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50 METAI

Keleivio Pirmieji Metai
J. Vilkt, Thomaston, Conn.

Pirmaisiais Spaudos Takais, tckie užsiėmimai kaip po-
“Keleivio” atsiradimas ne-. ...

buv,, atsitiktinas. Jo atsira- fau pap.asta.5 žodžiais pa-
hi-aviumu k Į-į fl k nenusK.” nebus 

kitus, kad jame 
kažkas naujo, kas sudo

mins ir dar laikraščių ne
skaitančius. Ir tikrai, jei 
iki tol kitų lietuviškų laik-

Ja“ rašeių leidėjai savus skaity-
;>94. Tarpe ju butą 112,68/ . . - , • Z,-, ... . 1 ’ tojus skaitė šimtais, taiberaščiai. Su dar sKurdes- ,iT> , . . „ . , ,,.............. , j Keleivis juos pradedaniu kuiturmiu kraičiu tada , . .. . J ‘ .... . i , - skaityti jau tūkstančiais,i Amerika vyko kitu rusų J . r , . . i •: .. ‘ \ , Tiesa, ir jo skaitvtojų skai-įmpenjos pavergtų tautu at- .. . < . OAn* . J 1 & ‘ cius greitai nusmuko ki 200,
stovai. i • • . • - -i-„. . . - * •, kai jo antrasis iš eiles reAnais metais j

atvykusių lietuvių
tikriausiai buvo didesnis,, ... . ...... , buvo pradėjęs sau rašyti ir
negu jA\ valdines statisti- , , *-•. & .. . i,i- - laikrašti vesti i kleboniją,
kos žinios skelbe: ne visų • .u? i • -n i;-... . x , • - d • Tiesa, ir Keleivio pir-heiuvių. atvykusių ts Rus.- numefiai nebuv0 tu,..
jos, buvo nurodyta jy tautos į į dar neturėta

j g u d u s i ų laikraštininkų, 
bendradarbių. Ir pats A. 
Žvingilas, “Keleivio” leidė
jas, buvo ne iš spaudai ra-

nimo dirva buvo gerokai b* ūžiama,.
• DHnasus ipapurenta ir paruosta, L "

JAV valdinė statistika skel- u 
bia, kad tarp 1899-1914 
metų lietuvių atvykusių 
Amerikon jau buvo 252,-

daktonus J. B. Smelstonus,skaičius
gavo pažiūromis atzangu*,

kolių pavergtos 
gyventojai bėgo 
vien tik geresnio 
masinami, bet ir 
šviesos

Lietuvos 
svetur ne 
gyvenimo 
laisvės ir 

vedami.

“KEI ERGO“ ISTAUOS FA ,aST.’\'!AI (TRI ŠTISAI)

Iš kaires Į dešinę (sėdi): ’.V. Y. .-.nešt; S. M i 
minin! as). .1. Januškis (veiė.as-inenedžeria). 
Brazu?.!-. S. Strazdas. A. Yalei’.a. N. Jonuška

Keleivio 50 Metu Kebas
J. Vanagas, So. 

‘Keleivis” Kelio Nekeitė
Boston, Mass.

niu.
tas tik

’ Kcic : ris 
darbo 
ir už įuos

liu.1

Šančių, bet jo nusimanyta, 
kas reikia rašyti. Štai jistroškulio. . , .... ., ... Kas remia rasyu. o tai jisAtvvkusieji Amerikon lietu- ... . , * • „. besizmonedamas pnsiklau- 

viai skubeio pramokti skai- , . , . . , „ . .sydavo visokių šnekų ir at-skubėjo pr;
tyti, rašyti. Jie steigė ir _ _ _____ ,,* ' J i i , u- ėjęs savam pirmajam re-lanke savas mokyklas: bu- n •
resi į draugijas: leido spau
dą bei ruošė Įvairias prūsi- 
nimosi pramogas ir tuo pa
čiu dėjo kultūringojo bend
rinio visuomeninio gyveni
mo pagrindus.X V_-

Jau iki “Keleivio” at
siradimo, dar pi ieš rimtesni, 
trk.-icsr.Į Amerikon atvyku
sių žinių surašinėjimą, tai

išpasakodavo, o tas jau iš 
“Keleivio” tas nugirstas 
šnekas mėgino i “Maikio” 
lūpas Įdėti. Tegu, kaltais, 

prasčiokiškai, bet tai 
darbo pradžia geru 
pasukta. Maikis su

savo tėvu, i geras, sumanias 
rankas patekę, išliko gyvi 
iki šių dienų, visais visuo
meniniais, politiniais ir ki-

labai
buvo
keliu

yra iki 1899 metų, Ameri
koj lietuviai jau tuiėjo sa»o tajs kiaUgimajs besiidomau- 
periodinę spaudą. Štai 18/9
metais pasirodė “Gazieta 
Lietuvviszka.” Tą “gazieta” 
leido Mikas Tvardauskas 
Nev. Yorke Šv. Kazimiero

ją, viešai jais besikalbą 
ir tuo pačiu masinančiai pa
veikią skaitytojus.

Pirmieji Bendradarbiai
... . . . Pirmaisiais metais “Ke-

1 raugi jai talkininkaujant. jejvj5” mažai teturėjo bend- 
Toji gazieta tetuiėjo 1-j- ,adarbių iš šalies. Pirmoji 
skaitytoju. Piies /O metų, jjgesnju Petrovo apysakos 

metais, pasiiodė “pėdom Kristaus” vertimu 
l nija ii toliau seka Lie- pasi,-o(jė S. Kairiūkštytė 

tuuiszkas Balsas, Wienybė gėliau Paltanavičienė). Jos 
Lie.u” mr.kų,_ Rytas, vertjmas ėjo per kelias
yMidė.- Tė\ynė n kiti. f]egjmtis numerių, o vėliau 

Iš jų isailaike iki šių dienų buvo išleistas atskiru leidi-
V\VOrlA111C1 Alfl , T« • 1 • 1

niu. -Ji ir daugiau ką para
šydavo. Viena pirmųjų bu
vo ir Marija Raulinaitytė iš 
Worcesterio. rašiusi Įvai
riais moterų klausimais. 

Pirmųjų numerių kores-

“Saulė.” pradėjusi eiti
1883 metais. Ir Įdomu, kad 
ji tų metų dvasia, turiniu, 
kalba sustingusi laikosi iki 
šiol ir
remia, 

k’.f
tais ir, jei skaityti dabarti- 
,if -Vienybę” tuo pačiu Antanukas 
laikraščiu, ir šiandien lan
ko

• kas ją skaito ir 
“Wienybė Lietuvv-

pasiiodė 1886 me- pOn(ientai buvo: Ten buvęs, 
M. Raulinaitytė, Grinorka, 

(eilėraščiai), 
Atsilankęs iš Worcester,

kaitytojus. Tėvynė ^lass., A. A. iš Maynard, 
pasiiodė 1896 metais, bet yjass , Daugmatis iš Brook- 
190d m. sustojo, ir vėl pra- jvn, y., 0. Baronavičiu- 
Jėjo eiti 1908 metais ir teb- tė Juozas klukaitis iš Bos- 
eina iki šiol. tono> j A Gadeikis iš Det-

Taigi “Keleivis” jau tu- roįt, Mich., J. Jaunas iš 
rėjo šiek tiek spaudai pra- Montreal. Vaikinas iš For
mintus takus. Ir iš jam est ęitv, Pa., “Keleivio" 
praminusių takus tik trys skaitytojas, V. Plikaitis iš 
tebeeinantieji laikraščiai Lbiion City, Conn., Juozo 
gali pasisakyti esą už ji se- Draugas iš Meriden, Conn.,
nesni.

“Keleivio” Atsiradimas 
Jo Pirmieji Metai

ir
F. Pučkorius iš Pittsburgh, 
Mužikas iš Brighton. Mass., 
Antanas Rimkūnas iš Du- 
ųuesne. Ra.. Juozas Paš- 

Ne visi prieš “Keleivi” kauskas iš Thomas, VV. Va.,
ėjusieji laikraščiai žengė A. S. iš Brockton. Mass.. Ig- 
kartu su gyvenimu ir ėjo nacas Mažis iš VVaukegan, 
pirmyn kartu su savo skai- 111., Baudžiavos priešas iš 
tytojais, todėl jie neilgai ir Rochester, N. Y., Lietuvis 
teišsilaikydavo. Ne toks iš Lavvience, Mass., Laumės 
buco “Keleivis." Jis pačią Vaikas iš Collinsville, III., 
piimąią dieną pasisakė: Vargšas iš Du Bois, Pa., A.

“Mėginsim kiek galėdami Savukaitis iš Morgan. Pa. 
pritaikinti teip, kad ją Pamažu korespondentų 
(politiką) suprastų, ir iš jos tinklas augo. Veik visi jie 
naudotųsi tie musų broliai, pasirašydavo slapyvardžiais, 
l,mi< nė anl mis’ių ' (Nukelta i 16 pusi.)

“Keleivis” prieš 50 metų 
pasirinkto kelio nekeitė. Aš 
nelaikau kelio keitimu tą 
tvstclėjimą i šąli antraisiais 
metais, nes tai lygu greitai 
važiuojant slvstelėjimui i 
provėžą: tuoj pajusta, kad ,1 1 . .
vežimas krypsta ... ir vėl 
Įsukta Į kelio vidurį, kuriu- 
ir šiandien einama.

Aš tuo noriu pasakyti,
kad “K.” nuo pat pradžios
buvo socialistinės krypties.
Teisybė, tada tai buvo tik
užuomazga, tik silpnučiai nelaimės išve
daigeliai, 'net jie buvo. Tie, vairavo.
kurie tuos daigelius sodino, o ; ,• , • „ , R , bocialistinennti’c mo 1 mvitn tn voiL'oln

<u ui) : ; no:/
kalams 
vos.”

Tai nebuvo nai 
pasirinkimas, k i 
daugiau protu, ne 'XI i X i L X £ •

ouvo siekiama, 
tvirtinimas sočiai ist; i. 
kely, kuriuo ir ė k 
beeinama.

Kelias buvo sui
RtiGiHS Ii vi.._.tt • 
g’Ciai \ Jil tlGil, jc 

ti.

palys gal protu to reikalo ,ėti 
gerai nesuprato, bet sueis neauk,,ai _ 
be,,e taip daryti, nes jie bu- At .iminklrne, kad 
vo pagauti tų nuotaikų. Ku
rios brandino ir pribrandi- 

.... j.l.-fcdi.an.M... .. .ju.aus.us (pir- no Rusijoj >>' Lietuvoj 1905 
t-.arka: Pianas Ramanauskas, P. metUs.

Aš savo žodžius paremsiu 
šitokiais faktais. Jau pir- 
rnajame “K.” numery dar- nej sRa , nei 
bininkai raginami bendrai «- .
galvot, apie savo padėties ku,je anuome. 
pagerinimą. O jeigu “mes kuni2ui 
nemislisim, tai vargai musų 
didės, o musų vaikais didž
turčiai ars ir akės.”

Kiek vėliau, Nr. 5 būsian
tis Maikis seniui aiškina, 
kad “bagočiai joja ant dar
bininko sprando,” o Nr. 7 
jis seniui kala Į galvą, kad 
revoliucija nėra /vien žydu 
darbas, bet kad tatai yra

tovi ;a pi.ėia t\arxa: n ana? 
J. Sor.da (redaktorius).

50 Metų Praeitį Praskleidus
S. Miehelsonas, E. Milton, Mass.

“Keleivio” Atsiradimo 
Priežastys

Prieš penkiasdešimts me
tų Lietuvą supo Rusijos re
voliucijos bangos. Mūsų iš
eivija Amerikoje trošku ži
nių iš tėvvnės ir ieškojo lie- 
tuviškos spaudos, nes ark
liškai dar nemokėjo supras
ti. Šitokia padėtis Įkvėpė 
Antanui Žvingilui minti

pakiius

duomenimis trys 
daliai “K.” skaity ? 
vo savo tėvynėj la ..?. 
kvkiu ir tik čia at. v. 
silavino, kad iš 1 ..._ 
meta.s atvvkusių nemi

ii
pu
neguvu 
ir d i_ rankos 

skaityti “Keleivi” 
pažangų laikraštk 
“sliuptamiais,” “ei 
vadinami, o “cic iii- 
1913 metų “Drau 
('žiais tariant, y-a ' 
Lai, vagys, -rrd (i 
skunkiai,” juos “šv

ir caro valdžia yra Dievo kūną. Kunigo sukurstyti 
pastatyta; ir todėl kas eina fanatikai užpuolė ji ir taip 
prieš tą valdžią, tas eina sumušė, kad žmogus jau ne- 
prieš pati dangų L Socialis- begalėjo daugiau vaikščiot, 
tus ir revoliucionierius, ku- Dėl sulaužyto nugarkaulio 
rie norėjo caro valdininkus jis liko suparaližuotas ir, iš- 
iš Lietuvos išvyti, pralotas gulėjęs beturčių oriegiau- 
Antanavičius liepė žmo- doj keletą metų, mirė. 
nėms mušti ir išdavinėti ca- Chicagoj syki kal’oėjo so
lo žandarams. eialistų susirinkime F. J.

Tą jo aplinkrašti uoliai Bagočius. Staiga, salėj už-
skelbė *avo bažnyčiose ir geso šviesos ir pasigirdo . . .... ." X- - duslus Smūgis. Kai salė mis -r visokiais nedorais ap

Jie draudė katalikams skai- buvo iš naujo apšviesta, ar.t " iev,ma<*‘ 
gulėjo nutrenktas 

kalbėtojas, o šalia jo—mai
šu smėliu. Nors

L-zil Ij r i 11 r x i čir? : xi •: — _
tuos, kurie per ilgus metus 
juos skriaudė, alsindami 
sunkiais darbais, mokesti-

vos seimininkes, . u 
pakurstytos, m..e .
butu.

Visa tas trukdė 
bet nepajėgė jo su;ri;

Kitos kliūtys so i;? 
minčiai stiprėti p., 
kai iš Rusijos eina’ 
revoliucinėms bany 
siūbavos, daug ir < 
galvų apsvaigo' ir ; 
tikrąjį socialistinį 
nuėjo komunistiniais 
keliais.

“Keleivis’ 
nepasidavė,
pasilikt) ištii.imas d; ;
tiniam socializmui, vis 

;..,a

Įkurti Bostone laikrašti. 4 .. ....
Dirva išrodė pelninga. Ir Ą.me?lRos, kunigai.

taip 1905 metu pradžioje . . .
“Keleivis.” Leidėjas mūsĮi spaudą, o jei ku- gnnoų 

kad laikraštis nieko ’ is skaitė, tokiu.- liepė v ai y- <=
nieko nekriti- n 15 nam\- Tuo ^ie S1Uka?- - , • ,
norėdamas vi- buvo pasikvietę ir “Tėvą smurtininkai nebuvo sugau- 

siems įtikti, jis neįtiko be- Ru^imietą^ barzdotą basa--o bet ,i.iems buvo ai.-ku, 
veik niekam ir jam sunkiai *°« kapuciną, kuns vazinė- kad tai buvo kunigo moKi-
sekėsi. Prie to prisidėjo ir J°sl s,u "'suomis ir, kry- n'k! dt» bas

i • - i . . - yin i-kėles saiKindavo *i- Haitfoide pei socialis-.u ,, ,. ... . . .ekonomine krašto Krize. Z.O ./• Keiv-, -aiKinoa .. , • “gali pigiai nupirkti zmo
kinciuosius, kad neįsileistu Pakalbus n a> pat> buvau b,,',,,, •’

i- bU KUI1U II (ivabC.j savo namus bedieviškų užpultas.
Bet kuo pikčiau kunigai 31 vaikas, jau -Mai- ką

seni itiki
ateiviams, nes juos pirmiau- 11 : ’ ’. , . a^,,, jč,,:". .. . , • ... musų spauda juos lupdavo neJU, Kad n AmeiiKoj ne- • ; i-t rz
šia iš ( ai: ų a ci^ avo. bi Mes, socialistai, ruošda- jr įuo smalsiau žmonės mū- trukus bus revoliucija, o to nės už “K.” duo 'a 
to3la Pa5’etl^n^iai vem Ūda prakalbas, agituo-laikraščius skaitydavo, paties numerio kitoj vietoj j,- šiandien kemum
pe n ai. įaSviams. vin^i navom prieš caro tironiją Negalėdami nuveikti mus reiškiama mintis, kad uni- gauna nė is

savo jėgomis, “caro burdin- j°s turėtų eiti socialistų par

gimė 
norėjo, 
neužgautų, 
kuotų, bet

Nr. 9 vaikas seniui pasa
koja nemažiau “baisų” da
lyką. Jis sako, kad darb
daviai darbininkus laiko 
tokia pat preke, kaip duo
ną, sviestą ir tt. ir kad jie, 
matydami už vartų bedar
bių būrius, džiaugiasi, nes

tiems 
iis v f

tl

Fabrikai sustojo ir oaug
darbininku atsidūrė gatvėse ...
be darbo. Blogiausia buvo neltukjrtų socialia- , ..r kiu vadinamas

- - - - • Įtj “ant burdo * ir tt. mus piud.ivo, tuo SKaudzutu “iu vadinamai,
mūsų spauda juos lupdavo nėja,

ir laikraščiams, 
las vargo su “Keleiviu”
1908 metų ir, pagaliau, nu- nucjjaį remti. Mes aiški-
tarė ji uždaryti. riom, kad pirmutinis bandy- pravaldžiuojami kunigai) Nr. 35 straipsny “Kaip

“Keleivis” tačiau buvo iš- mas nuversti tą tironiją ne- pia(Jėjo keiti mums by las pagerinti gyvenimą" raso- 
gelbėtas. Miehelsonas su pavyko, nes nebuvo gerai teismuose. Užteko kuriam 1T>a, kad “milionai žmonių
Jurgiu Gegužiu primokėjo pasiruošta: tačiau iš 1905 korespondentui pakritikuoti >’r» šiandien pasekėjais 
Žvingilui keletą šimtų do- metų daug pasimokyta, ir kunigo elgesį. " ir tuojau Markso parodito kelio ir

... --- E «/ x
lkl ir rinkdavom pinigus revo-

gienai (taip tuomet buvo tijos nurodytu keliu.

i s i 11 c j i m (* 
viešumon kimu’: i

vieno ne
savaitraščio.

“Keleiviui’ Pgpi L 
Reikalai

“K.” visą laiką si 
savo tėvynės Lietuv 
kalais. -Jam rūpė u

leiių už senas mašinas ii- kai ateis laikas duoti antrą “Keleivi” šaukdavo 
pasiėmė laikrašti i savo ran- smūgi, “Dievo pastatytas" man. Bet kiekviena 
kas. Spaustuvė buvo page- Mikė nudardės nuo sosto "Keleivis” laimėjo, 
rinta, laikraštis padidintas stačia galva.
ir nustatyta jam griežtai re- Kai mes šitaip kalbėda
voiiucinė kryptis: prieš caro vom, kunigų sukurstyti fa- Kai carizmui žlugus Lie- nimas ant pasaulės pasige- to laikotarpio a . :
valdžią ir už laisvą Lietuvą, natikai keldavo salėse tuvos Taryba paskelbė l is.” dą—tiek jame da ;

triukšmą arba svaidydavo pasauliui atstatanti nepri- Jau nuo pat pradžios vi-džiagos iš Lietum s 
akmenis per langus. Kar-klausomą Lietuvos valsty-sur reiškiamas didelis pa-mo! Priminsiu maž 

Komunistai šiandien at- tais prieidavo iki kruvinų bę, mūsiškė dvasiškija už- lankumas 1905 metų revo- meną. Nežinau, 
kakliai gina Maskvos dikta- Įvykių. Pavyzdžiui 1913 simar.ė surišti Lietuvą “am- liucijai, raginama nuboti kitas Amerikos 
turą: bet prieš 50 dar ai- metais Detroite kunigo or- žinais ryšiais” su kaizeriška jos reikalams, plačiai rašo- beveik steno< rafiš 
kakliau mūsiškiai kunige- ganizuotų fanatiku būrys Vokietija ir tuo tikslu pasi- ma apie revoliucionierių šė 1911 m. Petro : 
liai gynė caro valdžią. To- užpuolė ir kruvinai sumušė kvietė vokiečių princą Ura- veiklą ir tt. kusi Lietuvių Seimą. >
dėl už Lietuvos laisvę tada tris socialistus: S. šnabj, K. cha užimti Lietuvos sostą. Taip tegalėjo rašy ti kad tą padai ė. x 
mums teko kovoti dviem Tamošiūną ir Leoną Čas-Gal ji darė tą juokais? Ne! ii’ netvirtai sočiaiistiškai Socialdemokratai 
frontais: vienu frontu prieš kauską. Sumušė jucs dėl Urachą ji skaitė tikra “Die- galvoją, bet socialistiškai d iškėlė Lietuvi 
carizmą, o antru prieš lie- to. kad jie dalijo gatvėje vo dovana" Lietuvai, nes jis jaučią žmonės ir todėl ne- šūkį dar tais i,,'bai . 
tuviškąji klevą, ištikimiau-lapelius, kviesdami žmones buvo Katalikas, Lurėjo dide-beturėjo stebinti ir naujųjų nevier.as “pa:r'<)t. 
šią carizmo ramsti. i prakalbas- “kruvinajam ię krūvą vaikų ir, besiruos-“K.” savininkų—J. Gegužio visiškai patenkinu

Niekad mūsų tautos istori-sekmadieniui” paminėti. damas i Lietuvos karalius, ii- S. Michelsono—1908 m. kampininko padėti,
ja neužmirš Seinų vyskupi- New Yorko valstijoj, “išmoko lietuviškai sukalbę-spalio 1 d. pareiškimas tos laisvės - į>< U, t 
jos valdytojo praloto Anta-Hoosick Falls miestely, vie-ti ‘Tėve mūsų.’” Taip džiu- (laikraštį jie perėmė nuo Ir “K.” nekurta 
navičiaus aplinkraščio, k u-tos socialistai suruošė pra-gavo kunigų spauda. 1908 m. rugsėjo 26 d.), ka i kęs. Rad “me.
liuo jis skelbė: Kiekviena kalbas ir pakvietė iš Nevv Protestuodami prieš šitą “kova eina tarp saujelės kiekvieną judėjim ų 
valdžia yra nuo Dievo, todėl Ycrko kalbėtoją Joną Per- (Nukeltai 10 pusi.) turčių ir milionų vargdie- (Nukelia Lipus.

