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Už nepriklausomą, 
demokratinę Lietuvą!

46 METAI

PirmiejiLietuviuZingsniai1!
Amerikoje

Kada prasidėjo lietuvių imigracija Amerikon, aiškių 
duomenų nėra. Tiesa, 19-tame šimtmety ėjęs Pittsbur- ; 
ghe laikraštis (“The School of Thinkers”) rašė, kad . 
1688 metais 200 lietuvių išlipo New Amsterdame, kuris 
šiandien vadinasi New Yorku, bet kas su jais atsitiko, 
niekas nežino. , *

Kita lietuvių grupė, tūlam Petrui Svoteliui vadovau
jant, atvykusi Amerikon 1850 metais, kuomet Lietuvoje 
buvo badas. Taip rašo savo brošiūroj “American Lith
uanians” prof. J. J. Rucek. Aiškesnių žinių tačiau nėra 
ir apie tuos. * ,

Bėgimas Lietuvos žmonių Amerikon aiškiai pradeda 
reikštis tiktai po 1863 metų, kuomet caro valdžia nuslo
pino lenkų-lietuvių sukilimą ir pradėjo persekioti buvu
sius jo dalyvius. Paskui, imigraciją Amerikon padidino 
dar pasunkėjusios 1867-8 metais ekonominės sąlygos 
Lietuvoje.

JURGIS GEGUŽIS

Buvęs “Keleivio” ar ministrą tori u s 
ir vienas jo leidėjų. Mirė 1943 ■

ANTANAS ŽVINGILAS

“Keleivio** įkūrėjas ir leidėjas 
nuo 1(05 iki

STASYS MICHELSONAS

Buvęs vienas “Keleivio” leidėjų ir 
redaktorius per 40 metų.

Kaip Kūrėsi ir Augo Musų ‘Keleivis’
. ‘Keleivi” įkūrė Antanas antraštes: “Iš Lietuvos” ir ties Dievo, ir todėl kas eina

Dar vėliau, 1874 metais, caro valdžia jvede Lietuv o- žvingilas 1905 metų pra-,“Iš Amerikos.” Po tais ant- prieš ją, tas eina prieš patį 
x _a_ m_j_ j .......... . , . . , , , . dangų”; tas esąs “žmogžu-je privalomą karo tarnybą. Tada prasidėjo jaunų vyrų džioje. Lietuva tada buvo galviais būdavo dedama 

bėgimas nuo tos tarnybos. dar po caro valdžia, bet Ru- viskas be jokių atskyrimų, dys, padegėjas, pragaro pa-
Pinnieji lietuvių žingsniai Amerikoje buvo labai gijoj1 jau ėjo stiprus revoliu- Raidės buvo renkamos ran- siuntinys” ir tt. 

sunkus. 1885 metų “Aušros” 1-mame numery, “Groma- cinis judėjimas prieš cariz-komis ir trys ar keturi zece-, Perėjęs į naujų leidėjų 
tų iš Amerikos” skyriuje, randam šitokį Amerikos lietu- mą ir tas sąjūdis buvo jaukiai vos surinkdavo per sa-brankas, “Keleivis” tuojau 
vių būklės apibudinimą: pasiekęs Lietuvą. Ameri- vaitę du lapu. Presas buvo pradėjo kunigus tuo aplink-

“Darbo beieškodami, ne vienas prašvilpina paskuti- kos lietuviai troško žinių iš į labai prastas, šniūrais surai-
nį skatiką, ir jausdamas alkį eina melsti mylestybės pas Lietuvos. Jie domėjosi re-plotas, ir iš pradžios buvo
perkupčius, kurie tyko galutinai tą vargšą apgramdyti, voHucijos eiga. Angliškų >an omis sukamas, be mo-
ir jei suteikė kokią urkštynę—gerai, o jei ne, tai keliauk laikiaščių jie dai nemokėjo toto.
sau sveikas į miestą ir stipk badu, arba eik vogti. . . .” ' alt^' algl uv? ,aiS u’

Toliau tu “Gromatų iš Amerikos” autorius bara kad bYv°ie‘kahngas
tuos lietuvių, kune, truputi prasigyvenę, rase Lietuvon
laiškus ir gyrė Amerikos gyvenimą. Esą: Antanas Žvingilas buvo

“Gaiiu yra skaityti rastus, kune isgim Ameriką įliptu-
prastam žmogui . . . jie ne vieną yra supaikinę ir nuvarę yių ir pardavinė.
į pikčiausią bėdą. » damas maldaknyges, rožan

Tą patvirtina ir kun. A. Milukas savo “Amerikos 
Lietuvių Organizuotės Sukaktuvėse,” kur jis rašo:

“Sunkios, labai sunkios buvo Amerikos lietuvių gy
venimo sąlygos pirmą dvidešimtį metų nuo pradžios “visur manęs klausinėjo, 
imigracijos į Ameriką. Šios šalies kalboje neišsilavinę, kas girdėt iš Lietuvos? Kas 
amatų jokių nemokėdami, buvusieji Lietuvos žemdirbiai bus, kai caras bus nuvers- 
tegalėjo uždarbiauti tik kaip žemiausios rūšies darbinin- tas? Ar neturi lietuviškų 
kai, dirbdami sunkiausius darbus, kurių kitataučiai veng- gazietų?”
davo. Vaisbos sritis mūsiškiams irgi ilgai nebuvo priei- Tas ir įkvėpė Žvingilui 
narna, jei neminėti šian ir ten atsiradusio karčiamninko, mintį, kad reikia kurti laik- 
arba taip vadinamojo siuvėjų šapos kontraktoriaus.” gimė Kelei-

Pirmieji lietuviai, atvykę Amerikon, išlipdavo New vls\
Yorke ir čia, anot šliupo, “pliumpdavo kaip į vandenį.” MikV plltanavičiu^kuris 
kalbos nemokėdami ir neturėdami nei gimimų, nei pa- net,.ukus pasitraukė ir 
zistamų, jie nežinojo nei kur eiti, nei ką daryti. pradėjo leisti Worcesteryje

Šiandien Amerikon atvysiantieji musų imigrantai, gavo laikraštį, mėnesinį 
taip vadinamieji “dipukai,” tokio vargo jau nemato. Jie “Amerikos Lietuvį.” žvin- 
atvažiuoja čia pas gimines arba draugus, ir atvažiuoja į giiag tada pasisamdė Joną 
kitokią Ameriką, negu ji buvo prieš 70 metų. Be to, jie Smelstorių “Keleiviui’ reda- 
atvyksta jau gerai apsirengę, nusiskutę, taip kaip ir ame- guoti. Netrukus pasitraukė 
rikiečiai. Kitaip išrodydavo pirmieji musų ateiviai. Vy- ir tas. Tuomet Žvingilas 
rai būdavo su ilgais ūsais, apsivilkę “krajavom” drapa- pasikvietė Pijų Bukšnaitį, 
nom ir apsiavę batais su ilgais aulais. Kai toks tipas kuris sutiko redaguoti laik- 
pasirodydavo gatvėj, vaikėzai svaidydavo jį šiukšlėmis, rastl Brooklyno. Žvingi- 
numušdavo kepurę, arba einančiam pakišdavo koją ir ^a‘" n«siųsda\o jam gauna- 
kvatodavo, kai lietuvis parpuldavo. Knygoje “Pittsto- orespon encųas ir ki 
no Lietuvių Istorija” randam šitokių atsiminimų iš tų
laikų: '• ' žindavo atgal.

“Vietiniai gyventojai, ypatingai airiai, į ateivius Iš patyvimo žvingilas ži- 
žiurėjo kaip į kokius laukinius žmones. . . . Airių netik nojo? kacj musų žmonės 
vaikai, bet ir suaugę vyrai, gatvėse į ateivius akmenimis mėgsta dainas, todėl jis 
mėtydavo, neapkęsdavo, didžiausioj paniekoj laikydavo, prašydavo, kad korespon- 
Policija dažniausia tokiuose atsitikimuose užsimerkdavo, dencijas Bukšnaitis suei- 
nes ir patys policistai kvatodavo, kai airiai šposus iš ‘po- liuotų. Bukšnaičiui tas sek- 
landerių’ krečia.” v. k davosi ir “Keleivio” korės

PitUtono Lietuvių “Karas” su Airiais
_ Musų ateiviai tais laikais būdavo pravardžiuojami 

“jiolanderiais,” arba stačiai “polakais,” nes lietuvio var- Žvingilo “Keleiviui” nesise- 
das dar nebuvo Amerikoje žinomas. .kė. Svarbiausia to priežas-

Nukentėdavo mūsiškiai ir gatvėse, ir prie darbo, ir tis buvo ta, kad leidėjas ne- 
bizniuose. Neturėdami apsaugos iš policijos, lietuviai turėjo reikalingo patyrimo, 
buvo priversti patys organizuoti apsigynimą nuo šitokio Į Laikraštis buvo menkas vi- 
chuliganizmo. Štai ką apie tai rašo “Amerikos Lietuviai a.^zvl gįa1^’ ir.tl?nn.lu, ’r 
XIX šimtmetyje” knygos autorius: '"«,ni^a

“Lietuviams pasirodžius vertelgystėje, airiai dary- an(^|vfs huvo nupieStaa 
davo Visokias pinkles. ... S. Ramanauskas (Pittston'e. ^‘“kad ižrodė 
Pa.) įsisteigė alinę, manydamas iš to turėsiąs pragyveni- iš šakuotų šakalių lietuviška 
mą. Tuojau pasirodė airių pavydas. Kad pakenkti Ra- tvOra. Žinioms ir straips- 
manauskui jo biznyje, gauja airių mušeikų ateidavo į jo niams atskirų antraščių ne
alinę ir išgėrus alų nieko nemokėdavo. Apsaugos iš būdavo. Pirmas puslapis 

(Nukelta į 10 pusi.) į turėdavo tik. dvi bendras

čius, "trejanką ir kitokius 
mažmožius. “Kur tik aš 
nueidavau,” pasakojo jisai,

Nestebėtina, kad prie ši
tokių sąlygų laikraščiui ne-„ 
sisekė. Tais laikais ėjo jau 
Šerno vedama “Lietuva” ir 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos leidžiama “Kova.” Ėjo 
ir senoji “Vienybė Lietuv
ninkų.” Tie buvo geriau 
vedami ir jiems geriau se
kėsi.

“Keleivis” nešė Žvingilui 
nuostolius ir 1908 metais 
leidėjas nutarė jį likviduoti. 
Stasys Michelsonas numatė, 
kad “Keleiviui” gali būt 
nebloga dina, tik reikia jis 
perorganizuoti ir pagerinti. 
Jis pasikvietė iš Shenan- 
doah’rio Jurgį Geguži, ku
ris tada zeceriavo prie 

Darbininkų Vilties,” ir 
abudu “Keleivį” iš Žvingilo 
nupirko.

Tai buvo 1908 metų ru
denį. Buvo nupirktos ge
resnės mašinos, laikraštis 
padidintas iki 8 puslapių ir 
radikaliai pakeista jo kryp
tis. Žvingilas norėdavo, 
kad jo laikraštis “visiems 
patiktų,” ypač jis bijodavo- 
si užgauti kunigų politiką, 
kuri tada buvo griežtai 
priešinga Rusijos revoliuci
ni ir socialistiniam judėji
mui. Atrodė lyg savo kel
rodžiu jie butų laikęs pralo
to Antanavičiaus paskelb
tąjį juodašimtišką aplink
raštį, kuris skelbė, kad kaip

Linkėjimai Musujubilėjaus 
Proga

“Keleivio” jubilėjiniam i prenumeruoti lietuvių laik- 
numeriui atėjo daug sveiki- raščius. Be to, LMD pade
gimų ir nuoširdžių linkėji- da savo nariams įsigyti šios 
mų, daug jų su piniginėmis’
aukomis. Nors dėl vietos 
stokos negalėjome visų jų 
čia sutalpinti, bet visi jie 
mums labai malonus ir už 
visus nuoširdžiai dėkojame.

B. Zoruba, ilgametis “Ke
leivio” skaitytojas ir rėmė
jas, prisiuntė iš Brooklyno 
labai malonų sveikinimą ir 
$125 aukų.

Frank Lavinskas, taip pat 
brooklynietis ir uolus “Ke
leivio” platintojas, prisiuntė 
sveikinimų ir $10 auką.

Lietuvių Darbininkų j tarp 300 ir 400. Jos turtas, 
Draugijos 21 kuopa taip pat 
atsiuntė sveikinimą ir $10 
auką.

Jonas Dvareckas, pažan
gus musų visuomenės veikė
jas ir sėkmingas biznierius 
iš Worcester (99 Ward 
St), “Keleivio” jubilėjaus 
proga paaukojo $5.

Antanas ir Julė Birietai 
iš Manchester, Conn., lin
kėdami “Keleiviui” ilgiau
sių metų, prisiuntė Maikio 
Tėvui $2 “ant tabako.”

J. Leistroms iš Chicagos 
prisiuntė $10.

Be to, daug sveikinimų ir 
aukų gavome iš ivairiu klu- 
bų ir draugijų.

šalies pilietybę ir surištas su 
tuo išlaidas apmoka iš savo 
iždo.

LMD remia kiekvieną 
kulturinį ir labdaringą dar
bą, ir tiems tikslams jau 
yra aukojusi tūkstančius 
dolerių. Jos salės durys vi
sada yra atdaros lietuvių 
parengimams, dažnai ne
mokamai. Mažesnių lietu
vių organizacijų susirinki
mai čia laikomi nemoka
mai.

Pastovių narių LMD turi

raščiu plakti. Ir jo tiražas 
tuojau pradėjo kilti.

Kai Michelsonas su Ge
gužiu perėmė “Keleivį” iš 
Žvingilo, jis neturėjo nei 
1,000 užsimokėjusių skaity
tojų. Prie naujų leidėjų 
“Keleivis“ vienu laikotar
piu buvo pasiekęs net 23,- 
000 prenumeratorių, ko nė
ra turėjęs joks kitas lietuvių 
laikraštis Amerikoje.

Be to, “Keleivis” kasmet 
išleisdavo po vieną dvi kny
gas ir visos jos greitai išei
davo. Nuo 1912 metų “Ke
leivis” pradėjo kasmet leis
ti Kalendorius, kurie taipgi 45 metų jubilėjaus proga, 
turėdavo didelį pasisekimą. Maspetho Lietuvių Piliečių

, i , . Klubo pirmininkas, adv.Matydami, kad “Kelei- Ox D • i* • •viui” taiD e^erai sekasi kai StePonas Briedis, prisiuntė 
7 tT g-e ai ®™S1’ . 1 $10 dovaną ir trumpą to
kune anon« pradėjo jąm:klubo iston%. M
payy i. ayyzdziui, ai; Maspetho klubas įsikūrė
ka 1911 meuis pIZu 1909 " Jo « 

. me?!® .pamete buvo: Povilas Kulis, Gabri-
Keleiv, ir užsidėjo sayoielj MHeri Juozas’ Bc,.no.

laikrašti - Laisvę. Jie Mitkus ir Anto-
bande viską kopijuoti .s ni Novitskie.

Keieivio net tokias pat Dabarti kIubo vaI(|vb 
raides jsitaise, bandė pa- , , e o • j*
mėgdžioti Keleivio antgal- j pctras Mikalauskas
vius, bet nesiseke. Taip ne- f-, .’ g šiaučiuli<= .’
dspkė kad “Laisvps” lpidp- lza*’ °* aiaUClUllS, seKT., ,iseKe, kaa laisves leidę Stanl Dachelis, vice-pir- 
ja. dažnai savaites paba.- minin'as Adam cb
S aniCTrC 15 ''“"'' f1"' ,sekl” ir ^na? Paužis-

Pavalę South Bostone, j "kartiniu laiku klubas 

taisvieciai issikrauste. .Brooklynan. Vėliau, kai Xo^urto"“''Jo tiksla.sm 
komunistai užgriebė LSS . nariamsJpagalbą ,iK0. 
centrą ir numanno “Kovą,” ir mirtjesP Satsitlk>c,

LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBAS 

Maspeth, N. Y.
Sveikindamas “Keleivį’

jie pasiglemžė visą jos tur-
kiekviena valdžia, taip ir >™rio grynais pinigais 

buvo apie $20,000. Tas

je ir 
remti lietuvvbę 
Amerikos labui.

ir dirbti

pondencijos buvo spausdi
namos eilėmis.

Bet nežiūrint visa to,

caro valdžia yra “nuo pa

PIJUS BUK9NAITIS 
fPėbė)

BavfM viėnu Uik« "KekiO"" 
redaktoriui kuomet “Keleivį" 
dar leido A ž'infllaa.

tiek sustiprino “Laisvę,”, 
kad ji galėjo jau net dien
raščiu virsti. Iš to paties 
turto komunistai ir “Vilnį”' 
Įkūrė.

Reikia pasakyti, kad So. 
Bostone bandė ir daugiau 
laikraščių kurtis. Kun. Ta
rnas Žilinskas, norėdamas 
iškasti “Keleiviui” duobę, 
buvo įsteigęs “Ateitį.” Pa
statė redaktorium Julių Ba- 
niulį. Švelnaus budo, poe
tiškai nusiteikęs Baniulis 
palinko į “Keleivio” pusę. 
Kun. Žilinsko kompanijoj 
pasidarė sumišimas ir “AL 
eitis” buvo likviduota. Kaip

LIETUVIŲ MOKSLO
• DRAUGYSTE 

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgho Lietuvių Mok

slo Draugystės susirinkimas, 
apsvarstęs “Keleivio” 45 
metų sukaktį, nutarė musų 
laikraštį pasveikinti ir pa
skirti $10 dovaną.

Draugystės istorija, kaip 
praneša jos sekretorius J. 
K. Mažukna, yra gana įdo
mi. LMD pradėjo organi
zuotis dar prieš 1900 metus, 
bet aiškesnė jos veikla pra
sidėjo tik nuo 1900 metų, 
todėl pernai ji jau minėjo

rodos, ji nebūtų galėjusi to- ,savo 50 metų jubilėjų. 
liau eiti ir dėl prenumerato- Savo tikslu LMD laiko: 
rių stokos, nes daugumas šviesti savo narius, užlaiky-

kuris susideda iš gatavų pi
nigų, namo ir invetoriaus, 
vertas $75,000.

Pradedant antrąją pen
kiasdešimtį metų, LMD rei
kalus veda šis komitetas: 
pirm. K. Kregždė, vice- 
pirm. P. Marmokas, prot. 
sekr. J. K. Mažukna, fin. 
sekr. P. Samulevičius, ižd. 
K. Spirgys, gaspadorius B. 
Kazlauskas, maršalka K. 
Rožukas ir direktoriai—į. 
Mikeška, M. Žvirblis ir A. 
Katela.

LIETUVIŲ UKESŲ 
KLUBAS 

Lawrence, Mas*.
Šis klubas buvo inkorpo

ruotas kaip Simono Dau
kanto Klubas 1907 metų 
balandžio 1 dieną. Dabar
tinis jo sekretorius, Augus
tas Večkys, prisiųsdamas 
mums broliškų linkėjimų ir 
$10 dovaną, rašo:

Pirmieji lietuviai, apsi
gyvenę Lawrence’o mieste, 
neturėjo pastogės, kur bu
tų galėję susirinkti ir kas
dieniniais savo reikalais 
pasitarti. Taigi kilo suma
nymas steigti klubą, ir tas 
padaryta. Kiek laiko klu
bas nuomavo mažą svetai- 
niukę prie Common gatvės, 
bet vėliau pasidarė tenai 
perankšta. Tada persikelta 
į 184 Broadway. Bet ir čia 
buvo neparanku. Todėl 
pradėta rūpintis įsigyti nuo
savą namą. Buvo išrinktas 
tam tikslui komitetas. Ir 
štai, 1919 metais komitetas 
sužinojo, kad vokiečiai no
ri parduoti savo klubo na
mą prie Berkeley gatvės už 
$24,000. Kadangi lietuviai 
tiek pinigų neturėjo, tai kilo 
mintis parduoti Šerus. Tuo 
budu sukelta pakankama 
suma, kad namą perimti į 
savo rankas, ir 1919 metų 
spalių 13 dieną jis buvo nu
pirktas.

“Dabar namas jau išmo
kėtas, neturi jokių skolų. 
Savo nariams ligoje klubas 
moka $5 pašalpos į savai
tę per 3 mėnesius, ir gerai 
stovi finansiškai.

“ ‘Keleiviui’ dabar minint 
savo 45 metų sukaktį, musų 
klubo komitetas kartu su 
visais nariais siunčia ‘Kelei
vio’ štabui geriausių linkė
jimų. Lai ‘Keleivis’ keliau
ja po platųjį pasaulį dar 
daug metų ir lai leidžia 
tarp musų žmonių apšvietą, 
kaip skleidė iki šiol. Šia 
proga pridedam $10 kaip

(Nukelta į 10 pusi.) ti savo name knygyną ir (Nukelta į 15 pusi.)
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PirmiejiUetuviuZingsniai 
Amerikoje

Biure buvo užregistruoti 28,884 lietuviai—18,716 vyru New Yorke pirmutnis lietuvis biznierius buvęs tūlas Kaip Karėsi ir 
, ir 7,14»S moterys. '• i J. Budišauskas nuo Mariampolės. Pramokęs truputi Auao “Keleivis'

Amenkon at- anglu kalbos, jisai užsidėjo New Yorke karčiamą ir ei- _____

(Atkelta iš 9 pusi.)
miesto nebuvo galima tikėtis. Neapsikęsdamas Rama
nauskas pradėjo organizuoti lietuvius. Kada jau surin
ko apie 12 jaunų smarkių vaikinų, apginklavo juos ir 
laukė airių mušeikų. Tiems irgi dideliame skaičiuje 
pasirodžius, prasidėjo karas. Airiai gavo gerai i kaili 
ir nuo to laiko buvo jau ramesni. . . .”

Kiek tada lietuviai uždirbdavo kasyklose, aiškių ži
nių neturim. Bet pragyvenimas buvo nebrangus. Pitts- 
tone pirmieji lietuviai apsigyvendavo daugiausia pas vo
kiečius. Už kambarį mokėdavo 85 per mėnesį; už tuos 
pinigus šeimininkė iškepdavo duoną ir išskalbdavo dra
panas. Valgyt įnamiai pasigamindavo patys.

Nesąžiningi Graiiagaudos
Daug brangesnis pragyvenimas buvo didmiesčiuose, 

kur nesąžiningi grašiagaudos visada silpnesnius už save 
išnaudoja, štai ką 1885 metais Jonas šliupas rašė iš 
New Yorko “Auszrai”:

“Kada aš ir būrys lietuvių atvažiavome į miestą 
Naują Jorką ir apsistojome Castle Garden’e, tuojau at
vyko guvus vyrai kviesti mus pas save į gaspadą. Gerai 
butų pakeleivingam žmogui mieste turėti gaspadą . . . 
bet kad tai ateivis galėtų mieste apsigyventi pigiai!
Tie, kurie jį kviečia į namus, reikalauja už nakvynę ant 
dienos po du doleriu, o ką suvalgytum pas juos, tai jie 
skiriamai parokuos. . . . Prasčiausis valgymas dėl vienos 
savaitės apsirokuoja į 4 dolerius . . . brangumas įvairių 
daiktų dėl europėno yra neišpasakomas. . . .”

Jonas Šliupas Dirbo kaip Bernas ir kaip Barzdaskutys
Pirmiems musų inteligentams Amerikoje buvo dar 

sunkiau, negu paprastiems darbininkams. Pavyzdžiu 
gali būt Jonas Šliupas. Jisai atvyko čionai 1884 metais.
Jis buvo jau baigęs gimnaziją ir pradėjęs lankyti uni
versitetą, bet pajutęs, kad žandarai ruošiasi jį areštuoti 
už platinimą “uždraustų raštų,“ pabėgo Šveicarijon. Iš 
tenai jis buvo pakviestas į Prusus “Auszrą” redaguoti.
Bet prie “Auszros” nebuvo iš ko gyventi, nes ji neturėjo 
nei 100 prenumeratorių. Todėl, suredagavęs du ar tris 
jos numerius, Šliupas nutarė vykti Amerikon.

Pasiklausykit dabar, ką jis Amerikoj rado:
“Atvykęs į Ameriką, pliumtelėjau lyg į vandenį. 

