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L. D. S. REIKALAI.

platintojų^ darbininkų idėjos- kaip ką mažu ir būtTJ įdėję at-

JŲBILEJINIAM KOMITE
TUI ŠV. RAŠTUI PO- 

PULERIZUOTI.

je virš 
dolerių pelno.

Kaip kurie daro užmetimus 
LDS. centro valdvbos nariams

Iš Lietuvos.

kad to ir to nepadarė, t« ir ta įpratimo darbininkų tarpe 
praleido ar pražiopsojo... Tei-1 koplaetausio paskleidimo, ę 
sybė, LDS. centro valdyboje 
taip-pat yra visi žmones su sa
vo klaidomis ir silpnybėmis ir

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. • 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis.
Metams 
Bostone ir apylinkėj m. 
Užrubežyj metams

$4.00
$5.00
$5.00

“DARBININKAS”
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Ą*-?!

VOL. V. No. 102 (732).

ANTROJI DIENA LDS. 
SEIMO.

Streikierių fondas liuosai. 
Bus du laipsniai. Mokėdami 
metuose 50c,, gaus pašelpos 
laike streiko $4. Mokėdami 
dolerį gaus $8 į savaitę. At
minčiai mirusio Lietuvoje An
dziulaičio užpirkta mišios. Be- 
to prie progoj “Darbininke” 
indėti, jo biografiją. Steigti 
LDS. name krautuvę. Centro 
valdyba: M. Abraeinskas pir
mininku, A F. Kneižis sekre
torium ir prigelbės redakcijo
je, J. Glinęckis iždininku, Gu
das redaktorium. Į garbės na
rius pakelti Kneižis, kun. Ur
bonavičius ir kun. Juškaitis. 
Dvasišku vadovu kun. Kemė
šis. Visas Seimas begalo gy
vas ir pavyzdingas, be jokių 
užsikarščlavimų, be skundų, 
kaip kituose seimuose kad bū
davo. Seimas baigtas malda 
ir Tautos himnu.

Moterų Sąjungos seimas už
sibaigė. Centro valdyba: O. 
Samsoniutė pirmininkė, Vai
čiūnienė sekretorė, M. Bren- 
zaitė iždininkė, A. Nausėdienė 
redaktorė, A. Petrauskaitė ir 
B. Vaškiutė atstovės į Tarybą. 
Dąlvvavo kun. prof. Meškaus
kas ir kiti žanras svečiai.

A. F. Kneižis.

Anglijos angliakasių Fede
racija išsiuntinėjo paskelbi
mus į visus Federacijos sky
rius kad streikas prasidės rug
sėjo 25 d. Geležinkelių ir tran
sporto darbininkai angliaka
sių streiką rems, bet ar jie 
rems patys streikuodami, tai 
dar nežinia.

• SPAUSTUVNTNKŲ 
STREIKAS.

Bostone sustreikavo 500 
spaustuvių darbiųinkai. Rei
kalauja pakelti $10 savaitėje. 
'Susitrukdo spausdinimas mėn
raščių, mokykloms vadovėlių 
ir job’iniai darbai. Streikinin
kų skaičiun ineina ir knygų 
apdarytojai. Kaikurios spaus
tuvės pakėlė $6 savaitėje ir su
sitaikė. Dabar mažiausia spau
stuvės darbininko alga yra 
$33 savaitėje. Mažiausia kny
gų apdarytojo alga $21'savai
tėje.

SUBATA, RUGSĖJO 4 D., 1920.
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LIETUVA IR LEN
KIJA DERISI.

Laikraščio Berlingske Ti- 
dende specialis koresponden
tas iš Kauno praneša, kad du 
Lenkijos pėstininkų pulku, es- 

. kadronas raitelių ir artilerijos 
batareja perėjo lietuvių lenkų 
demarkacijos liniją ties Au
gustavu ir susirėmė su men
kesnėmis lietuvių spėkomis. 
To pasekmė buvo, kad abiejo
se pusėse buvo užmuštų ir su
žeistų. Dabar Kaune eina kon
ferencija tarp lenkų generalio 
štabo ir lietuvių valdžios ru- 
bežiaus klausime. Lenkai rei
kalauja lietuvių žemės tęsti 
karinius veikimus, bet kadan
gi tai būtų priešinga rusų-lip- 
tpvių sutarčiai tai lietuviai tu
ri lenki} reikalavimą atmesti. '

LAIVU LIUODUOTOJU 
STREIKAS.

Bostono laivų liuoduotojai 
sustreikavo prieš Anglijos lai
vus. Streikas politiškas — 
protestas užnęįleidimą Aus
tralijos arcivyskupo Mannix į 
Airiją ir abetnai už Anglijos 
spaudimą Airijos. New Yorke 
taip-gi darbininkai neliuoduo- 
ja Anglijos laivų. Laivų liuo- 
duotojai daugiausia yra airiai. 
Anglų laivai dabar samdo neg
rus.

DARBO DIENAI.
(Rugsėjo 6 d.) 

Susiburkim darbininkai, 
Paprasti ir mokslininkai, 
Tad mūs niekas neapvils 
PaAuksuoti laikai kils.
Proto, rankų darbininkai, 
Kaip tik visi susipras, 
Pataps patys savininkai 
Sugyventi būdą ras.
Šumenks turčių kapitalas, 
Kurį krovė vien tik sau. 
Visiems sukčiams ateis galas 
darbininke, laimė tau. Tt-. -
Taigi stokim į vienybę 
Darbininkai, visi mes: 
Nes vienybėje galybė 
Augs, bujodama klestės.

U. Gudienė.

PAKELS ALGAS.
Suv. Valstijų laivyno sekre

toriui Daniels laivų statymo 
darbininkų algų tyrinėjimo 
komitetas patarė pakelti algas. 
Sekretorius Daniels žadėjo 
greit tą dalyką aprūpinti. Al
gų pakėlimu pasinaudos 75.000 
darbininkų.

PAKELS algas.
Broekton, Mass.— 

Valstijos arbitracijos komite
tas išdavė savo nuosprendį 
algų klausime čeverykų dirb
tuvėse. Daugumui cutter’ių 
pripažinta pakėlimas.

LDS. augant ir stiprėjant 
atsiranda kaskart platesnė 
dirva veikimui ir pritaikymui 
įvairių rūšių darbininkiško 
/reikimo ir įvairių darbininkų.

Reikia mums propogandos

PASITENKINO.
Lenkijos vyriausybė, atsiun

tė formalį atsakymą į Ameri
kos reikalavimą nosibriauti 
Rusijon. Amerikos valdžia e- 
santi atsakymu patenkinta. 
Francijos valdžios nuomonė 
buvo ta, kad lenkai gali ženg
ti pirmyn ik strategiškos lini
jos pasieks. Anglija laikėsi to, 
kad lenkai daugiau nei žings
nio nežengtų. Amerika sutiko, 
kad lenkai gali eiti pirmyn, bet 
su užtikrinimu, kad neturi 
užgrobimo tikslo.

SUBMARINAS ANT 
JŪRĖS DUGNO.

N e w Y o r k. — Amerikos 
submarinas S-5 nuskendo ir 
jau 35 valandos, o jo negali
ma iš dugno ištraukti. Sub- 
marine yra 30 žmonių. Jiems 
yra pumpuojama oro ir gal ne- 
užtrokš iki iškels submariną.

MILIUKOV PAS 
WRANGELĮ.

Buvusis profesorius Miliu- 
kov išvažiavo iš Paryžiaus į 
Krimą įstoti į gen. Wrangelio' 
kabinetą.

S

MOTERŲ SĄ-GOS MASS. APSKRIČIO

IŠVAŽIAVIMAS
ĮVYKS

* 5 D. RUGSĖJO (SEPTEMBER) 1920
Montello, Mass.

ANT p. KVARAGIEJAUS ŪKĖS.
Bet jeigu tą dieną lytų, tai išvažiavimas 

, įvyks savaite laiko vėliau, t y. 12 dieną Rug
sėjo (September). "

RENGIMO KOMISIJA.

skleidėjų, reikia mums įvai
rios rūšies organizatorių vei- 
kėjų-darbuotojų. Kaip tai pa
skaitų skaitytojų, teatrų lošė
jų, dainininkų, pramogų ren
gėjų, tvarkytojų kaip idėjinės, 
taip ir bizniškosios kiekvieno 
dalyko pusės dėlto kad bizni š- 
koji pusė kiekvieno dalyko jei 
tik jinai yra tinkamai sutvar
kyta ir atlikta, visuomet labai 
daug prigelbsti idealo pastaty
mui ant tinkamos papėdės ir 
tam idealui priduoda ekonomi
nės plėtojimosi spėkos. Nors 
mūsų LDS? yra grynai idėjinė 
organizacija, bet iki šiol LDS. 
Centro Valdvbos didelė dalis• A*
energijos buvo suvartojama 
ekonominėje srityje mažinant 
įvairius iškaščius . iki mini
mam, tai yra iki tiek, kad jau 
daugiau negalima.

Tasai darbas ir pastangos 
davė gana gerus vaisius arba- 
pasekmes.

Į penkis metus sulaukėme 
nuosavaus gana didelio, pui
kaus, geriausiame biznio plei- 
se padėto mūro namo vertės 
virš 35 tūkstančių dolerių. ■

Turime savo visas didelei 
spaustuvei reikalingas maši
nas, turime savo knygyną, tu
rime taip sakant gerai išvys
tytą biznį.

Jeigu šiandien parduotūme 
visą tą nuosavybę, tai ne tik 
ką lengvai padengtume visas 
mūsų LDS. padarytas pasko
las, bet dar liktų mūsų kišene-

■- r.
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PRANEŠIMAS.
Utarninko “Darbininko” 

numeris dėl pripuolamos pane- 
dėlį Darbo Dienos šventės ne
išeisi Todėl sekantis “Darbi
ninko” numeris bus ketvergi- 
nis.

Iš “Darbininko” išsirašykite laik
raščių, ateinančių iš Lietuvos.

Už $1.00 gausite 32 ekz. už 50c. 
—15 ekz.
AMERIKOS RAUDONOJO KRY

ŽIAUS APRAŠYMAS APIE
GAISRĄ KAUNE.

Kaunas , Lietuva — Gais
ras sunaikino seses namų eiles 
(blokus) Kaune, ir tūkstančiai 
žmonių pasiliko be namų - dauge
lis mirė. Šis buvo ketvirtas di
delis gaisras į penktą sąvaitę 
Vietinė Amerikos Raudonojo Kry
žiaus komisija dikčiai pagelbėjo 
benamiams? • išdalindama drabu
žius ir užkločius. Komisija var
tojo vienintelį ligonvežimą mieste.

Manyta priežastis gaisro, tai 
bolševikų darbas. Ugnegesių strei
kas, stokumas ganėtinių ugnį ko
voti prietasų ir necentralizuotas 
autoritetas dikčiai varžė kovą su
laikyti gaisrą.

Miestą valdo trįs majorai arba 
miesto viršininkai, vienas atsto
vauja lietuvius, kitas žydus ir tre
čias lenkus. Kuomet gaisras pra
sidėjo, majorai laike konferenci
ją sutvarkyti algas pasilikusių 
ugnegesių. Konferencija buvo 
pirmutinė, kurioje visi trįs sutiko.

Amerikos Raudonasis Kryžius 
aprūpino prieglaudas benamiams 
senojoj rotužėji, ŠŠ. Petro ir Povi
lo bažnyčioje ir turgavietėse. 
Leitenantas Luhr Bridges iš 
Sparker, Georgia, Raudonojo Kry
žiaus direktorius, patarė lietu
viams budavonių dinomitavimą 
kurios užstojo ugnies kelią. Ma
jorai sušaukė kitą konferenciją ir 
patarimas priimtas. Išsigandę, 
pulkai bėgo per didžiausias gat
ves, nešdami visus savo turtus. 
Tūkstančiai šeimynų turėjo mie
goti ant upių krantų, bažnyčiose 
ir turgavietėse.

Amerikos Raudonasis Kryžius 
organizavo biurą pagelbėti pakly
dusius ar taip nuo* tėvų atskirtus 
vaikus.,

Kaune yra 80.000 gyventojų. 
Miesto apdrutinimai buvo stip% 
riausi visoj Rusijoj. 
Latvijos laikraštis giria komisijos

darbą.
“Semgaleetis” dienraštis išleis

tas Mintaujoj, Latvijoje, editori- 
ale komentuoja apie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus darbą tame 
mieste ir Baltijos Valstijose.

Komisija veikė per penkis mė
nesius. Įsteigė virtuvę, kuri kas
dien valgydina 1500; komisija duo
da drabužius, maisto, medikališkų 
ir ligonbutinių tavorų vietiniems 
ir artimesniems ligonbučiams, mo
kykloms, prieglaudoms ir vaisti- 
nyčioms. Pas mus Latvijoje ko
misija įsteigė Moterų Pagelbos 
skyrių.

------------------ ?

Gerbiamasis Tėyeli! skai
čiau Bostono (AmerikčjeV 
* ‘ Darbininke’ ’ .atsišaukimą j 
dvasiškius, kad pinigais prisi
dėtų prie šv. Rašto pigaus iš
leidimo 500 metų /Šėmaičių 
Vyskupijos sukakčiai paminė
ti. Tai ir aš, nors esmu pa
prastas darbininkas, ne dvasiš
kis, pritardamas tam bran
giam ir prakilniam darbui; 
prisidedu maža dalelė—10 dol., 
už kuriuos gausite 337 auksi
nus. Užtai man vieną ekzem- 
pliorį atsiusite adresu: 726 W. 
18-th str. Chicago, III. N. Am,.

Juozas Puplesis.
P. S. Jei parvažiuosiu na

mo, tai į Dauskų kaimą Ve- 
viržėnų vai. Ar jūsų leidinys 
ne tas pats, kaip ir šv. Kazi
miero? . J. P.

Atsakas. Ne tas pats. Šv. 
Kaz. pilnas šv. Raštas ir dviem 
kalbom. Mūsų vien tik lietu
viškai ir vien tik Naujosios 
Sandoros. Mūsąjį .norime pla
čiai žmonėms paskleisti. Tai
gi labai ačiū, kad savo auka 
papigini jį. Gerai būtų, kad 
ir kiti gerieji katalikai pasek
tų gražiu Tamstos pavyzdžiu. 
10 dol. mums nebemaži pini
gai.-"Prašom paraginti pažįs
tamus. Kom. sekretoris:

Kun. J. Tuihas-Vaižgantas. 
(Kauno “Tauta”)

I
I

š dešimties tūkstančių kreipti daugiau domos į mūsų

l

IŠ RAMYGALOS

sustiprėjo ir

Į Dancigą atplaukė Ameri
kos karo laivas Pittsburg teik
ti globą Amerikos piliečiams 
to reikalaujantiems*.

Suv. Valstijų laivyno sekre
torius Daniels Darbo Dienoj 
laikys prakalbą Indianopolis’e, 
Ind.

organizacijos idealų platinimą, 
į krikščioniškai darbininkiško

»»

KALBĖS DARBO 
DIENOJ.

AMERIKOS LAIVAS 
DANCIGE.

PASVALIO MIESTELIS 
- SUDEGĖ.

26 liepos išdegė pats mieste
lio vidurys, liko be pastoges

I

likti ir geriaus negu kad da
bar yra atlikta, bet ir už atlik
tus darbus perdaug juos nu
peikti man ding nėra už ką.

Amerikos socijalistai jau 
tiek metų gyvuoja, tautinin
kai arba sandariečiai taip-pat 
o namo nei vieūi nei kiti nusi
pirkti dar neįstengė, ir finan
siškai už LDS. stovi žemiau. 
Vyručiai, labai yra Lengva by 
ką kritikuot, bet pamėgink į- 
sistoti į jo kurpes ir tuojaus 
pajusi kaip tos kurpės yra ne
lengvos ir kad jos tai vienoje 
tai kitoje vietoje trina ir spau
džia ne kartą net iki kraujų.

Mes ačiū Dievui LDS. cent
ro valdyboje nuo pat jos susi* 
tvėrimo ir iki šiol turėjome 
žmones vien idealistus, kurie 
dirbo ne už tas algas kurias 
gaudavo, bet dėl idėjos ir vien 
tik dėlto tokias pasekmes ma
tome. Mūsų organizacijos cen
tro valdyboje iki šiol dar nei 
vieno gobšo nebuvo, o aš ti
kiu kad ir ateityje mes . to 
įstengsime apsisergėti. Gerai 
pastatyta finansinė pusė bent 
kokios organizacijos visuomet 
tą organizaciją stiprina ir i- 
dealiu žvilgsniu. Kaip žmogui 
sunku idealų svajonėms nuo
širdžiai .atsiduoti kuomet jau
ti tuščią pilvą, taip ir organi
zacijai sunku skleisti savo ide
alus kuomet jos iždas yra tuš
čias.

Mūsų LDS. jau finansiškai 
dabar turime

■

, iš
platinimo ir sustiprinimo. A- 
pie tai privalo rūpintis kaip L. 
D. S. centro, taip apskričių ir 
kuopi} valdybos ir kiekvienas 
LDS. narys ir narė, nes tai y- 
ra kiekvieno būtina priedermė.

F. V.

Ramygalos valsčiui dabar yra 
Įkurtos 8 pradinės mokyklos. Pro
gimnazija jau treti metai gyvuoja. 
Mokinių lankosi 120 ypatų .Šie
met ątsideng 4 klesos, tai tikimės 
padidės skaičius mokinių. O su 
namu tai didžiausias vargas, kur 
dabar, randasi progimnazija tai 
yra valsčiaus valdybos namas 
Šiemet pasidauginus mokiniam 
nebetilps. Sumanyta statyti pro
gimnazijai namą, o lėšų nėra iš 
kur gauti, žmonės suvargę, be to 
viskas brangu, sunkus padėjimas. 
Todėl Saulės draugijos valdyba, 
kreipėsi į jus brolius Amerikie
čius Ramygaliečiai, Truskaviečiai 
ir Anciškiečiai ištieskite pagelbos 
ranką savo broliam vargstantiems 
tėvynėj. Padėkite įvykdinti tą 
prakilnų darbą, aukokite tautie
čiai kiek kas išgalite dėl pastaty
mo Ramygalos progimnazijos. 
Mes įsitikinę esam, kad jus parem- 
sit mus tame svarbame darbe. 
Aukotojų pavardės bus viešai pa
skelbtos mitinge Ramygaloje kiek 
kas aukavo. Aukas siųskite sau
lės dr-jos valdybai,/arba gimnazi
jos statymo komisijai Ramygalo
je. Prašome ir kitus Amerikos 
laikraščius perspauzdinti šitą at
sišaukimą.

UŽIMTI VAKARAI.

Rugsėjo 26 d. ir lapkričio 7 d. 
Šv. Petro bažnytinė svetainė yra 
paimta L. Vyčių 17 kupos dėl 50 krikšč. ir 60 žydų šeimiriū. 
Koncertų. Kas dalyvaus progra- Nuostolių 4-5 mil. auk. Sūdė
me, bus pranešta vėliau. ' ge daug linų ir poper. pinigų.

James M. Keyes
Advokatas1

350 Broadway, So. Boston, Mass.
TEL. 80. B08TDN 212 OR 80. BOSTON 60 i
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2 DARBININKAS

pramonė yra taip
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Amerikos farmeriai turi trečda
li visų esamų automobilių, 
tus valdo miestiečiai.

