,to ,laiko
a .. - ,
Lithuanian Baking Co.,
340 Union Avė.
bu, kas jaunam priduoda LMPS pradėjo labai spar-tA" ,. . 1f.a^, u£eJ°
Utl noati vyriausia LMPS ir nose,” o aš “Keleivyje.”
33 High St.
čiai augti. Visur kūrėsi į <1arb,lnl".k^ ° kas "*•“!-Moterų Balso” graborė. Tik gaila, kad nelaboji mir Nusipirkti pas
d^ug ambicijos.
RUMFORD. ME.
* jęj^rfkas pakratė. Suva tis ją taip geritai išplėšė iš Mrs. V. Travinski,
kuopos
ir
valstijų
rajonai:,
r
,
.
.
.
Nusipirkt ar užsirašyt pas
• Į spaustuvę ateidavo daug narių skaičius didėjo.
'
Pergre.ta. jos aps.- žiavo veik vienos tik komu gyvųjų tarpo. 1939 metais
180 Grand St.
J.
Kaulaičią,
jaunų, laisvų vyrų, kurie
J
įsprendė. Jų laukiama re-i nistės.
kovo 25 d. ji žuvo automo Nusipirkti pas
Spruce St.
daug kuo skyrėsi nuo kitų. Toks pasisekimas teikė [voliucija Amerikoje neatė-j
bilio nelaimėje. Tai buvo N. Leitą.
KANADOJE
Jie buvo mandagus, kultu- moterims daug energijos ir jo, taip pat neatėjo ir lau- Po daugelio spyčių ir skaudi žinia visoms pažan
Nusipirkti
56
Hudson
Avė.
ringi. Neilgai trakus aš jau kėlė entuziazmą. Neužilgo kiamas darbininkams rojus tuščių obalsių, buvo priim- gioms moterims. Jos nete
“Pfosvitos” ofise,
įstojau į Socialistų Sąjun buvo nutarta leisti ir savo Rusijoj.
Nuo komunistų ta daugybė nieko nereis- ko lietuvių gabiausios vei NEWARK, N. J.
324 Queens St. W.,
gos 28 kuopą, kurioj mer laikrašti. 1916 metų spalių žmonės pradėjo šalintis.{kiančių rezoliucijų. Taipgi kėjos. Jai žuvus, jos vietą Nusipirkti pas
Toronto, Ont.
ginų dar nebuvo, bet buvo mėnesį jau pasirodė pirmas Užgriebtų organizacijų iž- nutarė įkurti “Amerikos prie “Naujienų” Moterų Mrs. Rapulevičienę.
Užsirašyti pas
112 Chamber St.
vyrų choras ir maža teatro numeris “Motera Balso.”'dus komunistai išeikvojo Lietuvių Moterų Tarybą” ir skyriaus užėmė drg. Nora
A. Kesiuną,
grupė. Pažangių vyrų bu Koks tada džiaugsmas apė- Rusijos propagandos sklei- minėti palaidoto “Motera Gugienė ir visą laiką pavyz AMSTERDAM, N. Y.
300 Robert St.,
vo daug, bet motėm visur mė moteris! Kaip jos gy- dimui. Nebeliko nei nariu. Balso” 25 metų sukaktuves. dingai jį vedė.
Nusipirkt ar užsirasyt pas
Hamilton. Ont.
J. A. Šunskį,
trako. Kelis kartus statant rėsi ir didžiavosi prieš vy- nei"‘ pinigų. Iš didžiulio*
1940 metais kovo mėnesį
Nusipirkti ant
scenoj veikalus, man vienai rus! Tai buvo tikra saulė. LMPS liko tiktai griovikės jos dar mėgino leisti žurna šiandien gabiausių lietu 199 E. Main St.
Wolfe’s Newsstand,
reikėjo vaidinti kelias ro kuri apšvietė visą tų laikų.su savo sėbrais iš “Laisvės” lą “Moterų Žinios,” bet ar vių moterų spėkos yra su Nusipirkti iš
les. Ten, kur vienai nebu progresyvų moterų judėji- ir “Vilnies.”
daugiau kaip vienas nume jungtos BALF’e. Ten be Mary’s News & Delicatessen, Sudbury, Ont.
BRAZILIJOJ
vo galima, vyrai, apsirengę mą.
136 E. Main St.
■ Pamatė neišmanėlės, kad ris pasirodė, negaliu pasa partijų ir įsitikinimų skir
Nusipirkt ir užsirašyt
moterų kostiumais, vaidino Kodėl tais laikais taipj^e narių ir pinigų laikraš kyti. Žinau tik, kad jo gy tumo jos atlieka didelį šal MASPETH. L. U N. Y.
“Garnio” ofise,
moteris.
buvo trumpas.
Nusipirkti pas
... Mo- pos darbą.
sekėsi moterims organizuo- čio negalima leisti. Neužil- vavimas
Averrda Zelina 706.
M. Bartkų,
komunisčių
M. Michelsonienė.
Shenandoah’ris tais lai tis? Kas buvo ta jėga, ku go perkrikštytas, “Darbinin- terys netikėjo
Sao Paulo.
vi?
65-27 Grand Avė.
“blofui ” Girdi, vilkas vis
kais buvo skaitomas Ame ri tra ūkė moteris prie kiM Balsas” sustojo, o 1933 vilkas,
ARGENTINOJ
nežiurint kokį kailį
PHILADELPHIJOJ
|{metais ir “Amerikos Lieturikos lietuvių “sostine.” LMPS?
Užsirašyti s
HELENA
AMBROSE
N u.įpirkti pas
apsivelka.
“Arg. Liet. Balso” ofise,
Ten buvo daug inteligentų Man rodos, kad prie to
B. Litą,
Casilla de Correo 303,
ON'A
LUSKIENĖ
ir daug susipratusių darbi daug prisidėjo moterų kovą
317© Richmond St.
Buenos Aires.
ninkų. Kas norėjo ir netin už lygias su vyrais teises ir
Atvykus į Bostoną man
PITTSBURGH, PA.
URUGVAJUJE
gėjo veikti, dirva buvo pla jų vieningumas. Tais lai
teko su sufražistėm kovoti
Nusipirkti iš
Užsirašyt pas
ti. Per prakalbas aš ten kais komunisčių dar nebu
už lygias balsavimo teises
Liberty News.
M. Krasinską,
suėjau pažintin su Dr. Šliu vo, todėl ir moterų veikla
moterims. Ėjom piketuoti
1013 Liberty Avė.
Uraguayana 3121,
pu, F. J. Bagočium, A. B. galėjo vystytis švelniai ir
balsavimo vietas ir politi
ELIZABETH, N. J.
Montevideo.
Strimaičiu ir kitais tų lai sparčiai.
nius mitingus, reikalaujant,
Nusipirkti pas
AUSTRALIJOJ
kų veikėjais. Tenai suti
kad politikieriai pasisakvtų
Mrs. V. Petkus,
Užsirašyti
kau ir Dr. Želvienę (Bal
už moterų balsavimą. Ne
227 First St.
“Austr. Lietuvio” ofise,
trušaitienę). Ji daug pri Bet kilus Rusijos revoliu
kartą teko patirti visokių
KEARNY, N. J.
35 Cator St.,
sidėjo prie Amerikos mote cijai, jos ardomoji dvasia
nemalonumų ir ^prielan
Nusipirkti pas
West Hindmarsh,
rų apšvietos pakėlimo. Nors pragaištingai paveikė ir
kių, šiurkščių žodžių išgirs
Adelaide, S. A.
Sam Selector,
paskutiniais savo gyvenimo musų organizaciją. Nors iš
ti.
Bet mes, sufražistės,
124 Schuyler Avė.
ANGLIJOJ
metais ji šiek tiek simpati pradžios visi džiaugėmės,
laimėjom!
šiandien jau
MANCHESTER, CONN.
Užsirašyti pas
(Vargo
Duktė)
kad
darbininkai
tenai
galės
A. Zamžicką,
zavo komunistams, bet už
Nusipirkti iš
moterys gali ne tiktai Dai-( Nno4irdi ..KeleiTio- rtin*ja, —
Nenuilstanti darbuotoja. musq Mo
26 Devenport Rd.,
NfchoPs News Shop,
jos praeities nuopelnus aš susilaukti laisvesnio gyve terį Skyriaus korespondentė, poe SUOti J jOS gali bUtl renka- ( Motėm Skyriaus bendradarbė, dažLondon, W. 12.
197
No.
Main
St.
nimo,
bet
revoliucijos
laitė,
bendradarbė.
mos į valdininkes. Jos turi nai parašo ellėraMU.
ją visada gerbiau.
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MOTERŲ SKYRIUS
Dr. Joana Baltrušaitiene
Prisiminus
Daug Nusipelniusi Pioniere Veikėja