Mokslus pabaigti nebuvo pinigų ir angliškos kalbos ne
mokėjau. Aršiausia, kad nemokėjau jokio amato. Ap
sidairęs po Naują Jorką, jokio lietuvio ten gyvenančio 
nesuradęs,—nuėjau į darbo biurą ir parsisamdžiau pas 
farmerį už berną Orfordo paviete. . . . Butų viskas gerai 
įvykę, jeigu ne mano švelnios, nors ir didelės rankos, 
nepapratusios čiupinėti kietus daiktus. Atsirado baisios 
pūslės: ant vienos plaštakos ir pirštų buvo 24 tokios 
opos, o ant kitos 25. Negalėjau nei pirštų sulenkti, o ir 
skausmas nepakeliamas buvo. O čia norėjau korespon
dencijas rašyti į ‘Auszrą,’ taipgi ir laiškus. . . .

“Netrivojau ilgiaus. Pametęs darbą, pėsčias nuė
jau keletą mylių, nešinas savo mantą ant kupros, lyg 
Lietuvos kromininkas žydelis, ir atsidūriau aplinkėse 
Newburgho, kur po keletos dienų poilsio stojau dirbti į 
plytininčią- Tas darbas dar labiau mano rankas su
žeidė. Todėl metęs darbą nuėjau pėkščias į Naują Jor
ką, kur ketinau mokintiesi bent kokio amato. Ir iš tiesų 
pristojau prie barzdaskutystos, kurioje prasilavinęs, su 
kitu pus-lietuviu iš pusės įsitaisęs buvau jau savo ‘bal- 
biernę’.“

Taip Šliupą5: rašė apie savo gyvenimo pradžią Ame
rikoje.

“Burdingierių” Gadynė
Lietuvių būklė čia pradėjo gerėti tik tada, kai jų 

čia daugiau privažiavo ir pradėjo kurtis šeimynos, prie 
kurių viengungiai galėjo jau prisiglausti kaip “burdin
gieriai.“ Jie mokėdavo šeimininkei po $1, kartais po 
$1.25 į savaitę, už ką gaudavo guolį, kavos ir “zupės,” 
bet mėsą, kiaušinius, duoną ir kitus dalykus šeimininkė 
pirkdavo jiems iš krautuvės “ant knygučių.“ Kiekvienas 
turėjo sau atskirą knygutę; krautuvininkas per savaitę 
rašydavo į tą knygutę, kiek jos savininkas suvalgė, o 
šeštadienį ateidavo pinigus iškolektuoti. šeimininkė iš
skalbdavo ir drapanas savo “burdingieriams,“ ir lovas 
paklodavo. O lovų pristatydavo kiek tik tilpdavo, daž
nai po dvi į kambarį ir kiekvienoj lovoj gulėdavo po du 
“burdingieriu.”

Po Revoliucijo* Padaugėjo Inteligentu
Apie 19-tojo šimtmečio pabaigą ir 20-tojo pradžioje 

ateivybės banga smarkiai padidėjo. Nuslopinus caro 
valdžiai 1905 metų revoliuciją, Amerikoje pasirodė daug 
Lietuvos inteligentų, kuriems tėvynėje gręsė pavojus pa
tekti į žandarų rankas.

Pasiremdamas imigracijos statistika, Girdvainis sa
vo knygoje “Amerika“ sako, kad nuo 1899 iki 1914 
metų Amerikon atvyko 252,594 lietuviai—170,699 vyrai 
ir 81,895 moterys— ir daugiausia jų atvyko 1907 metais, 
tuoj po revoliucijos. Per tuos vienus metus Imigracijos rėlius.

Tame 1899—1914 metų laikotarpy 
vyko apie 250 lietuvių inteligentų.

Kiek atvyko lietuvių anksčiau, žinių nėra, nes Imi
gracijos Biuras pradėjo užrašinėti mūsiškius kaip atski
ros tautos ateivius tik nuo 1899 metų. Pirmiau visi at
eiviai iš {)o Rusijos valdžios buvo užrašinėjami kaip 
“Russian,” o kurie pasisakė esą katalikai, tuos užrašinė
jo kaip “Polish.” ’ ,

Iki 1914 Metų Amerikon Atvyko 350,000 Lietuvių
Kad ir nėra ankstyvesnės statistikos, yra tačiau 

spėjama, kad iki 1899 metų mūsiškių ateivių skaičius 
negalėjo būt didesnis, kaip 100,090. Taigi išrodo, kad 
nuo imigracijos pradžios iki 1914 metų Amerikon atvyko 
iš viso apie 350,000 lietuvių.

Kiek yra lietuvių Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
dabar, sunku pasakyti, nes daug senųjų ateivių jau iš
mirė. Pagal 1930 metų cenzą, Lietuvoj gimusių lietuvių 
čia buvo 193.666, o čia gimusių—245,589.

KAIP KURPSI MUSŲ KOLONIJOS 
AMERIKOJE

davęs į “Kasiegarnę” (Castle Garden) pasitikti atvyks- (Atkelta iš 9 pusi.) 
tančių lietuvių imigrantų. Žadėdamas surasti jiems dar- kalikų geriau mėgdavo 
bu, jisai parsiveždavęs juos savo karčiamon ii* laikyda- “Keleivi.”
vęs juos tenai iki jie praleisdavę visus atsivežtus pini- Mirusios “Ateities“ vieto- 
gus, tuomet “parduodavęs” juos apielinkės farmeriams, je gimė “Sandara,“ kuri 
pas kuriuos tie kalbos nemokantieji vargšai turėdavę vargo keletą metų ir pasi- 
dažnai dirbti vien tik už valgi. , baigė bankrotu (vėliau ji

kitas lietuvis, įsitaisęs New Yorke saliutų, buvęs Vadinasi kovai prieš
Vincas Jablonskis. Bet šis buvęs “visai kitoks žmogus.” “Keleivi“ South Bostone

Pirmutinę siuvėjų dirbtuvę Nevv Yorke įsitaisęs Juo- buvo įsikūrę net trys laik- 
zas Tamašauskas, gi Antanas Kupčiūnas įsitaisęs pirmu- raščiai, ir visi suklupo. Ket-
tine “lietuvišką kurpiu dirbtuvę.“ įvirtąjį buvo įkūręs kun.

Kemėšis ir pavadinęs “Dar- 
Pirmutinw “Bankininkas” bininku,” kad patiktų dar-

Bankų Amerikos lietuviai turėjo ne vieną. Chica- bo žmonėms. Bet šiomis
goj buvo “Lietuvos” leidėjo Olszewskio bankas, buvo dienomis ir Darbininkas 

Kataliko“ leidėjo Tananevičiaus bankas ir keletas kitų. apleido South Bostoną.
New Yorke buvo Račkausko ir kitų įkurtas “Baltic States . T,Y° mu^ e ei-
Bankas.” Laikraščius skaitančiai musų publikai tie '1U1 ILJekimakre^
bankai savo laiku buvo.gerai žinomi ir, tur•būt,.darnėra prik,^ ne vi*n tik

leidėjams bei redakto-

Pirmutinė lietuvių kolonija, kaip rodos, buvo Dan- 
villės miestelis, Pennsylvanijoj. Sakoma, kad 1869 me
tų pavasarį Silvestras Bruožis su keliais kitais lietuviais 
iš New Yorko miesto buvo nuvežti tenai prie tiesiamojo 
Reading gelžkelio darbų.

Tais pačiais metais du kiti lietuviai, Juozas Cemi- 
kas ir Silvestras Ragaišis, iš New Yorko nuėjo tenai pėsti 
darbo ieškoti, ir taip pat gavę dirbti prie gelžkelio. Su
siradus jiems čia uždarbių, pradėjo į Danvillę traukti 
ir daugiau lietuvių iš New Yorko. Sakoma, kad 1872 
metais Danvillėj buvo jau apie 200 lietuvių.

Bet pasibaigus čia darbams, lietuviai iškriko į apie
linkės kasyklas uždarbių ieškoti. Daugiausia jų tada 
susispietė “šamukuose“ ir “Šenandopilėj“—taip mūsiš
kiai praminė Shamokin ir Shenandoah.

Daugumas pirmųjų musų ateivių buvo religingi kai
miečiai. Jie negalėjo suprasti, kaip žmogus galėtų gy
venti be bažnyčios ir kunigo. Todėl kone visos lietuviu 
kolonijos Amerikoje kūrėsi pradedant parapijomis, k 
rios vėliau pagarsėjo kruvinomis muštynėmis, bylomis ir 
kitokiais skandalais. ,

Shamokine 1871 metais lietuviai išvien su lenkais 
įkūrė šv. Vaitiekaus savišalpos draugiją. Kaip rodos, 
tai buvo pati pirmutinė organizacija Amerikoje, nors ir 
ne vienų lietuvių. Vėliau mūsiškiai, taip pat su lenkais, 
pradėjo tartis apie bendros parapijos steigimą. 1874 
metais atvyko į Shamokin kun. J. Juškevičia ir pradėjo 
organizuoti lietuvius su lenkais bažnyčiai statyti.

Kad neapsileisti savo kaimynams, shenandoah’rie- 
čiai irgi nupirko sklypą žemės ir pradėjo statyti bažny
čią, irgi su lenkais. Nors lenkų prie to darbo prisidėjo 
daug mažiau, tik vienas jų davęs tam reikalui $5, tačiau 
bažnyčia buvo užrašyta airių vyskupui kaipo “Polish 
Church.” ' .

New Yorkas ir Kiti Centrai

“Lietuviškos Enciklopedijos“ autorių surinktomis 
žiniomis, 1871 metais New Yorke buvo įsikūrusios tik 
dvi lietuvių šeimos—Adomavičiai i? Penkauskai—ir apie 
20 viengungių.

Nevv Yorke apsigyvenę lietuviai uždarbiaudavo 
daugiausia drapanų siuvyklose,‘cukernėje’ ir vario'dirb
tuvėje, Maspethe. ’ ,

Jonas šliupas vėliau rašė Prašų “Auszrai,” jog 1884 
metais jis išgirdęs, kad New Yorko lietuviai šaukia susi
rinkimą. Nuvykęs jis į tą mitingą ir radęs apie 100 lie
tuvių, kurie tarėsi apie “reikalingumą lietuviško kunigo.“ 
Šliupas sakosi pasakęs jiems prakalbą ir pritaręs, kad 
kunigas reikalingas.

Brooklyno Williamsburge 1886 metais įsikūrė pir
mutinė savišalpos draugija. ,

Chicagoje pirmutinė lietuvių organizacija buvo šv. 
Jurgio draugija, įsikurusi 1884 metais. Bet neilgai ji 
gyvavo. Lietuviai išvažinėjo darbų ieškoti kitur, ir šita 
draugija išnyko.

Tais pačiais 1884 metais įsikūrė šv. Jurgio draugija 
ir Newark’e, N. J. ’ ,

1885 metais atsirado lietuvių parapija Pittston’e Pa.
Tais pačiais metais įsikūrė šv. Jono draugija Balti- 

morėj.
Apie tą patį laiką Waterburyje lietuviai įsteigė 

Kosciuškos vardo draugiją, bet 1885 metais perkrikštijo 
ją į šv. Jono Krikštytojo draugiją ir pradėjo rūpintis 
apie parapijos kūrimą.

Pirmutiniai Lietuviai Biznieriai

Pirmutinis lietuvis biznierius Shenandoah’ry buvęs 
Jonas Bobinas, įsteigęs tenai valgomųjų daiktų krautu
vę, vadinamą “grosemę.” Vincas Šimanskis atidaręs 
pirmą “lietuvišką bučemę,” o Andrius Stankevičius— 
“pirmutinę tautišką užeigą,“ kitaip pasakius—karčiamą. 
Pavaišinęs savo tautiečius nekurį laiką alum, Stankevi
čius užsidėjo graboriaus biznį ir pradėjo laidoti numi-

pamirštr. Bet nedaug kas žino, kad pati pirmutinį “ban
ką” prieš daugelį metų buvo įsitaisęs Freelando mieste
ly, Pennsylvanijos kasyklų apielinkėj, pagarsėjęs tais 
laikais Antanas Pajaujis, vėliau “Wienibes Iaetuwnin- 
kų” “iszduotojas.” ’ ,

jo
riams, bet taip pat tiems 
draugams bei draugėms, 
kurie ir patys musų laikraš
tį skaitė, ir kitiems jį užra
šinėjo. Daug jų šiandien 
jau nebėra gyvųjų tarpe, 
bet kiti dar tęsia švietimo

Kun. A. Milukas savo raštuose apie tą Pajaujį pa
duoda šitokių informacijų:

“Ožkininkų kaime, Punsko parapijoj, baudžiavai darbą toliau, 
baigiantis gyveno ūkininko Andriaus Pajaujo šeima. O laikraščius platinti ne- 
Pajaujai turėjo 40 margų ūkį ir užsiaugino 5 sūnūs ir lengvas darbas, ypač ne- 
dvi dukteris. Vyriausis sūnūs, Antanas, 1873 metais iš- lengvas jis buvo seniau, 
keliavo Amerikon laimir ieškoti ir kartu su savim atsi- Paduosime čia iš tų laikų 
vežė lenkę panelę.’“ r < ^n0 veteranoBrazeviciaus-Braze

Iš New Yorko jiedu nuvyko į “šamukus,” kur Anta- atsiminimų: 
nas Pajaujis dirbo nefc$ri laiką anglies kasyklose. Iš čia Nors turėjome klausytis 
persikėlė į Hazletono apielinkės kasyklas. Mokėdamas daug šmeižtų, sako jisai, 
lenkų ir rusų kalbas, Pajaujis pasidarė tarp vietos lenkų bet nekreipėm į tai dėme- 
ir slovakų labai “mondry človiek.” Ilgai nelaukdamas, šio. Aš pats ir drg. A. Ša- 
jisai atidarė valgomųjų daiktų krautuvę Freelande, ne- tas buvome geri socialistai 
toli nuo Hazletono. Kai angliakasiai ateidavo jo krau- »• ėjome kartu per stubas—- 
tuvėn nusipirkti valgomųjų daiktų, jis visada parodyda-;~ „S,
vo jiems didelę geležinę spintą, paaiškindamas, kad tai , •.. ., . ..
esąs bankas, kūno nei vagys isples, nei ugnis sunaikins. tų‘knygas Man dabal. la.

Dabar tas “mondry človiek” bemokslių žmonelių bai malonu tuos laikus atsi- 
akyse pasidarė dar “mandresnis.” Jie viską pas jį pirk- minti. . . . Atsimenu kaip 
davo, o atliekamus savo pinigus duodavo palaikyti tame šiandien: vienai moterėlei 
naujame “banke.“ ’ Waukegano miestely pasiu

čiau užsirašyti “Keleivį,” o
Ir taip Antanas Pajaujis visai nepasijuto, kaip tapo jj kajp šoks: 

pirmutinis lietuvių bankininkas Amerikoje, sako Milu- —Ar nori tu, bedievi,
kas. , • kad paimčiau šluotą?!

Bet atsitiko nelaimė. Vieną gražią dieną pasklido Aš maniau, kad bus jau 
gandas, kad tas “mondry človiek“ subankrutavo. Ang- blogai, sako drg. Brazevi- 
liakasiai puolė savo pinigų atsiimti, bet buvo jau per- čius. Bet moteris truputį

C. K. 
keletą

pagalvojo ir sako:
—Ot, jeigu galėtum man

užrašyti Maikį su Tėvu, tai 
butų gerai.

- -j. - x • • v Maikis buvo jai mielu no-Kai šerifas u atidarė, tenai jau nebuvo , . . . J T -j/j. , į. i . , lu užrašytas. Įsidrąsinę

vėlu.
Pasirodė, kad Pajaujis buvo labai įsiskolinęs viso

kiems sandėliams už produktus ir neturėjo kuo užmo
kėti. Jo krautuvė buvo parduota iš varžytinių. O kaip 
su jo “banku”?
jokių pinigų. Žmonės pradėjo verkti. Verkė rankas
laužydami ir Pajaujai. Esą, jie pasitikėję savo žmo- literatūros. Šatas
nėms ir davę produktus ant kredito, todėl neturėjo j^arodė jai knygelę “Socia- 
kuo apmokėti savo bilų, ir štai, didžiųjų kompanijų nPtaį jr Kunigai.” 
sandėliai juos išlicitavę. . . . —Ne, ne. tokių tai man

Milukas savo knygoj “Amerikos Lietuvių Organi- nęr°d.vk iizkirto šeimi*
zuotės Sukaktuvės” tačiau tvirtina, kad netntkus Pajau- ^^tST^V k^ 
jis persikėlęs iš Freelando j Plymouthą, pasivadinęs te- £. . j ;a P Rad
nai Bendrift u nusipirko didelius namus pne Main gatves kunįgėKai čia akėja socia- 
ir atidarė karčiamą. “Kitame karčiamos kambary buvo Hstus jį paėmė tą knyge- 
įtaisytas bankas ir užtvertos grotelės, padaryti langeliai, ję rankon ir_še pinigus! 
o prie sienos pastatyta didžiulė geležinė spinta—ban- Viena mergina Kenoshoj 
kas. . . .” i prisipirko daug socialistinės

Taip iš paprasto dzūko, banko biznis padarė didelį minties knygučių, vis ma- 
poną Antaną Pajaujį. Be tų namų, kur buvo jo karčia- nydama, kad jose kritikuo- 
ma ir “bankas,” jis dar įsigijo netoli Forest City didelę jamas socializmas. Paskui, 
farma su ežeru ir koteliu. pamačiusi laisvamanių iš-

. leistas “Davatkų Gadzin-
Netaip gerai sekėsi vėlesniems lietuvių bankams, mergina net nušvito: 

kurie pasibaigė bankrotais. Matyt, jie nemokėjo ban- —o, Dievulėliau, gies- 
krutuoti. ... i 1 mės! Po kiek jos?... Duok

- - man keturias!. . .Musų įseivijo. arave» u.
Iki dvidešimtojo šimtmečio musų išeivijoj reiškėsi sako drg. Brazevičius-Braze, 

tik dvi priešingos grupės, būtent, katalikai ir Šliupo va- ir malonu atsiminti, kaip 
dovaujami laisvamaniai. Bet vėliau, kai pradėjo aiškiau mes tuomet platinom ap- 
kristalizuotis ideologinės pažiūros, musų visuomenė pa- svietą.
sidalijo į kelias sroves. Nepavykus 1905 metj revoliuci- Minėdami šiandien tuos 
jai Rusijoj, Amerikon privažiavo nemaža tos revoliucijos garbingos kovos laikus, tu- 
dalyvių ir, jiems čia vadovaujant, išaugo stipri Lietuvių nme reikšti aukščiausios 
Socialistų Sąjunga. Tuo pačiu laiku iš Šliupo laisvama-jl^^^05 tiems laikraščio 
nių atsirado vadinamųjų “tautiečių” srovė, iš kurios vė- [ėmėjams ir bendradar- 
liau išsivystė dabartiniai sandariečiai ir tautininkai. Dari J2?1 n.ėr*J TOUW!
vėliau, kai po 1917 metų revoliucijos Rusijoj įsigalėjodarbuojasiJiikimĮ Si 
komunistai, nuo Amerikos lietuvių socialistų atskilo kai- sveikatos ir enerei-
rysis sparnas ir pasivadino komunistais. ' jO8 švietimo darbą to-

—S- ^Hau. f ąH

pradėjom jai siūlyt ir

f
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NEMESKIME KELIO DĖL TAKELIO
šalia lietuvių tautos ka- glebimas, nesusiorientavi- 

mieno Lietuvoje, kuris da- mas padėty ir jos nesupra- 
bar bolševikiško okupanto timas yra lygus mirčiai, 
yra žiauriai naikinamas, Dar laikas tą suprasti ir lai
mes turime antrąją Lietuvą kas daryti atitinkamas išva- 
emigracijoje. ši Lietuva das. ,
išparceliuota po daugeli Į *
kraštų ir valstybių. Kieki Lietuvių emigracijoje iš
žioję Lietuvoje lietuvių? Jų'silaikymo ir išlikimo klausi-

tėvai, taip ir mes/’ senai vi- kam gi galėtų kenkti? Jei Ištautėjimas yra natūra- Pai>,auJi jau,2^ metai. , Va
šiems žinomas. Toks gal-‘kuriamoji bendruomenė bus liškas procesas, einantis pradėjo keliauti aš-
vojimas yra progreso prie-!demokratiniai* pagrindais tūkstančiais metų įvairiuose ponius metus puma, 
šas ir vyriausis senatvės po- sudaryta, jei visi jos spren- pasaulio kraštuose, kur a> atvykau i sj kraštą,
žymis. džiamieji organai bus de- maišosi įvairių kalbų as ^u yyresms amžiur

Tvirtinimas, kad bend-usokratiniu budu renkami, tautybių žmonės, kurių ne- j
i-uomeninės organizacijos jei vykdomieji organai bus skiria ryškus rasiniai ar ne- .
sudarymas likviduos visas aUakingi prieš pirmuosius, peržengiami kultūriniai ir kras

negu 
nors

vyresnis amžiumi už 
laikrašti 10 metų.

Jauniems atvykus i šj 
tą ne kaitą ilgesy

kitas organizacijas yra tuš-Jtai atrodo, kad bendraome- tikybiniai skirtumai. Ir tai, grail^ė.1?ul?ls s*rdk Ne kar- 
jfi.— ___ t____ i________ _________________________________ . _______ i , . . . ra. nrisimine tėviška

po nesj prasidėjo karas. Visi 
jdomavosi, kaip musų tėviš
kė teriojama. Tuomet mu
sų simpatija buvo daugiau 
rusų pusėj.

Parėję iš darbo, po vaka
rienės snsėsdavom visi apie 
stalą, merginos mezgė mez
ginius, vyrai nešdavo “di-

čias, nes bendruomeninės nines organizacijos egzista- mongolų kilmės totoriai su--1’
organizacijos —J------ -  — » - —.....
yra v

tą, prisiminę tėviškę, jos 
rąžius laukus, Nemunėli,

jų uždaviniais. 
Dar tvirtinama.

veihein iiiuiiiuuuaiiii uaine 
mielai

nieks neskaičiavo. Šios Lie-Imas yra jų organizacijos klubų
tuvos pajėgumas, kai rei- klausimas. Reikia surasti 
kia, apskaičiuojamas milio-'.tokią organizacijos formą, kad

į gyvy Dingos grupes eitų i gyvenamuose kraštuose. Di- , j.
i-.rinkimus su savomis pro- džiausieji ištautinimo meis- dėkui, dėkui

po pasaulj, lietuvių bend
ruosius tautinius reikalus 
tvarko, kas planuoja jų at
eit), kas sieja juos į vienu
mą ir skatina į bendrumą?! 
Ogi, niekas?

Kiekvieno paskiro krašto 
bei atskiros vietovės lietu-

cijos forma senai yra suras
ta ir pačių lietuvių tremty
je išbandyta, tai butų bend
rinė visų lietuvių organiza
cija, trumpai tariant, bend
ruomenės organizacija. To
kių bendruomenių paski
ruose kraštuose sudarymas

viai gaivinasi kaip išmanoj ir paskirų kraštų bendruo- 
veikia kaip supranta ir pa-Į menių sujungimas j Pasau- 
daro kiek išgali. Vistu* irjlio Lietuvių Bendruomenę 
visame kame klesti parapi-‘ išspręstų opiuosius šių die- 
jinė, savo kiemo politika.'nų lietuvių tautos emigraci- 
Teisybė, spauda populiari- joje reikalus ir Įgalintų są- 
na ir nuolat kartoja bend- moningai už juos kovoti ir 
tuosius siekimus, bet to gi tą kovą laimėti. Tą ką lai- 
maža. Maža, kai pasiten- mesime emigracijoje bus 
kiname didžiųjų Lietuvos laimėta ir Lietuvai, 
praeities dienų minėjimu,! šiuo metu 18 valstybių 
kai raginame savuosius bu-'Lietuvių Bendruomenės or- 
ti duosmais ir kai, pagal iš- ganizacijos jau veikia arba 
galę ir nuotaiką, gauname *en jau baigiamos organi- 
kvoter) pneso naikinamos ;zuoti Suprantamas daly- 
tautos įeikalui. kas, kad paskiruose kraš-

Betgi kiekvienas supran- tuose bendruomeninių or
tą ir nujaučia, kad suvedus ganizacijų sudaiymas rei- 
paskiro krašto lietuvius j kalauja didelio organizaci- 
bendrą vienumą, o tas pa-!™0 darbo ir nemažo jėgų 
skirų kraštų vienumas su- J įtempimo, todėl šis darbas 
jungus j pasaulinio masto neina sklandžiai, be to, sios 
lietuvių nacionalę vienumą, organizacijos naujovišku- 
i bendruomeninę organiza- taipgi yra nemaža kliu- 
ciją, gautųsi skaitlinga lie-Ji*™ joms susitvarkyti, 
tuvių talka ir didžiulė jėga.
Jei ši jėga protingai tvar 
kytųsi ir jei ji tikrai vienin
gai ir planingai veiktų, ji 
Įgyvendintų viską, kas jos 
siekimams būtina.

