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“KELEIVIO” 55 METŲ KELIAS

“KELEIVIO” ĮSTAIGOS PATIK£TL\IAI (TKIŠTĮSTAI)

KELEIVIO BENDRADARBIAI

J. VANAGAS, So. Boston, Mass.

Nė vienas laikraštis negali bū- bendradarbiauti, dabar mėgsta
ti be bendradarbių ir juo jų yra Į raustas senoj spaudoj if dažnai
Pasirinko tikrą kelią
sai beraščiai, ir tik atvykę
dauginu ir išsisklaidžiusių ne tik joje suranda įdomių dalykų iš
ir jo nekeitė
čia šiek tiek pasimokę, laten, kame gyvena laikraščio komunistų praeities ir primena,
skaitytojai, tuo laikraštis yra,kaip jie apie tą ar kitą klausiį va iresnis, įdomesnis.
mą rašė ir ką darė. Dosnus jis,
dos istorijoj laikraščio 55
.Jį
moLio raeave.
Keleivis” per 55 metus turė- kaip žinoma, ir kitais klausimetų sukaktis nėra papras- q
kierikajo daug uoliu bendradarbių, be mais.
tas reiškinys - tokių
i^toakliS
kurių jis nebūtų ir tokio ilgo O mūsų politikų, visuomeni
kakėių labai maža teturėjo- “V^‘
amžiaus sulaukęs. Daug jų per ninkų, spaudos laikraštininkų
Iii
metų metus vieni su trumo-'snė- pažiba Steponas Kairys - JuoKas padėjo Keleiviui tiek
mis ar ilgesnėmis pertraukomis, zas Kaminskas, Lietuvos nepriilgai ištverti? Atsakymas “ b27o vadinami
o kiti ir nuolat rašė straipsnius, klausomybės akto pasirašytojas,
eilėraščius, korespondencijas.
jau devintą dešimtį kopiąs, per
aiškus—-jis pasirinko teisin» “pįpįlįkais ”
! Šiandien iš jų jau daugelis dėl įpask utiniuosius metus buvo viegą kelią ir'mokėjo juo eiti, !o
IM metais
Iįvairių priežasčių nebegali bend-Inas uoliausi?; Keleivio bendraneiskrypdamas į ilgesnius “cįcjjjjęa£” (jar buvo “ištvirĮ radarbiauti. Daug jų jau ir am-j darbių. “Keleivio’ redakcija ir,
šunkelius, o jei kartais ir J*?1"*41 dar buY°, “į™
žinai su mumis at isveikino. nėra abejonės, visi jo akaitytotekdavo slystelėti, tai tuoj
smlrd« ka,P
“Keleivio” vadovybė ir skaity-, jai buvo sukrėsti neseniai išgir
pajusta, kad vežimas kryp- v
’...................... .
tojai ilgai juos visus su pagarba dę, kad jis sunkiai susirgo. Vi
sta ir ’vėl įsukta į
k™
minės.
sų įtampa atslūgo sužinojus, kad
vieškeli, kuriuo pasiryžto "eP°av0 ± k ‘kalto “Kešioj vietoj norėčiau du asme ligonis jau tiek pasveiko, kad
nis priminti.
galėjo ligoninę apleisti ir vėl su
ctolistine kryptimi.
įeitų. Klenkahj sukurstyti
Dr. Antanas Garmus. 1881 m. grįžti j Petniūnų pastogę, kur
..
fanatikai ardydavo sociali/asario 19 d. g:męs Tursono kai jis turi retai randamą globą.
žinoma, negalima sakyti,
susirinkimus, užpuldinėme, A. Panemunės valse., miręs Tikėsime, kad S. Kairys netru
kad jau nuo pat piadzios jayo j kalbėtojus, “Kelei1955 m. liepos 23 d. Beveriy kus tiek atgaus jėgų, kad vėl
Keleiviui ta kryptis buvo viplatintojus. Tik prisi. Sėdi iš kairės i dešinę: Jonas Janušici* (menedž?
Povilas Brazaitis (ižd.), Margareta Michel- Ihorcs, Ind. Jis “Keleivy” dr. galės ir “Keleiviui” bendradar
siekai aiški. Tai buvo tik sil- mįnkįme jOną Perkūną, ku- Jonienė (pina.), Stasys
dsonas, Jackus Son ’.a (redaktorius). Stovi ta pačia eile: Vincas \. Derbio slapyvardžiu daug ra- biauti.
pnuciai daigeliai, ir kūne rfs Hoo&ick Falls, N. y., pa Anesta, Np.polyoi.is Jonuška, Pranas Ramanaosk ;s. Juozas Vinciūaas ir Antenas Valeika. Nėra e įvairiais sveikatos ir gamtas Retai skaitytojai beranda “K.”
Strazdo.
noksiu klausimais.
skiltyse rašinių, kuriuos būtų
juos sodino, buvo pagauti kvjggtas kalbėti klerikališkų
Prof. Vaclovas Biržiška, gi- pasirašęs Stasys Michelsonas, ir
anų dienų bendrų nuotaikų, pa(jaužų buvo taip žiauriai
kunos biandino ir pnbran- sumuštas, kad visą gyveni- nuo pat pradžios plačiai in- rašė t “Sovietų įsitvirtinimas prikaišioja “Keleivi” buvus aaęs Viekšniuose 1884 <r gruo- gal kas mano, kad jis jau lei
dino Rusijoje ir Lietuvoje mą paliko invalidas. Ir “Ke formuodavo, kas dedasi Baltijos pajūry neišvengia- “žemos” kultūros, tačiau Ižio 2 d., miręs Waterbury 1956 džia savo plunksnai rūdyti. Bet
aa. sausio 3 d., vienas žymiųjų taip nėra: jis, prieš 53 metus
1905 metus.
leivio” redaktorius S. Mi- Lietuvoje, jis visais būdais mai reiškia esančiom tenai pažiūrėjus, kas tą sako ir aaūsų mokslininkų, buvęs Lietu pradėjęs kas savaitė rašyti Mai
Jąu pirmame numery dar- ckelsonas yra ne kaitą vos rėmė kovą su caro valdžia, valstybėm galo pradžią. Ir turint galvoje kieno adresu voje leistosios ir dabar Bostone kio su tėvu pasikalbėjimus, ir
bininkai b u vo raginami vog saVQ pakaUgį sveiką iš- Ijie nekaitą yra įašęs, kad to dėl, kas tą Rusijos žygį buvo kalbama, taip tvirtinti leidžiamos Lietuvių Enciklopedi šiandien juos tebetęsia.
nėra jokio pagrindo. Teisy jų vyr. redaktorius, ir “Kelei Per paskutiniuosius metus ne
bendrai galvoti apie savo --z™
mes remsime kiekvieną
bė, jis sakė tiesiai ir aiškiai, viui” rašė įvairiais mūsų kultū vienas naujas bendradarbis pa
padėties pagerinimą, nes •
visa —nesulaikė ir judėjimą, kinis tik ves prie
“KELEIVIO” STEIGĖJAS
gal kartais ir šiurščiai, bet ros klausimais, buvo paslaugus sirodė “K.” skiltyse. Vieni jų
jei mes nemislisim, tai neatbaidė “Keleivio” kovo- demokratiškos ir kuoplaką padarysi, kad teko rei ir nepakeičiamas patarėjas.
dažniau, antri rečiau, bet visi
vargai musų didės, o musų y su kierjkaiais jr drąsiai čiausios Lietuvos laisvės.”
kalų turėti ir su tokiais, ku Malonu pažymėti, kad ir per prabyla gražiu, svariu žodžiu
į “Keleivis,” kaip ir Lietu
vaikais didžturčiai ars ir kelti viešumon jų
Iv I
rie tik “aiškią kalbą” tesu aaskutinį penkmetį gana didelis Vieni jų duoda įdomiai parašytų
1 uj<«
_ 1dus
__ .
vos socialdemokratai, rūpi
otro
on inonii i Įriti i^cnrriiti girdit i
prato ir kurie tikrai nekul
Kiek vėliau Nr 5 Maukis, šiandien jau ir klerikalai nosi visų pirma darbo žmo
tūringai patys kalbėjo. Ko -adarbių neiškentė ir dažniau ar savosios padangės. Štai kai ku(tada dar tik vaiku vadina- gerokai pasikeitė. Jau nuo- nėmis, kuinų yra dauguma,
’u ėmė olunksną į rankas ir rie jų: dr. V. Sruogienė, V. Fundėl tokiu atveju tik “Kelei 'ačiroas) aiškino t*™, kad go smurto veiksmų nebesi kad jiems būtų gera gyven
a stengėsi laikraščio skiltis pa- kienė, A. Gerutienė, P. Būtėnas.
vį kaltinti?
bagociai joja ant darbi- ^bia
dar d
ti. Jis nekartą rašė, kad ne
Įvairinti.
'J. Liūdžius, A. Va kiek as, A. Seninko sprando o Nr 7 jis tokj
kurie nepraI|1(&ia kovos už Lietuvą, kurioj sa
Vieną
kitą
galima
ir
čia
pameta, dr. VI. K., L. Dovydėnas,
“Keleivi*” —paprasto žmo
mokė seni kad revohucija
^ „ ti kJ_’ kI
vas žandaras engtų darbo
minėti: C. K. Braze, S. Bakanas, J. Glemža, J. Vilčinskas, P.
gau* enciklopedija
J. Buivydas, Z. Gapšys, Z. Jan- Sveikas, V. Žarsteklis, L. Nornėra žydų darbas, bet pa- ,.Keleivio.. neskaityti, o tuo žmogui kailį.
Jau pats “Keleivis,” kas kauskas, A. Jokūbaitis, A. Ja- kus, K. 2emaitis, Kipras Taut
skėlimas žmonių pnes tuos,
..Keleivfe- niekada I Dar 1914 m. spalio 23
savaitę lankydamas skaity tužienė (Varniškė), A. Kum-lai- kus. J. Valeika. P. Naunčikas.
kurie per ilgus metus juos nėra
kitų Iaikrašpiy “Keleivis” pareiškė,
Antrias ž'.icg'las, įsteigė
B. Keblaitienė, B. Krušinie- Perkūns, J. Talalas, A. Skuski įaudė, alsin ami sun- neskaityti, jis tik paaiškin- Amerikoje negalima nus 'Keleivį ir y leido iki I9..8 tojus, teikė žinių iš įvairiau tis.
nė,
J.
K.aulaičia, O. Kubilienė. A. džinskienė, L. J. Stasiulis ir tt.
sių saičių ir kėlė skaitytojų
metų rug> CjO 26 <L, kada jis
k;a,s darbais mokėsimusį .r davo koks
tas ar kitas pręsti, ko Lietuvai
Liutkuvienė, A. Luckienė (Var Naujos jėgos pakeičia seną
visokiais nedorais apsieji- Iaikraštis ir palikdavo pa- įeikalauti (autonomijos, ne jį pardavė J. GeguJ vi su S. kultūrinį lygį, žadino juose go duktė), P. Miliauskas, M. sias. Tai džiuginantis reiškinys.
Michelsonu, gimęs 1870 m.
o• čiam skaitytojui spręsti, ko- priklausomybės ar kitko). Statuliški-j k., Vilkaviškio saval^nkų galvojimą. O be ^cheisonienė, J. Novogrodskąs, Džiuginantis ypač šiais laikais,
Nr 3o straipsny Kaip
,aikraštį skait^. ..Kelei. “Mes paliekam tatai Lietu
to, “Keleivis nuo 1912 m- dr. D. Pilka, A. Rūkas. J. V. Sta- kada, atrodo, pasiaukojimo vi
miręs
savo
ūk'je
prie
leidžia turiningą kalendorių nislovaštis S. Strazdas, J. Stilso- suomeniniams reikalams yra
pagerinti gyvenimą rašovisuomet buvo demo- vos žmonėms. Ko jie
5it 0*7, Conn. 2055 m.
ir yra išleidęs 70 didesnių nas, J. D. Taurūs, N. Trumpi- mažiau negu anksčiau. O juk
ma, kad “milionai žmonių kratijos ir laisvės skelbėjas. lauš, mes visuomet
gruodžio 20 <1
ir mažesnių knygų. Visa tas kas, A. Vaišnis, F. Žilionis ir tt bendradarbiavimą lietuvių spau
y r a šiandien pasekėjais Bet ne viena kova su kle remsime morališkai ir ma
_______________________
neabejotinai yra didelis in- ir tt.
doje reikia laikyti dideliu pasi
Markso parodyto kelio ir rikalais sunkino “Keleivio” teįiališkai.” Taip ir darė.
aukojimu. nes jos bendradarbiai
aiškina kaip neprašytą “ap,vadinasi
, , - socialistais,
, ,
-” ir pasirinktą kelią. Iš Rusijos “Keleivi*” ir diktatūros
iš to asmeninės naudos neturi,
saugą,? yra arba visiškai
ka<LJ?f ,mO aS,.Sa
atėjusios'revoliucinės banANTANAS MONTVYDAS
PIJUS BUKŠNAITIS
dažnai dar gauna kęsti
bet
Kaip demokratinio sočia- glusas arba veidmainis.”
ir
’*• “dideleje praktikoje šią
daug visokių nemalonumų. Mū
(Tokius melus skleidė ko
gadynę” ir kada žmonės tą
sų spaudos bendradarbiai yra
SMELSTOJML3
munistai. J. V.).
mokslą supras, “tada gyve MIKAS PALTANAVIČIŲ
tikri savanoriai, pasišventėliai.
O kai 1940 m. birželio 15
nimas ant pasaulės pasigė
Tik jų dėka mūsų spauda tega
d. rusai pagrobė Lietuvą,
rus.”
li gyventi. Jei jų nebūtų, nebū
“
Keleivis
”
liepos
10
d.
ra

tų ir mūsų laikraščių, nes mūsų
Juk taip tik socialistai te
laikraščių leidėjai rr'g’di pajėg
šė, kad negaila tautininkų
kalbėjo ir terašė.
ti atlyginti savo bendradarbių,
diktatūros,
bet
ir
su
komuĮ
Toliau iki 1908 metų ru- ,
kaip tą daro didieji komerciniai
kartu
džiaugtis
nėra
Į
dens Keleivio pažiūiose ga- !
laikraščiai.
ko, kadanei “Lietuvos žmo- i
Įėjai pastebėti ir tam tikrų
Ir “K.” vadovybei ta savano
nių laisvė negali jiems ru- į
neaiškumų, bet kai jį 1908
rių bendradarbių armija per 55
pėti, nes laisvės nėra ir pa- ,
m. rugsėjo 26 d. perėmė J.
metus padėjo atlaikyti iš visų
čioje Rusijoj.” Ir šiandien !
Gegužis su S. Michelsonu, j
pusių puolamą frontą. Garbė
Keleivis” tebėia vienas nejiems už tai! Nėra abejonės, kad
tuoj tie šešėliai išnyko ir jis
atlaidžiųju
komunistų
oku

jie
ir toliau iš garbingo fronto
spalio 1 d. aiškiai pasisakė,'
pacijos
priešininkų
ir
kovoj
nepabėgs m°tę savo ginklą kad “kova eina tarp sauje-!
plunksną, kol pajėgs ją rankose
tojų
už
laisvę
Lietuvos
žmo

lės turčių ir milionų varg
Pirmasis redak t or..: s, re'aka
’
aikyti. Kas iš mūsų bebūtų šian
Antrasis
redaktorius,
redaga

nėms patiems savo krašto
dienių. ‘Keleivis’ bus pa vęs virš 1 ir.-'tų, gimė 1875 m.
Tretvsis reJaktorius. redega- Ke.virtai reJaktorius, gimė dien, jei ir šiame krašte nebūtų
vęs kelis mėnesius, po pirmojo reikalus spręsti.
švęstas tik’ darbo žmonių rugsėjo 15 d. Možūriškių k., pasaulinio karo grįžo į Lietu
vo 1906-07 m., ginė 1881 m.- 1886 m. liepos 21 d. Papilės vls^ buvę savos spaudos? Nieko. Tą
reikalams ir už juos tik Veiverfci valse., mirė 1936 m. vą. dirbo pašto įstaigose, mirė
s-rilio
9 d. Laukiniškės k., daL " gyvena Chicagoje ir ver- geriausia spranta spaudos bend
Ar “Keleivi*” klydo?
kovos.”
Jankų
vr.lsč., gjvena New čiasi privatine gydytojo prakti- radarbiai, todėl jie taip kietai
gegužės 4 d. So. Bostone.
po paskutiniojo karo.
Visi
žmonės
yra
klaidin

Yorkc.
ka ir veikia įvairiose draugijose. ir gina tą frontą.
Tai nebuvo naujo kelio
gi.
Ir
“
Keleiviui
”
vadovavo
pasirinkimas, tik aiškesnis gos apsvaigino nevieną ir lizmo šalininkas “Keleivis,”
Sveikatos, ištvermės ir geros
žmonės,
kurie
nebuvo
ne

nuotaikos
jiems visiems!
to paties kelio numatymas sveikos galvos žmogų; jie, aišku, smerkė visokias dik
delis į šio krašto lietoj ^^7^“

ir didesnis pasiryžimas juo
keliauti.
Koks buvo tas kelias, se
nieji dar atsimena, o jaune
snieji tik iš senųjų pasako
jimų ir raštų teturi blankų
supratimą. O jis buvo tik
rai sunkus ir reikėjo dide
lio sugebėjimo ir tvirto pa
siryžimo juo keliauti.
Socialistinę mintį teko
skiepyti
neaukštai
kul
tūriškai pakilusioje išeivijo
je. Antį dienų duomenys ro
do, kad dauguma buvo vi-

pametę socialistinį kelią,
nuėjo komunistiniais šun
keliais. Suskilo darbininkų
gretos, prasidėjo brolžudiškako va.
“Keleivis” tiems morams
nepasidavė, jis pasiliko iš
tikimas demokratinio socia
lizmo keliui ir kovą prieš
bolševizmą tebeveda ir da
bar.

tatūras, to dėl ir 1926 m.
gruodžio 17 d. fašistinį
perversmą “Keleivis” tuoj
pasmerkė ir visą laiką kar
tojo šūkį “Šalyn diktatūra.”
Jame daug buvo rašoma
apie smetoniškos diktatūros
kraštui žalingus darbus, to
dėl ir i Lietuvą “Keleiviui”
durys anais laikais buvo
uždaros.
“Keleivi*” ir Lietuva
' Kai komunistai įvedė į
“Keleiviui” visą laiką rū Lietuvą savo Įgulas, “Ke
pėjo IJetuvos reikalai. Jis leivis” 1939 m. spalio 18 d.

klaidingi. To dėl nebūtų iš
J. V-gas
ga,jma bvvo sutikt; sttu
mintinga tvirtinti, kad per kultunnį lobyną. Keleivio
55 metus “Keleivis” visuo vardas jame pridera įrašyti bendradarbių — J. Kraiko,
M. K-asirsko. M. S'onio, A. Jeamet į tašką pataikė, bet per- didelėmis raidėmis.
GAVOME NAUJUS
žiūrėjus jo visus komplektus Per s3™
amžių “Ke- kinso ir J. Vilkaičio p-.vardes.
ŽODYNUS
galima drąsiai tvirtinti, kad Jeivis” turėjo nemato sunkių
Lietuviika* angliška* žopagrindinius klausimus jis .*•»!. Ne rožėmis klotas .r
teisingai sprendė. 0 tai jau SUI dieny jo kelias, tačiau
žymesnio įvykio nepainfor- *lyna*, patuose Vilius Peteyra didelis nuopelnas, atsi- netenka abejoti, kad visos maVp
skaitytojus.
raitis, 586 puslapiai, kaina
minus, kokie audringi buvo keleiviečių šeimos-vadovyjeilkins ir j tolimas Ha- 17.00. Anglų-lietuvių žodytie 55 metai; per kuriuos bės, bendradarbių ir skaity- wajų salas nusidaužęs, visuo- na», paruošė V. Baravykas,

“Keleivio”

priešininkai ateitį!

išimčių metų pradėjęs Keleiviui $6.00.

I*

Puslapis Dešimtas

LAISVOS MINTIES LAIKRAŠTIS

DABARTINĖ “KELEIVIO” PASTOGĖ

JAV-ėse mūsų - išeivija kos,
literatūrinių kūrinių,
tuito-neturto ir išsimokslini- kurie atitikdami skaitytojų
mo požiūriu buvo vienoda. pasaulėžiūros dėsnius, suVisi buvo sunkaus darbo fa- pažindino juos su naujovėbrikų ir kitų įmonių eiliniai mis ir plėtė jų pažinimo
darbininkai. Išimtyys buvo akiratį.
labai retos. Tik po antrojo 1 Per 55 metus “Keleivis”
pasaulinio
karo
atvyko pranešinėjo skatytojam, kas
Amerikon didesnis skaičius vyksta naujo socialistiniaaukštąjį mokslą baigusių 'me sąjūdy, kurios naujos
lietuvių. Bet ir jie svetimoje idėjos ar pakeitimai sociaiemėje bemaž visi turėjo lizmo moksle, ir praktikinėužsidirbti sau duoną fabri je veikloje, bei kovoje su
kuose paprastais darbinin kitomis grupėmis ir priešiš
komis jėgomis. Jis nurodi
kais.
Vienoda socialinė ir eko nėjo skaitytojams socializ
nominė būklė, atrodytų, tu mo priešų klaidas ir žalin
rėjo vienodinti lietuvių išei gus veiksmus darbininkijai
vių politines pažiūras. Ta bei visai tautai. Taip pat
čiau to nebuvo. Žmonėms “Keleivis” atremdavo prie
prigimta šakotis į įvairius šininkų neteisingus prie
junginius. Mūsų išeiviai su kaištus, nepagristus užsi
siskirstė į dvi kultūrines puolimus. Dėl to lietuvis so
sroves, iš kurių išaugo trys cialistas ar prijaučiantis so
demokratinės politinės par cialistiniam sąjūdžiui nesi
tijos ų katalikų, socialistų ir jautė. esąs vienas išeivijoje.
“Keleivis” per 55 metus
liaudininkų. Panašiai, kaip
nešė
skaitytojams žinių, kas
Lietuvoje.
Po 1926 m. perversmo dedasi tėvynėje Lietuvoje,
Lietuvoje maža dalis mūsų i JAV-ėse ir kitose šalyse,
išeivių tepritarė tautininku Į koki išradimai ir laimėjimai
partijos
antidemokratinei : mokslo, meno ir kitose kulsantvarkai. Antrą kairią So- riūros šakose.
vietų Sąjungai okupuojant • Žadindamas lietuvės išeiLietuvą didesnis kiekis tau- j vės visuomenine sąmonę ir
tininkų partijos narių bei asmens vertę, “Keleivis” dajos pritarėjų pasitraukė į vė “Moterų skyrių.” Tuo
Vokietiją ir vėliau atvyko į budu “Keleivis” palaikė ir
JAV. Tai davė pagrindo ugdė ne tik socialistinę minišeivijoje ketvirtai politinei tį, bet ir lietuvišką dvasią
________ (didelėje dalyje mūsų išeivių

šeimų.