ONA KUBILIENĖ

BARBORA GUBKK1ENE
krumnienr

Puslapis Septintas

PETRONfi JURGEI.Ytė
BEVERAGE

sveikatos ir visiems dirbti'
160 AKRŲ FARMa
vieningai, kaip jie. dirbo j 120 akrų dirbamos žemės, o
per 45 metus. Linkiu, kad 40 akrų miškas ir ganyklos.
Maikis su Tėvu niekad ne Trobesiai vis; geri, namas su
pasentų ir juokais naikintų elektra, laukai įsėti kviečiais ir
avižomis. Tik 7 mylios nuo
blogus papročius.
Barbora Gurskienė.

Mergaitė au Alyvomis

Scottvillės ir 3 mylios nuo
Fountain miestų. Parduodu dėl
to, kad likau našlė.
(23)
Mrs. Franees Kavaliauskas,
Route 1, Free Soil, Mich.

Glėby ji nešėsi alyvų.
Pro vedą trąšios taurės linko.
REKORDAS-PLOKŠTELĖ
Už tų alyvų šypsena tau taip
pritinka.
Naujai pagamintas pirmą kartą
lietuvių kalboj JUOKI' rekordas.
Ir tas dantų perlinis kolekty Jeigu
tamsta nesijuoktum klausyda
vas!
mas JUOKŲ' rekordą, tai eik matyk

Gyvenime Įgyti Įspūdžiai progresyvio judėjimo. Ji
yra lyg paveikslų galerija, visuomet dalyvavo moterų
Į kurią mes dažnai pažvel veikloj ir skatino jas lavin
.savo daktarą. Juokų juokelių, net
giame. Kiekvienas joje pa tis, kad galėtų geriau atlik
Bet ko žiedai lavono skleidė ’ linksta keliai.
Ilgus
metus
buvusi
SLA
centro
Ant kitos puses ATSISVEIKINI
veikslas skirtingas savo lai ti savo pareigas ne tik kaip
kvapą?
MAS, pamokinantis, liūdnas, kiek
sekretorė, visuomenė- veikėja, nuo
kotarpiu, savo reikšme.
motinos bei šeimininkės,
Gal ant kapu tu juos nuskynei? vienam ištrauks ašaras ir kiekvieširdi keleivieėių draugė.
nam bus reikalinga. Kaina tik $1.00.
bet
ir
visuomeniniam
dar

Šiandien,
prisimenant
Nuoširdi “Keleivio” rėmėja, pla
Dainininkė, rašytoja, musų Moterų Tas kraujas, kuris plakėsi krū
DEKEN S PRODUCTS
tintoja ir Moterų Skyriaus ben
Skyriaus bendradarbė.
tinėj.
P. O- Bos 666, Ne«ark, N. J
“Keleivio” 45 metų sukak be.
dradarbe.
Dabar pražydo žiede, perėjo Į _____________________________ (22)
tį, mano mintys nuskrido Dr. Baltrušaitienės nuo
lapą.
PELNINGAS DARBAS
Į tą laikotarpi, kada “Ke pelnai organizacijų veikloj mais ir kurie dabar su pa- čius iš tikiųjų pašoko iki tas Į akis ir apako. Jis bu
leivis” pradėjo lankyti ma irgi yra gausus ir vertingi. garba ją prisimena.
Reikalaujame Agentų ir Agenčių
1,000,000, sunku pasakyti. tų viską atidavęs už tai, Mirtis tu mano ir gyvenimas!
Tu
švncena 'š^nrendei
vi«ka
ir Patinti
Lietuvių
skirtin
no tėvelių namelius Water- Ji nemažai dirbo Tėvynės 1936 metais Dr. Baltru
iu
šypsena
.ssprenuei
tisitą
ir
trus
vaistus
ir išdirbystės
juoku rekordus
kad silpnai ar tik viena
„ . . . . ,- • T• i
i Vienas iš svarbiausių
(plokšteles >. Agentams tai yra auk
bury, Conn. Jau ir tais lai Mylėtojų Draugijoj. Per saitiene
lankėsi Lietuvoje.^faUgjjog tikslų vra paĮ-ejs. akim butų galėjęs matyti. Kaipalyvomis,
so kasyklos. Tuojau rašykite dėl
naktimis
pavasario
vėly