Bet Lietuva emigracijoje, 
tautos išsilaikymo požiūriu, 
gyvena savotišką tragediją. 
Normaliose ir laisvose gy

Bendruomeninės organi
zacijos uždaviniai butų šie:

Kurti Švietimo, kultūros 
ir auklėjimo Įstaigas ir rū
pintis jų išlaikymu. Kon
krečiai čia turima galvoje 
lietuviškų mokyklų, vaikų 
darželių, lituanistikos kur
sų organizavimas ir jų iš
laikymas. Šioje darbų sri-

venimo sąlygose, mekeno] tyje atsirastų taip daug 
negrasinami, tirpstame sve- Įvairių uždavinių, kad čia 
timoje juroje. Senosios juos sunku visus išskaičiuo- 
emigracijos trečiosios kar-tt
tos kaip ir neturime. j Stipresnės bendruomenės

Jei kurios nors toutog turėtų paremti silpnesnes ir
normalusis prieauglis pra
deda mažėti, kokiuo tuomet

Bendruomeninę organiza- no ir ištirpdė savame katile. Nesistebiu, kad ii naujaku- 
c-iją sukursime tokią, kokią Vakarų pasaulyje vienas J™ sielojasi dėl gražios 
norėsime, tad priekaištas, Įstabiausių “ištautėjimo” Uetyv°s. .
kad kas tai mums primeta pavyzdžiu yra amerikiečių ,. * J7** au * .maz^ Connec- 
jos struktūrą, yra taipgi iš tauta, anglu kultūros, bet£out vals.{?J°S- 
oro griebtas. su nacionaliniais Thompsonville. Teviskes il-

Tautos likiminėse kovo- požymiais. Ji išsirito iš re- ““raminti, geras ma
tūrine pašaukti voliucinio karo ir suvirški- no. Pnetehs, ^Juozas Jatke-

dėti, kad aštuoniolikoj vals
tybių, kur tos bendruome
nės jau veikia, tų kraštų 
valdžios butų dariusios 
kliūčių joms organizuotis.
Pagaliau, jei ir butų tokiai 
organizacijai sudaryta teisi
nių kliūčių, mes privalome se visus 
kovoti, kad tokios kliūtys jungtis Į gretas. Nieks, kas no dešimtis milionų Įvairių užrašė
butų pašalintos. gyvas ir pajėgus, neprivalo tautybių ateivių. Jei nebu- ras2i Lietuvą.

Lietuvių bendruomeninė 
organizacija siekia visuo
meniniai kultūrinių tikslų, 
tuo pačiu ji yra ne kas 
kitas, kaip lietuvių tauti
nė savivaldybė, tad kas

man savait-

neskaitlingesnes. 
Svarbiausias uždavinys

rūpesčiu apsigaubia tos tau- butų, kol Lietuva yra oku- 
tos protaujančios viršūnės puota, remti Lietuvos išlais-
—politikai, mokslininkai, 
moralistai, laikraštininkai ir

vinimo kovą ir ją finansuo
ti, tuo budu solidarumo mo-

nerkėmis” alų, bet 
nos prisidėdavo tik su 10 
centų pinigėliu. O aš visą 
vakarą turėjau garsiai skai
tyti, užtad man alus buvo 
dykai. Tai taip vakarus 
leidom—žinias semdami iš 
“Keleivio” ir iš “Lietuvos.”

1915 metų pradžioje at
vykau Į Worcesterj, greitai 
susipažinau su labai geros 
širdies žmogumi, “Ameri
kos Lietuvio” leidėju Myko
lu Paltanavičium. Jo Įstai
ga buvo 15 Millbury St.

Vakarus daugiausia pra- 
leisdavom “A. L.” adminis
tracijoj, skaitydami laikraš
čius ir diskusuodami karo 
eigą. Tuomet pas a. a. 
Paltanavičių “Keleivio” nu
merių netruko. Jis visuo
met ragindavo visus kuo 
daugiausiai skaityti laikraš
čius, nekaltą dovanai Įduo
damas pundą visokių laik
raščių, tarpe jų buvo ir 
“Keleivis.” Tuomet už tai 
jam parašydavau vietos ži
nučių Į vietines “A. L.” ži
nias.

Karui pasibaigus, a. a. 
Petro Dėdyno iniciatyva, 
SLA 57 kuopos vardu, buvo 
suorganizuota siu n t i m a s 
laikraščių Į Lietuvą. Dėdy- 
nas buvo labai geras mano 
bičiulis, visuomet mane 
kviesdavo prie darbo. Jo 
krautuvėje (fruit store) 
Millbury gatvėje buvo stotis 
siuntimo laikraščių Į Lietu
vą. Eidavom Į namus par- 
sinešdami perskaitytų laik
raščių kur tik gaudavom. 
Tačiau daugiausiai duoda
vo laikraščių M. Paltanavi
čius. Mes siųsdavom vi
siems, keno tik antrašus 
gaudavom. Iš Lietuvos 
gaudavom padėkos laiškus 
už prisiųstuosius laikraš
čius. Bet stebėtinas daly
kas, padėkos laiškuose pri
mindavo visuomet, kad 
jiems geriausiai prisiustume 
“Keleivį.”

Prisimenu tokį Įvyki ma
no namuose. Sukurus man 
šeimyninį gyvenimą, 1919 
m., pas mus gyveno tik ve
dusi jauna pora. Tai buvo 
mano giminaitė, atvykusi iš 
Cambridge, Mass.

Parsinešdavau kas savai
tę “Keleivį.” Kaip tik aš 
parsinešu iš vakaro, tai ant 
rytojaus jis dingdavo. Pra
dėjau barti žmoną, kad ji 
kur paslepia. Ji aiškinosi, 
kad laikraščio nė nema
čiusi.

Bet vieną kartą parsine
šęs pradėjau garsiai skaity
ti “Maikę su Tėvu.” Išė
jusi iš kambario mano gi
minaitė sako, “Tas kas 
skaito ‘Keleivį/ yra di
džiausias kvailys,” ir pagrą- 
sino, kad išsikraustys grei
tai iš musų. Aš tam pri
tariau. Ji taip ir padarė. 
Daugiau “Keleivis” jau ne- 
dingdavo musų namuose.

Vadinasi, “Keleivis” man 
pažįstamas nuo mano jau
nystės dienų. Jeigu kartais 
neateidavo Į namus, tai vi
sada buvau surištas su Įstai
gom kur “Keleivis” lankės. 
Aš visuomet jį sekiau.

Senas jau laikas kaip ret
karčiais rašinėju “Kelei
viui” žinių iš Worcesterio. 

(Nukelta Į 12 pusi.)

mergi-

. _ . __ ...bių ateivių. ______ 7_
pasilikti nuošaliai. Nieks tų tokio reiškinio, kaip iš- Tuomet pas mano gimi 
neprivalo klaidžioti šunta- tautėjimas, Amerikos gy- uaitj Adomą Kiasinską bu- 
kiais ir pamesti tikrą kelią ventojai butu margas rinki- vo burdingierių astuonios 
dėl menko gyvenimiško ta- nys Įvairiausiu tautybių. merginos b* keturi vaikinai, 

Viename Gary, Ind., mieste Pora ženočių, šeimininkai ir 
rastume 44 tautines bend- W sune^» vis° 17 ypatų 
ruomenes, Chicagoje dar

kelio.
J. Jurgaitis.

Tais laikais po kolonijas 
daugiau, o visoje ~Ameriko-j važinėdavo kriaučių agen-

------------------- įje turėtume visų Europos, ,tas N. P. šimkonis; dau-
Per 60 metų lietuviai mo numatytomis, savivaldy- dalies Azijos ir Afrikos tau- giausiai jis biznĮ darydavo 

Amerikoje kalba ir sielojasi bės teisėmis. Todėl čia ga- tų-tautelių bendruomenes, su merginom: imdavo or- 
lietuvių ištautėjimo proble-lime kalbėti tik apie Įkuri- Tuo tarpu gyvenime mato- derius dreses siūti, išmie- 
ma. Per 60 metų tas ištau-jmą organizacijos, kuri pa- uie viena amerikiečiu tautą' ruodavo jas kiek storio ir 

11 simos jungti visus lietuvius, i gu tirpdomais kitų tautybių kiek ilgio. Nors merginos 
kurie su organizacijos tiks- “pakraščiais,” kurie antroj
lais sutiks ir norės joje da- ar trečioj gentkartėj Įsilie-

BENDRUOMENE PRAKTIŠKAI ŽIŪRINT

tėjimas vyksta. Ir dabar 
tuo reikalu kalbame.

Seniau buvo siūloma vi
sokių priemonių lietuvybei 
išlaikyti. Buvo kuriamos 
organizacijos, mokyklos,

kitokie jos minčių reiškėjai kestis tikrai duotų reikalin 
ir vadovai! Tokios nege-'gas tai kovai vesti sumas, 
rovės priežastys aiškina-
mos, tiriamos ir pats klausi- Bendruomeninė orgam- 
mas sprendžiamas. J e i nacija sudrausmintų ir tuos, 
musų tautos tragedijos ne-'k“^16/dabar neveiklus, ir vi- 
nujaueia eiliniai žmonės, isai lietuviškai ir bendrai 
nieko čia nuostabaus. Bet akcija1 duotų planą ir su- 
jei tos padėties nenorėtų su- teiktų jai atitinkamą turini.

lvvauti 
kiai
ruomenes”

Tiktai tiek. O to-1 
organizacijai “bend

vardas visiškai

bendrąjį amerikiečių 
; tautos organizmą.

Toks yra gyvenimo f ak

rausdavo miei*uojamos, bet 
senas vilkas šimkonis tik 
šypsodavosi. Jis visada tu
rėdavo viename kišeniuje 
‘Keleivi,” kitame “Katali-

parapijos, leidžiami laik- net,inka. Tik sąvokų krati- tas, kurj0 jokiais karštais ką.” 
raščiai ir knygos, kuriami'”^8 galvose pagimdė kai- žodžiais, užgauliojimais ir Vieną kartą biznį gerą 

*«. xj„«‘bas apie “lietuviu bendruo- padaręs, nadėio kvoteri antverkšlenimais negalima iš- padaręs, padėjo kvoteri ant 
stalo ir liepė parnešt visą

mylėtojų teatrai ir tt. Nūn bas aPie x i • • ---------
atsirado lyg ir naujas būdas a • no?ta , t3 dildyti. .
kovoti prieš ištautėjimą— UNRRA ir IRO stovyklų Konstatavimas to fakto ‘dinerkę alaus. 
Bendruomenė, kuri savotiš- parkos sukėlė kai kūnų nėra nej rezignacija, nei Išsigėrę po stiklą visi 
kos ORGANIZACIJOS pa-galvose minų per- rankų nuleidimas. Galime pradėjom atv 
galba sulaikysianti lietuvių beiti stovyklinės tvarkos jr turime daryti viską, kad Mes keturi j: 
ištautėjimą. Verta pažiurę- pranašumus i laisvame pa- muSų tautinės kilmės žmo-' susimetėm ]>o 
ti kas gi ta šaulyje išsisklaidžiusius lie- užsirašėm “F
yra, ar butų.

Bendruomeninio lietuvių 
organizavimosi šalininkai 
gyvena savotiškame sąvokų 
Babelio Bokšte. Jie ope
ruoja sąvokomis “bendruo
menė” ir “savivaldybė/’ kur 
toms sąvokoms visai nėra 
vietos. Bendruomenė ir sa
vivaldybė yra viešosios tei
sės sąvokos, arba viešosios 
teisės organizacija. Lietu
voje veikė “žydų bendruo
menė” -įstatymo Įkurta ir 
Įstatymo Įgalinta atlikti tam 
tikras savivaldybės funkci
jas. Yra ir Amerikoje vie-: 
šosios teisės bendruomenių, 
būtent—indėnų bendruo
menės rezervatuose, kurios 
turi Įstatymais nustatytas 
funkcijas ir jungia tam tik
ras žmonių grupes Į orga
nizacijas su savivaldybės 
teisėmis ir prievolėmis. 
Kaip Lietuvoje buvo, pir
ma, “ministerija žydų rei
kalams,” o vėliau referen
tas tiems patiems reika
lams, taip ir Amerikoje yra 
federalinis pareigūnas “For 
Indian Affaire.”

Tokią lietuvių bendruo
menę, su savivaldybės tei
sėmis, Amerikoje mes ne
galime Įkurti ir, tur būt, 
dargi nenorime ją kurti. 
Niekas nesiūlo prašyti kon

irai kalbėti, 
jauni vyrukai 

50 centu ir
. ,nes nei čia, nei kur kitur uzsirasem "Keleivį.” A

tuvius? Jei taip, tai galima nejšnyktų. O jei jaunieji daugiausiai turėjau skaity- 
trumpai pasakyti, jog sto- ir jįilieja’į bendrąjį ameri- man us gerai sekėsi, 
vyklinis tvarkymasis galėjo kiečių tautos organizmą, tai 1914 metais, rugpiučio mė- 
tikti kariškos okupacijos turime siekti, kad jie Įsilie-
perkelta? i Amerikos sąly- SM kaip. Pąrno”ing1’ ir lietuviškas organizacijas 

i kllmes ™«lsarmatlJantys ir ir pavienius žmones.
J gain iea'sav° vertybę suprantantys į Kaibant apie “Bendruo-

s ’ žmonės, o ne kaip slapukai,,menės” kulturinius pasimo-
Kas tuomet lieka? Lieka kurie jsielinę Į amerikiečių:jjmuS) veikimo lauką nede-

senas, 60 metų gvildenamas eiles jaučiasi iš kelmo iš-jrėty perdaug išplėsti. Pa- 
ir neišsprendžiamas klausi- spirti, be šaknų praeityje, vyZ(jžiui, mokyklų klausi
mas, kaip sulėtinti ar net kultūrinių tradicijų ir mas gali pasirodyti perdaug 
visai sulaikyti lietuvių iš- dedasi ameri koniskesni už riešutas. Parapijinės
tautėjimą emigracijos saly- amerikonus, tuo savo “ame- mokyklos, kurios vadinasi 
gose? rikonizmu pridengdami lietuviškomis, nėra lietuvių

prasti ir tie, kurie kasdieną
jos vargus rokuoja, šneka ir Bet bendruomeninės or- 
veikia jos vardu ir kelią jai ganizacijos Įgyvendinimas 
rodo, tuomet ką bekalbėti, 'susiduria su sunkiai nugali- 

Jei musų priešas iš anos momis kliūtimis. Pirmoji 
“geležinės uždangos” pusės kliūtis — neįsivaizdavimas 
skelbia mums naikinamąjį lietuvių tautos tragingos bu- 
karą, jei tų jo veiksmų pa-senos ir nenoras suprasti 
sekoje mes, kaipo tauta, bendrųjų ' tautos reikalų, 
greitais tempais mažėjame Aišku, jei iki šiol gyvenome 
arba, jei dėl musų palaidu- grupiniais ar paskirų drau- 
mo čia emigracijoje musų gijų ir draugijėlių bei para- 
eilės retėja, atrodo, bent pijų reikalais ir rupestė- 
jau šios kartos lietuviuose liais, tai kaip čia dabar iš gresą, kad butų išleistas 
turėtų prabilti garbingas karto pakilsi Į tautos likimi- j Įstatymas apie suteikimą 
kovos su tomis negerovė-nes problemas. Sustingimas.lietuvių kilmės žmonėms 
mis jausmas. Už tautos iš- tradicijose ir konservatiz-' teisės jungti saviškius j 
laikymą privalome kovoti ir mas yra ir bus didelis žmo-,bendruomeninę organizaci- 
tik kovoti. Pasingumas, iš- nių priešas, neskiriant ko- ją, su tam tikromis, jstaty-

Dėl to klausimo Ameri- ;savo mažavertybės jausmą, nuosavybė, bet katalikų 
kos lietuviai yra daug rasa- Suprasti gyvenimo faktus episkopato ir tik debesimis 
lo ir ašarų išlieję. Kadaise'“’ nebijoti Į juos atvirai pa- skraidantis žmogus gali nu
svajota iš “Šenadorio” pa- žiūrėti yra būtinai reika-!ny^b kad tos mokyklos gali 
daryti “lietuvišką Que- J’nSas dalykas. Be to niu-^^^kti i “Bendruomenės” 
bec’ą.” Buvo ir kitokių sva- darbas ir pastangos ne_ rankas.
jonių. Buvo karštų patrio- biri perspektyvos ir gyvena- Lieka kitokia kultūrinė 
tų, kurie tuo klausimu sirg- me savo įsivaizduojamame vejk]a, kaip lituanistikos 
te sirgo, bet dabar, pasi- pasaulyje, kuris su tikreny-;kursaų vakarinės mokyklos, 

gyvenimo be maža ką teturi bendra, teatrai, gal knygų leidimas 
* ir pan. Šitoje veikloje “pa-

Kalbant praktiškai apie reikalavimas” nusveria dau- 
lietuvių kalba pirmiausiai siūlomą kurti “Bendruome- giau, negu iš centrinės Įstai- 
yra išnykusi. Keista? Man-'nę” norisi padaryti sekamas;gos patiektas planas ar ra- 
ding, visai ne keista, bet ga- pastabas. Jei vadinamoji ginimai. Kur yra žiūrovų, 
na suprantama jaunosios “Bendruomenė” rūpinsis ten gali gyvuoti ir teatras, 
kartos reakcija prieš seno- Lietuvos vadavimo reika->Kur yra skaitytojų, knygų 
sios kartos peršamą patrio- lais, tai teks išsiaiškinti jos leidimo problema yra iš- 
tizmą, kurio šaknys nėra santykius su musų VISŲ sprendžiama. Kur yra vai- 
jaunųjų gimtojoj’ žemėj ir Įkurta ir remiama Amerikos|kų, norinčių lankyti Įvairius

žvalgius musų 
tikrovėje, pastebime, kad 
patriotiškiausiose šeimose j

jųjų jaugtoj kultūrinėj ap- Lietuvių Taryba ir jos sky- 
• riais. Dvi centrinės orga

nizacijos, dirbdamos tą patį
naują darbą, turės sueiti Į konflik-jiš centrinės organizacijos 

organizacijų, pavadintą ne- tą ir arba viena arba kita šitoje veikloje gali būti la- 
teisingu “Bendruomenės” turės paimti vadovavimą, bai naudinga. Bet neap- 
vardu, kuri JAV sąlygose Aš manau, kad ALT turėtų žiojant “visko,” nes daug 

apžiojus—mažai teatkąsi-

lin kūmoj.

Jeigu sukurtume

kursus—kursų organizavi
mas yra galimas. Tam tik
ras “planavimas” ir parama

butų ne kas kitas, kaip Pa- ir toliau tam darbui vado- 
saulio Lietuvių Sąjungos vauti ir tam tikslui jungti 
skyrius, tai ar tokia organi-savo organizacijos rėmuose

me.
J. Stripeikis.
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. “Tėvynė su savo sociali
ne jstatymdavyste buvo at
silikusi Europoje bene tre-

.... . . 7 ... . čioje iš galo vietoje. Šim-Išeivis geriausia tegali, ne žmogaus yra pomirtinis ui ukinink„ sodybų buvo 
suprasti, k? reiškia žodis tė- gyvenimas aname pasauly-: leidžiamos parduoti iš var- 
vynė, nes jis yra atskirtas, je. Lietuviškoji, airiškoji, žytinių Net ūkininkai su- 
toli nuo jos. Taip sako di- lenkiškoji ii kitokios tėvy-,bru7(lo ješ diktatoriui re-
J* • — — A * — a* Zm a-t I *

žimą ir pareikalavo sau de
mokratinių teisių. Tuo tar
pu pasireikšdavo būrys ap-

Išeivis ir jo Tėvynė

nės tik atitraukia žmonesdis lenkų rašytojas A. Mie 
kevičius, kuriam teko ilgus 
metus gyventi ir mirti trem
tyje.

Atsiminimai gražina išei- mas žemėje vienintelis už-

nuo pagrindinio tMo-™-i mokratinių teisiu. Tuo tar- 
pintis sielos išganymu. Die
vo karalystės įgyvendini-

įrX Ą • • O •* .* ♦IX 1 • • *’skaitė ir šypsojosi. Baimės ėmė j rankas “Keleivj
IVlHinCnO 1 aŽintlS SU IXC1C1V1U rukai ištirpo jo veide, sielos pradėjo šitaip: >

__ ________ įsitempimas atsileido ir šir- —Jeigu kunigų prakeiki-
(Ištrauka iš Dr. A. Margerio Romano “Šliuptarniai”) dis aprimo, kaip paprastai mai butų taip galingi, kaip

Užsidaręs savo kambary- mes, kokios, sako, Ameri-j ka* Sauna žrpogus katf * 31. -JU°y
W vU«,„* eri™. dar narą h,,, gero humoro paragauti, tai- \ elniai taip vyrautų, kaipRokasikos kasyklose dar nėra bu-£ero ftumoro P313^?*1’ . . , . .si seno vyno taurę išlenkti, kunigai sako, jeigu praga

ras butų taip karstas, kaip
je vienui vienas, 
mąstė, apžvelgė, ką Nauja- vaisios.” 
me Pasaulyje ligi šiol yra Šita labai šiurpi, skaus-
matęs, patyręs, išmokęs, iš- mo, ašarų ir kraujo kupina 
kentėjęs. Ir ilgai jis taip i žinia, tarsi visos

pu pasireiKsaav o ourys ap- mąstė, svarstė, sprendė, magnetas, pritraukė Roką 
jakelių, kurie jau nesitenki-įdnžani pasišaukdamas j sa- prie laikraščio, ir jis, rodos, 
no tariamai nuosaikia dik-,vo sąmonę gyvus vaizdus nei nejuto, kaip suklimpo j 
tatura ir siekė įvesti Lietu liudytojais, tuo sustiprinda- jo skiltis, darbo žmonių 
voje tokią griežtą diktatu- mas įsigytus įspūdžius ir vargams ir skriaudoms skir
ią, panašią į Hitlerio v o- mintis, kurias tuo tarpu jieitas. Beskaitydamas net ir
' ".....?* štai jums ir tėvy-gubelė. Jis nerimo, vaikšti-vakarienę pamiršo, kelis

. nėjo po kambarį; paskui kartus šaukiamas, neatsile- 
Dabar, kada Lietuvoje atsisėdo prie stalelio ir įsi- pė. O gal nei negirdėjo,

kaimvnui pareiškus bent ^monės pastatyti j vergų kniaubė į abidvi rankas, nes kaimynui paieiskus oent.vietą ir paiengva išmarina- ‘

Perskaitęs feljetoną, Ro- šv bažnyčios tėvai per 
kas sugriebė kitą straipsnį,1 šimtmečius savo aveles 

zemes vardu “Lietuviai Ameriko- ,g,audena—tai šitas laik- 
je.” Ilgas tai buvo straips- Į raštis> sykiu su leidėju

davinys visų žmonių.”
Kiti skuba perspėti: “At

sargiau su tėvynės garbini
mu. Ne vien lietuviai, bet 
ir kitų tautų žmonės kiek
vienas garbina savo tėvynę 
ir pučia jos garbę tiek, kad

vj atgal į jo tėvynę. Žodis 
tėvynė jam skamba daug 
prasmingiau, turiningiau, 
negu jo prieteliui likusiam 
Lietuvoje. Jis prisimena 
tai, ko neturi, ko. trokšta 
svetimoje žemėje; negirdi 
aplinkui gimtosios kalbos, 
nesutinka tėviškės kaimy
nų, nemato taip pažįstamų 
pastatų, sodybų, medžių, 
nedalyvauja šventėse, dar
buose, pasilinksminimuose 
tų, su kuliais augo. čionai 
gi viskas ne taip. Lietuvo
je likusieji nežino tėvynės 
ilgesio, to švelnaus skausmo 
dėl atsiskyrimo nuo jos, ir 
kartu to paslėpto troškimo 
vėl įsijungti į ją ir ten gy
venti ir mirti. Išeivis, nors
jis butų praturtėjęs, su ma-’ponų pavyzdžiai parodo,, Jei visų t 
lonumu prisimena vargingą j kur veda ir kuomi baigiasi nantieji žmonės imtų žiurė-

kiek nepagarbos, ji (tėvy
nė) gatava sprogti. Fana
tiški ar savanaudiški tėvy
nės garbintojai be pertrau
kos kutena tautų patriotinį 
pasididžiavimą ir stengiasi

ne.

mi, kada tremtiniai puspli
kiai ieško sau prieglaudos 
po visą pasaulį, lengva save 
apgaudinėti jausmingais 
pasakojimais apie tai, kaip 
tėvynėje buvo gera visiems

įkalbėti, kad mes esameį gj^.entk kokia miela buvo 
Diev o palaiminta tauta su i tQ „ nefVarka> diktatū

ra, tasai ten gyvenimas.

kitokie balsai dabai* 
Kaip ilgai jis taip išbuvo, ūžė jo ausyse: balsai ver-
nežinia; tik tiek gerai žino- kiančių moterų, klykiančių 
ma, kad, pakėlęs galvą, ro- kūdikių, laukiančių prie ka- 
dos, visai netyčiomis pama- syklos savo maitintojų. . . .
tė krūvą laikraščių—tų laik
raščių, kurių “baisius,” “be- Antanas nustebo, pa-
dieviškus” ir “prakeiktus” matęs Roką laikraštį be- 
vardus dar Lietuvoje būda-• skaitantį. ... Ir kaip gi! 
mas girdėjo—girdėjo baž- Juk piimiau Rokas iš tolo 
nyčioje, bobinčiuje, švento- šitų laikraščių baidydavosi.

ypatinga paskirtimi, kad vi
sos kitos tautos ir jų tėvy
nės vra tik medžiaga didin- U. S. pilietis lietuvis nuje, gatvėje prie bažny- Į. . . O dabar—laiko savo

nuoširdžiausiai
tėvų namelį, kur buvo jau
ki motinos rankų globa, ir 
kur, jam beaugant, skleidė
si pasaulis, gilesnis darėsi 
dangus, aiškiau spindėjo 
žvaigždės, o sielą šildė 
žvilgsniai, šypsenos ir lai
mės viltis.