Rusijos Darbininku Judėjimo

žemiau dedame pradžią il
go straipsnio, kurs yra iš po 
plunksnos gabaus publicisto 
PR. PENKAUSKO. Rašytas 
Petrograde pabaigoje 1911 m. 
Dabar matant prie ko Rusi
jos proletaras priėjo labai in- 
domu ir svarbu pamatyti, ko
kiais keliais Rusijos darbi
ninkų judėjimas ėjo ir plė
tojosi Kadangi straipsnis ra
šytas toli prieš Rusijos pro
letaro diktatūrą (bolševikų 
užviešpatavimų), tai išanksto 
žinome, kad autorius buvo be
šališkas ir skaitytojai patys 
tų pamatys, tiim ’•

Streikas kaipo įrankys dar
bininkų ir abelnai šio pasaulio 
silpnųjų savo būvio pagerini
mui vartojamas — žinomas y- 
ra jau ne nuo vakar dienos vi
siems. Streiko tėvynė — va
karinė Europą nes ji pirmoji 
pagimdė ir išaukleno tą seno
vėje nematytą ramios dviejų 
luomų kovos būdą Kai ku
rie visuomenininkai pirmąjį 
streiką sakos sutinką pirmoje 
pusėje XIV šimtmečio. Ir tik
rai viduramžio historikai pa
žymi dideles iki tolei nematy
tas Breslavl’io cechų darbinin
kų riaušes — 1329 m. Tai bu
vus streiką tikroje to žodžio 
prasmėje, sunku, žinoma, tvir
tinti, nes streikas tokius kaip 
kad dabar mes jį suprantame 
hko vos XIX amžiuje. Šis tai 
šimtmetis ir yra teisingai pa
sakius streiko evoliucjjos am
žiumi. Kam gi nežinomi Vo
kietijos revoliucijos 1848-49 m. 
streikai arba visai Europai ži
nomos 1872-78, 1880, 1889 ir 
1896-97 m. suirutės, kuomet 
darbo luomas viso senojo pa
saulio kovoja ir kįla augštyn. 
Rusijos darbininką šis svečias 
ąplanko, tiesą kiek vėlia- , 
įiąuiĮ užtat savotišku, ypa
tingu tai čautai būdu. Kalbu 
apie 1905 mettiS, Visi su di
džiausia doma sekėme tų me- 
tų Rusijos politikinį ir socia
linį gyvenimą. Įvairių ir in- , 
domų jį buvus, kiekvienas mū
sų galėjo patėmyti. To dar 
neužtenka. Ypač reikia pasa
kyti svarbūs yra “laisvieji me
tai” darbininkų klausymo ap
švietimui. Mat, tais nelem
taisiais metais geriausiai pasi
rodė, išplaukė viršun ir apsi
reiškė visos mūsų darbo luo
mo apskritai ir pabriko darbi
ninko atskirai — ligos, vargai, 
aimanavimai ir troškimai. 
Juos pažinus ir prašalinus — 
darbininkų klausymas išrištas. 
Tai vienas dalykas.

Iš kitos vėl pusės reikia ste
bėtis, kad amžiais vargintas 
ir kankintas, visai nuo vaka
riečių savo brolių atsilikęs Ru
sijos proletarijatas 1905 m. ne 
tiktai pavyjo, bet ir paliko sa
vo iš to atžvilgio mokytoją — 
vakarinę Europą.Ištisais šimt
mečiais slopinta ruso dvasė ir 
energiją radusi šiokį-tokį 
plyšį, išsiveržė staigą nelygi
nant iš augšto krintančio krio
klio srovė, laužydama visas 
kelyje patiktas persenusias ir 
atgyvenusias savo amžių tra- 
dicijas-prietarus. Ar įstengė 
juos apveikti ar ne, pamatysi
me paskiaus. Užtenka to, kad 
ligšiolei neguodotasai Rusijos 
pabrikų darbo žmonių luomas 
tais metais pasirodė tikrai gy
vuojąs, šiek tiek organizuotas, 
gana skaitlingas.

Štai tų luomo historiškoji e- 
voliucija. Jau prisižiūrėjus 
matyti trys ar keturi periodai, 
kurių pirmasis tęsiasi nuo at
siradimo Rusijoje pramonės 
iki baudžiavos panaikinimo, 
antrasis nuo 1861 m. siekia 
maž daug 1885 m., tretysis 
prasitraukė iki 1904 metų ir 
pagaliaus paskutinis tebgy- 
vuoja šiandiena. Kiekvienos 
evoliucijos laipsnis turi savas 
ypatingas žymes, kurias ap
tarsime savo vietoje.
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DARBININKAS 
BAUDŽIAVOS 

METU.
Rusijos pramonė užgimsta,
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metyje. Iš pradžios, kaip pa
prastai esama, tartum pava
sario gėlelė tas jaunas kultū
ros diegas 
menkutė ir silpna, kad pasi
tenkina išdirbinėjimu reikalin- 
giausiųjų dalykų ir tai tik vien 
saviems reikalams. Apie iš
vežimą savų išdirbinių sveti- 
muosna kraštuosna tuomet 
dar negalėjo būti nei kalbos, 
kadangi rusai nuo seno atsi
skyrę nuo vakarinės Europos 
žiūrėjo į ją perdaug skeptiš
kai, kaip kitados gydai grai- 
kiškajin pasaulin, užlaikyda
mi vos būtinus diplomatinius 
su jaja susidūrimus.

Visa kokių tiktai tais pat- 
riarkališkais laikais . užtinka
me Rusijoje pramonė laikoma 
pačios valdžios rankose, mat, 
ji pirmoji supratusi ir apkai- 
navusi visą pramonės galybę 
ir svarbų, padarė iš pabriko 
savo monopolį. Patys carai už 
kits kito steigė dirbtuves ir pa
brikus tankiausiai kariškiems 
ginklams ir padarams paga
minti, statė darban savo žmo
nes, traukė iš užsienio įvai
rius žinančius amatus amat- 
ninkus tuo.tikslu, kad jie pra
mokytų tų visų dalykų nieko 
apart arklo nežinantį rusą. Pa
gamintieji tokiu būdu daiktai 
suvartojama bei parduodama 
to paties carato, žodžiu gims
tančioje pramonėje visur ma
toma jo ranka.

Betgi kaip mes nesistengsime 
tyrinėti XVII ir XVIII am. 
Rusijos pramonę, ji sulig pro
fesoriaus Tugan-Baranovski’o ’ 
žodžių vis dar tuomet tebpasi- < 
lieka vystykluose ir tiktai XIX ; 
šimtmečio pradžioje ūmai iš- < 
auga teisingai likdama milži
niškuoju pirmosios rūšies so- < 
cialiniu faktoriumi. Augimas 
ir šakojimųsis pramonės ma- i 
tyti dabar kas metai. Tą pa- 
lodo didelė daugybė neapdirb
toje išvaizdoje 'įvežamosios 
Rusijon medvilnės ir kitos ža
liosios medegos. Taip pavyz
džiui 1812-1815 m. iš anapus 
sienos partraukiama vos 50,- 
OCMJ pūdų medvilnės, gi 1856- 
1860 m. tos pat medvilnės jau 
reikalaujama nebe 50,000 tik
tai 2,620,000 pūdų; šioje vien 
pramonės šakoje, kaip mato
me, per 50 metų tarplaikį į- 
vežamosios medegos skaitlius 
padidi 50 kartų. Tą pat rei
kia pasakyti ir apie kitas pra
monės šakas. Apskritai vis
kas eina kuogeriausiai. Grei
tu laiku Rusijos pramonei at 
sidarė dar platesnis kelias, lei
dus valdžiai steigti pabrikus 
ir kitas pramonės įstaigas kam 
ir kaip patinka. Pramonė to
kiu būdu nustojo valstijos mo
nopolio dėsnio, dar labiaus 
pradėdama plėtotis ir šakotis.

Su pramone artimais ryšiais 
rišasi pabriko darbininko bū
vis. Norint nupiešti nors svar
biausiuose bruožuose šiandie
ninę Rusijos pabriko žmogaus 
charakteristikų, būtinai rei
kia žinoti visus tuos kelius, 
kuriais jis keliavo, iki priėjo' 
prie to, kuo dabar yra. Kaip 
gi klojosi pabriko darbininkui 
baudžiavos metu? Pirm negu 
tau klausyman atsakyti, turi
me pastebėti, jog visos ano lai
ko pramonijos įstaigos dalina
ma paprastai į dvi labai skyr- 
tini dali. Vienų jų pavadinsiu
— tėviškuoju, antrųjų pavel
dėjimo pabriku. Mat daug pa
brikų įsisteigė savo dvaruose 
bei artimiausiuose miestuose
— bajorai-dvarininkai visiškai 
savarankiškai, neprigulmingai 
nuo valstijos, visa ši pabrikų 
rūšis rusų visuomenininkų va
dinama tėviškuoju pabriku. 
Kitą skirtiną nuo šios pabrikų 
rūšį tie patys mokslo vyrai pa
vadino paveldėjimo pabriku. 
Skirtas tarp šio ir anojo yra 
tas, kad šis pastarasis yra glo
biamas valdžios. Geradarė 
valdžia tankiai suteikdavo pa
veldėjimo pabrikams medžią-

gjškąją pagalbą — pinigais, 
duodavo darbininkus, bustus, 
žemę, įvairią medžiagą ir tt. 
Tėviškasis gi gyvuoja ir veikia 
pats savaimi niekeno nešelpia
mas nei globiamas.

Atsižiūrint dabar į šį pabri
ko padalinimą ir sąlygos dir
bančio jame žmogaus toli ne 
vienodos. Tėviškajame pabri- 
ke dirbo baudžiauninkai nie
ko negaudami už savo darbą 
nes jie, girdi, būdavo paliuo- 
suojami nuo lauko darbų. Jei 
ir gaudavo kartais kokį už sa
vo triūsą atlyginimą tai labai 
menką nepalyginamai men
kesnį už liuosąjį darbininką— 
taip daug maž 1 trečdalį—1 
ketvirtdalį to, ką uždirbdavo 
šis pastarasis. Tankiausiai 
betgi šiaip buvo daroma: vie
no to paties dvarininko žmo
nių dalis dirbo lauko darbus, 
kita triūsė pabrikuose, laiks 
nuo laiko permainos ir phyziš- 
kųjų spėkų atnaujinimo dėlei 
persikeičiant. Dar kai kur 
kur baudžiauninkai paliuosuo- 
jami iš pabriko tiktai savo lau
kus nusivalyti ir apdirbti, vi
sus gi ištisus metus dirbo pa- 
brike.

Žinomas dalykas žmonės be
galo nenoriai ėjo į pabrikus, y- 
pač gi kur ponas apart rykš
čių nieko nemokėdavo, nes gy
venimas ir visos kitos pabri
ko darbininko padėjimo są
lygos kur kas buvo blogesnės 
negu jo sodžiaus brolio- “Ta
me dvare yra pabrikas”, sa
kydavo viens kitam dvarinin
kų žmonės, tokią prieg tam 
veide darydami rukšlę, lig tar
tum sakytų “tame dvare rieš- 
patauja-siaučia džuma”. Ne
stebėtina užtat, kad pramonės 
atstovai nuolat skundžiasi val
džiai ir prašo jos pagalbos su
laikymui bėgančių iš pabrikų 
baudžiauninkų. Iš to vien ga
lima jau spręsti kaip sumanin
gai, produktiriškai ir su ko- . 
kiuo' atsidėjimu dirbo ir galėjo 
dirbti darbo žmogus matyda
mas nuolat ant savo pečių vėz
dą bei rykštes, manant apart 
to viso, kaip tik ištrūkus so
džiun.

Traukė gi vargšą darbinin
ką iš tėviškojo pabriko laukų 
platybė, gražioji gamta ir ki
tos kaimo kad ir labai suvar
žyto grožybės. Stumte-stūmė 
jį iš. ten nežmoniškas darbda
vių ir jų pastatytųjų užvaizdų 
apsėjimas, sunkus be paliau
bos darbas, blogas valgis, ap
daras, menkas arba jokis už- 
mokesnis, beveik nei kokio po
ilsio (nes kai kur nešvenčiamą 
nė nedėldienio, nė šventadie
nio). Gyveno darbininkai tan
kiausiai tam tikrose prie pab
riko padarytose daržinėse su- 
sikimšę ant kits kito kaip me
džiai miške. Retas atsitiki
mas kur geresnis butas būtų 
skyriamas darbininkų gyveni
mui. Taip vargo tėviškojo 
pabriko darbo žmogus. ' Ne
daug geriaus sekėsi ir jo pa
veldėjimo pabriko draugui. 
Paveldėjimo pabriko darbinin
kas buvo kaip yra toks pat 
larbdavio (inclusive-valdžios, 
kuri šios rūšies pabrikus šel
pė) vergas, nežinąs poilsio au
tomatas, tiktai ne nuo tėvo 
sūnui priklausė tam ar kitam 
dvarininkui, bet buvo “pri
rištas” prie pabriko, taip sa
kant įrašytas; parduodant ar
ba perkant paveldėjimo pabri
kus pardavėjas ar pirkėjas 
juos parduodavo išimtinai su 
darbo žmonėmis. Valdžia no
rėdama patarnauti pramonės 
prasiplatinimui visupirmu pa
darė baudžiauninką sodietį pa
briko vergu savosiose įstaigo
se, paskui tą įsakymą prapla- 

i tino ir ant dvarininko žmonių.
Apart to viso gaudydavo ir 
kimšdavo į paveldėjimo pabri- 
ką įvairius valkatas, girtuok
lius, ubagus, pabaigusius tar
nystę kareivius — žodžiu kas 
tiktai pasisuko. Margoji bet
gi ši minia yra apmokama ir 
užlaikoma darbdavio lėšomis.

Kadangi tokių augščiau iš
vardytųjų žmonių paveldėjimo 
pabrike neužteko, tai ir čia 
dirbo susimaišę paprastieji 
kaimo baudžiauninkai, kurie 
tik turėjo kiek didesnes teises 
negu tėviškieji. Tas jų teises 
normavo pati valdžią Visa
me kitame gi r ta ir anoji pa-
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brikų rūšis panašios į viena ki- i 
tą

Darbo diena beveik visur 12 1 
valandų. Mažesnę kaip 12 va
landų darbo dieną randame 1 
vos nevos vienoje kitoje vie- < 
toje. Betgi užtatai daugelyje ' 
pabrikų darbo diena siekė 
daugiau negu 12 valandų — 
būtent 13, 14, 15, 17 ir dau
giau. Liuosų, samdytų dar- s 
bininkų (jų būta irgi nemaža 
dalis) iš to atžvilgio geriausis 
buvo padėjimas. Jis ir užmo- 
kesnį gaudavo, ir mažiau dir- 1 
bo, geriaus gyveno, padoriau 
dėvėjo, nes mažiau pramonei 
tepriklausė. Vienok ir jam ga
lėjo darbdavys įkirsti, nuo 
darbo pirm laiko atstatyti, al
gą nieko nesiklausęs sumažin- , 
ti, nes visgi tai buvo tik au
tomatas.

Taip dalykams stovint aiš
ku, kad užsiganėdinimo kaip 
iš pusės liuosų jų darbinin
kų o dar daugiaus baudžiau- , 
ninku negalėjo visai būti. Ta
tai nors tai buvo laikai žydė
jimo augščiausiame laipsnyje 
bajorijos absoliutizmo, bet-gi • 
Rusijos pabrike matome aiškų 
įeužsiganėdinimą apsireiškian
tį įvairių prašymų, rūgojimų, 
skundų ir grąsinimų pavydale, 
kuriuos tai apsireiškimus pa
vadinčiau sui generis pirmai
siais streiko žingsniais. Yra 
tai įdomiausis socialinės Rusi
jos liistorijos lapas. Viliuj pa- i 
minėtųjų darbininkų daromų
jų riaušių rusai visuomeniniu- : 
kai kaip antai Ozerov’as, Tu- 1 
gan-Branovski’s, Pažitnov’as, , 
Prokopovič, Plechanov’as ir 
daugybė kitų nurodydami tam 
tikrus šaltinius paduoda ai
bes.' Vienos jų išeidavo vir
šun, likdavo žinomos plačia- J 
jai visuomenei, kitos anaiptol 
nepermušdavo tvirtų pabriko 
vartų ir storų jo sienų, palik
damos vien randą suvargusio- ' 
je darbo žmogaus sieloje. Pa
matas' darbininko daromųjų ' 
pastangų savo būviui pagerin- ' 
;i — yra tikras, reališkas, ne- ‘ 
atidėtinas reikalas — vargas, : 

Viena didžiausiųjų ir lan
daus pasikartojančių skundi- ' 

imąsi ir riaušių priežasčių — 
mažas uždarbis. Iš 27 pabri- 
<ų kuriuose anuomet yra buvę ; 
išnašūs susirėmimai 16 pabri- ; 
<ų juosius darė mažos algos 1 
dėlei. Prie šio reikalavimo ■' 
paprastai prikergiamas ant 
darbdavių skundos už visokias 
nereikalingas ir besąmonės pi
ni giškas pabąudas, rykštes ir 
algos užturėjimą. , Dar kitur 
norima sumažinti perilgą dar
bo dieną Mat, kai kur išti
sai dirbdavo net nedėldieniais 
ir šventadieniais. Vigel’io pa
briko darbininkai skundžiasi 
ant savo pabrikanto už anks
tybą ir ilgą mažų vaikų dar
bą Šis turtuolis traukęs pab
rikan 10 metų vaikus liepda
mas jiems dirbti I5-TT valandų 
į dieną. Juk tai negirdėtas 
daiktas, sako Tugan-Baranov- 
ski’s, net Anglijos pabriko gy
venime!

Tų tikrai biurokratiškųjų 
laikų Rusijos pabriko darbi
ninko vargus-bėdas ir kerštu 
pamieštus dejavimus puikiau
siai nupieš sekantis iš gyveni
mo paimtas charakteristiškas 
pavyzdys. Jakovlev’o Jaros- 
lavl’iuje pabrikas, pastatytas 
dar Petrui I viešpataujant, 
XIX amžiaus pradžioje lieka 
vienu iš didžiausių visoje Ru
sijoje audimų gaminimo šalti
niu. Išaustieji čia audimai 
taip buvo branginami, kad ei
davo net caro ir jo namiškių 
reikalams. 1801 metais pabri
ko turtas žinovų kainuojama į 
vieną milioną rublių. Prie pa
briko dirba 1319 vyrų ir 1599 
moterys. Tiktai 1803 m. neti
kėtai (žinoma — iš pusės įstai
gos valdybos) visi darbininkai 
viešai pasako savo nepasiten
kinimą tuo užmokesniu, kokį 
iki tolei gaudavo. Jų niekas 
neklauso. Manydami rasią už
tarymą pas valdžios atstovus, 
rašo, vargšai, į visas puses 
skundas, kurių viena pakliūva 

jį pavietinę Jarofslavl’io rašti
nę. Raštinė atsako pasiųstie- 

' siems darbininkų delegatams 
Į nesikišianti į jų reikalus, bet 
(liepė sėdėti ir dirbti “ramiai” 
kaip kad nieko nebūtų buvę, 
nesantaikos gi išri- no reikią

laukti savitarpiniame Jakov- 
lev’o ir jo darbininkų pasiaiš
kinime. Greitesnio dalykų už
baigimo dėlei sutikimo ženk- 
lan prašomo pasirašyti tam-ty- 
čia į darbdavį rašomame laiš
ke. Pasiuntiniai griežtai atsi
sako, už ką jiems įkirsta po 
pusę šimto beržynių ir pava
ryta nuo vietos. Vadinasi vi
sas skruzdynas darbininkų tu
rėdamas pamatuotus reikala
vimus nei iš šio nei iš to pra
laimėjo vien dėlto, kad prasi
dėjo su tvirtesniu prieš tų lai
kų persitikrinimus.