* * »

Pirmajam p a sauliniam
karai besibaigiant-, sociali
stinis sąjūdis skilo ir nuėio
dviem priešingais keliais.
1917 m. karo
nuvarginti
I Rusijos gyventojų sluoks
niai pašalino caro valdžią.
Bet nauja demokratinė Ru
sijos vyriausybė tęsė toliau
įkąrą, kuris rasų liaudžiai,
i.vpaš kareivių masėm, atro
dė visiškai beprasmiškas.
Bolševiku partija (Rusi
jos socialdemokratų atska
la) panaudojo ginkluotos
karei vi jos nenorą kariauti
i ir smurtu nuvertė Rusijos
i d e m o kratinę vyriausybę.
Gimė Viekšniuose 1884 metais Lenino vadovaujami bolše
gruodžio 2 d., ir.*rėWaterbury vikai. paėmė valdžią, pasi
1956 m sausio 3 d., bendra skelbė vykdysią proletaria
darbiavo ir “Keleivyje*’, čia ji to diktatūrą ir greitu laiku
matome, skaitantį paskaitą lie sukelsią revoliuciją visame
tu vių rpaudos atgavimo 50 pasaulyje ir įgyvendinsią
meto sukakties minėjime So.
socializmą. Tuojau Rusijoj
Boston/' 1954 m. gegužės 9 d.
visi fabrikai, darbo priemo
nės, žemė, bankai su pinipartijai — Tautininkų Są- gaiš buvo paimti valstybės
jungai sustiprėti. Žiūrint įs- nuosavybėn.
tatų raidės, ši partija yra1 Šie bolševikų valdžios
demokratinė, bet savo dva veiksmai sukėlė darbininki
sia ir veiklos būdais ji yra joj visose šalyse džiaug
smo: kad štai Rusijoj išaupriešinga demokratijai,
Susiskirstymas visuome- šo socializmo aušra, kad
nės politinėmis partijomis ir Rusijos pavyzdžiu darbi
jų savitarpinė kova yra na ninkai paims valstybės val
tūralus ir nesmerktinas da džią kitose šalyse, bus pa
lykas. Kovoti už tiesą, už naikintas kapitalizmas, ir
teisingumą yra kilni parei prasidės žmonijoj visuotinė
ga tiek asmens, tiek grupės. gerovės gadynė.
Prieš pirmąjį pasaulinį
Tačiau tą kūrybinę idėjinę
kovą neretai iškreipia blogi, kara Amerikoje darbininkų
nedorovingi kovos būdai ar būklė buvo nepalyginamai
priemonės. Pavyzdžiui, me- sunkesnė nėra šiandien.
lo skleidimas, asmenų, pri- iApie tai gali papasakoti seklausančių kitoms grupėms nieji mūsų išeiviai, turi apie
žeminimas. Tokie gaivali- į 70 metų amžiaus. Neturįs
nių, piktų, mušeikišku jėgų niekur apgynimo, darbininprasiveržimai yra tautos ‘ kas
buvo
laikomas ne
kultūros stabdys.
žmogumi, bet pigiu darbo
“Keleivis” nuo pat savo įrankiu. Dėl to nenuostabu,
pasirodymo buvo lietuviam kad dalis socialistinio sajūvienas socialistines minties jdžio dalyvių patikėjo, kad
skelbėjų. Jis reiškė viešai Į prievartos priemonėmis ra
tai. kas glūdėjo lietuvių, Įima įgyvendinti visuotine
prijaučiančiu socialistiniam tiek atskirų tautų, tiek visąjūdžiui mintyse ir veiklo- įsos žmonijos gerovę. Ir dauje. Iš antros pusės, “Kelei- gelis tapo ne tik diktatūri-

vio” redakcija darė atranką nio bolševizmo ir žiaunų
straipsnių, apžvalgų, kriti prievartos būdų šalininkais,
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yra seimas, kas yra valdžia,
kas kiek nuopelnų padarė,
kas ne pilnutinis lietuvis.
Ir pilnutiniai lietuviai vie
nus pasmerkia kaip socialis
tus, nes jie išaugino komu
nistus, kitus fašistais, tre
čius tėvynės išdavikais. Ap
vainikuodami pilnutinio lie
tuvio dūmų uždangą religi
nės vaizbos vajuje . . . Hon
dūre kuriam Dausuvą.
Kaip koks tolimas užmirš
tojo šauksmas pasigirsta iš
Sibiro tundrų, iš degėsiuose
iškilusios sodybos: “Gelbė
kit ! Vaistų nuo džiovos . . .
vitaminų.” Sujunda tary
bos, valdybos, Balfas1. Re
gis, pasipils milijonai Pa
sekmės : keliolika sunkiai
suubagautų tūkstančių . . .
Kai, Darbo paskelbtais da
viniais, 130 lietuviškų para
pijų JAV-ėse per metus su
renka daugiau negu penkis
milijonus dolerių.
Bet čia atsiliepia lietuvio
pavienio—abejojančio dos
ni šidis, be jokių posėdžių,
be visuomenės politikos vei
kėjų daktarų ir evangelistų
šūkavimų siunčia saviš
kiams milijoninę paramą
vaistais, drabužiais, skatiku.

Keleivio skaitytojai ir šian
dien pilnutinių lietuvių suk
čiavimo migloje negali būti
geri lietuviai. Jau vien dėl
to, kad jie abejoja. Abejoja
net internacionalų neklai
dingumu!
Sukaktuvių proga nede
rėtų taip kalbėti,—kvepalų
ir bukietų šventė, bet tuo ir
liks istorijoje žymi Keleivio
šeima, kad ji nebijojo ir
galvoti - abejoti
išmokusį
skaitytoją. Abejotų
Tai karčiausios tiesos. Ir skelbė
drąsiai ir rūsčiai. Ko ii- rei
reiškia—netikėti.
Lietuvis buvo tiek sunie- kalauja tiesa.
Mūsų visas išeivijos kul
kintas visokių tikėjimų, kad
šitose patalpose (6SS Bro: 2way, So. Bostone) “Keleivis” yra w
jis ėmė bijoti būti sau žmo tūrinis, visuomeninis veiki
1942 m. rugpjūčio 6 d. Pirmoj :o būstinė buvo 52 B gatvėje,
mas baigia trūnėti, gal būt
gus,
bijojo
pasimesti
šioje
(er. (rotasis yra nugriaut* 3. iš ten ’is fleitai išsikėlė j 28 Brordtvay
sąmoningai pilnutinių lietu
(dahc..* ten ' ra fc'kūrtisi Tms't įstaiga), o 1916 m. pasistatė nuo ašarų pakalnėje su savo gal vių sugrūstas į juodą aklisavu; r/imas 253 Sroaiv.-iy (tarp C ir D gatvių) ir tebebūtų ten va ir su krisleliu abejonės. gatvį. Kas šiandien abejo?,
ir. šia-ulm, b< to* virto* cur -čir; statyti pigiy.iij b::lu tumus, ir O priminti dera: kūryba,
kad abu internacionalai ne
“K.” buvo orivctslas savo namu; perleisti va'džiai. Tada ws nusi viskas išrasta, sukurta tik
pirko tą nac i kariame ir šicndiec tebėra.
abejojančių. Pasaulis žen turi tikslo suvirinti tautybes
gia pirmyn abejojančių— vienos avijos, vieno piemenio katile? Tai menu net
bet ir klusniais, be kritikos, sisakyti tęsti fanatiškai pra nepasitenkinusiųjų valia,
sukaktuvėse. Nes Keleivis ir
Aš turėjau didelę retą sulaukė tokių garbingų su
sovietinės komunistų parti dėtą bandymą. Tačiau, yra i
žymių, kad būtinybė pasi progą pasiekti beveik vi
jos vadų nurodymams.
kaktuvių, kad nenorėjo būti
Dalis išeivių lietuvių so vyti Ameriką verčia Sovie sus taškus, kur lietuvių esa
suvirintas betkokiam katile.
cialistų, vadovaujami “Nau tų Sąjungos valdovus pa ma. Ir net dažnas duris pra Deja, šiandien kartais pasijienų” ir “Keleivio,” atsi sukti komunizmą kryptimi vėriau. Ir mane nieks taip
gendam ir iš Keleivio to
spyrė bolševikinėm vilio didesnio atpalaidavimo ini- nenustebino kaip Keleivio ryžto, drąsos, atviro žodžio, Pilnutinių .lietuvių veiklo*
nėm ir liko ištikimi demo cijatyvos ūkio srityje ir su skaitytojai. Tai lyg savita kuris yra ir bus druska pa
žvaigždyne
teikimo
galimybės
gyvento

rasė.
Tektų
ilgokai
kalbėti.
kratiniam keliui socializmą
čiu didžiausių nelaimių iš- Beveik kiekvienais me
įgyvendinti. Jų įsitikinimu, jams daugiau naudotis lais Bet sukaktuvių proga tiek griūtyje.
tais prof. M. Biržiška išstu
bus kalbų ir be manęs.
Sovietų Sąjungoje vieno vi va prekių rinka.
i Niekad mes nestovėjom miamas į viešumą, vaizdin
sagalio kapitalisto-darbdaLietuvių tautos ribose
Pilnutinis lietuvis
tokių bandymų ir didžiau gai kalbant, pastatomas su
vio, turinčio diktatoriaus “Keleivis” visą laiką kovo
Geras gabalas laiko sve sių aukų reikalingam kelyje atkišta kepure prie kampo
valdžią, sukūrimas, laisvų ja prieš Sovietų Sąjungos
kaip šiandien. Kiekviena maldauti aukų. Net kolegos
darbininkų unijų pašalini Lietuvos okupaciją ir prieš timiems pasikinkę kalba
ranka, sąžinė, protas, kiek profesoriai garsiu balsu at
mas, pagrindinių žmogaus Lietuvos gyventojų paver- apie pilnutinį lietuvį. Kas
vienas
skatikas, kiekviena sišaukia “Aukokit Tautos
tasai pilnutinis lietuvis, ku
riuo didžiuojasi dalis mūsų plyta, kurią dedame ar į Veteranui.” Mieste, kur gyPROF S. KAIRYS
tautiečių, už sriubos bliūdą šventyklos ar į visuomenės įvena M. Biržiška, lietuvių
parapija viešai skelbiasi
svetimųjų stumdomi jau ke
metiniu baZiiyCiOS biudže
li šimtmečiai? Pilnutinis
Dr. ANTANAS GARSIUS
tu:
virš šimto tūkstančių dolietuvis yra tikintis viskuo,
į lerių. Tuo pačiu metu mano
kas sakoma internacionalo.
mieste, 26 metų kamendoNegalįs turėti savo nuomo
' rius, nepajęgiąs atskirti Vil
nės, jis tvarkingai moka pa
niaus nuo vilnų, iškeliauda
rapijines duokles ir tiki,
mas į kitą lietuvišką parapi
kad lietuvis, Lietuva kenčia
ją
klebonauti, išleistuvių
nelaimes dėl to, kad nepabaliuje surenka iš angliaka
tankamai buvo pilnutinis.
sių lietuvių virš trijų tūk
Ir kad viskas, kas turėtų
stančių dolerių ... Išvažiuo
būti daroma Lietuvos labui,
damas kelių tūkstančių ver
kovose už Lietuvos atstaty
tės
mašina į seniai lietuvių
mą, priklauso tik pilnuti
pastatytą kleboniją, kur vis
niams lietuviams. Dievo—
kas yra, net tūkstančiai do
paties Dievo — parinktais
lerių suaukoti sutikimui. To
būti pilnutiniais lietuviais.
■26
metų kunigužio sutikime .
Kudirka,
Basanavičius,
dalyvauja ir prof. M. Bir
Jankus, didysis knygnešys
žiškos
mokinys, baigęs auk
Jurgis Bielinis, Šliupas (aiš
štuosius mokslus. Bet jis ne
ku savaime!) negalėjo ir
nebuvo pilnutiniais lietu Į Gimė Turseno km., A. Paac.ru- davė nė cento savo profeso
Vienas uoliausių “Keleivio” bendradarbių,
viais, nes jie nėjo išpažin Įnės vaisė., 1881 m. vasario 19 d., riui M. Biržiškai, sulaukuLietuvos nepriklausomybės akto pasirašyto
ties, net į bažnyčią. Maldai, Į mirė Bcvcriy Shores, Ind. 1955 siams gilios senatvės. Gal ir
jas ilgametis Lietuvos socialdemokratų va
'ypač almužnai-aukai nera m. liepos 23 d., visuomenininkas, gerai, kad studentas neda
das, ju deiegatūros užsieny pirmininkas, gy
do laiko ir noro. Ir social aukštų kvalifikacijų ir doros gy vė savo buvusiam profeso
vena New Yorke.
demokratai, ir liaudininkai, dytojas, daug rašė “Keleiviui”. riui nė cento . . .Argi Myko
las Biržiška neužsitarnavo
ir liberalai, net ir tautinin
teisių gyventojams panaiki reikalų, neįmanoma pasiek kai, žinoma!—nėra pilnuti namų pamatą, turi būti pa ubagavimo? Ar grąžinam
nors dešimtą dalį to, ką jam
nimas, naujos baudžiavos ti plačių sluoksnių gyvento niai lietuviai.
sverta ir savo vietoje, savu skolingi studentai, daktarai,
jų
gyvvenimo
pagerinimo.
darbininkijai įvedimas—to
Kam gi aš tatai miniu su laiku.
inžinieriai, lituanistai? Pa
lina bendruomenę nuo so į “Keleivio” pažiūrų tei kaktuvių proga? Tai juk į
Tačiau dabar regim, lyg galiau, kiekvienas lietuvis,
cializmo. Pažinę didelei ža singumą įrodė sovietinių šalį.* O gal net sutartos iki koks užkeiktas užbūrimas
lingą bolševikų klaidą, de komunistų nesėkmė per 42 nusikaltimo vykdomos vie apima išeivijos lietuvį: mes kuris gavo ir gauna mūsų
mokratiniai socialistai skel metus sukurti gyventojams nybės, bendro fronto ardy- suklumpam prieš melo, kultūros, mūsų kūrybos iš
teklius? Ir kyla gana skau
bia, kad be pačių dirbančių tokią gerovę, kokią turi ei nas?
tamsos ir parazitizmo išsi dus, bet nepralenkiamas
jų saviveiklos, be jų atstovų linis darbininkas Ameriko
liejimą, nes jį tobulai, inter- klausimas: profesoriai, vi
Nepilnutiniai lietuviai
dalyvavimo sprendime, tiek je. Nes diktatūros sukurto
nacionaliai mašinerijai diri suomenės veikėjai, laisvės
darbovietės, tiek viso krašto je vergijoje neįmanoma iš
Keleivio šeima įeina į guojant, vykdo pilnutiniai kovų stambūs riteriai, kaip
vystyti darbo našumo, kuris tuos, kurie abejojo, kurie lietuviai! Kaip bajoriškos gi vedėt, kaip mokėt savo
JONAS VILKAITIS
yra Amerikoje. Bolševizmo ieškojo, kurie nepasitenki kvaišaties viršūnėje atsidū tautą n e p r iklausomybės
,vadai jau pradeda įžiūrėti ir no dvaru, caru ir špitole. rę, kuriam benchuomenes, garbę išlaikyti, jeigu nepri
suprasti tą nesėkmę, vienok
valdybas, tarybas, komisi klausomybės signatarą pajas, šaukiam garsiuose vieš statot elgetauti? . . kai rus
milžiniška jėga išvystytas
užsimojimas pastatyti že lamentui) daryti esmines bučiuose pasaulinius suva vai žvilgančiu sprandu ža
mišką rojų, nesiskaitant su reformas plačiu mastu yra žiavimus, prelatai griaudina lias vyrukas, sutanoj netilp
žmonių gyvybių aukomis ir tas sėkmingas kelias, ku valandas trunkančiomis in- damas, tiesiog magiškai
jų kančiomis, kol kas nelei riuo tegalima išgyvendinti vokacijomis (daugiau pini žarsto lietuvių pinigus!
džia bolševizmo vadams at kapitalizmo negeroves ir gų, “atidarykit kišenes!” Ar ne jūs, gerbiamieji
gintą kultūrinėje, politinėje palaipsniui eiti į teisingą vyksta baliai kaštuojanti daktarai, politikai, visuo
į ir ekonominėje srityse. Ža socialinę santvarką, kuri dešimtis tūkstančių!), kiek menės veikėjai, profesoriai,
dindamas mūsų išeivijoje numatyta socialistinio są vieną pakelės akmenį norim žurnalistai, rašytojai, net
'demokratinio soc ializmo jūdžio tiksluose bei idea įtikinti, kad mes grįšim į poetai, turėjot sukurti fon
savo tėvų žemę, o čia sku dą ar kišenę, kurion nuo 5
idėją “Keleivvis” numato, luose.
kad darbininkų auklėjima- | “Keleiviui” kaip vienam biai statom milijoninius vie milijonų parapijom suže
sis, saviveikla ir kova su iš demokratinio socializmo nuolynus, bažnyčias, šlėktos riamų būtumėt pasilikę po
bendrintų unijų jėgomis už ideologijos 1 i e t u v iškoje dvarus pralenkiančias kle vieną milijoną kasmet. Gi
Ilgametis “Kc’eivio” bendra medžiaginės būklės pageri spaudoje gaivintojų, linkė bonijas ir kalbam, kalbam. nuo mūsų atsikėlimo į šią
darbis, gyvenantis Thomas- nimą ir kartu organizuotas tina dar daug metų lankyti Ir ginčijamės, kam kur pri
(Nukelta į 16-tą psl.)
klauso suverenitetas, kas
spaudimas kongresui (par- skaitytojus.
ton, Conn.

Malonus Redaktoriau,
Esi net du kartu prašęs
mane parašyti ką nors Ke
leivio sukaktuvėms. Del
siau. Ne dėl ko kito, kaip
tik svarstydamas. Keleivis
yra labai savitas laikraštis.
Gal būt vienintelis lietuvių
rašto istorijoje. Keleivis, ne
kas kitas, Kolumbo žemėje
išaugino n e p r įklausomą,
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BOSTONO LIETUVIAI
IŠTRAUKOS Iš S. MICHELSONO RUOŠIAMOS KNYGOS
“LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE”

Keleivis ,so.
MARGARETA ir STASYS MICHELSON Al

Pusią nis Vienuoliktas

bošton

t

“KELEIVIS” LIETUVOJE
J. VILKAITIS, Thomaston, Conn.
Įžangos vietoje

kai ką paskaičiau iš Kelei-

,teismo keliu, bet jis U> ne
dalys—nosies galas pū
kuose . . .
Nusiraminau, o vis stūk
sojo toks savotiškas nepa
sitenkinimas koresponden
cija. Reikėjo reikalą pagrirdbiai ištirti, o jei to ne
buvo galima, tai bent kitaip
tą korespondenciją sutvar
kyti, pranešant tik pavidale
gando, kuris yra reikalingas