Tėvynė yra kažkas dau
giau, negu gimtasis kraštas, 
negu jame gyveną žmonės. 
Prigimtas malonus nusitei
kimas ir palinkimas į tą ap
linkuma. kurioje teko už-•.c e
augti. Šimtus eilėraščių pa
rašė visų tautų poetai, nore

li pustas 
mas.”

tėvvnės dievini- ti vien tik sayo tėvynių už- 
Teko girdėti, kadjuryje?

Treti abejingai klausia.'nepriklausomoje Lietuvoje 
ar nevertėtu mažiau kalbėt: lietuviams nelabai patiko 
apie protėvius: “Ne kas ki-, kai kitataučiai rūpinosi sa- 
tas kaip tik musų kunigaik-.vo tėvyne, savo tautine kul-

daknygė
karštai garbinamas ir gina-j šilimos—ir 
mas Dievo vardas, o smer skaito,

nis, keturių pilnų skilčių, jh. redaktorium, jau senai 
vaizdingai piešė lietuvių at- butu visi sutirpę pragaro 
eivių vargus ir bėdas, pasi
sekimus ir nepasisekimus, 
tamsybę ir kultūrą, meilę ir 
kerštą, vienybę ir pakriki
mą. Straipsnis buvo gyvas, 
lankstus, įtikinąs, tarytumei 
veidrodis gyvenimo žmo
nių, kurių vieni dirba, tau
po, skaito, mokosi ir žengia 
į priekį, o kiti, nors taip pat 
stengiasi, tačiau suklumpa, 
pasilieka vietoje arba, dar 
blogiau, traukiasi atopaka- 
liu, o treti bijosi į rankas 
paimti laikraštį ar knygą, 
trinasi kas vakaras smuklė
je, šventadieniais—bažny
čioje, tik, žinoma, ne iš 
meilės savo Dievui ar šven
tiesiems, bet iš baimės, kad 
mielaširdingasis Dievas ne- 
užsiundytų šėtonu, nepri-

kiamas ir keikiamas šėtono Kad jau nors taip “Lietu- 
ir jo bičiulių—šliuptarnių.; vą” arba “Tėvynę,” tai, gal 

į socialistų, bedievių, parma-rbut, nebūtų tokia mirtina 
zonų ir lietuviško antikristo; nuodėmė, bet dabar—‘“Ke- 
Amerikoje, Dr. Jono Šliu-deivį,” kuris taip pritvinkęs 

bei “šėtony-

dargi “Keleivį”! slėgtų nelaimių našta, o po 
mirties nenugimstų praga-

ščiai ir jų garbingi bajorai tura- Mano nuomone, tei-po. O tie laikraščiai buvo: j “bedievybės' 
paniekino lietuvių kalbą, tingiausias pasakymas yra į “Keleivis,” “Kova,” “Lietu-, bės,” kad n« 
rtaVaita n+o iV nutoiifo. tas: kur serą ten ir tėvvnė. va” ir “Tėvynė.” Kažkas

net varva. .
pakeitė ją kita ir‘nutautę-i tas: kur gera ten ir tėvynė, va” ir “Tėvynė.” Kažkas _Rokai!_pagaiiau su. 
jo. Jie nesteigė lietuviškų Tat ir jus vieton kalbėti ar dabar ęnde, net masinte ,^ Ant atsipeikėjęs 
mokyklų, nespausdino knv-i rašyti apie tėvynę, geriau—™

liepsnose. Taip, Rokeli. Bet 
jis gyvuoja ir stiprėja nuo
latos sakydamas kartų, tie
sų ir skaudų žodį, numas- 
kuodamas ir nunuoginda
mas darbo žmonių išnaudo
tojus ir mulkintojus. Bet 
labiausiai tai jis lupa kailį 
kunigams, kurie, jau senai 
Kristaus mokslą pamiršę, 
nekrikščionimis virtę, ne
mato, nejaučia vargingųjų, 
o tik turtinguosius, negina 
nuskriaustųjų, o tik skriau
dikus, siurbėles, veltėdžius.

O Rokas, visą laiką tylė
jęs, pradėjo:

—Ak, Antanėli, aš labai 
daug ką turiu tau pasakyti, 
bet—negaliu. Man galva 
susisuko, širdis, rodos, jau 
nebe toj krutinės pusėj pla
ka—nežinau. ... Aš dar 
niekad savo galvoj ir širdy 
nejaučiau to, ką dabar jau
čiu, rodos, matau, girdžiu. 
... Aš jaučiu, aš dabar jau 
suprantu, jog tie, žmonės, 
kurie užtaria vargdienius, 
kurie gina skriaudžiamus 
darbininkus, kurie rūpi
nasi nuskriaustųjų - bėdo
mis—jog tie žmonės, saky
siu, turi būti labai geri, tei
singi, padorus, žodžiu, Die
vo ir visų gerų žmonių my
limi, gerbiami. . . . Aš ne
žinau, tur būt. mano galva 
neišneša, kaip ant tokių kil
nių žmonių galėtų pykti 
Dievas, kaip galėtų sugun
dyti juos šėtonas. Ne, An
tanėli. Taip nėra. Šėtonas 
prie jų neprieina. Dievas 
ant jų nepyksta, o, priešin
gai, juos myli ir palaimą 
jiems teikia krikščioniškuo
se jų darbuose, pasiaukoji
muose. Taip. Antanėli. Juk 
Kristus sakė: “Palaiminti 
yra trokštantieji teisybės, 
palaiminti skaisčios širdies, 
palaiminti, kurie kenčia 
persekiojimus dėl teisybės, 
nes jų yra dangaus karalys
tė.”

ran. . . .
Šitas straipsnis Rokui la

bai patiko, ir jis skaitė jį 
su visa širdžia, krauju ir 
siela. O Antanas žiurėjo į 
jį ir klausė save: “Kas ši
tam grinoriui atsitiko, kad 
jis taip staiga atsivertė: 
laikraštį paėmęs į rankas, 
skaito, tarsi butų laisvas, iš
mintingas, vadinasi, pakan
tos ir meilės pilnas žmo-

Ir iš tikrųjų, kas gi galė
jo taip smagiai supurtyti 
Roko protą ir išbudinti jo 
sąmonę? Kas galėjo su
traukyti tas baisiausias ne
tolerancijos ir nežmonišku
mo grandines, kuriomis su
kaustytas išbuvo io protas 
per daugelį metų? Kas taip 
<taiga paakino jį daryti to
kį didį, kilnų žingsnį, at
seit: pakęsti kitį žmonių 
nuomones bei įsitikinimus, 
mylėti juos, nepaisant, ar 
jie tiki Dievą ir velnią, ar 
ne, ar jie aukština prieta
ringą tikybą ar tyrą moks
lą, ar jie bijo savo sąžinės 
ar šėtono, ar jie skaito mok
slišką šerno “Lietuvą” ar 
laisvamanišką soči a 1 i s t ų 
“Kovą,” bedievišką Michel- 
-ono “Keleivį” ar ekstra 
dievišką kunigo Miluko 
“Žvaigždę.”

masino Roką šituos laikraš- ,v uiuvo iai jg begalinio nuostabos svai
čius pavaryti, akimis per
bėgti, tik jau, žinoma, ne

džiauninkus. Iš nemokyto, ar šiaiP uždirbti viršaus ke- skaityti. . . .. 
beturčio, suvargusio valstie-peM dolerių. J Stipriai, i
čio maža galima pasimoky- i Šie ir dar kiti nenugirsti i Rokas tikėjo išrisimo galią: 

darni išreikšti savo įyšį su ti. Protėviai nugyveno mu- priekaištai dėl tėvynės ver- o, jo išmanymu, išrisimas .a0ldaj įrdrasįai stojo į ei- 
tėvyne ir įvertinti ją, kaipo su tėvynę. Jų pavyzdys ne tęs išeiviui gula našta ant valiojo nuplauti jusitersusią ,es orffanjzuotŲ darbininku, 

pečių visų tų lietuvių, ku
rie susirūpinę tautinės są-

gų ir išnyko, palikdami be- i sunaudotumėte tą laiką ko- 
mokslius valstiečius bau-;k^am nors bizniui padalyti

gulio.
Bet Rokas pradėjo 

.. garsiai skaityti: “Lietuviai 
angliakasiai nebijojo uni
jos, nebijojo streikų. Jie

neišsenkamą kūrybos šalti
nį.

Tėvynė — tai likiminė 
tautos vietovė, kur protėvių 
kaitų kartos, bekovodamos 
dėl išsilaikymo, išsiskyrė iš 
kitų tautų skirtingu gamtos 
pažinimu, ypatingu žmo 
gaus likimo suvokimu, sa
vitu grožio pajautimu ir tei
singumo supratimu. Kilmė, 
kalba, kultūra, praeitis su
jungė šeimas į atskirą bend- 
raomenę, kurios narius da
limi pažymėjo ne tik tam 
tikrais budo ar vidinių žy
mių bruožais, bet taipgi 
šiek tiek ir veido arba gy
mio išvaizda.

Tėvynė—tėvų, protėvių 
žemė, tautos vieningumo 
ženklas ir sąlyga. Tėvynės 
balsas, numatydamas pavo
jų. žadina pavienį žmogų 
ar. šeimą jungtis su kitomis 
šeimomis, sudalyti tautinę 
bendruomenę ir palaikyti 
ją, kad stiprėtų, šviesėtų ir 
butų jam atrama. Eidamas 
tėvynės keliu ir naudoda
mas protėvių paliktą tauti
nę kuiturą lietuvis jaučiasi 
pažangesnis siekti tobules
nę visuomenės santvarką ir 
pats tapti tobulesniu.

Toliau butų galima puoš
niai pagražintais posakiais 
dar aukščiau kelti tėvynės 
vertę, jei ne prievolė įrody
ti, kad čionai pareikštos 
mintys yra teisingos. Deja, 
tenka valandėlei stabtelti 
garbinus musų tėvynę, kad 
l utų ąalima išklausyti ne- 
1 antrius skaitytojus, kurie 
vo- susilaiko darę pastabų 
rtl perdidelio idealizmo 
;*a dievinimo tokio pa- 
p ‘o dalyko, kokis yra tė- 
’ - žemė.

Vieni skaitytoji, kaip kir-

stiprina, bet silpnina musų 
autinį atsparumą

.. -• - , . organizuotųtikinčiojo : kataliko sąžinę , * i • - • -. • ,<. , . - '189/ m., kai ėjo astn kovane pi*asčiau, kaip muilas su su savo išnaudotojais, ang-vandeniu kad nuplauja ,jcs k k)u baronJai Iie*. 
murziną žmogaus veidą. ;

sas, purvinas, sulopytas au ; kurie aukomis, darbais ar 
o savo tėviškėje. Jis „as-i P>įtarimu stengiasi greičiau turėjo:.vieną iš krūvos Wk..K^lal 

■ ,-os islaisvi- rascių paėmė ir, kaip tyčia. .. V 'KaiL,i„„o/

Štai senosios kartos išei i monės išlaikymu ir jos ug 
vis prisimena, koks jis ba-|<vmu svetimoje žemėje.

slinkaudavo ar liesai valgė 
ne dėl Dievo garbės, o dė. 
neturto. Suaugusieji seimo?

riartinti 1 ietuv 
nimo valandą, ir kurie nesi
tenkina vien tik “duona” ii

“Keleivį”! bai dievobaimingas šerifas 
ir jo pagelbininkai nušovė

nariai ar samdiniai neturė i patogumais kasdieniniais.
jo savo net kampo troboj, 
miegodavo tvarte su gyvu 
iiais.

Keliai neišklampojami 
Darbai dirbami be mašinų 
nuo atsikėlimo iki atsiguli 
mo alsino kūną ir laikė pa 
amsėję protą. Sudėjus b 
metų samdinio, ar 4 5 metų 
samdinės algą, galima būvi 
išpirkti laivakortę į Ameri 
ką tik vienam žmogui. O 
mokslas—žiemos metu ru
siškoj mokykloj. “Nėr kr 
čia daug kalbėti. Tėvynė 
buvo mums ne motina, o 
šykšti pamotė, išvariusi mus

Mes visi nujaučiame, kad 
Lietuva, musų tėvynė, bran 
gi mums visiems kartu i. 
siekvienam skyrium, lygia

Jo piratai Virpėjo. Širdis 2] į Vkasi ir d sužei. 
kratinėje purtėsi, plaučiai kritųsiį-ų ko.

os lauke angliakasių buvokvapo nebeteko, siela ap
stulbo, akys merkėsi, o no. . . . ;t»enki lietuviai: Antanassis pakrypo j sai,, tars, nuo(Simnoh Jonas Tal, 
kokios dveselienos. (Lazdijfl)

sieKvienam sKyrium, lygia iis upr^kaitė—/i-
socialistui kain tautininku*'i k • • • " i Kerdelis (Veisiejų). Joku.oviaiRiui, tkdip tauuninhu. norna baisiai save spausda- , . i
ir ^andanečmi - baudinir iv- a v -j-- 'as Tamosiunas ir Rapola?L !?C1V, I auuinin „gg-bba, stambių raidžių Rakevičhis (abu vilniečiai), 

be praliejo savo kraują už
kui ir krikščioniui demokra 
lui, lygiai katalikui, kaip ir 
kitatikiui ir ateistui, lygiai 
turtingam, kaip ir beturčiui ' 
ir mokytam ir bemoksliu!, jų'tarpe* LABAI DAUG La nel<aĮt« Įmonių skerdyn, 

IR -LIETUVIŲ”-staigi l'—

antraštę, štai šitą, “BAISI 
NELAIMĖ ILLINOJAUSKASYKLOJE; š I M T A I angliĮa«’J. organizaciją, ge-
avptiavacht *TTvn. rovę ,r šviesesnę ateit,. Si- ANGLIARASIŲ ZLW: . 2 , ol. - • O1

KAIP PAŽINAU 
“KELEIVI”

Kas reikėtų atsakyti i
buvo tokia baisi, kad ji liko 
pavadinta antrosiomis Kra- (Atkelta iš 11 pusi.) 

Vėlesniu laiku parašau tan
kiau.

Worcesterv “Keleivis” 
mėgiamas. Yra daug prie
žasčių: viena, kad “Kelei
vis,” kaip laikrodis, visada 
laiku atkeliauja: antra, tai 
yra labai gerų straipsnių ir 
žinių iš viso pasaulio; tre
čia, A. Jenkins straipsniai 
“Vermonto Farmose” labai 
mėgiami: ketvirta, pasikal
bėjimas “Maikio su Tėvu.” 
Daugelis žmonių tuos pasi
kalbėjimus mėgsta. Be “pa
sikalbėjimų” laikraštis ne
būtų toks įdomus. Penkta, 
“Keleivis gerai peria kailį 
lietuviškiems ruskiams ko
munistams.

Linkiu “Keleiviui” ir jo 
štabui sėkmės ir ilgiausių 
metų.

J. Krasinskas.
Worcester, Mass.

Laikas užsisakyti “Kėlei- 

vio*’ kalendorių 1951 me 

tams. Danę informacijų n

aukščiau išvardytas pasta-į P18'181 ats.'Tere i® akys n ..u skerdyn4mis » 
- - - JIS eme toliau skaity .: Du- Rokas Jtoo b

jos sprogo kasykloje, pas- j|( . ..KcIeiv.r 
kui kilo ugnis. Jei kūne n
išliko

bas dėl tėvynės?
Kas ir kaip riša išeivį s,

gimtuoju kraštu ir tauta
svetur,” baigia su karčiu i nuo kurios kamieno jis a
atdusiu žilagalvis išeivis.

Atvykęs Amerikon prieš 
antrąjį pasaulinį karą skai

siskyrė laikinai, ar visai 
laikui? Kokie uždavinia 
ar prievolės
nės tenka

gyvi
| sprogimo, tai

Rokas tuo tarpu toliai 
ir užėje

rtu.iv i« st,.ajpgn: vardu “Šliuptar- 
nuo baisaus niai P? Kryžiokai „

“šliuptarniai” (ką 
“kryžiokai” jis dai

žuvo nuo žodis
reiškia

tytojas žerdamas su pagie- 50cialfetiniu ^iunl.
ža žodžius, sako: “Tėvynė 
apvylusi sudėtas į ją viltis.
V os spėjo Lietuva apginti 
savo nepriklausomybę nuo'
išorinių priešų ir nueiti ke- ^"įį—^J,* ***^£ V1; 
etą varsnų demokratinio aukštesniu kulturinju tiks 

tvarkymosi keliu, kaip gru

liepsnų ir dujų. Viršuje 
s'atžviigiu” tėvy P"* šaf‘o. šiurpulingi vaiz-
lietuviui išeiviu dai moteiys verkia, pl^o-j veidas atsimainė:

si, alpsta, laukdamos ,ske- pasivaideno jam že
liant savo vyrų; vaikai, >Ar iš tiesų musų tautinė 

ir valstybinė bendruomenė 
yra tasai vienintelis teisin 
gas kelias, kuriuo eidamas

pė demokratijos priešinin
kų, dalies kariuomenės tal- Svarstydami, reikšdami 

savo nuomonę ir dalyvau-kminkaujama nuvertė te.- dami disknsijose žodžiu 
setą vyriausybę ir, uzgrobu- ,aštu ..KeIeivio- skaitytojaioi noMoil/inA riAlrti.si valdžią, panaikino politi- sugebfo išsiaiškinti

S1UOSnes piliečių teises ir laisves.
Streikas buvo skaitomas wausimas. 
vienu didžiausių nusikalti
mų. Bemaž visą nepriklau- ________
somybės laikotarpi Lietuvo- _
’c buvo karo padėtis ir vei- T. P° . 1 ^u.s Tav»
kė karo lauko ir karinome- T^bu's T™ labiau dė 

kinga. Aukas priima Ame•1__» • _ a • e

opius ir dėmesio vertus

J. Liudžius.

- *•» ’erta: “Nedera žemis-nės teismai civiliams žmo- 
’’čvvnės į padanges kel- nėms. O mes didžiuojamės 
li. Tikroji, amžinoji tėvy- aukšta musų kultūra.

rikos Lietuvių Taryba ir jo 
'‘kyriat.

i ,, džiai kunigų, davatkų ii motinų sijonus kly- ŠJaip jau dievobaimingi;
kia, laukdami is - ^monjy kartu su jo Kašte,
vo tėvų. Bet dažniausia, is- kuH jį Die.
kelia tik sudegusius, pajuo- jgzum, pana Marija ii
dusius, atpažinti jau ne)e"vjsais šventaisiais, ypač šv. 
galimus lavom*. Tada puo- RoRu jo patronU| dručiai 
la moterys pne sa o—pa- j^kytjg prješ šliuptamius ir 
matyti, ar dar gyyi jų šėtoną; vadinasi, ne bėgti 
ai arba jų mylimieji. Pa- nuo ne pasįduotjt het

mačiusios tik nuodegų iu.- ^jntjg—gjntis su šv. malda- 
dar labiau jaudinasi, ( ras- knyge, rožančium, škaplie- 
kosi, alpsta, zemen ’nnta. arba jr šv. vandeniu, 
Ir taip per dieną-naktj jei _ neduok Dieve! —jau 
vaikais laukia—laukia su pasidarytu teip riesta. . . . 
išverktomis akimis, nubalu
siais veidais, rūpesčio, bai- Rokas tuoj užvožė tą
mes ir nevilties iškankin- laikraščio puslapį, atsivertė 
tais. Iš visų apylinkių, net 
ir iš Chicagos, atvažiuoja 
daug žmonių pamatyti šitos 
didžiausios požemių nelai

kytą ir dirstelėjo į Antaną, 
lyg ir susigėdęs. Pagavo jo

Patylėjęs paėmė Antanas 
kitą laikraštį—“Kovą.”

—Šitas, Rokeli, yra so
cialistų laikraštis. Jame 
daugiausia rašoma apie 
žmonių teises, dorovingu
mą, švietimą, draugiškumą, 
tarpusavio pagalbą, sociali
nį teisingumą—žodžiu, apie 
tai, kad žmogaus gyveni
mas butų tikro žmogaus gy
venimas, o ne tiktai kel
muoto, švarkuoto ir kepurė
to gyvulio; kad visi žmo
nės, nepaisant jų kilmės, 
rango, tautos, rasės ir įsiti
kinimų, turėtų lygias teises, 
laisvę ir gyvenimą, vertą ci
vilizuoto ir laisvo žmogaus; 
kad neteisingumas, nelais
vė, nepakanta, kerštas, 
skurdas ir naudojimas žmo
gaus žmogumi išnyktų iš 
žmonių tarpo; kad ekono
minė, politinė ir religinė 
vergijos butų nušluotos nuo 
žemės paviršiaus!

Čia Antanas truputėlį pa
kaito ir baigė pakeltu, stip
riu, tarsi revoliucininko,akys feljetoną: “Pasikalbė

jimas Maikio su Tėvu/’ Jis balsu. Bet tuoj atvėso, pa- skaitymų. Kaina 50 centų.
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Duobėtais Vieškeliais va. Kodėl taip turi būti, plėsti Aušrinės konferencijos kos padėty ir nujautė, ko vienodų pažiūrų, kaip vie- metais iš iškastų 70 milionų
kaip Lenkija nori? ribas, būtent: norima duoti jai galima laukti ir kas daryti-nas, be jokių “nukrypimų.” tonų anglių Kievo pramonė

—Na, o kaip dabar? Kas 5^wltl^.,^.budis’ _^et na. Į Lietuvoj nepriklausomy-gavo nepilną milioną, arba
Giliau įsiskaičius laiško bės metais turėta nemaža 1.3/7. Iš Lietuvos išveža-

7 turini pastebima, kad tai tokių politikų vištgaidžių, mi maisto produktai, me-
Lietuvos Nepriklausomybėn s «»7^" ^aujanaų t™7rP-Xi 7X77

r J geresnis? „.in kokiu laiku *“ „ Taigj
t,.__ . - VT , . , . -Gerai, kad abudu t *7,' i*!?1 sutelktinės redakcijos dar- kurie teigė ir kartu kiti jų džio ir kiti dirbiniai, o kai-

pasaulinis kaias mus. Namų langai lentomis Sprandą nusisuktų, butų ge- ku kasirupintumėte. nasiaiškin- bas, ta* Yia’ stengtasi kele- tikėjo, kad Lietuvos nepri- ‘ po ekvivalentas gaunama
mane sura*o įdvyzių kai- užkalti. Einu 1 viešbutį. rjau—q kodėl? Nenusako, tumėte, pasikalbėtumėte ir r*os nuomonės suvesti į vie-klausomybės išsikovojimas propaganda ir gaujos valdi-
me, neto i Prūsų sienos, teniTuscias. Vos suradau šei- 5et jaučia. Gal žodžių mums praneštumėt. Dabar toks ną. Grynai formaliai imant, buvęs kelelių asmenų arba'ninkų.

ur eina įclieji vieškeliai mminkę. Prašau nakvynės, trūksta. Bet kas valdytų? metas, kad lietuviams turėtų tai buvo dviejų studentųnet vieno reikalas, ar taml Daugiausia Rusiją pra
pulk kui* nori. Visa tuščia. —žvelk, o kam mes?trupėti ištisa politikos klausimų politinių srovių laiškas, bu- tikrų politinių įvykių išda-turtina vidurio Azijos kraš- 
Triguliau. Rytą anksti pa- Kas tvarko musų valsčių? eilė. tent, socialdemokratų ir va.
::adino patrankų sviediniai. Musų žmogus! Tuteišas! . l>džiuma musų draugų (vi- liaudininkų, bet kaip visurį Bet nežiūrint sistematiš-

. ašokęs ėjau plentu vedan- Tiesa, valsčius ne valstybė, suomeniečių ir liaudininkų tar- jr visuomet kiekvienoj po- ko Lietuvos netolimos pla
čiu į Kauną. Už miesto gel jej yra kas gali valsčių;??) i kai^ dabar yra tokios pa- minėj organizacijoj, taip ir eities falsifikavimo, mes ži- 
sustabdo kažkokie žvalgai, tvarkyti, bus kas ir valstybę 18 čia nebūta narių tarpe vie- nome, kad Lietuvos nepri-

Supranta-klausomybės idėja buvo iš-

tarp V. Kudirkos Naumies- 
čios ir Vilkaviškio.