Kova Prieš Uracha

teis- vadinasi socialistais,” kad joje palikusių toki . 
bvla tas mokslas yra geras ir “di- bo žmonių likimas, 

delėje praktikoje šią gady- laiką plačiai inloi; 
nę” ir kada žmonės tą vyksta savajame kra 
mokslą supras, “tada gyve- pavartęs gali ga;?.:

Kova su Kunigais
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Socialistiniai 'Keleivio9 
Pirmtakunai

JONAS D. SMELSTO1UI S

Vaclovas Biržiška, Boston, Mass.
Minint mūsų seniausiojo ir Y. Karaliaus leista ir re- 

dabar ir ilgiausiai ėjusio daguota “Nauja Draugija’’ 
socialistinio laikraščio “Ke- buvo jau ne tiek socialisti- 
leivio” 50 metų sukakti nis, kiek aiškiai anarehisti- 
(nors kaipo socialistinis nai-laisvamaniškas laikraš- 
laikraštis jis yra dviem me- tis, panašiai kaip ir tų pa
tais jaunesnis, nes, prade- čiu A. Lalio ir J. Laukio 
ięs eiti 1905 metų vasario 1900-1901 Pittsburghe leis
ti d., jis ligi 1907 metų tik ta “Ateitis.” Bet jau Chi- 
retkarčiais dėjo kiek infor- cagos lietuviškos socialistų 
macijų ir apie revoliucini kuopos 1902-1903 metais 
sąjūdi Lietuvoje, o jau aiš- “Darbininkas” (teišėjo du 
kiai socialistiniu virto tik numeriai) tų svetimų so- 
nuo 1908 metų. paėmus jo cializmui priemaišų netu- 
redagavimą i savo rankas rėjo. 1904-1907 metais J. 
S. Michelsonui), pravartu O. Sirvydo ir J. Baltrušaičio 
prisiminti ir socialistinius redaguojama “Vienybė Lie- 
“Keleivio” pirmtakūnus tiek tuvninkų" buvo tuo laiku 
čia Amerikoje, tiek ir Lietu- aiškiai socializmui prielan- 
voje. ki. lygiai kaip ir 1905

Kai kas (pav. ir A. Rim- 1907 metais ėjęs Brooklyne 
ka) kartais spėdavo, kad “Spindulys.” O pradėjfisi 
pirmuoju mūsų periodinėje nuo 1905 metų gegužės 9 d. 
spaudoje išspausdintu so- Philadelphijoje eiti “Kova.” 
cialistiniu straipsniu galima kurią 1905-1906 m. redaga- 
laikyti 1884 metais “Aušro- vo J. O. Sirvydas, buvo jau 
je” išspausdintą -J. Šliūpo "Lietuvių Socialistų Parti- 
straipsni “Mokslas apie tau- jos Amerikoje” organas, 
tinę ūkę.” tačiau tai nebuvo grynai socialdemokratinėje 
savarankiškai J. Šliūpo pa- kryptyje vedamas, 
rašytas straipsnis, bet jam Tai visi anksčiau

eT
f o

Antrasis redaktorius

“KELEIVIO” PIRMIEJI REDAKTORIAI
MIKAS I’Al.TAN AVlčll'S

-• f-' 7 Td

Pirmasis redaktorius.

PIJUS Kš.NAITIS

Tretysis redaktorius.

50 JĮ etų Praeiti Praskleidus

(Atkelta iš 9 pusi.)
kunigų žygi. Lietuvos so
cialdemokratai tuomet išėjo 
iš Lietuvos Tarybos, gi mes, 
Amerikos socialistai, prade- 11 
jom smarkią kovą prieš tas 

pastangas supančio
ti dar negimusią valstybę
“amžinais rvšiais” su Vo- 
kietijos monarchija.

Mūsų kunigėliai tačiau 
nespėjo išmokyti Urachą 
sukalbėt lietuviškai visą ro
žančių, kai kaizeris karą

minėti pralaimėjo ir Vokietijoj ki 
iš Mažosios Lietuvos išvy- laikraščiai ir buvo "Kelei-
kus Amerikon, likę pas M. vio" pirmtakunai čia Ame- 
Jankų studentiški jo klau- rikoje. O skiriamuose Di- 
sytų Maskvos universitete džiajai Lietuvai ir spausdi-
politinės ekonomijos pa-------------------------------------
skaitų užrašai, kuriuos Jan
kus. J. Šliūpo neatsiklausęs, 
pats savo bute juo? suradęs, 
išspausdino “Aušroje.“

Amerikon atvykęs, 1885- 
1889 metais J. Šliūpas čia 
leido “Lietuviškąjį Balsą,” 
kuriame kartais būdavo de
damas ir vienas kitas socia
listinio atspalvio stiaipsnis.
1892-1893 metais d.r. J. Šliū
po redaguota ir Tilžėje 
spausdinta “Apšvieta” bu
vo mišraus turinio žurnalas, 
kuriame iš viso tebuvo idė-

Prof. VACLOVAS BIRŽIŠKA

lo revoliucija.
Mūsų Miiionai Lietuvai

Ką SakoKeleivioSteigėjas
Antanas Žvingilas, Jewett, Conn. ♦

Aš gimiau 1870 metais savaitei vieną doleri dau- 
Matuliškių kaime, Vilkaviš- giau.” Sutikau. Visi bu- 
kio apskrity, Į Ameriką at- vome patenkinti. “Keleivis” 
važiavau 1891 metais. Te- tais laikais daugiausia turė- 
ko dirbti visokių darbų, te- jo 3,000 skaitytojų, 
ko ir knygas pardavinėti, Šiandien aš jau negaluo- 
lai k r a š č i ų prenumeratas ju. Prieš kelerius metus bu- 
įinkti, daugiausia “Lietu-vo padaryta operacija ir nuo 
vos,” kuri anuomet buvo ge- to laiko nebeatsigaunu. Per- 
riausįas laikraštis. nai nustojau vienos akies.

Lavvrence, Mass., Įkūriau Sunku rašyti, todėl atsipra- 
spaustuvę. Spaudos darbų šau už blogą raštą.
gaudavau iš Bostono lietu- --------------------- - —
viu. todėl vėliau spaustuvę
perkėliau i Bostoną. Kalba TretįįSlS

“K.” Redaktoriuslando mieste 1936 metu bir- , .?av0.. biznį, -f?-5“*?™ 
želio 20-21 d. Delegatu bu- I“**“*"““. teėjauDelegatų

tėjusiems Lietuvos žmo-vo ^64, kurie atstovavo 80,- . .• mintis iš- meilJ *veieivi, ku
nėms pagalbą. Tuo tikslu organizuotų Amerikos ‘ T;, minti kystės auklėtoju ir
buvo Įkurtas Lietuvos šel- sėtuvių.
pimo Fondas, kuris surinko Amerikos Lietuviu Kon 

pasiuntė Įvairiems labda- &resas

daug visokių adresų visoj

Lietuvos Demokrati- 
komitetams apie Tvarkai Atsteigti atsi- 
Ar tai reiškia darė puošnioj Carter Hote- 

nei cento”? lio sa^j labai iškilmingai. 
~ , Delegatus sveikino ir Cleve-
Po P“.™? p**“1!™ ka‘ lando majoro atstovas, ku

ro. kai jsikure nepnklauso- ,.js ta,.p kRa Ro pasaRė;
Mums, Amerikoje girnų

nngiems
$35,000.
"Lietuvai

ma Lietuvos respublika, 
mes rėmėme savo doleriais 
ir ją. Atvykus Jonui Vilei
šiui paskolos reikalais, 
leivio
iom

siems ir augusiems,

leisti laikrašti. Tą minu as 
pareiškiau savo gyvenimo 
draugei Ievai. Ji pritarė. 
Redaktorių pakvietėme M. 
Paltanavičių, raidžių rinkė-

Sveikinu susilaukusi 50 
metų “Keleivi,” kurio kūdi- 

man te
ko būti. Kada? Labai se
nai. Rodos, kad 1906 ir 
1907 metais.

Kai Žvingilas kvietė ma- 
“Keleivi” redaguoti, ašjas buvo A. Macijauskas, ne .

vėliau Juozas Valatka, visi asmeniškos pažinties >u juo
trys jau mirę.

“Keleivio” vardas šitaip
gimė. Kai pradėjome ruoš-

<unku tis kisti laikrašti, tai reikėjo

neturėjau, o apie Smelsto- 
rių nė girdėte negirdėjau. 
Visus susitarimus, kaip ir 
pati redagavimą, atlikdavo-

, ------ - —c------ ->• -------- - - , i .. me perlaiškus. Atsimenu tik‘net Įsivaizduoti, kaip civili-^ išardą sugalvoti M. tįek, Rad žvingilas man ra_
77 . zuotoj šalv gali dėtis tokie Paltana\ įcius siūle toki, as _ . Paltanavičiui nasi-

) namuose mes ture-aaivba: kokie dabar dedu- kitoki. Vis negalėjome su- ’ į1 .. . P, .... iiiA riun.r Jha1’ K0Kie naDal aeoa- . •& traukus, jie patvs (t. v. lei-
su juo daug pasitarimų sLLietuvoj. Bet aš tikiuos, įtaikinti. Bet vieną rytą, - banda redaguoti savo

apie tos paskolos orgamza- Rad šig Amerikos Lietuviu kai V1S1 susirinkome į darbą, d 3 ą
vimą. Buvo nutarta išleisti Kongresas padės savo tau- mano gyvenimo draugė Ieva 

IDtlH’AC T UlCfDC BO- ‘ ° 1 ------ -‘Lietuvos Laisvės 
ir pardavinėti 

lietuviams.

dėjai) bandą redaguoti 
laikrašti, tik jiems nesise
ką. Čia, turbūt, ir buvo 
kalbama apie raidžių rinkė
ją, kuris tais laikais spaus
tuvėje dirbo. Ar tai buvo 
Smelstorius. ar kas kitas— 
nežinau. Taip pat nežinau, 
kaip ilgai “jie patys” reda
gavo.

Kas liečia Antonovo re
dagavimą. tai aš Įpiršau ji 
Žvingilui. tik Antonovas ne
ilgai redagavo. Žvingilas 
net pas mane Į namus atva
žiavo ir kvietė keltis i Bos
toną užimti pastovią redak
toriaus vietą, nes Antono
vas, kaip sakė Žvingilas, 
nenorįs daugiau redakto- 
riauti, kadangi viską, ką ži- 
nojęs apie revoliuciją, jau

tai negerumus pašalinti.” sako: 
Delegatų buvo iš

Mūsų priešai buvo palei- 0 ' 
dę apyvarton šmeižtą ir ii- nus
gai ji valkiojo, kad sočia--^rne!^kos . ....
listų obalsis buvęs: “Lietu- prakalbose, kurios buvo Amerikos kolonijų, 

vai nei cento !” Kad tai bu- ruošiamos tiems
vo nedoras prasimanymas, Platinti, kalbėdavo

juos
li VISU 

nuo
bonams Kanados iki Kalifornijos, 
geriausi Viešbučio salė su 600 vietų 

ui geriausia parodo Us fak- socialistų kalbėtojai? šituo buvo kupina žmonių. Gal 
tas, kad 1914 metu rudeni, ^du buvo.sunnkta Lietuvai «nja taipgi buvo pilna pub- 
kai karo audra skaudžiai *2.0(10,000. likos Prezidiuman,Slinkt,
palietė Lietuvą, Amerikos Atsimenu, “Keleivio” re- Dr. Vitkus p-le -Jeskevitiu- 
lietuviu socialistai tuojau dakeijon syki atėjo jaunas P-le Mikuziute ir Dr. Si- 
organižavo dėl karo nuken- « šviesia barzdele, manauskas. Posėdžiai ne-

Pasisakė vardą ir pavarde, paprastai tvarkingi.
----------------------------------- parodė dokumentus ir sako: Firmoj sesijoj buvo du re
tais dar pasirodė “Draugo” “Lietuvos apsaugai organi- feratai. “Keleivio” redak- ---------------------------
organizacijos o r g a n a s zuojam šaulius. Reikia torius S. Michelsonas skaitė «aš turju vardą. 
“Draugas” (teišspausdinta ginklų ir kitko, bet neturim aP*e Lietuvos ūkininkų žvingilas keliavo po visą 
Nr. 3-5, o šiai organizacijai už ka nusipirkti. Todėl at- bruzdėjimą ir valdžios rep- Amerika, tai tegul būna ir 
susiliejus su LSDP, šis važiavau Amerikon auku resijas. Publika salėj ver- io iajkraštis ‘Keleivis’.”

ANTANAS ŽVINGILAS

Juk

ver- j0 
Smeto- ’

ta keletas J. Andziulaičio
ir P. Janušio (Bruzdos Jo-namuose Mažojoj Lietuvoj “Draugas” virto ėjusiu ligi rinkti.” kč. Referatą apie
nukasi socialistinės linkmės lietuviškuose laikraščiuose, 1906 metų balandžio mene- Tai buvo A. Žmuidzina-nos diktatūrą skaitė L. Prū-
straipsnių, o šiaip daugiau- 1892-1894 metais, o kartais šio "Darbininku.” Be to vičius. Lietuvos Šaulių Są- seika.
šia vietos buvo skiriama be- ir vėliau. “Varpe” buvo iš- 1905 metų gruodžio 15 d. jungos atstovas. Nors Įis Išklausęs tuos referatui,
letristikai, evoliucijos teori-spausdintas vienas kitas tas pats A. Janulaitis Bitė-nieko neprašė, bet vistiek kongresas priėmė ilgą rezo-
jai ir Įvairiems lietuviškiems straipsnis su tam tikra so- nuošė išspausdino vieninteli buvo aišku, ko jis pas mus Huciją. kuri baigiasi šito-

Visi sušukome ura, 
visiems tas vardas patiko. 
Taip Ievos Žvingilienės su
galvotas “Keleivis” tebeke
liauja ir iki šios dienos.

Keleivyje” sudėjęs, o ki
tokiu temų negalis sugalvo
ti. Kvietimo keltis i Bosto
ną aš nepriėmiau, bet vėl 
redagavau laikrašti “per

tendencija, kuri satyrinio laikraščio "Spar- atėjo. kiais žodžiais: • M. Paltanavičiui pasitrau-paštą,” kol atėjo S. Michel-
1890 metais kovo 6 d.—1891 rašė tai dr. J. Bagdonas, vos” numerį, kuriame ta- —Kiek duosime?__krei- “Amerikos Lietuvių De-kus, antras redaktorius buvo sonas.
metais gegužės 10 d. reda- tai dr. S. Matulaitis, o jau čiau nebuvo jokio teksto, pėsi i mane J. Gegužis. mokratijos Kongresas, gir- Jonas Smelstorius, o kai jis Tais laikais dar siūbavo
gavę? “Vienybę Lietuvnin- daug vėliau ir A. Janulaitis bet vien tik politinės iliust- —Duokim 25.000 auksi- dėdamas apie tokius pasi- pradėjo negerai rašyti, aš ji 1905 metų revoliucijos ban
kų" J. Andziulaitis bandė ir kai kurie kiti. Tikroji gi racijos su lietuviškais ir nui—atsakiau. baisėtinus Lietuvos vyriau-atleidau ir pasikviečiau P-gos lietuvių visuomenėje.
Įnešti kiek socializmo dva- socialistinė spauda lietuvių lenkiškais parašais. Ir šiandien aš turiu šau- ^>’bės» smurto darbus, kelia Bukšnaiti. Jis buvo lietu- Pažangieji laikraščiai buvo
sios, bet kaip tik dėl to ir kalba prasidėjo tik 1896 Pagaliau 1906 metų ge- lių Sąjungos prisiųstą liūdi- griežčiausi protestą ir rei- vių socialistų sekretorius ir pjinj neramumo ir proleta-
buvo nuo redagavimo nuša- metais, kada Ciuriche. Švei- gūžės mėnesio pradžioje jimą. kad "Keleivis” aukojo kalauja, kari ta žiaurių dirbo Nevv orke agentūioj. riškos desperacijos. Tik jau-
lintas. carijoje, buvo išspausdintas pradėta leisti Vilniuje lega- šaulių ginklams 25,000 auk- smurtininkų klika, susitepu- Jis ten gyvendamas redaga- nulis “Keleivis” pradėjo

1894 metai? Mt. Carme- pirmasis “Lietuvos Darbi- lir.ę “Naująją Gadynę." ku- sinų. Amerikos pinigais ši si nekaltų Lietuvos žmonių vo. Ketvirtasis redaktorius lankyti skaitytojus su links-
lyje dr. J. Šliūpo Įsteigta ir ninko” numeris, pavadintas rios daugumas numerių bu- suma reiškė apie $130.
paskiau ligi 1896 metų She- “laikraščiu pašvęstu reika- vo konfiskuoti ir kuri tuo . ., _ . .
nandoah. Pa., ir Scranton. lams Lietuvos darbininkų." vardu teėjo ligi 1906 metų °*

leista. pasivadinusi kuri dar lenkiškai buvo su- pabaigos.. Ją pakeitė ligi p.on?^esas.. ../***. .
metu eesužės 23 <1. Bemok™..,., Atsie.gt,

reikalam? ir klausimams, cialistine

Pa..
darbininkišku rašęs dr. A. Domaševičius, 1907

krauju, tuojau pasitrauktų buvo A. Antonovas, o šiam nia šypsena, pradėjo skleisti 
ir atiduotų valdžią atsto- pasitraukus, vėl P. Bukš- ramią nuotaiką ir viltį Į 
vams tos vyriausybės, kurią naitis. šviesesnę ateitį. Tos kryp-
buvo paskyręs paskutinis Tuo metu pas mane rin- tjef! laikėsi ir visi kiti redak- 
(1926 m.) teisėtai išrinktas kėju dirbo Juozas Undžius. toriai.“lietuvišku

laikraščių." “Nauja Gady- o lietuviškai išvertė dr. K. ėjęs “Skardas,” o paskiau ir Už Lietuvos žmonių lais- Lietuvos seimas, iki bus iš- Jis kartą man sako, kad ne- Tokiais keliais vaikščio-
nė" labiausia buvo skiriama Grinius. Šio žurnalo, jau ligi 1908 metų birželio 3 d. vę mes visada kovojom ir rinkta ir sušaukta Steigia- paranku turėti redaktorių damas “Keleivis” gražiai
laisvamanybei platinti, bet virtusio “organu Lietuvis-ėjusi “Žarija." Be to dar gausiai jos reikalams auko-mojo Seimo nustatytais pa-kitame mieste. Sako, su-augo. stiprėjo ir tąpo stip-
spausdino ir kiek socialisti- kos Social-Demokatų Par- nuo 1907 metų spalio 30 d. jom. Todėl mes negalėjom grindais tikroji Lietuvos manim gyvena, matyti, apsi- liausiu ir mėgiamiausiu
nių straipsniu, nors. čia pri- tijos," Nr. 2 buvo išspaus- Bellshillyje, Škotijoje, pra- pritarti tam smurtui, kuriuo žmonių atstovybė. trynęs vyrukas, buvęs revo- Amerikos lietuvių laikraš-
sidėjus J. Laukiui-Keliau- dintas 1898 metais Tilžėje, dėta leisti socialistini 1926 metų vieną gruodžio Kita rezoliucija pasmer- liucionierius, jis gali būti £ju.
ninkui ir S. Malevskiui-Ho- o Nr. 3 ten pat 1899 metais. “Rankpelnį." naktį buvo nuveršta teisėta kė Lenkijos imperialistus, geras redaktorius. Kitą Kaip motina džiaugiasi ir
molickiui. aiškiai pradėjo Toliau jau jis nebėjo, bet Tai štai. kaip atrodo Lietuvos vyriausybė ir išvai- kurie persekiojo \ ilniaus dieną ir atėjo S. Michelso- didžiuojasi savo išauklėtu’
vyrauti anarchistinė link- iau tais pačiais 1899 metais “Keleivio" kilmės medis, kyląs žmonių išrinktas sei- krašto lietuvius. nas. Sako, aš dabar nedir- kūneliu, taip ir aš, buvęs
mė. lygiai kaip ir Baltimo- Bitėnuose pasirodė ir Nr. vaizduojąs jo visus piano- mas, o jo vieton pastatyta Pasmerkęs visus smurti- bu, tai galiu pabandyti re- vienas pirmųjų “Keleivio”
rėje 1896-1898 metais V. 1-3 “Aido Lietuvos Darbi-kėjus. Bet jie visi jau se- tautininkų diktatūra su ninkus ir lietuvių tautos e n- daguoti: jei nesugebėsiu, redaktorių, šiandien džiau-
Karaliaus leistame “Kar- ninku Gvvenimo.” Nuo 1901 nai išmirę, o “Keleiviui" Smetona priešaky. Ir kai gėjus, kongresas pastatė tai aš, sako, nieko neprfclai- gjUogi didžiuojuosi
de.” metu liepos mėnesio Tilžė- jau einant aiškiai nustatytu šitie smurtininkai pradėjo reikalavimą, kad visi po ii- mėsių, nes šiuo metu esu be j,. man teko auklėti ši

šiokia tokia socialistinė je pradėta spausdinti ir keliu, greta jo išaugo ir ei- šaudyti . Lietuvos žmones, tiniai kaliniai tuojau būtų darbo. Atlyginimo sutarė- laikraščių milžiną,
kryptis aiškiai pastebima ir LSDP organą “Darbininkų lė naujų atžalų, tiek ir čia 1936 metu 9-mc numeryje paleisti iš Lietuvos kalėji- me $12 savaitei.
R. P. Kuncmono 1896-1898 Balsą,” kuris ėjo ligi 1906 Amerikoje, tiek ir vėliau “Keleivis” iškėlė •sumany- mu............. ....

Shenandoah, Pa., metų balandžio mėnesio, Lietuvoje ir ypač pirmai- mą šaukti Amerikos lietu- Prieš išsiskirstant,

kad
mūsų

Sveikinu ir visus “Kelei- 
Jis pradėjo gerai reda- vjo” skaitytojus, ypač tuos,

leistame -Pennsylvani.ios nuo 1902 metų Nr. 4 A. Ja- siais nepriklausomos Lietu- vių kongresą, kuris turėtų gresas įkūrė pastovią orga- K“"11; •^f’^asik Jhėiimuš" kU'te ’’ ?*an? •reda*
Darbininke” (1897-1.898 m. nulaičio redaguojamas, ku-vos metais, kurių tačiau pasmerkti tautininkų dikta- nizaciją Lietuvos žmonėms _ 1 “ ‘ - gavimo laikais n atsimena
pavadintame tik “Darbinin-ris oficiališkai, rusu žandar-daugumą nuvertė vėlesnieji turą ir pareikalauti grąžinti remti. Kadangi tai organi- * - ‘ vakara 61 el-a?C1Uv’ felJet.0I]us *r

Baltimo- merijos akims apdumti, ne- toje pačioje Lietuvoje poli- atimtą Lietuvos žmonėms zacijai pavesta tęsti kongre- ™ nnkeju. vieną vahaią straipsnelius, parašytus Pe- 
J * O “Ke- laisve. so pradėtąjį darbą, tai jai Jis sako: bės, Lušnakojo, Brooklynie-

ki- šitą sumanymą tuojau pa- ir paliktas tas pat? vardas: “Michelsonas nemoka ge- Bvžant0 (tai mano šla

metais

ku"), 1898 metai
rėie V. Karaliaus leistoje šiojo J. Lizdeikos slapyvar- tiniai pasikeitimai 
“Galybėje” (nors labiausiai di ir gyvendamas Mažojoje leivis,” augdamas visai 
čia reiškėsi laisvamaniškai- Lietuvoje ir čia

rieštikybinė tendencija). kų Baisa" ir spaus
Darbinin- tose sąlygose, sugebėjo svei- rėmė “Naujienos” ir iš visų Amerikos Lietuvių Kongre- rai lietuviškai, bet as vis su- nyVardziai) ir su mano pa- 
ausdinda- kas ir savo veido nepakeitęs kolonijų pradėjo plaukti to- sas Lietuvos Demokratinei statau žodžius taip, kaip įei- ties pavarde.