Stasys Michelsonas baigia ra- (ir ant laiptų, nors negalėjo nieJungtinėse Amerikos Vai- vi?> visus jo turinys sūdošyti didelę knygą apie Amerikos ko matyli. Toks buvo žmonių
stybėse ėjusieji lietuvių lai- mi”°*
.
. . „ . . .
lietuvius. Joje, aičku, rašoma ir susidomėjimas “teatru”, toks
krašėiai
buvo
žinomi
ir'
Tada
J
au
as
Į>® Kele.YH,
noras j j pamatyti!
apie Bostono lietuvius.
skaitomi carinės Rusijos Pe,Ifna1? 11 VIS }tĮąuslneJ:*>b
Toliau “Žaibas” pastatė “2iviAutorius rašo, kad pirmieji
okupuotoje Lietuvoje. Poli'f113 Saut* JI pasi».ailietuviai Bostone pasirodę apie |lę”, “Kęstuti”, “Bgriovimą Kautinės minties ugdyme, u„.
Galop sumečiau: reikia
1870 m., kad pirmoji draugija Į no pilies”, “Blindą”. “MŠndau“Draugystė Broliškos Pašalpos ' gą” ir daug kitų.
tinio susipratimo skatini_pa.as.yti laišką u patikrinimo.
Galutinai
nusiraminau,
po Vardu Švento Kazimiero,
Kun. Jonas Žilinskis paskelbme tie laikraščiai nemaža Prasytl. kaip besimokinanLietuvos Patrono” įsteigta 1889 davo socialistų vaidinimus baž
turi nuopelnų visai mūsų ^,,am
nemokamai, kai kun. Olšauskui Lietuvo
metais, kad daug bėdų bostoniš- nyčioje ir pats ateidavo su broliu
tautai, nepaisant kur jos da- avau. Tai buvo dziaugs- je buvo kelta byla už Ustikiai turėjo savo parapiją steig Tarnu jų pažiūrėti. Visada jiedu
lys gyveno, šito nedera pa- m0! Dabar jau ne as is kitų janovskienės nužudymą ir
dami, nes arkivyskupas nesuti sėdėdavo pirmutinėse eilėse. Ka
F miršti ir savo atsiminimuose P., af“ Pasiskaityli, bet k.- jis už tai buvo nuteistas ka
ko skirti kunigo, kurio parapijo- talikams tai būdavo įrodymas,
r . j fti
pas ...ar
mane Ke- ltu. Tada supratau, kad jis
tai atgaivinti, užrašyti, kad “ ateidavo pas
nys pageidavo ir bruko savąjį; kad ateiti į tuos vaidinimus nė
galėjo būti vertas ne tokios
lr
tįk pagrasinus, kad bus pakvies ra “grieko”. Ir jie visada pripil Jie keleivicčių šeimai taip gerai žinotai, kad nereikalingi gskiro ateityje mūsų tautos kulta- !«1V1?
. pristatymo.
ros istoriją rašantieji turė- cla..‘r Pasnhdz.avimasį! Su kuklios, bet daug griežtestas nuo Romos nepriklausomas dydavo salę, visada plojo ir vi —
1
..-. — -..i I
........................ —y .......................
tų iš kur žinių pasisemti.
"!e?lau u.da. kį nors, Kelel inės korespondencijos. k:
kunigas, arkivy -kūpąs sutiko sada pareidavo namo pakilusia
O kai atvykau Amerikon
viui parašyti. Buvo lyg neužkirto jiems kelią veržtis į Eu- drotė įstengsime sudėti 3100.000
paskirti šv. Petro parapijos kle nuotaika.
ropos
rytus
Bostono
lietuviai
ir
nusiųsti
Lietuvon
visą
laiva
Pirma
pažinti*
su
Keleiviu
smagu
laikraštis
gauti
neir
Keleivio indukcijos ar
Pirmutinis
lietuvių
choras
bonų prašomą kun. Joną Žilins
reikmenų.
..
J
darbą
turi
stoti
dabar
rr
’
nėjo
to
istorinio
mūšio
iu. kuris tas pareigas pradėjo “Birutė” taipgi buvo soc’alistų
Kas man pirmas davė pa- mokamai, reikia kaip noi'S chyve keletą dienų pasirauvist Kas neįstengia duoti aukos,
įkurtas, ir jame dalyvavo nema 500 metu sukaktį. Taip rašė tepaaukoja savo laiko i, darbo, siskaityti Keleivį važiuojant atsilyginti. Tai ir buvo ma- Jsiau, tai Įsitikinau, kad ma
eiti 1904 m. sausio 31 d.
Bostono dienraščiai.
• Toliau leiskime kalbėti S. Mi- ža katalikų .
testoja talkon vakarais ir šešta iš Mariampolės žiemos ato- no,.^)er^e piratas Keleiviui no korespondencija
apie
Pirmutinis lietuvis gydytojas Eisena perėjo didžiosiomis Bos dieniais. Teapsiima kolektoriais.
chelsonut
kun.
Olšauską
nebuvo
pats
stogų, neprisimenu. Žinau, rašinėlis tos kelionės iš Madr. F. Matulaitis buvo socialis tono gatvėmis ir susirinko ties Tepadeda rinkti ir tvarkyti dra
Socialistų vaidmuo
kad tai buvo 1905 metų pa- riampolės i namus aprašy- j svarbiausias žinių šaltinis.
Žilinskis buvo inteligentiškas tas, dalyvaudavo “Birutės” cho didžiule Faneuil Hali, vadinama bužius. Tepadeda surasti drabu
Keleivio redakcija buvo ga
ir plačių pažiūrų kunigas. Para re ir dažnai skaitydavo socialis “Amerikos laisvės lopšine”, nes žiams skrynių. Tepadeda su baiga. Gal Keleivį man įtei- mas. Pasiunčiau. Įdėjo! Ir
rinktus daiktus supakuoti j
vusi dar daugiau ir tikslėapija prie jo susitvarkė, parapi tų vakarėliuose paskaitas apie revoliucijos laikais čia susirink skrynias ir jas užkalti Prašomi kė tada gimnazijos mokinys yėl džiaugsmas!
davo apylinkės revoliucionieriai, talkon karpenteriai ir kitokie Petras Klimas, būsimas LieNuo tada Keleiviui jau nių žinių apie kun. Olšau
jiečiai jį labai pamėgo, o jis pa sveikatą.
kurie
kovojo
už
Amerikos
ne

Socialistas
F.
J.
Bagočius,
ta

mėgo juos Visa tai buvo gražu
meistrai..,. Su tuo laivu kiekvie tuvos pasiuntinys Prancū- pradėjau dažniau rašinėti ską. To dėl mano anų ma
priklausomybe
nuo
Anglijos.
nas galės nusiųsti daiktų tiesiog zijoje ir raudonųjų Lietuvos įvairių žinių iš Lietuvos gy- itų pergyvenimų galėjo ir
ir kataliko širdžiai miela, bet lentingas kalbėtojas, buvo pir
Toj salėj buvo 15,000 vietų, ta saviškiams. Vieną baksa galite okupantų katorgininkas Si- venimo ir šiaip kitų rašinė- nebūti.
mutinis lietuvis advokatas.
Zuzana Puišiūtė buvo pirmu čiau visa'lietuvių eisena negalė prikrauti valgomais daiktais, į
bire, dabar grąžintas j LieO brolis Vincas, man
JURGIS GEGUŽIS
jo sutilpti ir keli tūkstančiai pa- kitą įdėti drabužių, avalinės, atinė moteris advokatė.
nieko nežinant, pradėjo
datų. siūlų, guzikų, žvakių ir tuvą.
Dr. Antanas Kapočius, bu- siliko lauke, laukdami iki pasi- tt.
LINAITIS
(bus daugiau)
Kiek
žinau,
tada
jau
Pesiuntinėti kai ką iš savo pavo pirmutinis lietuvis dentistas į baigs kalbos. Pirmutinis kalbėtras Klimas priklausė slap- rašytų eilių, be to, dar paraBostone, nors prie socialistų jis jo angliškai socialistų oratorius
tai moksleivių Mariampolė- šė staipsnių kultūros klausiF.J. Bagočius; paskui lietuvius
neprigulėjo.
V. KAPSUKAS
je kuopelei. Jos narių tarpe mais ir vieną apie KristijoPirmutinis fotografas Jurgis sveikino keli miesto pareigūnai;
ant galo apie Žalgirio kovą kal
Stanaitis buvo socialistas.
NORĖJO KELEIVĮ Amerikos laikraščiai: Lie- n3 Duonelaiti ir apie poeto
bėjo
katalikų
kalbėtojas,
kun.
Nebus perdėta pasakius, kad,
PAGROBTI
tuva, Tėvynė, Katalikas, gyventą apylinkę.
išskyrus kunigus, visa tų laikų Urbanavičius. Kalboms pasibaiKeleivis, Kova, Saulė, Vie- Tik čia - atvykus Į JAV,
lietuvių inteligentija So. Bosto gus. žmonės skirstėsi pakeltu ūAtvykęs į Ameriką, apsigyve nybė Lietuvninkų buvo ži- besirausdamas Keleivio arne susidėjo iš socialistų. Jie tu pu ir sustiprinta vieningumo nau mažame Middleboro. Mass.,
. ,
u
nomi ir skaitomi. Kai kas chyve> sužinojau, kiek daug
rėjo prie Broadway salę, knygy nuotaika.
^u^irytis,
kas
čia
^vZ!
tos kuopelės narių ir korėk*į
ną, ruošdavo tenai prakalbas,
Nuteriotos Lietuvos Draugų
diskusijas ir koncertus. Visa tai
ta, išsirašiau laikraščiu, knvgu, .spondencijų tiems laikias- JI
± ~ ’
Komitetas
įsijungiau į lietuvių viešąjį* gy- čiams parašydavo.
H laikJ mudRu kartu negyvetraukte traukė prie jų ir kata
Kita panaši lietuvių vieningu
likus. Katalikai mėgdavo ir sovenimą. Kilo mintis įsteigti ir Į Aišku,
gavęs Keleivį, nova, tai nebuvo tokios pro
mo demonstracija įvyko 1919
liteli i lriinrm
su sneialisti- skaičiau ii godžiai. Man, ta- g°s išsikalbėti kas ką ir kur
metais, kai pasklido iš anapus
i i
vėliau kun. Tarnas Žilinskis (Jo vandenyno atsišaukimų, kad A- niu .
susipažinti man da dar gerai nesubrendu- rasova.
no jau nebuvo) įžiūrėjo šitoj si
merikos lietuviai gelbėtų nute- padėjo dar Lietuvoje būnant šiam akėtberniui tai buvo
Skaudus pergyvenimai
tuacijoj “pavojų”. Juk draugau
riotą Lietuvą. Atsiliepdami į Kazys Binkis, todėl ir čia kurti ^idi naujiena ir kartu pasidėl rašyto
dami su socialistais ir skaitydakuopą nebuvo taip sunku. Kail^į^^. _ S(ai
i
tuos
atsišaukimus,
Bostono
lieBuvęs “Keleivio” savininkas kar mi jų spaudą, katalikai ^joi^fL^
prasidėjo pirmasis pasaulinis .
...
.
,.
,
Dėl maskolių valdžiai po
tu su S. Michelsonu, gimė 1877 patys susocialistėti. Todėl jisltuvai sudare nuteriotos meru .L-oo
1O
. Amerikoje
einantį> laikrasbūr.i-.:. j ua’hijiĮ “Keleikaras,
musų
kuopa
turėjo
12
*
litinės
neištikimybės 1911 *o
nu balandžio 15 d. Norkūnų k., pradėjo juos drausti nuo sočia vos Draugų Komitetą, kurio są- papili
VI • liv l/vl Aalli IvllAd LL/A.O
Ir b adredarbių*
m. Rygoje buvau atleistas
jstatan įėjo: A. Ivaškevičius, P.
Gelgaudiškio valse., mirė Bosto listų.
m.,
mirė Bostone
1917 m. ankstybą pavasarį gauti!
iš mokytojo pareigų. VerPetrauskas, L. Milaikytė, B. Vane 194$ m. vasario 21 d.
1938 m.
Keleivio turinys man pa čiaus pamokomis ir “Ry
lantaitė, J. Šokas, J. F. Roma- mano, socialistų kuopos sekre
Prasideda nesantaika
nienė, K. Pratapas, adv. F. J.' toriaus, vardu buvo gautas iš tiko ir pritiko. Patiko jo gos Naujienų” laikraščio
Atsiųstas
Bostonan
kun.
F.
visgi tai nebuvo dar viskas, ko
Bagočius, P. Gudas ir J. Leka Socialistų Sąjungos centro raš aiškus nusistatymas prieš korektūrą taisiau.
Tada Bet tie pergyvenimai ma
gyvam žmogui rejkia pirmiau Kemėšis suorganizavo katalikų vičius. Tai visų trijų srovių at tas, kurį • pasirašė Vincas Kap maskolių valdžią Lietuvoje.
no bendiadarbiavimui spau
sukas, tada Kovos redaktorius. Lietuvos žmonės Į maskolių “Ėygos Naujienų” redakci
sia. Kad ir geram katalikui vi frontą prieš socialistus. Jis įkū stovai
jos nuolatiniu bendradarbiu doje buvo naudingi. Liko
sų pirma juk reikia duonos, nes rė šv. Juozapo Lietuvių Darbi
Komitetas paskyrė 30 rinkėjų Rašte buvo kviečiama atvykti į valdžią Lietuvoje žiūrėjo
Įspėjimas rašant ką nors
vien maldomis ir pamokslais so ninkų Sąjungą, kuri pradėjo drapanoms, avalynei ir maisto So. Bostoną labai svarbiu reika kaip i didelę blogybę, gy buvo J. Petiulis. Jis užsieny neigiamo apie asmenis ar
tus nebūsi. O duonos užsidirbti leisti savo savaitinį “Darbinin produktams rinkti. Norėta su lu, bet, koks tas reikalas, nebu ventojų padėtį sunkinančią. je buvo išėjęs filosofijos ir
literatūros studijas. Masko organizacijas pirma persi
buvo nelengva, ypač nelengva ką”, ir tą laikraštį Kemėšis pats daryti tu gėrybių visą laivą ir vo parašyta.
Ana,
mano
tėvas
nuolatos
Kadangi
susirinkimo
nebebu

buvo anų laikų ateiviui, nemo redagavo. Jo tikslas buvo ati nusiųsti Lietuvos žmonėms. Be
lių valdžiai taip pat nebuvo tikrinti ir tik tada rašyti.
dejuodavo,
kad
toji
valdžia
kančiam vietinės kalbos. Laikai traukti katalikus darbininkus to, nutarta surinkti $100.000 pi vo laiko sušaukti, tai nurodytą
patikimas, tai valdžios tar
Keleivio skaitytojai
buvo labai sunkūs; kaip sakėm, nuo- socialistų — ne tiktai nuo nigais ir siųsti telegrafu į Lie dieną nuvykau į So. Bostoną. gyventojus vargina viso nybos negalėjo gauti.
Jis
Lietuvoje
;•
Vietos socialistų būstinėj Broad kiais mokesčiais, pastotė
darbininkas per savaitę uždirb socialistų, bet ir nuo vidurinės tuvą Smetonos vardu — siųsti,
man
papasakojo,
kad
po

davo vos $3-$4. Sunku buvo gy srovės žmonių, kurie vadinosi kada tik susidarys nemažiau vvay gatvėje susirinko nemažas mis, Įvairiomis duoklėmis, o
Keleivis buvo skaitomas
skaičius vietos ir aplinkinių kuo pati žmonėms nieko neduo grindyje veikiantieji Kaune ir carinės valdžios valdo
venti dirbant, bet daug sunkiau “tautiečiais”. Kemėšis apšaukė $1.000 suma.
kunigą Olšauską antru po
darbo netekus. Ir prie to dar juos “apjakėliais”, “liberaliniais
Išleistame atsišaukime šis ko pų draugų. Atsimenu, buvo L. da. Net kelių netaiso, mo
licmeisteriu vadina, nes jis moj Lietuvoj. Jos cenzoriai
Prūseika, S. Michelsonas, F. J.
prieš akis stovėjo klaiki senatvė. bailiais”, “doros fcankrutais”, mitetas sakė:
kyklų
nesteigia
ir
ūkinin

ne taip atydžiai sekė, to dėl
Kaip šitokią būklę pagerinti, “laisvamanių putra”.
“Broliai ir seserys, So. Bosto Bagočius, J. Smelstorius ir kt. kams, užsiauginus geią gy bendradarbiaująs su žanda Keleivis laisvai plito Lietu
Greit paaiškėjo, kokiu reika
Operuodamas šitokiais “argu no ir apylinkės lietuviai. Jus jau
rais. Kaito delnai tuoj apie
klebonas savo pamoksluose ne
lu
čia susirinkta. V. Kapsukas vulį, nėra kur jis parduoti. tai parašyti Keleiviui. Su voje.
žinote,
jog
nuo
rugpiūčio
mėne

pasakydavo. Nėra apie tai nieko mentais”, jis gerokai katalikus
pabaigos (1919 m.) So. Bos smarkiai puolė Keleivį. Jis, sa Net sviesto daugiau prasi
O kai buvo atkurta Lie
ir maldaknygėse. Skaityk Visų nuteikė prieš laisvesnius žmo sio
mečiau kas rašyti. Išsiun
tone
veikia
Nuteriotos
Lietuvos
manius
ir
tas
nėra
kur
dėti.
Šventųjų Litaniją kaip nori, vis nes. Prie jo pradėjo veikti ir vy Draugų Komitetas. Tame komi kė. yra jis leidžiamas atskiro as
čiau. Dėl tos Keleivyje til- tuva, tai Keleivio ten ėjo
mens,
be
visuomenės
kontrolės,
Tokius
skundus,
vos
kelnai

čiai;
jie
keldavo
socialistų
susi

apie 3,000 ekz., bet po gėtiek nesužinosi, kaip išbristi iš
tete veikia visokių pakraipų ir
pusios
korespondencijos
ir
todėl
jis
gali
daug
žalos
padary

rinkimuose
triukšmus
ir
užpul

tes man pradėjus nešioti,
skurdo. Jeigu ir yra kur apie
įsitikinimu žmonės, kurie nori
dėl kitų panašių žinių kilo (iingo 1926 m. gruodžio 17
vargus užsiminta, tai pasakyta, davo jų kalbėtojus. Srovės griež pagelbėti Lietuvai. Tenelieka nei ti, negali savo skaitytojuose girdėjau savo šeimoje ir ki
d. perversmo Keleivis ir
kad vargti reikia — dirbk ir tai atsirubežiavo viena nuo ki vieno lietuvio, nei vienos lietu tinkamai socialistinės minties tus aimanuojant Giliai Įs didelis triukšmas. Sukilo vi Naujienos visai nebuvo Įlei
tos ir išsivystė didelė nesantai vės neprisidėjusios prie mūsų__ skleisti. Reikia jis iš privatinių trigo tmintyje, kad kai kai sa kunigijai palanki visuo
melskis!
džiami i Lietuvą. Taip yra
Mažylės skruzdės suneša ir su rankų atimti, suvisuomenininti
menė
ir
jų
spauda.
Jie
Įro

šitaip dalykams stovint, South ka.
daro didžiausius skruzdėlynus.
Jam švelniai atsakinėjo Kelei me kur nors pasirodydavo dinėjo, kad tai nėra teisy ir dabar komunistų paverg
O visdėlto plačioji visuomenė, Ir mes, neturtingi lietuviai dar
Bostone pradėjo veikti socialis
raudonsiūlis (taip buvo va
tai. Jie aiškino, kad darbinin liaudis, visada troško vienybės bininkai, jei tik visi dėsime po vio redaktorius S. Michelsonas.
bė, tai tik šmeižtai. Nejau toje Lietuvoje—ten jokios
dinami
maskolių
žandarai),
Jis
pabrėžė,
kad
Keleivis
kovoja
kams reikia organizuotis. Ne ir tik tada karštai rėmė visuo truputį, tai savęs nenuskriauskiai jaučiausi. O kas, jei aš nekomunistinės spaudos iš
tai
kaimynai
rado
būtinu
užsienio neįsileidžia.
tiktai organizuotis, bet ir švies meninį darbą, kada jam vadova
visus Įspėti. Ir mus vaikus neteisingai aprašiau?
tis. Susiorganizavę darbininkai vo srovių bendrai sudaryta va
Savo tais pergyvenimais Neabejotina, kad Lietuvo
kai
kada
tėvas
Į
visas
puses
gali išreikalauti trumpesnių dar dovybė. šį faktą geriausia paro
je buvusieji Keleivio skaity
bo valandų, senatvės aprūpini dė 1910 m. suruoštas Bostone
išvaikydavo pranešti, kad pasidalinau su J. Petruliu, tojai io nepamiršo ir pagrįs
didingas Žalgirio mūšio minėji
mo ir kitokių pagerinimų.
raudonsiūliai jau mūsų kie jam neprimindamas, kad tai tikisi, kad toji geležinė
Katalikai pradėjo lankytis į mas. Jame dalyvavo ne tikta;
me. Ir štai Keleivy užtinku Keleiviui parašiau, ką jis uždanga žymiai greičiau su
socialistų susirinkimus, klausy Bostono, bet ir kitų miestų lie
tų aimanų atspindį. Aišku, man pasakojo. J. Petrulis Į rūdys negu spėliojama.
tą reikalą pažiūrėjo šaltai.
tuvių
organizacijos
su
savo
vė

tis jų kalbų ir skaityti socialis
jis
turėjo
man
pritikti.
Kuo

Keleiviui sulaukus 55 me
liavomis ir muzika. Paradas
tinę literatūrą.
Esą,
tai
kas,
kad
kilo
toks
met parvažiavęs pas savus
Socialistai čia pirmutiniai pra prasidėjo South Bostone ir išsi
triukšmas ir Į sveikatą. Iki tų vra kas prisiminti ir kar
ir
kaimo
krivūlei
susirinkus
dėjo veikti ir kultūros srity. Bu tiesė per visą Broadway, nuo
šiol, jo Įsitikinimu, pats tu toji garbinga praeitis
vo sudaryta teatro grupė “Žai pat pajūrio iki Washingtono
kun. Olšauskas nepajėgė leidžia jo vadovus, bendrabas”, kuris ėmė ruošti vaidini gatvės vidurmiesty. Maršavo ad a b ius ir skaitytojus drą
su k!erikalais, visais būdais savo tinkamai apsiginti.. Įrody siai žvelgti i ateiti.
mus. Pirmiausia buvo pastatyti pie 20,000 lietuvių. Tai padarė
skaitytojuose skiepija socialisti ti jog su maskolių žandarais
scenoje du veikalėliai: ““Lėkė nepaprasto įspūdžio ir amerikie
nę mintį. Jį palaikė ir J. Smels- nebendradarbiauja. O be
'kaip sakalas, nutūoė kaip vaba čiams, kurie tuomet dar nežino
TURIME LIETUVOS
tor js.
to, esą ir tai gerai, tai Įspė
las’ ir “Paskutinė banga” — a- jo, kad yra lietuviai, vadindavo
ISTORIJA
Priieiskimc, kad V. Kapsukui jimas ir kitiems, kad jų šu
budu nukreipti prieš rusų val mūsiškius “polakais”. Didieji
būtų pavykę savo užmačias į- niški darbai gali būti dienos
džios žiaurumą Lietuvoje. Tai Bostono dienraščiai pirmu kartu
Dar tu> ime dr. V. Sruovykdyti.
Kas būtų buvę? Tikrai švieson išvilkti, jei ne čia,
buvo pirmutinis lietuvių vaidini sumirgėjo lietuvių eisenos nuo
gierė. Lietuvos istorijos ke
Keleivis šiemet neminėtų 55 me
mas Bostone, žmonės nesutilpo traukomis ir aprašymais; jie aiš
Lietuvoje,
tai
Amerikos
lie

lis
egzempliorius. Tai disalėn. Kuriems pavyko įeiti, kino, kaip 1410 metais ties Žal Prie Keleivio būstinės 28 Brondiiy iš kairė* į dešinę: Jonas Kle tų sukakties, nes jo jau seniai tuvių spaudoje. Ji ten nėra
džiausia ;r visiems supraotiems vaidinimas labai patiko. giriu (GruenwaMu) lietuviai su vas, Jurgis Gegužis, Lapaitis, M. Kapočiūtė-Michelsonienė, S. nebebūtų, kaip nebėra “Kovos”.
cenzūros
varžoma.
Kun.
Ol

tamai
paiašyta knyga, 947
Kiti visą laiką stovėjo už durų mušė kryžiuočius ir tuo būdu
Michelsonas. šitose patalpose Kelehia buvo iki 1916 metų
J. J. Pranclcu*

šauskas ten gali gintis tik pusi. kaina $11.00.
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KELEIVIS ,S0. BOSTON

UŽGINTA SALA

ANTANAS JENKINS

A. JENKINS

(Tęsinys;
Mėlynasis įstatymas

I Robinsono laivu (“sanpan”) (skamba lyg sarkazmas, ta- |
Niihau link. Persikelti per čiau daug kur partizanai iš
tą prarają jiem truko tik to galėtų pasimokyti.
tris valandas, bet vis vien,1 Re to, kaip tas havajietis
kol nuvyko, jau rado viską Kanahele mirtinai sužeistas
nurimus.
išliko gyvas, pasveiko ir
„ ..
,
.
šiandien tebegyvena, moP.rt,z.nų kova » pergale

vėlusi. Jie negauna laikraš-

PKCSELA1C1AI

de|.ninfc med£inos gvdy.