platesnių informacijų:
(23)
kais Waterbury’o lietuviai daugelį metų būdama Susi Būdama sudominta skautų .j Anglijoje vedybų istatv- “Prisimindamas savo tė
DENKEN’S PRODUCTS
vomis,
pasižymėdavo savo progre- vienijimo Lietuvių Ameri judėjimu, ji Lietuvoje rado mus Draugija reikalauja, vą,” sako Demand, “esu
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.
Kai susimaišo prietema ir roži
syviška veikla, kultūringais koje narė, ji dirbo Įvairiose daug malonumo susipazm- Rad
pasirengęs
paaukoti
vieną
nis gaisrų sruvenimas.
CHICAGO, ILL.
kurios pabėga
parengimais, {vairiose pro tos organizacijos komisijo dama su tenykščių skautų nuQ žmonos,
yyj-ų, mokėtų pastarie- savo akį Korėjos kareiviui,
Svarbios
Paskaitos iš
S. ANGLICKIS.
gramose dažnai tekdavo se, buvo centro daktarė
nes
ten
jis
kovoja
ir
už
Šventojo Rašto
.
_ siems alimentus (allowdalyvauti ir matyti žymių kvotėja, vice-prezidentė ir veikla.
mus.
Aš
norėčiau
apsaugoti
Kitas didelis daktarės*ance) jr bendrai padengtų
Būna kiekvieną nedėldienį nuo 10
lietuvių veikėjų, girdėti vy apšvietos komisijos narė. nuopelnas, tai jos nenuils- tag baidas, kurios susidaro nors vieną kareivį nuo to PAIEŠKOJIMAI
vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra
aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto.
rų kalbėtojų. Bet štai, vie ,Visose šiose pareigose ji tantis darbas prie Įsteigimo
šeimininkaujant ap- kio likimo, kokio susilaukė Paieškau pusbrolio Jono Skuzins- Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri
nos rengiamos prakalbos parodydavo daug sumanu Lietuvių Kambario Pitts
tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti
mano tėvas.”
ko iš Grinaičių kaimo, Sudargu pa ką
pasaulinį perversmų laiką, ir kas
išsiskyrė iš visų kitų. Tose mo ir noro dirbti. Be to, burgho Universitete.. Į šį leistuose namuose. Kodėl,
rapijos, šakių apskr. Paieškau ir įvyks trumpoje ateityje?
Knygelė
kitų mano giminių ir pažįstamų. 145 pusi ŠTAI JŪSŲ KARALIUS,
klausia minėta draugija,,
turėjo kalbėti motelis. Lau
Aš
esu
Ona
Janušytė,
po
pirmu
vy

darbą ji Įdėjo daug sielos persiskyrus visuomet turi•
kurią galima gauti ir per paštą už
“KELEIVIUI”
ru Karjackienė, o dabar
kėm paskirtos dienos.
40 centų, rašant: V Klovas, 3444 So.
ir pastangų, dėka kurioms pensijos našlėms, o nemo-'
Mrs. O. Žilinskienė,
Lituanica Avė., Chicago 8, III.
91 Darcy St.,
I paskaitas kviečiame atsilankyti
buvo Įkurtas toks gražus žmona vyrui? Kodėl mo Per ilgus praeities metus
Viešnia kalbėtoja pasi- Newark, N. J.
visus.
įžanga nemokama, kolektų
šviesa
tu
puošei
mus
namus,
paminklas
lietuvių
garbin

rodė ne tik jauna, energin
(24)
terims nėra jokios pabau Buvai mums draugas įdomus! Paieškau buvusio Kalvarijos vals nėra.—S. R. T.
gam vardui Įamžinti.
čiaus
viršaičio,
Vinco
Juravičiaus.
ga ir Įdomi, bet ir profesio
dos už tai, kad jos pabėga
gyvena Amerikoje kur nors prie
Įsigykite virimo knygą
nalė gydytoja. Man pir
Be visų savo skaitlingų nuo vyrų? Kodėl mokamos Kai jaunai buvo man sunku Jis
savo brolio ant farmos, nes iš Lietu
vos
išbėgo.
Labai
norėčiau
su
juo
mą kartą teko išgirsti lietu
ir atsakomingų pareigų, Dr. pensijos našlėms, o namo- Keliaut painiu buities taku. susirašyti. Prašau atsiliepti. Ma "TAUPIOJI VIRĖJA"
toks:
(2-1)
vę moterį kalbėtoją ir kar
Baltrušaitienė rasdavo lai kamos našliams? Manyda Buvai man kelrodžiu tikru! no adresas
Knygą paruošė
Bolesius Dabuliavičius,
tu susipažinti su pirmąja
p. H. Mačiulytėko rašinėti spaudoj ir yra mi, kad dabartiniai Angli Gyvuok ir svieski dar ilgai;
135—15th Street,
No. Lethridge, Altą.,
Daugirdienė.
Amerikoj gimusia lietuve
parašiusi keletą knygelių. jos vedybų Įstatymai vyrų Spindėk, kur tamsa ir vargai.
Canada.
“TAUPIOJI VI
gydytoja. Tai buvo Dr.
Ji buvo ne tiktai viena iš atžvilgiu yra neteisingi, Buk kelrodžiu mums. kaip bu Paieškau savo seaers. Doros Rau- RĖJA” patiekia
300 įvairių val
Joana Želvienė.
pirmųjų “Naujienų” Mote draugijos nariai reikalauja
linaitienės, kilusios iš Vilniaus kraš
vai !
to,
Nemajūnų
parapijos,
čeponių
gių gaminimo re
rų Skyriaus bendradarbių, sulyginimo teisių su mote
Helen Ambrose.
kaimo. Ji gyveno kadaise MicnigaSu dideliu pasigerėjimu
ceptų, daugumoj
no valstijoj, Rozford 3
Kas apie pačios autorės išbandytų. Jo
bet ir to skyriaus vedėjos rimis.
klausiausi jos kalbos, Jau
ją žino, arba ji pati, malonės atsi
je rasime, kaip pasigaminti
patarėja bei padrąsintoja
liepti šiuo adresu:
(23)
nai mergaitei ji padarė ne
mūsų mėgiamuosius lietu
Draugijos
na nai yra Aš Apsiverkiau . ..
68 Alder Street,
viškus valgius ir lietuvišką
išdildomą Įspūdį. Ne be DR. JOANA BALTRUŠAITIENĖ per 12 metų su viršum.
Waterbury, Conn.
Neįmanoma čia išpasa 12 moterų, ir draugijos
krupniką.
reikalo yra sakoma, kad pir
vadovybė
sako,
kad
jos
yra
Knyga įrišta plastika. Ją
Kai
aš
atvykau
Ameri