Ateinančiais bet-gi metais 
vėl visas pabrikas siunčia du 
savo išrinktuoju vyru tik šį 
kartų jau į tolimesnę instanci
jų, būtent į Peterburgu pada
vimui prašymo pačiam Alek
sandrai I. Prašyme tarp kit
ko skundžiamųsi ant savo pa
dėjimo ir menkos algos. Ir 
kas gi? Pasiuntinius sostinė
je suimta, senu papročiu “dlia 
vnušenia povinovenia pročim 
rabočim liudiam” viešai, aky- 
vaizdoje kareivių būrio duota 
rykščių ir etapu sugrųžinta tė
vynėn. Rykštės, vienok neuž
riša burnos dejavimams. Tre
jus metus padejavę Jakovlev’o 
darbininkai vėl prašo caro 
liepti padauginti jiems mokes
tį, priegtam primena rykštes 
savo pirmųjų pasiuntinių. Šiuo 
žygiu atsikartojo tas pats, ta 
pati liistorija, neišėmus, žino
ma, nė rykštaičių. Nieko ne
pešę ir šį kartų grįžta pasiun
tiniai Jaroslavl’iun. Sekantie
ji 11 metų — tyla. 1817 me
tais dar sykį surengta prašy
mas, kuris įteikiama nebe ca
rui bet vidaus dalykų minis- 
teriui Korodavlev’ui. Šis iš to 
atžvilgio pasielgė kiek pado- 
riaus, nes geresniam viso da
lyko ištyrimui paskyrė tam 
tikrą komisiją kuri, aišku, 
įeinant jon išimtinai valdinin
kams gynė savininko reikalus. 
Galų gale apskelbta komisijos 
darbų rezultatus. Kaip pa
prastai išteisinta darbdavys, 
apkaltinta darbininkai, kurių 
prašymus pripažinta ne kuo 
kitu kaip tik slaptosios jų tar
pe Agitacijos vaisiumi. Praša- 
linimui gi ateityje panašių pa
sikėsinimų čia pat nutarta vi
sų nesveikąjį gaivalų kuogrei- 
čiausiai prašalinti. Taip ir pa
daryta.

Jaroslavl’io gubernatorius iš- 
savo pusės liepė po šiuo juos 
pasmerkiančiu komisijos nuta
rimu pasirašyti. Darbininkai 
purtosi, vėl tardymai, vėl ko
misijos, vėl bauginimai ect. 
ect. Prašymai ir skundos šiek 
tiek aptylsta 1823 m. iškovo
jus 12-13 vai. dienos darbų ir 
7 nuoš. padidinto mokesčio.

Taip vargo ir tokiose aplin
kybėse kovojo už savo vargin- 
(go būvio pagerinimų Rhsijos 
pabriko darbininkas baudžia
vos metu. Sutraukiant viską 
■ką apie šio periodo darbinin
ko padėjimą pasakėme į vienų 
sakynį, štai kaip jį išreikši- 
mer pabriko darbininkas varg
sta, ačiū tai atmosferai kuri 
[tuomet viešpatavo, ačiū luo
minio susipratimo visiško ne
buvimo ir kapitalizmo (netik
roje* to žodžio prasmėje 7 nie
kingoms pastangoms. Dėl tų 
priežasčių jo kovos visad1 baig
davosi Sibiru, kareiviją. ryk
štėmis, kazokais ect.
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RUSIJOS PABRIKO DA 
RUSIJOS PABRIKO 

DARBININKAS BAU
DŽIAVĄ PANAIKI

NUS—1861-1884.
Baudžiavos panaikinimas į- 

nešė į Rusijos pabriko darbi
ninko gyvenimų žymias per
mainas. Deja tos permainos 
įvyksta ne iškarto, kaip kas 
galėtų manyti, bet anaiptol 
labai .palengva- Ištikrųjų — 
nore liko paskelbta “liuosy- 

i bė”, vienok darbo žmogus 
pasiliko taip-pat prigulmingu 

, nuo kapitalo kaip ir buvęs, 
i Matomai neužtenka kam no
rint o ypač plačiajai miniai su- 

* teikti liuosybę, bet iš kitos pu
sės, manant jai šiek tiek dar-

pratimo, kaip jau minėjome, 
rusui darbininkui trūko, tai 
ir toks įžymus atsitikimas — 
baudžiavos panaikinimą^ pra
eina nepadaręs to, kų galėjo ir 
turėjo padaryti.

Tiesa, iškarto neva pabran
go rankų darbas, bet tai tik i- 
liuzija Atsitiko va kaip. Pa
ragavę liuosybės baudžiaunin
kai pabriko darbininkai tuoj 
po apskelbimo paliuosuojančio 
juos rašto skubiai apleidžia 
pakyrėjusius pabrikus ir di
deliais būriais grįžta sodžiun, 
manydami tvirtai stvertis ap
leistosios žemės ir jų dirbti. 
Fabrikai liko apituščiai; visur 
pastebimas darbo žmonių trū
kumas. Pramonėje prasideda 
krizis, nes likusieji pabrikuo- 
se darbininkai nebenorėjo triū
sti už pirmykščių menkutę ar
ba jokią algą, pertat reikėjo 
norint nenorint žymiai suma
žinti pačią produkciją. Šis 
faktas jau pačiais manifesto 
metais anot Golubėv’o pakėlė 
ranki) darbo kainą. Vienok 
ir mokesnio pakilimas nesus
tabdė ūmai darbininkų iš pab
riko bėgimo. Krizis tęsėsi vi
sose pramonės šakose keletą 
metų. Greitu bet-gi laiku vi
sas dalykų stovis pradėjo mai
nytis: pabriko žmogus nuo 
mažens atpratęs dirbti žemę, 
nerado sodžiuje sau pasiseki
mo. Taigi dabar, dar dides
niame laipsnyje negu pirma 
bėgo sodžiun, grįžta atgal prie 
pamestojo darbo, skuba vėl

siais baudžiavą panaikinimų t 
metais pinigyno ir vidaus da
lykų ministeriui Štakelbergui 
vadovaujant norėdami sulai
kyti prasidėjusį pramonės kri- 
zį išdirbo ir paskelbė pataisy
tąjį šios valstijos ūkininkystės 
sryties įstatų programą Nau
jo programo projektas yra tuo 
indomus, kad ne tiktai paro
do gerus sumanytojų norus 
kas link permainų reikalingu
mo pabrikų įstatymdavystėje 
bet ir ištiesų teisina, tie jų no
rai norėta realizuoti gyvenime. 
Įvykdintinus .sulig komisijos 
darbų įstatų pataisymus šiaip 
sutrauksime. Visupirmu tam 
tikru įstatų punktu užginama 
abiejų lyčių vaikų darbas iki 
12 metų amžiaus. Nepilname
čiams nuo 12-18 metų sutrum
pinama darbo diena iki 12 va-* 
landų į parą išėmus dar iš čia 
2 valandi pietums, pusryčiams 
ir poilsiui. Apart to nepilna
mečiams visai užginama nak
ties darbas, deja * labai visur 
praktikuojamas. Ten pat iš
dirbta keletas įstatų, kad ap
saugojus darbininką žmogų 
nuo galinčiųjų jį prie darbo 
ištikti nelaimingų atsitikimų. 
Toliaus seka ištisa eilė gudrių 
nutarimų normuojančių darb
davio ir jo pavaldinio-darbi- 
ninko savitarpinius santikius. 
Pavyzdžiui įsakoma, kad risi 
;pabrikų savininkai kur tiktai 
bus galima (?) duotų savo 
žmonėms atskirus bustus gy
venimui vyrams, moterims ir 

pabrikan kaipo vien prie išga- Į vaikams, kad nedarytų miš
rių gulemųjų kambarių'ir tai 
dar dviem jarusais, kaip iki to
lei buvo daroma, kad vyrams 
ir moterims būtų po vieną ats-^ 
kirą guoliui lovą ect. ect. Iš
rišimui visokių pabrikantų ir 
darbininkų tarpe galinčių kil
ti barnių ir nesusipratimų ko
misija paskyrė tam tikrą teis
mą, priežiūrai gi, kad viskas 
kaip reikiant eitų, įvedama 
pabrikų inspekcija. Ir daug

nvmo šaltinio. Žinoma, toks 
apsireiškimas neprisidėjo dar
bininko būvio pagerinimui, 
tiktai pilnai jį atidavė į sotaus 
darbdavio rankas: patyrias v- 
ra dalykas, jog esant norui 
daugumui darbo gauti visad 
su žmogumi greičiau susitar
si. Galutinai paėmus Rusijos 
60-70 m. pramonės krizis ir jo 
pasekmės nedaug ką padarė 
pabriko darbininko uždarbio t____ T .„..r___ _____ ____ o
padidinimui. Jis net kirto, nes [tokių ir panašių naudingų nu- 
tais pat laikais pakilo kaina 
reikalingiausių gyvenimo pro
duktų beveik du kartu — 90 
nuoš. Uždarbių pakilimą y- 
pač reikia pastebėti suturėjo 
tame laike įvedamos ir vaduo
jančios muskulų spėką — ma
šinos. Rusijos pabriko gyve
nime prasidėjo nauja epoka — 
būtent mašinos epoka. Maši- 
nizamas ir-gi atsiliepė darbda
vio su darbininku santikiuose. 
Nešant mašinos darbdavio re- 
nom’ą pagamindavo tas pats 
darbininkas, kuris pas jį dir
bo. Pavarytas, jis ėjo pas sa- 
vcr skriaudėjo priešą tokį pat 
pabrikantą ir ačiū vienybės 
tarp tų pastarųjų stokai galė
jo varyti negeistinas niekam 
lenktynes (konkurenciją)' są- 
žiningiaus, sumaningiaus dir
bant pas šį negu pas pirmąjį. 
Pirmiaus taip ir matome dir
bant kai kurių Iiuosųjų darbi
ninkų. Įvedus pabrikan maši- 
nizmo systemą viskas antraip 
virto: darbininkas nebtekda- 
mas galės “viešpatauti”, kaip 
saku jo priešai, lieka visiškai 
prigulmingu nuo mašinos.

To negalėjo nesuprasti stam
bieji ir vidutinieji pabrikų sa
vininkai, supratę gi ir atsa
kančiai iš geros progos pasi
naudoti — keičiant gyvą ne
rimstantį, nuolat neužganėdin
tą proletarą kur tik ir kaip tik 
yra galima negyvąja spėka- 
mašina. Tokiu būdu kartu be
veik su panaikinimu baudžia
vos užgimsta Rusijoje kapita
lizmas.

Jo tempo paskolos ir gerų 
susinešimo būdų trūkumo dė
lei šiek tiek sulaikomas bent 
pirmuoju du dešimtmečiu; 
paskui betgi laikui bėgant ima 
labai kilti ir galų gale lieka 
tuo, kokiuo mes jį šiandien 
matome.

Šioje šviesoje pažvelgus į ap
rašomo čia periodo Rusijos pa
briko darbininką štai kas ga- 
Įima konstatuoti. Visupirmu 
pasakysime, kad nupiešti tik
rąją tų laikų darbo žmonių mi
nios charakteristiką su viso
mis smulkmenomis — uždavi
nys ne iš lengvųjų: stoka rėi- 

bas padėti, reikia geros orga- kalingų žinią kurią atjautė 
nizacijos. Organizacijos gi ir atjaučia visi šito tarplaikio 

i nėra ir negali būti ten, kur nė-' tyrinėtojai. Tenkinamės tuo, 
ra bent pusėtino liuominio su-(kas galima turėti.
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sprendimų randame komisijų 
darbuose, tiktai ant nelaimės 
nė vienam iš čia paduotųjų pa
ragrafų nebūta lemta įvykti 
reališkai gyvenime. Naujas 
augantis socialinis faktorius— 
kapitalas skindamas sau taką 
ateitin sulaužė* ir šį kartą ne
geistiną jam norą — sumažin
ti darbo eksploataciją Ypač 
šoko rusai kapitalistai prieš 
inspekcijos įstaigą, sakydami 
ją esant nevykusią, neturė
siant mažiausio pasisekimo, iš 
kitos pusės būsiant vien nesu
tikimų šaltiniu. Žinoma ir 
šiuo žygiu kapitalas laimėjo, 
su manytais gi pataisyti pra
monės įstatais pasilieka status 
(juo ir vos 1882 m. pirmą sykį 
pasirodo taip iš pradžios ne
kenčiami pabrikų inspektoirai. 
Iš karto jų skaitlius yra suly
ginant mažutis, paskui bet-gi 
kas metai ris augą jų darbo* 
dirva plėtojamą šiandiena gi 
visoje Rusijoje inspektoratas 
susideda iš 232 žmonių, (ne
skaitant pagelbihinkų) kurių 
priežiūroje yra 14,710 pabrikų t 
ir beveik 2 miliomri darbinin
kų. Ta inspekcija ir yra prie
žiūros organu, teisėją patarė
ja (bent valdiškai, oficiališkai 
taip vadinama) tarp vienos ir 
kitos darbo sutartį padariusių
jų pusių. Ačiū inspekcijos į- 
staigai jau sekančiais 1883 m. 
turime visų svarbesniųjų Ru
sijos pramonės gyvenime apsi
reiškusių jų atsitikimų statisti
ką ir kitas smulkesniąsias apie 
darbo žmonių žinias. Nors val
diškoms žinioms pas mus iš 
principo netikimą aš jas bet
gi išnaudosiu, visad imdamas 
kaipo minimumą (perdėjinfe 
valdininkus inspektorius sun-

> ku įtarti), marimum’ą piešia
mojo dugno (tlo, fondement) 
papildysiu tyrinėjimais pavie
nių suprantančių ir žinovų sa
vo dalyko asmenų. Tai-gi su-

• lig inspektorato surinktųjų ži
nių taip atrodo darbo žmogaus 
gyvenimas ir asmenų brangi
nimas pabaigoje aštuonesde- 
šimtųjų praėjusio šimtmečio 
metų.

(Bu s daugiau)



Lietuvos Kariškio
Raštai.
PRIE KAPO.

‘Sūneli mielasai! tav priešas nukovė 
Kad gynei mūs’ brangią tėvynę, ,
Žudyt mūs sūnų jie ligšiol nepaliovė, 
Teberengia pančius, žudynę”.

Močiutės širdis taip labai suskaudėjo 
Pamačius pražuvusį sūnų,
Ji verkė senoji, skausmingai dejavo, 
Bučiavo atšalusį kūną.

O kūnas krauju jos sūnaus aptekėjęs 
Ir priešo ginklu subadytas 
Gulėjo, ir pyko skriaudėjas 
Už Lietuvos sienų išvytas.

Paskui jį draugai į žemes palaidojo, 
Į dangų tris kartus iššovė, 
Paliko ilsėtis jį žemėj drėgnoje, 
Kurią kraujo tiek jau nuplovė.

Palikę jie draugą nusinešė viltį 
Kad aukos neeis jų per nieką, 
Turės gi ir ginklai žvangėję nutilti, 
Tėvynei aukuos jie tad viską!

Sugrįš jie prie arklo į ramų kampelį, 
Gyvens ramias dienas artojo, 
Matydami džiaugsis laimingą šalelę, 
Atsimins tuos kur krito kovoje.

Veik, armija. ra

VISIEMS.
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W Gelių Darželis.

Į krantus vis daužos vilnis ant vilnių 
Po jūrių berybią ten šalį. 
Griaustiniai grūmojo ir šviesa žaibų 
Klaidino vargingą man kelį.

Sumišo taip žemė užslinko naktis, 
Užklupo ant kelio man vieną — 
O laukiau aš aušros, kuomet ji užšvis 
Ir kelį parodys man diena- —

Tik staigu užkaito širdis ir jausmai; 
Krūtinė smarkiau subangavo, 
Maldą lūpos mano kartojo karštai, 
Ir siela lengviau atsigavo.

Man malda digliuotus naikino takus 
Pindama juos žiedais gėlyno;
Ji žudė, naikino—viltimi vargus, 
O širdį saldžiai atgaivino...

DRAUGEI.

(Paaukauju,Stasei V-tei)
Oi liūdna liūdna drauge, brangi! —
Oi širdį spaudžia man labai...
Naktis štai slenka ant padangės, 

. Spindulių saulės nėr visai.

‘/CM.
( Gmu4/Co6.

* *
Už’ granatos, švilpia kulkos, 
Verčia krantus Dauguvos,
O devintas mūsų pulkas 
Gina Šalį Lietuvos.

Ei, pirmyn, draugai narsieji, 
Ginkim šalį Lietuvos, 
Šalin priešai mūs’ piktieji— 
Nenuleiskim Vėliavos!

Kulkos laksto švinu lietos. 
Zvimb pro ausis kert šakas, 
Lūžta priešo šarvas kietas, 
Jis pas mus kapus atras.

Ei, pirmyn, draugai narsieji ir tt. 
Ponas lenkas jėgas traukia, 
Nor mūs’ jėgas sutramdyt,
Bet visi “valio!” mes šaukiam — 
Laukan lenkas reikia vyt!

Ei, pirmyn, draugai narsieji ir tt. 
Pulko vadas narsus vyras, 
Veda pulką mūs’ gerai;
Nors mes gultūme po žvyru, 
Bet šalin, šalin lenkai!

Ei, pirmyn, draugai narsieji ir tt.
Veik, armija.

Netik saulutė, kad išnyko,
Jos skaistūs, linksmus spinduliai, — 
Rodos žvaigždytės buvo likę —
Ir jos pasislėpė giliai...

Ir rauda siela likus viena 
Viduj tamsios klaikios nakties; 
Negreit išauš, kaip matyt diena, 
Negreit bus lengva ant širdies.
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2) Sakė: “Bus artojėlis”, bet užaugo—kareivėlis,
liuli ir tt.

3) Reiks sūnelį karan duoti, kad tėvynę Išvaduotų,
liuli ir tt.

4) Reiks žirgelį pabalnoti ir kardelį papustyti,
liuli ir tt.

5) Motin mano, motinėle, sudiev brangi sengalvėle,
liuli ir tt.

6) Už žirgelį juodbėrėlį ačiū tau, tėvužėli,
liuli ir tt.

7) Man netinka jau nendrelė, tiktai ši aštri šoblelė,
liuli ir tt.

8) Visi į eiles sustosim, priešus, tuoj ir iškaposim,
liuli ir tt.

9) Kur bus mūsų suėjimas, ten bus kraujo praliejimas,
liuli ir tt.

10) Tegul žino mūsų ainiai, kaip mes Lietuvą apgynėm, 
liuli, ei liuli—kaip mes Lietuvą apgynėm.

eč tvw(v /fazjLjfc/fU-Zė ut

Tau, tėvyne, jėgos jaunos, 
Tau, merguže, meilė šauna.

ILGESYS.
Saulutė slėpėsi už tolimo pušyno aplieda

ma aukso spinduliais platų lauką, kur, vos 
akis užmato, stovėjo rugiai jau ėmę geltonuo
ti. Tyliai nuleidę sunkias varpas stovėjo ru
giai lyg besigrožėdami gražumu vakaro saulu
tės ir visi jie išrodė lyg koki didelė kariuome
nė iš daugybės vyrų susidedanti kuri prieš ko
von stojus galvas nulenkusi meldžia Augščiau- 
sio kad apgintų juos nuo mirtingos kulkos, kad 
tėvynė nenustoti] savo gynėjų...

Dideli juodų stulpai judėjo spindėdami ore 
—kuriuose vis judėjimas gyvumą apreiškė, dul
kes pakėlę nuo pravažiavusio vežimo ilgai ki
bo jo ore sekdamos vežimą.