Tais vieškeliais žygiavo 
rusų raiteliai vokiečių sie
nos link pasižvalgyti, o iš 
Prūsų jojo tokie pat vokie
čiai raiteliai pasižiūrėti kas 
šioj pusėj sienos dedasi. 
Tarp tų žvalgų butą susirė
mimų. Čia vieni kitus gai
niodami turėjo aukų. O pa
sieniu jau degė gražios Lie 
tuvos sodybos. Buvo nera
mu ir kartu įdomu.

Kai rusų kariuomenė vo
kiečius nuvijo kažkur ten 
netoli Karaliaučiaus, sume
čiau eiti pas Vilkaviškio 
stoties komendantą gauti 
leidimą išvykti iš to nera
maus pasienio į Petrapilį 
tęsti toliau mokslus. Išėjau 
kaip stoviu, dėl visoko pa
siėmęs septynis rublius 20 
kapeikų iš anksto nusipirkti 
traukinio bilietą.

Buvo graži rugsėjo mėne
sio diena. Saulutė kaitino, 
veik kaip vasarą. Jau ža
liavo pasėti rugiai. Suartos 
vasarojų ražienos šviežia 
žeme kvepėjo. Voratinklių 
buvo pilni laukai. Smagu! 
Kažkodėl norėjo pilna kru
tinę šūktelti. Gal vienuma 
spaudė. Jokio žmogaus ne 
simatė. Jauni buvo jau mo 
bilizuoti, o kas iš jų užsili 
ko, tie viešai nesirodė. Gy
vulių laukuose niekas nelai-

S’usivedė pas šimtinės va- sutvarkys, 
dą. Butą protingo. Palei- Kiek gabiuos, bet šioj ir 
do. Patarė eiti tiesiai šun- kitose sodybose kažkaip už- 
teliais Alytaus link. Jo su- tinki užsilikusius valstybės 
pratimu tvirtovė bus gina- sąvokos pėdsakus. Kažko- 
ma. Toliau už Nemuno ne- kja neaiškių formų mintis 
eis vokiečių. Paklausiau. kalasi kai viščiukas iš kiau- 
Vakarop užėjau į vieną so- gjnio. Bet čia ir ten ti*uksta 
dybą. Čia stovėjęs karei-į veiksmo. Atrodo lyg visa 
vių buiys gaudė vištas, an-ituri savaimi atsirasti: buvę 
tis. Šeimininkė rūstavo: terasto valdovai pranyksta

—Kad juos biesas, nei jr nėra kas nauji jų vieton 
gėdos neturi, kad greičiau ate;na. Saviems proga, 
galą gautų. . . . Rusų kal
bos jos nemokėta. Mėginu 
kareivius įtikinti liautis

III
štai jau ir Vilnius. Ma-

trijulės santarvės šalininkai,
bet rusu valdžios vedamo karo niK^ v n t • ♦ a u -
atveju laikosi neutralia; ir ne- ma> Polltine partija yra ne kelta Lietuvos darbo zmo- 
mesdami šalin senojo darbo, kas kita kaiP žmonių su ar- nių organizacijos ir darbo 
rengiasi prie sukilimo. Laukti t i m e s n ė m i s pažiūromis žmonių pastangomis įvy- 
aukiama šio to gal tik iš ang- kompromisinė organizacija, kinta. Ir busimąją laisvą 
ų ir prancūzų, bet ne iš rusų. Tik raudonojo, rudojo ar Lietuvą savo krauju ir pa

čia yra susidaręs informaci- : juodojo fašizmo kraštuose siaukavimu iškovos musų 
nis studentų biuras, kuriame buvo, yra ir bus tokios po- tautos plačiosios masės, kai 
dalyvauja demokratų, baudi litinės organizacijos ar tik- tik gausis proga nusikratyti 
ninku, pepesų, trudovikų, sočia- rįau vjena politinė organi- svetimo okupanto jungą, 
isty-federalisty atstovai šių kurfos nariai vfci —J. y.
tautų: lenkų, lietuvių, gudų. _________________________________________________
rusų, totorių, gruzinų, ir ukrai
niečių. Tasai biuras pradžioje 
svarstė studentų politinius rei
kalus, vieni kitus informavo

skriaudus moters ūkį šlvk- no kelionės tikslas. “Lietu- apie /*vo ,'^o^es gyvem- mumuuic iuvien> uap oi.™ . r-.,.- mą, dalinosi savo iniciatyvomis.štus nusikvatojimas ir dar vos žinių” redakcijoj Feli- 
šlykštesnis keiksmas, šei- cijai Bortkevičienei pasa- 
mininkė jau pro ašaras kai- kojų savo kelionės įspu- 
ba, maldauja ir jiems krau- džius. Ji šypsos ir neatro- 
na džiovintus ir raugintus.do, kad jai tai visa butų
velnius. Staiga į kiemą nauja
įsuka vienas raitų. įsaky Tik musų šviesuome-
mas, visi pranyksta, šeimi- nės tarpe tos mintys kaip 
ninkė lengviau atsidusta. kam svetimos,ar nesupran- 

—Ko mes sulaukėm,— tamos,—-pareiškė ji.—Truk
dė juo ja ūkininkė,—greičiau sta pasitikėjimo,—dar pri-

Ramiau dėjo. Ji džiaugės, kad aš 
susivokęs ir susipratęs su 
kaimo žmonėmis.

—Busi Petrapily, turėsi 
ką savo draugams papasa
koti. Turėsite ką tarti, gal-
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menės daliniai nesiskaitė su 
svetimu turtu. Veikė ar
danti karo dvasia. Šit ir 
geležinkelio stotis. Stebiuos, 
taip tylu lyg butų išmirusi. 
Kur butą komendanto, ant 
durų tik užrašas palikęs. 
Dairaus. Girdžiu dunda. 
Kalena. Lyg žemė drebė
tų. Susivokiau, gal Kara
liaučiaus tvirtovę jau ima, 
tai sunkioji artilerija veikia 
ir didieji kulkosvaidžiai 
dirba. Einu į miestą. Tuš
čias kelias. Kareivinėse nei 
gyvos dvasios. Komendan
tūroj stovėjo kelių kareivių 
sargyba. Įleido mane pas 
komendantą be jokio leidi
mo ir Įspėjimo. Komen
dantas buvo neramus. Klau
sė kokiu reikalu. Pasakiau. 
Atsakymas trumpas. Jokių 
leidimų. Traukiniai skirti 
tik kariuomenei. Bet jos 
nematyti. Gal bus kita? 
Komendantas susiraukia ir 
mane įtikina, kad visa tvar
koj. Nėra ko čia gandus 
platinti! Aš jų neplatinu, 
o tik teiraujuos. Nieko ne
pešęs, išeinu į gatvę. Tuš
čia. Atrodo lyg arčiau pa
trankos griaustų. Einu tur
gavietės link. Gal ką rasiu. 
Pasipainioja senyvas žydas.

—Ko jums reikia? Gal 
galiu padėti?—teiraujasi.

—Sakyk, kas čia dedas? 
—Ui, žmogau nežinai?— 

Ir tylomis kužda:—Kybar
tuos jau vokiečiai. . . .

II
Kas man daryti? Eiti at

gal? Čia pat pasirodė gur 
guolė su sužeistais ir karei 
vių būrys be jokių ginklų.

galą abeji gautų, 
butų. . . .

—G kas mus tuomet val
dytų?—tyčiomis klausiu 
jos.

—Nušnekėjo. Ar mes pa
tys nemokam? Didelis čia voti ir veikti, 
daiktas. Nemaži vaikai.—
Jos mintys šaute šovė į ma- Štai Petrapilis. Jau sa-

Rusų Imperializmas
Europos kapitalistinės Užgrobę valdžią, bolševi- 

gvildeno mokyklų klausimą valstybės, kaip Ispanija, kai paveldėjo ne tik milži- 
šiuo laiku (Lietuvoj, Galicijoj, Olandija, Anglija, Prancū

zija ir kitos, ieškodamos vis 
naujų rinkų ir savo prąmo-

Lenkijoj). Į karą tasai biuras 
yra tos pažiūros, kuri anksčiau
isdėstyta. Dabar jis jau iškėlė nej žaliavų, grobstė dideles 
ir taikos obalsį. teritorijas už juru kituose

Sa.p ketuny tarpe yra pla- kontinentuose _ Afrikoj, 
cios demokratines autonomijos » ....... , *
ir Lietuvos respublikos šalinin- Amerikoj, Azijoj, vandeny, 
ky. Iš netyčiomis gautu Ame- nM salynuose — kurdamos 
rikos laikraščių (••Laisvoji Min- koloniales imperijas. Vieni 
tis“) matyti, kad ir ten svajo- žiauriai valdė savo koloni- 
jama apie respubliką, apie lie- jas, kiti kiek žmoniškiau 
tuviu-latvių respubliką. Musų jas administravo, suteikda- 
tarpe į šj dalyką šalčiau žiuri- mi net šiokias tokias laisves 
ma, juo labiau, kad kaip tenka vietos gyventojams, bet visi 
girdėti, latvių aspiracijos ne- eksploatavo užvaldytas Že- 
pertoli siekia. mes, braukdami savo pre-

Lenkai dabar. sako. esą pasi- keg išpumpuodami viso-
vo *7vai r»nrv (1311^3. LIS * *

ne. Sutemus atsiranda su vaite kita kai barstau tarp 
gyvulių banda šeimininkas; visų pažįstamų savus įspu- 
ir jo dvi paūgėję dukterys, džius. Tarėmės, aiškino- 
Mat miške kartu su gyvu- mės.
Iiais slapstėsi. Studentų visuomeninin-

—Tai toks musų gyveni- kų, atseit socialdemokratų 
mas,—jis skundžiasi.—Vėl- tarpe musų ateities klausi
mas greičiau abudu griebtų. mai buvo keliuose posė-
Butų ramiau,—keikiasi. ‘ džiuose svarstyti ir aptarti.

Rytą anksti pakilęs, išė- Tuoj buvo užsimota tuos 
jau. Išalkęs užsukau vie- aptarimus ir nutarimus pia- 
non sodybon. Geraširdė pfU(|en^U . liaudininkų
dzūkė pavaišino pienu. Ir žiniai ^i\U studen
čia tos pačios kalbos: gi*ei-T\Jak . lasitarta su liaud
čiau abudu galą gautų. ninkais, nutarta parašyti

ParinktaVieniems bus geriau. 6 bendras laiškas.
kaip vieniems? Kodėl ge- komisija
liau? Nei jos,nei jo, nei . . . ,sumetė teisininkas

Laiško redakcijos
vėliau kitų įsikalbėjus išmo- 
nė nenusakė, 
sitikėjimo, kad

Buta tik pa- Antanas

met-

Sugintas, dabar 
Chicagoj gyvenąs, o galuti- 

bus geriau! Visas reikalas na* jį pei'žiurėjo bioliai Jo- 
tikriau sukos apie kaimą, nas. incas Vilkaičiai,
parapiją, gal valsčių, bet kuriuodu buvo Įgalioti tą 
toliau mintis nedrįso skristi, ^a’ska ašvti. R. Maras 
gal sparnų neturėjo, nebu- Lincas Vilkaitis, bolševi- 
vo nuovokos apie valstybę, k^ Sibiran išvežtas, ir J. B

vieniems

ar jos sienas, truko suprati 
mo ar susipratimo. Lyg 
spraga kyšojo.

—Nereikia svetimų, sa

—Jonas Vilkaitis, dabar 
JAV gyvenąs.

Kadangi karo metu visi 
. laiškai siunčiami paštu bu-

viems bus geriau.—tai ir vi- v0 cenzūruojami, laiškas te
są. Ir taip visa Dzūkija: ko Maskvon siųsti per ran-
nuo Merkinės iki Varėnos, 
nuo Varėnos iki Vilniaus.

Gal savaitę kitą klaidžio
jęs tarp musų kaimo žmo

ryže žvaigždes nuo 7 • \ - ... . liūtisskinti, nes. sako. jeigu mes ir „ ,
negautume, ko,.orime, tai bent žaliavas: auksą, brangak- 
sutveraime priemonių ateičiai, ulėms, įvairius metalus, 
Tiek maždaug čr mes tikimės: medvilnę, džutą, gumą, 
jei ne tikslas tai bent priemo- aliejų ir daugybę kitų ko- 
nės. lonialių prekių.

Netrukus, gal būt. turėsime
progos ir su amerikiečiais susi- Tuo talpu Maskollja pei 
nešti, kitokiu budu. be cenzu- eilę amžių ginklais ir klas- 
ros pagalbos. Jeigu bus reika-.ta grobė žemes ne už van- 
las. gal būt. ir jums galėtume denynų, bet iš savo arti- 
padėti. miausių kaimynų. Taip pia-

Apie sodžių maža žinių turi- lobo ir susikūrė didelė carų 
me. Girdėjome, kad veiklesnis įmparija, kuri žiauriai eks- 
jaunimas po senovei varo savo ploatavo pavergtas tautas, 
smulkų kultūros darbą, mažai apįplėšdavo jas valstybės 
interesuodamos platesniais vi
suomenės reikalais ir Įiolitika.

tlivtlic 
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kas. Pasitaikė ir proga.
Nuvežtas demokratiškojo 

lietuvių studentų fronto 
laiškas Maskvon buvo įteik-

tai, 1950 metais iš ten nu
matyta gauti 2.8 miiionai 
tonų medvilnės, maždaug 
$1,770 milionų vertės. Iš 
Kazakstano išspausta 16.4 
milionų tonų anglių ir 1.2 
milionų tonų aliejaus, ir tt. 
Maskva tiems kraštams 
kaip ir nieko neduoda. 
Kirgizijos sostinė Frunzė su 
200 tūkstančių gyventojų 
iki šiol neturi mieste sutvar
kyto susisiekimo ir didžioje 
miesto dalyje nėra net pri
mityvios kanalizacijos, nes 
Maskva neduoda vamzdžių. 
Kai reikėjo medvilnės plotų 
padidipimui prakasti van
dens kanalą 271 kilometro 
ilgio, bolševikai suvarė 180 
tūkstančių uzbekų kolcho- 
zininkų, kurie tą kanalą iš
kasė be jokio atlyginimo.

Iš visų Maskolijos kraštų 
MVD semia milionus vergų- 
darbininkų, suimdama ne
pageidaujamus režimui 
žmones; ir iš nedidelės Lie
tuvos paėmė kelis šimtus 
tūkstančių tokių vergų. Pas 
bolševikus, lygiai kaip ir 
carų laikais, naujokai išve
žami tarnauti toliau nuo 
tėvynės. Suprantama, kad 
despotai kitaip daryti nega
li, nes nepasitiki savo pa
valdiniais ir bijo, kad ka
riai* neturėtų santykių ~su 
gyventojais. Per pirmąją

nišką imperijos teritoriją, 
bet ir carizmo laikų impe
rialistines ypatybes; pirmoj 
eilėj—svetimų žemių grobi
mą. Anaiptol ne demokra- 
tliįiu budu jie prisijungė 
rytų Suomiją, Estiją, Latvi
ją, Lietuvą, vakarų Ukrai
ną ir Gudiją, rytų Čecho- 
slovakiją, Rytprūsius, Išori
nę Mongoliją, pietų Sacha
liną, Kurilų salas, Port Ar
tūrą. Taip pat ginklu buvo 
pavergti vadinamieji sateli
tiniai kraštai—Lenkija, Ru
munija, Vengrija, čechoslo- 
vakija, Albanija, kuriems 'okupaciją Lietuvoj, tarp ki- 
primęsta bolševikinė san- buvo uzbekų daliniai; 
tvarka. Visi šitie kraštai uzbekai buvo tik eiliniais, 
politiniai pilnai pri klauso J visi gi viršininkai, nuo pus- 
nuo Maskvos, ir jie yra iš-karininkių pradedant, ir po- 
naudojami, kaip kolonijos ^litrukai komunistai buvo 
tenka net vergus pristatyti ‘tikrieji rusai. Uzbekai, vir- 
Maskolijos darbo stovyk-;šininkams negirdint, nesie
toms: vien tik Vengrija peripė savo neapykantos ko- 
paskutinius 6 mėnesius is- mandtoriams ir visam bol- 
davė sovietams 20,000 poli-,ševikų režimui; dejavo, kad 
tinių kalinių. į jų dalinius blaškė po įvai-

Bet sovietai eina daug to- nag Ukrainos vietas; jei to
liau, siekdami užvaldyti vi- vynėj tarnautumėm,—sakė, 
są pasauli. Leninas ir Sta-—galėtumėm padėti parti- 
linas savo rastuose visai ais-įZanams varyt laukan bolše- 
kiai taip apibudino savo Likus. Maskoliškai retas iš 
tikslus. Aišku, kad jie ga-,jų tekalbėjo.
lėtų tą pasiekti tiktai gink-į imperializmui yra
la,s, nes laisvosios tautos bu(H i<leol inė ekspan. 
geruoju nesutiks užsitrauk- * ...........

centro, pačios Maskolijos
Karas, matyti, maža tarė lie- nau<1?L. Ypatingai buvo 
tėviškai tautinei sąmonei .ir jų spaudžiamos ir apiplėšia- 
širdys nepajuto, kad netolima aukščiau UZ Mas 0 ij<į
atetr.s ir Lietuvai gali suteikti kulturingOS tautos, kaip 
šiokios tokios progos savo ne- Ukraina, Suomija, Pabalti- 
priklausomybei vykdinti. Bet jis, Kaukazas ir kt., viso- 
apskritai vyresniųjų tarpe ne- kiomis priemonėmis slopi- 
pasitenkinimas vyriausybe da- nant jų kultūrą. Kaip bu 
bar didelis, bet kas daryti kaip v0 valdoma Lietuva, lietu- įtonominė: 
šeiti iš tokio dalykų stovio, jų vjaj gerai prisimena.

nežinoma. Taigi, kokių reika- Imperijos valdžia buvo veikalam^ Tai bendra tai- ,y ga, bu. dabar stntž.yje-atš- caro ir jc al, ™“a ^Smi Uk

turime pranešti gausių padėjėjų rankose. keli pavyzdžiai. Estija turi 
Lauk- Iš to centro i provincijas |Kookla—Erve degančio ak- 

buvo sunčiami maskoliai mens—“skalūno”' kasyklas, 
Į kurias Maskva investavo 
žymius kapitalus, atsiuntė 
net 80 tūkstančių darbinin-

a . . , , — i---------- -- r kų ir išnaudoja kasyklas sa-
tarpe rasi pirmą kartą go ta imperiaja, matyti iš vo rejkaiarns; iš čia prave 
vo išgirsta mintis, kad štai ]entelčs, kurioje apitikriai
atėjęs metas kovoms už —

ku.
Tiek mes

jums iš savo gyvenimo, 
sime ir iš jus.

Visokių gėrybių.
R. MATAS. J. B-DIS. 

Neabejojamai maskviečių

ti jungą. Dar to nepasiekę, 
sovietų valdovai rodo savo 
imperialistinį veidą dabar-

samprotavi
mu, kad “leninizmas tinka 
ir yra privalomas visiems be 
išimties kraštams” ir kadtineje sąjungoje Visos są-„b0|ševjzmas ui taktjkw 

.jungines respublikos ir au- , visiems- Todėl
-----------... s„tys tarnauja,!*,. kominformas> kure tval..

gubernatoriai ir ištikimi ca
rui valdininkai. Visiems 
buvo brukama “tikroji vie
la”—pravoslavija. Kaip au-

nių, aUiduriau netoli Tra-,^en,tuJ- /
kų Lenkų šeimos sodyba. Ltudziui. daba,' Clevelande 
Sunku man susikalbėti. Sa- gyvenančiam, štai to lais-
kau iš Lietuvos. Sodybos ko tunnJs: 
šeimininkas storą ir ilgą Dėl nelemtų šio laiko aplin- 
pypkę dantyse laikąs kaž-.kybių visi esame atsidūrę to- 
kaip kietai pro dantis tarė: kioje padėtyje, kad. rodos, gy 

—Žvelk ir Čia Lietuva,— vename visai Įvairiose plataus 
sako jis lenkų kalba.—Mes pasaulin žemėse: maskviečiai

- - - —.............. maža ką žino apie petrapilie-
čius, pctrapilieeiai apie mas
kviečius. dorpatiečiai apie vie
nus ir kitus, ir tt.

Paštu srunčiamų laiškų pa

rną. Tokioms kovoms .iau 
tenka iš anksto ruoštis, ne
laukiant karo pabaigos.

Tas laiškas buvo reda 
guotas 1914 metų gruodžio 
mėnesio pabaigoj, Maskvon 
tas laiškas buvo siųstas 
1915 metų sausio mėnesio 
pradžioj. Tuo metu buvo 
sunku spėlioti, kurion pu 
sėn pergalė kryps. Kitų liktojo

paduoti žemės plotai, ku
rias valdė maskolija:

Kvadratini?
Amžins kilom et r?
XIII ............ 450.000
XIV ............ 560.000
XVI ............ 8.720,000

XVII ............ 14.392.000
XVIII ............ 17.000.000

XIX ............ 22,000.000
XX ............ 23.000.000

Taigi teritorija nuo try-
liktojo amžiaus paaugo
daugiau kaip 50 kartų. Per
tą laiką buvo pavergta api«

pačios Maskolijos ūkiniams ko komunistų įėjimą vi-
suose kraštuose, yra betar
piai diriguojamas iš Mask
vos, o komunistinės partijos 
visose šalyse privalo aklai 
klausyti Maskvos nustaty
tos liniios. Kas neklauso, 
šluojamas laukan. Tik Ti
to nepasiekė laiku nušluo
ti, todėl dabar Maskva turi 
daug klapato su jo valdoma 
Jugoslavija.

Lygiagrečiai eina propa
ganda viso, kas yra rusiška. 
Jau prieš karą buvo plačiai 
propaguojamas “sovietinis 
patriotizmas;” kurs dabar 
virsta rusišku nacionalizmu, 
labai panašiu i Hitlerio na
cizmą: rasai parinktoji tau
ta, kuri pirmoji yra suku- 
rusi “tikrąjį socializmą”:

dė i Leningradą 220 kilo-

tarpu Estijos sostinė Tali
nas, iki kurios yra tik 110 
kilometra ir kur randasi 60 
procentų estų pramonės, to
kių vamzdžių negavo; vie
ton to, estams siūloma nau
dotis durpėmis, kurių kraš
te yra nedidelės atsargos. 