189.8-1899 metais Balti- mas. rodė savo gyvenamą išeiti visą tą rimtą 50 metų kiam kongresui pritarimai. Tvarkai Atsteigti 
morėje J. Laukio, A. Lalio vietą Londoną. 1905 me- amžių. t Kongresas Įvyko Cleve- i 15

kia, nes aš moku lietuvių 
(Nukelta Į 15 pusi.) rašybą, bet už tai duosi man Pijus Bukšnaiti*.

L
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Balfas >r Taryba Sumanyta
‘Keleivio

vartosite, tai toliau gausite tinių galėjo atvykti ir įsi- Ji užlaiko Informacijų Cent- 
daugiau,” pasakė BALF’ui kurti Amerikoje. Kiekvie- ra, kuris informuoja ameri- 
valdžia. Tikėtasi, kad iš nam jų buvo parūpinta dar- kiečius apie Lietuvos bylą, 
viso tuo būdu būsią galima bo ir buto garantija, ir kiek- ir ji palaiko VLIK’ą, kuris 
gauti pusę miliono dolerių, vienas jų buvo pasitiktas dirba Lietuvos laisvinimo 
Bet gauta daugiau. Praeitų uoste ir nugabentas kur rei- darbą anapus vandenyno.

.... .. metu BALF’o atskaita paro- kėjo.- Bet didžiausis Tarybos nuo-
tc e senas, . »i ton, . ass. Jo, kad pjrmajį dešini- Pe to, likvidavus srovi-pelnas yra tas, kad dėl jos

Šiandien mes turini Ame- gbe. ti metų iš valdžios gauta ui- nius fondus ir visoms sro- pastangų šios šalies kongre-
rikos Lietuvių Tarybą ir !r tiktai čia, šitame Pitts- nigais $820,834.29. Iš visų vėms pradėjus išvien dirbti fas paskyrė vadinamąją
BALF'ą. I ries tai turėjom burgho suvažiavime, buvo šaltinių pinigais ir daikta's BALF’o, žymiai sušvelnėjo Kersteno komisiją ištirti
dar Amerikos Lietuvių Kon- Įkurta Amerikos Lietuvių gauti arti $4,000,000. mūsų savitarpiniai santy- Rusijos bolševikų kruviną
gresą Lietuvos demokrati- Taryba. Čia nustatyta jai BALF’as per dešimti me- kiai. terorą Lietuvoje,
jai ginti. Ir nesigirdami ga- tvarka, užbrėžti uždaviniai, tų atliko labai didelį darbą. Tą pati reikia pasakyti ir Mums malonu apie BALF
lim pasakyti, kad visas tris Įsteigtas iždas ir sudaryta Jau nekalbant apie medžią- apie Amerikos Lietuviu Ta- ir Tarybą šiandien kalbėti,
šitas organizacijas sumanė valdyba. Be kitų uždavi- ginę pagalbą mūsiškiams r-’bą. Jos atlikti darbai do- nes mintis jas steigti gimė
‘'Keleivis.” nių, Tarybai uždėta parei- tremtyje, apie 30,000 tiem- litinėj srity yra milžiniški. “Keleivy.”

Apie Amerikos Lietuvių ga organizuoti ir bendrą 
Kongresą pakalbėsime at- Amerikos lietuvių fondą 
skilai; čia gi nušviesime tik- Lietuvos žmonėms pagalbą 
tai ALT’os ir BALF’o atsi- teikti.
radimą. Pittsburgho suvažiavime

Kai kas šiandien klaidin- Įkurti toki fondą nebuvo

mi i s siu numiim i rrTrrs-rTrrrryyr-
R

8 ►fB
Musų Mirusieji

gai mano, kad Taryba pra- galima dėl to, kad visų pir- 
dėjo veikti nuo 1940 metų, ma reikėjo dar susitarti su 
kuomet apie 10 mūsiškių srovių fondų žmonėmis; rei- 
veikėjų nuvyko Washingto- kėjo, kad jie sutiktų savo 
nan ir Įteikė prezidentui fondus likviduoti.
Rooseveltui raštą bei skun- Tik paruošta bendram 
dą dėl padaryto Rusijos fondui dirva. Atėjo ir 1944 
smurto prieš Lietuvą. I’ei metų pavasaris. Ir tik ta- 
tie vyrai nebuvo Amerikos da, 1944 metų kovo 24 ir 
Lietuvių Taryba, kokią mes 25 dienomis, Amerikos Lie- 
turim šiandien. Jie nebu- tuvių Taryba sušaukė visuo- 
vo mūsų visuomenės pripa- menes veikėjų susirinkimą 
žintas autoritetas. Ii iš vi- Chicagoje, Morrisono vieš- 
so jie nebuvo organizuotas būtyje, ir čia buvo Įkurtas 
kūnas. Taryba buvo Įkurta Bendras Amerikos Lietuvių 
tiktai 1943 metais. Štai, Šalpos Fondas, angliškai— 
prašom keletą faktų: United Lithuanian Relief

Kai 1941 metais karo Fund of America,
audra palietė Lietuvos že- Kaip ALT'as, taip ir
mę, Pasaulio Lietuvių Są- BALF’as buvo sudarytas iš
jungos pirmininkas adv. R. visų keturių mūsų visuome- 
Skipitis prisiuntė Amerikon nės srovių—šocialdemokra- 
laišką. prašydamas pagal- tų, katalikų, sandariečių ir 
bos nu kentė jusiems Lietu- tautininkų, po lygų atstovų 
vos žmonėms. skaičių iš kiekvienos srovės, fe ?

“Keleivis” tuomet pirmu- Sudarius BALF’o valdy- £ { 
tinis pritarė, kad tokią pa- bą ir paruošus Įstatus, jis 
galbą reikia teikti, o ir jos tuoj buvo inkorporuotas II- 
organizacijos reikalu šitaip linois valstijoj ir Įregistruo- 
pasisakė: tas VVashingtone. Tuo bū-

“Mums rodos, kad būtų du BAI.F’as pasidarė juridi- 
didelė betvarkė, jeigu aukas nis asmuo—a legal person. 
pradėtų rinkti visi fondai, Bet t0 dar nežteko. Rei. 
kurių paskutiniais laikais
pridygo kaip 
Fondas turėtu

Per 50 metu Keleivis” yra netekęs 
daug geru bendradarbių ir rėmėjų. Jų 
visų atmintis jam yra brangi, bet čia 
tegalime suminėti tik tuos, apie ku
riuos turime žinių.

FORTŪNATAS J. BAGOČIUS, gi
męs 1887 m. sausio 31 d. Endriejavo 

buvęs “Kovos” administratorius, 
bendradarbis, teisininkas, 

visuomenininkas, populiarus kalbėto
jas, vėlesniais laikais gyvenęs Milto- 
ne, netoli nuo Bostono. Mirė 1951 

g metų gruodžio 7 d.

t m<
į V.,
g “Keleivio
fe

buvo tvirtas socialistas, “Keleivio” 2 
nuolatinis bendradarbis, per ilgus me- 2 
tus SLA daktaras kvotėjas ir šviet.mo « 
Komisijos narys. g

DR. KAZYS MIKOLA1TIS (K. Vi- įj 
dijus), gimęs Jurbarke 1884 m. kovo 
29 d., miręs Lavvrence 1942 m. liepos * 
16 d.; labai nuoširdus “Keleivio” bi- 3 
čiulis, nuolatinis bendradarbis, fitoso- «« 
fas, poetas, gyvenęs ir gydytojo prak- v 
tika ver tęsis Lavvrence, Mass. 2

JUOZAS NEV1ACKAS, gimęs Alek- 2 
nenių kaime, Krosnos vlsč., miręs Bos- 2

kėjo dar nemaža pastangų 
šungrybių. pa(|gĮj^ kad \ational War

.... . * v’enas’ Fund pripažintų BALF'ą ša
šu skyriais įvairiose kolom- vo pilnateisiu nariu, nes to- 

Jis turėtų būti bend- nariams jis dalijojose.
ras 
fondas
ras visu Amerikos lietuviu

kiems
- stambias pinigų sumas, kad 

žmonėms se]ptų savo tautybių žmo
nes. Taigi ir mūsų BALF’as 
norėjo tokios paramos gau-

Lietuvos
šelpti, bet ne kurios srovės 
ar partijos fondas.

“Bet tokio fondo neisteigs
nei Bet to dar neužteko.viena kuri kolonija. Rei-

srovių vadai, loki 1OI,U4 tional War Fundą Įeiti, nes 
gali Įsteigti tiktai v.suotin.s Eu?s;an Relief Fund sten- 
Amerikos lietuvių suvažia-visokiais būdais 
vimas. (Žr. Keleivi 1941 kjrstj tam kelią. Jis 
m. liepos 30.) no xational War Fundo va

idinasi, čia tuim kon- ^0Vyt>eiy kad lietuviams šal- 
kretų Keleivio pianą. pOS fondas visai nereikalin- 
likviduoti visus siovinius ga? nes Lietuva prisidėjusi 
fondus ir šaukti suvažiavi- ‘

bendram Amerikos lie-

uz-

prie Sovietų ir, jeigu Lietu
vos žmonėms pagalba bus 

11 reikalinga, jie gausią Visko
mą
tuvių fondui kurti. Net 
vardas tokiam fondui
siūlytas. (Mat, šitas bolševikų fondas

Be to dar mūsų ’>uvo pa- j.uvo jau priimtas Į valsty- 
sakyta, kad suvažiavimas ^nį United War Fundą ir 
turėtų Įkurti koki nors gaudavo iš pastarojo stam-
Amerikos lietuvių centro surnų. Rusija tada bu- 
organą, kuris turėtu teisę vo Amerikos karo sajungi- 
kalbėti* mūsų visuomenės ninkė. >
vardu. Bet bolševikų intrigos

Toki centro organą, mes pj^e§ BALF’ą nuėjo niekais, 
sakėm, galima būtų pava- prezidentO Roosevelto kon- 
dinti Amerikos Lietuvių troliuojamas National War
Taryba. Fund vistik priėmė BALF’ą

Iš to jau kiekvienam gali j savo narius ir jau tų pačių 
būt aišku, kad Amerikos jrpją metų rugpiūčio mėnesi
Lietuv ių Tarybos dar nebu- (iaV(s $135,000 pinigų Lietu- 
yo ir 1941 metais, nes jeigu vog žmonėms šelpti. Tai 
ji būtų buvus, tai Keleivis |)UVO didelis lietuvių laimė
ms* būtų rašęs, kad tokią jjmas! Laimėjimas ne tik- 
organizaciją reikia steigti. jaj talpos srity, bet ir poli- 

“Keleivio” sumanymu’ tįniu žvilgsniu, nes šituo 
tuomet pritarė “Tėvynė” ir žestu VVashingtono vyriau- 
dar vienas kitas laikraštis, sybė parodė, kad Maskvos 
Kitiems tačiau atrodė, kad diktatūros Lietuvoje ji ne
šaukti toki seimą “perdaug pripažįsta.
kainuotų.” Tačiau laikas šitą $135,000 sumą BALF 
parodė, kad suvažiavimas tada gavo tiktai trims mėne-

’*r,‘ iš Russian Relief Fundo.

JUOZAS BALTRUŠAITIS, gimęs 
1875 m. rugpiūčio 16 d. Barzdų valse., 
Šakiu apskr., buvęs Tilžėj leistu “Ūki
ninko,” “Naujienų” ir
Balso” revoliucinis poetas 
vardu; “Vienybės Lietuvninkų,, “Ko
vos” redaktorius, vėliau “Dilgėlių” lei
dėjas, “Keleivio” bendradarbis, para
šęs ir atskirai išleistų leidinių. Mirė 
Pittsburghe 1942 m. rugsėjo 22 d.

DR. ALEKSANDRAS DAVIDONIS 
gyvenęs Chicagoj, mirė 1936 metais 
dar jaunas būdamas. Velionis buvo 
didelis idealistas, gamtininkas, filoso
fas ir geras “Keleivio” bičiulis.

JURGIS GEGUŽIS, gimęs 1S77 m. 
balandžio 15 d. Norkūnu k., Gelgau
diškio v., miręs Bostone 1S43 m. vasa
rio 21 d., dar jaunas būdamas nešęs 
iš Prūsų draudžiamas knygas ir laik
raščius, vėliau dirbęs Tilžėje Maude- 
rodės spaustuvėje, kuri spausdino caro 
draudžiamas knygas; “Keleivio” leidė
jas kartu su S. Michelsonu, ilgus metus 
ji sumaniai administravęs, nuoširdus 

j socialistinės veiklos dalyvis, daug nusi
pelnęs socialistinės spaudos darbinin
kas.

VINCAS GEGUŽIS, gimęs 1879 m. 
liepos 9 d. Norkūnų kaime, Gelgaudiš
kio v., miręs 1950 m. gruodžio 23 d. 
Dcrchester’y, Mass., “Keleivio” spaus- 

J tuvėj dirbęs 25 metus, kuklus, nuošir
dus ražangiųju veiklos dalvvis.

FELICIJA JUŠKAUSKIENĖ (vė
liau Stropienė), nuoširdi “Keleivio” 
rėmėja, socialiste, rašytoja, gyvenusi 
ir mirusi So. Bostone.

DR. ANTANAS KARALIUS, gimęs 
1890 ra. Briedžiuose, Lukšių v., miręs 
1932 m. gegužės 23 d. Chicagoje. So- 

* ciaRstas, rašytojas, ypač daug rašęs

“Darbininkų 
J. Mėmelės 

Lietuvninkų,

8

N
fe

šeimoje, 
liausiąs, 
nesu ėjęs, 
mokyklos 
buvo tais

Kaip aš ‘Keleivi’ Sulaikiau
A. Vaisnis, East Cotdee, Kanada

Esu gimęs 1891 meti} sau- ti anglių kasykloj ir vos ant- 
sio 31 d. Ramoniškių kaime, ra algą gavęs išsirašiau 
Paežerių vals., Vilkaviškio “Keleivį.” Aš buvau pir- 
apskrity vidutinio ūkininko mas lietuvis, kuris atvykau 

Buvau pats vy- ir apsigyvenau šitoj kasyklų 
Aukštų mokslų apylinkėj. Per visą pirmą- 

bet visa pradžios ją žiemą lietuviškai vien tik 
mokslą, koks jis su “Keleiviu” tegalėjau kal- 
laikais, esu pa- bėti, todėl labai jo laukda-

baigęs. vau. Pradėjau jam retkar-
Kai 1904 metais baigiau čįais ši ar tą ir parašyti, 

rusu pradžios mokyklą, tė-
vas atidavė mane mokinti . laiką buvau susto-
lietuviškai tada vadinamam ,.^e eivĮ. nes is-
kaimu “bakulioriui.” Aui- slra?lau ‘Naujienų dien- 
ir.enu, kartą aš jo paklau- «*»• abV.!mtl per
siūti, kodėl turime tris ‘‘I” daugiskascių. Mat, tada 

kasyklose tedirbdavome per 
metus gal 3-5 mėnesius, o 
gyventi reikėjo 12 mėnesių, 
šeima buvo nemaža, draudi
mo nedarbo atveju dar ne
buvo. Taigi esant tokiai pa
dėčiai ir keli doleriai už

1 aidės, būtent, I, J ir Y ir ku
riais atvejais vieną ar kitą 
jų reik rašyti. Mano mo
kytojas atsakė, kad jos vi
sos vienodos ir kurią jų pa
rašysi, bus vis viena gerai.
Vėliau, kada aš pats jau t „ , -x. .
kiek daugiau pramokau lie- sumokėti buvo
tuvių gramatikos, supratau, na a
kokią menką lietuvių kalbos Pa£eieJ°>

nuovoką teturėjo P° mai}° namU 
bakaliorius.” lankytojas.

. . Dabar imu tris lietuviškus
1912 metais, 21 metų jau- laikraščius, vieną anglišką 

nuolis būdamas, vedžiau jr (El mėnesinius. Ir kai 
č.ūią Kalinauskaitę ir tais juog Eartais gaunu iš pašto 
Į ač:ais metais abu isvykova vjenu iaįku, tai visi kiti pa- 
Į Škotiją. Ten dirbau ang- j j turj jaukti eilės, 
kų kasyklose. Škotijoje gy- į,.oj perskaitau “Keleivį,” 
veliant, kiek atsimenu, dva- nes jį iabįausia mėgstu.

reikalu
>» anas mano

tone 1928 m. liepos 2 d., vienas pirmų- 2
‘Keleivio” raidžių rinkėju, vėliau Z

‘Šakės” įei- 2
dirbo re- 3 H3

jy
vienas “Laisvės” kūrėjų, 
dejas, vėl grįžęs į “Keleivį 
daktoriaus padėjėju iki mirties.

JUOZAS PAKARKL1S (Lukšiu 
Juozas), gimęs 1873 m. liepos mėnesi 
Lukšių kaime, Lukšių valse., Šakių * 
apskr., miręs 1953 m. Liepos 19 d. 
Nonvocd'e, Mass., nuolatinis “Kelei
vio” bendradarbis, gabus kritikas, ra
šęs ir eilėraščių.

MIKAS PALTANAVIČIUS, gimęs 
1875 m. rugsėjo 15 d. Mozūriškių k., 
Veiverių v., miręs 1936 m. gegužės 4 
d. So. Bostone “Keleivio” pirmasis
redaktorius,
gėj^s, T. M. Draugijos pirm., išleidęs 
kelias dešimtis įvairių knygų, visuome
nininkas.

JUOZAS PETRIKYS, uolus “Kelei- 2 
vio” platintojas, gyvenęs ir miręs i? 
Scranton’e, Pa.

JONAS PRŪSEtAITIS, gimęs Lan- J 
keliškiuose, Vilkaviškio apskr., miręs 2 
1926 m. rugsėjo 6 d. Waterhury, Conn. 2 
“Keleivio” bendradarbis, uolus sočia- 2

-3listas,
kas.

DR.

ga-
Bet kai darbai 

“Keleivis” vėl ta- 
nuolatinis

‘Amerikos Lietuvio ’ stei-

scenos darbuotojas, kultūrinin-

PUSKUN1GIS, uolus
H

socialis- 2
tas, buvęs LSS sekretorius, vėliau iš ? 
organizacijos pasitraukęs, bet su sccia- * 
listais nenustojęs bendrauti, dažnai ra- 2 
šęs “Keleivy,” miręs 1941 m. liepos 2 
6 d. No. Grafton’e, Conn. v

JONAS RAULINAITIS, gimęs 1872 2 
m., miręs 1938 m. Bostone, labai uotus 2 
“Keleivio” platintojas ir koresponuen- įį 
tas, nuoširdus socialistas ir dosnus so- 2 
cialistinės veiklos rėmėjas pinigais.

JONAS B. SMELSTORIUS, buvęs 3 
“Keleivio” antrasis redaktorius, ir vė- 3 
liau jame dirbęs, “Kovos” redaktorius,

m sveikatos reikalais, bet nevengęs ir ki- visuomenininkas, poetas, po pirmojo 
tų reikalų, “Keleivio” bendradarbis. pasaulinio karo grįžęs Lietuvon, ten J

POVILAS KRUČAS, gimęs 1891 m. dirbęs pašto Įstaigose ir po paskutinio- 3 
Kupišky, miręs 1954 m. birželio 25 d. i° karo miręs.
Norwood’e, Mass., ilgametis “Kelei
vio” bendradarbis, platintojas, uolus 
socialistas, mirdamas paskyręs Lietu
viu Socialdemokratu Sajuneai $500.

PETRAS M. MARTINKAITIS (Kai- 
tis), gimęs Kregždžiuose, Vištyčio v. 
1868 m. sausio 14 d., vienas senesniųjų 
mūsų veikėjų, laikraščių ir knygų lei
dėjas, socialistas, karštas Lietuvos pat
riotas, dažnai rašinėjęs “Keleiviui” ko-

; rescondencijų iš Chicagos, kur jis ilgą 
laiką gyveno, veikė ir 1S51 metų lie
pos 5 d. mirė.

DR. PRANAS MATULAITIS, gi
męs 1876 m. kovo 6 d. Stebuliškių k., 
Liudvinavo v., miręs Clevelande 1951 
m. sausio 31 d. Karštas lietuvybės gy
nėjas ir kovotojas prieš caro valdžią, 
už ką buvo areštuotas lankant Mask
vos universitetą ir ištremtas Viatkos 
gubemijon; atvykęs Amerikon, medi-

KAZYS ŠIDLAUSKAS, gimęs Mal- 3 
donių k., Kovarsko valsčiuje 1882 m. 3 
kovo 4 d., miręs South Bostone 1933 
m. rugsėjo 11 d., vaistininkas, geras 2 
“Keleivio” bičiulis, kurį laiką jame 2 
dirbęs, Antrojo Visuotino Amerikos 
Lietuviu Seimo ikurto šelpimo fondo 2 

9iždininkas, išrinktas socialistų balsais, 2 
dešinieji prieš jo kandidatūrą piesta ė 
stojo. 2

ADOMAS J. V1ZN1S, gimęs 1879 | 
m. Lietuvoje, miręs 1953 m. birželio 
15 d. Bridgeport’e, Conn., šviesus dar- 2 
bo inteligentas, socialistas, energingas 2 
visuomenės veikėjas, ilgametis “Kelei- 3 
vio” bendradarbis. 2

DR. PRANAS ŽURAULIA, gimęs 
1895 m. spalio 5 d. Randamonių k., į 
Merkinės v., miręs 1941 m. sausio

būtinai reikalingas, ir 1943 siamš—spaliui, lapkričiui ir _________ ____ __________
metų rugsėjo 2 ir 3 dienomis gruodžiui. “Jei gerai tuos fe versitete ir "apsigyveno So. " Bostone; kas. 
jis buvo sušauktas Pittsbur- pinigus per tris mėnesius su- ”

d. V/orcester’y, Mass., nuolatinis “Ke
leivio” bendradarbis.

sininkai Norbutas ir Kerne- jame nėra tuščių, nuobo- 
Rėžtai draudė Kelei- ^^ių raštų. Ypač Įdomūs

H. P,e«yme,_'uV yra Maikio su tėvu pasikal
bi, ir jei kuns neklausė 11 {jojimai. Mano žmona taip 
buvo viengungis, tai tokiam juos sEajį0 pjnniausia 
sunKU buvo gauti 'ietą gy- j,. v^jįau žiūri, kas rašo- 
venti pas saviškius. Vis dėl-ma moteių pkyriuj kurį jį 
to buvo tokių, kūne slaptai ^aįp pa^ ia)ai vertina, 
skaitė.. Aš pats tuo metu
“Keleivio” neskaičiau. 50 metų yra didelis laiko-

Fo pirmojo pasaulinio ka- tarpis. “Keleiviui’ per tą 
ro su šeima, grįžau Į Lietuvą, laiką teko pergyventi ivai- 
kvrią radau’ tik besikurian-i ių sunkumų. Daug lietu
čių ir bandančią ant kojų vių laikraščių neišlaikė ir 
atsistoti. Buvau Įvairiose sustojo toli prieš 50 metų 
pareigose. 5 metus tarna- savo amžiaus sukaktį, bet 
vau viešojoj policijoj. “Keleivis” nugalėjo visus

Vieną kartą, atsimenu, sunkumus, kurių ypač daug 
jau Smetonai valdant, atėjo turėjo pradžioje, kada jis
Įsakymas pašte konfiskuoti buvo taip puolamas dvasi- 
(sulaikyti) kažkurį “Kelei- ninku ir kitų atgaleivių. Ne
vio” numeri. Ką gi, Įsaky- trūksta jam priešų ir šian- 
mą reik vykdyti. Nueinu į dien, bet Įveikęs visas kliū- 
į aštą ir pasakęs tarnauto- tis anuomet, jis Įveiks, ri
jai, kuriuo reikalu atėjau, kiu, ir šių dienų pasitaikiu- 
merkiu akį taip, kad ji su- sius kliuvinius.
prastų, jog man šis biznis Šiandien “Keleivis” šven- 
nėra Įdomus. (Aiškiai ne- čia savo garbingą 53 metų 
galėjau pasakyti, nes buvau sukaktį. Aš linkiu “Kelei- 
atėjęs ne vienas.) Tarnau- viui sulaukti ir 100 metų 
teja mane suprato ir atsakė, jufcilėjaus. Jo leidėjams, 
kad gal prieš pusę valan- redakcijos štabui, bendra- 
dos adresatas “Keleivį” pa- darbiams ir skaitytojams 
siėmė. Tai buvo, rodos, pi- linkiu “Ilgiausių metų.”
lietis iš Kalniečių kaimo, —-----------------------
Panemunio valsčiaus, Ro
kiškio apskrities.