Aš vaikštinėjau po rugių lauką, ežia ir žiū- 
rėjausi bažnyčios ir žalių sodnų vaizdo, o jis 
puikus buvo vakaro aušroj išpuoštas aukso 
spinduliais. Jaučiau visą tą gamtos kilnumą 
širdimi, bet ji nerami buvo, nes to, kurio ji 
visur ieškojo nebuvo čia. O, kaip širdužė pra
džiugtų, jeigu jis, draugas, be kurio dvasia 
skursta, čia atsirastų ir žodį tartų — nuramin
tų jis išsiilgusią draugiško žodžio sielą, skur- 
tų mintyj, atsiminimų; gražių gyvenimo pasa
kų verpetą, o, aš džiaugsmo vergu virsčiau,. 
aš pulčiau prie mylimo draugo, arti-arti prisi- 
glausčiau prie jo krutinės, kad mūsų širdys 
plakimą justų ir su nauja gyvenimo viltimi pa
spausčiau jam ranką ir pridengčiau jo lūpas 
karštu, bučkiu, kurį palaimintų vakaro saulutė 
ir kuris daug pajėgos su gyvenimu kovoti, pri
duotų... t

O, aš pabučiuočiau, aš nubučiuočiau jį, aš ' 
savo meilės kaištį jam bučkyj paslėpęs pado
vanočiau, kad tik jis man draugiškai į akis pa
žvelgtų ir pasakytų “gyvenk^ aš tave myliu”. 
Aš sumiščiaą turbūt iš to džiaugsmo, aš nuo 
meilės užduočiau, aš nieko<, jau nieko daugiau 
neišsigąsčiau, aš jog draugą turėčiau!..

Ašen žvelgiu į platų rugių lauką aukso 
spinduliuos skęstantį, ašen jaučiu gamtos gra
žumą, mano siela jaučia tą kilnumą, kuris gam
toj gludi, jog. rodos, tik laimei kelias, bet aš 
nelaimingas, aš neturiu draugo, ir mano šir
dis verkia ir ašara nojučioms iškrinta ant krū
tinės. Dievulėliau, kaip sunki ši žemiška ke
lionė be širdies draugo! Dievuliai! draugo ne
turiu!.. • .

Vargo Poetą.
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Smarkiau krūtinė vis banguoja
Ir kaista sukurta ugnis;
Išsilgus meilės ji dejuoja —
Tik meilės noriu!—šaukia vis..

f1
Mylėti noriu,—šaukia jinai —
Vis atviri mano jausmai: 
Paduokie ranką, eikie čionai 
Drauge!—bus lengva kęst skausmai. 
Harbin, 9.IV-20.

VARDO DIENOJE.

(Paaukauju P. š-tei)

Taip vardadienis dėl jūs šiandiena 
Tu geltonplauke sesyte mano! 
Prabėgo metai, lyg naktis viena; 
Širdį skaudėjo karčiai iš seno. 
Ir saulė švietė, mėnuo tekėjo 
Ir žemę vilgė lietus — 
O žvainią naktį žvaigždės mirksėjo.
Nekaustė vargai kietus.

O tau šiandiena blaivaakelė,
Gal jau išblyško skaistus veidelis; 
Taip gal tu vysti kaip lelijėlės 
Šalnos užgautas blaivas žiedelis 
Jau jūs gėlėti u gal nematysiu 
Tų, kurios buvo blaivios, —
Gal nedainuosiu, eilių nepinsin — 
Bėg ašarėlės gailios...

Ten senoj’ girioj’ pušys šlamėjo, 
Liūdną ateitį jos pranašavo, 
O dainų tavo aidas skambėjo 
Balsai malonūs širdį bučiavo. 
Paukščiai čiulbėjo, dainos skambėjo;. 
Žydėjo gėlės lange. —
Kaip jus regėjau—metai praėjo — 
Sesyte mano brang’!..

J
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■“Duonos trupiniai nesunaudoti...”

Sunku, rodos, būtų šiandie 
rasti žmogus kurs nebūtų ką- 
nors apie Italiją girdėjęs, skai
tęs, arba važinėjęs po Italiją. 
Rasis, manau, • ir lietuvių 
tarpe ne vienas desėtkas žmo
nių, kurie Jubiliejaus metu 
lankėsi Romoje, kur katalikus 
traukte-traukia tikybinio cen
tro primatas-popiežius. Iš lie- 
tuvių-inteligentų tarpo mes 
jau turime vieną-kitą asmenį, 
kurie čia lankė aukštąsias, ti
kybines mokyklas, arba taip 
vadinamąjį, Popiežiaus Gri
galiaus universitą, paprastai 
vadinamąjį “Gregorian.”

Neturėdamas smulkesnių ži
nių, pasitenkinsiu tuo tarpu 
priminęs, kad man yra žino
mu du lietuviu kunigu, baigu
siu Gregorianą: kun. Jurgis į 
Narjaūskas ir kun. Klemensas j 
Še-, kuriuodu gavę yra teo-Į,omi daugeliu žvilgsnių. Kuo-

MĖNULIS LEIDOS...

Mėnulis leidos, brekšo dienelė. 
Žemė nuo balto sniego bolavo — 
Tenai girdėjos toli dainelė, 
Būrys kareivių ten marširavo.

Sniegas žvangėjo, speigas braškėjo, 
Ramūs sodiečiai saldžiai miegojo, 
Vienok kareiviai eilėmis ėjo, 
Dainą dainavo, rankomis mojo.

Dainą dainavo ir marširavo; 
Aukštai iškėlę galvas turėjo, 
Vienok jų jausmai-širdįs dejavo, 
Iš akių bėgti rasa norėjo-

Nors tai jų širdis sielvartai spaudė 
Ir skausmo replės gniaužė krutinę, 
Už tad ne dainos žodžius jie gaudė 
Jie dainą buvo senai pažine.

Nors balsas verkė dainuot turėjo — 
Nors šaltis spaudė jie marširavo 
Jr dainos balsas nuliūdęs ėjo, 
Dejavo širdis siela dejavo. —

Mėnulis leidos brekšo dienelė.
Šaltis braškėjo,/ sničfcas balavo.
Tenai girdėjos toli dainelė
Būrys kareivių ten marširavo.

• Gurklianfšlcis.

mą branginti savo žmonėmis: 
Iš tarpo keleto, o gal kelio

likos, japonų studentų, lan
kiusių Belgijoje garsųjį Luvei- 
nijos universitą, radosi vienas 
gabiausių mokinių, kurs susi
pažino su kokia-tai aukštos 
kilmės ponia. Dėl dokumen
tų stokos negaliu smulkiai pa
duoti prietikio, gana bus to, 
kad kalbamasis studentas-ja- 
ponas, suėjęs į artimesnius 
santikius su minėta ponia, 
vieną gražią dieną ją užmušė. 
Kadangi tai padarė, kaip mi
nėjau, ans, gabiausis studen
tas, tai kiti jo draugai nutarė 
paaukoti visai nekaltą draugą 
teismui, kurs prisiėmė nt sa
vęs kaltę, kad užmušiką išgel
bėjus. Pasiaukavo tas, kurs 
skaitė sąvę menkiausiu moks
lo srytyje.

Kodėl jie taip pasielgė?.. 
Aišku, jie norėjo išgelbėti ga
biausio žmogaus gyvybę, kad 
jis galėtų japonų tautai pada
ryti ką-nors geresnio, negu 
kad būtų galėjęs duoti’ žmogus 
menkesnių gabumų...

Negirdamas tokio pasielgi
mo principialiai, šiuo norėjau 
tik parodyti mūsų visuomenei 
tą bedugnės skirtumą tarp ja
ponų patriotiškumo ir lietuvių.

Visos šalys bei tautos turė
jo ir turi tam tikrus, pavienius 
mokslo globėjus, kurie prie 
gyvos galvos užrašydavo di
desnius ar mažesnius kapitalus 
moksleivių šelpimo naudai.

Įdėtas kapitalas duoda kas
met nuošimčius, kuriais mok
sleivija ir naudojasi.

Kiek pas mus, lietuvius, to
ki u geradarių ?!..

Būtų perskauda, jeigu mes 
jų visai neturėtume: yra ir 
Lietuvoje, bet tik vienas-ki
tas asmuo..., o kiek mūsų stu
dentų badaudavo, badauja ir.,, 
baisu sakyti, jeigu ir ateityje 
badaus!?

Man teko patirti, kad Mar
tynas Yčas davė pradžiai lėšų 
vienai solistei-dainininkei, ku
ri dabar mooksi Berlyno kon
servatorijoje, uodos, to paties 
Yčo palaikomas ir kitas stu
dentas Leipzige, o kur kiti 
studentai, kur tie fondai, sti
pendijos?..

,A-a, yra Kaune “Motinėlė” 
ir Amerikoje tuo pačiu vardu 
pakrikštyta, tik... viena—pi
nigų neturi, o 
kuo nesirūpina, 
gal neduoda...

Štai tau ir 
moksleivi: tu pradedi duonos 
badauti—kalėdoti, o su jaja ir 
mokslas badauja, todėl nepy- 
kie kartais, kad į gyvenimą iš
eini mokslo pusbadžiu, arba, 
taip sakant, specialistu visose 
srytyse ir šakose, tik ne lieme
nyje, nes iš bado galima ir 
su “idėja” pilvo ir dar alka- 
pas velnią eiti tarnybon, nes 
no—neprikimši!” z

Kaip-gi skaudi gyvenimo i- 
ronija!..

Jeigu ir Lietuvoje dar mes 
maža teturim mokslo spėkų; 
matom kartais nesąžiniškumą 
pareigų pildyme; kartais nesu
prantame, kurio galo trūksta 
tam ar kitam ponui advokatui, 
gydytojui, kunigui, inžinie
riui ir tt. ir tt., tai reiktų gi
liau paieškoti tų priežasčių. 
Žmogaus gyvenimo apystovose 
vystosi ir jo psychologija, to
dėl aišku saavime bus pasvar
sčius, kad, kituose neradęs 
užuojautos—širdies, negali jos 
duoti visuomenėje pilnoje švie
soje. Intensyvis mąstymo bū
das, kad mūsų žmonėse nėra 
žmonių su širdžia, o tik kokie 
tai žuvėdros, kurie praryja 
viską garbindami asmenį die
vuką, ilgainiui užmuša visus 
gerus norus, pasišventimą, at
jautimą kitų nelaimių, sukel
dami vieną mintį: “užmokėk 
man”!.. nes man tai brangiai 
atsėjo, kraujo ašara vilgian sa
vo pėdus... krutinėję nešuosi 
į kapus priešlaikinę dovaną— 
džiovą.. manęs nenorėjai pa
matyt varge, tai kam dabar 
lendi su “savo bėdomis”... už
mokėk man, tai pasakysiu, 
dirbsiu, klausysiu... kas bran-' 
giau mokės—rasiu ten tėvynę 
ir viską”...

Gal sakysite, 
bet vis tik tiesa.

1

sulaukę dailininko, Justo Ku
dirkos, kurs atvyko' Italijon 
savo jaunam talentui, kaipo 
solisto-tenoro, paruošti siste- 
matišką lavinimo dirvą. Kiek 
teko pątirti, jis mano čia pra
gyventi metus savo lėšomis, o 
toliau?!., duok Dieve, kad ir 
jam nepriseitų apleisti šią ša
lį, kaip vienam gabiausių mū
ši] dailininkų—Kalpokui.

Karališkoje universitatėje 
tuo tarpu tėra tik vienas lietu
vis teisių skyriuje; šį rudenį 
žada atvykti į Dailės Akade
miją, arkitektūros skyrių, p. 
Mackevičius, iš Kauno, beto 
gal dar rasis vienas-kitas iš 
klierikų, baigusių seminariją. 
Kiek žinau, Justas Kudirka 
yra parašęs į “Draugą” kores
pondenciją apie Italijos muzi
kos bei dainavimo mokyklas ir 
jų reikšmę. Taigi, jei ir jojo 
balsas bus suprastas ir įvertin
tas, galime tikėtis ir laukti 
1 i etuvių-mokslei vių kolonijos 
didėjant, o tai būtų labai ma-

Šova,
logijos bei teisių daktaro laip
snius. Iš jaunesnių dvasiškių 
— nuo pernai metų tą univer- 
sitą lanko du kunigu iš Seinų 
diocezijos: kun. Peceksas Bart
kus ir kun. Mykolas Ražaitis, 
kuriuodu šįmet jau yra gavę 
licencijatą,—jei Dievas leis, 
sekantį metą juodu mano gau
ti teologijos daktaro laipsnį.

Be minėtų aukščiau asmenų 
Romoje amerikiečių kolegijoje 
yra du klieriku-studentu: Ci
bulskis ir Grigonis; beto dar 
reikia paminėti, kad šį’ pava
sarį baigė Propagandos semi
nariją Pranas Zabiela, kurs, 
berods jau tapo Rygos vysku
po pašventintas kunigu. Be 
Romos dar mums yra žinomu 
du kunigu-lietuviu: jų vienas 
baigė mokslą Milane, šv. Am
brom institute, kun. J. Birbi
las, antras — Navaroje, kun. 
J. Šlapikas — šv. Lauryno in
stitutą.

Iš svietiškių reikia priminti 
dailininkus: p. Petrą Kalpoką, 
kurs 22-VII š. m. sugrįžo .į'Lie
tuvą ir p. Klemensą Staneiką 
Romoje pasilikusį. Juodu čia 
atvyko dailės-tapvbos studi
juotų, bet materialis jų skur
das verste-privertė ieškotis 
darbo pas svetimtaučius, kad 
apsigynus nuo' bado šmėklos. 
Suprantama, kad prie tokių 
apystovų jų talentas negalėjo 
išsivystyti bei aukštesnį laips
nį atsiekti, turint omenyje ka
ro laikus, kada svetimtautis- 
inteligentas labai .skeptiškai 
buvo vaišinamas Italijoje.

Galime kiek pasidžiaugti,kiek pasidžiaugti,

kuo, bet tapybos, skulptūros, 
arkitektūros, muzikos bei dai
navimo ir teisių mokslo- sryti- 
mi Roma yra vienu didžiausių 
Europos centru. Tirinėjant 
arkiologiją, istoriją, klasišką
ją literatūrą čia taip-pat yra 
neišsemiami Šaltiniai, tik mes 
neturim čia žmonių, arba ge
riau sakant, nesuprantame ir 
neduodame galimybės norin
tiems čia lavintis. Bet... gal 
ir atsiras nusimanančių šiek- 
tiek, kurie galėtų “trupiniais 
nuo stalo” pagaminti tinka
mesnes sąlygas gyvenimo mo
ksleiviams.. . Duok, Dieve, 
kad ir tai atsitiktų!

Užsiminęs apie moksleivių 
gyvenimo sąlygų nepakenčia- 
mumą aš norėčiau atkreipti 
Amerikos pasiturinčių lietu
vių akis į tai, pakartodamas 
atsitikimą iš japonų gyveni
mo. “Japonija”.., rod’s ga
na tą vardą ištarti, kad kiek
vieno vaidentuvėje sukėlus 
vaizdą vienos iš kultūriškiau- 
sių Azijos tautų. Rusų su Ja
ponija 1904-1906 m. karas pa
rodė pasauliui, kaip toli ši 
“azijatų” šalis pašoko visose 
kultūros šakose... Jie niekam 
veik nesigarsino, nešūkavo, 
nesitąsė kaip žąsinai ant ledo, 
bet tik dirbo, Arba mokinosi 
“tobuliau dirbti.” Aišku, pa
sekmės buvo puikiausios. Jei 
kas klaustų, kur jie įgyjo mo
kslą,—atsakymas aiškus: Eu
ropoje.

. Štai vienas atsitikimų, kurs 
savo laiku buvo žinomas spau
dai, parodus japonų mokėji-

r? W';'i 4.
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Užrašykite saviškiams Lie

tuvoje Kaune einančių laikra
ščių. Tinkamiausi Lietuvos 
žmonėms laikraščiai yra:
“VIENYBĖ”

metams 20 auksinų.
“DARBININKAS”

metams 20 auksinų.
“LAISVĖ”

metams 96 auksinai.
“TAUTA”

metams 48 auksinai.
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

metams 20 auksinų.
“ŽVAIGŽDĖ”

metambs 20 auksinų.
Visi šie laikraščiai eina Kau

ne.
Visų minėtų laikraščių ame- 

riikečiai gali gauti “Darbinin
ke,” išskiriant ‘ ‘ žvaigždę ’ ’ 
kurios dar negauname. Išsira
šykite, susipažinkite ir tas, 
kurs geriausia patiks užrašyk 
saviškiams Lietuvoje.

Rudeniui atėjus, oras atvė
so, smagesnis laikas skaityti. 
Norėdami šviežaus skaitymo, 
išsirašykite iš “Darbininko” 
pluoštą laikraščių iš Lietuvos.

“DARBININKAS”
LIETUVON.

antra — nie- 
arba niekam

patriotizmas.

kad perdėta,

P. M-lis.

mKi

Kas nežino jog Lietuvos pi
liečiai ištroškę žinių nuų ame
rikiečių. Kuomet sužino, kad 
jo kaimynas gavo laišką arba 
laikraštį iš Amerikos, eina, 
kad ir kelias mylias pamatyti 
ir perskaityti arba .■skaitančiu 
pasiklausyti.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ administra
cija gauna kasdien laiškų iš 
Lietuvos ir taip-gi nuo “Dar
bininko” skaitytojų gyvenan- 
čių Amerikoje, kuriuose iš
reiškiama užuojauta ir džiaug
smas laikraščiu “Darbi n in- 
ku”.

Kaip mums, arčiau stovin
tiems, taip gal ir visiems L. 
D. S. nariams ir “Darbininko’ 
skaitytojams rūpi, kad žinios 
telpančios “Darbininke” pa
sklistų koplačiausia. Siųski
te “Darbininko” perskaitytus 
numerius į Lietuvą; atiduoki
te savo draugams, lai ir jie pa
siskaito.

Taip darydami, supažindy- 
site savo draugus su laikraš
čiu “Darbininku”, kurie vė
liaus ar anksčiaus liks laikraš
čio “Darbininko” skaitytojais 
ir rėmėjais.

Mums, Amerikoje gyvenan
tiems daug lengviaus užmokė
ti už prenumeratą $5.00 negu 
siųsti iš Lietuvos 5 auksinus; 
o “Darbininkas” visiems me
tams Lietuvoje kainuoja apie 
400 auksinų.

Išpildyk šią blanką ir pridė
jęs penkinę siųsk žemiaus pa
duotu adresu.

Malonėkite siuntinėti “Dar
bininką” šiuo adresu:
Vardas Pav.............................

Kaimas ......................
Paštas .......................
Apskritis ...................

LITHUANIA.
Vardas Pav................

Adresas

•I

•I *

Siųsdamas prenumeratą ir 
pinigus adresuok šiaip: 

“DARBININKAS” 
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

ŠEIMININKĖMS.
Šiomis dlenomfa gavome keletą de- 

«?tkŲ egzempliorių knygų "Gaminimas 
Valgią . Parsiduoda stipriais drobes 
apdarais po >1.75; poplero apdarais 
po $1.25.

Sn užsakymu siuskite Ir pinigus Si no 
adresu:

“Darbininkas”,
242-244 W. Broadvrav, 

So. Boston 27, Mas4P

H
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Fina is South Boston’o utarninkais, 
ketvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga.

DARBININKAS 
(THE WOBKER) 

The Lithuanian Tri-Weekly Paper. 
Published every Tuseday, Thursday, 

and Saturday by St. Joseph'8 Litn- 
uanian R.-C. Associalion of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Yearly ............................     $4.00
Boston and suburbs ....................... $5.00
Foreign countries yearly ............. $5.00

“Entered as second-class’matter Sept. 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3, 1879” 
“Acceptance for mailing at special rate 
®f postage provided for in Section 
1103, Aet of Oct 8, 1917, authorized 
aa July 12, 1918.”