Ukraina nuo senai maiti
Vieno jų klausinėju. Taip,[lietuviai lenkiškai kalbą 
jei vokiečiai nesustos, tai; Vakarieniaujam. Jis pa- 
už valandos kitos jie bus sakoja ilgas istorijas apie 
jau čia. Jų jau niekas ne- buvusius visokius “mete-
gali sulaikyti. Viskas pa- žius, sukilimus. L^nkijoh gajba, taip pat ir per spaudą
kriko. Pasukau plentu Ma- ponai vis norėję sukilimų nesusikalbėsi. Pasitaikiusia pro ...
riampolės link. Vakare vos reikalą pasukti savo pusėn, ga pasinaudojame ir mes. ... ir- karo Įvykių raidą n* gyventojų, 
kojas vilkdamas Mariampo- bet vilniškiai nepasidavė. Kai kurių draugų tarpe yra bendrai pasaulio politiką likarosai—sudarė vos treč- 
lėj einu pas vienus pažįsta- —Žvelk, o kam mes- kilęs sumanymas šiek tiek pra- susivokė tarptautinėj politi- dalį valstybės gyventojų.

▼ v/ j ca iii o«
mas mokslus einąs atsidė- 200 didesnių ir mažų tautų 
jęs sekęs Rusijos gyvenimą maždaug su 123 milionais 

* ’ Maskoliai—ve-

na Maskoliją kviečiais ir rusas yra nešiotojas neklai- 
cukrami; čia iškasama dau- dingos teisybės ir tikrojo 
giau 60 procentų visų so-! progreso: rasas, o ne kas 
vtotų anglių ir geležies ru- kitas, padarė svarbiausius 
dos, bet beveik viskas eina išradimus moksle ir techni- 
Į Maskolijos piau.onė c n koj; pav., ne Edisonas iš- 
trus: Maskvą, Lemngiadą, rado elektros lemputę— 
Volgos-Uralo rajoną. Uk- anksčiau ją buvo padaręs 
rainai tenka likučiai. 1947 (Nukelta Į 16 pusi.)
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tfj’’ 1 • • • • rT* • • •Keleivis ir Iremtimai
Po antrojo pasaulinio ka-'lOO ir net po 300 pavardžių

ro virš 60 tūkstančių lietu
vių turėjo pasitraukti iš sa
vo gimtojo krašto j Vakarų 
Europos kraštus ir daugu
moje atsidūrė vakarinėj 
Vokietijoj. Amerikos lietu
viams ir jų spaudai šitų tau
tiečių likimas karo išgriau- 
toj Vokietijoj, jų materiali
nis šelpimas ir vėliau jų 
emigracijos klausimas buvo 
nepabaigiamo rupesnio šal
tinis. Dabartiniu laiku jau 
pusė tremtinių yra čia tarp 
musų ir yra dalis lietuviškos 
išeivijos Amerikoje. Jie 
nebėra ••problema,’* bet 
‘‘naujieji Amerikos lietu
viai.” Ne taip buvo 1945- 
49 metais.

ieškomų asmenų ir toks są
rašų skelbimas tęsėsi iki 
1949 metų, o ir dabar dar 
ieškomų asmenų sąrašai la
bai dažnai pasirodo musų 
laikraštyje. Kokie to re
zultatai?

Lietuvos generalinis kon
sulatas galėtų tikriau pasa
kyti, kiek kurio laikraščio 
tarpininkavimas padėjo su
rasti tremtiniams giminių. 
Bet neapsiriksime pasakę, 
kad “Keleiviui” šitame 
“public Service” bare pri
klauso toli gražu ne pasku
tinė, jei tik ne pirmutinė 
vieta. Taip yra todėl, kad 
iš visų Amerikos lietuvių 
laikraščių “Keleivis” yra

ITtETTC, *0. BOSTON

‘SKl’SDAMl BULVES- JIE ĖJO Į PROFESIONALUS

šio šimtmečio pradžioje daugelis jaunu musų ateivių važiuodavo mokytis į Valparaiso 
Universitetą, kur būdavo lengvas įstojimas. Už mokslą jie atsilygindavo darbu mo
kyklos virtuvėje ir kitur, todėl būdavo sakoma, kad jie tenai mokinasi “bulves skusti.“ 
Bet daugelis jų tuo budu išėjo i daktarus, redaktorius, advokatus ir kitokius profesio
nalus. šitą nuotrauką mums paskolino vaistininkas F. J. šeštokas, kuris ir pats lan
kė Valparaisą. Dabar jis su savo gražia žmona yra gerai Įsikūręs Saulėtoj Floridoj, 
St. Petersburg Beach.

Mano Atsiminimai
I

Pas žmones, ypač pas se- paklausė: “Kas ten už sie- 
nuosius, yra paprotys savo Inos?” ir rengėsi eit. Sei
pergyvenimus, savo patyri- mininkas gi, norėdamas ku

nigą sulaikyti, pasakė: 
“Neapsimoka. Ten jie visi 
cicilikai.”

“Tai nieko,” sako kuni
gas, “aš pats irgi nuo rusų 
žandarų vos ant arklio pa
bėgau i Prusus.”

Įėjęs Į musų kambarį ku
nigas galvos linktelėjimu 
pasveikino mus ir paklau
sė:

—Kaip jum vyrai einasi?
—Neblogai, — atsakėme 

veik vienbalsiai.
Pas mus tuo tarpu ant

mus papasakoti jaunajai 
kartai. Vieni turi daugiau 
patyrimų ir gali daugiau 
ką pasakyti, kiti mažiau. 
Tačiau kiekvienas žmogus, 
nežiūrint kas jis bebūtų, 
savo laiku visgi yra pergy
venęs ką tokio nepaprasta, 
nepamirštama.

“Keleivio” 45 metų mi
nėjimo proga turėjau nusi
kelti mintimis j praeiti, 
prieš 40 metų ir daugiau, 
pažvelgti, ką žmonių gyve
nime laikraštis reiškia ir

1945 metais birželio 13 d. , maždaug lygiai pasklidęs
“Keleivio” didelis antgalvis 
pirmame puslapyje skelbia:

visose kolonijose. Ne tiek; 
gal savo skaitytojų Kausu-

“350,000 Lietuvių Išblašky-'mu, kiek jų pasiskaidymu
. i-» m-_____ - ___ ti_______  >»'______ * -_______ _____• • !tų Be Tėvynės po Europą. 
Žinioje, pagal BALF’o pir
mininko kun. Končiaus pra
nešimą, buvo pasakojama 
apie atsiradimą Vakarų Eu- 
orpoje kelių šimtų tūkstan
čių musų tautiečių. Žinia

po visą musų didelę naująją 
tėvynę, “Keleivis greičiau-

kuo jis pasitarnauja. Laik-stalo gulėjo bent keli skir- 
raštis užrekorduoja žmonių tingi lietuviški laikraščiai, 
gyvenimo įvykius, svarbes- • Kunigas, paėmęs “Keleivį” 
nius nuotykius. Laikraštis į rankas, pavartė jį ir sako: 
yra musų dienų istorija. į “Populiarus laikraštis.” Pa-

Į “Keleivį” pradėjau ra- skaitė dar kelius sakinius, 
šinėti po poros metų nuo paskui kunigas, padėjęs 
jo Įsikūrimo. Reiškia, jau laikraštį, išėjo.
senai. Kiek ir ką per tą 
laiką į “Keleivį” rašiau, ne
gi suskaitysi. Tas ir nė

šiai pasiekia tolimas ir ar- 5y spaudos darbininkams 
tunas lietuviškas kolonijas. buvo laišku gausumas g 
Apie “Keleivio” tarpininką-; tremties s*u \įvairiausiais 
vimo pasisekimą mes spren-, prašymais ir maldavimais, 
džiame ir pagal gausybę |Ir f musu savaitraščio re.

pasirodė bent penketą kar- tiesiog į redakciją atsiliepu- dakcija kai kada ateidavo man Patek° į rankas 190 <. bos mokytoju 
tų perdėta. Aliantų šalti- siu ieškomųjų asmenų. !.XJ dešimti ar daugiau laiš- n?eta’s Valparaiso Univer- Valparaiso Universitetą viu” daug bendra turinčias 
niai greit pranešė, kad Va- ieško,Tmas ėio k»J k**1*" ir kartais liūdna sitete: ten susipaži-Į lankė piof. P. Ši vickis, vie-Į nuotykius.
karų Europoje lietuvių yra _ 2™ “ JĮ T ° būdavo dėl mwn hpiėmimo nau ir su kltais Amerikos į nas iš žymiausių siu laikų

Vieną vasaros dieną po 
pusiaudienio, pirmame šio 

svarbu. Bet noriu atsi- , šimtmečio dešimtmety, dan- 
, , . . . minti ir gerbiamiems “Ke- gus apsiniaukė, pakilo vė-

Keleivis piimu kartu bu\o piimuoju lietuvių kai- leivio” skaitytojams pa-Į jas, pradėjo žaibuoti, griau-

Valparaiso Prisiminus

tiekti sekamus su “Kelei-

eležinės už-■ stojo Gardner, Mass.laišku rašytojai dasj * kuA° užimponavo kęs anapus g 
an nalenovinti <Jv. W laikl* Amerikos lietuvių dangos.

Amerikos lietuviams, kas . * . . .
tie iš Lietuvos pasitraukę ar Jeu lr ,taiP?' su «erf15, re- 

zultatais. Žinoma, tiek kon
sulato prisiunčiamieji pa-

pabėgę lietuviai yra, kodėl 
jie negrįžta ir negali Grįžti 
į «ayo tėvynę, kokia tvarka 
yra Lietuvoje, kad joje lie-j 
tuviams jau nebėra vietos ir 
tt.

Jau sekančią savaitę po 
tos didžiosios žinios pasiro
dymo “Keleivis” deda adv. 
F.’ J. Bagočiaus straipsnį, 
atsišaukimą Į “Geruosius 
Amerikos Lietuvius,” kuria
me aiškina pabėgusiųjų lie
tuvių skurdą, jų padėties

ieškojimai, tiek ii- tiesogi-Į

gas
sumanus
siekia sau palengvinti gv- laiKM Amerikos lietuvių ■ dangos. T . . iten žiemos metu vieną va-
venima. Mobilizuojant laik- i3™™111- . . ! Valparaiso Universitetą1 karą kun. Žilinskas atvyko
raščio draugus, kai kada ir Valparae* Universitetas lankė architektas M. E. Žal-1 į Athol, Mass., pas lietu-

niai prisiųstieji, buvo deda-’Per P'ainas 
mi į laikrašti kaipo patai- buvo bandoma prasanciuo 
navimas visuomenei be jo
kio atlyginimo.

organizacijas. rapdasi Valparaiso mieste-, dokas, kurio planais pasta- vius pasikolektuoti. Lanky-
~__ ___ a prašančiuo-^^’ "ubnciame siaurinėje tyta Chicagos lietuvių šv. damas lietuvių butus jis už-
riusbentdalinai patenkinti. ’!ndianos valstijos dalyje, Kryžiaus ligoninė ir impo-’ėjo ir pas Kazį Baltaragį, 

T _.z1 ...____.. A____ netoli Chicagos. i nuo jautis prieglaudos na-kur mes trys vyrukai kva-Laišku rašvmas iš trem-, . .... - i •, i Valparaiso Universitetas: mas Lietuvių Labdaringo- teravome. Šeimininkas, ku-
.. ?.'?? . tremtiniU padėties, ties j Ameriką vienu laiko- buv0 gareus Amerikos lietu-lsios Sąjungos ūkyje. nigą įsileidęs vidun, su juo
išaiškinimo Amerikos lietu- talpiu tavo virtęs labai gy-i ,-iu larpe.perveik du desėt- . .. „ . rll!.! kalbėjosi o mes iu pašne-
viams Driridėio natvs trem- vas “biznio ” .Jei “Keleivy- i * t- i i • * • Jonas Bienza, Chicagos - *\wiiia pusiueju paLvs uem pas imzius. aei ku mern Ta mokslo istai- AT , * t> i kėši rirdėiome Kunigas
tiniai, kurių labai daug laiš-ije” pasiskelbdavo kokia fir- aa vniojo lietuviu ir kitu State Banko s1 J • s

lūs. Tai va, į tokių judrių ir
SLA daktaras - kvotėjas' aukštai siekiančių lietuvių

Dr. Steponas Biežis savo ■ būrelio tarpą nuolatai lan-
netikrumą ir'šaukia tautie- Lietuvoje nuodugniai išaiš- davo plaukti dešimtimis -emst mok?ieivianl, 
čius susirūpinti musu broliu kl,n? '.soje e.Ieje straipsnių laiškų su įvairiausiais pra- ,JžsMi,.bti> turtjo įv,
likimu karo išgriautoj Eu 
ropoj. Po to kiekvieną sa
vaitę užtinkame ilgesnių ir 
trumpesnių straipsnių, ku
rie aiškina tremtinių padėtį. 
Toks aiškinimas musų tau
tiečių padėties Europoje tę
sėsi keletą metų ir, jei su
dėti visus straipsnius apie 
tremtinius, paskelbtus “Ke
leivyje,” gautųsi storas to
mas informacijų, aiškinimų 
ir, sakysime, graudenimų. 

Aiškinimas tremtiniu buk-

progą
......... _______ r ėdęs at

tokie musų bendradarbiai isįšymais. Dėl tokių maldau- ejvjams specialias klases, 
Europos, kaip J. Butautas, j jančiu laiškų gausybės ke- įuriose ir nemokantieji an-
Tolimasis Jonas, V. Kimon- lėtas skelbėjų nutraukė net gi^kos kalbos ir tik pradinį!raiSC 1 
tas ir k. savo skelbimus “Keleivy- o Kildavai L**1*

Padėtį Lietuvoje Ameri- je,” nes sako, perdaug “ba-

mokslo šaką baigė Valpa
raiso Universitete.

, . . . . .. .. , , . «,«.ence, Mass., pagar-mokslą teturimieji būdavo į sįj daktaraf a a
, ,. . . j • „ priruošiami aukštesnėms-kos lietuviams padėjo su- derio su tais laiškais. . . . ^tudijoms. 
prasti ir “Laiškai iš Lietu- Kartais į redakciją atei- Pųmieji lietuviai valpa- 
vos,” kurių po karo “Kelei- davo laiškų su gana keis- pusėtinai i&pulia-
vis” Įdėjo gal porą šimtų. į tais prašymais. Pavyzdžiui. rino tą ištaigą Amerikos lie- 
Tuose laiškuose, kai kada.žmogus iš Vokietijos rašo. tuvi spaudoje,‘ nurodvda- 
apkandus liežuvį, kai kada kad jis Bostone turi artimą minėtas jos savybes, 
tarp eilučių, buvo pasakoja-'giminaitį ir nurodo jo ad-

■ Mikolaitis savo mokslo ša
ką buvo baigęs Valparaiso 
Universitete.

Sėkmingas dentistas Wa- 
terbury, Conn., Dr. P. Sap- 
ras, yra baigęs savo mokslo

ma apie tokį nežmoniškai 
sunkų, prislėgtą ir netikrą

resą, bet tas giminaitis Į ■ Keletas šimtų lietuvių 
laiškus neatsiliepia. Taigi, yra pabuvoję Valparaiso

gyvenimą teroro sąlygose, rašėjas redakcijai “paveda” Universitete. Vieni jų pa
lės, kaip ir Lietuvos pokari- kad ilgainiui Lietuvos oku- nueiti pas tą dėdę ir jam buvę vieną kitą semestrą ir 
nes padėties, buvo daromas pantai veik visai nutraukė Įkalbėti, kad jis nebūtų toks patyrę, kad mokslo šaknys
ir Amerikos lietuvių ir lie
tuvių iš Europos, kaip tik 
atsidarė pašto susisiekimas 
su Vokietija. Jau liepos 4 
d. 1945 metais “Keleivis” 
deda VLIK’o pirmąjį atsi
šaukimą, o paskui atsišau
kimų ir straipsnių iš Euro
pos “Keleivyje” užtinkame 
kas savaitę.

Maždaug nuo liepos mė
nesio 1945 metų prasideda 
ir didysis “dėdžių ir tetų” 
Amerikoje ieškojimas. Ieš-

pašto susisiekimą su Ame- negiminingas. . . . Arba, at- yra karčios, išvykdavo at 
rika, kad Amerikos žmonės eina laiškas, jame įdėti $3 gal į pasaulį; kiti, žinoda- 
nepatirtų, kas, iš tikrųjų, ir prašymas prisiųsti tokių mi, kad mosklo šaknys yra 
dedasi musų senojoj tėvy-tai vaistų. Vaistų, nasiro- karčios, bet vaisiai saldus, 
nėj. dė, negalima gauti, bet be-i ištverdavo ir siekdavo aukš-

Tremtinių reikalai lietu-ieškant vaistų ir laiško siun- tyn. Pasirinkdavo speciali- 
tėjas kur tai dingo ir net bes ir jas baigdavo. Iš Val- 
paieškojimas per laikraštį paraiso išėjo nemažas Ame

viškoj Amerikos spaudoje 
visus pokarinius metus bu
vo viena iš pagrindinių te jo nesurado. Trys doleriai l ikos lietuvių veikėjų ir pro-

ir šiandien tebeguli redak- fesionalų būrys, 
ei jo j. Vienas iš pirmųjų ir kar-

kame daugybę atsišaukimų. Kalbant apie tremtinius tu vienas iš žymiausių vei- 
rinkliavų aprašymų atskiro-:reikia prisiminti spaudos! kėjų Valparaiso Universi- 
se kolonijose, daugybę au- reikšmę ir BALF’o darbe, tetą lankiusių buvo p. Bro-« . • ____ J_ _i i___ - • • i •

mų. Pavarčius “Keleivį” 
nuo 1945 metų jame užtin-

kojimų centras buvo ir te- koto jų sąrašų ir drabužių “Keleivis” buvo pirmutinis; nius Balutis, plačiai žino- 
bei maisto “vajų.” O ka-laikraštis, kuris iškėlė mintį i mas diplomatas. Jis Val
da Amerikos kongresas iš- kad visus mažuosius ir sro-; paraiso j neilgai tebuvo, bet« • x x _ * * ‘1 * J* ** 1 • • T* _u>i ■tzu'Tx i vn

bėra Lietuvos generalinis 
konsulatas New Yorke. Jis 
siuntinėdavo kas savaitę ii- leido įstatymą apie įsileidi
gus sąrašus ieškomųjų as
menų .Amerikoje, o spauda, 
tame skaičiuje ir “Kelei
vis,” tuos sąrašus išnešiojo 
po visas Amerikos lietuvių 
kolonijas ir tūkstančiams 
lietuvių padėjo surasti 
Amerikoje savo gimines, 
draugus, arba ir gerada
rius. “Keleivyje” nuo 1945 
metų vasaros veik kas sa
vaitę užtinkame sąrašus po

mą išvietintųįų žmonių j 
Ameriką, tada prasidėjo ir 
musų spaudoje nepaliauja
mas raginimas siųsti darbo 
ir buto garantijas. Nesu- 
klysime pasakę, kad Ameri
kos lietuvių spauda dau
giausiai prisidėjo prie to, 
kad lietuviai nepašykštėjo 
gavo tautiečiams darbo ir 
buto garantijų.

Nemažas galvosūkis mū

vimus šalpos fondus reikia i jis valparaisiečių gyvenimą
sujungti i vieną “Bendrą 
Amerikos Lietuvių Fondą,” 
o kada toks fondas, “Kelei
vio” pasiūlytu vardu Įsikū
rė, laikraštis visą laiką fon
do darbą rėmė, jį garsino 
ir, laikraščio leidėjų many
mu, savo pareigą šitame 
bendro darbo bare atliko. 
Jei kada tekdavo kritiškiau 
pasisakyti dėl BALF’o veik
los, tai visada buvo stengia-

įstatė į tokias vėžes, kurio
mis jis ėjo iki galo. Jis ten 
įkūrė Lietuvių Literatūrinę 
Draugiją, Įvedė jos susirin
kimus, nustatė susirinki
mams programas, išrūpino 
iš universiteto vadovybės 
lietuvių kalbos pamokas,

masi, kad kritika nepakenk 
tų bendrojo darbo idėjai ir 
musų tautiečių šelpimui.

'šaką Valparaiso Universite
te.

Iš Chicagoj esančių dak- 
tai-ų ir dentistų nemažas 
skaičius baigė Valparaiso 
Universitetą.

Vai paraiso j mokėsi ne
mažas skaičius ir tokių, ku
rie ruošėsi į kunigus. Val- 
paraisoj mokėsi Cambridge, 
Mass., lietuvių klebonas 
kun. P. Juškaitis, taipgi 
Chicagos Marųuette Parko 
lietuvių klebonas kun. J. 
Paškauskas, a. a. kun. J. 
Svirskas, a. a. kun. J. Vai
čiūnas ir keletas kitų.

Clevelande nesenai miręs 
muzikas ir kompozitorius 
V. Greičius savo šaką buvo 
baigęs Valparaiso Universi
tete.

Iš Valparaisoj buvusių 
lietuvių j Maskvos garbin
tojus išėjo tik vienas kitas. 
Jų čia neminėsiu.

Į valparaisiečių literatū
rinės draugijos knygyną bei 
skaityklą buvo siunčiami vi
si Amerikos lietuvių laik
raščiai. Ateidavo keletas 
laikraščių ir iš Lietuvos. 
Ateidavo ir Šv. Kazimiero 
Draugijos leistoji ir Jakšto 
redaguotoji “Draugija.” Vi 
sos knygų leidyklos savo

kėši “Keleivis.” Kaip jis 
veikė į juos?

Reikia prisiminti, kad tai 
buvo laikai, kada Amerikos 
lietuvių minties gyvenimas 
buvo gajus, kada daugelis 
idėjomis degte degė. Pir
moje vietoje taip dėjosi li
berališkoje - socialistiškoje 
visuomenės dalyje. Toj 
idėjinėj agresijoj vadovavo 
liberališkieji ir socialistiš- 
kieji laikraščiai, kurių prieš
akyje buvo “Keleivis.” Sa
vo drąsa, savo idėjų griež
tumu, savo akstinimu siekti 
vis aukščiau moksle ir ap- 
švietoj “Keleivis” visiems 
imponavo, ir tiems, kurie 
griežtai su juomi pažiūrose 
skyrėsi.

Liberališkai - socialistiš- 
koji idėjinė agresija aksti
no ir Romos katalikus prie 
veiklos. Viena iš tokių pa
sėkų buvo “Draugo’’ atsira
dimas. Tasai laikraštis, ga
biai a. a. kun. Antano Kau
po redaguotas, dažniausiai 
susiremdavo su “Keleiviu.” 
Mes valparaisiečiai buda- 
vom budims ir atydųs tų 
idėjinių imtynių žiūrovai.

Bet laikai keitėsi, keitėsi 
pasaulis, keitėsi žmonės, 
keitėsi jų idėjos. Tas vis
kas negalėjo neatsiliepti ir 
į lietuvių gyvenimą, į lietu
vių srovinius santykius. 
Prideramas pasikeitimas 
yra ir “Keleivyje,” bet pa
grinde jis po senovei pro- 
gresyviškas, pažangios min
ties šalininkas ir jos sklei
dėjas. •

Į Laisvamanis.

stinis griauti ir smarkiai 
lyti. Netruko* j>erkunas 
trenkė į namą, kuriame aš 
gyvenau. Laimei tuo laiku 
nebuvau namie, dirbau 
krautuvėj.

Perkūnas pridarė daug 
nuostolių namo savininkui 
Jurgiui Gaižunui. Perkūnas 
nugriovė kaminą, apardė 
stogą ir visus namo kam
barius užteršė suodžiais, 
užvis labiausia nukentėjo 
patalinė. O šeimininkė bu
vo pritrenkta ir labai labai 
išgąsdinta.

Žinia apie šį įvykį žaibo 
greitumu apibėgo Athol 
miestelio gyventojus, ypa
tingai greitai pasiekė lietu
vius. Netrukus visi ir vi
sur kalbėjo, teiravosi, kaip 
ir kokiu budu perkūnas ap
daužė namą, kuriame be
dievis gyveno. Tūli, ypa
tingai katalikai, teigė, kad 
tai buvo Dievo bausmė Gai
žunui už laikymą bedievio 
po savo stogu.

Tuojau, po savaitės laiko 
skaitome “Keleivyje,” kaip 
perkūnas trenkė i namą, 
kuriame bedievis gyveno. 
Baisi nelaimė įvyko, bedie
vis gi gyvas liko ir dar apie 
tokią “bausmę” istoriją ra- 
šo.

Tos laidos “Keleivis” ėjo 
iš rankų į rankas. Graibstė 
“Keleivį” ir tie. kurie pir
miau bijojo jį ir i rankas 
paimti. Visi ir visos gaudė 
tą “Keleivio” numerį, kad 
patiems perskaityti, ką be
dievis rašo, ar jis (bedie
vis) neišsigando tokios Die
vo rūstybės? Ar jis nesi
rengė grįžti “prie Dievo ir 
tikėjimo.” Taip ir panašiai 
žmonės kalbėjo.