,....................... čių, be biblijos nieko neskai. Sekmadieni visi pnvalo
neturj radijo ir nieko neeiti bažnyčion. Kai Robinso-£įno, j.as sviete dedasi,
nas at\\ksta, jis pats atlie- yjen
šiandien staigiai
ka ir d\ asiškio pareigas. O nukrito uždanga ir jie neti
kai jo nebūna, tai pašnenka
patyrė, kas dedasi pa
vienę iš saviškių, kuris gar- nulyje *
šiai skaito bibliją, sako pa- ( p^ę p0 dviejų padangėse
mokslą, visi kas savo baku p^įjode vėl orlaivis, bet ne
rėkia, neva gieda šventas skraidė, o bematant it pergiesmes ir kone visą dieną
trenktas nukrito ko-

■ Antrajam pasauliniam ka- tojams tebėra didžiausia
re 11 milionų Amerikos jau- paslaptis,
nuolių, vyių ir moterų, buvo, Tiesa, jam buvo padalyta
uniformose, dalyvavo kovo- operacija, kulkos iššimtos,
se su priešu, betgi tos visos bet tik po savaitės, bet kaip
kovos vyko svetimose šaly- jis taip ilgai galėji išse. Vienintelis susirėmimas kęsti to niekas negali suir kova Amerikos teritori-1 prasti. Patys havajiečiai
joj įvyko pietų Pacifike Ni- tvirtina^ kad jų paprasčiauSU
giihau saloje, kur priešas te- si gydymo būdai — žolės
v •
rorizavo žmones ir bandė
išbūra bažnyčioje.
pūstų darže. Havajietis Haužimti salą. Grumtynės tęsė
Sekmad«enis — tai pa- vįĮa pribėgo prie to padaro,
si ištisą savaitę, kaimiečiai
maldų diena, nei menkiau- kurio iš arti niekad nebuvo
susimetę į partizanų būrius uicvaa ta oupiauva ii jiv
nos darbuotojas, veik'os
šio užsiėmimo, nei jokio matęs. Viduje jis pastebėjo
sumaniai vedė nelygią kovą tuo pilnai tiki.
soria’demckrci. -s.
darbo nevalia dirbti, o vien sukniubusi žmogų, nieko
Prieš keletą ihetų Ameri
ir išėjo laimėtojais.
tik ištisą dieną privaloma nelaukęs nuplėšė viršų, išKuomet Robinsonas su kos gydytojų Susivienijimas
melstis. Griežtai uždrausta vilko lakūną ir paguldė ji
grupe pasiruošusiu kovai (AMA) savo visuotiniame KELEIVIO ŠTABAS
rūkyti, vartoti svaiginančius ant žemės.
atvyko, tai jau rado priešo suvažiavime svarstė tą ha______
gėrimus,
jaunimui
šokti, į
Didelis ‘Keleivio” bičiulis, ilgus metus iame beedrcdarbiaujan- tik lavonus. Narsus havajie vajiečių gydymosi paslaptį] Redaktoriakadm rslrctoS i
linksmintis ir niekam neva- Nuginklavo imperatoriaus
t»s. yįiač paskutinh’^sius kelerius metus net į II. 'vajus išvažiavęs tis Bani Kanahale, nors bu ir griežtai atmetė jų seno-j Piimcsis redaktorius-buvo Mikaržygį
lia lošti kortomis.
rašo beveik kiekvieną savaitę*
vo mirtinai sužeistas, bet vės žolėmis ir šaknelėmis kas Paltanavičius, kuris dirbo
Čįa nėra policijos, mili
Už valandžiukės lakūnas,
visgi dar galėjo papasakoti: gydymosi būdą atmiežtą re- aP*e metus laiko. Antrasis—Jocijos, advokatų, teismo rū atgavęs sąmonę, pirmiausia šnipų, apie tai nieko nežino, namus. Sugrįžę kaiman jie
“Kuomet lakūnas ir vie liginiu mitu. (Kas gi pas nas Smelstorius, ne melų nemų ir bet kokių tvarkos da grobė iš ančio piniginę su tik susirinkę pajūry laukia jau nerado nei gyvos dva- nas vilos tarnų Harada šau lietuvius nežino “trejen- redagavęs. Tretysis buvo Pijus
botojų. O vien tik įstatymai, svarbiais karo dokumentais, atvykstant Robinsono. Pir- sios, visi buvo pabėgę ir iš- dė kulkosvaidžiu į visas pu kos”, arba “trijų-devynerių Bukšnaitis, jj pakeitė Antanas
kuriuos Robinsonas leidžia, o kita ranka atkišo revolve- madieniais jis paprastai at- sislapstę po krūmus. Jie va ses ir padegė Havilos namus, macės”). Bet kaip tie Ni Antonovas - Montvydas. Vėl P.
teisia
isia ir pats koriko parei-! n įr jau pradėjo spragsėtiJ vyksta, gi šiuo syk paleistas žinėjo į prieki ir atgal, kur visi žmonės išsiskirstė mažy ihau žmonės taip ilgai gyve Bukšnaitis. Nuo 1907 m. g ;lo
redaguoti Stasys Mi
gas
_
is atlieka. Nusikaltėlį iš-1 tik laimė kaž kodėl re vol-i karvelis su signalu, kad turi 'tik krūmai sušlamėjo, ten iš čiais būriais ir pasislėpė gi na, kur nėra gydytojų, pradėjo
chelsonas kuris su Jurgiu Ge
deportuoja, kaipo negeisti- • veris neiššovė. Tuo tarpu sargyboje negeistiną, juo kulkosvaidžio sėjo kulkas, jose.
slaugių, vaistinių, ligoninės, gužiu 190S .m, rugsėjo 26 d. at
ną pilietį iš savo privatinės havajietis čiupo lakūną už labiau keistą sutvėrimą, ku- Tas teroras tęsėsi per ištisą
“Mudu su žmona nubėgo — to niekas nepaaiškino. pirko “K.” iš Antano Žvingilo
nuosavybės į Kauai salą ir sprando, atėmė ginklą ir do- ris panašus į žmogų, bet jo naktį.
Aišku, “Užgintos salos” ir redagavo jj be pertraukos, kol
me į pajūrį ir pasislėpėm
viskas baigta. Apeliuoti kumentus.
elgesys girioj augusio tu- Signalas
uolos įduboj. Tas vilos tar žmonės tebegyvena vidur atidavė LSS, tai yra 1945 m.
prieš Robinsono sprendimą | Bematant čia susirinko: retų paskatinti atvykti. Išliepos 1 d. Tada redaktorių bu
nas Harada nujautė, kur amžių feodalizmo gadynės vo
pakviestas Jonas Januškis,
Havilos
degantis
namas
nėra kur ir kam. Tokia kone visi vietos gyventojai,! laukė ištisą dieną, antrą ir
Kol
Hawają kurfe
avo jkj ]953 m
mes esame, šeštadienį jis gyvenimą.
tvarka kai kam labai patin- susijaudinę ir įsikarščiavę trečią, bet ponas vis nepasi- buvo signalas Robinsonui ir
Kanai policijai, kad Niihau atėjo su lakūnu'
a.“.ado žmones gyveno teritorijos vasario Jam suslrJ,„s, s Mi.
ka. bet daug kas ir peikia, tarėsi, ką su šituo sutvėrimu rodė.
nors nepapras- iir ^raslno. susaud>'tl’ Jel « politinėj santvarkoj, kaipo chelsonas vėl gavo kelis mėne
Gyvai ginčyjamas klausi-‘daryti? Juk čia niekam! Ketvirtadienį, kai Robin- atsitiko kas
antraeiliai JV piliečiai, kur
...
‘i., neklausysime.
redaguoti, kol 1953 m. lie
„T. >
,
, , , _ daug iniciatyvos ir veiksmų sius
mas.
nevalia nė kojos įkelti, o jis sonas neatvyko, kaimiečiai to. Bet tas signalas rado
pos
1 d. tas pareigas pradėjo
Robinsoną ir jo policiją I,. Jiedu reikalavo kad buv „ ....... ..
'iš kažin kur atskrido, nusi- pradėjo nerimauti ir tartis, šlapiomis
eiti
Jackus
Sonda.
kelnėmis. Jie vis i“?”
kur sie buvo suvaržyta. Todėl maKaržygiškai atsižymėjo
Įleisdamas išvertė tvorą, ko- kas daryt? Priėjo išvadą
S. Michelsonui tekdavo daž
ką žinojo, kas atsitiko Per- tfTu
« • zinojau, žai dėmesio buvo kreipta ir nai išvažiuoti įvairiais visuemeantrojo
pasaulinio
ne
visus
kopūstus
sulamdė
duoti
pavojaus
signalą.
Tas
Ligi
įlankoje ir Honolulu kad,Havda su k.ta» vyrais į Niihau salos reikalus. Bet
kai tik teritoriia gavo vals- Įniniais rcikateis>
buvo būkaro, be Robinsonų šeimos, ir dar bandė žmogų nušauti, šitaip daroma:
tik
niekas nieko nežinojo apie
Bet jie nieko kito negalėKarvelius siunčia
pilnas ..teises, tuoj atr
• hendradarb,. Tokiais b^ndradarNiihau salą, tik karo pra- je daryti, vien tik pranešti paprastais signalais, bet kai
.
• • r>
yPa in^as ^.emesis biais yra buvę jau minėtieji
džioje Pacifiko vandenyse savo ponui Robinsonui, pa- būna koks rimtas reikalas,
ir vis giliau ėjom miškan, ir į Robinsono kolonijos pa- A. MontvyiLs (dabar daktaras
įvyko pirmas mūšis ir tapo Jeidę kalveli su mazginuku, tuomet ant aukščiausio !aPimtl panikos tik drebėjo kol priėjom granito sieną. dėtį. Jau eina pasiruošimas chicagoje). J .Smelstorius (miDėdės Šamo laimėtas Nii- kad kuo greičiausia atvyk-! kalno viršūnės uždega lau-j lauke, kada japonai uz- • “Lakūnas suprato, kad jis daryti tyrinėjimus ir žada ręs Lietuvoje), Petras Kurkutų, o patys saugojo negeisti- ižą. Didelį gaisrą greit pašteKauai. O tas gaisras tik tyčia lyg už nosies po daug paslapčių atidengti, i lis - Vardunas (dabar Vilniuje),
hau saloje
Iš pradžių tas susirėmiatvykėli, kuns iš pradžių bi nevien Robinsonų seimą, _ _ >
J j
J
mišką vedžiojamas, labai’ Duomenys, kuriuos čia pa-Į Vincas Poška (dabar dirbąs
nebuvo
sukalbamas,
tik
vėo
taip
jau
ir
Kauai
‘
policija,
ėmė
Niihau
salą
įpyko ir grasino visus iššau- teikiame, kone ištisai imti iš1 Naujienore), Juozas Ncviackas
mas ir laimėjimas tiksliai
liau
paaiškėjo,
kad
jis
netai
yra
pavojaus
ženklas,
ir
Kaimiečiai,
terorizuojami
dyti, Jjei tuoj■> neparodysime,
karo pranešimų, prie kurių <rn,rcs>’ Jonas Krukonžs-Giraibuvo nuslėptas, nes Ameri
ry u•
i ą
1
ir nieko nuniaukė atvvko*
uujonut,
- - - -lengva prieiti, bet tės Žentas (dabar ligoninėje),
Robinsonas
jau
vyksta
ten
y
nieko,
nesulaukę
atvykskur
Havjlos
sIė
ptuvė.
Jis
nelabai
vien
vartoja
anglų
kalbą,
o
kos karo vadams buvo di
k
Jįįr b jie
- yra tikri.
......Suprantama, Steponas Strazdas (dabar pen
džiausia gėda, kad juos ja taip jau skaito ir visai gerai ne vienas, bet su policija. tant, ilgiau negalėjo laukti
sininkas).
f
ir apsisprendė rizikuoti sa-'
J
J
kad
tokia
padėtis
šiais
lai

ponai užklupo miegančius rašo.
to
aule
įsikišęs
revolverį.
Moterų skyrių iki 1951 m. va
Terorą*
vo gyvybę ir patys vykti į
Perlų įlankoj ir paskandino
Aiškiai supratau, kad jie kais nebus pakenčiama, ii*, sario nnėn. redagavo M^rgareti
Kuomet kaimiečiai tarėsi, Kauai. Keletas geriausių du jau pasiryžę savo grasi to kampučio žmonėms teks Michelsonierė, vėliau iki 1956
laivyną, kur žuvo 3,067 jū Atidengė šnipų lizdą
mažyčiu žvejų, nimą vykdyti. Lakūnas nu persitvarkyti. Tas kaip tik rrv?tų rugsėjo mėn. LJauksdija
Ligi šįo Įvykio pasaulis apie pavojaus signalą, viereiviai veik be menkiausio
nas
iš
vilos
tarnų
pradėjo
>
al
.
v
eh
V
Pasileido
per tą di- metė šautuvą Haradai, o ir žada būti įdomiausia. Juk Januškienė.
nieko nežinojo apie Niihau
pasipriešinimo.
ikalbinėti,
kad
to
nedarytų,
dziausiomis
vilnimis
ban- pats išsitraukė revolverį ir nėra juokas persitvarkyti ir Kol “K.” buvo privatinės? ran
Gėda prisiminti ir svietui salą, bet Hirohito imperijos
----- jau atkišo į mane, bet tą ūmai perkopti per ištisą kose, jj administravo Antana^
pasakyti, kai Niihau saloje militaristai viską žinojo, kad čia nėra tokis jau dide-fu?Ja"c,9 Proara«
paprasti kaimo žmonės be- 'jie ten turėjo net du šnipus, lis pavojus ir pasiūlė paimti ’?.nk*. T1 Vko
valandų, kol akimirką žmona grobė jį už šimtmetį iš feodalizmo į Zvingilas, vėliau Jurgis Gegužis,
sinkliai, be menkiausio pa- kurie susisiekė su Honolulu, lakūną savo priežiūron, kol įle lamingai pasiekė salos rankos, o aš už sprando, aukščiausiai ištobulinta lai jam mirus, o taip pat ir p?rleidus “K.“ LSS-gai, Stasys Mi
nukovė japonų o iš ten su imperatoriaus rū-i Robinsonasatvyks. Vilosiklant“s. lr Pr?nfet ™;tos
svosios prekybos gadynę! chelsonas. Jis tose pareigose iš
prišokęs
Harada
atlupo
siruosimo,
ų' - Japonijoj,
tarno žodis tui-įo nemažą gyventojams, kad ten trys
imperijos herojų. Tik po'mais
žmoną ir jiedu grūmėsi. Ma Tai bus įdomus procesas. buvo iki 1953 m. lapkričio 1 d.,
svori,
juk
tai
Robinsono
ĮP
akv
®
ls
f
japonai
teronzuodviejų metų šitas įvykis pa- Kaip minėjome, Robinsoniškė jį nugalėjo ir atėmė Teks atidžiai sekti.
kada išėjo j pensiją, o “K.” įstai
„u
aj.ca
cpirmoji
ranka
ir
kaimiečiai,
į
a
ne
a
avajiecius.
Ty
šautuvą.
gos vedėjo pareigas perėmė Jo
aiškėjo ir to susirėmimo nų šeima gyvena Kauai sac,a sute?ke
“Lakūnas it žaltys išsivy AR SKAITĖT DARBĄ? nas Januškis. kuris.be to. dar re
karžygis havajietis Benny loję, bet jie turi puošnia vi- nora nepalankiai, bet sutiko.
lą
ir
Niihau
salojį,
kurią
du
Jiedu
vos
tik
pasitraukė
dld
į
,
?
u
?
,s
»
dz
!?
ugs
^
’
kas
daguoja ir kai kuriuos laikrašniojo iš po manęs ir nieko
Kanahele gavo didžios gar
reiškė,
kad
Niihau
dar
neu

Jei neskaitėte Darbo žur- čio skvrius
nuo
kaimiečių,
tuoj
lengviau
nelaukęs pradėjo šaudyti.
bės ženklą “Purple Heart”. tarnai, abu japonai prižiūi ėžimta.
Spaustuvės bendradarbiai
atsikvėpė,
o
kai
pasiekė
viPirmas šūvis įstrigo kairia talo t paskutiniojo numerio,
Tai nepaprasta, kad iš civi- į jo.
la, tai pasijuto jau didvyTa0 tarPu
kariuomeJų buvo didelis būrys, bet gal
būtinai
paskaitykite
:
Sužijam šonkauly!, antras že
lių žmonių kas tokį ženklą Gi'uodžio 8-toji pirmadie
nes dar nebuvo, tik tautines miau skilvio, viduriuose, o rosite daug įdomių dalykų, nevisus pavyko sužymėti, nevigautų, o sekančiais metais nio gražus rytas, Perlų įlan riais ir. negaišdami nė minu gvardijos
Kaina $1.00, metinė prenuir l&inMs težinomas. Surinkdaliniai, kurie nie
dar gavo “Medai of Merit” koje Amerikos laivynas pas- tės pradėjo ieškoti ginklų. ko nelaukę su šautuvais, trečia kulka pateko kirkšnio merata $3.00. Galite gauti ir tomis ^niemis, pirmieji spausir, kongresui ištyrus, 1946 kandytas, Honolulu žmonės Viloje rado seną šautuvą, kulkosvaidžiais ir rankinė- paslėpsnyj . . . Tuomet aš Keleivio administrarijoje,,tuvės darbininkai buvo A. Maperpykau!
m. vėl gavo “Medai of Fre- paplūkyti kraujuose, bet tik niekam tikusį, bet ir to636 E. Broadway, So. Bo-lcKlauskas ir Juo2as Vata,ka ,agranatomis pasileido jau“Pagrobiau
Niihau
žmonės,
be
dviejų
;
kiam
gramozdui
nebuvo
šomis
j bu mire), vėlinu Juozas Jankū
lakūną
viena
edom” (duomenys imti iš
ston.
Mass.
nas, Jonas Smelstorius, Juozas
___________ vinių, bet visgi ir juo žmogų
ranka už sprando, kita už
N. Y. Mirror, 1952 m. kovo
Undžius, Rokas židžiūnas, Juo
■galima pagązdinti.
kojos it aviną vilnoms kirp
Adv. STEPONAS BRIEDIS
2 d.).
POVILAS KRUČAS
zas Neviackas (4 paskutinieji
JONAS JANK AL'SKAS
i Aišku, to neužteko, atlu
ti, iškėliau aukščiau galvos,
mirę), Tarnas Astrauskas, Pet
Uždanga nukrito
po spintą ir ten rado nauju
apsukau tris sykius ir trenras Naudžius, Rokas Mizara,
tėlį revolverį, kuriame bet
ikiau į uolą taip, kad ištižo
1941 m. gruodžio 7, gra
Petras šolomskas. Dit kevičius.
gi tebuvo tik trys kulkos.
.lyg mėšlo krūva.
žų sekmadienio rytą, kai
Jonas Klevas, (miręs), Povilas
Nedaug, bet vis vien geriau,
“Apsidirbęs su lakūnu,
paprastai kaimiečiai rinkosi
Vasiliauskas, Jonės Petruškevi
jkaip nieko. Jie nuvažiavo
ėjau prie Harados, bet nes
čius, Stasys Bakanauskas, Mi
į bažnytėlę ir bežingsniuo
i
prie
sudužusio
orlaivio,
atpėjau,
nes
jis,
pamatęs
ma

kas Šileikis, Kazys Karpavičius,
dami pastebėjo skraidan
Vincas Paukėtvs (miręs), Marisisuko
kulkosvaidį
ir
atvykę
ne
artėjant,
išsitraukė
peilį,
čius du orlaivius, kurie skri
garet? Kapočiutė - Michelsonickaiman pareikalavo atiduo
smeigė sau pilvan, taip ir
do kartais labai aukštai, o
nė. J. l.ap-';tis. J. Strr urs. Drau
ti lakūno dokumentus ir re
atliko savo ‘hara-kiri’. Tuo
kartais visai žemai ir tas
gelis, Jonas Steponaitis, Jurgis
volveri, kitaip grąsino išžu
viskas ir baigėsi”. (Šita iš
jiems buvo keistas reginys,
!ir Vincas Gegužiai (abu mirę),
dyti
ligi
vienam.
Kaimiečiai
trauka imta iš žurnalo “Panes niekad pirmiau orlaiviai
I Petras Peldžius. Vincas Vadelša.
aiškinosi, kad jie nieko ne
radise of the Pacific” 1942 Gimė 1391 m. Kupiškyje, mi
taip neskraidė.
Paskutiniajame penkmety dirrė 1954 metais birželio 25 d.
m. vasario mėn.).
žino, taipgi nežino, kur yra
|
bo
Juozas Stilsoms, Steponas
įdomu, bet ne jų dalykas,
Nonvoodc, Mass., daug dir
havajietis
Havila,
kuris
nu

jie turi savus reikalus ir rū
Havajiecio 3 sykius nešauk bo socia’isty eilėse. “Kelei Strazdas. Jonas Vaitkus, Alek
ginklavo lakūną ir paėmė jo
pesčius, todėl suėjo vidun
vio” patikėtinis (trustistss), sas Kondraška, Leonas SudenPer
paskutinius
20
metų
revolverį
su
dokumentais.
prieš mirtj iš savo kuklaus tas (miręs), Bronius Dirmėnas,
savo tikybos pareigų atlikti.
čia
dažnai
girdisi
posakis:
_Socialdemokratu
___ ___ ___ ___ __
palikimo Amerikos Lietuvių Petras Būtėnas, kuris ir dabar
Be to, jie \isai nežinojo, kad Socialdemokratu veikėjas, ”Ke- Su kulkosvaidžiu jie jau
Sąjungai tebedirba, o raštinėj dirbo Čilė
pasaulis liepsnoja karo Ug- lehio” trustistų pirmininkas, gi- didvyriai. Nuvyko į Havila, ^„tro komiteto" pirmininke. “Havajiečio tris sykius ne- Socialdemokratų
' Žilinskaitė - Sullivan ir Leokanyje, kad vyksta neapsako- męs Grincagalės k., Čipėnų vis. namus, išieškojo, viską iš- Isla centro iždo globėjas ir įvai-išauk, nes jis užpyks”, o kai užrašė net 8500, kuriuos Są ! dija Januškienė, kuri ir dabar
ma žmonių skerdynė ir ton 1885 m. sausio 15 d., miręs So. Įvertė aukštyn kojom ir nie- riy kitu organizaciją vadovybė j havajietis užpyksta, tai jau junga paskyrė LSS Literatū į tebedirba.
J. V-gas
ros Fondui.
mirties puoton Amerika įsi-Į Bostone 1958 m. gegužė 17 d. ko neradę išeidami uždegė i narys, gyv. New Yorke, N.Y. j būna blogai. Nors tas ir
į

na ™;nn_
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KELEIVIS ,SO. BOSTON