LINKSMOS ŠVENTĖS
Brangius Darbininkus ir Se

seris Darbininkes sveikiname 
su Darbininką Švente — Dar
bo Diena. Linkime linksmai 
praleisti tą šventę ir pasiryžti 
su didesniu uolumu eiti prie 
krikščioniškai-lietuviškai dar
bininkiško susipratimo.

KO NUGĄSTAUTI.
Kai atėjo žinia, kad lenkai 

susikovė su lietuviais, tai tuoj 
pasigirdo-nugąstavimo balsų. 
Žinoma, tai negeras daiktas, 
kad liejasi kraujas ir gyvastys 
žūsta ir tolimesnės pasekmės 
iš to gali būti žymios, bet šio
je valandoje ne tas turėtų mus 
bauginti. Tūliems pavojus iš 
šalies išrodo dideliu, o apie na
minį pavojų, tai gal nei nepa
galvoja.

Kaip mes amerikiečiai pasi- 
rodėme su paskola. Juk Ame
rikos lietuviai išgalėtų $5.000.- 
000 paskolai sudėti per 24 va
landas. Netrukus bus metai, 
o gal nebus dasivaryta nei iki 
$2.000.000. Ar šitas atsitiki
mas nėra reikšmingesnis šioje 
valandoje ir ar jis neprivalo 
mumyse dabar daugiau bai-

mes sukelti, negu užpuolimas 
lenkų ant lietuvių ties Augus
tavu.

KODĖL UŽSTAVOJA.
Amerikos lietuvių socijalis

tai yra griežtai nusistatę prieš 
Lietuvos paskolą ir Lietuvos 
valdžią. Bet Vileišį, Lietuvos 
Valstybės atstovą, jie užstavo- 
ja. Kodėl taip! Todėl kad Vi
leišis ją pakraipos žmogus, to
dėl kad Vileišis, užsipuldinė- 
ja ant kataliką įstaigą, todėl 
kad Vileišis pavarė Lietuvos 
paskolos darbą taip, kaip soci
jalistai norėjo—patys L. Misi
jos nariai su Vileišiu prieša
kyje suerzino visuomenę ir 
darbas susitfukdė. Socijalis
tai gali džiaugtis “draugu” 
Vileišiu.

Į KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE. I
RYGA IR VILNIUS.

TRENTON, N. J.

Atsišaukimas iš Lietuvos.

x DARBININKAS
more Md. Išvažiuoja į Rymą. 
Žada toliaus muzikos lavintis. 
Dabartiniu laiku vargininkauja 
p-lė Vilkutaitė, kuri turi tinkamus 
gabumus muzikoj.

Kun. A Tamoliunas keletą mė
nesių . darbavosi Šv. Jurgio para
pijoj prie kun. Vilkutaičio. Da
bar apleidžia Clevelandą, važiuo
ja į rytines valstijas. Ten mano 
apsigyventi Velitina kun. Ta- 
moliunui, gerų pasekmių naujoje 
vietoje. \ g

L. Vyčių 25 kp. susirinkimas.
Rugsėjo 13 cU, 7:30 vai vakare 

Įvyko svarbus Vyčių susrinkimas 
lietuvių svetainėje 6835 Superior 
Avė. Nariai kviečiami visi bū
tinai pribūti. Delegatas darys 
pranešimą iš Vyčių Seimo, bus 
ir kitų svarbių reikalų.

taruoju laiku susispietė į vieną 
bendrą krūvelę ir pradėjo visu 
smarkumu veikti. Be kitko yra 
studijuijama L kalba ir istorija. 
Beto-gi prakalbos, paskaitos ir 
referatai yra laikomi. Draųg su- 
vietiniais moksleiviais veikia ir 
kiti, kurių Detroito S. L. R. K M. 
6 kp. randasi* nemažas skaitlius. 
Pastarieji ūmu laiku jau apleis 
Detroitą, keliaus atgal į mokyklas 
tęsti mokslą.

Nedėlioj 5 d. rugsėjo Šv. Jur
gio pobažnytinėje svetainėje bus 
moksleivių vakaras. Bus prakal
bų ir dainų.

Rengėjai.

Matas.
* m I r

RACINE, WIS.

Margos žinios.
Viduriniuose amžiuose Dar

bo Diena buvo Dievo Kūno 
diena

Rugsėjo 5, 1882 buvo pirma 
Darbo Dienos demonštracija 
New Yorke. Sekančiais me
tais pirmą rugsėjo panedėlį ir
gi buvo parodavimas ir nutar
ta darbuotis, kad pirmas rug
sėjo m. panedėlis būtą legal 
holiday.

Vietinių unijų Suv. Valstijo
se yra 40.000. Centralių dar
bininkiškų organizacijų yra 
900.

Senatorius Harding, repub- 
likonų partijos, kandidatas į 
prezidentus yra baptistas.

Gub. Cox, demokratų parti
jos kandidatas į prezidentus y- 
ra episkopalas.

Ryga yra Latvijos, Vilnius 
Lietuvos sostinė. Vilnią savi- 
nasi lenkai ir kiti nenori Lie
tuvai Vilniaus pripažinti. Vil
nius esąs sulenkėjęs. Jei dėl 
Vilniaus sulenkėjimo Jo nepri
pažinti Lietuvai, tai daug sy
kių labiau nereikia Rygos Lat
vijai pripažinti. Vilnius bent 
Uetuvią įkurtas. Gi Ryga yra 
vokiečių įkurta, ir Ji yra la
biau vokiška, negu Vilnius 
lenkiškas. Prieš karą Rygoj 
ūnvo gyventoją 47 jmoš. vokie
čių, 25 nuoš. rusą ir tik 23 
nuoš. latvių. Vilniuje didžiu
ma, vra žydai, kaipir Varšu
voj. Kalba remiantis tai Vil
nius ir Varšava turėtą būt prie 
Palestinos priskirti? Tie, ku
rie kalba remiasi, nepripažin
dami Vilniaus Lietuvai priva
lėtą protestuoti prieš išplėši
mą iš vokiečių Alzacijos-Lota- 
ringijos ir Dancigo. Juk Al- 
zacijoJ-Lotaringijoj 85 nuoš. 
žmonių kalba vokiškai, o kiti 
francūzą dialektą vartoja. 
Dancige vokiečių yra 97 nuoš.

Tai mat kokią nesąmonių 
sako ir kokią neteisybių daro 
politikieriai ir diplomatai.

KADA BAIGSIS 
KONFERENCIJOS.

Amerikos lietuvių tautinin
kai pramuštų galvų turėjo ant 
seimą. Jiems buvo priminta, 
kad senovėj lenkai beseimuo- 
dami neteko neprigulmybės. 
Bet tautininkai savo darė ir 
nusiseimavo. —

Anglijos, Francijos ir Itali
jon premierai be paliovos kon
ferencijas laiko. Nespėja išsi
skirstyti, o jau skiria vietų ir 
dienų sekančiai konferencijai. 
Ar alijantai taip nusikonfe- 
ruos, kaip | senovėj lenkai, o 
šiais laikais Amerikos tauti
ninkai kad nūsiseimavo.

Pabaigoje birželio gavome 
virlaiškj nuo kun. Leono Markue- 
kio, Varėnos klebono. Adresuo
ta J. Velikiui. Gerb. kun. nuro
do, Jog * Varėnos miestelis daug 
nukentėjo nuo karo, daug namų 
likos sudeginta, taipgi ir Varėnos 
bažnyčia. Šiandie žmonės tru
putį atsipeikėjo nuo karo, pradė
jo statyti naują bažnyčią. Bet 
trūksta lėšų. Tad ir kreipės ' 
prie mūsų amerikiečių Varėnos ' 
parapijom}, prašydami parinkti 
kiek galima aukų. Bet mes 
Trentoniečiai ligšiol neužsiėmėm 
ninigų rinkimu vien dėlto, kad tu- 
rėjom daug naminiu užsiėmimu ir ■ 
niekurie žmonės nenorėjo pasiti- 
tėti lenkais. Šiandie, kada Va- ’ 
rėnos tapo atvaduota, tad ir ima- ( 
mes už darbo ir jau padaryta tam ' 
tikra pradžia. Nedėlioj 29 d. ( 
rugpiučio tapo sušauktas Trento- J 
no Varėniečių susirinkimas, kur 
nutarta surengti balius 18 d. rug
sėjo ir visas pelnas skirti šiam : 
tikslui. Taipgi išrinkta valdyba 
kuri rūpinsis baliaus surengimų 
ir visų aukų rinkimu: pirm. J. 
Velivis, rašt. K. Velivis, ižd. A. 
Stacevičius, iždo globėjai K. Mi- 
linavičienė, J. Stasiliavieienė.

Ant pirmo susirinkimo surinkta 
$18.00. Pradžia puiki Tad mes 
Trentoniečiai varde kun. L. Mar- 
kuckio kviečiam visus Amerikos 
Varėnos parapijiečius pasielgti 
panašiai ir parinkti kiek galima 
aukų. O kožnam aukojusiam bus 
smagiau pargrįžus tėvynėn, kada 
žinosi, kad ir mes prie to prisidė
ję. Visų aukotojų vardus pa
siųsime į Varėną ir prašysim my
limo “Darbininko” paskelbti pa
baigoje vsų aukotojų vardus. 
Jei kas nors reikalautų platesniu 
informaciją tai kreipkitės rašti
ninko antrašu, %

Karolis Velivis
- 147 Houghton Avė. 

Trenton, N. J.
Kun. laiškas rašytas 16 
1920. Taip-gi padėta 
bažnytinė antspauda.

P. S. 
gegužio 
Varėnos

LANKSTUS NUSI- 
v STATYMAS.

Atsigriebę lenkai, nenori 
laikytis savo rubežiuose, o jau 
briaujasi į Lietuvą ir Rusiją. 
Buvo girdėti balsą Lenkijoj ir 
Francijoj rodančią, kad sau
giausia lenkams būtą sėdėti 
savo tautos rubežiuose. Gi Pil- 
sndskis skelbia nesą galima 
laikytis etnografinių rubežią, 
girdi reikia eiti iki strategiško 
rubežiaus. Francija tam pri
tarė, o Amerika pritarė su iš
lyga, kad Lenkija neturėtą 
užgrobimo tikslo. Ar tai ne 
juokus daro augštieji valdi
ninkai. Kas gali pasakyti, ko
kią liniją lenkai rokuos strate
gišku rubežium. O kai dėl ne- 
nžgrobimo politikos, tai juk 
lenkai iš visos gerklės ir pir
ma, kuomet buvo Kieve ir Vil
niuje, šaukė neturį imperialis- 
tinią tikslų. Ir kaizeris visą 
laiką šaukė vedęs apsigynimo 
karą. £ -

Diplomatai ir politikieriai 
žneka. kaip maži vaikai. *

at-

savo darbu, savo geru patarnavi
mu taip kaip kad pagarsėjo Bos
tone ir kituose apielinkėse. Siųs
kite pinigus į Lietuvą per Preky
bos B-vę ir atlikite per ją kitus 
reikalus.

Chicagietis.

DETROIT, MICH.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 54 
kuopa laikė nepaprastą susirinki
mą nedėlioję 22 rugpiučio, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėj. Ap- 
svarščius kuopos naminius reika
lus buvo svarstoma apie ateinan
tį A. L. R. K. M. Są-gos seimą. 
Delegatės siuntimas palikta ant 
valios narių, nes kuopos iždas 
yra menkas. Susirinkimai laiky
ti nutarta kiekvieną mėnesio pir
mą panedėlio vakarą 7:30 vai. 
Brangios są-tės nepamirškite at
silankyti ant susirinkimo, nes da
bar jau visom bus parankiau. 
Sekantis susirinkimas Įvyks rūgs. 
6~ d. 7:30. Taigi kviečiame ko- 
skaitlingiausia atsilankyti ir nau
jų narių atsiveskite prisirašyti. 
Daug turime svarbių reikalų pa
sitarti kas link surengimo baliaus 
ir teatro. Rolės jau išdalintos. 
Nutarat laikyti repeticijas ket- 
vergo vakarais kiekvieną sąvatę. 
Jau laikas sukrusti, oras jau eina 
vėsin. Tad visos darban. Ne
dėlioj rugpj. 29 d. buvo didelis 
koncertas, parapijos svetainėj. 
Dalyvavo Pocius iš Chicagos. 
Vietinis bažnytinis choras veda
mas A Aleksio puikiai išlavintas 
jaunimo būrys smagiai, gražiai 
sutraukė keletą dainelių. Malo 
nu buvo klausyti.

HARRISON ir KEARNY, N. J.
L. Vyčių 90 kuopos susirinkimas 

bus 9 rugsėjo 1920 m. 7:30 vai. 
vakare, L. Hartman svetainjė. 
Gerbiamieji nariai atsilankykite 
visi ir naujų narių atsiveskite, 
rengiamo yra prakalbos.

Pirmininkas.
f

OHICAGO, ILL.

Striukis

aCLEVELAHD, ohio
Lankėsi svečiai.

L. L. Paskolos reikale. -
Lietuvos Laisvės Paskolos vieti

nis skyriaus valdyba ir visi sykiu 
su valdyba esantys darbuotojai 
L. L. Paskolos darbe, atsišaukiame 
Į brolius ir sesutes Raciniečius, 
kuurie yra pirkę L. L. P. Bonus, 
kad prigelbėtumete užbaigti bo
nų pardavinėjimą darbą, kurie e- 
sate pirkę L. L. P. Bonus priva
lote ir tuos, kurie dar nėra pirkę, 
o tokių dar randasi tarp jūsų. Su 
jais susieinate, dirbate sykiu dirb
tuvėse ir net sykių gyvenate. 
Mes stoties valdyba ir visi bonų 
pardavėjai esame pasiryžę savo 
kvotą išparduoti, ir iki šiol pasek
mės buvo neblogos. Mes darbuo
jamės be atlyginimo patys bonų 
pirkome, argi jus atliksite.

J. S. Kesminaš.

Kadangi vietinė Liet. Vyčių 25 
kuopa šauniai savo veikimu atsi
žymi, tai pravažiuojantieji svečiai 
pro Clevelandą tankiai aplanko 
Vyčius. Rugp. 18ji. seredos va
kare laike Vyčių choro dainų re
peticijų įvyko _ gražių apsireiški
mų. Matas Zujus važiuodamas 
į Vyčių Seimą aplankęs Detroito 
Vyčius užsuko ir pas mus. Bu
vo pranešta Vyčiams, kad skait
lingai susirinktų Povilausko sve
tainėn. Tas ir padaryta, atvyko 
gerb. kun. Vilkutaitis ir Tamoliu- 
nas. Prasidėjus programėliui pir
miausia chorvedis V. A Greičius 
pasakė atsisveikinimo prakalbėlę 
M. Zujui. Kun. A Tamoliunas 
prakalbą pasakė. J. šeštokas iš 
Akron, Ohio paragino choristus 
kiek galint lavintis muzikoj. Pa-

BRIGHTON, MASS.

Gerbiamieji Brightoniečiai kaip 
jauni taip seni, pasinaudokite ge
ra progą, tai yra A. L. R. K Mo
terų Są-go apskričio išvažiavimu, 
rugsėjo 5 d. Montello, Mass. 
Sąjungietės labai rengiasi prie mi
nėtos dienos, ypač Brightonietės, 
nustebins visus atsilankiusias su 
Įvairiomis dovanomis. - Vėliaus 
jus paskelbti vardai aukavusiųjų. 
O dabar kas tik gyvas ant pikni
ko. Katrie norite važiuoti, tai 
malonėkite paduoti savo vardus 
tuojaus pa§ vetinius veikėjus ir 
veikėjas; LDS 22 kuopos B. A- 
Jauską, S. Kudorauską, L. Jan
kauską ir Z. Savicką.

Nuo 41 kuopos Mot. Są-gos į 
komitetą įeina šios ypatos: K. 
Saulitienė, V. Šiaulaitė, B. Ja- 
saitė, O. Saulaitė, Z. Dambraus
kienė, M. Klovienė. Toms ypa- 
toms galite paduoti savo vardus 
nedėlios ryte 10 vai. Susirinkite 
visi palei Lietuvių Ko-operacijos 
svetainę ir užimsite savo sėdynės. 
Yra paimtų trokų užtektinai. 
Tikietas nebrangus. Suaugusiem 
$1.25 ypatai, vaikams nereiks mo
kėti Tik vaikai be tėvų nebus 
leidžiami. Važiuokite ir vežki- 
tės savo vaikus. Ten rasite ska
niausių valgių ir gėrimą

Korespondentės.
NEW YORK CITY

LDS 9 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj 5 d. rugsėjo 
tuojau po pamaldų bažnytinėj sve
tainėj 556 Broom St., New York.

Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti nse turime daug dalykų 
aptarti.

Valdyba.

CHICAGO, ILL.
LD 57 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks pandėlyj 6 d. rugsėjo 
7:30 vai. vakare, Nek. Pras. P. M. 
parapijinėj svetainėj ant kampo 
44 ir Fairfield St. Į šį susirin
kimą kviečiame visus narius ko- 
skaitlingiausia ateiti

Valdyba.

PIETINE CALIFORNIA.
Pietinė California skelbiama 

kaipo sukilus prieš meksikonų ė- 
3ančią valdžiau pigai aprašymą 
paskelbime National Geographic 
Society per Frederick Simpich 
būtent:

Tasai ilgas pusiausalis, kuri ka
bo žemai vakarų šalyj Califomi
jos prigulinti prie Meksikos ir ži
noma ant jų žemlapių kaipo “Ba- 
ja” arba Pietinė Californįą. Se
novėje Ispanų žemlapiai pabriežė 
California kaipo salą Amerikos, 
beabejonės, pasiremdami vien tik 
ant to kiek jie Jos buvo ištyrinėję.

Mažai žinomas kaipo jis yra pa
prastam amerikonui šis 800 mylių 
ilgio plotelis akmenuoto, kalnuo
to, ir nepaprastoms vaisingoms 
klonimis, bet gi geistinas kožnam 
Amerikos gamtininkui, žuvininkui 
ir medžiotojui; ir čion ir ten ge
resnėse vietose paprastai ant kal
nelių ganoma galvijų būriai, apsi
gyveno ūkininkai ir naudojasi ne- 
aprybuotais plotais žemės. Cir- 
ele Bar Company of Ojos Negros 
gano galvijus plote dviejų ir pu
sės milijono akrų žemės. Viena 
Anglijo Bondrovė iki šiai dienai 
laikosi apie 15,000,000 akrų žemės.

Toliau į pietus tykioje, vaizdin
goje La Paz, kur Čortez su savo 
laivais apsistojo, ir kur šimtme
čius vėliaus Walker,’ amerikonas 
tūlas jūrių plėšikas apsistojo, 
šiandien Jau visai kitas. Ameriko
nas gana pasekmingai veda ten 
odų dirbtuvę išdirbdamas apie 
600 tinkamų skurų dėl Amerikos 
čeverykų dirbtuvių. Čion ir ten 
ant kalnelių tai vėl klonyse, Ame
rikonai darbuojasi išgavimu mine
ralų, arba augindami ten pagar
sėjusį frijole.

Apielinkė prigulinti nuo ten ži
nomu sausumų yra labai mažai 
apgyventa, ir anot vieno garsaus 
rašytojo “visame triukšme ir tai 
nuo istoriškų laikų nuo tų dienų 
tada žinomas Sir Francis Drake 
apsistojo Magdelena įplaukoj, jo
tis ratinis įrankis nepervažiavo 
ilgumą šio pl®to.rr

Nors kasyklose yra gan pel
ningų užsiėmimų ir galvijai bu
joja bet, pasisekimas ir pasekmin- 
gumas randasi vatos ūkinikystėje 
apielinkėj Meksikale.