Po kurio laiko užeinu pas 
Joną Braškį, radau “Kelei
vį” nabagą taip nudėvėtą, 
kad likę tik skutai iš rankų 
į rankas beeinant.

•
Vieną sekmadienį žiemos 

metu nuvykau Bostonan ir 
tik iš traukinio išlipęs neti
kėtai susitikau F. J. Bago- 
čių, kuris tuomet studenta
vo. Mudviem einant Broad- 
way ant tilto šaldros vaikai 
pradėjo į mus mėtyti snie
gu. Bet mes greitai prasi
šalinome. Gal vaikai ma
nė, kad mes esam žydai. 
Aš tuomet buvau apšepęs, 
su barzduke. Toks pat bu
vo ir gerb. Bagočius.

Mes, pasiekę “Keleivio” 
(Nukelta į 16 pusi.)
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Lawrenco Lietuviai
ŠIOJ PUSĖJE SO METŲ

1950 metais vasario 1 d. Maikė su Tėvu 
rašėm apie Lawrence’o lie- Nustelbė Taradaika

Knnsms, ^o. tsgston Puslapi? Trr.’. i ediktus

tai. Oetuvių puses amžiaus veik- cin-Marcinkevičius. Šitam Kavęs $500 ir nemokamai

tuvių veiklą prieš penkias! 
dešimtis metų. Ten sakė
me, kaip lietuviai iš Įvairių 
Lietuvos kampelių, dau
giausia iš geltonųjų lyg 
aukso smėlynų, kur Baltoji 
Ančia Įteka i Nemuną po C1US 
Sventijancka, iš Dzūkijos 
krašto atvyko čia ir apsi
gyveno tekstilės pramonės 
centre, gražiajam Lawren- 
ce. Kaip kitur taip ir čia 
Įsisteigė savišalpos draugi
jos, parapija, piliečių klu
bas ir kitos švietimo bei kul 
turas organizacijos. Law 
rence’as buvo stambi ir 
veikli lietuvių kolonija.

Baigdamas tą savo ilgoką 
straipsnį žadėjau dar para
šyti apie vėliau Įsikūrusias 
organizacijas, ypač lietuvių 
tautišką parapiją, organiza 
cijų veiklą ir jų vadus. Ne
vien mano gėri bičiuliai 
lawreneiečiai, bet ir “Ke
leivio” redaktorius nuolatos 
mane gnybčiojo, kad išpil
dyčiau savo prižadą. Gerai, 
čia bandysiu tai atlikti ir 
jei kam užminsiu ant bato 
netyčia, nemgokite ir atlei
skite.

1 tižioje 
mintis 
ypač

į tikybos klausimais ėjo vi- nomas, Kaip
■sur didžiausiu tempu visuo- Parkas,’ bet šalimais įsitai- t_
!se lietuviu visuomenės sė ir šaunias kapines. Ka- 10 - darbui pritarė visos draugi- duoda patalpas jų >usirin-

daugiausia pai ir parkas, sakoma, verti' PlX)ga’ tenka pa-jos buv0 nelurtįn. kimams.
apie $25,000. sakyti, kad musų ko.omja gOS Kad paraginti žmones Dabar klubas jau turi pa

buvo gyva, judri, nemigo pįlktj serus, buvo surengtos sistatęs gražų nuosavą na- 
vietoje, žmonės siekė s\ie.~- prakalbos ir pakviestas kai- mą prie 12 Vernon gatvės, 
tis, daugiau žinoti, kultuvė- a(jv Bagočius iš Bos- kuris šiandien yra visos mu- 
ti. Tame kolonijos gyvume tono jįs pasakė karšta sų kolonijos centru. Be to,

sluoksniuose,
T, , . . .parapijonų tarpe. Pagaliau,

i*- ♦ » Aai„ v^£Has‘ žiemą buvo sušauktas Cibo 
‘Keleivio Maike su Tėvu Palėje masinįs visų lietu-birželio mėnesi 
greit nustelbė “Saulę su

Už dvidešimties

jos Taradaika ir greit pra 
lenkė visus kitus laikraš- 

Kiekvieną vakarą ei
davau per stubas užrašinė
damas laikraščius, pirmoj 
vietoj kišdavau “Kovą,” 
taip LSS organą, po tam

metų, 
m.,

Įvyko vienas didžiausių pik-_  --xf -1   n i ««

turi

vių susirinkimas, kuriąme 
pirmą kart pasirodė ant es
trados “bedievis”
S. B. Mickevičius.

Mitinge suėjo kone
laisvamaniai, sandariečiai
socialistai, visokie šliuptar- įkaičio. Solistai dainavo:į 
niai ir užvis daugiausia Ro- panelė Kirmėlaitė, Kaziu-!

kas Valungevičius, Albinas;siūlydavau kitus Per visą,mog kaulikai Pirminįnka. 
savaitę jei gaudavau porą v0, rodos, sandariečių va- 

11 ni* das Zigmas Jankauskas; jis

“Keleivio” Jubilėjut

Suėjo 45 metai, kaip visti 
mėgiamas “Keleivis” lanko 
Lawrence’o lietuvius. Tai 
yra didelė šventė, 45 metų 
jubilėjus. Tad bus pravar
tu peržvelgti, kokią rolę ši
tas laikraštis sulošė mus 
dzūkelių, gyvenime.

irenumeratų “Kovai 
tiems laikraščiams, tai jau 
buvo giliukis. Gi “Kelei
viui” kasdien po penkius ir, 
tai šiandien atmenu, vieną 
vakarą gavau net 14 naujų 
skaitytojų.

Dar priminsiu štai ką. 
Agen taudamas laikraš
čiams, kartu išplatindavau 
labai daug Įvairių brošiūrų 
ir visokių knygų. Neju
čiom išmokau suprasti žmo
nių būdą, jų papročius, išsi
lavinau ginčytis ir tas man 
daugiausia pagelbėjo tap
ti, kuom šiandien esu—dar
bo žmonių organizatorium.

Keleivis” j Čyščių— 
Katalikas į Dangų

Kunigai—Juozas šešto
kas, Antanas Jusaitis ir ki
ti—liepdavo savo parapijo- 
nams mest “Keleivį” tiesiai 
Į pečių ir sudegint, o už tai 
gausią daug atlaidų ir po 
mirčiai tokie eis tiesiai dan
gun. Kas gi nenorės ten
patekti ?

Antanas Ramanauskas, 
kampe Short ir Oak Streets, 
turėdavo laivakorčių agen
tūrą, kartu ir visokių laik
raščių ten buvo galima gaut, 
kurių ateidavo tik po kele
tą egzempliorių, gi “Kelei- 

socialistų “Kova,” tautinin-Įvį” senis Zablackas pasikin- V. 1 
kų “Vienybė Lietuvninkų”; kęs savo kumelaitę vežte 

parveždavo iš pašto. Kiek
vieną ketvirtadienį ir penk
tadienį, jeigu neateisi pas

Jau tais laikais ateidavo 
apščiai laikraščių Į Law 
rence’ą, daugiau iš Maha 
novaus, Bačkausko “Sau 
le”; klerikalų “žvaigždė,”

vėliau “Pirmyn” ir dar vė
liau “Naujienos.” Ligi 
‘Keleivio” pasirodymui po-

puliariškiausias, labiausia Ramanauską, tai jau šešta 
dieni “Keleivio” negausi, 
parapijonų išpirktas ir dėl 
atlaidų sudegintas.

Kas tai paleido paskalas, 
kad taip daryt negera, nes

mėgiamas laikraštis buvo 
“Saulė.” Joje dedamos 
trumpos žinutės iš “lietuviš
kų kaimelių,” Taradaika su 
kočėlu, ir ypač arabiškos 
pasakos “Tūkstantis Naktų 
ir Viena” — patraukdavo 
daug skaitytojų.
“Keleivis” Pasitiktas su 
Pragariška Ugnimi

“Keleivio” pasirodymas, 
ypač kai Gegužis su Michel- 
sonu perėmė ji iš Žvingilo, 
buvo kunigų sutiktas su 
perkūnijom ir tiesiog pek
liška ugnimi. Kaip visur, 
taip ir pas mus pra basčiai 
griežtai draudė katalikams 
“cicilikų”. laikraštį skaityti, 
liepė nė Į rankas neimti, 
tiesiai mest pečiun ir sude
gint. Burdingierius, kurie 
skaito tą bedievišką “Kelei
vi,” vyt iš namų. Ir, iš tik
rųjų, ne vienam “cicilikui,” 
ypač nedėldieni, kai šeimi
ninkai pareidavo iš bažny
čios, baksiukai skrisdavo 
per langus, tekdavo jam 
ant saidvoko susirinkt 9avo 
skudurus ir pasiieškot nau
jo gyvenimui kambario.

Kaip užgintas vaisius bū
na visiems didžiausia pa
gunda, taip “Keleivis” plito 
it upė užtvenkta vis prasi- 
verždama Į kiekvieną bakū
žę, Į kiekvieną darbininko 
kambarį, ir tikrai žinau, nes 
pats prenumeratas rinkau, 
kad ne tik kiekvienoj stu- 
boj, bet daugely vietų po 3, 
4 ir 5—kiek burdingierių, 
tiek “Keleivių” ten ateida 
vo. 1 ,

Jurgis Gegužis su Stasiu
Michelsonu vistiek iš to tu
ri naudą, daro didelį biznį 
ir jau pirksią naują namą, 
tiesiog raudondvarį. Po tam 
kunigai pradėjo šaukt, kad 
neit pas Ramanauską, nes 
jis irgi esąs bedievis, o “Ke
leivio” nė į rankas neimti. 
Bet kaip atlaidus gauti? 
Kaip jį sudegint neėmus į 
rankas? Buvo žmonėms 
didelis galvosūkis.

Kur yra reikalas, ten at
randama ir budai tikslo at- 
siekimui. Kad laikraščio 
nevalia imt į rankas, o de
gint vistiek reikia, tai priei
ta prie išvados, kad geriau
sia jį užsiprenumeruoti, li
kai tik laiškanešis atneša, 
tai su pagaliukais suėmus 
tiesiai į pečių—ranka nepa
liestas, “Keleivis” į čyščių, 
o katalikas tiesiai į dangų. 
To pasekmės buvo tokios, 
kad aš gaudavau labai 
daug skaitytojų, “Keleivis” 
įsigijo raudondvarį, o Law- 
rence'o didelė didžiuma ka
talikų paliko laisvamaniai 
ir pats kun. Jusaitis “sube- 
dievėjo,” atsisakė nuo šven
to stono, nusispiovė ant ce- 
ibato, vedė gražią lietuvaitę, 
išvyko Europon ir, sakoma, 
sukurė puikią šeimą. Tai 
“Keleivio” nuopelnas, 
įsikūrė Tautiška Parapija 

Pabaigoje 1915 ir pra-

Galinis ir Jonas Tvyraga.

perstatė kalbėti kun. Mic
kevičių, kuris buvo sutiktas 
griausmingu rankų ploji
mu.

Kunigas atsistojęs, visų 
pirma persižegnojo ir liepė 
visiems žegnotis. Žegnoja
si katalikai, žegnojasi Zig 
mas ir visi sandariečiai. 
Bet socialistai sėdi lyg pri
slėgti. Po tam Mickevičius 
užkomanderavo visus atsi
stot ir kalbėt paskui jį. Su
kalbėjo Tėve Musų, Sveika 
Marija ir Tikiu į Dievą Tė
vą. Socialistai ir čia ne
klausė, nesistojo ir nepote
riavo.

—Po šimts pypkių, kokia 
čia laisvamanybė, kad reik 
kalbėt poterius ir dargi to
kius pat, kaip pas kunigą 
Jusaitį, — užakcentavo so
cialistų 64 kuopos pirminin
kas Jurgis Skebinauskas ir 
išėjo laukan.

Kun. Mickevičius pasakė 
karštą prakalbą, didžiausiu 
pasimojimu atakavo Romos 
trustą ir kartu daug juokų 
prikrėtę. Pavyzdžiui:

—Viešpatie Jėzau ant 
kryžiaus prikaltas, koks tu 
kudas, bet pasižiūrėk į savo 
įpėdinius, kokie jie riebus 
ir pilvoti!—šaukė Mickevi
čius.

—Kad tamsta irgi nevi
sai liesas, ir jau nemenką 
pilvuką turi, gal prabaštėlis 
jau gimdysi antikristų?— 
atsiliepė senyba, bet dar ne- 
špetna davatkėlė.

—Nutilk tu, viedcma!— 
pasigirdo balsas. — Mest 
laukan tą raganą!—atsilie
pė kiti. Bet Mickevičius 
geras ir gudins kalbėtojas, 
neleido nieko išmest ir ne
prileido prie triukšmo ir su 
irutės. Tai šitaip prasidė
jo kūrimas tautiškos para
pijos

Prakalbas sakė: kun. M. 
Valadka. adv. F. J. Bago
čius, adv. šalna, “Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas. 
Dr. C. J. Mikolaitis, Dr. 
Aleksa ir Dr. Povilas Už
kurys. Kiek mažesni, bet 
ir dabar kasmet piknikai 
įvyksta nuosavam "Tautiš
kam Parke.”
Tautiški Kunigai

Nuo 1916 iki 1918 metų 
klebonavo kun. S. Mickevi
čius, vėliau tapo vyskupu 
(miręs), po tam klebonavo 
S. Šleinis iki 1932. Valadka 
iki 1936, Brazys iki 1938. 
Nuo vasario 11 d., 1938, 
ligi šiolei klebonauja A. E. 
Bakunas.

Viktaris Želionis 
(A. Jenkins).

AR ATSIMENAT J J?

X v, pnnu nariu klubas ___
Bagoous dalyvavo jos au- 1>(l5d įurie dabal. moka po
Uapme. . _J50 centų į mėnesį, ligoje

Įstatus bendrovei parašė gauna $7 pašalpos į aa- 
komi^ija susidedanti iš A. vajtę o mirties atsitikime
Petronio, K. Bočiaus, A. $200 Mirusiam nariui klu- 
T\ ai or.aicio, J. Užupio ir atiduoda paskutini pa- 
P. Ambrozo. Bendrovėj ^3^. skiria karsto 
darbuojasi ir moterys: k. negėjyg įr nuperka gėlių 
Karpuskiene. Katkauskie- vainiką
nė. Ona Lemežienė, Marce- Klubo turtas šiandien
le ir Marijona Bujayicienės, aiekia virš $ž00.000.
J. Buettienė, Marijona ir Musų klubas sveikina 
P1?2. M- Zors- “Keleivį” susilaukusį 45
kaitė. alma SmithAgnieš- metų sukakties ir linki jam 
ka .Iaremkeucienė, Adelė keliauti toliau į lietuvių ba
rt ussey, Albina Rasėmis, K. kužes nešant apšvietą, skel- 
Bastienė, B. Kuetkiene, tiesą ir palaikant lie- 
Elena Brazauskienė ir daug tuvvbę. Prie šių linkėjimų
klt^' , v klubas prideda $10 dovana.

Bet daug brangių dar- Komisija:
buotojų bendrovė per 25 
metus jau neteko. Mirė jau i 
5 jos kūrėjai ir 38 šėrinin- 
kai.

A. Kriaučialis,
J. Dvareckas,
J. K. Shaloviejus.

Šių metų valdybą suda- •
. ... . „ j ro: Pir7n- A. Bujavičius, vi- MANO NUOMONĖ APIE

19c>0 metų tautiškos baz- ce-pirm. J. Kvietkus, fin. “KELEIVI”
nyčios, kuri žinoma vardu sekr. Howard Kwash, rast. 1
“Saldžiausios Širdies Vieš- A. Bireua, ižd. J. Ghižius,
paties Jėzaus” parapijos
valdyba: prezidentas. Bal
trus Balevičius; vice-prezi- vio” kalendorių 1951 
dentas, Rapolas Mikolaitis: tams. Daug informacijų it 
sekretorė, Marijona Čižiu- skaitymų. Kaina 50 centų.

“Keleivis” tarnauja lietu- 
iždo globėjai L. Brazaus- vių visuomenei, ir musų vi

lkikas užsisakyti “Kelei kas. J. Sėli ir H. Smith. suomene su žingeidumu ji 
A. Biretta, Koresp.

tir/MlZ* OTPDIA

įsigijo 
Kapus, Parką

Birželio 16 d., 1916 me
tais, pirmas mišias atlaikė 
jau nuosavoj bažnyčioj, ku
rią nupirko nuo protestonų 
už $75,000. Pirmųjų mišių 
klausytis bei šiaip pažiop
sot prisirinko pilnutėlė baž
nyčia, įžangos dešimtukais 
surinkta $120, o kolekta da
vė $111.31. Viso $231.31. 
Pradžia gera, biznis nepras
tas.

Pirmutiniai kūrėjai tau
tiškos lietuvių parapijos bu
vo: Kajetas Vidunas, Ka
rolis Butkevičius, J. Grin
kevičius, Antanas Švitra, 
Ignas Umpa, P. Šimonis, J. 
Krivas, Antanas Snapaus- 
kas, Bolesius Vaitkunas, R. 
Gerčius, J. Stulginskas, M. 
Akstinas, Z. Kašėta, J. 
Stravinskas ir Martinas 
Kirmilas.

Už dešimties metų, 1926 
m., jubilėjų šventė jau nuo
savam parite. Vyriausiais 
kalbėtojais buvo: Dr. K. 
Mikolaitis, Dr. J. Aleksa ir 
Fortūnatas

Balandžio

skaito. Lietuviai myli “Ke
leivį” dėlto, kad jame ran
da naudingų ir pamokinan
čių raštų. Jame telpa įdo
mių žinių iš istorijos, geo
grafijos ir tt.

LIETUVIŲ KLUBAS 
Worceeter, Mam.

1903 metų gruodžio 27 d. Moterims labai patinka 
(Atkelta iš 9 pusi.) j Buvo tai sunkios dienom lvyko Pirmut»nis vietos lie- Moterų Skyrius “Keleivy- 

dovaną ‘Keleivio’ jubilė-'sunki kova. Bet me< ja at- luvlų ?usirinkimas, kuriame je.” Gi senesni vyrai su
jui.” ‘ K--------- - ’—u T : ‘ ------------------- ’ ~ - “

Simono Daukanto
kūrėjai buvo: Jurgi __ _______ ________ _____
sis, Jonas Petrauskas. Kas- rašti Amerikoje * n-včio-> kun‘ Juozas Jakštys.-lengva, nes mintis aiški ir
tantas Andraliunas. Anta-! <ųandien mes esame lai Pirmininku buvo “rinktas kiekvienam suprantama. Jo 
nas Zinkevičius, Antanas mįn<n į, džiaugiamės kad V incas KuP^- kuns pir-raidės stambios ir skaitant 
Snapauskas. Stasvs Puido-’turim iau ne'vFen tik’“Ke mininkavo 4 *Kys nepavargsta,kasiulius Kievi. Charles:,eivį;• 1907 met, pėdžioje nu- -Be "Keleivis“ yra gau-
Andrews Petras Šimonis, didžiausi ir rimčiausi sočia- tarta prenumeruoti
Zigmas Jankauskas n Ka-.,istjn& mintie5 dienraštį. "Vienybe Lietuvninku,” ' i, ,-ir-•

Labai linksma ir smagu tu- “Kovą,” “Keleivį” ir “Ame- jeu^ ^ik.a kam žarijų _

rėti tokius laikraščius. Aš rikos Lietuvi.” Klubas jau n- . *,*• u '1^1 ..r......................... .. , J*u apykakles užpilti, arba pa-S a! • « 7- SUS“ tUreJ° ?V° ususlnnk,.maT! šutyti ka ant karštos skau
st M Pas,samJ1«s tbut^ rados, -Keleiris” padaro ir
Nors a^ pats tos sukakties Green St. Išmokėjus $12.-
J?.U ,Ttulauks.ifu- n.es 25 “?Kritika bei polemika Ke-

trok,ftu- kad 'as’“de ,ko ,Nanal leivvje” visada rimta ir su
lenis ilgai dar gyvuotų ir duoklių dar nemokėjo Redaktoriai nelei-
sviestų naują musų kartą. 1909 metais pne klubo oponen,an,5 išeiti iš
kaip sviete mus per praei- įsikūrė bėrus. Tais me- vKj reikalauja prisilaiky
tus 4o metus. ......... -a,s čia buvo ruošiamas (i m;ndaCTmo ir laikrašti-

Lai gyvuoja Keleivis ! 24-tas SLA seimas. Jo is- etjko^
Pranas ir Ona Lavinskai. laidoms padengti klubas ian il<ni« mp

. nutarė surengti “fėres” ir ™ja VietuvTbei ir
linkti auka.-. Auk, sunnk- „nkiu jam nuo širdies 
ta $1.20. Kiek buvo pelno ejtj (u0 keHu dar ilgus me.

Linkėjimai Musų Jubilėjaus Proga

ŽVILGSNIS I “KELEIVIO” 
PRAEITI

Brooklynietis Franas La- 
vinskas sako, kad 45 metai, 
tai ne viena diena. Ketu- 
riasdešimts penki metai, tai 
ilgas musų gyvenime laiko
tarpis, ypač kuomet jis nė
ra rožėmis klotas. 0 “Ke
leivio” praeitis nebuvo len
gva. Jis skynė sau kelią 
per sunkų darbą ir kovą. 
Pritraukti tiek daug skaity
tojų, kiek “Keleivis” turė
jo ir dar tebeturi, reikėjo 
energingo darbo ir agitaci
jos. Atsimenu, kaip mes 
ėjom į minias, platinom 
knygas ir tižrašinėjom “Ke
leivį,” musų mylimą laisvos 
minties ir socialistinės dva-

MANCHESTERIO 
LIETUVIŲ BENDROVĖ 

Manchester, Conn.

UZ

is fėrų, negalėjom suži- jr iankytj kiekvieną lie-
Prisiunčiu Mancbesterio noti, bet tų pačių metų pa- tuvjų pastogę 

Jetuvin RpnHrnvps tnimna baicoie klubas turėio ban-Lietuvių Bendrovės trumpą baigoje klubas turėjo ban- 
istoriją ir $10, kaip auką ke jau $400.60. Pirminin- 
Maikio Tėvui ant batų. ku tais metais buvo Juozas 

Musų bendrovė gyvuoja Kalakauskas, sekančiais 
jau 25 metus. Būrelis kil- metais Tarnas Rubikas, pas- 
nios minties lietuvių 1924 kui Jonas Galeckas, po jo
metais sumanė, kad Man- Juozas Neviackas, o 1918 tai, kaip “Keleivis” keliau- 
chesterio lietuviams reikia metais buvo išrinktas muzi- ja jx) platųj pasaulį, tai 
įsigyti nuosavas namas su- kas Jonas Dirvelis, kuris iš- gražus laiko tarpas, 
sirinkimams ir pramogoms, buvo klubo pirmininku per Mielas “Keleivi,’ linkiu 
Darbas pradėtas sunkiomis 26 metus. Po jo yra pirmi- tau keliauti dar ilgus, ilgus 
aplinkybėmis, nes jį trukdė ninkavęs Pranas Stepšys ir metus, ir ne sykį į savaitę, 
minčių skirtumas ir abejo- Vytautas Skrinskis. 1951 bet kasdien.
nes, ar bus galima sukelti metais pirmininku išrinktas Taip pat linkiu “Kelei- 
pakankamai pinigų. Komi- Jonas činis. vio” redakcijos ir adminis-
tetas atsišaukė į draugijas Kai kūrėsi nepriklausoma tracijos nariams, visam šta- 
ir pavienius, kviesdamas vi- Lietuvos valstybė, Worces- bui, būti sveikiems ir ištver
tus stoti į bendrą darbą, terio Lietuvių Piliečių Klu- mingai kovoti už demokra- 

sios laikraštį- Klerikalai ir Buvo įkurta ir inkorporuota bas paaukojo $500 Lietuvos tiją, už laisvą Ameriką ir 
kitokie fanatikai Ūda mus bendrovė $50,000 kapitalui šaulių Sąjungai. Jis remia už nepriklausomos Lietuvos 
pravardžiavo, vydavo iš na-,sukelti, ši suma padalyta į Lietuvos reikalus ir dabar, atstatymą.

i J. Bagočius. mu ir mėtydavo iš “burdo”!šėrus po $25. Bendrovės dalyvavo visuose trijuose J. Krasinskas.
io 4 d., 1917 m., kas skaitydavo “Keleivį.” įkūrėjai buvo: A. Petronis, į Amerikos Lietuvių Kongre-; Worcester, Mass.