Vytauto pasidavimo kryžuočiams pasekmė-—Jogai
los nusileidimas: pavojaus iš kryžuočių akivaizdoje jis
skuba susilaikyti su Vytautu. O kaip tik tuo momentu
550 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Lietm a gavo netikėtą pasiūlymą iš Lenkijos—susijungti
i vie1 ą galybę, atsispirti bendriems priešams, priimti
DR. V. SRUOGIENĖ, BaUvia, III.
krikštą, sleisti Jogailą karaliauti Lenkijoje. Ano meto
politiniu s? lygų akimis žiūrint, tas pasiūlymas turėjo bū
Didysis lietuvių žygis 1410 metais liepos 15 d.
ti Li tuvai tik naudingas: Lietuva, priėmusi jau ta ’a ne
Šiais metais sueina 550 metų nuo gaišiųjų, didžiausių
rve r.;?-? m - krikščionybę iš lenkų, ne iš vokiečiu, liktu
Europos viduramžių istorijoje, kautynių—Žalgirio-Grunnuo rasimu ų nepriklausoma, išmuštų vokiečiams gink
valdo-Tanenbergo kautynių. Lietuviai sujungtomis, jėgo
lą iš ;a'•••. ų, nes jie skelbė, jog puola Lietuvą tik r orėdami
mis, lenkams, gudams, rusams, ukrainiečiams, totoriams
, j rive; ii j pas krikšt ti. Lenkija buvo bent penkis kartus
ir čekams talkininkaujant, tą dieną sutriuškino vokiečių
mažesnė už Lietuvą, iš jos pavojaus nesitikėta. Tik vėkryžuočių galybę, galybę, kini per 200 metu žiauriu ver
: liav, čė! vėliau susidariuisių aplinkybių, būklė pasikeitė,
žimusi j Rytus siaubė ir naikino Lietuvą ir slavų kraštus.
, Lenkija tapo Lietuvai nemažiau pavojinga už vokie
Iki šiol vien lenkai trimitavo pasauliui, kad Grunval- •
čius . . . Bet, tenka kartoti, tuomet, be didelių abejonių,
do laimėjimas—tai jų darbas. Mūsų balsas, silpnas ir ne-;
mūsų kunigaikščiai pasiiašė lemtingąją Ki ėvos uniją 1385
drąsus pasaulio negirdimas, o iš tiki-ųjų, tos pergalės'
metais ... jo; aila išvyko į Krokuvą, priėmė krikštą, ve
lauiai turi priklausyti pirmoje eilėje—Lietuvai! Negin
dė Jadvygą, tapo Lerkijos karaliumi ir drauge su Vytau
čijama tiesa, kad visą karą sumanė ir paruošė Didysis
tu pakr kšiijo Lietuvą. Tai buvo didelis smūgis kryžuo
Lietuvos kunigaikštis Vytautas, kad tai jis kautynėms
čiams.' Pet jie dar neabejojo savo laimėjimu. Vvtauto ii
vadovavo, kad, visą strateginį planą jisai sudarė kariu su
Jogailos kova car kartą grąžino pas juos Vytautą pra
savo pusbroliu lietuviu Jogaila, Lenkijos karaliumi, ku
šančio »agalbos rolėje, žadėjusį atiduoti jiems Žemai
rio valioje buvo lenkų kariuomenė. Neginčijama tiesa
čius, bet ii šį kartą jie priversti išleisti jį iš savo nagų—
yra ir ta, kad didžiausią kraujo auką šiame epochinia
sustiprėjusį,.. Dai 1398 metais spalio 12 d. Vytautas pa
me įvyky atidavė Lietuvos kariuomenė. Taigi, Lietuvos
sirašo su ordino magistru Konradu Jungingenu gai-siąją
dėka visa Rytų Europa liko išvaduota iš gresiančios vo
"amžiną” taiką Nemuno Saloje (buvusioje prieš dabarti
Dr. Vanda Sruogienė Bostone 1958 m. rugsėjo 21 d. prie Keieivu
kiečių vergijos ir sunaikinimo.
nę Kulautuvą), užleidžia jiems Žemaičius iki Dubysos ir
Januškiu kairėj ir Jacka Sandą
Apie Žalgirio kautynes daugiausia istorinėje litera Įstaigos su keleiviečiais Jonudešinėj
šiaurinę Sūduvos dalį .. . Kad tai buvo mūsų valdovo
.
tūroje ir rašė lenkai, savo nuopelnus iškeldami į padan
tik politinis, laikinis manevras, aiškiai matome iš to,
ges. Rusams šis įvykis liko tolimesnis, noi-s bolševiki
kad jį supi ato visa ano meto Lietuva ir įtakingiausi jos
niai maskoliai šovinistai nesigaili pastangų įrodnėdami, litelius vienuolius į kovą prieš pagonis. Kryžuočiai, skel žmonės čia pat, laike suvažiavimo su priešu, apšaukia
kad tai rusiškasis elementas kariuomenėje nulėmęs lai bę krikščionybę, buvo laikomi Dievo vaikais, jų karas Vytautą Lietuvos karaliumi ir mūru stovi apie jį.
mėjimą. Vokiečių istorikai* pereitame šimtmety dar su prieš netikėlius buvo laikomas šventu, teisingu karu, ne
Salyno sutartis buvo Vytautui reikalingas apsidrau
to laiko įprastu sąžiningumu kruopščiai nagrinėjo archy paisant kokiomis priemonėmis vedamas . . . Pagonys, dimas nuo Vakarų, kada jis turėjo visą savo dėmesį su
i
vų medžiagą, bet pastaraisiais laikais stengėsi ši svarbų ! kuriuos
dar prieš kryžuočių atsiradimą tų pačių vokiečių kaupti į santykius Rytuose. Vytautas visą laiką, kaip ir
įvykį nustumti į užuomaršą. Tačiau kaip jų išdidumui vyskupas Adomas iš Bremeno vadino žmoniškiausiais Jogaila, stengėsi įvykdyti Algirdo politinį testamentą—
skaudus buvo tasai smūgis, matome iš to, kokiu skubo- į žmonėmis, “homines humanissimi,” kuine savo dorumu prijungti visas rusų žemes prie Lietuvos. Ne be reikalo
tumu jie įrioglino milžinišką paminklą Tannenbergo lau-1 nė kiek nebuvo žemesni už krikščionis, tie pagonys buvo jis net savo vienintelę dukterį Sofiją išleido už Maskvos
kuose, kur Pirmojo Pasaulinio karo metu jie buvo sumu-J paskelbti “velnio vaikais” ir pasmerkti mirti. Taip prasi- kunigaikščio Vosyliaus . . . Bet žentas laikėsi gan nepri
šę rusus, (generolo Renenkampfo armiją)—šio amžiaus ! dėjo žūtbūtinė kova—žiaurių užpuolikų, nesiskaitančių klausomai, Vytautas matė, kad savo tikslo geruoju nepa
Rytų Europos galybę ...
! su priemonėmis, su senais, jau porą tūkstančių metų ra- sieks. Jam palenkti jis pasinaudojo totoriais. Kaip tik ta
da Krymo chanas Tochtamišas susivaidijo su Aukso Or
Vokiečių
kolonizacija i Rytu.
viduramžiais
miaiRai
vietoje gyvenusiais šio krašto
šeimininkais.
YOKiecių Kolonizacija j
y
v. ur«nz »
j
gu
Mindaugu
dos chanu Timui-Kutlugu ir pasiūlė Vytautui: “Tu padėk
Prieš pradėjus.kalbėti apie įvykius, tiesioginiai pri- SUmušė ties Saule—Šiauliais Latvijos kardininkus, šių man sumušti Aukso Ordą, o tada aš tau padėsiu atsi-
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JL’OZAS KRASINSKAS

Vienas uoliau.'.;; ‘-Keleivio” ko-esyo įdeni-i, gyvena ’Vo-'cester,
Marš.

kortuok, su blogais drau
gais nesusidėk, būsi laimin
gas, geri žmonės tau padės.
Tai buvo geriausi patari
mai. Jie tinka visiems—
jauniems ir seniems. Aš
stengiausi juos vykdyti. Iš
pinigų kortuoti niekada ne
bandžiau.
Atvykęs į Ameriką įsi
jungiau į lietuvių organiza
cijų veiklą.
Senų protokolų knygas
bevartydamas, randu, kad
daug kui- esu piritą priki
šęs. Daug kas jau ir pa
miršta.
Tėvelio žodžiai—skaityk
laikraščius ir- knygas, tapsi
geru vyru, išmoksi auklėti
šeimą, kiti tave gerbs ir
greit nepasensi, — taip Iš
dygo į galvą, kad ir šian
dien atsimenu.
Ir vykdžiau patarimą—
visuomet mėgdavau skaity
ti. Pirmieji laikraščiai, ku
riuos pradėjau skaityti, bu
vedusius prie Žalgirio laimėjimo, pravartu prisiminti to- likučiai susijungė su prie Vislos įsitvirtinusiais kryžuo- sėsti Maskvos soste.”
limesnę praeitį. Turim pradėti nuo tų veiksnių, kurie da- čiajs įr Lietuva atsidūiė kaip geležinėse replėse iš vakaVytautas organizuoja dideli kryžiaus karą prieš pa- vo Vienybė Lietuvninkų,
ve akstiną vokiečių kolonizacijai į Rytus, apie jų pastan- , „ į,- jg šiaurės žiauraus priešo apsupta. Vokiečiai žing- gonis—Aukso Ordos totorius. Po jo vėliava renkasi visa Lietuva, Keleivis, Sandara

gas pasigiobti svetimas žemes ir apie tų žemių gyventojų tnjs pO žingsnio ėjo pirmyn, varė iš sodybų prūsus, savi- Lietuva, riteriai lenkai, net h- vokiečiai siunčia savo krykovas su neprašytais okupantais.
t rosj
žemes, o juos pačius vertė savo baudžiauninkais, žuočių dalinius. 1399 metais įvyksta tragiškos kautynės
Jau apie 11-ąjį šimtmetį vokiečių valstybė, sus-ikū- jaa 1249 metais pusė Pi ūsų žemės atsidūrė vokiečių ran- L krainos stepėse, ties Vorkslos upe, netoli Poltavos. Vyi*usi į vakarus nuo Elbės upės, buvo pilnai išsivysčiusi, j jvOSe. 1283 metais jie jau pasiekė Nemuną ir toliau upė- tauto jėgos sutriuškintos, tikslas paklupdyti Maskvą ne
liestai, ypač Pareinyj, žydėjo, juose klestėjo pramonė, mis veržėsi i tikrąją Lietuvą. Neatsilaikė prūsai sukilėliai, pasiektas. Vytautas vėl turi brangiai mokėti už nepasiprekyba, bet ilgainiui, kai cechai ir gildijos sukaustė neatsilaikė dydviriškas sukilėlis Montė, nes krikščionims ■ sekimą, vėl turi kartoti unijos ryšius su lenkais, atidėti
gyventojus ir jų kūrybą ėmė varžyti, kai atsirado gyven į pagalbą plaukė vis naujos Vakarų avantiūristų jėgos—Ikovą su kryžuočiais. Bet jis vėl greit atsigriebia.
tojų perteklius, kai kapitalistinė santvarka ėmė rodyti vokiečiai, flamandai, prancūzai, anglai ir kt.—kryžiaus
Dabar gi aiškiai matome, kad išgarsintasis totorių
savo dantis (pagal vokiečių mokslininkų tyrinėjimus, ka vardu . .. Ilgai čia tektų pasakoti apie virš 200 metų tru laimėjimas prie Vorkslos buvo Pyrro laimėjimas. Jie tiek
pitalizmas jau buvo susiformavęs tada, bet ne 19-ojo am kusias kovas, apie Mindaugo, Traidenio, Vytenio,.Gedi jėgų čia išeikvojo, kad po to niekad nebeatsigavo. Po to
žiaus pradžioje, kaip iki šiol bolševikai aklai kartoja pa mino, Algirdo ir Kęstučio žygius, apie tą vargą, kurį ken jie daugiau nesiver-žė į Europą, kuri tuo būdu, Vytauto
senusias Markso tezes)—gyventojai, atsidūrę be žemės tėjo žmonės, kada bent tris sykius per metus vokiečiams žygio dėka, liko apsaugota nuo sunaikinimo, ir jos kul
ir be darbo, ėmė ieškoti sau naujų vietų įsikurti, ėmė į krašto gilumą įsiveržiant, liejosi nekaltų žmonių krau tūra, Lietuvos gyvo kūno ginama, galėjo ramiai augti ir
traukti į atsilikusius slavų gyvenamus kraštus į rytus nuo jas nesuskaitomose kautynėse—ties Durbe, ties Pilėnais, klestėti... Tą didelį Vytauto nuopelną maža kas mato ir
Elbės. Susikrovę šeimas ir mantą į vežimus, jie traukė Rudava, Strėva, ties Kaunu ir Merkine, ties Veliuona ir ''vertina, į jį atkreipė dėmesį (likimo ironija) kaip tik
vis toliau, apsigyvendami naujose žemėse, paversdami Medvėgaliu ir kitomis istorinėmis vietomis . . . Per šimt- vokiečių istorikas Pfitzneris, kurį kaip nacį čekai pakorė
baudžiauninkais senus jos šeimininkus. Lygiagiečiai ėjo ■ mečiu?.'lietuvių sukrautas turtas buvo vokiečių plėšiamas, °rahoje po Antrojo Pasaulinio karo. . .
Taip besipainiojančioje įvykių virtinėje daug naujų
kolonizacija jūros keliu—susiorganizavusi miestų sąjun- tūkstančiai belaisvių išvaromi žemės dirbti, vokiečių dvaga Hanza ieškojo naujų rinkų savo prekėms, vokiečiai ruošė Prūsų žemėje.
eiksnių atsirado, daug naujų pavojų ėmė grėsti Vytautaip pat slinko į rytus ir Baltijos jūros pakraščiuose sta
Tikrai, sunki buvo lietuvių būklė jrer tą ilgą laiką. ui. Maskva vis labiau kėlė galvą, lenkai prieš ji pinkles
tėsi vieną uostą po kito.
Kaip tik tada totoriai buvo užėmę visą Ukrainą, išblaškę vnė, nerimavo Algirdaičiai savo teises begindami prieš
Vokiečiai įsikuria Lietuvos pasienyje

i ūsų valstybę—siaubo pagauti gyventojai glaudėsi prie
Lieluvos, jos paramos ir globos ieškodami. Lietuviams
įsitvirtinti Rytuose trukdė mirtina kova su vokiečiais.
Kai beauganti Maskva ėmė rodyti Lietuvai r agus, Algir
das įašė skundą Konstantinopolio patriarchui 1371 me
tais, kad toji Maskva trukdo jam gintis nuo puolančit
vokiečių! Taigi, jei ne kryžuočiai, gal niekad Maskva ne
būtų įsigalėjusi ir šiandien gal regrasintų visam ku’tū
ringam pasauliui!

Taip 1201 metais vokiečių pirkliai įkūrė Rygos mie
stą, pradėjo latvių, kuršių ir estų žemių kolonizaciją. Pasrsaukę į pagalbą Kardininkų riterių vienuolių ordiną,
jie kardu pradėjo besipriešinančius senus gyventojus mal
šinti ir grasinti jau Žemaičių žemei. Apie tą pat laiką vo
kiečių imperatorius turėjo daug vargo su kitu plėšikišku
vienuolių ordinu—kryžuočiais. Šie buvo įsisteigę Pale
stinoje Kryžiaus karų metu tikslu globoti sužeistus ir į
vargą patekusius tautiečius, kryžininkus. Betgi turkams ' Vytautas Didysis stoja į kovą prieš įsiveržėlį vokie! į
alsiėmus Šventąją Žemę, kryžuočiai atsidūrė Europoje.
Atėjo Vytauto Didžiojo laikai. Lietuvių vokiečių
Pratę sauvaliauti svetur, jie plėšė ir skriaudė ramius santykiai pasiekė aukščiausio diamatinio įtempimo. Kę
gyventojus Vengrijoje, kur juos imperatorius buvo Įsi stučiui žuvus, vokiečiai ruošėsi galutinam laimėjimui.
leidęs. Norėdamas jais nusikratyti, Vokietijos valdovas Ir tik reikėjo Vytauto genijaus, kad Lietuva būtų apgin
pasinaudojo Mozūrų kunigaikščio Konrado prašymu duo ta nuo to baisaus priešo. Tačiau ilgai dar teko Lietuvai
ti jam pagalbos prieš jį puolančius prūsus lietuvius ir pa sukiotis Vytauto diplomatijos vingruose, ilgai kentėti.
sišaukė juos kovoti su ta paskutine Europoje pagoniška Vytautas pradėjo lemiamą kovą—kaip kalinys, be žemėgimine. Konradas juos džiaugsmingai priėmė, davė jiems ir galios. Žmonos kurgiaikštienės Onos pagalba išvaduo
kiek žemės ir vokiečiai riteriai vienuoliai 1230 metais tas iš kalėjimo, jis nužemintai nuleista galva pr ašo pagal
kukliai Pavislyj pasistatė pirmąją pilaitę poetišku vardu' bos pas ką? Pas tą patį baisųjį priešą . . . Išguitas iš tė
“Vogelsang” (Paukščio Giesmė). Nenujautė mozūras, vonijos, Algirdaičių išstumtas iš Lietuvos, Vytautas p:akad jis įsileido gyvatę į užantį, bet neužilgo jis tatai deda didįjį savo diplomatinį lošimą iš priešo stovyklos'
skaudžiai patyrė, kada ateiviai ėmė mušti ne tik jo prie- į Gudr ūs kryžuočiai pajuto, kad arą tur i savo rankose, nu
šus prūsus, bet ir jį patį!
į tarė jo būkle pasinaudoti, padaryti jį savo siekimu įranKryžuočiai, nuo Vokietijos atskirti dar plačiomis kiu. Bet kaip skaudžiai jie apsiriko! Tasai bežemis kuniPamarėnų žemėmis, pasidarė vokiečių kolonizavimo pio-1 gaikštis pradėjo didelę kovą, į kurią žvelgdami iš amžių
nieriais rytuose. Ilgainiui Vokietijos imperatorius net ofi- tolumos, matome vieną tikslą—padaryti Lietuvą galingą

ir kiti

Nors-jau akys susilpnėjo,
tačiau neiškenčiu žinių iš
Wdrcesterio Keleiviui ir kt.
patašyti. O juk yra daug
jaunų vyrų su gabiomis
plunksnomis, liet jie nieko
nerašo. Gal būti jų tėvai
jiems neįkalbėjo: Sūnau,
nesėdėk smuklėje, nekor
tuok iš pinigų. Gal jiems
nepatarė: Skaityk, rašyk.
Linkiu, kad Keleivis aug
tų, bujotų, lapotų ir visuo
met nepaliautų tiems “kaziminkams,” kurie sėdi per
naktis kelius pelenais apsikrėtę, kartoti: sustokite, ge
riau skaitykite, rašykite!