Ties Colorados delta, pat pra
džioj užlaja Califomijos kuri ski
ria pietinę Californiją nuo pusiau- 
salio Sonoro ten pat daugiaus nei 
kur kitus Amerikos ir Meksikos 
interesai rišasi. Kadangi šioji 
vieta yra jūrės užlieta ir kadangi 
čion skiriasi vandens Colorados 
' I

upės, omenyje daugelio irigacijos 
inžinierių ir politikos žinovų 
yra kad šis taip kamplikuotas da
lykas irigacijos ir vandens tiesų 
tarp Amerikonų ir Meksikonų ū- 
kininkų galėta būti užganėdintai 
išrištas tik tai per sutartį abiejų 
Valstijų kurį arba nustatytu kitą 
rebežių arba parduotu vieni ki
tiems arba atpirktu vieni nuo ki
tų šį plotelį žemės.

Oregono valstija buvo pir
ma pripažinti pirmą rugsėjo 
panedėlį Darbo Diena. Tai 
buvo 1887 m. z

• • a

Jau po dešimtmečio po Jh*i- 
ėmimo buvo Suv. Valstijose 
darbininką uniją. Collective 
bargaining, streikai, boikotai 
neunionistą Jau buvo madoj.

1800-10 metais Suv. Valsti
jose organizuoti darbininkai 
buvo' teisiami kaipo suokalbi
ninkai. - •

Jau 300 metų sukako kaip 
Shakespeare mirė, o jis dar 
tebrokuojamas didžiausiu pa
saulio dramaturgu.

Pereitų žiemų pe rplieno dar
bininkų streikų negautomis 
algomis darbininkai neteko 
$12.500.000. Amerikos Darbo 
Federacijai tas streikas atsėjo 
$461.971.29.

Parley P. Christensen Far- 
mer Labor Partijos kandida
tas į Suv. Valstiją prezidentus 
yra 6 pėdų 4 coliu augščio.

Amerikos valdžios išrokavi- 
mu šeimynai iš penkių pragy
venimui per metus reikia ma
žiausia $1.575. Gi gyvenant 
sulyg American standard of 
iving reikia per metus $2.024.

trusto darbininkųPlieno
trečdalis gauna mažiau gyve
namosios algos.

Plieno trusto 38 nuoš. dar- 
jininkų gauna per metus ma
žiau, negu $1.466, 31 nuoš.
darbininkų gauna mažiau, ne
gu $1.952 per metus.

Plieno trusto darbininkų al
gos, darbo valandos ir sąlygos 
nustatomos be Jokio su darbi
ninkais pasitarimo.

Suv. Valstijose yra 1.500.000 
moterų, kurios užima tokias 
augštas vietas, kad gauna 
nuo $5.000 iki $30.000 per me- 
tų^.

Prieš šimtmečius, kuomet 
Europos valdovai nemokėjo 
pasirašyti, tai Chinijos valdo
vas Jau turėjo knygyną iš 50.- 
000 knygų.

Jau šeštame šimtmety j chi- 
niečiai mokėjo daryti gerų po- 
perų.

Išrinkti Suv. Valstijų prezi
dentų atseis arti $25.000.000.

Iš nesuskaitomi} nuskandin
tų turtų per karų apie Brita
nijos salas jau išgriebta bran
genybių už apie $200.000.000.

Jei pinigus išleistus didžia
jam karuj paversti Į šimtines, 
tai Jas sudėjus galus su galais 
išeitų 21.250 mailių, tai yra 
apjuostų veik visų žemės ka
muolį.

Baisiausia liga karo metu 
buvo plaučių uždegimas. Kuo
jos žuvo daugiau žmonių, ne
gu mūšio lauke.

Šviesa eina 186.300 mailių 
sekundoj. Bet yra taip tolimi} 
žvaigdžių, kad nuo Jų šviesai 
žemę pasiekti trunka tūkstan
čius metų.

Los Angelese, Cal. padaro
ma keturios iš penkių visų pa
gaminamų Suv. Valstijose fil
mų.

Šimtakojai turi paprastai 
tik 24 kojas.

Chinija pusę įgabenamų au
tomobilių įgabena iš Suv. Val
stijų.

69.000 plieno trusto darbi
ninkų dirba 12 valandų dienoj, 
7 dienas savaitėj.

Califomijos valstijoj Japonų 
yra apie 80.000. Jie ten turi 
nuosavybėje 74.769 akrų žemės 
ir 1.036 lotų miestuose. Japo
nai, indėnai ir chiniečiai Ca- 
lifornijoj turi nuosavybėje 16 
nuoš. žemės.

Trys ketvirtadaiės ateivių 
Suv. Valstijose gyvena mies
tuose.

Didžiausia didžuvė buvo pa
gauta 1883 m. Iš jos kaulų 
gauta 3110 svarų.

Ateivystės komisijonierius 
Nevv Yorke spėja, kad iki 1921 
nu bus atvykę 4.000.000 atei
vių.

Nedėlioj rugpučio 29 d. Engei-, kviestas ir svečias Zujus pakalbė- 
wood apielinkės buvo surengtos tf. “ ‘ 
praklbos, tikslu paaiškinti žmo
nėms apie Lietuvių Prekubos B-vę. 
Kalbėjo studentas Al. Raškus ir 
Bendrovės atstovas (direktorius) 
P. Petrauskas.

Po prakalbų, kada kalbėtojai 
išaiškino Bendrovės tikslą ir ką 
ji veikia, tai žmonės uoliai pasiža- dėti, kad geresnį biznį padarius, 
dėjo. dėtis pirkdami šėrus. Chi- Vyčiai vienbalsiai prisižadėjo dar- 
cagoj tveriasi B-vės skyrius t. y. buotis. *
Bendrovė atidaro savo ofisą. Iki | Rurpiučio 21 d. lankėsi svečiais 
šioliai Chieagoj žmonės apie Bvę ig. k Sakalauskas “Draugo” re- 
mažai žinojo. Bet kaip dabar dakcijos narys, 
išgirsta iš kalbėtojų, tai net ste
bisi Bet dabar, kada Bendrovė 
Chicagoje įsigijo ofisą, tai man 
rodos Chicagoj bendrovė pagarsės

Zujus pasakė gražią prakal
bą kaip jaunimas-Vyčiai turėtu 
darbuotis. Galop atsisveikino su 
visais Vyčiais apreikšdamas, kad 
grįžta į savo gimtinį kraštą Lie
tuvą. ’ Kalbėjo klebonas kun. 
Vilkutaits apie parapijos fėrus, 

'kvietė Vyčius kodaugiausia prisi-

-U'" ? ' -■

* Išvažiavo.
Šv. Jurgio parapijos vargoni- 

nikas Apleido vargoninkystės vie
tą'^ Apsilankė pas brolį Balti* 

.i/1.,, . '.....
; - i.-

N0RW00D, MASS.
Dar dėl šv. Cicilijos pikniko.

V. Stasevičia, Ignotas Baublis ir 
Petras Kaliunas lankėsi “Darbi
ninke” dėl buvusio aprašymo Šv. 
Cicilijos choro pikniko. Kadan
gi pirmoje korespondencijoje bu
vo minima apie slaptą alaus dir
bimą tam piknikui ir kad pikni- 
kieriai buvę “šlapi,” tai minėti as
menys, atsilankiusieji “Darbinin
ko” ofise, sakė kad niekas nieko 
slaptai nedirbo ir kad alus buvęs 
toks koks paprastai esti pikinkuo- 
se ir nuo jo žmogus nepasigeriąs.

DETROIT, MICH.
Detroito moksleiviai ir mokslei

vės/ pamatė didelę svarbą gaivini
mui jauną moksleivių kartą, pas-

JAUNŲJŲ RAUDONA
SIS KRYŽIUS IŠSI

PLATINA.
Washington. — Dr. Henry 

N. McCracken, prezidentas 
Wassar kolegijos, išvažiavo į 
Geneva, Šveicarija, kur, per 
ateinančius dviejus mėnesius 
užsiims Jaunąją Raudonojo 
Kryžiaus projektą pastūmėji- 
mo įvairiuose Europos dalyse.

Pereitą žiemą Lyga patarė 
Jaunąją Raudonojo Kryžiaus 
organizavimą visose *šalyąe, 
kurios reprezentuotos Raudo
nojo Kryžiaus draugysčių Ly
goj. Dr. .McCracken išdėstys 
Amerikos organizacijos pra
džią, darbą ir puikų dabartinį 
veikimą.

Jei gimus Kristui kas nors 
būt pradėjęs depozituoti po 
vieną dolerį kas minutą, dieną 
ir naktį, ir Jei Jis būtą tą da
ręs ikšiol, tai nebūt sudėjęs bi
lijono dolerių.

Jei Suv. Valstiją turtai bū
tą paversti į sidabrinius dole
rius ir suversti į milžinišką lei- 
ką ir jei kas sekunda iš leikos 
vis kristų vienas doleris, tai 
truktų 12.000 metų iki visi do
leriai iškristų.

* •• * •• * ••• • •
Suvienytos Valstijos 

mina:
20 nnoA. pasaulio aukso 
25 nuoft. pasaulio kviečių
40 nuofi. pasaulio plieno ir geležies
40 nuofi. pasaulio Švino
58 nuoft. pasaulio cinko 
40 nuoft pasaulio sidabro ?
52 nuoft. pasaulio anglių 
80 nuoft. pasaulio aluminumo 
00 nuoft. pasaulio vario 

nuoft. pasaulio bovelnos / 
nuoft. pasaulio žibalo 
nuoft. pasaulio kornų 
nuoft. pasaulio automobilių 
nuoft. pasaulio geležinkelių 
nuoft. apdirba pasaulio vario, 
tarpu Suv. Valstijos te-

Miliarderius John D. Rock- 
efeller įsteigė jaunoms mote
rims namus New Yorke. Su
lyg jo taisyklių mergina (giri) 
gali vadintis mergina iki 30 
metų amžiaus.

Japonijos vyriausybė pie
nuoja šiemet išleisti $22.000.- 
000 naujų karo laivų statymui.

j

paga-

00
08
75
65
40
80

Tuo
valdo 7 nuoš. pasaulio žemės 
ir teturi 6 puoš, pasaulio gy
ventojų.

Canadian Pacific geležinke
lis yra 3.366 mailią ilgio.

■>

Yra vabalas, mokslo vyrą 
vadinamas mordella. Jis turi 
25.000 akelių. Jos tematomos 
per padidinantį stiklą.

•B •—• * ••
Prieš karą poperinią pini

gą buvo $7.000.000.000. Kai 
karas pasibaigė, tai poperinią 
pinigą neskaitant Rusiją buvo 
$56.000.000.000.

m • J* •
Tūkstantis chiniečią paga

mina per metus nuo 50 iki 60 
kūdikių. Tūkstantis japoną 
— apie- 50. Tūkstantis ame
rikoną apie 29.

Japonija taip tirštai apgy
venta, kad ant kiekvieno ak
ro ten atseina po 3 žmones.

Po 500 metų, jei žmonės taip 
veisia, kaip ligšiol rusą bus du 
tūkstančiu milijoną.



ATLASO RŪBy BENDROVĖ

Pirmutinis iš Visų Bostono ir Naujosios Anglijos Bankų

PIRMUTINIS PRADĖJO MOKĖTI

BOSTON 27, MASS.

CUNARD LINE

S. S. SAXONIA
DETROIT' MICHIGAN

(Paskelbimas) 
TAIKA AR KAAė

negaunam
nuteriotoj šalyje mūsų sesės nebepajėgia su ranko
mis pagaminti užtektinai rūbų. Tų galės padaryti 
tik Atlaso Rūbų B-vė su pagelba moderniškų maši
nų, jei tik Amerikos Lietuviai bus gausūs su mate
rialiu parėmimu. Atlaso B-vė nereikalauja tam au
kų, bet paskolos už gerus nuošimčius, dėlto Tamsta 
turėtum patapti jos nariu.

Atlaso B-vė inkorporuota Mass. valstijoje, ka
pitalas $200,000, legalizuota veikti visose Suvie
nytose Valstijose ir užrubežyje—Lietuvoje; ji tve
ria skyrius, turi dirbtuvę ir daro visokius rūbus, 
atidaro rūbų krautuves lietuvių kolonijoms, reika
lauja visokių amatninkų rūbų industrijoj—verpėjų, 
audėjų, visokių rūbų dirbėjų—ir agentų.

Dėl smulkmeniškų informacijų rašyk į B-vės 
ofisų:

' Išplauks 
SPALIO 30 DIENĄ, 1920

Todėl visi, kuriem tik priklauso dalįs po 
numirusių Amerikoje jų giminaičių, priva
lo tuojaus kreiptis į Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės Legali Skyrių, paduodami pil
nų ir aiškų aprašymų numirėlio ypatos ir 
likusio jo turto, o taip-gi savo giminystės: 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė, gavusi tas 
žinias, patars atsišaukusiems, kų reikia da
ryti tokio turto atgavimui ir, reikalaujant, 
mielai patarnaus kaipo tarpjninkė visuose 
Amerikos teismuose ir kitose įstaigose, kad 
tokias dalis atieškoti.

Suvienytose Valstijose yra likę kilnojamų 
ir nekilnojamų turtų,- siekiančių šimtų tūk
stančių, o gal ir milionus dolarių vertės, ku
rie legaliai priklauso Lietuvos piliečiams, 
bet dabar yra tolimų giminių ar net visai 
svetimų žmonių rankose. Nuo 1914 metų 
iki šiol nebuvo jokių diplomatinių susisie
kimų tarp šios šalies ir Lietuvos. Per tų 
laikų daugybė žmonių čia mirė, palikdami 
savo arčiatisius giminaičius Lietuvoje. Tų 
numirėlių turtus paėmė čia svetimi žmonės 
ir valdys juos iki tikrųjų pavelde jų atsišau
kimo ir turtų pareikalavimo. Toki turtai 
susidaro iš pinigų, padėtų bankuose, pini
gų, priklausančių iš apdraudos (insurance) 
kompanijų ir pagelbinių draugijų, iš^šėrų, 
o taip-gi iš nekilnojamojo turto.
Kad atgauti, tokius turtus, gyvenanti Lie
tuvoje giminaičiai privalo išpildyti tam tik
rus legalius turtus ir paskirti bei įgalioti at
sakančius įgaliotinius, kurie galėtų jų var
de veikti čia Amerikoje. Tuomi tikslu LIE
TUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ Y- 
RA ĮSTEIGUSI LEGALI SKYRIŲ, per 
kurį Lietuvos gyventojai gali išpildyti rei
kalingus teismuose popierius ir atieškoti sa
vo dalis iš turtų, likusių Suvienytose Vals
tijose po numirusių jų giminaičių.

Taip-gi visi tie, kurie gyvena Suvienytose 
Valstijose, o paveldėję yra turtus Lietuvo
je, gal kreiptis į Lietuvos Atstatymo Ben
drovės Legali Skyrių delei atieškojimo ir 
partraukimo iš Lietuvos jų dalių, paskolų, 
pinigų iš bankų, ar kitokio turto. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė patarnaus-tuose rei
kaluose greitai ir saugiai tuo labiau, kad 
jos Skyrius Kaune taipgi tais reikalais rū
pinasi po Lietuvą.

NEWARK, N. J:

Rugpj. 25 buvo įrengtas minė
tos mokyklos užbaigos vakaras. 
/Visą labai įvairų ir ilgą programą 
išpildė patys paikučiai. Progra
mas susidėjo S įvairių margumy
nų. Stambioji dalis buvo, veika
lėlis “Mokykla.” Ypatingai pa
sižymėjo K. Vaškas mokytojaus 
rolėję. Medicinos studentas J. 
Daukšis palinksmino muzikos ga
balais. J. B. Šaliunas pasakė 
trumpa aiškia prakalbėlę. Visu 
tuo laiku po žmones sukinėjosi 
pardavinėdamas padorius laikraš
čius ir aš nusipirkau porą nume
rių “ Tautos. ” Tai malonu tokį 
laikraštį pakaityti.. Mačiau A. 
Kazlą vienas ir kitas trauko Už 
rankovės papirkti laikraščio, žmo
gelis aiškinosi “nebeturiu, pri
truko” ir tt. Pabaigoj sekė dik- 
čiai gerb. kleriko J. Vaitekūno 
kaipo mokytojaus raportas. Pa
aiškėjo, kad štą apšvietus darbą 
būta mėginta trukdyti nekuriu 
šviesos ąr lietuvystes apuokų.

Mokslo metas tęsėsi nuo liepos 
6 iki rugpj. 25-tai d. Mokiniij 
buvę arti 60. Visi pavizdingai 
mokinosi. 11 iš jų buvo apteik
tais dovanomis už pavizdingą mo- 
kinimasi. Publikos buvo nedau- 
giausia.

Reikia paminti, kad šią šviesos 
spindulėlį dėl brangiausiojo mūsų 
tautos turto jaunimo teikia ir už
laiko savo liešomis vietinis Fede
racijos skyrius, susidedąs iš ka
talikiškų dr-jų ir kuopų. Garbė 
už tai jiems! o atlyginimą suteiks 
Tėvynės Istorijos nemirštantis 
raštas. Newarkiečiai nuoširdžiai 
dėkavojo gerb. moksleiviui J. Vai
tekūnui mokinimą mūsų vaikučių.

D. Džiaugutis.

ADVOKATAS NOTARAS

F, J. KALINAUSKAS
414 W. Broadway, j So. Boston 27, Mass.

Lietuvoje esam nuplyšę, rūbų nei už pinigus 
rašo' mūsų broliai iš Lietuvos. Karo

Visas pasaulis atrodo vėl 
prisipildęs pavojingu eksplio- 
duojančiu oru, ir kiekvienas 
gaudo laikraščius ryte, kad 
pamačius ar yra kiek vilties 
taikai, ar nauja karė jau čia 
prie mūsų. Ir dėl tokios karš
tinės išlauko, mes pamirštame 
lengvai, kad dabartinis laikas, 
vasaros pabaiga, yra taip-gi 
gan blogas vidujinis padėji
mas. Oro permaina iš vasa
ros į miglotų rudenį reikalauja 
didelio sustiprinimo mūs gy
vybės jėgoms. Turime saugo
tis nuo visokių pairučių vidu
riuose ir prižiūrėt, kad gerai 
veiktų ir taip-gi kad galėtume 
atsipriešinti rudens ligoms. Su 
pagelba Trinerio Amerikinio 
Eliksiro iš Kartaus Vyno mes 
lengvai įeisime į tų permainų 
be jokio vargo, todėl dabar 
jau reikia pasirūpinti iš savo 
vaistinės ar nuo vaistų parda
vėjo Trinerio Amerikinio E- 
liksiro iš Kartaus Vyno. Taip
gi nusipirk Trinerio kosulio 
malšintojų nuo nušalimo ir 
Trinerio Linimentų nuo reu
mato bei neuralgijos skaudu
lių.—Joseph Triner Companv, 
1333-45 S. Ashland Avė., Chi- 
cago, 111.