mieji Įspūdžiai, ar butų jie ji yra pasakius daug kalbų, koti Dr. Baltrušaitienės vi pavyzdingiausi nariai. Kar
atidarius, ji neužsiverčia. Tai
APSIVEDIMAI
šeimininkėms sudaro didelį
žmonių ar kitų dalykų, turi važinėdama po kolonijas so gyvenimo nuopelnus. tu draugija prisipažįsta, kon, čia buvo daug visokių
lietuviškų
laikraščių.
Šian

parankumą. Knygos kaina
Jie
buvo
skaitlingi.
Ji
daug,
didelės Įtakos musų opini SLA reikalais, nupasakoda
gyvenimui draugo, nuo 58
$2.00.
kad dėl “moterų Įtakos” dien daugumas jų jau už ikiIeškau
63 metų amžiaus. Turi būt ne
tikrai
daug
dirbo
lietuvių
jai ir vertybių supratimui ma lietuviams svarbą pri
ir mokėti automobilį vai
Užsakymus siųskite:
kasmet apie 10r< narių iš miršti, bet “Keleivis” vis girtuoklis
(23,
ruoti.
ateityje. Tą dieną su dak klausyti prie SLA ir kitų gerovei ir garbei. Nors yra draugijos prasišalina. .. .
“
EGLUTES
” Administracija,
D. D.,
keliauja ir keliauja jau dau
daug žmonių, kurių politi
P. O. Box 22, Brockton, Mass.
tare užmegsta pažintis iš lietuvių organizacijų.
Star Corner,
Wellston, Mich.
giau kaip 45 metus.
(Iki 28)
niai, tikybiniai ir ekonomi
augo i gilų daugiškumą.
Daktarė buvo labai prisi niai nusistatymai skyrėsi
gyvenimo draugo 55 metų
Aš pamėgau “Keleivį” iš ar Ieškau
senesnio. Prašau rašyti į “Ke
Veiklos Bruožai
rišusi prie jaunimo ir nuo nuo Dr. Baltrušaitienės, ta SUTINKA PAAUKOTI
AJARŲ ŠAKNIS
VIENĄ SAVO AKI pirmos dienos ir skaitau ji leivio” ofisą, Mrs. A. B, atsakysiu
latos
rūpinosi
jo
gerbūviu.
laišku.
(22)
Ajarų šaknis gelbsti
čiau
retai
kuris
nesutinka,
Sustokim valandėlei pa
iki šiol.
nuo vidurių nemalimo,
Ji buvo tikra draugė, pata kad daktarė buvo didelės
gerai veikia ant skil
žvelgti Į šios žymios lietu
Berlyne
(
Vokietijoj
1
gy

DYKAI IŠBANDYMAS
vio. gydo nuo dieglių,
vės moters gyvenimo bruo rėja visų jaunuolių, ypač drąsos, jėgos ir stiprios as venantis virėjas Walter “Keleivy” visada telpa
gelbsti prašalinti iš
tų,
kurie
siekė
mokslo.
\
ie
pilvo
nereikalingus
menybės moteris. Ji buvo
Maikis su Tėvu, kurie pri
žus. Kadangi Dr. Želvienė
Reumatiškų Skausmų
gazus, paerzina ne
nas
musų
bendramintis,
ku jautri ir maloni draugė Demand pareiškė, kad jis daro skaitytojams daug
veikliuosius kūno or
(vėliau ištekėjusi už žino
sutinka paaukoti savo svei
Arthritis
ganus ir, sakoma, ge
ris
lankydamas
Pittsburgho
tiems,
kuriems
buvo
reika

juoko
ir
palinksmina
juos.
mo veikėjo J. Baltrušaičio)
rai dėl mažakraują.
ką
aki
kokiam
amerikiečiui
Jei
dar
niekad
nevartojot
ROSSE
Universitetą
patyrė
jos
jau

Mokslininkai
sako,
linga
pagalba
ar
patarna

Moterų
Skyrius
“
Keleivy

TABS
nuo
Raumeninių
skausmų,
buvo pionierė veikėja, jos
kareiviui, apakusiam Korė
kad Ajarų šaknis turi šių mineralų:
trią
globą,
išgirdęs,
kad
ji
tankiai
susijusių
su
Reumatizmu,
vimas. Tie, kurie gerai joje. Klausiamas, kodėl jis je” yra vedamas labai su Arthritis ir Neuritis, tai kodėl Sulphur, Phosphorus, ir Potasium,
darbo kelias nebuvo gėlė
ir šitie mineralai yra mums visiems
mirė,
rašė
man:
Baltrušaitienę pažino, my taip padarytų. W. Demand maningai ir duoda mote nepabandyti juos ŠIANDIEN mu reikalingi.
mis klotas. Jai teko susi
Gali darytis Ajarų ar
sų
išlaidomis?
Vartojamos
tūks