PIRMASIS KELEIVIO
SKAITYTOJAS

<ęstutaiiį. Bet Vytautas greit pažabojo likimą ir, išėjęs
’i’va i iLkiiiti, kas iš tik
tipresnis krašto viduje, savųjų besąlyginiai remiamas, rųjų buvo pirmasis Keleivio
skaitytojas, žinomo, neturint
isas jėgas sukaupia prieš kryžuočius.
ritus daugiau)
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TĖVELIO PATARIMAI

jai voje jo redakcijos narių.
?!:n;nt Keleivio 50 metų su
kakti. tokiu pasiskelbė dr. Jo
tos Posakėmis, miręs 1958 m.
oiržeiio 29 d., ilgametis So. Bos
tono optometristas.
Kai Keleivis pasirodė South
Bostone, J. Pašakarnis gyveno
Laurence ir plačiai dalyvavo
vietos lietuvių veikloje. Ten
steigiamos Palaipinės Draugijos
reikala.is pasitarti su M. Palta
navičių ir A. Žvingilu jis patai
kęs atvažiuoti kaip tik tą dieną,
kada išėjo Keleivio pirmasis nu
meris. Jis kalbėjęsis su redaktoriu M. Paltanavičių, kada A.
Zvingilas atnešęs jam ką tik iš
spausdintą Keleivio pirmąjį nu
merį. J. Pašakarnis jj pasiėmęs,
žinemo. tuoj perskaitęs ir tą ko
piją visą laiką saugojęs, tx?t be■ sikraustant iš vietos į vietą, ji
žuvusi.
kitos i pirmąjį Kelei
vio sknitvtnia sovo teisių nepa
reiškė, tuo bodu velioni dr. Jo
no Pašaknrnį reikia laikvti pir
muoju skaitytoju.
J.V-gas

J. KRASINSKAS, Worcester, Mas*.
%
191? metų pradžioje ma- mūsų geras vaikas, jei šių
io pusbrolis Jurgis Krasin- mano patarimų klausysi,
-kas atsiuntė man laivakor- Nuvykęs į Ameriką nesusi
ję, kad atvažiuočiau pas jį dėk su blogais draugais.
Thompsonville, Conn. Kai Venk kiek galėsi tokių
iš Butrimonių pašto parsi- draugystės. Nekortuok iš
nešiau tą laišką su laivakor- pinigu—iš kortavimo nebūte, abu tėveliai nusiminė ir si turtingas. Stenkis priašaras šluostėsi. Tėvas atsi- klausyti geroms draugijoms,
duso ir sako:
Jų Amerikoje netrūksta.
—Nežinau, ką tu ten nu- Grįžęs iš darbo, geriau laikykęs darysi. Esi jaunas, ir įaštį ar knygą paskaityk,
netoks stiprus.
negu į smuklę eik.
Aš nurodinėjau jiems,1 Kovo 10 d. vežė mare į
kad už mane menkesni iš- Alytų pas Mendelį, kad jis
vyko į Ameriką ir jau pini- mane į Prūsus nuvežtų. Se
gu į namus siunčia ir laiš- dėjau tarp savo tėvelio ir
kus r ašo, noi-s patys nemo- dėdės Jurgio Krasinsko. Jie
ka, o aš pats galiu parašyti, mane guodė, bet ir pamoKai iau buvo nuspręsta, kymus davė. Cia vėl kaitoPakalbinkim draustu ir
i~
užkariaukite jas tvą rk ykites io^e liet
ą t ą i* *
lt* *
* * t*
k* '**
<r *
* Lad <iš važiuoju, mano tėve- io, kad esu jaunas, kad pri
rytus—užkariaukite jas, tvarkykitės jose, bet man tar- „• galutinai apsiginti nuo vokiečių. Žingsnis po žingsnio lis mane raokė:
siminčiau retkarčiais, ka jie kaimynus užsisakyti “Keleinaukite! Taip pat ir Romos popiežiai laimino vokiečių jis savo keliu eina į priekį.
j —Tu būsi geras vyras ir dabai' sako: Iš pinigų ne- vį.” Kaina
gu |4_oq

I

Puslapis Keturioliktas

ATSIMINUS PRAEITI
M. MICHELSONIENĖ, E. Milton, Mass.
tiek susilpnėjo, bet už tai
spalio 6 d. prasidėjo “Mo
Gal nevienam bus Įdomu, terų Savaitė” su vaidinimu
kaip seniau veikė Amerikos “Žingsnis prie šviesos.” Ak
lietuvių progresistės. 1917 to, iai savo rolės atliko ge
metais ju veikla buvo pasie rai, ir publika, kurios buvo
kusi aukščiausio klestėjimo. pilna svetainė, karštai
Jos tada turėjo savo “Lietu jiems plojo.
vių Moteiu Progresyvi Su
Spalio 7 d. buvo surengtos
sivienijimą** ir leido savo prakalbos. Kalbėjo “Mote
oigana “Moteiu Balsą.’’
rų Balso” redaktorė K. Pe1917 m. spalio mėn. jos trikienė.
Publikos
buvo
suruošė didžiuli vaiu. pava daug. Nemažai parduota
dintą “Moteru Savaite,” ku “M. B.” ir gauta 13 naujų
rio tikslas buvo gauti LMPS narių.
daugiau rarių, o “Moterų j Spalio 1 d. buvo vyrų su
Balsui’’—daugiau skaityto moterimis diskusijos tema:
jų. Ir vajus puikiai pasise Kas kaltas dėl dabartinės
kė. “Moteru Savaitės” buvo santvarkos: vyrai ar mote
rengiamos visuose miestuo rys? Iš abiejų pusių smar
se, kur tik buvo LMPS kuo kiai ir gyvai diskutuota.
pos. Nors visų kuopų veiklą Kas laimėjo, sunku buvo
dabai' neišpasakosi, bet pa ; nuspręsti. Po diskusijų S.
vyzdžiu gali būti So. Bos Mich elsonas buvo pakvies
tono 19-oji kuopa, kurios tas tarti žodi. Jis nurodė,
pirmininke man tada teko i kad natys darbininkai kalti,
būti,
iiei jie rinkimų metu nebal
suoja už darbininkų parti
EUFROZINA MLKUŽIČTĖ
jos kandidatus, o renka sa
vo reikalams neprielankius
valdininkus.
Sųalio 9 d. kuopa turėjo
paskaitą apie gimdymų
kontrolę. Skaitė slaugė Vla
dė Ulčinskaitė, kuri nurodė,
' k2d
gimdymų kontrolei
daugiausia priešinasi kuni
gai, bet jei prabaščiams rei
kėtų pagimdyti nors po vie
ną kūdiki, tai jie kitaip kal
bėtų. Po jos trumpą agita
cinę kalbą pasakė M. Mi
chelsonienė.
Spalio 10 d. buvo protes

“Moterų Savaitė’
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KELEIVIS ,SO. BOSTON
MARGARETA MICHELSONIENĖ

MOTERYS RALFO VEIKLOJE
NORA GUGIENĖ, Chicago, 111

gybę ir kovoja už darbo žmonių
gerovę. Jis budi laisvės sargybo
je. ir laiku mus informuoja, kur
gresia laisvei pavojus.
Keleivis man suteikė klasini,
politinį ir demokratinį suprati-

Artimo meilės ir gailės- dirbo drabužių rinkliavose.
ir* bendrai jis mari davė vitingumo jausmas pašaukė Net ir dabar matau, kaip sapusišką išsilavinimą.
mus visus BALF’o kilniems jos BALF’o sandėlyje (tada* Keleivis išgydė mane nuo reiigi-

pnes ib metų, moterys da- skyrius)
Ivvauja direktoriate. Stei
giamajam susirinkime buvo
_ ___
_
išrinktos detoietiėtė Elzbie- mo plauti, susiuvinėti ir, " lodėKiš suteikia pilna dorovės
ta Paurazienė, chicagietė gražiai sutvakusios, atneš-( supratimą be jokių gązdinimų
Elzbieta Samienė, pittsbur- davo sandėliu supakuoti ir baubais.
ghietė Vera Količienė (ji išsiųsti. Turėdamos jautrias] Man labai patinka Keleivyje
buvo ir vicepirmininkė) k širdis, ypač atjausdamo s' pasikalbėjimai Maiklo tu Tėvu,
Nora Gugienė kuri iki šiai vaikučius ir našlaičius, jos! nes jie nėra vien juoxų kampedienai eina centro sekreto- rengdavo pramogas, kad.lis’ ljct_yra švicsi mokykla, teirės pareigas. Per eilę metų tuo būdu surinktomis lėšo- kitnti i?nių £ y1:34. ?r,clųlK
Alena Devenienę buvo n- te- mis galėtų nupirkti vaiku- M melu jubilicjaus, sveik,nu^.
bėra viena iš vicepirmmin-ciams reikalingų c abuzeKe|e’ivio štabą ir visus berė
kiu. Kan. Dr. J. B. Končiui lių, batukų, kurių rinkliavos radarbius. Ypač širdingai
išvykus Europon, Alena De- metu labai mažai arba visai kinu senuosius Keleivio
venienė ėjo pirmininkės negaudavo. Jos eidavo ra- Ponią ir Poną Michelsonus,
pareigas.
mas iš namo, rinkdamos au- * _________________
Vėliau direktoriate buvo kas tai ligoniams vaistų, tai
NORA GUGIENĖ
žymios veikėjos: deroitie- vaikučiams batukų pirkti,
tės—B. Keblaitiene, Maria
O ką kalbėti apie jų pasiKasevičienė, New yorkietės šventimą viešose rinkliavo-;
—Fianė Lapienė, Bronė ee gatvėse. Jos buvo pirmos1
Spūdienė, Valerija Tyslia- anksti rytą išeiti su dėžute'
vieriė ir Petronėlė Jurgeliu- ir paskutinės jas grąžinti j
Moteru skyriaus steigėja ir io redaktorė iki 1951 m., ir dabar daž tė-Beverage, buvusi
kurį I vakare. Ir taip išstovėjusios
nai jam rašo, gyvena. Miltone, Mass.
laikąBALF’o iždininkė.
gatvėje per ištisą .dienelę,
Per eilę metų direktoriate (jos nesiskųsdavo nuovargiu,
Gausybė visokių piešinių, Palengvėjo motinom ir maisto buvo Margareta Michelso- Tik atnešus dėžutes, jų akymezginių, siuvinių, rankom pagaminimas, šiandien krautu nienė, viena iš mūsų įžy- se nušvysdavo ypatingai mapadirbtų gėlių ir kitokių vėse gaunama viskas gatava: miausių veikėjų. Ji taigi bu- Toni šviesa, žinant, ka d
kaip
suaugusiems,
dalykų. Moterys čia įdėjo paruošta,
taip ir kūdikiams maistas, tik vo viena iš BALFo revizi- praleido dieną, atlikdamos
daug rūpesčio ir pastangų. tai reikia parsinešti iš krautu jos komisijos narių, šias pa- mielaširdingąjį darbą,
Visi gyrė bostonietes už vės ir sušildyti. Daugeliui jau reigas labai sėkmingai eida- Čia suminėjau tiktai kelis
jų darbštumą, o jos džiau nų motinų ir nešti iš krautuvės ma iki tol, kol baigės jos bruožus iš mūsų moterų
gėsi, kad į visus jų parengi
•darbuotės BALF’o veiklo
terminas.
mus publika taip gausiai
1954 metų seime buvo iš- je. Tų darbų buvo daugybė
VALERUA FUNKIENĖ
rinkosi ir jų darbą vertino.
rinkta Salomėja Černienė- ir visokeriopų. Jie reikalavo
Padrąsintos tokių “MoteMulks, kuri prieš tai kele- artimo meilės ir pasišventi Žymi visuomenininke, Balfo
to mitingas dėl nuteisimo
nasisekimu.
nus metus labai pavyzdin- 'mo tam maloningam darbui centro sekretorė, SLA centro
kalėti San Francisco darbi progresistės 1918 metais
iždininkė, “Keleivio” bendra
gai ėjo Našlaičių Komisijos atlikti. Tokius darbus atliko . darbė, gyvena Chicagoje, DI.
ninkų
vadų
Tarno
Mooney
Žymi visuomea" akž. ilgametė
sausio 19 d. surengė “ma
vedėjos pareigas. Tame pa- šimtai mūsų senųjų ateivių ’
SLA iždo globėja, uoli drr.g?- ir Warreno Billingso. Į šias skaradą.” Ši pramoga pra
čiame seime buvo išrinkta ir Amerikoje gimusių lietu-Į ——————■?
lio Chicago? draugija velkėj?, prakalbas atsilankė ir ne lenkė visus kitus pasiseki
visų mylima chicagietė vei- 'Vaičių ne tik Amerikoje, bet rie Keleivį ilgai įdomiai vairavo
gera “Keleivi©” b:ėi»’ė.
prašyti svečiai—studentai, mus. Viskas pavyko kuopui1 -- ■*»
» 12
____ ir ir
.Ti trorimiciii
Kanadoje.
Prie jųcavaitveiklos į padarė Jį geriausiu savait
kėja
Marija tRudienė.
Petro
 narl/iro
kurie tais laikais šnipinėda įkiaušiai! Publikos prisirin
nėlė Grybienė (dabar mi vėliau prisidėjo naujai at- raščiu.
vo ir skųsdavo valdžiai sa ko sausakimšai. Kostiumų,
Linkiu Keleiviui keliauti tol,
Kai metų pradžioje ši Į
rus), daug nusipelniu s i .vykusios sesutės.
vo
tautiečius,
kurie
nebu

kol
lietuviai šioj žemėj gyvens.
kaip
moteriškų,,
taip
ir
vykuopa surengė banketą, tai i
BALF’o veiėja, irgi kelerius Nors jau praėjo 15 metų,
čiuodavo kunigams rankų, jriškų, buvo didelis įvairu
Elena Ambrose
publikos tiek susirinko, kad Į
kaip BALF’as dirba, kad Chicago, III.
metus buvo direktore.
įkalbėto jui viešai pastebė mas. šis balius gryno pelno
netilpo salėn.
Pavalgius
1958 metų Newark (N. visokeriopais būdais galėtų
jus, kad salėje yra keli šni- davė S90.30, kas tais laikais
kalbėjo rajono organi
J.) įvykusiame seime į pa- palengvinti didelį vargą ne
pukai-studentai ir jie kaž ką buvo didelis pinigas. Reikia
ELENA AMBROZIENĖ
zatorė ir 13-os kuopos pirdintą direktoriatą buvo iš kaltai kenčiantiems br o- j
rašo, tuoj pašoko Jonas Ra- atsiminti, kad tuomet svai
rinktos šios moterys—Alena liams ir sesutėms, bet dar-'
manauskutis (dabartinis J. ginančių gėrimų narengiA. SKUDžlNSKIENĖ
Devenienė, Elzbieta Paura bas dar toli gražu nebaig-'
Romanas) ir reikalavo bal muose neparduoda vo; šiais
zienė, Marija Rudienė, Bro tas. Ir jei aš pažįstu mūsų į
so pasiaiškinti. Kalbėtojas laikais jie duoda daugiau
Tik
prieš
helerius
treles
pradė

nė Spūdienė ir Nora Gugie- lietuvaites, aš žinau, kad
jam patarė palaukti galo sia pelno. Ir biletų kaina
jos, suprantama, kartu ir
kalbos, kada bus klausimai būdavo 50 centų, o su už jo “Keleivy bendradarbiaut:, gy nė.
vena
Vokietijoje.
Žinoma, šių moterų veikla visi lietuviai, su dar dide
ir atsakymai. Po piakalbų kandžiais tiktai doleris.
Balfe nebūtų buvusi sėk sniu pasiryžimu, su dar di
Ramanauskas tuoj užšoko
Tiek moterų energijos
ant estrados ir pradėjo iš buvo įdėta ir kilnaus darbo nereikia, nes beveik kiekviena minga be visuomenėsprita- desne energija dirbs, aukos,
rimo ir ypač be moterų padės tiems po pasaulį iš
pažinti. Girdi, valdžios yra
atlikta tiktai gaila, kad vė šeima turi automobilį ir visa?
blaškytiems tautiečiams tol, j
reikmenas parsiveža.
pagalbos.
išleisti Įstatymai ir mes tu
liau užėjęs komunizmo Šu
kol
takia pagalba jiems bus
Taigi,
kai
palygini
praeities
Nuoširdžiai
įvertinu
ben

rim prie jų taikytis. Taigi
rnas viską nušlavė.
motinų
vargu?
su
dabartim
ais
,
drą visu lietuvių—vyrų ir reikalinga..
jis ir žiūrįs, kad čia susirin
parankumais,
tai
atrodo,
kad
Negaliu
baigti
šio
rašinio
kusieji pildytų Įstatymus.
moterų pasišventimą BALšiandien auginti šeimą yra ti'-.rTaip vaikėzas ir išsiplepė
F‘ui. Tačiau šia proga noriu nepastebėjus, kokios dide
MOTINŲ VARGAI
ras džiaugsmas ir laimė. O vi?
jo, kokį darbą jis atlieka li
pasidalinti mintimis apie lės paramos BALF’o veikla
dėlto taip nėra. Šiandien moti
visuomet susilaukė iš “Ke Seniau daug rašė “Keleiviui”
ko jis čia atėjo.
Seniau motinų padėtis tikrai nos savo likimu taip pat nepa moterų pastangas.
Po tos jo išpažinties Mi- buvo sunki, kartais net ir ap tenkintos. kaip ir praeity. Dau 1 Gerai atsimenu BALF’o leivio” ir jame vedamo Eglutės slapyvardžiu pasirašy
dama. gyv. Chicagoje, DI.
chelsonas davė jam toki verktina. Jos turėjo visos šei giausia nepatenkintostos, kurios pirmuosius darbus Chicago “Moterų Skyriaus,” kurio
metas. gyvena Miami pamokslą, kad jis jo ir šian mos drabužius ne tiktai pasiūti, apkrautos didelėm šeimom. Dv je. Atsimenu, kaip moterys įsteigėja ir per ilgus metus
Šiandien arti 23 milijonai mo
dien nepamiršta ir nuola bet ir medžiagą išausti. Turėjo trys kūdikiai gaji būt motina: nuoširdžiai ir rūpestingai vedėja buvo mūsų gerbia
Fla.
iš
lauko
vandens
atsinešti,
dra

terų
eina dirbti, kurių dvi iš
tikrai
džiaugsmas,
bet
jeigu
jų
ma ir mylima Margareta
tos per radiją prie Maikio
bužius
rankom
išskalbti
ir
iš

Michelsonienė. “Keleivio” trijų yra ištekėjusios.
su Tėvu” kabinėjasi. Mi
mininkė M. Michelsonienė.
džiovinti. Ir valgyti turėjo vi
pilnas
namas,
nuolatinis
riks
skaitytojų šeima yra nema
ch elsonui publika gausiai
A. G. JATt ŽIENĖ
Buvo dainų ir deklamacijų.
siems namie paruošti ir malko
i mas ir triukšmas, tai motina ga ža, to dėl jame spausdinami j Paukštį iš plunksnų pažinsi,
plojo, o nekviestus jaunik
mis išvirti. Gatavo maisto krau
Prie kuopos prisirašė 10
1 Ii ir iš galvos išeiti.
lius išbaubė iš salės.
raštai pasiekia plačiąją vi-1
tuvėse nebuvo, kaip dabar. Bet
Net viena tokia motina nusinaujų narių. Banketas vi
Spalio 10 d. moterys su šiandien, su visokiais moder
vylusi išžudė visus savo vaiku- suomenę, kas i eiskia, jog
sais atžvilgiais buvo sėk
BARBORA KRUŠINIENĖ
čius. Gaila mažučių, gaila ir ne- Jie tun didelę reikšmę ir
ruošė rankų darbo parodą. niais įtaisymais, su skalbiamom
laimingos motinos. Kad tokių svarbą.
mašinom,
gazinėmis
ar
elektri

Vasaros metu veikla Šiek Svetainė buvo meniškai iš
tragedijų išvengtum, būtinai
Ilgiausių metu “Keleiviui”
puošta. Ant sienų buvo iš nėmis krosnimis, šaldytuvais,
virtuvėj
turimu
šaltu
ir
karštu
reikia
gimdymų
kontrolės.
Ypač
j
r
j0 “Moterų Skyriui.”
kabinėta daug gražių mez
vandeniu, su voniomis ir kitais
. J i i. — < 1
/GOTA
to
reikia
dabar,
kuomet
visai
i
________ 2____________
ginių ir siuvinių, surinktų
patogumais, moterų gyvenimas
jauni,
gyvenimo
vargų
nepaty

iš kelių valstybių. Buvo ke
tikrai pagerėjo, šiandien jau re
rę, tuokiasi. Kad reikia gimdy
SVEIKINIMAS
li ir piešiniai. Vienas pie ta motina skalbia kūdikio su
mų kontrolės, tai pradėjo su
šinys ir vyro, J. B. Smelsto- terštus vystyklus, nes yra biz
prasti jau ir katalikų dvasiškiEsu Keleivio skaitytoja nuf
iaus, kuris buvo specialiai nio firmos, kurios, jei tik pa
ja,
VIOV JI iviuirvu
ja, nuu
kuri pirmiau visom
koturiorr
priešinosi Sakomi. ka,l vėliau-ii***®*
nupieštas šiai parodai. Jis šauksi, kas antra - trečia diena
šia išrastam, būdui
rau. T.iig. etai Keleivio įsaitkleta rus
vaizdavo pavergtą moterį atveža baltus, švarius išplautus
kontroliuoti ji jau prielankesnė. i ra. To dėl noriu nors iš dali?
su 'raudinėm ant rankų. ir išdžiovintus, o nešvarius ir su
Gal pageliau ir ateis laikas, apibūdinti, kaip man atrodo Ke
Visiems apžiūrėjus parodos mestus į plastikinį maišą, pasi
kada kiekviena motina turė.i tik leivis.
kūrinius, J. B. Smelstorius ima ir išsiveža. Už tą patamaviMan atrodo, kad mielas Kelei
tiek vaikų, kiek ji gali juos ge
; aaiškino apie meną ir jo m tai firmai užmoki. Bet tai
vis
yra socialdemokratinės ir
yra didelis motinoms palengvi
rai prižiūrėti, tinkamai išauklė
(reikšmę. Ona Raulinaitvtė nimas. Seniau reikėjo motinai
laisvos minties laikraštis. Jis
ti ir tikrai mylėti — kada jos
paskambino pianu, Norkutė viską pačiai išskalbti ir išdžio
yra darbo klasės atstovas ir pa
vaikai bus tik tie, kurių ji tikIpagriežė smuiku, o M. Mi- vinti, kas lietingom dienom bu
žangiausias ir geriausias savait
,rai norėjo, o ne tie, kuriuos ji
raštis iš visų savaitraščių, koks,
Ilga nu -1‘KoP-ivio” b?n'Jra- jehekonas pasakė monologą. vo dar didesnis vargas, šiandien Ilgametė “Keleivio” bendradar nenorom turi auginti.
tik kada ėjo ir eina.
! Ilgametė “Keleivio” rėmėja,
bė,
gyv.
Parry
fa
I
mirė,
N
J.
Parodon įėjus, jauteisi i daugelis motinų turi džiovinimui
gy'cna W. Hartforde,
Keleivis puoselėja brolybę, ly- bendradarbė, gyv. Chicagoje.
su savo žentu.
Conn.
lyg kokiame muz iejujė. i elektrinių prietaisų.

mingas.

l;

No. 18, Gegužės 4, 1960

SVEIKINIMAI

KELEIVIS 30. BOSTON
MATAS KRASINSKAS

|

Gerbiantieji “Keleivio”
leidėjai.