A. Biretta.

MANO LINKĖJIMAI 
“KELEIVIUI”

Keturiasdešimt penki me-

♦
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Kaip Atradau’Keleivio' 
Redakciją
(Atsiminimų Žiupsnelis)

Kilus rusų-japonų karui iš buvusių krivulių, 
Lietuvoje ūkininkai buvo*taip ilgai užsitęsė, 
apkrauti naujais mokės- •
čiais. Jie turėjo mokėti 
taip vadinamą pagalvės, pa- Gandas apie

kuri

II
“davai tri -

atsirekomenduoti, bet pasi- sūnų vežamas, Bostoną tuoj 
rodo, kad jos gal daugiau apleisti, 
apie mane žinojo nei aš i Taigi, balandžio 5 d. jau 
pats. Nutilau, o kojų padai du metai kai mindžioju šio 
degte degė “Keleivio” re-, krašto žemę. Iš tų dviejų 
dakcijoj pabuvoti. Jei aš metų vos trys mėnesiai dar
inėtų skaičiais ir dienomis bingi, nors mažai našingi. 
neklystu, tai buvo suėję ar-'Sveikata sukiužo. Lyg bu
ti 44 metų, kai išvydau “Ke-įtų kas tyčiomis durimis pri- 
leivio” tą numeri, kuriame vėręs širdį, 
tilpo ta garsioji rusų carai Nenusimenu, esu tikras, 
ir jo imperijos galybę pa-jkad sveiku tarp sveikųjų

gynėlį, iš kurio imdavau;šė ir mane iš savo namų, Tai buvo 1910 metai, 
knygas skaityti, o nuo 1909 nes jai taip patarė airių ku- dienos nepamenu, “Kelei- 
metų pradėjau ir aš pats nigas, kuris iš kapucino vio” painformuoti susiorga- 
knygas ir laikraščius platin- apie mane sužinojo. Tada nizavome būrelis vyrų, viso 
ti (“pedliavoti”). 'gavome puikią pamoką, tuzinas. Musų tarpe buvo

"Pedlioriaus” darbas ta- kaiP “dvasios vadovai” su- ir J. Raulinaitis iš Bostono, 
da buvo gana įdomus. Bu-iPranta artimo meilę. . . . Nusisamdėme laivelį ir pa-

, . .. . .. liepianti karikatūra. “Ke- dar pabuvosiu, kaitų su jais
dūmės, žemės mokesti ir “aP01kl, . Placial. paplito. ieįvio” redakcijoje norėjau;gyvenimu pasidžiaugsiu 
dabar—nuo galvijų galvos, Aišku, kitų prasitarta, kas
r\ •7mr»nZc t .i Atmerki a to mn_ jiems ta Keleivio numei į 

Gerai, kad butą

įr

o žmones Lietuvoje tą mo- Jlems Į'4 
kestį praminė “pauodegės Par°dė 
mokestis.” revoliucijos laiko. Rusų

Buvau geru pusberniu, žandarmerija Lietuvoje jau 
mokiausi Mariampolėje. tolėjo virtines visokių kito- 
Rodos 1905 metų rudeniop kol rūpesčių ir vargų, 
bene mokinys Ambraziejus Rasi metams kitiems
Blažys, dabar gvvenąs sRnkus, gaj žandarai 
Worcester, Mass., atnešė

ilgiau paviešėti, 
nūs ir jaunus 
bius aplankyti, 
visose kišenėse 
kie skersvėjai, kad turėjau,

visus jo se- pasijuoksiu. 
i>endiadar-j čia dedu savo 
bet manojpyvardį, vartotą 

cypavo to- ir “Darbo Balsui”

seną sla- 
‘Keleiviui 
rašant.

J. B-dis.

pra- 
senuo-

Spauda ~ Organizatorių
.. se gautuose įvairiuose man, anot jo, “amerikoniš

ką” laikraštį, tai buvo anais 
leivis.” Atsidėjęs jį pradė
jau vartyti, skaityti. Žiuriu 
viename puslapyje pašėlu-

pra-
nešimuose sužinojo kas 

^e" anais metais Žavederiuose 
įvyko, todėl mano tėvo na
muose butą keletas kratų, 
bet kai kiekvieną kartą

•Jau 44 metai, kaip susi
pažinau su "Keleiviu.” 1907

FRANAS LAVINSKAS

Rodos 1912 metais Ame- vakarėj pasileidome vande- 
rikon atvyko Leonas Pru- nimis į šiaurės vakarus, 
seika. Jam atitraukti į Privažiavome salukę, išli- 
Ameriką rinkome aukas, o pome, sukūrėme ugnį, žuk- 
aš buvau išsiderėjęs iš V. lavome, žuvis kepėme, 
Paukščio, kad jis atvykęs anekdotus pasakojome ir 
mums pasakys gerą pra- dažnai, tai vienas tai kitas, 

,0 ir pavojingas. Jei pa-Įkalb3- Bet kai reikėjo gau-dirstelėdavome į “Keleivį,” 
taikydavai tarp davatkiškų svetainę, kuniginiai pasi- kad geriau įsitikinus kada

vo daug jaunų žmonių iš 
Lietuvos, kuriems parduo
davau laiškus su dainomis 
siųsti į Lietuva, įpiršdavau 
ir knygučių, o dažnai ir 
laikraštį užrašydavau. Bet 
“pedlioriaus” darbas būda

darbavo, kad mums niekas ir iš kurios pusės atskris 
svetainės neišnuomuotų. Pa- laukiamoji viešnia—Halley 
galiau gavome žydų sina-, kometa.

šokių nemalonumų. Senas ir L- Pruseika pasakėt “Keleivis” mum tada bu- 
pedliorius” iš Shenan- ‘sinagogoj prakalbą. vo ir astronomas, ir filoso-

Joah. Baltrus Deperackas, Kai Amerikon atvyko fas, ir teisingų žinių teikė- 
amokė mane, kad reikia Grigaitis, tai buvo di- jas.
u savimi visada turėti'delis musų gyvenime. “Keleiviui,” kaipo darbo

žmonių ir negalėdavai pasi
rodyti, kad esi geras kata 
likas, tai galėjai tikėtis vi-

metais gyvenau Gilberton, 
Pa. Kasiau anglis “geng-!

__  _______ __ vėj,” su šiupele kroviau at-j
šiai piasnunga kaiikatuia. žandarų vežime atsirasda- šautas anglis i vežimukus.' 
Rusų caras Mikė antrasis v0 geras pUras brandžių Dirbau pas Kepežinską.l 

kviečių, tai žandarai nieko Šiandien jau nei tų maine- 
tėvo ūky Įtartino nerasda- rių, nei tos kasyklos nebė- 
vo, nors aš buvau įdėtas į ra. Bet miestelis yra, tik 

. nepatikimų asmenų sąrašą, kai pernai lankiausi, tai ra- 
caio, bet visos jo impen- yra, buvau politiniai dau visai kitokį, negu jis 

43 metus.

nutvėręs Lietuvos kiaulės 
riestą uodegą sako: “Davai 
tri kapeiki.” Tai buvo to
kia skaudi ne vien tik rusu

jos pajuoka. Bet pašiepta. jjems neištikimas ir tas se
ksai teisingai ir pra^min- gelis lydėjo mane iki nepra- -„„o,,
gai. Staiga mano akyse nvi.o paro valdžia Tai Gilbertone susipažinau
rusų imperijos galybė smu- b;.angiai kaštavęs šešėlis! P«™ausja ?? . 
ko ir rasų caras Mikė ant-; spauda Ameiikoj. Ten pa-
rasis virto nvkštuku. Rodos metams, o gal ki- žinau "Saulę. 'Darbininku

Jtiems praslinkus ir prisimi-i Viltį,” “Lietuvą.” “Vieny- 
Tą Keleivio numeri nęg “Keleivi” išdrįsau kai bę. Ten pirmą kaitą iš-

gražiai sulanksčiau. paslė- ką redakcijai parašyti. Mat . girdau ir “šliuptarnio” pa- 
piau ir pasiryžau jį parga-jau Lietuvos pažangioj vadinimą, kurį man davė 
benti savo kaimo ukinin-(gpau(joj ne vieną ir ne vie- Jonas Tomkevičius, didelis 
kams parodyti. nam laikraščiui žinutę bu-į lietuviškų laikraščių skaity-

parašęs. Kuriam lai-! to jas, nors man pradžioje 
praslinkus, iš “Kelei- nesuprantama buvo. ką tas 
redakcijos gavau laiš- pavadinimas reiškia. Gil- 
Rodos jį buvo pasira- bertone buvo lietuviškų 
Gegužis. Jo kviečia- laikraščių platintojas, “ga- 

“Keleiviui” dažniau zietninkas” Ambrazevičius, 
pradėjau rašyti. Ir rašiau tai per jį ir gaudavau laik- 
iki pirmojo pasaulinio ka- raščius.
ro, paskui dėl karo įvykių 
korespondavimas nutruko.

buvo prieš 

Gilbertone

Ilgametis “Keleivio” korespon
dentas ir platintojas, uolus vi
suomenės darbuotojas.

LSS rajonas, kuriam pirmi- žmonių laikraščiui, linkiu 
ninkavo tada Domas Klin- nenukrypti nuo užsibrėžto 

daiktų, tai, sako, negausi j £a’ vęliau nudardėjęs pas tikslo ir trumpoje ateityje 
šluotos nė iš davatkų. Pla- į tautininkus, rengė jam pra- pasistengti pradėti savo 
tinau visokius laikraščius, ■ ka^bas* Turėjome didelįj skaitytojus lankyti du kartu 
kokių kas norėjo, neblogai i nusivylimą, kai vietoj ejier savaitę.
ėjo ir įvairios knygutės, lauktojo kalbėtojo, dėl jo Taip pat linkiu “Kelei- 
Laikraščius ir knygas pla- atvyko L. Praseika, viui” gyvuoti dar ilgus, il
gindavau nedarbo dienomis, kurl Jau buvome girdėję si- gus metus ir nešt šviesą, 
arba kada darbe buvo per- nagogoje. tiesą ir paguodą skaityto-
traukos. 1914 metais vėl grįžau į jams.

1911 metais užėjus ne- Girardville gyventi. Ten ir J. D. Taunu.

“perkūnsargį” — škaplie- 
ių. rožančių ir kitų švęstų

Žiemos šventėms parvy- vau 
kau į Žalvederių kaimą. ųui 
Prieš Naujus Metus buvo vj0’ 
sušaukta kaimo krivūlė mo- ką 
kesčių išdėstymo reikalais. g^s 
Kaimo krivūlės visuomet 
rinkdavosi mano tėvų ūky
je. Mat butą didesnio gy
venamo namo, kur galėjo 
tilpti visa dvylika to kaimo 
ūkininkų ir, be to, mano tė
vas buvo tiek raštingas, kad

mas

Lietuvoje žandarams bu- 
galėjo mokesčius visiems iš- ta galvosūkio kas Amerikos 
dėstyti, kvitas parašyti ir spaudom o šiame atsitiki- 
kas reikėjo paskaityti. Tai- me “Keleivy,” iš Lietuvos 
gi, kai visi kaimo ūkininkai: rašo. Kai ką iš suimtųjų nauJu 
susirinko ir susisėdę apie i tardant žandarai pasitei- 
stalą pradėjo įvairiais rei- raudavo ar tardomasis ne- 
kalais šnekučiuoti, aš paki-*žinąs kokie lietuvių laikras- 
šau jiems “Keleivį.” čiai išeina Amerikoje ir kas

. jiems iš Lietuvos rašo. Žan- 
Vargu žiemos metu. štai ^aramg ĮUomet buvo sunku 

kad ir prieš pat Naujus Me-j^^j mane rašant, neg 
tus perkūnija butų sukėlusi į Lietuvon vasaros metu par- 
tokį nusistebėjimą. koks mykdavau, o korespondenci- 
dabar jų veiduose pasirodė. jog Lietuvos ištisus me-

“Davai tri kapeiki!” visų lUS pasirodydavo, 
buvo kartojama. Ir tie trys
žodžiai visiems buvo nesve
timi. Juk ir jie savo tarpe 
tą mokestį praminė pauode
gės mokestimi, o čia štai tas 
Amerikoje einąs laikraštis, 
jų pirmą kartą regėtas, lyg 
butų nugirdęs jų aimanas

vvtu iš “burdo.” Skaitvda- 
vau lauke arba saliune, kur 
laikraštį ir palikdavau. 
1908 metais jau skaičiau 
“Kovą,” “Dilgėles” ir jau 
pažįstamą “Keleivį.”

1908 metais rudenį Gir- 
ardvillėj turėjome lietuviš
kas prakalbas. Kalbėti at
vyko jaunas, ilgais plaukais 
vyrukas, Antonovas (Dr. 
Montvidas). Po prakalbų 
buvo įkurta LSS 79 kuopa 
ir pradėjome organizuotą 
gyvenimą. Iš kuniginių, 
kuriems vadovavo kun. Mi-

darbui persikėliau į Athol, 
Mass. Miestelis nedidelis, 
bet gražus. Lietuvių gana 
daug. bet bažnyčios neturi. 
Retkarčiais atvykdavo kun. 
Jakaitis, pasikolektuodavo 
ir vėl išnykdavo. Ten pla
tinau “Keleivį,”. įvairias 
knygas ir kitus laikraščius. 
Ten atgaivinome LSS 114 
kuopą. Prakalbas sakė jau
nas Bagočius, o apie SLA

vėl platinau laikraščius ir 
knygas. Iš laikraščių daug 
išplatindavau “Keleivio,” 
bet platinau be skirtumo, 
kas kokio norėjo, nors so
cialistiniams laikraščiams

Shamokin, Pa.

RUSŲ IMPERIALIZMAS
(Atkelta iš 13 pusi.)

1907 metų viduryje išsi-Jlukas, tekdavo girdėti vi- 
kėliau gyventi Į Girardville, šokių pravardžiojimų; va- 
Pa., kur buvo didesnės ka- jdindavo mus šliuptarniais, 
syklos ir daugiau lietuvių, cicilikais, paklydėliais ir 
Ten Jonas Marcinkevičius1 panašiais vardais. Teko ir 

„ i mane ir supažindino sv. butą keisti, nes šeimininkei 
draugu—“Keleiviu.” nepatiko, kad “sliuptarais^ 

bet patarė laikraščio neio- gyvena jos pastogėj. LSS 
dyti gaspadinei. kad neiš- 79 kuopa turėjo savo kny-

duodavau pirmenybę. Pa- Jabločkin; ne Marco- 
tyriau per tą laiką “pedlio- P1 lsiap° bevielį telegrafą 
riaus” darbą ir iš savo pa- ir radl^’ ne broliai Wnght 
tyrimo galiu pasakyti, ko- Pn^ieji pastatė lėktuvą, ne 
kios įtakos į ateivių gyveni- Yakar^. lr Amerikos moks-

„asvv.u,, „ turėjo musų spauda. Stetou
kalbėjo Živatkauskas. Su- mua sviete, ji padėjo orga-;^™^ ™5,^ 
gyvenimas tarp lietuvių, ne
žiūrint visokių pasiskirsty
mų, buvo geras, iki 1913 
metų, kada kun. Jakaičio 
atkviestas atvyko į tą mies
telį koks tai lietuviškas ka
pucinas. Jis airių bažny-

• i* •• j - - =• tfa nadare rasai.nizuotis, ji padėjo suprasti ~ r----- c .
musų tautinius ir darbinin- Kai?u eina garbinimas 
kiškis reikalus. Atimkit iš c,a"i laik« herojų, kaip di- 
rnusy išeivijos gyvenimo <lelię. užkariautojo Suvoro- 
spauda, kas joje butu bu- vo» z'aunojo Maskohjos re- 
vę? Butume visiškai pakri-!f<»™atoiįus Petro I ir pan. 

puvuuu-. k?, neorganizuoti ir musų T»k!oa filosofuos «• ura.
ėioje pradėjo lietuvius virk-.bendrais tautos reikalais vi-

svarbesnius postus komin- 
forme ir sovietų adminis
tracijoj statomi beveik iš-

dvti ir saikdinti ir per visumiškai nesirūpintume. Spau- 
savaitę plūdo “bedievius” ir Ida buvo musų mokykla ir 
netikėlius. Baigdamas sa-ivadovas. Iš savo patyrimo
vo erzinimo misijas tas ka- žinau, kad laikraščius skai- Frac SLawminueinąs, iškėlę k^y-žių, pra- Untis žmogus visada y,.; »-a v^atapjan^

Vasarą kartais žandarai 
apsilankydavo pas tėvus 
kratas daryti, bet namie 
aš nedykaduoniaudavau, o 
dirbdavau visus žemės ūkio 
darbus. Mėgiamiausias dar
bas tai buvo arimus akėti. 
Žandarai mane rasdavo vi-

ir to mokesčio vardą čia są sudulkėjusį, apšepusį ir 
taip vaizdžiai laikrašty pa-,vargu kuriam iš jų galėjui 
vaizdavo. šauti mintis, kad štai tas

bernas rašo.
—Ot tai tau ir Amerikai!

Nieko nebijo. Laisvi žmo-l
nės, laisvas kraštas. Šitaip 
vykusiai pašiepk tu man vi
są caro galybę, net jo pa
ties nesigailint!—Kalba vie-

Kartus likimas vieną kar
tą grabiai pasityčiodamas 
išspyrė mane iš Lietuvos. 
Atsidūriau nesvetingoje vo-

SOt TH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ NAMAS

dėjo saikdinti žmones, kad 
neskaitytų bedieviškų laik
raščių, nelaikytų namuose 
“cicilikų,” degintų “netiku
sius” raštus. Žmonės atsi
klaupę tokius apžadus darė, 
nes iškeltas kryžius ir. 
griausmingas kapucino bal
das verste vertė žmones pri-’ 
dektL

Baigdamas savo kirsini- 
mo darbą kapucinas pa
klausė: Gal kam kas neaiš
ku ir norite klausimų duo-, 
ti? Vienas jaunas socialis
tas. Jonas Kaulaičia, tuoj 
ir atsiliepė, sako: “Dvasiš
kas tėve, ar Kristus mokė 
nekęsti savo brolį ir seserį, 
ar liepė juos mušti, ar įsakė
deginti nepatinkamus raš-Į vtaTO1„irt.k„ IW„,U.
US, ar gal mokė mylėti S3\ O , rilu» ir “Keleivio” bendradarbis.
artimą?” ,----------------------------------

Kaip tik kapucinas išgir
do tą klausimą, tuoj barzdą 
pastatė ir pradėjo šaukti:
“Meskit tą bedievį lauk,

daugiau apsitrynęs, suprat- tautybės žmonės; į broliš- 
lyvesnis ir pakantresnis ki- kas respublikas statomi ir- 
taip manančių žmonių at- ištikimi maskoliai dabo-
žvilgiu.

Frank Lavinskas.

PROF. VACLOVAS BIRŽIŠKA

MANO ATSIMINIMAI

ti, kad viskas eitų pagal 
Maskvos norus.

Vidaus reikaluose sovietų 
imperializmas pasireiškia 
kraštutine centralizacija vi
sų valstybės reikalų ranko- 
ise 13 žmonių politbiuro, 
kurių niekam nevalia kriti
kuoti ir virš kurių stovi vi
sagalis diktatorius.

Kraštutinis centralizmas 
negali pakęsti net šešėlio 
ūkinio bei politinio savisto
vumo atskirose sovietų im
perijos dalyse. Nesenai bu
vo likviduoti Estijos ir Lat
vijos “prezidentai”—komu
nistai—už tai, kad jie rodė 
norą daugiau rūpintis savo 
krašto reikalais, negu leido 
Maskva.

Politinėms laisvėms neli
ko vietos. Gali veikti tik 
viena politinė partija—ko-

nas iš tų ūkininkų, o kitas kiečių žemėje. Teko “išvie- 
dar prideda: ;tinto” pvvenimo paragauti.

—Rodos Amerikon iš 
musų tarpo tik ūkininkai
čiai ir bernai ten išvyko, jo
kio mokslo neturėdami, o, 
še tau, jau turi savus laik
raščius ir pilna supratimą, 
kas pas mus dedasi. Štai 013110 
ką daro laisvė!

tinto” gyvenimo paragauti. 
Karti duona, tegu ją galas! 

Vėliau dar likimas nusi
kvatojo if taip švystelėjo, 
kad vieną rytą, 1949 me
tais, balandžio 5 d. atsidū
riau Bostono uoste. Čia 
mane ir kitus pasitiko Lie
tuvių Darbininkų Draugijos 
veikėja, jei neklystu, ger-

Ilgai dar ūkininkai savo biamoji Ramanauskienė, 
tarpe kalbėjosi, skaitė “Ke- Sveikinimo žodžius sume- 
leivį,” jo žiniomis dalinosi tus. ji mane atidavė dviejų 
ir jau vidurnakčiui artėjant, iš IRRC gražuolių globon. 
skirstėsi. Tai bene viena į Joms buvau beprasižiojęs

South Bostono lietuviai gali didžiuotis įsigiję tokį rūmą. 
kokio, lur hut. neturi jokia kita musu išeivijos kolonija 
Amerikoj, šį pastatą būro sau pasistatęs South Bostono 
Savings Bankas, milioninė įstaiga, bet Lietuvię Piliečiu 
Draugi ja ji nupirko. Su remontu jis jai kainuoja $186.- 
750. Troliesys iš keturiu aukšty, pastatymas iš tašyto ak
mens. apatinis aukštas iš alumino Ir stikliniu gk»ky. Že
mutiniame aukšle yra moderniškai įrengtas klubruimis. o 
viršuje kelios puikios salės su bufetais, kur laikomi banke
tai. organizacijų susirinkimai ir suvažiavima.

South Bostono Lietuviu Piliečiu Draugija turi apie 1,400 
nariu ir apie 8216,000 lurto. šią mėty valdybą sudaro: .

Adv. J. J. Grigahm, pirmininkes;

A. J. Namaksy, vice-pirmininkas;
Adv. A. j. Young, raštininkas;
( baries White. fiaansy sekretorius;
A. J. Chaplik, iždininkas, ir 
Kelis GrendaL maršalka.

Ibrektoriu Taryba: Juozas Arlauskas. Povilas- Lapenas, 
Stasys Mockus. Dr. A. Kapočius. Juozas Lokys. Albinas 
Neviera ir Feliksas Zaleckas.

(Atkelta iš 14 pusi.) 
įstaigą, į vidų įeiti negalėjo- 

meskit lauk!” Geri katali- me, nes durys buvo užra- munistinė. Politinės politi
kai tuoj sugriebė “kaltinin- kintos. “Keleiviui” vizitą josmilžiniškasaparatas už- 
ką” ir išmetė Joną lauk, bet padaryti negalėjau. Mudu gniaužė visą, kas netinka 
nemušė. Mes kiti, kurie persiskyrėme, aš patraukiau bolševizmui. Ir sovietinis 
buvome atėję pažiūrėti to pas bičiulį Johą Raulinaitį, imperializmas virto despo- 
barzdočiaus, likome nepa- kuris jau miręs ir kuris tuo- tizmu ir reakcija, žiauresne 
liesti, nors “geri katalikai” met užsiėmė laikrodėlių negu carų laikais.
Į mus ir šnairavo. pardavinėjimu. Revoliucijos pradžioj bol-

Tą pat vakarą ir ant ry-Į Raulinaitis buvo žmogus ševikai paskelbė panaikini- 
tojaus visi “cicilikai” pajų- rimtas, veiklus ir nuoširdus mą žmogaus eksploatacijos 
tome, ką reiškia kapucinis-j “Keleivio” rėmėjas. Kiek- kitu žmogum, bet prieita 
ka “artimo meilė,” nes visų į vieną kartą, kada tik jis at- prie to, kad sovietinė Wu-

rokratija eksploatuoja dar
bininką ir valstietį tokiu 
mastu, kokio nemato joks 
kapitalistinis imperializ-

tikra ir įtariamų “bedievių” vykdavo į Athol, visuomet 
ir “cicilikų” baksai prade- kai kam užrašydavo “Ke- 
jo lėkti lauk iš dievobai- leivį.” Minint “Keleivio” 
mingų namų. Brolis metė sukaktuves, reikia prisi- 
iš namų brolį, giminės susi- minti ir jo uolius draugus, mas. Po 30 metų nuo so- 
pyko, susiriejo. Mano gas- kurių jau nebėra musų tar- cializmo nieko neliko, 
padinė Mockevičienė išpra-^pe. 1 | V. Siraitb.