“Jaučiuosi labai laimin lėjo ją kaip malonią mote
batos ir gerti, bet yra gerai ir
rims
gerų
patarimų.
Buvu

tančių
virš
25
metų.
tikti su Įvairiomis kliūtimis,
atsakė, kad jo tėvas, kuris
šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas
nuryti. Ajarų šaknis $2.50
daug nukentėti. Tačiau jo gas, kad Į mano gyvenimą lį ir gerbė ją iįž; jos' ilgų dalyvavo pirmajame pasau si iki šiol jo vedėja, p. Mi DYKAI SKAITYTOJAMS *IO j seiles
svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos
ji
padarė
Įtakos
mano
jau

LAIKRAŠČIO
metų
darbuotę
lietuvių
kie sunkumai nesulaikė Dr.
liniame kare. buvo sužers- chelsonienė, nors Ameriko Mes kviečiame jus pabandyti juos už $1.00.
nose
dienose
ir
man
bestu

naudai.'
M
je užaugusi, bet su atsidavi be mokesčio. Daleiskite atsiųsti
Baltrušaitienės nuo tų kil
ALEXANDER’S CO.
dijuojant
Pittsburghe.
”
mu darbuojasi lietuvių la jums siutinį 24 TABLETS DY
1950 metais gruodžio 21
414 W. Broad»ay
nių darbų, kuriems ji per
KAI. Jei ne pilnai busite paten
DAILI SUKNELĖ
South Boston 27. Mass.
d.
išsiskyrusi
iš
gyvųjų
tar

bui.
penkiasdešimts metų su vir Šis lietuvis dabar eina
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
Laikas užsisakyti “Kelei*
šum aukojo savo energiją Clevelando miesto mokyk po, Dr. Joana Baltrušaitie
busite mums skolingas. Bandy
Aš visados “Keleivi” mė mas
nekainuos
jums
nei
vieno
nė
paliko
mums
ir
jos
suii- pastangas.
lų tarnyboj pareigas. Be
gau, bet kai p. Michelsonie cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. vi©’’ kalendorių 1951 me*
nams, Dr. A. Želviui ir Ed.
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
abejo,
yra
ir
daugiau
jauVartydami jos gyvenimo
nė įvedė jame Moterų Sky resą
greitai į:
(26)
Baltrušaičiui bei jų šei
nimo
patyrusių
daktarės
tams. Daug informacijų ir
istorijos lapus mes randa
rių,
nors
aš
jos
dar
nebu

Rosse
Products
Co„
Dept.
x-9
moms,
skaisčią
ir
šiltą
at

me, kad Dr. Baltrušaitienė nuoširdų draugiškumą, ku minti.
vau mačiusi, bet iš jos raštų 27M Farwell Av<. Cfeieaga 45, IR. skaitymų. Kaina 50 centų.
rie
naudojosi
jos
patariiš pradžios daug dirbo prie
aš ja pamylėjau ir drįsau
Nora Gugienė.
net pasisiūlyti i bendradar*
bes, pradėjau rašinėti dai
SUSIVIENIJIMAS LIETIj VIŲ
Vyrai Reikalauja
nelių ir kitokių rašinėlių. Ir
ačiū jai, kad ji moka taip
AMERIKOJE
Lygių Teisių
— arba —
gabiai raštus pataisyti ir
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Su Moterimis
gražiu savo mandagumu
Diktatorium
Organizacija Pasaulyje
taip patraukia bendradar
Iki šiol girdėdavos, kad
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
bes.
moterys reikalauja lygių su
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pavyrais teisių, ir tuose kraš
Taigi, kada aš pamačiau
yra iimokėjęs arti $5,000,000.00.
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas
tuose,
kur
jų
neturi,
kovoja
“
Keleivy,
”
kad
ji
iš
to
dar

Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
dėl lygybės. Anglijoje yra
bo jau pasitraukia ir savo
bankus ir kaip jis Žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
vyrų, kurie mano, kad mo
vietą užleidžia naujai vedė
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
terys
turi
daugiau
teisių
ne

jai,
aš
apsiverkiau.
.
.
.
$5,000.00.
dų nurodymais.
gu vyrai, todėl vyrams rei
Ligoje patalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
Aš manau, kad ne tik aš,
kia kovoti dėl lygybės su
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
dėjo ėsti vėtys, ftiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
bet ir kitos moterys norėtų,
moterimis. Tie vyrai susi
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
kad p. Michelsonienė pasi
būrė i “Anti-Women Soci
vimą apmoka Susivienijimas.
ims jo vietą, kai giltinė jį nosinei?
liktų
prie
Moterų
Skyriaus
ety,” kuri šiuo metu sakosi
Tapk Susivienijimo nariu ir prlralyk savo leimos na
Broliam didelio formato, gražiais viršeliais, 82 pus
į ir neštų šviesos žibintą to
turinti
1,000,000
narių.
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adrelapiai grynų faktų, kaina tik 26 eent. Gaunama “Ke
liau,
o
mes
visos
padėsime.
Draugija įsikūrė 1934 me Pavyzdys dailios, ilgos suk
leivio” knygyne:
tais ir iš pradžių teturėjo nelės, kari tinka nešioti va- Šiaip ar taip, aš linkiu jai
LTTHUAN1AN ALUANCE OF AMERICA
KELEIVIS
vos kelis narius. 1939 me karais. Tokį modelį siūlo ilgų ir laimingų metų.
M7W.Ml9L
Now Yark 1. N. Y.
Linkiu taip pat ir visam
Tt,
tais ji jau turėjo 2,000 na madų autorius Philip Huli“Keleivio” štabui gražios
rių. Ar dabar narių skai- tar.
JOiiaN

viSiir»xS,

* JUOZAS STALINAS

J
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SUVIENYTŲ KLUBŲ

.DIDELI KARO
TRYS SUIMTI DĖL
NAUJA VALDYBA UŽSAKYMAI PRAMONEI NELEGALIŠKO ABORTO

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Korp. pro

GARNYS99
“Keleivio”