Taip ta karta “Keleivis”
paliko nesuimtas. Vėliau ta 
pašto tarnautoja papasako
jo, kad
metu pašte “Keleivis” tebe- riausiam lietuviu 
buvęs ir ji vėliau ji Įteikusi £jUi “Keleiviui,” 
adresatui

2^

pasirasinejęs
cinos mokslą baigė John Hopkins uni- Įvairiais slapyvardžiais, gabus satyri-

► 4
3

3

Urugvajaus Draugu 
Linkėjimas

Širdingiausi mūsų linkė- 
1 mano atsilankymo jjmai viso pasaulio populia- 
aštp “Keleivis” tehe- pavaitraš-

švenčian-
Ji taip pat pa- čiam garbingą savo gyvavi- 

: asakojo, kad mėgstanti mo pusšimtmeti, Įrašytą Į 
“ Keleivį paskaityti ir, kai lietuvių liaudies kultūrinio 
tik jis ateinąs, ji tuoj žiū-jr ekonominio progreso iš
imti, ką kalba Maikis su tė- tori ją. Kaip anais rusų ca- 
v u, nes tas esą Įdomiausia, j-ų, taip ir šiais sovietinės 
o jei adresatas ilgiau neat- okupacijos laikais, tūkstan- 
e nas atsiimti laikraščio, tai čiai pasaulio lietuviu skaitė 
ji ir visa ji perskaitanti. “Keleivi” ir ji tebeskaito, 

Panašų Įsakymą “Kelei- su juo išvien gelbėdami Lie- 
vį” suimti dar buvau gavęs tUvą iš okupacijos ir nelais- 
ir vėliau kelis kartus, ir vis VęS
pasirūpindavau, kad jis lai- IJnkėdami “Keleiviui” il- 
mrngai isti ūktų is mano na- metų Urugvajaus
gų. Dar ''efiau jau nei >sa- jietuvių darbininkų socialis-
, -Xn:n.. ne^eatėJ0» ne\ Ke- vardu, pasirašome; leivis pašte nebepasirode.

1928 metais vasarą nuvy
kau i Kanadą, o po 3 metų 
atvyko ir šeima. Gyvenau 
anglių kasyklų apylinkėj,
Drumheller mieste, vėliau 
Willow Creek ir East Cou- Montevideo, 
lee miestely. Pradėjau dirb- 1955 m. vasario 3 d.

M. Krasinskas,
A. Plavičius,
J. Babilius,
O. Mačiulaitis,
J. Lazdauskas-Toliušis.
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Musu Bendradarbiai
Diuelė ' Keleivio” šeima Si. Kaii iūkštytė-Paltana- 

per 50 metų, aišku, turėjo vičienė (mL T. J. Kūčias- L 
turėti gan.'U uendrauarbių kas (Chicago, lik), dr. A. K 
būrį. Ir io i.Aiųjų, pavartęs Ka.anus (m), Ignas Kud- >' 
"Keleivio" komplektus nu- liauskas, J. Kaulaičia (Rum- 
stembi—kas jam nėra rašęs ford. Me.), A. Kurelaitis 
ir kiek daug jų būta! (Ealtimore, Md.), J. Kra-

Daugiausia, žinoma, rašė sinskas (Worcester, Mass.),

Bet kas rūpinasi liaudies! 
reikalais, kas moka prie jos 
pi .eit:, ją Įtikinti, tas neap- 
sivili.

Liaudis yra tautos medžio 
kamienas. Lk tuvos liaudis 
nuo r.va.menamų laikų ko
vojo ir aukojosi viskam, 
kas lietuviška, ištaikyti. Ko- 
ojo kiaujn ir gyvastimi su 

viso- ia s atsibastėLass, ku
rte nr 2.iauo .ar tu norėjo 
mus pavergi..’, mums prime
tė s.etimus uievus. Su 
nauja tiky a pasklido lenky
bė. Lietuvos linukai sulen
kėjo, tik kaimo lūšnelėse iš
silaikė lietuvy bės ugnelė, 
lietuv iska o v asia, kalba. 

Keleivio’ leidėjai (po

MARC.‘ TtETA TAŠYT -.< \ AIKELEIVIO” REDAKCIJA IR AIIMINISTKACI.IA

M. Krasinskas (Urugvajus),
aakcijoje nuolat dirbo. Jie į ^ejas (Patei&on^N.
suminėti kitoj vietoj. ū' Damauskas (Chicago,

J J 111.), P. Kručas (m),
Galybė buvo tokių, kurie b. Keblaitienė (Detroit, 

atsitiktinai šį ar tą parašė. Mich.), A. Kučinskas 
oų čia neįmanoma suminėti. (Kocky Ford, Canada), O.
Begalima suminėti ir tų, Kubilienė (thicago, Ilk), 
kurie daug rašė įvairiau- prof. J. Kaminskas (Brook- Iš kairės j jcšir. 
siais siapyvaruziais, nes lyn, N. Y.).
šiaimien neoegaiima jų iš- .
aiškinti. Begu tik jie pa-, P!' (Long Is- &.
tys atsilieptu, jei dar vra ^anc^ k- Hut3
gyVj " ' kus (m), A. Liutkuvienė

Aš noriu pamėginti sužy- (Bridgeuatei, Mas*.). per 50 metų "Keleivis Ži
mėti tm tuos, kurie per me- A. Luckienė ((Hartford, redaktorių tetulėje palygm- i; 
tų metus, su trumpesnėmis Conn.), J. Liudžius (Cleve- ti labai mažai, Pirmas 
ar ilgesnėmis j>ertraukomis, land, Ohio), Lietuvė Mia- daktorius buvo Miką 
o km ir nuolat kas savaitę miete (Miami Beach, Fla.). tanavičius. Tiksliai 
rase tai straųisn.ųs, tai. eile- Matulaitis (m) ''^'1
rusėtus, tai Korespondenc- M.kola.tis-K, Vidijus
jas. be jų Keleivis nebu- ,, Ą M ris (CJhi
tų tmej.s tokio pasisekimo. Ma,linkaitis
kokt - na n.o_ te ’ ’

redaktoriai ir tie, kurie re-

i dešin“: S' i • • daluorius). .1. .Janiški-, (veuėjas , .• »«• • ■• , . , ,. ' Zvingilo) S. Mieheisonas iradir.ini-i'aO.!!.: rt ’ Januduene (<<A’-eh>re). i z -• »
•J. Gegužis buvo mamutus

KELI,ii, ’ s r.ĮK.LS

pram
.Jie mėgo liaudį, 

ją supi ato ir sugebėjo jai

-te
žmonės.

Stasv.-

o jis turėjo. x ui tte pa
sišventėliai savanoriai, ku-

?tasys i\itchelsonas
A Ta-k sona- - .'ii- ti ‘iveniV;, vė- ui'; ap > jo

patarti, pamokyti. Ir nau- chaikevicius gimė !- 1 m .-savininku narvu sti ( -et-tižiu.

im). b. Mmoiainis (m), metus. Ji pakeitė Jonas Draugelis, Leonas u ien- kaip kituose laikraščiuose, buvo Kosciolkovvskis. \ ie- gyvenime, ypač LSS. Jis

Sta- pabaigoj išėjo į pensiją, bet 
su tėvu pasikalbėji- 

s tebeiaso ir šiandien.
Isonas daug veikė*
iu visuomeniniame

ne atlaikė iš visų pusių pue- Smektorilfc, kuris redagavo tas. J. Klevas (miręs) .l,u,us o |ietuvi,ka. nas K«delkowskių buvo moka ne lik visiems supran.
lama nonta. r. Miliauskas

, , , . i orcester, Mass.), M
.Jų buvo daug. Dalis jau ’ , . , U;U „.7 , .. . J vnelsomene (ivast Miltonmirė, dalis neberašo oe! ,, . . ,T .. •. ’. , Mass.), A. Macionis (Broon-jvainų gyvenimo •«' —

bet dalis tu veteranu-. i - • -• boston, Mass.).šiandien dažniau ar rečiau
pasinaudoja “Keleiviu" skii-” J. J. Bienius, J 
timis savo mintims pareikš- džius - Barabošius 
ti. Kai kurie jų netrukus York), J. Narbutas (Chica-1945 metų liepos Įdienos, 
galės minėti 50 metų bend- go, Ilk), J. Novogrodskas kada jis “Keleivį atidavė 
radarbiavimo sukakt
mu būtų, jei jie parašytų 
kada pradėjo "Keleiv 
šinėti. Galima būtų
kinti, kas yra seniausias selaitis (m), dr. D. Pilka n ui vėl teko kelerius mėne- 
“Keleivio” iiendradarbis. (So. Boston, Mass.), J. r et- sius laikrašti redaguoti

1967 metų galo Stasys Mi- Dabar diržą: -Juozas Mieheisonas yra parašęs.. , , , , c,., o. stačiai, trumpai, storai, be mokytoją n juos namuose
Bau- chelsonas, kuris redakto- btilsonas, Steponas Mraz- , . . - - !- ir atskarai -n. x- . .... , ., . - . . ... glostymo ar baimes. Kar- geiokai piu-e. bu dvaio n aisitirai įsiėmęs ne vieną

(Bevv naus kėdės neapleido iki das ir Jonas Vaitkus. J
J. V-gas.

.ais su vykusia pašaipa Mai- savininko vaikais teko leidinį, 
kio su Tėvu ar Džian Bam- bendrauti ir Stasiui, būsi- _ Mieheisonas, kad ir per 
bos (seniau) pašnekose pa- mam “Keleivio išlakto- metų peržengęs, tebera 

ybin-
. Vlks.

ta ne tik senieji, bet ir nau- sunkti ouvo 1902 meta:
cm c. prie ;.u ir maino < s ii i ! ’ . 1 J-l 5 S 1 • * t L . i » _• vzdimuz v i»_

/zū7.st/o
jieji ateiviai, uai nei to r nvournus

Senųjų vieton ^tojo daug <m), L. Paulauskas kadangi Michelsenui įvai- ,vo,nK. raH. ,,U(, !U’lai.ųjŲ:spaįto į,- priešingu pažiūru kiečių išlaikomos ,8 metų .

naSVeMu iv tuo būuu <Lowe11’ MaSS‘>’ d,‘ P’ PuS" J1** a,dkrat..b- Aiusų HetuviaL 1 ' techiakos mokyklos 5 kla- ..naujųjų a.e vių n ouuu kunigis (m)j Petrus lais tekdavo dažnai įsva- • ........
fiontas įssilygmo. (New Britain, Conn.). žiuoti, o ir šiaip redakcijoje

Čia pravartu pažymėtu
kad dalis bendradarbių bu- J. P. Raulinaitis (m), A 
vo ir uolūs "Keleivio pla- Rūkas (Chicago, ilk), J

oiaime ; \: -i iželei. ie-

us tas i siekiama nepai) gin- 
( agrasto laikraščio

eiai'Pamenu, prieš keliolika sėn. Ją iraigęs, jis pasinio- . . . „ , .
............. . Keleivis švenčia 50

tintojai. Jei kore^poncien- Rutkauskas (Philadelphia, (jart)js takiau 
tai galėjo pasislėpti slapy- Pa. i, Laisvamanis (Chi-yį-a buvęs 
varnziais, tai platmtojai iu-cag» III.), Ant. Skrinskis. Tokiais nuo'!ali„iaLs re. 
įėjo atvnu veidu stoti prie- l. Šiulentas (So. Boston, <;akdjo8 l,enii1.a,lal!,įai. vra

ziuoti, o ir siaų. ie.iaac.joje . ,«ia Kanados^ politeehnikos institutai!., 1'e',elv,s o.) nn-
v.enam žmogui narbo buvo nru ųasnirou.. »»...Keįeivio„ skaitytoja> SUSJ r.yg„s Politechnikos Insiitu- ų. «“rb,nS«'5U?;akt!- . Ru-

' i erdaug, tai būtinas buvo *<; • r.tr,»r..s ir jiems panašus . ... . ..z J. ’ . mot,, ,z, leivl& P^r pusę amžiaus
. - i •* i i -• t i s. L<> ypn- i ;r t-z^įš šv.n ginčijusi su kitais dėl Mai-to studentija 190o metų re- ,ir kitas redakcijos bendra- lb « w x m J ' ■ sven y . zji.Unį,™, ,,, i; ; gyvenimo atliko nepapras-...... J . , . . • . ne. kio ir Tėvo asmenvbiu tik- voliuciniame sąjūdy uoliai .. . , 1 L,’ darais, tačiau ne visuomet ^- nutn .„k. .u n ms ne ___ j . lai aKjeĮ, Oarbą Amerikos

puvo tiei; baisus, kiek spaudos įumo, atsiuntė Keleiviui ! asiieiske. Kilo su tikas. ,• . - . . ..
i ■> a!

Keleiviui 1 asiicishe. Kilo . . T
v i , lietuviu gyvenime. Ir suLtasys Mieheisonas neatsili- . ,7 , • .flipn Kp pi-vk 7 vr:i

iii-laišką klausdama: nvaunii- t.iz i • •» ,e,, . i - - i. . , i . i , dien Keleivis vra plačiauAr tikrai via gvvi asrne-ko r. jo savirdraugų studentu • • , » l.
.............................................. tz,L-io U;,3 '‘j- , - , ziuivvuvo, rz.vzUžd 2,131 kaitomas savailrastis

•J. Benthrm.

sui Į aki ir, kaip žinoma, ne- Mass.), Steponaitis puve ; jau minėtas A. Mont

apie im.ų z.na, p Šimonis
P. Abelkis, Chicago, Ilk ,

Zigmas Aleksa - Angarietis 
(m).

(miręs);

J. b.

vienas jų yra sunkiai nuktr.- (Biooklyn. N. Y.) J. Skin- į.",'*; ^aiū,'"u jktaužchi- šit 
tėję. dens (Clinton, lnd.), J. v

Štai tas mano surankiota' Stanislovaitis

______  t ,, Jonas ciau siauramamų laikraščiu, / , 7 " lietuvių kultūrą, kurios prieš
Krukonis (Giraitės Žentas), atseit tokiu, kuris pečiau ",C ° -*'T.i i-p.. b’.-,Ji?./\.,.i ,'r medų labai trūko. Sian-

Taunis (Shamokin, dabar ligoninėj: Steponas favo tikylios, i galvą Įkaltos damas turėjo mesti darbu" daug tūkstančių skai-
Tamošiūnas (Ang- Strazdas, dabar dirbąs “Ke- Klinties nieko kita nebenori ‘. p„ kojy, na„iL; to “Keleivi,” tiki jo skel
Talalas (Chicago, leivio” spaustu’.

xe.zxe.v ’ ę( Tiumpikas (Akroii, Moterų Skyrių
kanas (Bndgeville, Pa.), K. f)hini dimo J9;;7 me{
Bcniusis (Winnipeg, < ana-
da), A. Kanišauskas (Mar- 
lin. Pa.), J. Buivydas

F. Bagočius (m), C. K. Pa'^’ 

Braze (Miami, Fla.), S. Ba- į1Jar/, '

(Wooflhaven, N. Y.), -A.
Bačėnas (New Kensington, azne 1S>

Ohio).
J. Urbonas

Y Vilkaitis (Sibire) A 1951 metų vasario- L. .Ja-lurėjome apsčiai, jų daug ^viviviu nauunie ia:nv- ........................ parėjus iš darbo rankioti
v. v linams ,oioiie i, sena pntraukia ir palaiko trumpą laiką. Is oa jis įssi- i •. .

Virbickai nuskiene. -s:., ko. , ,• ,,, oi - teat\e.>e išmėtytus daiktus,hckzo ... . r , . , • i plačiąją liaudį. Tokia jo kele i 28 M. Broadvvay, vi- .... r-f- /. ... . . ’Kol Keleivis buvo ori- luiiim gaivoje, kas paša- - J • , /B a> būti lunatiku užpultam,
admi-kjta, netenka stebėtis “Ke-,ai,kys«na \ra saiaru Bioa.hvay stoties,

(Lavvrencc, ^etų vasario rerurąiv 
ga i et a Ai ich elson icnč

•J.
i \ t‘ du’ u i m (Pittsburgh, Pa.), K. Venc- Kol Ke
Bielinis (Brooklyn N Y » lauskas’ A- J- Vlzn,s tm), vat.nese ji , V'i’,“’i^iluė ^"“KidO Linkiu “Keleiviui” tokios porą namu nuo Cushingo -• ,.
. ----------- J.)niV.lkait,Va](Thon,ait ,n. „J vj< . . sR įaikysc.^u n m= y-K^snins,., ž<((|is. sian„jtn

real. Canada). A. Valuchai d. iki I!I4:! metų lasam, 21 tjtojų narūnai. .Jis pasaii- (|. • , lkJ ,,.„n.L, j, šiandien Sk.naU<tZian”J-'U’ •V,a nelci‘
(Detroit, Mich.l, A. Vaisins d .Ivigis Gegužis s,am "'ais volais nesiverčia, je . . 'A ' " kt mb<,sl.;vi ‘ v,,, ?ybes, išnaudojimo, skunlo

rankose, jį apdaužytam ar primuštam.

prof. Vaclovas Biržiška 
(Dorchester, Mass.), K.
Baltrūnas.

V. Černiauskas (Spring- ...z, , z.
r. ,, tu v <E- Coulee, (anadai.field. Ilk).

II. Old v » V. ■ rtlfl I • I X . . . X. . . x..w^T ..
• . • * i • no. v, ,.Dj io rr-m ,, oVoiui simi.mctcs sukakties,mirus ir tas pareigas teko ei-ne3y'«ena is gau ių skeioi- B’ apacoje yrair kitokj )ju;

V - !S,kun*‘ rrans,t !sta,Ba- Todėl mums yri malonu 
/k' < z. <0 tiilVCtnC čia “Keleivis” išbuvo iki ‘ Keleivį” sveikinti, kad jis,

----------- J916 metu. Tš čia 1916 me- nežiūrėdamas visų sunkumų,
J’er 50 metų “Keleivis 1 tais jis išsikėlė į savo nau- pasiliko socialistinės min- 

(Pittsbundi, Pa.), V. žais- jo i pensiją ir nuo to laiko niekos ir i- prijautime laik- kartus keitė savo buveinę, jai pastatytus namus 253 ties, teisingesnio gy\’eni:no 
Pi

. .. , . T, . . A. Zamžickas (London. ti Michelsonui. Jose jis pa- nemaldauja aukų.Jei
. ' >V\1S’ [ * r-, ’ - ^z.V- Anglija), R. židžiūnas (m), liko ir USS laikrašti pere- kas aukėja levo kiaičiui,

nis (m) dr. A. Margis (< n:- SĮ >ukauskas (Wilkes- mus. Nuo 1953 metu lap- ,a' <Įaro neraginamas iš pa- 
cago, Ilk), Ki. Dumena-- ^arrc Pa.), F. Žilionis kričio 1 d. Mieheisonas išė- meguno Tėvo su Maikiu pa-
(Philadelphia

B. (zurskienė- Krus;nici.ė teklis (Vokietija), dr 
(Fencsha, VVis.), Z. Gaj.šys žuraulia (m). 
(Baltimore, Md.), J. Griū- .

(Detroit, Mielu), -I As b"c,a" Ringas. 

V

“Keleivio” ištaisos vedėju ‘aščiui. ' Kadangi didžiojo Bosto- W. Brcadv.ay (tarp C ir D reiškėjas, ir norime palinkė-
yra .Jonas Januškis. .Jis Laikraštis, 50 metų išsi-no ribose jau iš seno lietu-gatvių), čia jis ir šiandien ti jam. kad jis ' yvuotų tol, 
be to dar redaguoja ir laikęs vien skaitytojų para- vių visuomeninis gyvenimas ebe! ut g jei toj vietoj ne- kol bus lietuviu, kalbančių

1C kalkiniuos laikraščio sky- ma, tikrai turi kuo didžiuo- ’a iausia pasireiškė South būtų buvę sumanyta pasta- lietuviu kalba. 
Moterų Skviiu reda- Bs- Tikybos arba turčių Bostone, tai ir “Keleivis” tyti pigiųjų butų namus 

„uoja I. Januškienė, o visus luomui tarnaujantieji laik-iš čia pradėjo keliauti. .Jo (housing project). “Ke’ei- 
aip pasirasė. kitus .J. Sonda. raščiai turi turtingų rėmėjų, pirmoji buveinė buvo 52 B vis” buvo priverstas namus

J. Vanagas. ę oi . k- • Jiem.- turčiai aukoja ne tik St. šiandien to.« gatvės pu-atiduoti e(už atlyginimą'.
n ra ar ia’ šimtais, bet tūkstančiais d o-sės (tarp Goid ir 6th Sts.) 1942 metų rugpiūčio 6 d.

Keleivio” spaustuvėj yra lerių. “Keleivi” skaito pi!- trobesiai yra nugriauti ir jis jau galutinai Įsikūrė nu-

mano praleistieji “užsigau- ( 
tų” ir atsilieptu, kada rašė
ir

Kar.ados Lietuvio 
Socialdemokratu Sąjungos 
"loronto Skyrius.

nas
Glemža (Vokietija),
Gcmckas (Brooklyn, N.
Y.).