ROCKFORD, ILL.
Rugpj. 22 M. S. 9 kp. surengė 

pikniką. Išvažiavimas buvo Old’ 
Ulinois Parke. Tai buvo vienas 
iš'tirščiausių piknikų. Iš viso' 
galima buvo permatyti, jog žmo
nės buvo viskuom pilnai patenkin
ti. Kur tik pasisukai, ten pama
tysi linksminantis jaunimas my
lintis šokti, šoko, kiti suposi ir tt. 
Taip linksmai laiką beleidžiant, 
pasigirdo nepaprasto ko buvo tikė
tasi išgirsti, p-ni Piragianė, tos 

■dienos tvarkos vedėja prabilo, jog 
kalbėtojai, kurie buvo kviesti 
yra atvažiavę. Pirmiausia per
statė kalbėti p. V. Stulpiną iš 
Chicago. Po jo kalbėjo p. P. 
Petrauskas iš So. Bostonų. At
važiavę L. P. Bendrovės reikalais. 
Išaiškino bendrovės tikslą, bei už
manymus veikti, ir ragino prisi
dėti perkant B-vės šėrų. Ant 
.galo p. ’P. Petrauskas pranešė, 
kad šios vietos agentą B-vė įga
liojo R. M. Kalihauską.

Po prakalbų žmonės pradėjo 
važiuoti namo. Apie 7 vaL p. J. 
Jusevčius atplaukė su savo laivu 
žmonių parvežti, kurie dar guvo 
likę. Prilipo pilnas laivas. Pik
nike žmonės buvo linksmus, o par
važiuojant dar linksmeni. Mat 
tuom laivu važiavo muzikantai. 
Pradėjus jiems griežsti, padarė 
linksma ūpą žmonėse.

Kalbėtojai buvo kviesti, kad 
prieš užvažiuojant atgaį su
stotu klebonijoj. Atėjus prie 
klebonijos radome būrį žmonių 
belaukiant su Įvairiais reikalais 
Prie kit ko pardavė už keletą šim
tų L. P. B-vės šėrų. Neturėju
sieji prie savęs pinigų pasižadė
jo pirkti pas vietos agentą.

Kalbėtojai paliko nemažą įspū
dį, supažindindami su B-vės vei
kimu, bei patarnavimais vietos 
gyventojams.

R. M. Kalinanuskas

y

Didelius ir Mažus Siuntinius į Lietuvų Siųskite per 
LIETUVIŲ PERSIUNTIMO AGENTŪRĄ 

Rašydami informacijų adresuokite: y
The Lithuanian Marine Forwarding Co., 

203 WEST 33-rd STREET, NEW YORK, N. Y.

Į JETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC STATĖS FINANCE CORP.
(INKORPORUOTĄ MASS. VALSTIJOJE) 

KAPITAL STOCK $1,000,000.00 
Ši korporacija likos sutverta geresniam aprūpinimui 

keliaujančių Lietuvon Lietuvių reikalų. 
PARDUODAM LAIVAKORTES, 

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ. 
KURIE MANOT VAŽIUOTI Į LIETUVĄ 

Pirkite laivakortes iš laiko, nes sunku gauti vietos 
ant laivų. Laivai išeis šiomis dienomis sekančiai: 

Su persėdimu. Rugp. 21, 24, Rūgs. 2, 11, 18, 25.
Anglijoje. Iš New York ant Hamburgo arba Liepojaus. 
Tiesiog. Rūgs. 11, 25 iš New Yorko į Hamburgą.
Plaukianti. Rugp. 21, 28, Rūgs. 4,T8, 25 iš New York 

į Antwerp.
Laivai. Rugpj. 28, Rūgs. 8, 14, 22 iš New York į 

Rotterdam.
PASPORTAI JAU YRA GAUNAMI

Pasportai turi būt išimti ir užvizuoti tų šalių kon- 
z šulių per kurias prisieis keliauti. Dėlto yra reikalas 

iš anksto turėti pasportus užvizuotus. Mes visiems 
mūsų pasažieriam gaunam vizus laiku, kad nebūtų su
trukdymo pribuvus į New York.

Mes pasitinkam kiekvienų atvykstantį iš toliau ar 
•jis atvažiuotų į Boston ar New York ir aprūpinam jo 
reikalus pas Custom House, Intemal Revenue kolekto
rių ir kitus reikalus.

Laivakortės per vandenį $100.00. Head Tax $5.00. 
Nuvažiavę į Hamburgą, Antwerpą ar Rotterdamą 
lengvai pasieksite Lietuvą. Užsakydami laivakortę 
prisiųskite $25. Pasportus mes parūpiname gyve
nantiems Bostone ar netoli Bostono. Iš tolimesnių 
miestų norėdami gaut informacijų kreipkitės pas:

BALTIG STATĖS FINANGE CORP.
361 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

' Telephone S. B. 1061.
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užtvirtimu jų meilės, nes jie pasi
juto dar reikalingesni vienas ki-
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“panelė” Ona, kuri 
ir baltu piršteliu į 

puslapį rodo, o jis 
prie jos taip arti,

vius, deginti triobėsius ir ištisus! šeimininkas užsimą stė, o Ona s 
miestelius ir kaimus ir visokias Į sisukus nubraukė ašarą, 

daryti. Žmonės visai t buvo lir 
pajutę ant savo Į Joną,, jc 
ų - plėšikų vai-Į tautišką 
šnipą vo Lietuvos■ bar deg 
i vagilėliai ėjų eil

<ietuvo

Darbininkas Jonas ir Mokytoja Ona I
(APYSAKĖLĖ IŠ KARO LIETUVIŲ SU BOLŠEVIKAIS) j

4

Lietuvos gražiame kaimelyje 
paskendusiame tarp žalių sodnų, 
kur rudenyj pažvelgus net akį 
veria, taip gražus vaizdas vaisme
džių daugybės su nulinkusiom ša
kom, tarnavo pas ūkininką bernas 
vardu Jonas. Vaikinas jis buvo 
dar visiškai jaunas, bet doras ir 
išmintingas, anksti neteko tėvų ir 
anksti pažino gyvenimo sunkumą, 
bet neiškriko ir stengėsi būti ge
ru prieš šeimininką, prieš žmones 
ir prieš Dievą. Ir tėvynės meilę 
jis turėjo, nes turėjo progos jis 
pažinti raštą ir pasimokyti iš kny
gų istorijos apie Lietuvėos seno
vės gyvenimą ir kitų naudingi} 
dalykų. O to jį išmokino šeimi
ninko duktė Ona, kuri buvo kle- 
sas ėjus mieste ir dabar mokyto
javo kaime. Ji pamatė tylų Jo
no būdą, jo paklusnumą, jo mė
gintą kaikada vienam esant užsi- 
mąstyti ir sklaidyti knygelę ar 
laikraštį palikta jos sodne po o- 
belę, kur ji mėgdavo skaityti pa- 
unksnyj laisvomis valandomis.

Matydama jo veido išraišką, su 
kuria jis skleidė raštus, nemokė
damas jų skaityti, ji pamatė kad 
Jonas yra nepaprastas vaikinas, 
kad vietoj to, kad kiti po kaimą 
šėlsta “juokus” daro jis geriau 
ką drožinėja, taiso ar taip ką mąs
to vienas ar popieras varto. Ka
žin kad jo užklausus, manė Ona, 
ar jis norėtu mokytis skaityti ir 
rašyti laisvu nuo darbo laiku pie
tų poilsyj ir šventadienyj, gal jis 
sutiks, jog jis, kaip matau, manę 
kaip tai slaptai gerbia, tur būt 
manim jisai užsitikėtų. Jog ir 
andai kad tėvas užsirūstinęs rado 
ji popieras bevartant ir ėmė jį 
varyti prie darbo, sakydamas kad 
jis tinginiauti ir duoną veltui val
gyti nori, o nuo darbo šalinasi, jis 
taip keistai pažvelgė į įėjusią tuo 
tarpu grįčion Oną, kad ji tuoj su
prato, kad čia kas negera, nes iš 
akių matė, kad Jonas jieško pas 
ją užtarti prieš tėvą, ja užsitiki.

Ir Ona ėmė meiintis prie tėyo 
jiakydama, kad geras darbininkas 
ir darbą atliks ir liuoso laiko su
ras, tai nėra ko čia bartis, nes Ir 
Dievas liepė suprasti tamo-sam- 
dininko padėjimą ir jo perdaug 
neišnaudoti. Tėvas skersomis pa
žiurėjo į Oną, perkėlė aki§ ant 
Jono, kuris ėmė kirvį ir ėjo lau
kan dirbti. Tėvas atsileido ir 0- 
na pajuto tokį linksmumą, kad 

-net aplink ėmė šokinėti ir tėvą 
daug kartų į aštrų veidą nubučia
vo, tas tik atstumti vos galėjo,

Smagu Onai buvo jausti, kad 
štai ji padarė vieną gerą darbelį 
užtardama samdininką ir ėmė dai
nuoti, žaisti su katiniuku, sukinė
tis, ruoštis, nes pajuto kad ją kas 
tai patraukė prie Jono, ypač kaip 
jis išeidamas pro duris taip keis
tai į ją pažiurėjo, kad ji negalė
jo jo žvilgsnio išlaikyti, ir nulei
do akis į žemę. Taip meilus iš
rodė jai darbininkas Jonas, kad 
ji jau būtinai nutarė rytoi pietų 
laike užklaiisti jo ar nori mokytis 
po jos nurodymais ir paskui užsi
imti jo mokymu, nors tėvui gal 
iškarto ir nepatiko, jog jis žmo
gus senoviškų nuomonių,, bet nie
kis - jinai perkalbės tėtušį ir bus 
gerai.

Begalvodama tokiu būdų Ona 
net užsimiršo, kad ji juk mokyto
ja ir klesas ėjusi ir daug žmonių 
mačiusi, o jis Jonas paprastas be
mokslis samdininkas jos tėvo, ku
ris už savo prakaitą užsidrba sau 
maistą ir kasdienį būvį, kad nelo
dinus kur šunų po kaimus, kaip 
kiti dar stiprus vyrai išsirinko 
sau tokį amatą. Matyt jausmo 
širdingumas neleido net minčiai į 
galvą ateiti apie žemiškus skirtu
mus, Ona matė vien tik Jono dva
sinius privalumus taip puikius 
paprasto darbininko siejo j. Ona 
mate po ruda sermėgą žmogų, ku
rį pamokinus ir į pasaulį akis ati
darius galima būtų lauktis nau
dingo kraštui piliečio.

O Jonas tuo laiku lauke ant 
skedryno malkas skaldė, nėkiek

poilsis, manė sau Jonas, kad tik 
kiti' tokie kaip aš, darbininkai bū
tų tiek laimingi. Su tokiom sva
jonėm Jonas stipriai užmigo. 
Rytą kėlės, stipresnis, kaip pasi
rodo pačiam, negu kitomis dieno
mis ir dirbo atsidėjęs iki pietų 
tankiai pažiūrėdamas į saulę ar 
greit bus pietus. Sulaukė pietų.

Pietus pavalgęs šeimininkas su
ėjo gulti pusdienio, o Joną Ona 
pakvietė į sodną po obelę kur ji 
laikraščius ir knygas tankiai skai
tydavo, pasodino jį šalę ir pra
skleidę nestorą knygutę, kur ant 
pirmo lapo dideli juodi ženklai 
sustatyti buvo. Jonas atsidėjęs 
žiurėjo į rodomus ženklus ir au
sis ištempęs klausėsi kiekvieno 
garselio, kaip "kad Ona tarė. Per- 
vedžiojus pirštu pirmą eilutę Ona 
liepė Jonui atkartoti, ir Jonas vi
są eilutę išdrožė kaip vyrs. Pora 
kartų dar atkartojus eilutę jau 
Jonas galėjo pažinti ir atskirus 
ženklus ir gerai žinojo jų ištarimą. 
Ona matydama darbininko gabu
mą savyje džiaugėsi, o Jonas vis 
toliau ir toliau klausinėjo ir klau
sėsi atsakymų, kad nepajuto kaip 
visas pirmas puslapis jam jau ži-

nesustodamas pasilsėti, nes norėjo 
pasirodyti šeimininkui kad jis ne
nori vogti darbo valandų,- jam pa
čiam nemalonu buvo, kad šeimi
ninkas gali jį tinginiu laikyti, to
dėl sušilęs ir išsivilkęs dirba, 
stambūs prakaito lašai varvėjo 
per jo kaktą, o jis nubraukdamas 
juos rankove dirbo ir dirbo. Tik 
sustojo kaip Ona vakarienės pa
vadino ir prakaitą nusišluostęs ir 
pasiėmęs sermėgą įėjo grinčion 
vakarienės. Šeimininkas jau sė
dėjo už stalo ir Jonas patėmyjo, 
kad jo veidas jau ne toks- rūstus 
kaip per pietus buvo ir net, kaip 
jam pasirodė, kokia tai maloni 
ugnelė jo akyse žibėjo. Pats šei
mininkas pavadino jį prie stalo ir 
atsistojęs užleido jį ant suolo tarp 
savęs ir Onos ir Jonui ant didelio 
nusistebėjimo ėmė jam kalbėti at
siprašydamas už jo įžeidimą, mat 
jis susinervavęs buvęs ir sakė 
kad jis daugiau nebe pyksiąs ir 
laidžiąs Jonui kasdien užsiimti 
mokinimuisi u Ona pietuose, kaka 
jis nenorės pusdienio gultų Jo
nas nesitikėdamas tokio dalykų 
apsivertimo visas užkaito, parau
do ir atsistojęs širdingai paspau
dė savo sutrinta ranka, rankaįnomas buvo ir kaip pietų poilsio 
šeimininkui ir Onai, kuri ant tė
vo leidimo jau mokytis su Jonu į 
jį tarė: “Tai sutinki, Jonai.” Jo
nas pats nesavyj buvo, girdėda
mas taip širdingus žodžius iš pa
nelės, kaip jis vadindavo Oną, lū
pų kurį, siulig Jono mastymo tu
rėtu šalintis tokio kaip Jono. 
Jam širdis ėmė smarkiai mušti, 
valgis net nelindo, nors ir sunkiai 
išsidirbęs buvo, taip malonu jam 
buvo,- kad tai ko jis taip senai 
troško visa širdimi dabar taip 
lengvai bus pasiekta. Jautė sa
vyje dėkingumą šeimininkui už 
gerą širdį prie darbininko, o Ona 
jam atrodė kokia tai nežemiška 
esybė duodanti pagelbos ranką 
žemės varguoliams. Kokia ji ge
ra manė Jonas, jog ji tik su ponai
čiais privalėtų kalbėti, o ne su 
darbininkais.

kui sapną sekė, tai tėtušis nori 
Joną barti ir ji užstoja jį tai Jo
nas stovi prie jos žibančiomis aki
mis į jos akis žvelgdamas ir savo 
kieta ranka jos ranką laikanti. 
O tos akys! ir Ona sudreba ir 
išbunda.

Matydavo Jonas miestelyj kur i 
tankiai nuveždavo šeimininko duk
terį daug gražiai išsirėdžiusių po
naičių, kurie jai į rankas bučiavo 
ir panelių su didelėm skrybėlėm 
kurios ją sveikino ir kalbėjo apie 
tokiu dalykus, kurių Jonas uesu- 
prato. Ir tada Ona, jei ko rei
kėdavo, tai meiliai į Joną kreipda
vosi, Joneliu vadindama kad net 
kiti iš ponaičių skersakiavo. Par
važiuojant iš miestelio Ona būda
vo lieps jam lėčiau važiuoti ir pa
sakodavo jam daug daug dalykų 
iš didelio popiero žiūrėdama. 
Tuomet Jonas slaptai sau many
davo: iš kur tokie ir žmonės kad 
tokių žinių prirašo, kur tiek po- 
pieros gaunama, o kad aš taip galė
čiau pažinti iš to popiero kas ten 
primargyta. Ir su panašiomis 
mintimis Jonas ilgai vienas pats 
kur atsisėdęs gyvendavo, tankiai 
naktimis mąstydavo nemigdamas, 
nors žinojo kad rytą reikės anks
ti keltis prie darbo, kartais net 
sapnodavo , kad jis jau pažįsta 
kas ant popierių primargyta ir 
atsisėdęs už stalo skaito visokias 
žinias iš visų pasaulio kraštų, o 
tenai tų žinių tiek prirašyta, pa
saulis toks aiškus darosi, tu mar. 
taip ir prirašyk ir tiek žinok vi- 
sako, rodos, taria Jonas na, mažu 
ir aš išmoksiu rašyti, irgi ką nors 
parašysiu, bet, taip besapnuoda- 
mas išgirsdavo šeimininko arba 
Onos balsą kurį kartu su darbi
ninkais keldavo, ir toks gražus 
sapnų siūlas Jonui nutrūkdavo ir 
jis atsikėlęs stodavo prie darbo ir 
jautė širdies skausmą kad jis tu
ri būti tamsiu, nieko nepažįstan
čiu, apart kasdienio, jubdo darbo, 

i darbininku, kuris visur turi būti 
. pavaldinių, nes ištikro, jaučia, kad 

pats daug ko nežino ir neišmano. 
Šiandien Jonas irgi ilgai ne užmi
go, vis apie ryto dieną galvojo, 
nes Ona, einant jam gulti, pasakė 
kad jis stipriai miegotų, nes ryt 
pietuose poilsio nebus. Kas tas

laikas užsibaigė ir atsikėlęs šei
mininkas atradęs juos arti susiki
šusių prie knygutės gardžiai nu
sijuokė, paklausė ką išmoko ir 
švelniai pavadino eiti kartu prie 
darbo. Jonas atsikėlęs paspau
dė “panelei” Onai ranką ir nuėjo 
sujįpinaininkų. o ji pasilikusi, žiu
rėjo į nueinantį Joną ir stebėjosi 
jo gabumų ir dideliu atsidavimu. 
O, iš darbininko Jono gaĮi geras 
žmogus išeiti, manė jinai, ir kaip 
jis grait įiima į galvą, tai kas jau 
ir vaikui neiškarto suprantama, 
0 jis j°g prie rankų darbo iš ma
žens pripratęs galėjo atprasti mąs
tyti Po pirmos pamokos Jonas 
buvo nepaprastai linksmas, dar
bas su šeimininku sparčiai ėjo, 
abu juokavo dirbdami ir nepaju
to net, kaip ir saulutė nusileido, 
ir Ona šaukė prie vakarienės. 
Po vakarienes dar ilgai visi neęj-? 
gulti, kalbėdami apie Įvairius da
lykus ir besiklausydami Onos aiš
kinimų apie dangų, jo žvaigždy
nus ir daug kitų gražių dalykų. 
Miegas nė vieno neėmė. Ona 
pasakon įsileidusi tik akimis į Jo
ną vis kreipėsi lyg norėdama vis 
pasakyti: “Viską ką girdi įsidė
mėk ir atmink.” Kur-gi neatmins, 
juk taip guodžiai Jonas kulasė- 
,si gaudydamas jos kiekvieną kai- prisiėjo Jonui, 
bos žodelį, jis lyg užžavėtas liko 
matydamas prie savę jauną“ pane
lę” kuri taip daug gražių dalykų 
žino. Kartas jųdviejų akys su
sidurdavo ir Jonas pajusdavo lyg 
šiltą, meilų vėją per kūną parei
nant, jos akys buvo tokios įsta
bios, gilios, gilios, tiek žinojimo 
ir paprastumo jose švietė, kad Jo
nas nesidriovėjo ir žiurėjo į jas 
savyj bijodamas kad tik tas greit 
neparsitrauktų. Taip žiūrėda
mas į akis ir klausydamas kalbos, 
Jonas jautė kad žinios lyg liete 
persilieja iš. Onos sielos į Jono 
sielą ir tenai daro taip malonų 
jautimosi, kad nežinojo kaip dė- 
kuoti jai, neturėjo padėkai žodžių, 
bet visa siela jautė dėkingumą, 
kurį ir jinai tur būt matė jo aky
se, nes jos akys taip skaisčai žT 
bėjo į jį atkreiptos.