ofise galima

Suvienytų Massachusetts Karo užsakymai per pir- Policija suėmė Dr. Jack* grama per buvusią stotį nusįpįrkti “Garnį,” Brazililietuvių klubų visuotinas muosius tris šių metų mene- son M. Rice, iš Hyannis, už
suvažiavimas, Įvykęs gegu- nesiūs visame krašte pasienasie- padarymą nelegališko aboržės 6 d. So. Bostonne, per- kė $2,875,443,000 dolerių, to. nuo kurio mirė 24 metų cycles. 9:30 iki 10:30 vai. Dabar turim jo 11-12 numei rinko ateinantiems metams Iš to sumos Naujosios Ang- mergaitė T-mi-ai
Laurel Prestat iš ryte sekmadienj, bus se- *1- Kaina—10 centų,
BIRŽELIO DIENŲ
, PARDAVĖ SENĄJį
Iijos šešios valstijos gavo Bostono miesto. Kartu su kanti:
PIL. KLUBO NAMĄ valdybą iš šių asmenų:
MINĖJIMAS BOSTONE!
______
■ Pirm. Jonas Beleckas, karo užsakymų už $357,- imti du vyrai, studentas
Ar Žinot Kar Ką Gauti!
Aleksandias 663,272, o viena Massachu- George Gulyassy iš Cam- 1— Muzika.
Bostono lietuviai rengia South Bostono Lietuvių vice - pirm.
Mes pranešam, kad turimo au
2—Dainininkai Stasys
krautuvėj visokių mašinų iisi paminėti liūdnąsias Bir- Piliečių Draugija pereitą Aleksandras t haplikas, iz- setts valstija užsakymų ga- bridge ir Frederick A. Atkočaitis ir Aleksandras sų
randavojimui, kaip tai Floor San
vo
už
175,159,323
dolerius.
Xewcomb
iš
Brookline.
želio Dienas, kada prieš 10 savaitę pardavė savo seną- dininkas Adolia^
.
aders, WaU Paper Removers, Boat
Sanders ir kitų. Taipgi turimo vi
metų, 1941 metais, rusai jį namą E gatvėje p. Mil- maksy, sekr. Al un aios i, Paskui seka Connecticut Po aborto pas Dr. Rice Griauzdė iš Nashua, N. H.
sokių pentų, varnišių, sienoms po
3
—
Magdutės
Pasaka.
‘ast. Juozas Arlauskas; valstija su $92,827.243,
pierių, plumbing, elektros reikmaokupantai birželio 14-16 ton W. Jonės už 13,50b donumirė ir Newnų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
Rhode
Island
su
$36.086.
mel
S
alte
1
sporto
direktoriai
—
Dr.
A.
Po
programos
prašome
dienomis iš Lietuvos išvežė lerių.
comb
Įsidėjo
jos
lavoną
Į
L. Kapočius ir Augustinas 858, Vermont — $21,850,
parašyti laiškelį ar atvirutę, Flood Sq. Hardware Co.
į Sibiro koncentracijos sto
mašiną
ir
nuvažiavo
pas
000
Neu
Hh
’
nia>mą
n
nu
v
<tz.iavu
pai
A. J. ALEKNA, Prop.
vyklas apie 40,000 lietuvių. M. Macejunienė Sveiksta Guzauskas.
Garbės vice-pirmininkaisJ$18,468,000 ir Maine laidotuvių direktorių H. F. į stotį WHEE, Lithuanian 628 E. Braadway, So.
Program, 35 Court St., Bos
Išvežtųjų tremtinių skaičiu
Tel. SO 8-4148
-------išrinkti: adv. Jonas J. Gri- $13,250,000.
Garrity, Plymouthe, kad jis ton, Mass., o biznio reika-j
je buvo vaikų, senelių, mo
iją palaidotų. Garrity tuoj
Marijona
Macejunienė,,oaiiu<, Juozas Karalius,
terų ir vyrų.
Daugiausiai
užsakymų
pranešė policijai ir dabar lais rašykit ofiso adresu:,
žmona musų skaitytojo An-i'pranas Janunas, A. StanuTel. SO 8-2805
Rusiški okupantai, antrą tano Macejuno, šiomis die-;ion}s< Jonas Stonis ir M. gavo audyklos, kurios ga- daktaras ir du kaltininkai 502 E. Broadway, So. Bos
ton
27,
Mass.
DAKTARAS
kartą grįžę i Lietuvą 1944 nomis grižo iš ligoninės. Herman.
mina drapanas kareiviams, vyrai suimti.
,
Steponas Minkus.
metais, vėl pradėjo lietu Operacija buvo sėkminga. Direktoriais: Gaston Bar- paskui seka elektros pra
J. L. Pašakarnis
Suimtasis
daktaras
aiškivius tremti i Sibirą ir kitas ligonė jaučiasi gerai irjkus, Petras Saulon. adv. C. monė. ginklų ir amunicijos:
Išsinuomoja Kambarys
OPTOMETRISTAS
įna, kad jis jokios operaci Vienam asmeniu i .geria u moteriai,
Rusijos tolybes i prievartos sveiksta. Macejunai gyve-jj. Kalinauskas. Juozas Kli- £amyba ir tt.
jos mergaitei nedaręs. Po kambarys su visais patogumais išOfiso valandos:
darbų stovyklas.
na 450 E. 7th St., So. Bos- rnavičius, Benjaminas Pal
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
licija dabar visą tą tragišką Vienam asmeniui, geriau moteriai,
Paminėjimui Birželio Die tone
Seredomis:
Rep.
bv jr Ksaveras Pilkonis.
, reikalą aiškina.
Arkivyskupas Aiškina
tis virtuve. Kreiptis po pietų:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
nų žiaurumų Bostono lietu
Romos
Katalikų
Galybę
57 Gatės St. So. Bostone, pirmas
viai susirinks i masini mi
447 Bro*dw*y
Pataria Seniui
aukštas.
(23)
SO. BOSTON. MASS.
tingą birželio 16 d., šešta Sukaktuviniai Sveikinimai
Lietuvių Transportai
Nesivaikyti Mergaičių
praeitą sekmadieni Bos-:
dieni vakare, Municipal
Noriu Pirkti Namą
tono
arkivyskupas
Cushingj
Iš
musų
draugų
Kazimie