A. J. Jokūbaitis (Bi<><> -
line, Alass.), F. Juškauskie- -----------------------------------------------
nė (m), Z. Jankauskas Pakalbinkim draugu* ir

t b»laite!phia, t a.), -J. Ju~ w ^z**zv* .>*x.^* ^....x.-..x..,, į............ .xx..x.«..xz
rus (m.), A. Tenkins (Ha-p*' an?ns ,,7Msaky ’ Ke zas Valatka, Jonas Smeisto-labdarių, kurie galėtų tūks- r.ės nėra nė pėdsakų. Broad\vay. Čia jis tebėra baugiau negu vaikiška.
Waii).' Jeivj”. Kaina metam* $4. ,litis, Juozas Ur.džitis, Rokas tančius aukoti, jis neturi. Bet čia “Keleivis” tebuvo ir šiandien. (Cicero)

Nesirilinti į tai, kas Įvy-
dirbę: A. Macijauskas, Juo- kieji žmonės, lodė! tokių pirmosios “Keleivio” būvei- pirktuose namuose 636 E. ko prieš mums gimstant, yra
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Keleiviui Daug Metu!
J. Kaminskas, Brooklyn, N. Y.

ktu neprasilenkdamas ir s 
jo opomis.

Per ilgą savo gyvenimą 
“Keleivis” buvo jautriai lie
tuviškas. Kad ir atstovau
dami s 1 . ‘’r ; i bendruome
nės labiausia vargingos jos 
daliem reiki lūs. “Keleivis” 
visuomet mokėjo juos su
prasti plačiau i'- savoj, jie 
tuviškoj ; p’ūkoi.

Žiūrėdamas * -dvi 50 me
tų našaus darbo praeiti, 
“Keleivis” gali su dideliu 
molai mų pasitenkinimu pa
sidžiaugti pasiektais rezul
tatais. Jo vertintojais yra 
gausi mūsų senoji emigraci
ja, pabnusi po visą Ameri
ką ii- kitus kraštus, bet “Ke
leivio pastangomis surišta 
vienon šeimon, vieninga sa
vo visuomeniškai-socialisti- 
nėmis' pažiūromis, lietuviš
kai gyva iki šiai dienai, ir 
ji tųkia pasiliks, Kol bus gy
va iš viso.

Dažnas naujai atvykusių

KELEIVIO’ SPAUSTUVĖS BENDRADARBIAI LSS C. K-to Sveikinimas
Prieš 50 metų pradėjęs likimas. Mes sekame pa

plėšti Amerikoj lietuviškus šaulio Įvykius ir socialistinio 
dirvonus, “Keleivis” iki šiai sąjūdžio laimėjimus Vaka- 
dienai atliko sunkiai ikai- rų kraštuose ir norime būti 
nojamą visuomenini darbą, jų dalyviais. Tam dideliam 
“Keleivis” metų metais ir darbe “Keleiviui’ priklauso 
kas savaitė rūpestingai lan- platus baras. Mes tkime jo 
kė dešimčius tūkstančių sa- pajėgumu. Išgyvenęs 50 
vo skaitytojų, gyveno jų metų, “Keleivis” yra vis 
vargais ir žadino geresnių jaunas, ryžtingas, laiko 
laikų viltis. Ir čia i vargin- žvalų žingsni su gyvenimo 
giausias vietas nustumtą eiga ir yra švyturys tūkstan- 
lietuvį “Keleivis” mokė čiams mūsų bendraminčių, 
kovoti už geresnį rytojų ir Lietuvių Socialdemokratą 
kartu jam aiškino, kas de- Sąjunga, nuoširdžiai ir 
dasi naujoj tėvynėj ir pašau- draugiškai sveikindama 
ly, atskleidė jam naujo, so- “Keleivi” sukaktuvininką,

štikor.as cialistų siekiamo gyvenimo linki jam sėkmingos kloties 
(-paisdin- horizontus. “Keleivis” tie- jo atsakingam darbe, nepa- 

kė jam žinių iš tėvynės, iš ilstamo ryžto ir vis naujų 
---------------mokslo pasiekimų, buvo ge- laimėjimų. Ilgų, našių me

ras patarėjas jo kasdieninio tų mūsų brangiam sukaktu- 
gyvenimo klausimais. Var- vininkui.

r ir.'., a Į, P. Br 
toje iiaiiėjėjas).

. ; . .-i .ztlas (spau-fiiitojus). .1. V 
■-zaitis (ekspeditorius), J. Vaitkus

“Keleivio 50 Metų Kelius
go iš Lietuvos išvytus beras- LSS Centro Komitetas.

l»ROi . J. KAMINSKAS

audrin- senoji Lietuva.

(Atkelta iš 9 pusi.) jury. O Sovietų isitvirtini-
Socialistiš- Amerikon lietuvių yra grei- tik ves prie demokratiškos mas Baltijos pajūry

iklau-

;ro- dauguma, būtų 
virtęs venti. “K.” nekaltą

čius ir mažaraščius mokė 
neisr- jr branginti raštą.

esančiom - -- - . ,Žingsnis po žingsnio ir la- 
T . šas po lašo “Keleivis” 

skaidrino lietuvio darbinin-saule

Durbo” Žurnalo 
Sveikinimas

., . . . T . daug užsisklendęs savouz savo įscilaisvininią. Jau nu senovės gynėju gyvenu- .
gausi lietuvių emigracija siu svetimu, klerikalines ap- u

darbo žmo-

ko sąmonę, ugdė ji kultūriš- Socialistinės dirvos artojau,

naujon tėvynėn neapykantą likoniško saliūno cializmo k im ž iuojan. žanda,.as engtu
tol pačiai caro valuzia;, bot Maiklo pasikalbcji- . Eul. oj perdėUS |)a. gau, kailj. 
krauju ir siela sutapusi -..... .................. Relei- * r j

gyvą tt.). Todėl ir gerai, kad žlugo, 
nėra pagrindo 

kartu su komunis-

priešaky ėjo Hiciamtai
kėlė Lietuvos politinio 
laisvinimo šūki ir tuo • 
pagrindinį turini virai 
kušiai kovai.

Pradėjęs eiti 
taip pat atsistojo

eidmainis.” (Tokius me- """-•»“ laužti pirmuosius ledus j čia
skleidė komunistai. ytoJ° protVs gms,?į kasyklose, fabrikuose, siu- 

tarų vergovės, išmokė kn- vykiose dirbusio lietuvio są- 
birželio tiškai veitinti gyvenimą ir monę, žadinti jame savos

15 d nišai užirrobė I ietuva’Žmones’ Palaisvino nuo ak-žmogaus vertės pajautimą, 
‘•iz ” i;2,»k ui u v.- laus paklusnumo religijos ir Vis ir vis jį belankydamas, 

enimo klausimuoe daž- mokei lietuvi darbininką 
spotiškos dvasininki- skaityti ir skaitomą supras- 

Pats gyvai sielodama- ti, kėlei jo žvilgsni nuo 
is Lietuvos likimu, “Kelei- kasdien dirbamo sunkaus 

vis” žadino mūsų darbinin- darbo Į ji supusią aplinką, 
kiškoj emįg,acįjoj Amerikoj Į ateities tolius, ir tūkstan- 
pasiryžimą padėti tėvynėj čius laimėjai sau ir socializ- 
kovojantiems darbo žmo- mo idealams.

Jeigu raudonoj, armija ,vark tI ‘demokratiškai, Metal ^8°’ bet tu>

ilrmin Kiltu utniiici nur o. . * . .

:\e’c?vis rinkdavo aktualias 
<r ialisu-mo temas ir buvo

g v \ ei 11- 
Įdomiai

viau darosi ir tau atstovautina politinius ir visuomenės metų gruodžio 17 d. per- kinti. Bet mes žinome, kad Prieš mus, lietuvius so
gyvenimo Įvykius, yra są- versmą? Tų metų gruodžio Lietuvos žmonių laisvė ne- cialdemokratus Amerikoj, socialistinę minti tavo sekė-
moningai ištikimi savo įsiti- -- (L numery jis trumpai, gali jiems rūpėti, nes lais- stovi dideli uždaviniai. Mes jų ir rėmėjų tarpe ir ją vis
kūlimams ir savo parei- bet visiškai teisingai, pir- vės nėra ir pačioj Rusijoj.” čia turime savo gyvenimą, plačiau skleisti, nes sočia-
goms. Kas padėjo jiems majame puslapy didelėmis T savo rūpesčius ir savo už- lizmo kadaise tolimi idea-

ai.a davinius. Mums skaudžiai lai dabar virsta gyvenimo
rūpi pavergtosios Lietuvos tikrove. Visuomet didžią- 
--------------------------------------------ją savo širdies dalį skyrei

pažangą, uz naujas zn o„- darni jie stengiasi bent tuo ,aikra^iu da,.‘has ‘Rytas.” vadindamas tai humbugu kuomet mūsų gimtąjį kraštą
jos gyvenime pradus, už metu būti bešališki rangty- Ko nJrėžiau -Keleiviui” ' Taip jis visą laiką ii ir kraulio akim apdumti -

niam bare kartu su tuomet vedamas, jis “Keleiviui” lai- 
ėjusia “V. Lietuvninkų” ir mėjo tūkstančius skaitytojų 
netrukus išėjusia “Kova. iš abiejų stovyklų. Maikis

Ir vėliau “K.” visą 
•iuškino komunistų tvirti- 

kad Lietuva savo no- 
•isijungė prie Rusijos, 

vadindamas tai “humbugu 
ir

Lietuvos laisvinimą.
emigra-
skirstėsi

mų tarp senojo ir 
vieto” stebėtojai.

nauJ°->° palinkėti?
Ilgų. ilgų metu irTuomet lietuvių 

ei ja Amerikoj jau
dviem frontais. Viena jos daug platesni uždavinį. Jam senstu. Laikraštis nesensta, 
dalis, dalimi uavrikta de-iūpėj'o savo skaitytojus la-jei jis eina kartu su gyveni- 
mokratiškos Amerikon gy-\inti ir auklėti visokeriopai; mu. vis žiūrėdamas ateitin. 
veninio, jausmai' krypo so-padėti jiems pažinti ir su-“Keleivis” turi pasirinkęs 
eialistinių idėjų pusėn, kad piasti Amerikos gyvenimą savąjį kelią: linkiu jam, 
dar ir nedau jas pa: išari-ir svarbesnius jo Įvykius; kad tuo keliu eitų vis pir- 
nusi, ir ryžosi už j; ' ' ' ' " ' ”
Antroji, atsinešu i

, ... . . ..... Tokie pat nerimti žmo- ištiko tragedija, pastangas
kar_ kele viešumon Jli niek'lb" nėš ir šiandien prikiša “K.” Lietuvą laisvinti tu laikai 

diktatu- kus darbus. buyug “žemos kultūros,” savo svarbiausiu uždaviniu.
1942 m. gruodžio 22 d., tačiau, paskaitęs jo ilgų Per mūsų gyvenamąjį šimt- 

ir Rusu Okupacija kada jau Hitlerio žvaigždė metų lapus, tokio Įspūdžio meti pasaulis patyrė iki šiol 
aiškiai geso, “K.," svarsty- negauni. Teisybė, jis žo- dar nebūto masto sukrėti-

Ką sake Keleivis, kai damas Lietuvos apsispren- džio i kamuolį nevyniojo, mus ir, atrodo, artėja prie
rusai Įvedė i Lietuvą savo ({jmo klausimą, samprotavo, sakė tiesiai ir aiškiai, gai dar didesnių. Žmonija, gy-

kad jei vakariečiai sumuš kartais»ir per šiurkščiai; bet vendama sunkiausią savo
vokiečius su rusų pagalba, ką padarysi, kad reikėjo istorijoj krizę, ieško išeities

vertino ir ne kartą yra 
“6kad tojęs

Let “Keleivis” sau statė “Keleivis” niekuomet ne- ra
“K.”

įgulas?
1939 m. spalio 18 d. Nr.

kov. d. isbanioninti vykusį čia poli- myn, nuolat sekdamas, kas rase: > Aišku todėl, tai “vietoj rudų okupantų reikalų turėti ir su tokiais, i’’ stovi prieš šimtus spręsti-
i - tf-.. - tirri gyvenimą ir socialinius gyvenime vyksta ir teisingai k“^ Sovietų Rusija veržiasi būtų__ -{ raudoni. Jei aliantai kurie tik “aiškią kalbą’

o__  ____ y tas šalis (Pabaltijį J. supliektų Hitlerį be Rusi- supranta. Kodėl tokiu
Kius: pasirinkti jame sau kaip tai daro ir socialistinis ne tam, kad jas apsau- jos> tik tuomet atsidarytų veju tik “K.” kaltinti?

Linkiu, kad “Ke- g°Jus nuo kokio pavojaus, Lietuvai laisvas apsispren- i ; • »»
. Lot tum Vurl ii orul3tn otci_ j*__ »» lxCldVlOnaujų

nes jos laikui- šen.buvusias Amerikos visuomenėj santy- statydamas gaires ateičiai, Į. 
ib-nuotaikas, pažiūras, galvo-

te- nu klausimų. Esi, “Kelei- 
at- vi,” laimingas, kad, daly

vaudamas jų aiškinime, tu
ri savo kelią ateitin nužy
mėtą aiškiomis gairėmis.

50

Ke- S0Jus nuo kokio pavojaus, Lietuvai laisvas 
laimėtų vis naujų bet ,tam’ kad ? galėtV atsi' dimo kelias, 

naujų siekimų įtakai. Tą “Keleivis” mokė savo skai- skaitytojų. neprarasdamas tvnta koja Baltijoš pa-
konservatyvią, kartu ir ne- tytojus būti visuomeniš- senųjų. Tai didelis jam už-------------------------------
aktingą Lietuvą Amerikoj kais, vertinti organizuotą‘davinys. “Keleivis” nepri- su jais susiprasti; sau stato- Paskutinieji 50 metų
atstovavo katalikiškieji dva-veiklą ir patiems organi- valo užmiršti, kad senoji, mus uždavinius padaryti vo labai audringi, kupini vi- jįs dar yra išleidęs- daug, neitilndamas i dahnr- 
sininkai. daugiausia dar gy- zuotai dirbti. “Keleivis” socialistiškai nusistačiusi bendrus ir jiems. Naujoji są pasaulį sukrečiančių įvy- raštų atskirai. Nuo 1912 . „.-venirna niekia foku*
venę primityviu tikybos rei- nesitenkino kad ir labai tur- mūsų emigracija, kaip ir iš mūsų emigracija, augusi ki- kių. “K.” visus juos pasiti- metų “K.” leidžia turinin- j.ul^a^rle kiekvienas žmogus’
kalų supratimu -ir dažnai tingu Amerikos gyvenimu, viso mūsų emigracija Ame- tokiose sąlygose, intelektu- ko ir vertino. Neišmintin- gus kalendorius, o be to jis ‘
demagogi

seną, visą praeities likhuą, tinkamą vietą kaipo Ameri- sąiūdi: 
nebuvo greita pasiduoti kos piliečiui ir lietuviui, leivis”

Ar “Keleivis” Klydo?

Knygos
Pats “Keleivis” per Tat būk visuomet jaunas,metu savo skaitytojams bu- ., ,, ....e,, g, , veizius, nuoseklus ir patikini bu-vo tikra enciklopedija, bet , . ... , ... L, J , mas vadovas visiems tiems,mi vi- jis dar yra išleidęs daug , ■i.1 , . , ,

Amerikos gyvenimu, viso mūsų emigracija Ame-tokiose sąlygose, ...uC1Crx,u- — .. ........... ............... iUS5, m j.o iŠ4.ilaisvines iš visu baimių
pškai primityvėmis Apie tai, kas dedasi plačia- rikoj, daugiausia jau sulau- aliai pajėgesnė, jau ir šian- ga šiandien būtų tvirtinti, yra išleidęs 69 įvairaus turi- pat,TiLlamax <av santvkius 
ėmis veikę tikin-jam pasauly, jis ne tik tiekė kusi didelio amžiaus, maža dien įlieja į lietuvių bend-kad jis nebūtų tuo ar kitu nio didesnes ir mažesnes kiekvienu kilnaus ’rina- 

žinių. bet ir aiškino įvykių ideologinio prieauglio palie- ruomenę Amerikoj naujų klausimu “pro šalį prašo- knygas, kai kurių net kelias vrnoniškurnn ia”
abiejų reikšmę. Kuo galėdamas ka jos išaugintos jaunosios jėgų, žadina naujų minčių vęs,” bet yra faktas, kad laidas. Visa tas buvo di- (’)ats ga]ėtu ugdyti savv

frontu ir emigracijoj buvo stengėsi praplėsti skaitytojo kartos tarpe. Ruošdamasis ir stato naujus uždavinius. syal blausius taikinius jis delis įnašas į čionykščių ž ’ Jri
neišvengiamos. Neretai var- protinį akiratį, tiekdamas dar ilgai gyventi, “Keleivis” Jos tarpe yra tūkstančiai, tiesiai pataikė, teisingai lietuvių kultūrinį lobyną. nvį>ę "
žvbos įgaudavo žiaurų po-žinių apie mokslo pasieki- priauglio būtinai yra reika-kurie, įvykių veikiami, per-tuos įvykius įvertino. Ne- Dr. .J. Šliūpas kartą yra • nuojįrdžiai tau
budį. juoba kad klerikalinė mus, apie technikos pažan- lingas. Naujų skaitytojų, sioi ientuoja ir ieško naujo pataikė jis į “žvirblius,’ su- pasakęs, kad “Amerikos “p;eĮejvj ” tavo jau_’
srovė vienu savo svarbiausių gą. kartu kovodamas su naujų savo siekimams bend- savo gyvenimui kelio. Mū- klydo, ypač karo metais ne- lietuviams svarbiausias ke- na<j.*. brolis “Darbas ” J
uždavinių laikė be atvangos prietarais ir tamsumu. rininkų jis tegali laukti iš sų, socialistų, idealai yra sant tikslių žinių, mažuo- ]jas į kultūrą buvo Ameri- 1   ' __ ’
pulti socializmą ir jo skelbė- Neužmiršo jis ir savo naujos mūsų emigracijos, pakankamai kilnūs, mūsų sius klausimus bespręsda- kos gyvenimo mokykla ir
jus. “Keleivis” virto vienas gausių skaitytojų—moterų. Mano dėl to nuoširdus “Ke- uždaviniai iš viso ir ypač ™as. mūsų laikraščiai.” Paša- Atlik savo pareigą ir ži-
energingųju tų varžybų da-Įvedęs atskirą moterims ieiviui” linkėjimas—laimėti atkuriant išlaisvintą Lietu- Jo nerimti priešininkai kyta teisingai ir nėra nė nosi,
lyvių. skyrių, “Keleivis” jame ne savo siekimams ir uždavi- vą, tiek dideli, įvairūs ir mėgsta ir šiandien tuos “ne- mažiausios abejonės, kad

Nuo pat pradžios laik- tik kėlė praktiško kasdieni- r.iams kiek tik gali daugiau žmoniški, kad tuos ieškan- pašautus žvirblius” pasigau- “Keleivis” buvo vienas stip-
raščio skiltyse atsirado ir nio gyvenimo klausimus, naujai Amerikon atvykusių- čiuosius galime sau laimėti, ti, tuos nepataikytus taiki- liausiu žibintų, kuris rodė
Maikis su Tėvu — dviejų bet Įnešė į laikraštį šeimy-jų! Naujus laimėti, reiškia laimėk juos, “Keleivi,” tuo nėlius išpūsti, apibendrinti mūsų tautiečiams kelią iš Kas neturi priešų, ta* ne- 
frontii atstovą naujoji ir niško gyvenimo šilumą, kar-visų pirma ju<» suprasti iv laimėsi ir savo ateitį ir daryti sau naudingas, bet tamsos į šviesą. turi ir draugu. (Tennyson),

pnemonemi
čiuosius.

Yaržvbos

ko tu vertas.
Mūsų praeitis nusako 

ateiti.
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Liaudies Švietimo Organas
Dr. P. Grigaitis, Chicago, III.

Redaktoriaus J. Sondos 
paraginimas užklupo mane 
nelabai patogiu man laiku, 
nes esu užveistas begale vi
sokio darbo. liet “Kelei
vio-’ 50 metų sukakties da
ta artinasi, todėl rašau pa
skubomis, prisimindamas 
kai ką iš savo ilgų metų san
tykiavimo su juo ir jo re
daktoriais bei leidėjais.

Susipažinau su "Keleiviu” 
senai—neilgai po to, kai ji
sai pradėjo eiti. Lietuvos 
Socialdemokratų partijos at
siųstas i Ameriką 1906 metų 
gale, aplankiau Bostoną ki
tų metų bene sausio mėne
si. Tenai kalbėjau gausia
me mitinge, keliems šim
tams žmonių. Čia susitikau 
su tuometiniu "Keleivio” 
leidėju A. Žvingilu ir redak
torium J. Smelstorium.

Žvingilas paskui dar at
ėjo pas mane privačiai pa- ^jnjo judėjimo klausimu.

DR. PIJUS GRIGAITIS

Šitie"Keleivyje” ir aplink ji sius” socialistas buvo suža- mitinguose, šitie maišiu
buvo susispietė rimtesni vėjcs Lolše\ ikiiiis komuniz- tai, tui būt, nemaža prisidė-
žmcr.ės: ir jo vedėjai turėjo mas. Jo simpatizatorių bu- jo prie to, kad ir po dvieju
gabumu, kuriu "laisvie- vo kur kas daugiau pasitu- LSS skilimų mūsų ben^ra-
čiams” stigo. rinčiuose Amerikos visuo- minčiai nepakriko.

* menės sluoesniuose: tarp Visaua būdavo
Glaudus mano koopera- Wall strycio bankininkų, užsukti Į Bostoną 

stambiųjų pramonininiš- tarp

malonu 
ir pabu

voti tarp "keleiviečių." Te-

sikalbėti ir skundėsi, kad 
redaktorius esąs perdaug 
"davatkiškas”: prašė padėti 
surasti "laisvų pažiūru” in
teligentą laikraščiui reda
guoti, bet aš negalėjau jam 
nieko patarti.

15, Balandžio 13, 195.'

AKRONO SOCIALDEMOKRATAI

Iš kairės i dešinę, pirmoji eilė: J. Lukoševičius. E. Truirpickienė, 
V. zedelienė ir O. Lukoševičienė. Antroji eilė: N. Trumpiekas. 
F. Jankauskas. B. YarašMt ir P. Gaška. Trečioji eilė: A. 
Gutauskas. J. Miiitkas ir V. Y. Neverauskas.

vimas su “kek-iviečiais” 
sivystė LSS skilimo L
ir po to. .... .. .