Puslapis Penkioliktas
JONAS BUTVYDAS

J Ameriką buvo pabėgęs ir Jo-' tų pritarimą mūsų visuomenė'nas Zinkevičius ir gyveno New je.
Yorke. bet 1908 metais jis grjLietuvai atgavus nepriklau-

Kelis žodžius neriu ir aš tarti
2o ir manė. kad jau viskas tus
oUupanta3 buvo
Jūsų
“Keleivio” 55 metų sukak.ta*? pat palinkėti Ji m visiems
‘Keleivio” Redaktoriui
feraL
i Sr-a‘ •'.““T’v K"“*- »« “rašte *•» >**«»
aes proga.
ilgiausių metų ir tokios pat išpat O. Puodzjuiiaitę ir K.
...............
......................
Kada
velionis
Antanas
žvingiGaigalą. O. Puodžiūnaitė mirė nauJ‘ J‘aud,es
Kuo žiauresnis yra demakra- tvermės, kokia pasižymėjo Jūsų
las pradėjo “Keleivį” leisti, aš
tinto socializmo slopinimas mū- laikraštis iki šio laiko atsakinŠiaulių kalėi*.-r ?, o 1£. C '.igclą diktatūra, o su ja ir smurtas—
‘.'.da gyvenau Beloit, \Vis. Tai
s} kraštuose, tuo svarbiau yra gam? lieti: n."tame darbe. Ypa•štrėmė į Sibirą, kur ir mrė. daug buvo persekiojamų, kaiina)i:vo paprastas laikraštukas.
išeivijoje išsaugoti jo ideologiją, tingai mums malonu Jus svei
Ten buvo Ištremtas ir J. Zinke- mų, nevienas nukankintas ir suTik kada jis perėjo j velionio
kino atžvilgiu Jūsų laikraštis kinti šio jubiliejaus proga, atsivičius, bet jis po 10 metui grįžo šaudytas už savo idėją,
Jurgio Gegužio ir Slask/Miehelper kelis dešimtmečius b? galo menant, kad labai žymi dalis
į Lietuvą ii ten r:rv.
! “Keleivis” energingai kovo.
so.no rankas, tapo turiningas ir
daug pasitarnavo mūsų bend- Jurna artimų žmonių, taip pat
Amžinos remyfc. čmuga.. As jo
iietuvilk, faitas
Įdomus, ;patingai kada buvo
rrm reikalui. Jverfndami ir bu- yra mūsų Susivienijamo nariai,
jūsų nepamirštu.
pradėta spausdinti “Socializmo
-smetonizmą, reika.landamas,
darni dėkingi už tai Tamstai ir Visiems Jūsų veikėjams asmeABC.
”
A
L.
Reikctv
kad Lietuvoje būtų grąžinta de
visiems bendradarbi?ms, šios niškai linkime sveikatos, gerbu‘
Filadelfija,
Pa.
Aš
ne
tik
mėgau
jį
skaityti,
mokratinė
santvarka.
sukakties proga karštai sveiki- vio, o taip pat Jūsų troškimų įbet
ir
šį
tą
parašydavau,
padė

nam? Tamstas Vid. ir Rytų Eu- vykdymo.
į
X- X XLietuvą okupavus Sovietams,
jau ir platinti.
ropos Socialistų Unijos vardu, j
“
Keleivis
” nepakeičia savo pa
Gerbiciuieji,
Su gilia pagarba
Turėdamas galvoje, kad ir
Žinios, kurios yra gaunamos'
žiūrų ir idealo, kovoja prieš
“Keleiviui”, kaip ir kitiems lieiš Jūsų tėvynės, liudija atkaklu
Povilas P. Dargis,
Senas
“
Keleivio
” bendradarbis, Aš skaitau “Keleivį” bene r.uo' pavergėjus ir kelia jų daromas
“Keleivio” /ptrisiK.:'* - korespon-. tuvių tikrai demokratiškos pamą, su kuriuo lietuvių tauta
lietuvių siuvėjų unijos, soctalde- 1907 metų, nuo to laiko, kada !
SLA Prezidentas
dentas Pietų Amerikoje, gyvena kraipos laikraščiams lėšų trūks inokra'j, L. Darbininkų Dr-jos Maikis su tėvu kalbėjo apie tai, Į skriaudas tėvynei, beldžiasi j
priešinasi priespaudai ir išsau
pasaulio sąžinę, reikalaudamas
Dr. M. J. Vinikas,
Urugvajaus sostinėj Montevideo. ta, įdedu $25.00.
gojo savo pasišventimą laisvės
kad čigonas margi į kunigus iš
veikėjas, gyv. New Yorke.
Lietuvai laisvės ir nepriklauso
SLA Sekretorius
idealams. Tegul dabartinės Jū
leido.
Raškinis
mybės.
sų tautos kančios, viltys ir as
Linkiu nuoširdžiai ilgų metų!
tos pusės, o dažniausia iš visų San Diėea Cal.X x X
(kerbiamieji,
piracijos sustiprina mūšų pasi
XXX
Visa" tai turint prieš alus,
pusių. Jisai rėmėsi žmonėmis,
Frank Kučiauskas
ryžimą išlaikyti bei išplėsti mū- Mielam ‘Keleiviui,”
Urugvajaus lietuvių demokratų
Truputį pavėlavęs siunčiu vi Bruce. W.
Gerai pažįstu vietos komunis
kurių dvasios reikalams jis išti
Vtn>'br:7i'?; ‘r
per SS metus iš savaitės į savardu yra labai malonu pasvei
tus, katalikus, jų vadus, vade sam Keleivio štabui nuošir
X * X
kimai tarnavo.
pos Socialistų Unija džiaugiasi,
,
.
.
, , . .
lius.
Jie
gaudyte
gaudo
Keleivį
kinti “Keleivį” ir palinkėti jam
džiausius
linkėjimus
jubiliejaus
galėjusi par pastaruosius sun- Xal,ę .be Pertrauk«8 1»”lu“s‘»n>
To dėl sveikinu Jus, draugai,
ir
jei
ne
viešai,
tai
slaptai
skaito
kuo geriausios sėkmės kovoje
kius metus egzilėje arfmiausiai lle“‘vlli »“"'■» *»*<*«■ hnk>- visus—redaktorių 1 su jo padė
proga.
j Keleivio gražios
sukakties
jį.
Tas
rodo,
kad
jis
yra
įdomus
už žmogaus teises ir nepriklau.
Į šią šalį atvykau 1913 mebendradarbiauti su Lietuvos so- me ryžtingai keliauti antratiek jėjais, leidėjus, darbininkus ir
proga rašau tik “gromatą.” nes somą ir demokratinę Lietuvą.
ne tik laisvosios socialistinės
cialdcmokratais, dalintis su jais metų ir tose kelionėse nepa- bendradarbius. Linkiu geriau
tais ir nors gyvenime pasitaikė .....
.
minties lietuviams, bet ir jos ... ,
. .. x.
. .
ir šj kartą negaliu su Jumis
mūsų sumanymais, rūpesčiais ir vargti!.
visokiu bangu įveikti, bet su .. ,
,
, _ .. _
Urugvajaus demokratinių
sias sėkmės ir ilgų ilgų metų! priešams.
„ , . :
. " .
.
... .linksmoje draugėje pabuvoti. O
Keleiviu
nesiskyriau
ir
nesiskir.
....
..
pažiūrų
To dėl linkiu Keleiviui dar il
-juk labai norėjau pamatyti MaiGegužės Pirmoji.De"°Jūsų P. Grigaitis
lietuvių
vardu:
gus metus skleisti šviesą ir susi S1U‘
Įkį su Tėvu. kurie netikėtai prieš
kratų Sąjungos
tarptautinio solidarumo šventės
Šis
mažas
čekutis
tebūnie
X X- X
pratimą savo skaitytojų tarpe.
AL Gumbaragis,
,40 metų užklydo pas mane Kau
Literatūros Fondas
diena, ragina mus visus keiti vimano prenumeratai apmokėti, o
Didžiai
Gerbiamas
A. Plavičius,
ne. Ir nuoširdžiai susipažinau.
sų Rytų Eurooos tautų tamp
M- Krasinskas
XXX
kas
liks
—
Maiklui
su
tėvu.
Redaktoriau,
P. Krygeris,
riausios vienybės, laisvės ir sa
Montevideo, Urugvajus.
Pagaliau daug vandens nute
vanoriškas sąjungos didžiąją ^®r*“amieji Keleivio darbuotoB. Žuklys,
Nuoširdžiai dėkoju už malonų
J. C. Navas
kėjus, daugeliui audrų praūžus
i jai,
mintį.
pakvietimą dalyvauti “Keleivio”
J.
Brazys
j—Maikis su Tėvu vėl mane su
NAPOLEONAS TRUMPIKAS Lawrence, Mass.
55
metų
sukakties
minėjimo
iš

M. Krasinskas,
55 metų jubiliejaus proga
Vilem Bernard,
rado ir šiandien nuoširdžiais
kilmėse Bostone. Dėl atstumo,
XXX
AL Pautienius,
Vid. ir Rytų Europos Socia
Lietuvių Darbininkų Draugijos
draugais tapome.
negalėdamas asmeniškai pasvei
Cerbiair.toji,
P.
Liaudinskas,
listų Unijos Sekretorius
| Penkiasdešimt penkeri metai!
85 kuopa siunčia šimtus linkėji kinti šio taip man artimo laik
A. šiupšinskas,
mu.
Sveikinu “Keleivio” ledėjus, Tai daug KELEIVIO nukeliauX x x
raščio leidėjus bei redaktorius
P. Totitas.
Priedas $10.00 čekis.
redaktorius ir bendradarbius 55 ^a, daug ir šnektą sukelta. Bet
tokios gražios sukakties proga,
Keleivio Redakcijai,
* *
metų sukakties proga, linkiu vi- vis dar tik jūros sūrus laželis
norėčiau tą padaryti nors laiš
Valdyba
Lietuvių Profesinių Sąjungų
siems geriausios sveikatos ir Jūsų jėgoms sustiprinti ir ke-i' Gerbiamas “Keleivio** štabe.
ku Noriu taip pat užtikrinti,
grupė egzilėje ir “Darbininkų į Montreal, Kanada
sėkmės.
kad, nežiūrint atstumų, visa šir
Prieš 30 metų pradėjus ben
liui paspartinti šiuo tarpu siunBalso” redakcija siunčia Tams-!
* * *
Pridedu $15 čeki: $4 naujo
dimi esu su Jumis.
dradarbiauti
toms nuoširdžiausius sveikini-1. M1 , . . _.
skaitytojo prenumeratos ir $10™ dežimk?. tik ne tėvo gyvati.
. “Keleivyje
. L ” pirKiek mano atmintis siekia,
dovanų.
J Davidson »n®s tašams, o naujo linetipo raUrugvajaus ir bene viemus ir geriausius linkėjimus
“Keleivis” ne tik lankė lietuvių
tams. Kuklus, bet nuoširdus nam iš pirmųjų Pietų Amerikos
“Keleivio”, sulaukusio 55 metų
E’. Pasi,, Tcxas.
Man labai gaila, kad negalė- darbininkų šeimas Amerikoje,
lietuvių, “Keleivis” prigyveno
mano linkėjimą’.
amžiaus, proga.
siu dalyvauti “Keleivio” 55 me- i bet jis persikeldavo per Atlantą
XX*
Būkite visi stiprūs ir links uolų korespondentą šioje koksik
tu sukakties bankete. Kaip tik ir atkeliaudavo į darbo žmonių
I^ondonas, 196G m.
Gerbiamiej,
■joje bičiulio Miko Krasinsko as
mi,
tuo taiku teks būti Waahingto-Inamus Lietuvoj! Jis visuomet
balandžio 10 d.
“Keleivio” sukaktis paskatino
menyje.
ne Lietuvos vadavimo reika- Ikuv? mfetai sutinkamas, o MaiJūsų V. Gervickas
Lkis
’»o Hutrrv
\rrvo 11
i lonbmmae
XXX
mane dar kartą prisiminti senus
buvo ypatingai
laukiamas.
Susirado “Keleivis” visoje
tais.
draugus, su kuriais kartu dirbo
Mieli draugai.
.
Linkėčiau, kad ko art'rrausiu
Pietų
Amerikoje ir skaitytojų,
1 ALT Vykdomasis Komitetas
me taipgi prieš 55 metus.
laiku Keleiviui vėl būtų atviras
Keleiviui,
nes yra pasirinkęs vieną iš tie
Džiugu pasveikinti 55 metus įŽVyks
Chicagos šio mėn. 29 kelias į mūsų brangią tėvynę, iš Senas “Keleivio” bendradarbis
1904 metais susipažinau su demokratinės lietuvių spaudos
siausių
kelių, nuo pirmo savo
keliaujant} Keleivį , kuris sasostinėje keturias troškusią laisvo ir tiesos žodžio., ir platintojas, gyv. Akron, Ohio. vokiečių kilmės, bet Lietuvoje
veteranui
Bostone
numerio iki paskutinio, ryžosi
vo gausiems skaitytojams i jų „
di
konferuodagimusiu ir Linkuvoje turėjusiu
Pačiam laikraščiui ir jo bend-;
namus nesą sviesą, ragina juos
_
. . „ ,
stalių dirbtuvę Fridriku Mater- Jei privačiame gyvenime, su prieš įvairių spalvų Lietuvos enbendromis jėgomis kovoti dėl«“ s" muf«i vmksnuus, lan radarbiams linkiu ilgiausių me
Sveikinu “Keleivį” iš Easto- nu. Jis buvo mokęsis Mintaujo- taukus 50 metu amžiaus, vie- ginti žmogaus teises, laikytis
kėlesnės visų ateities.
įkydamas Valstybės Departa- tų!
no, pa., jo 55 metų sukakties je ir buvo labiau už kitus vietos ny yra atžymima didelėmis iš- demokratinės tvarkos ir kovoti
Su pagarba:
LDD, veikdama nuo 1932 m., nientą, žymesniuosius Kongreso
[kilmėmis, o antrų nors kukliau- prioš įvairių spalvų Lietuvos en
proga. Esu skaitęs visokios pa žmones išprusęs.
yra gavusi iš “Keleivio” didelės'narius ir didžiųjų partijų cenJ. Vilčinskas
lsteigcme
socialistų
kuopa,
vi-i
.
. - .
, , ...
kraipos laikraščius, bet man pa
, , .
siu pobūviu, bet visu tokia su gėjus.
paramos. Juk beveik visi jos trus.
196G m. balandžio 8 d.
so labo buvo 20 narių. Is veik
Todėl dabar, žengiant dei
tinka geriausiai Keleivis, jis gi
Londonas.
nariai yra “Keleivio” skaityto-į Negalėdamas būti su Jumis
lesnių narių buvo Kastantinas kaktis švenčiama, tuo reikšmin
na žmogaus laisvę ir teisingu Gaigalas. Alfonsas Mickevičius, giau yra atžymėti sukaktuves mantinio amžiaus keliu, labai
jai, kurie kas savaitė semia iš jo “Keleivio” sukaktuviniame paXXX
mą, niekam nepataikauja ir tie Juozas Gaigalas, Ignas Bičkū- kolektyviniam organui, kuris džiugu ir garbinga pasveikinti
naudingų žinių.
rengime, noriu Jus pasveikinti
Mieli
draugai,
“
Keleivio
”
“Keleivio" vystyklai dengė ir
iiuo |ajšku
sos neslepia. Tą patyriau iš mu nas, Ona Puodžiūnaitė ir, žino-'atstovauja bendriems reika- visus “Keleivio” skaitytojus, rė
leidėjai, redaktoriai ir
Drat«iios_ brangų kūdlk, mėjus, bendradarbius ir patį
sų kolonijos įvykių. Keleivis la ma, Matėm.
tams.
bendradarbiai
Darbo
žurnalą
—
jis
sviesą
l
Reikalingą literatūrą gauda
išvydo “Keleivio” pastogėje ir‘kms” atliko labai didel> darbs»’
bai teisingai aprašė, kaip lietu
Kaip tiktai tokią garbingą jubiliejatą ir palinkėti geriau
Vokietijoje įstrigusių lietuvių viško klubo bolševikuojantieji vome per Mintaują, kur ir aš sukaktį mini prieš 55 metus gi sios sėkmės, kad švenčiant 75
ilgai čia buvo rūpestingai globo šviesdamas lietuvišką liaudį, socialdemokratų vardu sveikinu
nariai nuskriaudė du savo klubo dažnai važiuodavau atsivežti
męs demokratinių pažiūrų lie metų sukaktį “Keleivis’’ galėtų
mokydamas ją galvoti savo
jamas.
‘Keleivį”, jau pasiekusį 55 metų
O Puodžiūnaitė, I. Bičkūnas
narius už tai, kad jie drįso sa
tuvių spaudos organas “Kelei vis dar stiprus ir nepavergęs
Lietuvių Darbininkų Draugija protu, o ne pagal kokių nors au mžiaus.
ir F. Matėm dalyvavo Vilniaus
kyti
teisybę.
vis” gimęs tuo metu užsienyje, lankyti demokratinių pažiūrų
šia proga linki “Keleiviui” ne toritetų nurodymus, ir skatin
Tai jau reikšmingas„amžius, ir
Seime.
lietuvius visame pasauly ir lai
Aš, kaip pensininkas, gal ir
pailsti ir dar daug daug metų damas ją padėti Lietuvos žmo ‘Keleiviui” teke ir tenka jį eiti
Vėliau O. Puodžiūnaitė, J. kada Lietuva vilko Rusijos ca
svoje Lietuvoje.
keliauti ir skelbti šviesias demo nėms jų sunkiose kovose už lai >e poilsio, dažniausia audringa- neprisiruošiu dalyvauti sukak Gaigalas ir A. Mickevičius buvo ro jungą.
kratinio socializmo mintis.
tuviniame Keleivio bankete, bet suimti ir pasodinti Šiaulių kalė
ne ore, ir vis prieš vėją.
A. Gumbaragis
Tokiu sunkiu lietuvių tautai
svę ir geresnę ateitį.
Tegul*
“
Keleivio
”
jėgos
nesen

noriu
pridėti
savo
dalį,
kad
lai

jimam
bet
po
ilgo
tardymo
buvo
momentu “Keleivis” ėmė burti Montevideo-Urugvaj us
“Keleivis” buvo ir šiandien
LDD Centro Komitetas
♦ ♦ *
ta,
o
vis
daugėja,
kad,
kaip
iki
paleisti
kraštis
galėtų
keliauti
toliau.
mūsų išblaškytas išeivių gretas.
tebėra labiausiai papuliarus lie
XXX
1906 m. pasidarė visai karšta. Pasirinko jis kelią kuo šviesiau- Gerbiamieji,
tol, garbingai atlaikytų sutinka Tuo tikslu siunčiu $58.00 ir pra
tuvių savaitraštis Amerikoje ir,
mas liūtis ir kliūtis. Ilgiausių
iodel atsidureme Vokietijoj, bet .
. ,
....
Gerbiamieji Keleivio Leidėjai,
...
, .
-isia. Grynai demokratiniu deską aš ypač noriu pabrėžti, jisai netų visiems “Keleivio” arti- šau juos paskirstyti šitaip: Ke įr čia
Ačiū labai, kad nepamiršote
nebuvo
ram-vbės.
Mes
7
1
*
.
,
J .
Redaktoriai, Bendradarbiai ir
leivio prenumeratą apsimoku už išvykome į Ameriką, o O. Puoišlaikė savo liniją, nežiūrint to, liesiems!
prisilaikydamas—uz zmo- mus ir mes ta proga siunčiame
Rėmėjai:
5 metus, penkiems metams už
kad jis visą laiką buvo puola
džiūnaitėę A. Mickevičius ir K gaus teisių pripažinimą ir pa geriausių linkėjimų KELEI
Jūsų
sisakau ir Keleivio kalendorių, o Gaigalas grįžo į Lietuvą.
Nuoširdžiai ir pilnu palanku mas, jei ne iš vienos, tai iš ki.
vergtųjų laisvę, greit rado plaVIUI, jo visam štabui ir ben
J. Glemžn kas liks ($35.50 Adm.) skiriu
mu sveikiname Jūsų garbingą
dradarbiams.
nusipelniusį laikraštį — Keleivį,
senojo tėvo uniformai kiek šva
Vykti į banketą kiek per toli,
kurs sulaukė gražaus 55 metų
riau sulopyti, nes liūdna žiūrėti
Dr.
KAZYS
MIKOLAJTIS
jubiliejaus.
to dėl ta proga prašau priimti
į jį apdriskusį .. .
Per tuos ilgus dešimtmečius
prie šio siunčiamą nors kuklią
Senojo Tėvo gimtadienio pro
Jūs atlikot šios šalies lietuviams
mūsų dovanėlę.
ga linkiu Keleivio leidėjams, vi
didžiausią patarnavimą, juos
Jūsų,
siems bendradarbiams ir skai
auklėdami visuomeninių reikalų
Ona ir Jonas Talatai
tytojams bendrai rūpintis, kad
tinkamo pažinimo dvasioje, juos
Chicago,
III.
mūsų laikraštis galėtų išsilai
tiksliai informuodami apie vi
• * *
suotinius ir grynai lietuviškus
kyti ir dar ilgai mus lankyti.
' Sveikinu visą “Keleivio” šta
reikalus.
Neužmirškime, mes senieji nykbą 55 metų sukakties proga,
Jūsų darbas taip pat buvo di
stame, o jaunesnių skaitytojų
širdingai
linkiu “Keleiviui” dar
džiai naudingas ir Susivienijimui
mūsų spaudai nepaliekame. Tad
jo fratemalėje veikloje, nes Jūs
nors 55 metus keliauti.
pasistenkime, kad bent iki mū
visada parodėt mūsų pastangų
Maikis su tėvu maža ką už
sų gyvenimo dienų nepatiktume
gerą supratimą ir pastoviai išė
mane vyresni. Aš su jais susi
be lietuviškos spaudos, gi laik
mėt mus, pagelbėdami supažin
pažinau
1911 m. balandžio mėn.
raščiui palinkėsiu ir ateityje
dinti mūsų visuomenę su aktua
nevynioti niekada teisybės į
Senis tėvas daug matė šiame
liais Susivienijimo sumanymais
margame pasaulyje, daug vargo
ir siekiniais.
pakulas.
Poetas, daug rašė “Keleivy”
Todėl, Gerbiamieji, šią gražią
karuose kentėjo, to dėl siunčiu
Širdingai Jūsų,
Buvęs ilgametis Keleivio pla jam $5.00.
dieną, kai Jūs švenčiat savo ju
devinta dešimtį einantis, K. Vklijac , vardu, ginė Jur
Seniau daug
biliejų, leiskit pirmiausia Juras bet dar nepaliaujantis rašinėti barke 1884 m. kovo 2 (L, mirė
tintojas ir bendradarbis, gyvena
Walter PoweQ
“Keleivyje”, gyvena BridgeLau-rencr,
Mass.,
1942
m.
išreikšti mūsų padėką už jau “Keleiviui” žinių ir jf platinti,
Rumford,
Me.
Pittsburgh,
Pa.
,
vllle, Pa.
Easton, Pa.
liepos 16 d.
patirtą bendradarbiavimą, o
gyv. Miami, Fla.
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KELEIVIS 30. BOSTON

Puslapis šešioliktas

ĮDOMIOS ir NAUDINGOS KNYGOS
Pačiam Skaityti ir Kitam

TĖVO SUKAKTIES PROGA
V. ŽARSTEKLIS, Berlynas,

Vokietija

šiais možais palapiniavimo
Kai Jūs su' Slaikiu ir kiJ*e
aikščių yra moteliai. Marš(Laiškas iš Berlyno)

.

u

tais pustysite dalgius pra-

Brasta-Smo-

dalgiais pab.aidz.ot, po Te_ Masltva . Ka)ini.
vo oo metų\ lankas ir 7,.
pasi- nas - XT
j
Novgorodas
- tLeninsvaigmti sodrios žoles sklei,
._ •
džiamuose kvepaluose, tuo-^adas ’ ,V‘Į>1W l.
met. gal, čia. Ą Vokieti- =‘
įoi, irgi sves maskvimo tl-

•
po aukštuomene, ,kadj vbaigta sukolchozinti paskutinis
rajonas, iš kuriu šiandien
terašant, rodos, vra dar like nesukolchozinii trvs.
Irskvnė kaimą po kito.
Užtvino tūkstančiai agita• ■”

.