Buiiding svetainėje South
Senas brocktonietis, 7l!kalbėio §* y-JL,.
Gegužės 29 d. laivu “Genesni Pirksiu namą Dorchestery ar ku
i)-z.ur a
Andp. -nn ?41DeJ°?V * ardo draugiį New Yorką atvj'- riame kitame Bostono priemiestyje Tel. AV 2-4026
Bostone ir pareikš protestą ro Venslausko ir Petro K t u
metu
O.-tai
A.
A.ideison,
os
masiniame
susirinkime
į ko ;ie Eetuviai:
nuo 1 iki 3 šeimynų dydžio. Turinprieš rusų žiaurią politiką šo Montelloje gavome svei praeitą savaitę gavo iš tei
Dr. John Repshis
Braves
lauke
Bostone
ir
ta;
riame kitame Bostono priemiestyje,
kinimo laiškeli, kuriame ra gėjo Robert G. Clark antrą
Lietuvoje.
proga aiškino, kad kataliku! Albinas Abromaitis, Leonas K. Paulau, 86 F St. So. Bostone, nu
LIETUVIS GYDYTOJAS
Birželio Dienų minėjimą šo:
,
... * Bajorūnas. Zinera Knkščiunai- rodant namo dydį. kainą ir įmokėjoi įspėjimą nesivaikyti mer- baznycia nesanti pnesm.
J
D
.
,.
...
Valandos: 2-4 ir 6-8
n.
organizuoja Amerikos Lie .“Pnsiunuu money ordej
, ... . , .
.te, Eduardas Balandis, Vincas mo sumą.
Nedėliomis ir Šventadieniais:
ga
demokratijai,
kaip
.
Helga
Grastaitls
.
tuvių Tarybos Bostono sky rj vertes $8. tai bus pasvei- * mo£vkl
nuo 10 iki 12 ryto
č jei šofcrio
kai kūne žmonės aiškina. iJanina Grigotoitis, Petras Jes.
Keleivio gyvavi- • . . •
rius. Minėjimo programa kmimas
Kambarys Su šilima
495 COLUMBIA ROAD
._
,1 laisnis atimtas.
Al a.1\ jskupas sakė.
kad ;keviėius, Paul Juraška. Marijo- Geras, apšildomas kambarys su
susidės iš minėjimui pritai mo 4 o metu proga. Tegul i
arti Upham’s Corner
ena> \\ia» ga\o au/ Amerikoje esą 29,000,000, :na Karvelis, Viktoras Kažemė- šiltu vandeniu ir vonia galima iš
DORCHESTER, MASS.
kintų choro ir solo dainų ir
nuomoti pas L. Masilionį, 96 G St.
iš trumpų kalbų. Įžanga
So. Boston, Mass.
nemokama. Apie progra
mą bus pranešta vėliau.
ko laisvėj, jei per metus ne dinių ir aukštųjų mokyklų. Rita Simanskytė.
PUIKI PROGA
DR. D. PILKA
Pasirašė
Kazimieras
Yen-jbenusikals,
tai
nereiks
sėdėPuiki
proga
pasidaryti
pinigų
at

Birželio 14 d., ketvirtaligoninių ir kitokių labda
Ofiso Valandos: ame IMI
laiku arba dirbant pilną
UICIl j, lietuviai, latviai ir slauskas ir Petras Krušas, ti. Dėl mergaičių teisėjas ringų organizacijų. Visa Birželio 1 d. laivu “General liekamu
tr aao 7 Od 8
laiką.
Reikia pardavinėti anglis,
ir oil bumerius. Labai ge
organizuota ealvbė yra Tayl,or >.New Yorką atvykstu aliejų
estai bendrai rengia de Iš 8 dolerių $3 atsiuntė drg. ‘ Įspėjo Andersoną “jų sauras uždarbis.
Rezultatai stebėtini.
546 BROADWAY
r Platesnės žinios tskfosu; G A 7- i
monstraciją mieste dienos Venslauskas ir $5 drg. Kru-;gOtis,” nes. sako, senam ne- įštildma"koiBtitucijaL Arki-Ple lietuviai:
metu. Demonstracija vyks Įsas.
išpuola perdaug jomis ru- vyskupas polemizavo prieš' Pranė Baranauskas, Domis 3955. Klauskit Mr. Charles.
Talafo
Motiejus
Karasa. P&niduoda Storo įrengimai
-------------------------pintiS. ...
-•
į
gubernatoriaus ramus |
naujausią Blansnarci
kny- Budy>'sIšsinuomoja storas, arba parsi
įteikti memorandumą apie
cą "Commufcism, Democra-A ol \ Grabazs,
_
_. Gerhardas
...
.
Prie Newport, R. I.,
duoda krautuvės įrengimai.
Tarp
rusų žiaurumus Lietuvoje ir
cy, and Cathohc Povver.
Mi|erjs
Perminas kitų įrengimų yra 6 pėdų “Pinnocle“
A. J. NAMAKSY
Nuskendo 18 Jurininkų MOTINA APLEIDO
double duty mėsos baksas, Dayton
apie Baltijos naikinamų
slicer, Dayton scales, Ice Coke Case
DU VAIKUČIUS kurioje sakoma, kad Romos Stasvs Si|eikis Pranas stanevj. ir
UAL ĮSTATE A IN8UBANC1
įrengimų. Kreiptis telefo
tautų padėtį svetimoj ver
-------katalikų bažnyčia yia ne- k.jus jonas stuikis, Jonas Tim- nu kitokių
Praeitą
ketvirtadieni
prie
bet kada: Hyde Park 3-3475.
409 W. Broadvray
gijoj. Apie demonstracijos
(22) Į
Policija
suėmė ,jauną_ mo- diauginga
Amerikos insti- pa< Martynas Suselis. Marija
Newport,
R.
I.,
apsivertė
„
..
SOUTH BOSTON. MA8S
laiką ir kelią bus pranešta viena karo laivo valtis su tina, 29 metu Mrs. Elsie R. ttucijoms.
Tausendfreund. Jonas Vabue- LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ
Office Tel. SOboston 8-0948
kitą savaitę.
las.
Jonas
Vaičiulėnas,
Juozas
B
m. 87 ORIOLE STUMT
daug jurininkų ir daug jau- Conley už tai, kad ji aplei-:_________________
Juozas Sinkevičius
W«st Rozbvry, M—
Valentinas. Aleksas Varneckas Praneškit jam ką turit. Jis nu- i
nų vyrų nuskendo juroje, do. paliko mieste du jaunus
Tel. PArkyay 7-0402-M.
pirks ir pasiims kada tik jums pa
Tikras skaičius nuskendu- vaikus, 2 ir 3 metų. nes sa- TREČIADIENĮ PAŠTAS ; ir Juzefą Vilinskaitis.
rankiau, popiet ar vakare. TelefoDrg. K. Bielinis Išvyko
nuokit: SO 8-8343.
(29)
šiųjų dar nėra paaiškėjęs. kosi negalėjusi iš $28 pašaiBUS UŽDARYTAS
Gyventi į New Yorką
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
bet bijoma, kad jų bus ne pos išmaitinti visus 4 savo
-------VAISTAS “AZIVA”
Prašom Atsiimti Laiškus
--------Draugas Kipras Bielins. mažiau 18 vyni. Viso vai- vaikus. Motinos vyras kur šį trečiadienį, gegužės 30
Dr. J. C. Seymour
1— Vaistas nuo nudegimo ir
kuris virš pusantių metų tyje plaukė 135 vyrai, kai tai pasislėpęs ir negelbsti d. visi pašto ofisai Bostone “Keleivio” ofise yra pora nuo nušutimo vandeniu.
(LANDŽIUS)
dirbo “Keleivio” Įstaigoje, dėl neramios juros Įvyko ta šeimai. Policija tyrinėja, ir apielinkėse bus uždaryti laiškų, vienas A. Bartašiu- 2—Vaistas nuo atdarų žaizdų Lietu’iB Gydytojas lr Chirurgas
praeitą savaitę išsikėlė gy nelaimė.
kokią pašalpą ji gaudavo, dėl Memorial Day šventės, nui, antras A. Krisiukėi
—mostis.
Vartoja vėliausios konstrukicijos
venti į New Yorką, kur jis
3— Akių vaistas.
X-RAY Aparatą
dirbs prie “Laisvosios Eu
Pritaiko Akinius
4— Vaistas nuo kojų niežėji
ropos Komiteto,” lietuvių
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
papirštėms.
sekcijos. Tas komitetas su
534 BROADWAY,
6—Vaistas nuo galvos niežė
SO. BOSTON, MASS.
sidarė šiomis dienomis Ame
jimo.
rikos visuomenininkų inici
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
atyva.
DR. G. L. KILLORY
r'e