Sąlygos tam skilimui ėmė džiojoje periodinėje spau- tizma>, nei davatkiškas ob-
ties:; r 20 1916 melu. Vin- <U>. . . skuiąntizinas (tamsumas)
eui Rietančiai - Ks'osufau Baužio dienraščių ir negalėjo įveikti, 
atvažiavus iš Škotijos i JAV žurnalų leidėjas Hearstas Drauge su "keleiviečiais ’ 
ir ėmus dirbti "kovos” re- suorganizavo 50 senatorių mes gynėme nepriklauso- 
dakcijoje kur K Yidika-» kongiesmonų ekspediciją mos ir demokratinės Lietu- 
Tauras buvo neva atsakin-pasiuntė sa vo lėšomis Į vos idėją. Drauge su jais 
gas redaktorius, o Kapsu- Sovietų Rusiją susipažinti rinkome aukas Lietuvos šo
kas turėjo būti tik jo pade- su jos “darbininkiška” vai- cialdemokratams ir drauge 
jėjas; bet pastarasis greitai ‘ naująja” santvarka su jais dalyvavome Ameri-
paėmė kontrole i savo ran- — ir pažiūrėti, kokių progų kos Lietuvių Tarybos ir 
kas ir pasuko* LSS organą 5 ™ toje milžiniškoje šalyje Bendrojo Šalpos Fondo or- 
"kairiaja” kryptim AmeriKos kapitalui. Kiek gamzavime.

Per "Kovą” prasidėjo vi- probolševikinės propagan- *
Lietuviu Socialistu Sa-dos tada paskleidė Hearsto Dabar "Keleivis”’ pnklau- 

•o_ spauda, aprašinėdama ir so Lietuvių Socialistų Są- 
misiją” jungai, kurią jos priešai 

šimtus karių marino ir lai
dojo. Jokia kita lietuvių

aikais ir prekybininkų, univer- nai rasdavau tvirtovę, ku- 
sitettiose ir kolegijose ir di- rios nei komunistinis fana-

soje
jungoje probolševikinė pi

lo. Jisai rašė girdėjęs, kad paganda. I savo pusę Kap- reklamuodama šitą " 
aš ketinąs atvažiuoti i Ame- sukas pakreipė ir daugumą i bolševizmo salų

Amerikosriką, ir sakėsi labai geidžias oiganizaeijc& centio 
su manim susipažinti ar- kūne buvo rytinėse 

pasikalbėti socialia- buciau ir Mums teko

naivų,
vąlsty-

Maniau, kad tai mano pa- STumtis su tuo 
žistamas Vabalas, su ku- apaštalu ii jo 
riuo susitikdavau Peterbur- ėjo
go Lietuvių Studentų Drau- Naujienoms, 
gijoje, nors truputi stebė- Tiesioginis susikirtimas 
jausi, kad jisai virto sočia- >u Kapsuku ii jo fi akcija 
listu. nes Peterburge jisai -*

Kitu didžiųjų ______________

... .. organizacijamėnraščių leidėjai nenorėjo f.,
. T , stipraus laikraščio,

apsileisti. Ju koresponden- 4 , , .. .... .
visą laiką tab komandiruoti i Mask- . ’, , 1
"kairumo” vą siuntė įš tenai sieksni- *ntelektualiniU Je8U- 
pasekėjais.
išvien su

neturi tokio
Malo-

Akroniečiai Veikia

Bet tai buvo, galima sa- politikos klausimais visai 
kyti, "priešistorinis” laik- nesidomėdavo. Tačiau laik
metis ‘‘Keleivio” gyvenime, ko rašytojas, atsakydamas Į 
“Keleivis” pasidarė svarbus mano pasiteiravimą, paaiš- 
ir Įtakingas Amerikos lietu- kino, kad jisai esąs ne tas 
vių spaudos organas nuo to asmuo: jisai taip pat buvęs 
laiko, kai ji paėmė i savo metus laiko ar kiek Peter-

Kada čia prasidėjo sočiai- me Amerikos Lietuvių Pi- 
J ~ demokratinis judėjimas, tik- liečiu Klubą su 189 narių, 

rai nežinau. LSS kuopa o turtas veltas daugiau nei 
, a Michelsonas ir jo žmona be£gj čia jau buvo prieš pir- 7,000 dolerių. Bet klubas

stebuklus darą Margaret patys sumanė ati- mąjį pasaulini karą, bet ji neturi savo patalpos, šiuo 
duoti ir atidavė laikrašti su likviduota 1918 me- metu jis turi gabų finansų

raštininką A. Križanauską.
ne caro valdžią, bet sočia- £U organizacijai, užuot par- \uo 1920 metų pradėta Jis čia gimęs ir augęs, jam 

vadovaujamą revoliu- davę už gerą pinigą sveti- gaivotį V£i Įkurti kuopą, bet sekasi Įtraukti jaunesnių 
cine vyriausybę!), ir per- miems. O atsimenu, kaip vjenų ar kitų priežasčių žmonių. Jei jaunuoliai pa
teikdami "Pravdos” edito- anuomet Keleivio priešai ĮaP tepavyko Įvykdyti 1926 imtų vadovybę, gal jie su
malus arba net ištisus agi- ^ar buvę neva “drau- metaįs_ gebėtų ir savo patalpą iši

įs
telegramas. pasakoda-

Įl

mi. kokius
bolševikai, nuvertė "caro duoti ir atidavė laiKrasų su buvo 
valdžią” (nors jie nuvertė spaustuve savo idėjos drau- la?s

Įvyko LSS seime, 1917 metų bstu 
vasarą, po to, kai Jungtinės 
Valstybės jau buvo Įstoju
sios i karą. Dėka to. kad rjaius arba net ištisus agi- (tarta dar buvę neva "cirau-
seimas buvo C hicagoje. taciniu bolševikiniu brošiū- ga* ) švokštė apie jo leidė- 1926 metu kovo 20 d. čia gyti.
kapsukinių puolimai prieš rų vertimus, kaip "tikrą tie- jo bei redaktoriaus "biznis- buvo pakviestas "Keleivio” ** Veikia ir A. L. Tarybos

są” apie Sovietų Rusiją. kurną ! O paskui jie patys redaktorius S. Michelsonas skyrius, kuriame veikliai da-
Nenuostabu, kad kone vi- nuėjo pas bolševizmo agen- pasakyti Raibą. Tą dieną lyvauja ir sočiaidemokra-

si neangliškomis kalbomis tiis ant burdo, pardavę buvo įkurta ir dabartinė tai.
LSS 20

"dešiniuosius” buvo atremti. kurną”! u pasKui jie patys redaktoi ius S 
vi. nuėjo pas bolševizmo agen- pasakyti kalbą.

rankas S. Michelsonas ir J.,burgo universite, bet esą 5 ginčų centre. Jisai dar pa- si neangliškomis kalbomis tus "ant burdo,” pardavę huvo įkurta b 
Gegužis. jaunesnės kartos žmogus. .aštrėjo. Amerikai virtus ka-leidžiami socialistų laikraš-uz "uo.nos. kąsni savo jau- į 20 kuopa, i kurią tuoj LSS 20 kuopa kartu su

Su jais susipažinau, antrą Asmeniškai susipažinau su m dalyviu. Daugelis Lietu- čiai Amerikoje irgi garbino nystės idėjas. Įsirašė apie 20 asmenų. ALT skyrių rengė dvi gegu-
karta atvažiavęs i Jungtines Vabalu-Prūseika tuoj. kai tik vos išeiviu, gvvenusiu Ame-bolševizmą: kuri laiką net Biznio salyje gyvenant, pirTnjeb nario mokesti ^nes’ kurios Sera! pasise-
Valstijas 1912* metais apie atvykau i JAV ir apsisto- rikoje. buvo* pasišalinę iš ir žydų -Forverts.”—Jei ka- tenka kiekvienam laikraš- kė. Nutarta taip pat gegu-

Karo klausimas buvo visu

Kalėdas. jau pas Juozą 
— iViitr. JiSSl

Per penkerius metus, man siųstas draugų iš 
gyvenant ir studijuojant tikslu gauti mano

ūki. Brook- -avo tėvvnes, nenorėdami pitalistu didlapiai giria so- čiui veistis
ai-nv-bni" o čia vietų valdžią, tai kaip gali- nevisiemsV«x XI ’ ’

s bizniškai. ' Tik įmokėjusieji nariai buvo 
tai sekasi. Ku- į: N Ti-umpickas P. \ ur-

, . i = , orpĮjc v Nf>VAr»nsk»s_O cia mvvu ? v NVverauskas.
Amerikos valdžia ir.e mes ją smerkti?—šaky- nems nesiseka^ tie arba įes- ye}.sjackas 

juos Į kariuomenę! Javo socialistų spaudos re-ko pašalpos iš kokių nors Trumnickienė. J. Luko

žines rengti ir šiemet birže
lio 5 d. ir liepos 3 d.

\ feningi Akrono lietuviai 
yra ir šelpimo darbe. Visi 

sugyvena, lanko 
parengimus be 

pažiūrų, žodžiu,
Akrono lietuviai yra tikri 
demokratai.

V. J. Neverauskas.

Bostono dabar 
sutikimą šaukia

Šveicarijoje, Į Ameriką bu- projektuojamam LSS rajo- Natūralūs dalykas, kad dau- daktonai.
vo privažiavę daug Lietu- no prakalbų maršrutui Mas-’gumai jų skambėjo, kaip Bet "Keleivis” ir ‘‘Nau- kūną ir sielą globoti paje- 
vos išeivių, žymi jų dalis sachusetts valstybėje. Su- muzika, bolševikų agitacija jienos’’ nepasidavė. Už tai gesniems. Bet tada jie pa
buvo daugiau ar mažiau pa-tikimą daviau ir taip pat prieš karą. Todėl ir Kap-komunistai, Bimbos ir kitų liauja buvę laisvos spaudos 
veikta tų revoliucinių nuo- priėmiau Prūseikos kvieti- sukui išvažiavus i Rusiją, "proletariato švietėjų ’ su- organai ii
taikų, kurios buvo pasklidu- mą apsigyventi jo šeiminiu- "kairysis sparnas” Lietuvių fanatizuoti, keikdavo mus to ‘‘specialaus
sios Lietuvoje 1905-6 me- kų bute. kai būsiu Bostone. Socialistų Sąjungoj ėjo stip- stengdavos mums pakenk- Įrankiais.
tais. Buvo tarp jų ir šiek šita proga patyriau kai ryn. 9 visokiais Įmanomais ir "Keleivis tokio pavergi-
tiek mokslo ragavusių jau- ką ir apie nesutikimus tarp Prieškarinė veikla jos neįmanomais būdais. Žmo- mo išvengė dėl to, kad jisai
nuolių. išėjusių kelias gim- “laisviečių” ir "keleiviečių.” centre privedė prie "Kovos” nės. kurie tų laikų neatsi- buvo sumaniai, bizniškai 
nazijos klases, ir vienas ki- Prūseika bandė, nors gana j}- "Naujosios Gadynės
tas net lankę Rusijos uni- atsargiai, nustatyti mane nalo žlugimo. Tuo pa
versitetus. prieš "Keleivi” ir jo leidė-doj© “Laisvė” (jau persike->»*****< -j-verauska? E. Trumnickienė. T ietnviu Darbininku Drau-

Lietuvių socialistų organi-jus. kuriems, esą rūpi "tikinsi i Brooklyną) Įsipiršda- dirbti ir kovoti siu dviejų Kol Amerikoje bus lietu- , Lukoševičius, P. Gaška, ai iai pasveikinti viena lie- 
Amerikoje buvo žy- biznis.” Daugiau apie tai ma Sąjungai organu. Anks-^tkrašių leidėjams, redak-vių mylinčių sviesą ir tie-__ - - - . CT » P

N. Tručinskas, 
1 rumnicRienė.šaltiniu, arba paveda savo .t.‘giažiai v™ n. n-i^.t; sevicius, V. Idock, K. Be- 5raugijų

skirtumo

virsta to arba ki- 
intereso”

leckis, P. Gaška. M. Poška, 
A. Kairys, J. Milickas, B. 
Beleckienė. K. Gaškienė. O. 
Poškienė. J. Augustinavi- 
čius, P. Vitkus.

Iš pirmųjų 18 steigėjų 
jau 6 yra mirę. Kai kurie 
išsikėlė i kitas vietas, o kai

LDD Sveikinimas

zacija
są, tol "Keleivis”

Sveikinu ji 50 metų 
ir kakties proga ir linkiu 
ir riausios kloties, 

ne--------------

kadmiai paūgėjusi. Visuose išgirdau Bostone iš kitų čiau ji švyluodavo tarp toriams ir draugams, 
lytiniu ir vidurvakarinių "laisviečių” lūpų—Neviac- "kairiųjų” ir dešiniųjų,” bet jie galėtų atsilaikyti., 
valstybių miestuose ir dau-ko ir ypač V. Paukščio-dabar ji visiškai ir galutinai Lačiau' "Keleivis” 
gelyje miestelių buvo apsi- švenčioniškio, kuris "po "sukairėjo.” "Naujienos atsilaikė
gyvenę lietuviai, ir kur tik sekretu” papasakojo, kokių LSS skilimui Įvykus 1919 šiandien stovi tvirčiau, 
buvo žymesnis jų skaičius, šposų jisai ir kiti jo draugai metų rugsėjo mėnesi. "Lais- ?u kada nors. 
tenai organizavosi Lietuvių iš "Laisvės” štabo darę, no- vė” nudardėjo Į komuniz- *
Socialistų Sąjungos kuopos, rėdami diskredituoti "susi- mą. Iš lietuvių savaitinių laik-

LSS kuopų buvo dau- pratusių darbininkų” akyse Ginti demokratinio sočia- raščių Amerikoje nė vienas 
giau, negu parapijų. Be to, "Keleivio” "bizni.” lizmo principus pasiliko nebuvo ir nėra toks popu-
socialistai steigė Įvairias Svečiui, nesenai atvyku- "Naujienos” ir "Keleivis.” Jarus, kaip "Keleivis.” JĮ
draugijas, klubus, teatro šiam iš kito kontinento, ne- Malonu man prisiminti, kad tokį padarė ne tik humoro
mėgėjų būrelis ir chorus. derėjo imtis teisėjo vaid- S. Michelsono redaguoja- ir sveikos minties pilni Mi- 

Daugėjo taip pat ir lietu- mens tarp besivaidijančių mas laikraštis niekad nuo chelsono "Maikio su tėvu
vių laikraščių. Socialistai vienos idėjos draugų. Todėl šitos pozicijos nenukrypo— pasikalbėjimai,” bet ir visas
jau nesitenkino savo oficia-aš tų pasakų nepaisiau: jie nei prieš skilimą, nei po. laikraščio turinys: lengva ir 
liu organu "Kova.” ėjusia man atrodė nerimti, kartais Jos tvirtai laikosi ir dabar- paprastiems žmonėms su- 
Philadelphijoje. Socialisti-net vaikiški. Bet kadangi tinė "Keleivio” redakcija, prantama kalba parašytos ži
nių laikraščiu virto ir "Ke- aš j ats pas "laisviečius” gy- perėjus jam LSS nuosavy-nios ir straipsniai, kurie in- 
leivis. ’ venau ir Prūseika beveik bėn. formuoja ir moko skaityto-

Ne gana to. Šalia "Kelei- visur lydėjo mane aukščiau * ją galvoti. * Mūsų liaudis,
vio” atsirado dar kitas to-paminėtame prakalbu marš- Pirmasis skilimas skau-beveik neturėjusi progos 
kios pat krypties laikraštis rute po Massachusetts kolo- džiai pažeidė visą lietuvių Lietuvoje siekti tnokslo,
—"Laisvė,” irgi South Bos- niias, tai "Keleivio” šaliniu- socialistini judėjimą. Bet troško apsišviesti, pasinau- 
tone. kai galėjo susidaiyti ispūdj, dar buvo išlikę gana daug dodama laisvomis šios šalies

Natūralu, kad tarp šių kad aš esąs nuteiktas prieš nesugriautų arba persiorga- gyvenimo sąlygomis. “Ke-
dviejų laikraščių ėjo varžy- "Keleivi.” Kai kurie net nizavusių LSS kuopų. Ta- leivis” stengėsi šitą jos troš-
bos dėl skaitytojų ir dėl Įta- šnairomis žiūrėdavo i mane. čiau po trejų ketverių metų kimą patenkinti, 
kos visuomenėj. Su šituo Prisimenu ypač velioni J. antrą kartą susikilo Ameri- Todėl jį žmonės taip pa-
jiemaloniu faktu man teko Paulinaitb ui lu tais laikais kos Socialist Party ir šis mėgo. Pamėgo jo atvirumą,
susidurti, vos išlipus iš laivo lietuvių socialistų snaudės smūgis dar daugiau žalos'jo nusistatymą sakyti tiesą,
Ne\v Yorke. platintoja, korespondentą ir padarė lietuvių socialistų o ne dumti publikai akis

* karšta "Keleivio” rėmėją, organizacijai. kokiais monais.
Dar būdamas Europoje, Jam buvo didelė staigmena, Tai buvo sunkūs laikai Man tekdavo seniau, kas- 

prieš apleisdamas Berną, kai vėliau jisai pamatė, kad demokratinio socializmo ša- met karta arba du kartu, 
gavau laišką iš nepažįstamo aš nepritariu “laisviečių” iš- lininkams. Reikia
man asmens Alberto Vaba- sišokimams. ti. kad ne vien tik “kairiuo- lietuvių kolonijas ir kalbėti už pūdą pamokslų.

tarps.
su
ge-

Vėiiau i kuopą Įstojo A. tuvių savaitraščių pionierių 
-Gutauskas, B. .Jarašius, O. ir palinkėti jam dar ilgai 
Lukoševi:’

JURGIS GEGUŽIS

Buvęs “Keleivio" savininkas 
kartu su S. Mirhelsonu.

Švelnūs žodžiai laimi kie
tą širdį. (Šilęs ius)

žodžiu,Juo
viskas

mažiau
aiškiau.

tuo

lene, A. Papeika, ilgai keliauti!
J. Salaševičius, Lietuvių Darbininkų Drau- 

F. Jankauskas. \. žentelie- gija, kaip daugeliui visuo- 
nė, A. Mockevičius. menės reikalus sekančių

Kad ir nesame gausūs žmonių žinoma, Įsikūrė tik- 
skaičiumi, bet rankų sudėję tai 1932 metais, reiškia, 
nesėdime. Mūsų kuopa vi- praėjus 27 mėtams, kai 
suomei dalyvauja Sąjungos "Keleivis” nesustodamas 
suvažiavimuose. Jei kar- keliavo po lietuvių bakūžes 
tais atstovas negali nuvykti,-visame pasaulyje, raginda- 
tai jau dovanos "su ereliu” mas tautiečius šviestis, or- 
nepamirštame pasiųsti. Kuo- ganizuotis ir kovoti už ge
na yra surengusi daug pra- dėsnį rytojų. Įsisteigus 
kalbų. Čia yra kalbėję ir LDD, "Keleivis” mokėjo ir 
dr. P. Grigaitis, ir J. V. su ja, kaip kultūros organi- 
Stilsonas, ir S. Michelsonas, zacija, sugyventi, reikalui 
ir J. Januškis ir kt. Aktin- esant pasakyti už ją gerą 
gai dalyvaujame vietos lie- žodį, o paskiausiais laikais 
tuvių gyvenime. net dalyvauja LDD leidžia-

Šia proga dar kiek ir anie mo "Darbo” žurnalo naujų 
kitas Akrono organizacijas, skaitytojų verbavimo vaju- 

Čia yra veikusios: šv. je.
Juozapo Draugija, Laisvės Už tą pagalbą esame dė- 
Pašalpinė Draugija. šv. kingi, linkime sukaktuvinin-
Stanislovo Draugija, Tėvy- ko štabui ir visiems jo skai- 
nės ?Jylėtoju Draugija, L. tytojams geriausios kloties 
D. I.. Draugija, Aukščiausia ir ryžtumo tęsti lietuvių 
Prieglauda, bet visos jos už- švietimo darbą, 
dalytos jau prieš daug me- LDD Centro Komiteto 
tų. vardu:

Iš tebeveikiančių seniau
sia yra SLA 198 kuopa, 
ikurta 1916 metais. Kiek

e ?Iockus,

Nėra didesnio vergo kaip 
tas, kuris tik sau pasitar
nauja.

.T. V. STILSONAS. Pirm. 
N. JONUŠKA. Sekr.
W. V. ANESTA, Ižd.

vėliau yra ikurtos SLA 354 
atsimin- apvažiuoti stambesniąsias Sauja veiklumo vertesnė kuopa, LDS 73 kuopa, 

"kainilO- li^fnvin trAlr»niioc ir VaTKif? 11? nantolral,, SI.RKA 178 kuopa.
Ką padarei kitam, pada- 

Turi- rei sau pačiam.
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Sa "Keleiviu4 į Gražią Ateitį
F. Lavinskas, Long lsland City, N. Y.

FRANK LAVINSKAS

jom pinigus ir išėjom. 
Linkimi važiuojam namo, 
kad turėsim ką skaityti, nes 
dai- nusipirkom ir "Links
mą Valandą.” Ugi, ryto
jaus dieną, ateina pas mane 
Jonas Markevičius ir kaip 
ims mane balti, kam aš jo 
svaini iš kelio išvedu, laik
raščius pratinu skaityti. Iš
tarė ir išėjo. Jonas Marke
vičius buvo iš Tursonų kai
mo, daktaro A. Garmaus 
kaimynas; jis jau mirė.

Mano kelionė Į Mahanoy 
City, tai ir buvo kelias Į 
laikraščių skaitymą. Tuoj 
pas mane atsirado “Vieny
bė Lietuvninkų,” “Lietuva,” 
“Darbininkų Viltis,” “Dilgė
lės,” na ir "Keleivis.” Nuo____
tada ir aš Įgijau šliuptarnio 
vardą. Tais metais kunigas 
Milukas čia steigė parapiją. 
Lietuviai suskilo. Prasidė
jo barniai, nesutikimai. Te
ko man iš cia persikelti i 
Girardville, Pa.

Vieną kartą su draugais 
nuėjau Į mišką. Čia sugu-

"KĖLĖJA JO" NAMAI SO. BOSTONE. 636 E. BROADVVAY

E. Vileišienė su vyresnėmis visai išnyko. šituo labai 
bendrabučio mergaitėmis pasinaudojo ir sustiprėjo 
juos nešiojo kur nors pri- dešiniosios srovės, kurios 
glausti. Daug foto aparatų pirma vos tik gyvos merdė- 
policija atėmė ar sudaužė, jo.
nes r.enorč-jo leisti tų vaizdų Tluijom Sunkiu 
fotografuoti, kad pasaulis Aud,ingu 
nepamatytų, kaip lenkai el
giasi su lietuviais. Pažvelgus Į 50 metų pra-

l)au‘>- būtų ko rašyti apie eiti, matome gana audringą 
lenkų valdžios Vilniaus lie- vaizdą. Turėjome du pa- 
tuviams darytas skriaudas, sauliniu karu, kurie, galima 
nes Amerikos lietuviai netu- sakyt, pakeitė pasaulio vei- 

apie tai sužino-da- Vienos valstybės išny-rejo progos 
ti, bet tam reikėtų kitos pro
gos.

ko, kitos

Vieni 
50

džiaugiasi peržen-kaktuves čia Įsikūrus. Pir-

Su “Keleiviu ’ i Lenkų Policiją

J. Keras, Paterson, N. J.

dar kitos
griežtai pasikeitė. Be pa
saulinių karų, Amerika tu
rėjo dar du mažesniu kon
fliktu: vieną su Meksika, 
antrą Korėjoj.

nesustodami tą abu pasauliniu karu
darbą, leiskite Amerika turėjo maitinti ir 
kuris neša pro- ginkluoti savo talkininkus, 

Mes kas labai sunkiai atsiliepė 
_ namie: pristigo gyvento- 

lietuvių širdis de- Jams vipU būtiniausių daly- 
mokratinio socializmo idė-kM- Visa pramonė dirbo 
jomis. karui. Be kortelių nebuvo

Garbė jums, kurie savo galima gauti nei cukraus, 
dideliu darbu šviečiate lie- nei riebalų, nei mėsos, o 
tuvį darbininką. sviesto visai nebuvo.