1

lETUVA BUDO. Stepono Kairio, \NGI.U LIETUVIŲ KALBŲ ŽODY
NAS, virš 20,000 žodžių, 368 p.,
labai vaizdžiai ir įdomiai parašyti
lepiai, kaina ............................. $4.00
atsimioimai kaip Lietuva kėlėsi
i* nueito, geriausia dovana kiek
viena pro^a, gražiais kietais vir ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS, P. Abilkio
istorinis romanas iš žemaičių I ri'teliais. iliua.ruota, 416 puslapių
što laikų, kieti apdarai .... $3.50
didelio formato. Kaina ____ 65.51
9 Vasario • February ■ 1 905 m.
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”»">*>•» « Įdomybių lan^mai aut?basu “
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Kr< .Įtarty. bUM-

Šitaip atrodė “Keleivio” pirmojo ,»i

tat takra.<fiun.
urnai tii»iU*taa uauavia
ku »u <tuo«u. o ape* ta k ra*
aera ari kalbu*. Ana*
rikvj rwautj tauta* tai daug
g**ro )<ut«r>ta iura»)-la»i
la-kra^ iue. ČK*a ūriuaaottf
ravuj

»um-

l*> '
tain
mar
|
Makai»ą

č*m»

Garkj ik kaftšjlotb

1

jrrnio'o puslapio pradžia.

Pasižymėjęs visuomenininkas, kalbėtojas,
“Keleivio'” bendradarbis, gimė Pažvelsyje,
Endriejavo valse. 18X7 m. vasario 1 d., mi
rė So. Bostone 1951 m. gruodžio 7 d. ,

lenų. Ar tai būtų labai di- ^tUne^Xnka -el-u lX muL Ir Pagaliau, jei po medele
skriauda dangiškų jau ne neužtenka gerų įaiK
dešimtų tėvynėj atsi-

aruodų savininkams?

mnms rp,k,a °rA,ian- U

Iš tos tautos vaikų, kurie
neteko savo žemės, kuriuos
žudė, trėmė per šimtmečius
ii- vieno ir antro internacio
nalo pateptieji, kurių profe
soriai, visuomenės veikėjai,
menininkai turėjo virsti šiasvikais, išeinamų vietų valy
tojais, sargais T . . Kurios
rašytojai, poetai, muzikai,
žurnalistai duonos kąsnio ir
naujos pastogės užtikrini
mui rūdija talentu ir pasi
ruošimu. Antai, Romos dulj <ėse pilnutiniai istorikai
oiaisiojasi ieškodami abeį otino noimalumo karalai
čio šventumo Įrodymui, kai
. . nuo prūsų kapų, nuo
Žalgirio mūšio laukų iki Le
dinuotojo vandenyno lietu
vių kankinių kaulais takai
nugristi.
Uždavinys nepilnutiniam
lietuviui

4

EMC DEGA, J. Savicko karo metų

•*'5 METAI, Kipro Bielinio alsinai
nimų antioįi dalis,
puslapia
Kairia ....................................... $6.0*

ĖMĖ DEGA, J Savicko užrašų an
troji dalis, 414 psl. kaina ....$4.50

tVILGSNIS J PRAEITI. K. Žu' o į
•mus otsiiiiininiai, 477 psl. Vai
na ........................................ $6.00.

tis žydų surasto būdo:
kiekvienoje šeimoje turėtų
SUKAKTUVINĖS MINTYS
būti Lietuvio Fondo Taupotoriu, varstė dieną ir nakti nlauJ?nt ^‘‘5’
162
..
v
,• x • moji dėžutė. Visur, visada,
vergijas pernesęs lietuvis, Mūsų
' Įžymiųjų Voi
’v=i„ sufill.
(Atkelta iš 10 psl.)
veikėjų
duris, varė į susirinkimus', Į”.a,kes; Vadlnas’ sm€nK>lodė šunis, kišo pasirašyti, ,klm ratus " duzS,am • • •
šalĮ jau praplepėjom beveik a 1 ęs.1. Sl? sa J’
t1*" daryta Fondo Vyriausioji
dvyliką
metų
vienybėje
su
6
?
p
...
iepia
”
c!li
!.
e
į
,u.° Valdyba visose kolonijose
kad stoja sava noriškai,
Tas pats Šibajev sako,
Kaip ir kiek norėtum spir- kad visi užsieniečiai
tenpilnutiniais lietuviais. Jei- ... u,1”?a a e?°,, e *!' išrinktų ar paskirtų skyrių
---- ——jyra
-----tis prieš prievartą, tokiam “mieli svečiai.“ Čia vien igu iš 5,000,000 dolerių meausi vaijyijas> kurios kikvieną
ir nepavyktų, nes mėnesius dar to užsieniečio reikšmė tinių parapijinių pajamų K
.h i mėnesi, pačiam dėžutės tauruošti agitatorių pulkai pa- neaiški. Jei iš Maskvos ar būtum po 1,000,000 dolerių am*.. ai
-P^ are. ^a pytojui stebint, atidarytų ir
skutinės prievartos ginklu Archangelsko į Plungę ab pasilik/savo kultūros, sa“
etuY>
taupmenas įneštų į Vyr.
panaudoja žodžius, kad esi vyksta Grigorijus, tai jis au- vos politikos ir savos—lie- žmogumi, vaizdingai Rai- Valdybos kasą. Paties tauuž karą, esi už Adenauerį, tomatiškai virsta plungiš- tuviškos veiklos reikalams
įr?“™“ a\ln?įpytojo namų knygutėje paesi už Amerikos kapitalis- klu> tuoj moko, kaip sėti h- . . . Tai šiandien jau turė- DI“Va. ,. *
’ Kai
žymima, kiek buvo rasta
tus. Daugumai kelias liko nūs ir tvarsosi parkuose, lyg tum savo Fonde mažiausiai aur^.. in^ejl??lį.. stlklu^ sutaupų. Metų gale skelbti
bėgti ai- neretai ir virvės ga- neliečiamas Oginskių pali-10,000,000 dolerių. O para- pa?... 1 palJ tlRlzlau^ .lr visų aukotojų pavardes,
las, nors apie pastarąjį kie- kuonis. Bet, žiūrėkime, Tė- įpijos per tą laiką—už dan- a£?c‘a“?la*. “f
I Suaukotas sumas panaukviena žinutė tuojau už- vas savo sukakties proga giškas gėrybes — airiams,
"*£** doti Lietuvių Namų staty,-foiomc
vnVrnSiomc
™
c
v„ir
ieskot
>
—
nesicta\
usį
Kei- į ,bai,. TLietuvių
. . „ ..___
.7 . .kulspranginama.
užsimano savo Plungę ap- italams, vokiečiams vyskumuziejui,
Į kolchozinimo akciją kai lankyti. Jei ir jis ją pasiek- pams kardinolams būtų iš- pamu
tūros ugdymui, tautai užsi^IIIrtVUŪ14 wvt4¥14
kur pavyyko net Įjungti ir tų, vistik butų užsienietis, o mokėję tik 40,000,000 do-1 Jubiliejaus dienos 1
tarnavusių
lietuvių išlaikyFORTŪNATAS J. BAGOCIUS

IENOJ ANT. “knygnešių karaliaus*
•‘.».iiv Kie •. Uo lini'* įdomūs al'i
minimai, 464 psl., kaina... .$6.0*

y

J

FRANK LAVINSKAS

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
paruošė Anicetas Simutis, daugy
bė žinių lietuvių ir anglų kalbomis
apie lietuvius visame pasauly,
464 psl. Kaina ........................ $6.50

i l'j.:y li>45) ■ ž rašai. Pirmoji da
lis 45-1 psl. Kaina ....................$4.50

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai ii
aiškiai parodo, kaip keitėsi visuo
menės santvarka ir kodėl ji dar
keisis. Kaina ......................... 25 Ct.

IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, M. Kati
liškio meistriškas aprašymas, kaip
karui einant prie galo tūkstančiai
lietuvių bėgo į Vakarus nuo ru
sų ‘vaduotojų’, 536 psl. Kaina $5.00

SUŽADĖTINĖ. J. Titinio 15 trumpų
pasakojimų, 180 psl. Kaina .. $2.00
LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE,
surinko ir suredagavo Jonas Ba BARABAS, Paer Lagerkvisto Istori
lys. 472 dainos su gaidomis. Ang
nė apysaka, laimėjusi Nobelio pre
liškai duotas kiekvienos dainos
mijų. Kaina ............................. $2.25
turinys, todėl tinka dovanoti ir
lietuviškai nekalbantiems, įrišta EMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios mū
326 pusi. kaina ........................ $6.00
sų rašytojos pirmojo karo metu
Amerikoje parašyti vaizdeliai su
MAŽOJI LIETUVA, parašė M. Gim
rašytojos paveikslu, 128 puslapiai,
butienė, J. Gimbutas, J. Lingis, J
’ ‘
......................................... 50 Ct.
Balys ir
Žilevičius, 326 pslkaina ......................................... $5.00 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.'
Parašė dr. D. Pilka. Pritaikinta
LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG
Amerikos lietuviams, 144 pusla
LlšKAI. Geriausias vadovėlis pra
pių. Kaina .................................. $1.00
dedantiems
angliškai
mokytis,
duoda ištarimų, angliškus pasikal CEZARIS, Mirko Jesulič romanas
bėjimus. Kaina .................... 76 Cnt.
trijose dalyse, kiekviena dalis po
X$2, ara visos 3 dalys............ $6.00
MARLBOROUGH’S LITHUANIAN
SELF-TAUGHT. M. Inkienė, ge NAUJA VALGIŲ KNYGA, parašė
ras vadovėlis lietuvių kalbos mo
M. Michelsonienė, 250 įvairių lietu,
kytis angliškai kalbančiam, 144
viškų ir kitų tautų.valgių receptų,
psl., kaina ............................. $1.26
132 puslapiai, kaina................... $1.25
UEMOKRATINIO SOCIALIZMO POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo
M. Valadkos parašyta knyga, 2o0
PRADAI. Populiari ir naudinga
puslapių. Kaina........................... $2.50
knyga sių dienų klausimams su
prasti. Kaina ................................ 60c.
KISS IN THE DARK, J. Jazmino
anglų kalba sodrūs vaizdeliai. Kai
DIEVŲ MIŠKAS. Balio Sruogos ne
na kietais viršeliais $2.00, o mink
užmirštamas aprašymas, kų jis ir
štais viršeliais ......................... $1.00
jo nelaimės draugai iškentėjo na
cių koncentracijos stovykloje. 483 ATLAIDŲ PAVĖSYJ, P. Abelkio ro
puslapiai. Kaina.................... $5.00.
manas iš žemaičių Kalvarijos pra
eities, 467 psl. Kaina............ $4.00
MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Ma
riaus Katiliškio romanas. 514 psl., VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
kieti viršeliai Kaina........... $5.00.
toks tvanas boti ir kų apie tai sa
ko mokslas? Kaina........... 25 Cnt.
NEMUNO SŪNCS. Andriaus Valucko romanas iš 1935 metų Suvalki SOCIALDEMOKRATIJA IR
BOL
jos ūkininkų sukilimo prieš Sme.
ŠEVIZMAS. Pagal Kautskį, nau
tonos diktatūrų. Pirma dalis 380
jausiomis žiniomis papildyta tuo
psl. Kaina.................................... $3.00.
Klausimu knygute. Kaina.. 25 Cnt.
NEMUNO RfiNfiS. Andriaus Value- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
ko romano antroji dalis, 426 pus
rašė E. Vandervelde, verte Vardu,
lapiai. Kaina ............................. $4.00
nas. Kaina............................. 25 Cnt.

Didelis knygos mėgėjas, turi didelį knygy
ir spaudos rinkinį, senas “K.” platintojas
ir bendradarbis, gyv. Long Islan City, N.Y.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS, jo TAVO KELIAS J
SOCIALIZMĄ.
meninių formų plėtojimosi pagrin
Parašė Leonas Bliumas. Trumpas
dai. Paulius Galaunė, didelė kny
socializmo aiškininmas. Kaina 2o c.
ga su daugybe paveikslų, gerame
popieriuje. Kaina .................... $8.50 lUOZAS STALINAS, arba kaip
Kaukazo išpopis buvo pasidaręs
SIAURUOJU TAKELIU, K.
B.
Rusijos diktatorių. Kaina ,25 Cnt.
Kriaučiūno atsiminimai iš Lietu
vos ir iš Amerikos lietuvių gyve DĖL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
nimo. 178 psU kaina ............ $2.00
vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietu
TIKRA TEISYBfi APIE SOVIETŲ
voje. Kaina................................25 Cnt.
RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz LIETUVOS
SOCIALDEMOKRATŲ
mo istorija ir valdyme praktika.
PARTIJOS PROGRAMINĖS GAI.
Labai daug informacijų, 96 psl.
RĖŠ, 32 psl., karna............25 Cnt.
Kaina ..................................... 50 Cnt.
/LIKO GRUPIŲ KOMISIJOS PRA
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
NEŠIMAS, arba kodėl mūsuose nė
PINIGAI, parašė Jonas Karys, la
ra vienybės, 80 psl., kaina .. $1.00
bai daug paveikslų, 255 psl. gera
popiera. Kaina ......................... $6.00 SENOVĖS LIETUVIŲ PINIGAI nuo
seniausių laikų iki Lietuvos ne
priklausomybės galo 1785 metais.
v R ROMOS POPIEŽIUS YRA KRI
STAUS VIETININKAS? Parašė
Parašė Jonas Karys, daugybė pa
veikslų, 396 psl., geras popierius,
kunigas M. Valadka. Svarbu susi.
kaina ........................................... $10.00
pažinti. Kaina ......................... $1.20
MILŽINO PAUNKSMfi, Balio Sruo ALTORIŲ ŠEŠĖLY. V. Putino-My-

gos trilogiška istorijos kronika, 73
kolaičio romanas trijose dalyse.
Nedaug kam ateina minpsl., didelio formato, gera popieAutorius, pats buvęs kunigas, ap
rašo, kaip kunigas Vasaris išsiža
evangeliku
bažnyčią, ir “Minijos“ viešbutis nakvy- tis kirpti liūtą. Aviną visi sių. Mūsų dienos, mūsų lai- kurs laisvė, ten būsijn lau- ra, kaina.........................................$2.50
dėjo kunigystes dėl moterystės.
dvasiškiai Įvykdytą akciją rės metu gautų senio pas- kęrPa- Kaip pradžioje sa- kas ir didi šioji valanda kiami ne su bažnytinėmis KODĖL AS NETIKIU I DIEVĄ?
Visos trys dalys įrištos į vienų
knygų, kieti viršsi, 031 puslapis.
nuomonė, įdomūs argumen
bažnyčiose ‘ atnašavo virs- laugoms infoimacijas iš kiau’ J'°S Keleivio skaityto- šaukte šaukia pačiu geriau- apyskaitomis ar prakalbų Atvira
tai. Kaina ............................. 20 Cnt.
Kaina ..................................... $6.00.
gamtiniu jėgų garbei. Smur- Grigorijaus, nes jis yra Ba- Jai sudaro savitą šeimą, tai sįu, pačiu našiausiu būdu ir gražbylystėmis . . .
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
to užmuilinimui panaudoti brungo ir Gandingos šian- ir galvojau apie liūtus ir darbu užpildyti lietuvio die- Pagaliau, kaip žvaigždė
iš Vakarų Vokietijos “gau- dienykštis šeimininkas, jis avinus. Keleivis išugdė lie- nas, kad 100 metų sukaktu- vakare pilkame horizonte,
KELEIVIS
narni iš ūkininkų“sveikini- yra “gimtųjų kolūkių” sa- £vĮ kuris di^so klausti: Vėse būtų galima Keleivį iškyla ir kunigas Sugintas,
636 E. Broadway
■
■
■ ■
So. Boston, Mas*.
mai ar skundai ‘ apie ten i vininkas.
Kas? Kodėl? Kaip? Vieš- pasveikinti
visą lietuvių kuris vienas jau surinko
buržuazijos nasrus riedan- Įsivaizduokim, mums pa- pačiai, carai, gubernatoriai tautą išmokius būti sau virš šimto tūkstančių dolesuomet atsiminkite knygą ir
čią ūkininkiją.
sisekė Į Rusiją
Įvažiuoti, ir raudonų skrybėlių ponai žmonėmis, ne šmaiščiaku- rių tik lietuviškoms mokykGERIAUSIA DOVANA
_
ima kas nors ir
apvagia kalbėjo ir kalba: Taip turi prfais svetimųjų agentais- loms. Argi tai mažas patą dovanokite. Keleivio ad
Darbymete čia pat. Gyvu- mūsų mašįną. Daug dalių būti! Tikėk! Baudžiavas, kolektoriais, bet tais, ku- vyzdys? Kodėl apie tai be
Jei galvojate apie dova ministracijoje galite gauti
irai be^ pašaro, žmonės vai- jiartu vežėm, kartu visas ir ________________ _
kiuo» ir himne minime.
.veik nekalbama? Kai kokio
šias jaunimui tinkamas kny
kosi uz atvežtą kopūsto gal- pavogg Mašina susinaraviJau senokai mane perse- klebono penkinė Balfui ar ną savo pažįstamam ar gas:
vą ar morką, vaisių ne uzj plungę neieidžia ir iš nA antklodA—88 vilnonė kioja vienas sumanymas. Ir, Tarybai didžiai būgnais draugui, tai atsiminkite, JAUNI DAIGELIAI, J. Narūnės gra
kad geriausia dovana bus žūs eilėraščiai mažiesiems ir mo
J.OSI mašinų ,r darbo pan- R^»
niurna manau’ «eriausia P>'°Sa Ke’ skardenama.
kyklinio amžiaus vaikams, gausiai
kių trūksta. Lztat gyvento- ,.fJa,kaj tie
an^ode
plmtem- ejvio juWliejus.
, Skundaamės, kad nė vie- šios knygos:
papuošta paveikslais, 56 psL, kai
JUS maitina į partines mu- R
;
pi J
koti^-25, mažas žadintu- Man
nag mQs kai kag -r mirda.
Stepono Kairio “Lietuva na ............................................... $1.30.

zos

S ^alių

paslėpsnius

poetai — maitina traktonų
dūzgimais, motorų mei ėmis
ir pranašiais partinio žodyno pasturlakais.
‘
ir amSnlnTp Ip -muitas

amatinmkų eilese.
Jūs gyvenate kaip tik
šventinėmis n u o talkomis,
tai tenka mintį lenkti lengvesnėn pusėn. Kelionės
šiandien madoj.. Žmonėms

seniai “Intourist” direktorius Šibajev Bonoje vokiečių spaudai pranešė, kad
šiais metais rusai užsienio
automobilistnms atidaro še-

t

iikurti Li^vto

Ir ta-i nas, nepalieka savo turtų budo“, kaina $5.50

VVt. ip4’ Pn '
BM-435 automašina Motam kur me§
derė.
p
. f J t pmeci“ skvic” 25000 rublių, motocį-------------------------------------- tų. Duokim didelę idėją, di
"ell?a .
^.VOJ Mas M-52-9800, runk laiZIGMAS JANKAUSKAS
delį hždavinį,—paliks. Net
darbavietėj ir laukti eiles^ krodis <Tobeda“-324, vyr.
ir pilnutiniai lietuviai.
NeJuclomis pnsintam iki nmk. laikrodis auksiniuose
Lietuvio Fondo reikalu as
kainų. Prieš akis kainų len- lukštuose—1300, automašidi-įstu klabenti duris asme
te]ė iš «Sov R^ja » pas_ na «vOlga“—40,000 rublių.
niškai : Michelsonai, Deve
kelbta valstybinės loterijos Ir kai tokias kainas išgir
niai, Bielinis, Račiūnas. Tai
fantų laimėjimo proga:
__
___________________
sti,y praeina
ir skaidriausios
pradžiai. O r g a nizacijos:
Vilnonė skara—530 rub- nuotaikos, o Tėvas gali
Rašytojų Draugija, dailinin
lių. rankinė armonika — džiaugtis galis savo sukaktį
kų draugijos, Profesorių
1 /0o mb., dviratis vyr.— švęsti saugioj Maikio su jo
Draugija, Žurnalistų Sąjun
ga, mokytojai, karininkai,
filatelistai, skautai, studen
tai. Jubiliejaus proga Ke
5265, šaldytuvas “Saratov- Valio žilam plaukui, bra
leivio gausi šeima turės pro
2”—1500, glindų kilimas vo už gerą kelią!
gų tai pasvarstyti.
apie 4 kv. metių — 1275,
Jutu
V.
Žarsteklis
Tuo tarpu: Keleiviui ke
dulkių siurblys 425. televiSeniau nrmažai rašė “Keleiviui’
liauti šimtus metu!
gyvena PtiOadelphijoje.
rijos aparatas—1950, sati- • Berlynas, 1960. 4. 11.

G1NTARĖLB, J. Narūnės graži pa
saka apie žvejų dukrelę, iliustruota,

Kipro Bielinio “Dieno* gera dovana vaikams, 24 pusi. di
delio formato. Kaina ................ $0.95.
jant”, kaina $6.00.
Kipro Bielinio “Penktieji PASAKĖČIOS, A. Giedrius,
knygoje yra 37 gražios pasa
metai“, kaina $6.00.
kėčios, 175 psl., kaina $2.00

Jas galite gauti ir Kelei
vio administracijoje:
636 Broadway,
Rnatmi 27. M

KNYGOS JAUNIMUI

Jei jaunas nepamėgs
knygos, jis jos neskaitys ir
uaugęs. Todėl tėvai turi
parūpinti vaikams ko dail
iau lietuviškų knygų. Pirk
dami vaikams dovanas, vi

NAKTYS KARALIŠKI UOSE,
do Dovydėno apysaka, 168

Liu
psl.,

kaina ........................................... $2.00
MĖLYNI KARVELIAI, Aloyzo Ba
rono apysakaitės vaikams, 69 psl..
kaina .......................................... $1.50.

DVYNUKĖS, N. Butkienės apysakaitės vaikams, 34 psl.,
kaina ............................. $1.00

JŪRININKO SINDBADO NUO
TYKIAI, įdomūs pasakojimai
jaunimui,
108 psE,
kai
na ................................. $2.00
LEKUčIO ATSIMINIMAI, A.
Giedriaus pasakojimai ma
žiems ir nemažiems, 136 psE,
kaina ............................. $2 50