Adv. Bagočius Sveiksta

Vienam keleiviečiui teko
pereitą sekmadienį aplan
kyti sergantį adv. Bagočių.
Ligonis išrodo labai sumen
kęs, sakosi netekęs jau 851
svarų.
Bet paskutinėmis
dienomis svorio kritimas
jau apsistojęs, 5 svarus net
pakilęs. Kaip visada. Ba
gočius domisi lietuvių vi
suomenės gyvenimu ir poli
tika. Daug skaito ir greitai
orientuojasi, budrus, mėgs
ta ir pajuokauti.
Sako:
“Apie Kalėdas daktarai
tvirtino, kad už 10 dienų!
jau mirsiu. Bet aš jų nepa
klausiau ir liepos mėnesį
jau galėsiu grįžti i savo ofi
są ; iš tikrųjų, ir dabar galė
čiau dirbti, jei tik galėčiau
paeiti.”
Ligonis daugiausia skun
džiasi, kad daktarai drau
džia stiprinantį
maistą.
Nieko negalima valgyt nei
gerti su druska: negalima
valgyt mėsos, negalima net
pieno gerti, nes ir jame esą
tūlų druskų.
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(Ar tikrai verta taupyta
tokiais laikais kaip dabar?
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Ši maža šeima turi gerą atsakymą.
Jis buvo toks pat, kaip prieš dvide
šimtį metų—arba prieš šimtą metų.
Taupyt pinigus visada verta, nežiū
rint kas pasauly dedasi.
Nežiūrint ar laikai blogi ar geri,
karas ar taika, žmonėms ką turi ban
ke pinigų visada yra geriau, negu
tiem, ką neturi—tas aišku visiems.
Neatidėk savo taupymo programos
dėl dabartinės padėties. Pirk išmin
tingai. neišleisk daugiau kaip reikia,
ir nuolat dėk pinigus i banką, mokėk
gyvybės apdraudą ir reguliariai pirk
United States Savings Bonds.
Arti trijų milionų taupių Massa
chusetts gyventojų turi pasidėję pi
nigu j 189 Mutual Savings Bankus.
Jeigu jus neturit, tai kodėl nepradėt
taupyt dabar?

The
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7—Vaistas nuo inkstų skau 18 Tremont SL, Kimbal
Kambarys 205
dėjimo.
BOSTON. TeL LA 3-2371
Reikalaukite šitų vaistų pa
arba: SO 6-2044-J
žymėtais numeriais. Kaina už SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU
kiekvieną numerį $1.00. PinilR NERVŲ LIGŲ
Kraui
■io iPatikrinimą
gai, čekis ar money orderis iš Dam
Jei Reikia, Duoda PenalUan
kalno. Adresuokit:
(51-1)
VALANDOS:

Joseph Machinskas
295 Silver Street
South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS

Savings Banks

Savininkas H. CABIT

of Massachusetts

100 Dorchester Street

'un under M,-.s«:husett5 !«w,

BORIS BEVERAGE CO.
220 E Street, South Btetoo
Pristato toniką, vyną ir

yugįes alų baliams,

Už $12 per metus gausi ligoje vėms į namus ir
«
$25 pašalpos savaitei
Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Visais insurance reikalais
kreipkitės į:
(n35)
Telephone: SO 8-3141
arba namuose, 1650 Columbia
BRONIS KONTRIM
Rr., So. Bostone, TeL SO 8*
598 East Broadvray
2414.
South Boston, Mass.
TeL SO 8*1761 ir SO 8*2483

Lietuviška Aptieka

/ui dmo*** t"*"'*!

Nuo 9 iki 6 kasdien.
Šventadieniais uždaryta.

SOUTH BOSTON
TeL SO 8-4149 z
Turim visokią raistą. Siunčiam
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimai, mandagus;
kainos nebrangios. Gyvename
čia jas 80

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
apdrausti

PERKRAUS
TYTOJ Al
(Inaurad
)

fia pat tr i taSaugi priežiūra,
836 BROADWAT,

SO. BOSTON,
TaL SOuta