LSDP Org. komitetas D. pev pirmutinį karą, VVil- 
BiManijoje: A. Zamžickas, šono laikais, buvo kietai su- 
K. Tamošiūnas, M. Zamžic- varžyta spaudos, žodžio ii

ANGLIJOS

Tęskite 
rbingą

gimė, 

1-

o

DRAUGŲ
SVEIKINIMAS

Mano pažintis su “Kelei- ypač neduoti jo savo drau- 
viu” buvo kažkas panašaus gams skaityti, parašyti dė- 
Į dr. Vinco Kudirkos pažin- dei, kad daugiau "Keleivio” 
ti su “Aušra.” nesiųstų.

Praūžus pirmajam pasau- Ar reikia klausti, koks 
liniam karui, Lietuva atro- buvo man smūgis šitoks mo-

ga
“Keleivi,”
metėjišką laisvės ugnį. 
tikime, kad ta ugnis uždegs 
daugelio

gę M metų slenksti, kiti moji mano gyvenimo vieta lėrn ir aš, ištraukęs iš kiše
linksminasi sulaukę 50 me- vadinosi Gilberton, Pa. Kar- nės - “Keleivi,” pradėjau d^ jyg giria"’po "gaisro bet kytojo elgesys? 
tų savo vedybinio gyvenimo tu su kitais lietuviais šia skaityti Maikio pasikalbėji- jj pradėjg atsigauti “žinoma, teko persitvarky-
ir tada vieni ir kiti prisi- pradėjau angliakasybos dar- mą su tėvu. Visiems pati- j ^olė po ilgai
mena praeitą savo gyveni- bą. Tada man krito i aki ko. Kai kas stebėjos, kad 

jame ieškodami laimin- vienas lietuvių išeivis. Vi- taip gražiai skaitau. Tada 
ir gražių valandų bei sur, kur jį aš matydavau, iš “Keleivis” dar Žvingilos bu-

vargo ir liūdesio spaudžia- jo kišenių visuomet kyšojo vo leidžiamas. Tas 
mų dienų. laikraščiai ar knygos. Bū- skaitymas užsibaigė kamba-

ma
gy

žolė po ilgai laukto ti. Pakeičiau adresą, bet 
lietaus sužaliavo. per rekolekcijas reikėjo

Vieną dieną, man 1922-24 prisipažinti, kad skaitau 
metais besimokant Vilniaus “Keleivi” ir prižadėti dau- 

mano netUViu mokytojų seminari- giau jo nebeskaityti.
joje, pertraukos metu mano Persekiojimas nesiliovė.

susirinkimu laisvė. Svetim- 
kalbių laikraščiai turėjo da
ryti kiekvienos laidos ver
timus ir duoti juos paštui 
po priesaika, kad vertimai 
teisingi. Mūsų priešai bu
vo iskundę “Keleivį,” būk

rinoj nematvtas naujas laik-vau namo. Valkininkų mies-įsijungė apie 120.000 orga-jis agituojąs priešAmeri- 
raštis, stambiom raidėm pa-tely kartą sutikau pažįsta-nizuotų lietuvių. Visur bu-Ros karo pastangas: todėl 
rašytas “Keleivis.” Žiūriu, mus ūkininku^ Jie tuoj vo ruošiami milžiniški mi- reikėjo padaryti visų pusės
jis adresuotas man, Juozui naujienų klausinėti. Aš, tingai, prakalbos ir visur metų “Keleivių” vertimą ir
Kerui. užuot pasakojęs, ištraukiau buvo smerkiamas tautininkų asmeniškai nuvežti Pašto

Džiaugsmo pagautas nu- laikraščių iš kišenės ir pa- sauvaliavimas Lietuvoj. Departamentui Washingto-
fcėgau pas seminarijos sek- daviau jiems skaityti. Kur Sąjūdis pasidarė toks di- ne. “Kova” buvo jau užd:i- 
retorių Vincą Budrevičių buvęs nebuvęs, staiga prisi- dingas, kad juo padrąsinta ryta, norėjo uždaryti ir “Ke- 
raprašyti atrakinti vitriną, statė lenkų policininkas, c-i-ir Lietuvos demokratinė leivį.” Pavyko tačiau įro- 
Šis, ūsus pasitaisęs, atžings- viliai apsirėdęs, ir nutempė opozicija pakėlė savo balsą dyt, kad skundas buvo pik- 

itrakino, paėmęs mane i policiją. Nunešė ir prieš tautininkų diktatūrą, to noro darbas ir be pagrin
du nuo Igliaukos. Jonu Mar- laikrašti, peržvelgė jį pa- mano laikraščių, tarp jų bu- Ji išleido ilgą atsišaukimą, do.
cinkevičium. Dabar jis gy- skm omis, ir. paduodamai vo ir “Keleivis.” kuri pasirašė buvę preziden- Socialistai buvo areštuo-
vena Harrison, N. J. man, tesakė: "laikus laik- Pradėjo klausinėti, kasta! ir ministeriai, reikalau- jami, jų skyriai užpuolami,
ras vyras, tas Jonas Mai- rastis.” aš, iš kur ir tt. Nors ir aiš- darni atstatyti teisėtą tvar- turtas naikinamas. Ameri-
cinkevičius, bet, kai prasi- Tai buvo naujiena ne tik kinau, kad parvažiavau ką^ kos Socialistų Partijos cent-

kaitė.

PRAEITI PRASKLEIDUS

(Atkelta iš 10 pusi.)
Štai kultūrnešys, apšvie- (lavo nueini Į Antano Rasi-rio netekimu. Mano šeimi-dėmegi atkreipė pašto vit-Velykų atostogų parvažia- Per pora metų i šita sąjūdi 

tos skleidėjas, skatintojas mo saliuną ir girdi, kai tas ninkė buvo, rodos, kantri, 
darbininkiškos vienybės ir klausinėja ką sako Taradai- ji nesibarė, jei kas skaito 
lietuvybės žadintojas mūsų ka, ką kalba Baltruvienė ar laikraščius. Bet kunigas 
“Keleivis” jau taip pat su- ką rašo Gloverso mainierys. Milukas darbavosi, ir ku- 
silaukė 50 metų, kai jis ne- Man tie visi vardai buvo riam laikui praslinkus ir 
nuilsdamas, nesustodamas svetimi ir nesuprantami, bet mano šeimininkė atsakė 
lanko savo skaitytojus. Per jie nuolatos mano ausyse man pastogę. Teko kitur 
visą tą savo pusšimtį jis ne- skambėjo. Tik vėliau va apsigyventi. Mat, statomai 
nukrypo nuo pasirinkto ke- kas išaiškėjo: Gloverso mai- bažnyčiai nedaviau pinigų.
lio: ir šiandien jis skleidžia nierys, tai buvo Shenan-
aukščiausias, pilniausias so- doah, Pa., anglių kasykla.
eializmo idėjas. Laikrašty Taradaika tar-

rr • , - - i. kuodavo tuos vvrus, kurieTai buvo pasirinktas sun- , , .
, = .L. ... na<iąuzavo. girtuokliavo,

kus kovos kelias ne vien tik L ”, ... „ , . . Baltruviene 
pačiam Keleiviui, bet ir ,

. . .. , ... kartais netvisiems tiems, kas pasišovė 
su “Keleiviu” eiti, jį

o
juos laikrašty 

pavardėmis pa-

• 1

Čia susipažinau su geru 
socialistu, nuoširdžiu drau- niavo.

ir pajuokdavo. -Jejo komunistinio drugio man. bet ii- mary) draugams, atostogų, parsivežiau laik- Taigi, Amerikos Lietuvių ro komiteto visi nariai buvo 
kliūdavo iš jos ;jga< <aj j,. jjs susjrg0 jr> ro_ ya djfena jr pamokų beveik raščių pasiskaityti, kad jie Kongresas suvaidino istori- nuteisti po 10 metų kalėji-

, . vadindavo 
skai- v - ..

... . ....................... ipac jiem?

tyti. Tada musų išeivijos J . J , _ . - _ ... . . ..- .
tarpe būta daug prietaringų, UZ. J1’ nedaria? Kaioas.^ iai dog, jkj ^io! neprablaivėjo, negirdėjau. Po pamokų bė-cenzūros leisti, bet nieko ne-vaidmenų. Bet buvo ne- mo užtai, kad 

taip tada rasė Saulės ga- nes susilaukęs 70 metų, gau namo žemės po kojomis gelbėjo — Velykas gavau laimė, kad komunistai, ku- palankią karuitamsvbės apaštalu vedamu. .į ’ o ,~ f. , 1 . “ , - zieia, Backausko

O tokių daugiausia buvo su- jo iraš6raa Bažkaus. 
simetuau angliakasy noj. Is k A]vft
tos tamsos įsivsti daugiausia T.

y, .. Jis cia, Amerikoj, pradėjo

vien^L,n* leisti angliakasiams skirtą 
Dar ir dabar toji

kliūčių sutikdavo 
giai, vadinami “burdingie-“
nai, tai yra tie, kurie 
mose samdėsi kambarį 
kampą ir ten pat valgė, 
maldžios šeimininkės, 
bonų sukurstytos, tuos ‘

;ei-

pasirase ne- 
rezoliuciją.

jo sustatant Net Amerkos Darbo Fede-
Gyvenau Vilniaus užmies- licijos užrakintas ir palei- kaip įvairių organizacijų racijos vadams buvo gin

ty—Užupy, apie 3 kilomet- džiant pasižadėti, kad lietu- atstovai, pradėjo kišti savo mojama. Jos pirmininkui
rus kelio. Ten Lietuvių Ko- viškų laikraščių neplatin- partijos politiką. Priėjo iki Gompersui VVilsonas pasta-
mitetas turėjo savo bendra-siu. to, kad susikalbėti nebuvote kategorišką klausimą:
būtį, kuriame ir aš gyvenau. Grįžus į. Vilnių po kelių galima, ir Amerikos Lietu- “Kooperuosi, ar trukdysi?” 
Jo vedėjas tada buvo Vit- savaičių mokytojas S. Kai- Kongresas 1939 metais Po karo reakcija kiek at- 
kauskas, Lietuvos kariuo- riūkštis mane įspėjo saugo- buvo likviduotas. slūgo ir prasidėjo darbinin-
menės aukšto karininko dė- tis, nes lenku policija ma- Kova su Komunistais kM streikai, nes per karą
dė. Jis labai juo didžiavo- nęs ir kelių kitų teiravosi. streikai buvo draudžiami, o

Iki 191 i metų mūsiškiai kapitalistai krovė sau mi-
komunistai priklausė Lietu- ]jOnus. Taigi, po karo dar-

mokinius kas sekma- bendrabuty, kiek Paneriuo- Socialiau Sąjungai, ku- bininkai ėmė reikalauti ir 
dieni bažnyčion net ir dide-se ar Gedimino kalne pra-11 \eikliausia ot- ?au geresnio atlyginimo.

Mokiniai leisti, nes bendrabutį dažnai mūsų išeivijoj. ^i buvo sunki kova.
apavo ir lankė policija, klausinėjo be\ metų Rusijos re-gįrejk;njnkaj buvo areštuo-
kuris pa-vyresniojo amžiaus moki- '';iiucija apsuko daugeliui jarnk mušami ir net šaudo- 
ar anks-nių, darė kratas kambariuo-a> 11 Jie Įsivaizdavo, mj šitoj griežtoj klasių 

keli draugai jau sėdėjo tokia pat revoliucija tu- kovoj “Keleivis" visuomet
ioms neiškentęs, tam Vit-Lukiškių kalėjime, lenkų 'ces 11 cia.’ Amerikoje. gynė skriaudžiamųjų dar-
kauskas liepdavo neduoti teismo apkaltinti už slauta ‘‘>c:a.lsl“ paltuos ptogia- bininku reikalus, 

lė veiklą ir agitaciją atskirti ™a'. « manymu, buvo net,-
bausmė, nes gyvenome ir Vilnių nuo Lenkijos. kus,-.n<* ' ■nkimais refor- S'and.en Musu ldejo, Sre-te

momis kapitalizmo nepasa- “Keleivis šiandien gali 
Dažnai iš Gedimino ka;- linsi. Kapitalistinę valdžią, didžiuotis, kad pergyvenęs 

no žiūrėdamas į miestą gal- jie sakė, proletariatas turi tiek daug gyvenimo audru
VvioKmii aavan c.v°-iau: kiek čia bažnyčių nuversti ginklu. Šalin bal-ir kovų, nenukrypo nuo pa
ooeiv įoįVvk bokštu Kodėl čia- tame savimai ir rinkimai, tegy-si rinkto savo kelio ir iki šios

būtų o._
____ , „_______ kad tą vi- ’s p° . w
są galima atsiekti bendrų J; Jai man^ dede; Jl?.ra'nuolių, visokių kitų bažny-vo jų šūkiai. principams
susitarimu, demokratiniu?'e G,.rb^s ,;ahr?“e vy’^niV°" čios tarnų, buvo tiek daug Rimti socialistai, kuriuos šiandien mes švenčiam 

a.Masčiu sužinojęs $uk^p vagių ir elgetų? Ir palaikė “Naujienos” ir “Ke- 50 metu sukakties 
«ia • Va*~ tiek neteisybės daroma lie- leivis,*’ negalėjo su tokia

leidžiama bimbinei “Laisvei” paskyrė nejausdamas, 
šimtą dolerių auką.

Kai “Keleivis” minėjo sa
vo 25 metų sukaktuves, tai 
aš užsisakiau 50 jo kopijų

švęsti žydo saradėlV prie po- ne 
ir

buvo įėję 
i va iriu

“Saulė” eina. Backausko ir nepaisant, kad tada buvo 
aranūkų leidžiama ir iki šiol sunkūs ūkinės krizės metai, 
a’senu angliakasiu skaitoma, vdsus juos pardaviau. Dar 

kIef bet “ savo turiniu atsilikusi ir šiandien smagu apie tai 
. . ur" nuo gyvenimo. prisiminti.

dingienus išmesdavo. į sa- g Rarta nuėjes pag štai dabar širdis nauju
yj ,fcut5. .ne:e.I5GaJ0; . K;assavo svaini Petrą Pauža ra- džiaugsmu tvinsta, kad ga-
,ReLeJvi. .skaiye, Taig1' ^"dau ten laikrašti beskabanti hu “Keleivi” pasveikinti jo 
da Keleiviui buvo sunku y yigi klaugos ir juo. naujos, jau 50 metų sukak-
naujus skaitytojus surasti. A§ klausiu savo te_ ties proga. Sveikinu tą sa-
Bet Keleivis ranku nenu-.

tos: ♦leido.
vo mielą draugą, su kuriuo

si. 
tai, 
davo

?des jo nemėgome už Teko gyventi ausis su
kąri jis prievarta vary- glaudus ir ne tiek laiko

lių šalčių metu. 
neturėjo tinkamo 
aprangos, bet jei 

iš eisenos
jis rase kaip rasęs sa- _Ra? . Ruf taJ j tiek daug metų kartu kelia

vo priešams nugarą vanoda-]aiRiašti ?Rail()? ' vau. Jis per
mas. Veik iki >918 . metų _Nu. Pranuk? 5Ūneli ma. praeitą laiką

katalikų bažnyčių no mielag taj nuQ Nemuno šviesos, tiesos kelią. Kelią, 
kunigai kaip susi- j- Dabintos a,. Rračkaimio kuris veda ,v}sa žmoniją į 

e įsim įes, Ambrazevičius, tai tikrasis ?eresnę ateiti. ‘ Keleivis
, • ■„ , , -ėliuptarnis, bedievis. Jam įbruko, nepiršo, neprime-

Keleivi skaitytu Tada jie tiR gazietos rūpi,_atsako man savo tiesos, kaip tai 
vieno nesuprato, kad Jie man jj susirūpinusi. 0 aš daro maskviniai, bet jis mo- 

Kelei mo vardą padare la* pareinu namo dar labiau su-kaiP tą tiesą reikia SU-kauka man ban 0
blausia žinomą ir . . . jų pa-

plačiai slaptai
Dabar jau rečiau - • • Marvte

begirdėti kunigus “Keleivį’’ dinama " J 
šmeižiant. O anuomet “Ke-
leivis” net teisman buvo —Nu?i. tai tokis kunigas būdu n np vwni o-al. Ju- laikraščių sužinojęs

skundžiamas. Ana, vienas

Romos 
lietuviai 
tarę, veik visi 
visaip niekino

rapijiecių
skaitoma.

tą bėgdav°visą savo ...... - , . ,
man rodė ciau 1S baznVclosb salant ko- se,

Tai 
nes

tain pusbadžiaudami. 
Viena gražią diena Vit-

sirupinęs: O kas tas šliup- rapti. kas daryti, kad žmo 
gra_

NeiškeųČiau ir krei- ?aus 
marčia va-

gyvenimas 
zesnis, geresnis ir

Ipnkn markiu ir laiška Kodėl čia, tame savimai ir rinkimai, tegy- sirinkto savo kelio ir iki šios
k'orn rtlrricnn N šventovių pavėsy, kur gvve- vuoja revoliucija ir proleta-dienos pasilieka ištikimas

'M mnnn HorU ’ Ti« ruino tūkstančiai kunigų, vie-riato diktatūra! Tokie bu-kilniems socialdemokratijos
Ji man atsako:

vo —Nugi. tai tokis kunigas būdu, o ne vieni kitiems gal- _Ja\KrascĮ/ ?u.z 
as šliupas, kuris netiki Dievu, vas kapojant. ' aP,e lietuvi! yra šventė ne

šventę, 

vien tik-leivis,*’ negalėjo su 
Ivosen;

zemej paniekintas, išjuokta jo kova, kuri baigėsi tuo, bet taip pat šventė visų mū-
tarp kitų, kunigėlis iš Wor-neklauso kunigų, neina baž- Gyvuok, “Keleivi,” ilgus ^us’ rnan151" \r \s' tuviams? Lietuvis protėviu galvosena sutikti. Prasidė- tai “Keleivio” personalo
cester, Mass., buvo “Kelei- nyčion, knygas rašo ir žmo- metus! Tavo skaitytojai ra;^s. Keleivi, kuri, kaip ^eTn^j --- .......................... .........................
vi' teisman patraukęs. By-nes klaidingo mokslo moko. A deni miršta, kiti ateina, bet ‘‘mnglau- ns Jau buvau ga 

lą prakišo, o kiek visa tai E. tada susitarėm su Jo- tu, "Keleivi,” kaip anas v£?
kaštavo jam pačiam ir no Markevičiaus svainiu Pi-sriaunus upeliukas, gali am- po džiaugsmo sekė būde- Kai 1923 metais iš K ro-grobė jos organą “Kovą,” darbiu korespondentų rė-
kiek “Keleivis” tada turėjo jušu ir nuvykome į Maha-žiais tekėti atvaizduodamas Yp- F ną/Keleivio numeri Ruvof. - Vi]niu atsįkraustė spaustuvę ir apie $25,000 mėjų ir platintojų Tikimės
bereikalingų išlaidų! Bet nov City “Saulės“ ieškoti, savo skiltyse esamą gyveni- cnvau jau is >apeliono rankų kažkokie vienuoliai, tai len- iždą, kuris buvo surinktas kad tas darbas, kurį per to-
“Kelehis” nepaisė savo Suradom tos Taradaikos mą ir kviesdamas visus rū-su Patanmu .1° neskaityti ir Rų policij-a liems apgyven-nuosavam LSS namui staty- kį ilgą laikotarpį dirbom
priešų ir visiems kirto tei-būstinę. Sėdi ten už stalo pintis dėl geresnės, gražės- — ---- dinti išmetė šimtus lietuvių ti. Užgriebtu turtu jie įsi-šviesesnei ateičiai, nebus
sybės žodį iš peties. ūsuotas vyras. Jis klausia: nės žmonių ateities. Visos gei, vis pirmyn! našlaičių į gatvę. Nieką-kūrė du dienraščiu. nuėjęs veltui.

Pavėlavau atvykti į Ame- —Ko jūs, vyrai, norite? žmonijos gyvenimas juk Visuomet priešų turėjai ir dos nepamiršiu tos šaltos, Daugumas LSS narių ne- Taigi, tejungia mus tas
riką dviem, metais., šiaip Taradaikos, — atsa- vietoj nestovi, jis eina pir- jų turėsi, bet jau moki su lietingos rudens popietės, galėjo aiškiai apsispręsti ir pats idealas ir toliau, kaip
kartu su “Keleiviu“ gale- kom, o jis nusišypsojęs: myn ir eina vis geryn. Tai jais susidoroti—kas nekovo- kada išmesti našlaičiai gulė- pasitraukė į šalį. Sąjunga jungė iki šiol.

5iz,i jo ant šlapių akmenų ir kaip susilpnėjo; daug jos kuopųį Laimingos kloties visiems!

io kalba, vergu padarytas ir kad Lietuvių Socialistų Są- sų idėjos draugu, visų “Ke
is namu išvarytas! junga skilo. Komunistai už- leivio” skaitytojų, bendra-

su “Keleiviu’ 
čiau paminėti 50 metų su* —Tai “Saulė.”—Sumokė- ir tu ženk, kaip iki šiol žen- ja, tas ir nelaimi.
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titaip atrndė "keleivio’’ pirmojo n t:i.» . i r mojo puslapio pradžia.

posėdy—be kitų reikalų, 
aptarė be pertraukos, be po
ilsio ir be sustojimo per iš
tisus penkiadešimt metų 
keliavusio ir mūsų namus 
lankiusio “Keleivio” auksi
nę sukakti.

Visi mes, vieningai ir 
vienbalsiai, nutarėme svei
kinti “Keleivio” redakcijos, 
administracijos ir spaustu
vės kolektyvą, pareikšti 
jiems mūsų pasitenkinimą 
jų darbais, ruošiant “Kelei
vį” jo kelionėsna.

Mes sveikiname “Kelei
vio” patikėtinius ir linkime

nuo 1914 m. apsiėmiau laik- jiems gerų nuotaikų ir pa---------
tuščius platinti. 'sisekimo saugojant mūsų tvarką,

Po 6 mėnesių vaisiai bu- "Keleivio” medžiaginius žmonės

JONAS VILKAITIS

Ilgametis “Keleivio’ 
bendradarbis.

‘Keleivio 50 Metų

Už ‘Keleivio’ Skaitymą į Kuprą
V. L. Tauras, Londonas, Anglija

Prieš pradėdamas rašyti kėje vienas kitas gyventojas 
šiuos savo atsiminimus, pa- gaudavo iš Amerikos spau- 
stebėsiu, kad bijodamas pa- dos. bet “Keleivio’’ neteko 
kenkti pasilikusiems tėvy- pamatyti. Kartą susitariau 
nėję, asmenų pavardes ir su vienu kaimynu, kuris tu- 
vietovių pavadinimus nega- rėjo Amerikoje giminių, 
liu viešai paminėti. kad atsiųstų “Keleivi.” At-

1921 metų vasarą gyvenau siuntė, tik, žinoma, tuo rei- 
pas tetą, kuri turėjo Kalva- kalu teko net keletą laiškų 
rijos valsčiuje mažą ūki. Iš parašyti ir Įrodyti, kad jis 
pat mažens mėgau skaityti, nėra toks blogas, kaip apie 
ir vieno laikraščio, kuri gau- jį galvojama. Aš tuo lai
davo mano teta. man buvo ku prenumeravau “Lietuvos 
maža, todėl laikraščių pasi- Ūkininką,” tai mudu su kai-
skaityti eidavau pas kaimy- mynu laikraščiais pasikeis- --------
nūs. Tuo metu i mūsų kai- davome. Atsimenu, Maikio “Keleivi” pradėjau skat
iną beveik kiekvienam gy- tėvas kelis kartus buvo pa- tyti 1911 metais, šeiminin- 
ventojui iš Amerikos atsiųs- sirodęs be uniformos. Iš kė nesyKi barė ir grasino is 
davo Įvairios spaudos, ir te- “pasikalbėjimų” supratome, “burdo" išvaryti, jeigu ska:- 
ta skaityti leido, nes dau- kad tėvas savo generolišką tysiu “cicilikų" laikrašti, 
gumas buvo katalikiškos uniformą pakabino karna- Bet jis man patiko. Patiko 
pakraipos laikraščiai. roj pravėdinti, o pats išėjo korespondencijos, kurių bū-

Vieną kaną. nežinau ko- dirbti i saliūną virtuvės dar- davo daug ir visos įdomios, 
kiais reikalais, teta paprašė bininku. Be “pasikalbėji- 
nueiti pas tolimesni kaimy- ^ų’ mums labai patiko tuo 
na. su kuriuo aš dar neturė- laiku buvęs “Humoreska” 
jau pažinties. Ėjau nenore- skyrelis. Kartais mums at- 
flamas. Nueinu, žmonės eidavo mintis, kad mūsų 
gana malonūs ir vos spė- skaitomiems laikraščiams 
jęs pasikalbėti, tuoj puoliau reikėtų pasiųsti žinuųįų, bet

Gerai atsimenu, kai 1912 
metais parašiau Į "Keleivi’' 
pirmutinę žinutę iš Brookly- 
no, drg. Michelsonas pri
siuntė man laiškutį ir pa
prašė, kad rašinėčiau daž
niau. Bet tuomet aš dal

au nuolatinis korės
JONAS BUIVYDAS

kad šviesesnieji 
su džiaugsmu lau-

vo tokie: “Keleivio” par- reikalus, kad tie jo medžią-kia pasikeitimų. Korespon
duodavau 50 egz., “Laisvės” giniai reikalai klestėtų. dentas sako, kad jau jau- 

Maikiui linkime baigti vi- čiamas vadžių atleidimas irtebebuvo socians-

skaityti laikraščius, kuriais nesugalvojome, kaip pradėt nebuv
buvo išlipintos kambario rašyti ir ką rašyti. pondentas. Parašydavau tik .
sienos. Skaitau antraštę— Vėliau pakeičiau savo gy- kaį būdavo reikalo. Bet J^u £“iai l^idę sakius 
“Keleivis." Jis dar man venamąją vietą ir mano pa- skaityt "Keleivį" visada Ralistų organizacijoj. De- idėjai, todėl
nežinomas. Smalsiai puo- žintis su “Keleiviu” vėl nu- mėgau.

(tada ji
tiška) 30 egz., “Rankpel-!sus mokslus, o Tėvui, garbin- čia—paštų valdyba išleidusi 
bio” 80 egz., “Kovos” 5 gam Generolui, iš visos šir- aplinkraštį nebereikalauti, 
egz., “Šakės” 30 egz. dies patariame visuomet tu- kad į paštą atėję žmonės

a- . • , , rėti galvoje, kad buvusis jo nusiimtų kepures; raudon-Žinoma, tai nebuvo leng- , ? ’ .. „ •. . 1.^ draugas ir patarėjas Zacir- tiuliams įsakyta švelniau
ka jau atgyveno savąjį am- elgtis su žmonėmis; kores- 
želį—Zacirkų laikai jau nie- pondentas ragina amerikie- 

' * ‘ ‘ čius išrašyti Lietuvon laik-
faSS 19-sios kuopos visi raščius. 

nariai, vienbalsiai ir be skir- 13 pranešama, kad
tumų, "Keleivio” jubilėjaus Vilniuje kovo mėnesį įvyko 
proga, kviečia visus buvu- lietuvių suvažiavimas, ku- 
sius ir esamus “Keleivio” ris reikalavo spaudos, žo- 
skaitytojus pakalbinti bent džio, susirinkimų, tikėjimo 
po viena, o, jei yra galima, laisvės, autonominio Lietu- 
tai ir po du ar daugiau savo vos seimo il‘ tt. 
kaimynų ir draugų tuojau Nr. 31 iš Amerikos nuvy- 
išsirašyti “Keleivį” jo jubi- ^ęs Keleivis Žemaitis rašo, 
įėjimams metams. Jei mes, kad ten priviso raudonsiū- 
skaitytojai. šitą 19-tos kuo- nų. Jis pastebi, kad “Lie
pos pasiūlymą įvykdysime, tuva. tėvyne mūsų” žmonės 
mes tuo paremsime tuos, gieda atsistoję ar atsiklau- 
kune kas savaitė paruošia pę. Plungėje jis buvęs “te- 
“Keleivio” margus lapus ir atre,” matės vaidinant 
paleidžia juos į platųjį lie-“Amerika Pirtyje” ir girdė- 
tuviskosios išeivijos pasaulį. jęS? kaip žmonės tarp savęs 

Būkite pasveikinti visi kalbėję: “Dieve, atnešk 
laikraščio tvarkytojai ir greičiau socialistus! Tegu 
skaitytojai’ jie mus iš vargų ištraukia,”

LSS 19 Kuopos Nariai ir Vėliau vis daugiau buvo

vas darbas. Parėjęs iš ka
syklų pavargęs, turėjau tuoj 
apsivalyti ir pereiti gai 100 
namų visur siūlydamas laiK- -
raštį. Tada prenumerata 
nebuvo renkama, bet atski
rais numeriais pardavinėja-

. ——— ma, todėl reikėjo kiekvieną
. LSS “kairiasparniai’ buvo numerį pačiam išnešioti.

so- Bet buvau jaunas, dirbau 
ir nuovargio

imtame L>S suvažiavime, nepažinojau. Malonu buvo
Pažvelgus dabar atgal, kuris !vyko 1919 mętais, jie matyti, kad darbas nesą 

kokį vaidmenį “K." suvaidi- v_isai suskaldė socialistines vaisių: žmonės tuoj pradėjo 
no Amerikos lietuviuose, Jėgas. . susiprasti.
reikia stačiai stebėtis. Ka- Sianaien /Keleivio pio-_______________________
da 1905 metais ir prieš yiejnai &ab _ pasidžiaugti, 

padarius penktuosius Amerikon su- kad mūsų išeivijos dirvoje 

su keista uniforma, į kriukį Lietuvoje perversmą, pra- važiavo Lietuvos artojėliai, >1ie. ls?vaie pbą vagą 11 pa- 
susirietęs Maikio tėvas man džioj dar “Keleivis” pašilo- kaimo berneliai ir tokios pat sėj° socialdemokratijos gru- 
priminė tėviškės kaimyną, dydavo, bet vėliau, kaip jų mergelės, tai štai drg. S
kuris kartą man skaudžiai nepageidaujamas svetys, pa- Michelsonas su Jurgiu Ge 
išlupo kailį, kad i jo mie- t.e«£o į draudžiamųjų laik- gužiu imasi leisti jiems so 
žius suleidau žąsis. Beskai- rasčių sąrasą. tačiau į Lie- cialistini laikrašti, prieš ku- 
tydamas užsibuvau ilgesnį tuvą “Keleivis, galiu pa- ,-j tuoj pakyla visokios pa- ...
laiką, negu reikėjo. Sku- sakyti, kad ir žymiai rečiau, tamsio jėgos. Michelsonas ^žiu—rūpinosi, kad “Ke- 
biai spaudžiau į namus, bet visgi atkeliaudavo. Ma-t^ jėgas kerta ir skatina lie-‘e*vįs augtų ir bujotų.
Namiškius radau jau pusrv- riampolės apylinkėje ture- tuvius darbininkus šviestis Žinoma, didžiausias nuo
maujant. Teta pyktelėjusi. jau pažintį su keliais ūki- organizuotis. ’ Pelnas P’^lauso drg. S. Mi-
kad ilgai neparėjau, tuoj ninkais, kurie, kad ir nedaž- Tiesa, beveik tuo pačiu cbelsonui. kuris, atvykęs 
užklausė, ką as ten veikiau, n.ai. bet "Keleivį gaudavo. laiku pradėjo eiti ir “Ko- -^nieįikon dai jaunas, ryžo- 

—Skaičiau laikraščius.— “Keleivis” pas juos ateida- va.” Lietuvių Socialistu Są- sį Pa^aryti “Keleivio’ so- 
atsakiau. v o įvyniotas į kitus laikras- jungos organas. Bet jos cialistinį laikraštį. Socializ-

—Kokius laikraščius?— čius. Matyti, cenzūra, pa- paštai nebuvo populiarūs. ^®Ja laikais lietu- 
užklausė teta. Atsakiau, mačiusi “Dirvos ar kitų jai “Keleivis” šituo žvilgsniu l.alPe bu'o nemadoie. ••Keleivio“ bendradarbis
kad tai buvo “Keleivis,” ku- palankių laikraščių pavadi- stovėjo daug aukščiau už i .so^aIl.5!-u? “au?uma. ^y10'ir platintojas, 

išlipintos kambario nimą. į vidų pažiūrėti ne- “Kovą.” Jį skaitė su pamė- žiūrėjo kaip į koki bau- Ohio.

liausi ieškoti man įdomių trūko, 
pasiskaitymų. Randu Mai
kio su tėvu pasikalbėjimus.
Žiūriu į paveikslą: Maikis 
atrodo kaip mano ūgio. Jis 
mane sudomino. Bet tas

“Keleivis” Žengia per 
Tautininkų Cenzūros 

Užtvaras
Tautininkam;

dą.
“Keleivio” 50 metų jubi- 

lėjum šiandien džiaugiasi
-i. kurie jį skaitė, platino,—minu - fpr cnuTiivi

NAEOI.EONAS TRV.MFIKAS

Gvvena Akron.

Jos Vadovybė.

“KELEIVIO” PIRMIEJI 
METAI

žinių iš Lietuvos. Vienoj 
jų suminėta, kad kur pir
miau buvę peštukų, dabar 
jaunimas įdomaujasi politi
ka ir Lietuvoj atsirado so
cialistų. Girdi, jų būta Prie- 

Šilavoj, Plutiškėse, 
ir

(Atkelta iš 9 pusi.) 
kartais net keliais, todėl nuošė, 
šiandien nebėra galima nė Vabalninkuose, Kupišky 
jų vardų išaiškinti, nė žino- kitur. Esą kunigai neprita
ri. kiek jų dar šiandien yra rią socialistams.

nuo išlipintos kambario mmą. 1 virių pažiūrėti ne- “Kovą. Jį skaitė su pamė- " •
sienos ir dar glėbį užstalėje rasdavo reikalo. O viduj gimu visi LSS nariai ir sim- ^3- J1' jeigu drg. S. Michel-
radau. sau ramiai sėdėjo Maikis su patikai. Ir jeigu LSS orga- sonu.\ Payyko išauklėti “Ke ___

Mano giminaičiai kurį tėvu. nizacija tada augo ir bujojo įki 23,090 skaitytojų,
laiką buvo gyvenę Ameri- Kitas siuntimo būdas bu- tarp buvusių artojų ir šieno ^ai lels..iai kad jis supiato jgjg gyvenau Cam
koje. tai apie ten einančius vo toks: įdomesnius “Kelei- grėbėjų, tai čia ir “Kelei- V m°kejo kaip įeikia į arto- Įjrj(|ge, Mass. Vėliau per-

m. sausio 15 d.
į Ameriką ir 

m.

gyvų- Ir jei gyvieji atsi- N’r. 41 įdėtas Amerikos 
_ lieptų, redakcija tikrai apsi- Socialistų Partijos atsišau- 
aš džiaugtų. kimas tokiu šūkiu: “Te-
;v; »>• - ir . vyksta laisvė ir nepriklauso-

laikraščius turėjo suprati- vio” straijisnius iškirpdavo, 
mą. Teta kreipiasi į savo įdėdavo į voką ir atsiųsda- 
vyrą: vo laišku.

—Tėtuk, pasakyk, kieno 
tas yra laikraštis?—Darbi
ninku.—atsakė dėdė.—Aš Neprisimenu kuriais me- metimais.
ta žinau, kad jis yra darbi- ta^s viena Vilkaviškio ap
ninku. bet gal jis bedievis- skrities Lietuvos Jaunimo 
kas—karščiavosi teta. Dė- Sąjungos kuopa iš Maikio 
dė paaiškino, kad “Kelei- pasikalbėjimų su tėvu sukū- 
vis” via Amerikos socialis- rė įdomų scenos veikaliuką. 
tų laikraštis. Tuomet teta Tėvo rolei buvo parinktas 
padarė rūstų veidą ir kad apie 2 metrų ūgio jaunuolis, 
suriks ant manęs: iš kurio režisoriaus ir gri-

Maikis su Tėvu Scenoj

vio” yra daug nuopelnų, 
žinoma, darbas nebuvo

lengvas. "Keleivio” pašo
nėj atsirasdavo konkurenci
jos, dažniausia biznio su- 

Štai,
Paukštys. J. Naudžius, J

jus. sunkaus darbo darbi
ninkus kalbėti.

Drg. Michelsonas su žmo
na pavedė “Keleivį” Lietu
vių Socialistų Sąjungai. Jie-

... du nuo jaunu savo dienu \ incas ,. , • 1 • ‘dirbo socializmo
ir kiti, kurie 

dirbo “Keleivyje,” 
“Laisvę" šalia jo.

Kiek jie "Keleiviui" pa
kenkė. šiandien matome pa
tys. “Laisvė

Valatka ant senatvės pavedę savo
b, . . sukuną įstaigą jaunesniajai įKurc 1 v •T* •kartai. Tai 

pavyzdys.
Sveikindama;

tikrai gražus j^jV 

"Keleivi"

1916
!ki Pirmosios Korespondencijos , _ T • . ,,mybe Lietuvos. Jame ra- 

Pradžioje jų buvo mažai, ginama rinkti aukas ir jas 
sikėliau i Akron, Ohio, čia Jos buvo trumpos ir tepalie- siųsti L. S. D. Partijai per 
30 metu duoną pelniau t® mažą vietos gyvenimo jos atstovą J. Lizdeiką Lon- 
Firestone bendrovėj, užau- reikalų dalį. Įdomu vieną done.
ginau sūnų ir dukterį. Da- kM jų čia suminėti. Įdomi žinia iš Ežerėnų
bar gaunu pensiją. Laisvu 1905 m- gegužės 4 d. N>. (Nr. 46), kuriuose lapkričio 
laiku veikiau kiek sugebė- t - iš Cambndge praneša- 2 d. susirinkę naujokai itei- 
jau LSS 20 kuopoj ir kitose kad susirinkusieji pasi- kė valdžiai reikalavimus: 
draugijose, platinau pažan- svečiuoti sumetė aukų “dėl prisieksime tarnauti tik tau
kiąją" spaudą taigi ir “Ke- numetimo jungo nuo mūsų tai, o ne carui, tarnausime 

tėvynės" 5 dolerius. Auko- tik Kauno, Vilniaus, Suval- 
Baigdamas pastebėsiu, tojkJ būta 22 ir visų ten pa- kų ir Gardino gubernijose, 

vardės paskelbtos. Toji ži- ir tt.. i,- kad ne tik aš pradėjau skai
artvė”nuėiotarnau-^;>0metUSUkA?k ^PrOga’tyti “Keleivi” 1913 m., bet nutė buvo lyg paskatinimu Bet pirmasiais metais ži- 

ti !^am/o “Keleivis” kaip !lnklU 1V MlC!ie.ls°PaTS ir mano žmona Elzbieta. Ir ir kitose vietose rinkti au-mos is Lietuvos buvo atsi- 
-Tu. biaurybe. nuėjęs moriaus buvo padarytas ga- buvo ,^tuviy darįininkP lleai ‘^ai gyventi 11 kartu

ėdi pas kaimyną ir dar be- na vykęs Maikio tėvo tipas. gVįe(ėjas, taip
dievišką laikraštį skaitai.— Maikį vaidino vietos mo 
Ir kartu su karštais žodžiais, kyklos mokinys. \ aidim- 
nespėjau nė aiktelėti, kaip mas pavyko labai gerai, 
gavau smūgį į kuprą. Pri- žiūrovams sukėlė skanaus 
f l ašino, kad tokių laikras- juoko ir dar po vaidinimo 
čių daugiau neskaityčiau, ilgą laiką žmonės prisiminė 
Bet visiškai nuo “Keleivio” įdomesnius posakius, 
skaitymo atpratinti negalė-
io, nes retkarčiais atsiradus

ir tebėra. 
Nuo 1914 metų Chicago- 

je pradėjo eiti “Naujienos," 
kurios paėmė ant savo pečių 
didelę tos naštos dalį. Ko
va tačiau nepalengvėjo, nes 
atsirado nauja opozicija.

ilgai gv" 
veikti!

J. Buivydas.

Keleivį ' Pažinau 
Škotijoje

ji yra “Keleiviui” dėkinga ka? tam pačiam tikslui. O tiktinės, nes savų korespon- 
už tai kad jis skleidė lietu- pačiame Bostone, "Dėl pa- dentų neturėjo, nors “Kelei- 

gelbėjimo ieškojime tiesų vį" ten skaitė gana daug. 
Lietuvos darbininkams” tu Michelsono žodžiais prieš 
pačių metų gegužės 1 d. pirmąjį pasaulinį karą Į 
proga surinkta $14.54. To- Lietuvą “Keleivio” eidavo

vių darbininkų tarpe šviesą, 
ragino juos dirbti savo tau
tos labui.

Mes linkime “Keleiviui"

Okupacijos ir Tremtis

liau tos aukos pradedamos iki 2,000 egz., o pirmaisiais 
Lietuvos nepriklausomos Lietuvos 

tų pačių metais net iki 3,000. 
d. “Kelei- Vertinant “K.” pirmuo- 

kad įsikūrė sius žingsnius reik turėti
lietuvių centralinis revoliu- galvoje anų dienų sąlygas, 
cijos komitetas Amerikoj, kurios lietuvių spaudai bu- 
su J. šliupu ir J. O. Sirvydu vo labai sunkios. Todėl ir 
pryšaky. buvusios spragos, trūkumai

“Keleivis” nuo pat pra- pateisinami, bet pabrėžtina 
džios sielojosi Lietuvos rei- pastangos skatinti skaityto 

. kalais. Štai jau pirmajame jus siekti šviesos, tiesos. 
Socialdemokratai numery Margenietis rašo iš “K.” iš pat pradžios atsisto-

-------  Margionio, Vilniaus guber- jo ant teisingo kelio ir jo
Mieląs “Keleivi,” Lietu- nijos, kad darbininkai ir čia per 50 metų nekeitė skelb

gyventi dar 50 metų! 
Kartu siunčiame $50, i.- vadinti aukomi;

si pasaulį išvydau 1887 Rurių skiriame $2<) LSS Li-revoliucijai;. nes 
metų spalio 28 d. Gučiūnų tg|-a^ūros Fondui ir $30 me.ų gegužės 18 

“Keleiviui” sukaktuvinių praneša,
dovanų.

Elzbieta ir Napoleonas 
Trumpikai.

anglų zonoje. Vokietijoje kaime,
įvairiu ūkišku reikalu rei- Okupacijų laikais lietu- pradėjo spausdinti įvairius 1907 m. rudenį 
kėdavo nueiti ir pas tą kai- v’ški laikraščiai buvo uždą- lietuviškus laikraščius, taip laimės jau deginau koksą 
myna, kuris gaudavo “be- r-vtb 0 koks ir ėjo, tai pat pradėjo mus spauda lan- Dortmundo mieste (Vokie-
dievišką” laikrašti. Bet da- turėjo būti taip tvarkomas, kyti ir iš užsienio, ir vėl pa- tijoj). 1912 m. patekau į Akron, Ohio.
bar jau bijodavau ilgai skai- kaip pageidavo okupantai, sirodė taip ilgai nematytas Škotiją ir įlindau į anglių ’__
tvti. kad vėl negaučiau nuo Laisva buvo tik pogrindžio “Keleivis." Atvykau Į Ang- kasyklas.
tetos kupriniu. spauda. Tuo laiku į Lietu- liją, laikraštis vėl pradėjo 1913 m. aš jau buvau

Tai tokia buvo mano pir- va negalėjo ateiti iš užsienio mane lankyti ir yra mano Lietuvių Socialistų Sąjun-

Rokiškio apskrity, 
ieškodamas

Kalba New Yorko

nematė- maloniai laukiamas svečias, gos Glasgow kuopos narys.
Prasidė- Mielas "Keleivi.” kelk Kuopa platino socialistų

jo nelaiminga tremtis, atsi- darbo žmonių gerbūvį, vesk spaudą. “Keleivio" buvo vių Socialdemokratų Sąjun- girdi apie bruzdėjimus Ru- damas demokratijos įgyven-

inetais gyvenau l’a dūrinu Vokietijoje ir po ka- į laimę ii šviesą ir gyvuok parduodama po 5 egz. Man gos 19-ji kuopa Brooklyne sijoje, kad rusų laikraščiai dinimą ne tik politiniame,
valsčiuje. Apylin- p'tiiliacip»> apsigyvenau ilgiausius metus. pasirodė, kad peimaža ir aš - visi jos nariai, dalyvavę drąsiau rašo prieš carišką bet ir ūkiniame gyvenime.

“Keleiviu.” Joks laikraštis, tai 
me ir “Keleivio."

Maikio Tėvas Be Uniformos
moji pažintis su

1925 
• \onio

1