Jau mėnulis senai patekėjęs 
plaukė per dangų virš miško, žiū
rėdamas su šypsiena į gražu Lie
tuvos kaimelį, žaliais sodnais ap
augusį, kaip Jonas pasakęs “su
diev! “panelei” nuėjo daržinėn 
miegotų. Ona atsistojus ant 
pirkios slenkščio ilgu žvilgsniu 
sekė besitolinantį Joną ir išleng- 
va apsisukus, užsimąsčius nuėjo į 
savo kamaraitę gultų. Ir šian
die pirmą dar kartą negalėjo greit I 
užmigti, nors ir vėlybas laikas) 
buvo, ji vis matė prieš save pro
tingas, žibančias akis darbininko 
Jono, kuris sėdi prieš ją ir klauso 

' klauso. ..
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• nesibijojo, susiartinti su darbinio-< 
ku nepažįstančiu mokslo, kaip 
daug kas iš tų pačių žmonių at
siekę mokslą daro ir tuomi žmo
nes įtikina kad žmogus nuo moks
lo sugenda. Jonas iš savo pusės 
buvo geru Onai mokiniu, atydžiai 
klausė jos aiškinimų ir kiekvieną 
jo žodelį įsidėjo sau giliai sielon, 
kad jau niekuomet-gyvenime ne
užmiršti.

Jis liko švelnesnis, nes išauklė
jo jame gražumo; supratimas, ku
rio pirma vis kasdien darbo ati
traukiamas nuo giliausio mąsty
mo, nepažinojo. Dirbo tiek pat, 
gal dar daugiau, kaip pirma tik 
vis su noru, linksmai ir tas jam 
padėjo fiziniai ir dvasiniai grei
čiau iškilti. Su šeimininku są- 
tikiai buvo ko geriausii, nes kiek
vieną jo įsakymą sąžiningai pil
dė, pats jautėsi visiškai ramus, 
nes žinojo kad nieko nėra nu
skriaudęs, ar tai valandą darbe, 
nuvogdamas ar kokį daiktą pa
slėpdamas.

O savo mokytoją jis pamylėjo 
savo jauna nesugedusia dvasia, ją 
laikė už pavyzdį kitiems mokslus 
ėjusiems žmonėms, kurie kartais 
net tėvų nenori pažinti dėl jų kal
bos ar nemokėjimo taip suprasti 
dalykus kaip jie, tų pačii} tėvų 
išauginti ir išmokinti supranta 
jauna Jono širdis greitai užside
gė nekalta dora meile prie geros 
draugės kuri savo prie jo atsine- 
šimu kitokio įspudižio padaryti į 
tamsią, vos tik pradedančią tik
rai viską pažinti, ir negalėjo. 
Jog aišku kad žmogus instinky- 
viai siekia prie to kas gražu, pra
kilnu, . o ypač kartu ir įstabu, 
žmogus myli tai kas pilnai sutin
ka su jo jausmais ir dvasią ir 
kas pilnai užganėdina jį kokioj 
nors bėdoj ar nelaimėj.

Jau žmonės rinko sodnuose vai
sius, o lapai jau ėmė išgeltonavę 
kristi kaip kartą Jonas atitiko 
Oną jos kambaryj vieną, nes bu
vo šventadienis ir tėtušis buvo į 
bažnyčią išvažiavęs. Ona leido 
jam šalę atsisėsti, nes jiedu tokiu 
būdų galėdavo daugiau ko išsipa
sakoti ir jausdavosi laimingais 
šios žemės sutvėrimais atradusiais 
laimę prakilnioje draugystėje. 
Ona šiandien buvo nepaprastai 
graži, jos skruostai degė raudoni
kiu, akys neramios buvo, vis laks
tė, tai nuo vieno daikto, tai nuo 
kito, alsavo giliai, mat ką tik par
bėgo iš kapiniačių, ką už kaimelio 
nukso, ant mamaitės kapo ir ten 
prisiskynė rudeninių gėlių pluoš
tą.

Jonas matydamas savo draugę 
Oną tokią gražią ir linksmą irgi 
buvo gerame ūpe ir ėmė žaisti su 
ja tai pilna varpa per kaklą jai 
pabraukiant tai norėdamas atim
ti ir jos rankų gėlių pluoštą. 
Abu juokėsi 'kaip maži vaikeliai 
žeisdami kur gražioj lankoj ant 
jsaulutės.

Besistengdamas atimti gėles 
Jonas tiek arti prisikišė prie O- 
nos veido ir krutinės kad pamatė 
gražias jos akis į jo akis žiūrin
čias, pajuto jos krutinę kilojantis 
nuo kvėpavimo ir išsyk tap ji 
brangi jam pasidarė, kad jis su
spaudė jai ranką su gėlėmis ir 
vos kvėpuodamas žiurėjo į ją.

Atsiminė kad tiek seniai jau 
jiedu draugais liko, bet nei vienas 
to nepasisakė, taip tik jautė kad 
vienas kitam artimi liko, o ką tas 
reiškia, nei vienas ir nepagalvojo.

Dabar tai atsiminęs Jonas jaus
damas kad jis jau daugiau kaip 
draugą mato joj, tyliai paklau
sė: “Onelė, pamokinai mane dar
bininką, davei man akis, per ta
ve aš pažinau pasaulį ir vis dau
giau ir daugau žinių įgaunu. Tai 
gi už tokią tavo geradėjistę aš 
tave kaipo brangi} mano dvasios 
turtą pamylėjau, nors iki šiol pats 
nežinojau priežasties mano svajo
nių ir saphų ,kur tu vis buvai 
augščiausia esybė juose, dabar 
matau, tu irgi mane draugu lai
kai, tai pasakyk, draugužė, ar 
myli manė? Jog tu tokia gera 
ir dėl žaislo benorėsi su manim 
draugauti.” »

Ona akimis Joną stengėsi, rodos 
kuolabiausiai palinksminti išreiš
kiant jam savo draugiškumo mei
lę, kurią ir ji jaute jau seniai, tik 
taip pat kaip ir Jonas, nežinojo 
kas jį tokia

“Jonuk, tu buvai ir esi mano 
geriausiu draugu, aš tave myliu 
.. Myli! ... ir karštos lūpos 
susiliejo ilgame jaunystės pilna
me bučkyje. Ir tas bučkis buvo

ir jo širdis virte
keršto ugnimi matant žiaurus plė- 

I šikus teriojant brangų kraštą, kur, 
kaip jį Ona mokino, senovėj gy
veno tokje lietuviai, kurie turėjo 
savo kariuomenę, savo valdyto
jus ir savo spėkomis išvydavo 
neprašytus svečius: vokiečius — 
kryžeivius, besočius - lenkus ir 
ruskius -- žiaurius atėjūnus. Jo
nas kumštį spaudė matydamas 
kaip aną šventadienį raudonieji 
iškinkė jo kaimyno arklį ir pali
ko žmogų beverkiant. O jis 
būtų tuomet sutrupinęs kokį po
rą raudonųjų plėšikų, bet kur tu 
vienas prasidėsi, tuojaus tave šim
tas. apstos. Bet Jonas vis tik • 
turėjo viltį juos iš Lietuvos iš
eisiant jeigu nekitaip, tai tiesiog 
per lietuvių žmonių sukilimą, bet 
su tokia mintimi, jeigu dar gy
vastis brangi, nesigarsink, 
prieš akis. Ir žmonės 
varginami plėšikų, nors 
vieno širdyj subrendo 
lietuvių žmonių sukilimo ir bolše
vikų išvijimo, bet toks dalykas iš 
karto ir baisus ir daug prisirengi
mo reikalaujantis išrodė. Tai 
dar laukė.

Jonas su Ona buvo kartą mies
telyj, o tuo tarpu kaip tik naujas 
bolševikų būrys iš Rusijos pri
buvo. Vis baisus, kraujo ištroš
kę veidai. Miestelyj Ona nuo 
savo savo pažįstamų, kurie dau
giausia negalėdavo į gatvę pasi
rodyti, sužinojo, kad Šiaulių gim
nazijos moksleiviai padarė slaptą 
susirinkimą, į kurį buvo atvykęs 
iš Kauno su informacijom jau 
prieš bolševikų užėjimą išėjęs tei
rautis dėl gynimosi nuo bolševikų 
mokinys, kuris pranešė kad bol
ševikai jau didesniu Lietuvos pu
sę turi užėmę ir slenka vis gilyn 
į Lietuvą, jau nebetoli nuo Kau
no, kur yra nuo bolševikų iš Vil
niaus pabėgui Lietuvos Taryba, 
sako ir kariuomenė jau organi
zuojama iš savanorių ir jau gero
kas jų skaičius esąs, jau su bol
ševikais susikirtę.
. Išgirdęs tokią naujieną. Jonas 
taip visas ir užsidegė, tuojau eiti 
į Kauną į Lietuvos kariuomenę 
stoti. Jau iš miestelio dvi parti
jos slapta išbėgo, ry^eina trečia 
partija vedama vieno Šiaulių gim
nazisto, kuri užeis pasiimti Joną, 
kuris dar nieko šeimininkui neži
nant nutarė eiti kartu su ta par
tija į Kauną.

Parvažiuojant namo Jonas jau
tėsi didvyriškai, ir taip niekingai 
pažiurėjo į praeinantį bolševiką, 
kad tas net arklius ustabdės pas- 
porto pareikalavo. Jonas paro
dė pasą, o iš Onos ir nereikalavo, 
tik taip smalsiai į ją pažiurėjo 
kad Jonas jau norėjo jam kumš- 
čia snukį sutriuškinti, bet susi
valdė ir bijodamas kad neatimtu 
arklio timptelėjo vadžias ir nuva
žiavo. Bolševikas į juos žiurė- 
dams sukeikė rusiškai ir atsisu
kęs ėmė šaukt “ tovariščių. ” 

Parvažiavęs namon Jonas pa
reiškė šeimininkui eisiąs į Kau
ną į Lietuvos kariumenę ir tai 
dar rytoj pat, nes nebegalįs ma
tyti kaip kankina ir niekina žmo
nes raudonieji. Šeimininkas pir
mą kartą Išgirdęs apie Lietuvos 
kariuomenę nustebo, jis negalėjo 
suprasti koki tai gali būti ta Lie
tuvos kariuomenė, ar ne “ miatež- 
ninkai” kaip anais metais kad 
buvo susitvėrę. Taigi pagalvo
jęs šeimininkas ėmė atkalbinėti 
Joną nuo tokio užmanymo, nes 
jam buvo gaila darbininko ir pro
tingo vaikino, kuris nei iš šio nei 
iš to gali pražūti ir kas gali žino
ti už kokį reikalą.

Taip aiškino Jonui žemininkas, 
o Ona žiurėjo į tėvą ir nieko ne
sakė, ji savyj gyrė Jono drąsu- 
’flią, bet kartu ir gaila jai buvo 
mylimo draugo, kuris išėjęs gali 
nebegrįšti. “Tamsta, šeiminin
ke!” tarė Jonas “Lietuvos reika
lai yra dideliai svarbūs, nes rei
kia atgaivinti tuos laikus, kada 
Lietuvą valdė patys lietuviai tai
gi mano vieno likimas yra niekis 
sulyginant su vargais, kuriuos pri- 

j gaujos kurios savo plačia banga sieina patirti Lietuvai nuo priešų. ’ * 
i užliejo Lietuvos miestus, mieste- Prie tų žodžių Jonas taip iš
bus ir kaimus, ėmė plėšti lietu- kilmingai pakėlė balsą kad ir 

i vius, deginti triobėsius ir ištisus I Žeimiu

Abu jiedu raudonavo ir žiūrė- j 
josi į akis taip viskas artima ir 
brangu atrodė kaip viename, taip 
ir kitame. Ir abu laimingi žai
dė, kol tėtušis parvažiavo ir nie
ko jiems, rodos, daugiaiu nereikia 
kad tik būti vienas prie kito. 
Apie tai ar reikia slėptis nuo 0- 
nos tėvo ir ar reikės kada jam 
pasisakyti nė veinas negalvojo, 
tiek laimė apgalėjo jų jaunus 
protus. Bet kam ir reikia ma
nyti apie ką nors blogą'jaunys
tėje? Onos tėvas beabėjo nieko 
neturės prieš tai kad jis -- jo dar
bininkas Jonas myli jo dukterį 
Oną jis jog visuomet linksmas 
kad tik randa juodų abu kur be
kalbant ar besimokinant. Ir gy
veno du jauni sutvėrimai - Ona 
ir Jonas ir mylėjosi vienas kitą, 
rodos niekas jų meilės tako už
stoti negali, nes jie tik vienas 
antram priguli, jų niekas neati
trauks.

• • •
Lietuvoj nepaprastai greitai 

užėjo žiema tais metais. Vokie
čiai po ilgų atsikalbinėjimų galu
tinai traukėsi iš Lietuvos tik vis
ką palikdami ne Lietuvoj susitvė
rusiom savyvaldybom, bet užei
nantiems iš rytų bolševikams, 
nors prie akių vokiečiai darė į- 
spudį kad bėga nuo bolševikų. 
Gi tas faktas kad bolševikai iš- 
anksto susitardavo su vokiečiais 
kokiu laiku jie išeis ir galės atei
ti jie — bolševikai ir kad dar vo
kiečiams tebviešpataujant prieš 
jų traukvmosi ir užpludimą bol
ševikų visur buvo pasklydę gaujos 
išsirėdžiusių ponaičių, kurie dau
giausia rusiškai kalbėjo ir prie 
vokieęių akių darė mitingus ir 
vedė minias miestų ir miestelių 
gatvėmis su raudonomis vėliavo
mis rankose ir revoliucijos dai
nas dainuojant, parodo aiškiai, 
kad vokiečiai pardavė mūši} Lie
tuvą bolševikams, kurie traukė 
savo gaujas įpėdėn vokiečių, vis 
gilyn į Lietuvą tuo tarpu jiems 
nieko nedarydami ir net perim- 
dami vokiečių pilnus arba dėl 
akių apgavimo, apkraustytus ar 
apdegytus sandelius. Žmonėse 
pasidarė didelis sujudimas, nes 
visur praplito atsišaukimų viso
kiomis kalbomis, visur landžiojo 
iš Rusijos atsiųsti ruošti dirvą po
naičiukai - agitatoriai steikdami 
revoliucinias raiščių tarybas ir 
prašalindami besuitrverainčias 
tikras žmonių savyvaldas. Ir 
žmogus jei neprijautei bolševiz
mui, tai negalėjai ne išsižioti, kur 
tik būsi, visur tave akimis seks 
ir “buržuju” vadins.

Šventadieniais prieš bažnyčią 
agitatoriai atsidėję aiškina revo
liucijos reikalingumą, dalina įvai
riausių proklamacijų su maždaug 
vienodais pasakymais: kas ne su 
mumis — tas prieš mumis, o kas 
prieš mumis -- tam mirtis,” ir 
tam panašiai -- visur tik kraujas, 
raudonas proletarijatas, raudono
ji armiją, raudonos vėliavos taip 
ir raudonuoja ir žmones į baimę 
varo, bet nieko nepasakysi prieš, 
tuojau kontrrevoliucijonieriu pa
skaitys ir galą padarys. Tam
sieji Lietuvos miestų, miestelių ir 
kaimų gaivalai, o raudonieji Ru
sijos agitatoriai tik šaukia, rėkia, 
kad reikia Lietuvoj revoliucijos, 
nes ir jos proletariatas (susirin
kusieji vagiliai ir girtuokliai) to 
reikalauja.

O vokiečiai dėl akių apgavimo 
laksto su kulkasvaidžiaig kur tik 
mitingas ar demonstrancija, bet 
ne dėlto kad tvarką daryti, bet 
kad reikale revoliucijai padėti.

Tok4 sunkus sumišimo metas 
užėjo ant Lietuvos, kad tikrieji 
jos sūuus turėjo tik iš šalies žiūrė
ti ką daro tėvynės išgamos ir prie
šai patys bijodami ištarti žodžio 
kad negavus kulkos į kaktą ar 
virvės ant kaklo.

Pagalios užpludo į Lietuvos 
Į kraštelį javais ir kitais gyveny- 
mui reikalingais turtais pilną Ru
sijos tolimųjų rvtu raudonosios 

I

Jonas ir gi neramus šianaktį, 
jam taip-gi matosi sapne šeimi
ninko duktė 
sėdi šalę jo 
lementoriaus 
prisiglaudęs
kad jaučia jos plaukus prie savo 
smilkinio ir jaučia ją kviepuojant, 
taip giliai, o koki ji gera, pamąs
to Jonas, griebia jai už rankos, 
spaudžia ją, o ji atsisukus žvel
gia i ii geromis akimis ir jų akys 
susiduria ilgame žvilgsnyje, jo 
galva pradeda svirti link jos vei
do,- jau lūpos prieš lūpas akys 
prieš akis, o jis nori išreikšti jai 
savo dėkingumą už prasto darbi- 
niko prijautimą, nori ją pabučiuo
ti, bet staigus balsas: “Jonai, juk 
tu prastas darbininkas, o ji jog 
panelė!... supranti?” Išgązdi- 
na Joną ir jis staiga išbunda, 
žiuri jau dienelė aušta, plačiosios 
daržinės tarpstogėj kregždutė jau 
peni savo rėkiančius vaikus, taip 
dar visur tylu, tik skamba Jono 
ausyse paskutiniai žodžiai girdėti 
apie “panelė, .. supranti! .. .! 
Jonas šoko iš guolio ir persižegno
jęs velkasi rūbus ir eina į triobą. 
Kluone prie vartų iš kiemo sutin
ka Oną beeinančią jo žadinti ir 
abu pasisveikinę linksmai klau
sia vienas kito ar gerai miegojo 
ir paslėpdami tikrą tiesą abu sa
kėsi gerai miegojo, nors po tų 
žodžių abu rankas ir galvas nulei
dę tyli, gal nevisai tiesa sakosi 
vienas kitam. “Eime triobon” 
pirmoji prataria Ona ir abu nuei
na triobon,’ kur šeimininkas-jau 
triusiasi ir pusritvs krosnėje ver
dasi. Jonas vėl sutinka linksma 
šeimininko kalbą, linksmai besi- 
ruokuodami kas šiandie dirbtina 
apsirengia ir susėda už stalo. 
Pusryčiai smagus. Į darbą eina 
imagus ir lengvas jis atrodo. Pie
tų laike vėl Jonas mokinasi Onos 
parodomas ir vėl daugiau išmoks
ta Ona jau į akis Joną pagiria, o 
jis jai širdingai, kaisdamas ranką 
spaudžia į akis žiuri.

Besiartinant rudeniui Jonas 
jau išmoko gerai skaityti ir jau 
dėtinesnis darbas jam* atrodė, tai 
ir daugiau pasidarbuoti ant jo 

Per vasaros lai
ką Jonas besimokindama^ šeimi
ninko dukters Onos nurodomas 
taip susiartino su ja, kad abu 
jautėsi kaip vienos sielos, vienas 
kita aiškiai suprato, niekados 
nebuvo tokio atsitikimo, kad vie
nas liuosu laiku būtų -- vis abu 
ir abu, o jau apie skirtumą tarp 
jų tai nei mintis jiems neateida
vo galvon, tik Jonas vis dar iš 
papratimo laikė ją kiek “poniš- 
kesne”, bet pats to nesuprato, o 
ir tai daug tai buvo tik toki pa
žiūra kaip į savo mokytoją ir 
draugą. Kada laimus Lietuvos 
rudenėlis apsunkino medžių šakas 
Lietuvos kaimų sodžiuose gražiai 
nunokusiais vaisiaus ir kad laukai 
jau buvo nuvalyti ir ėmė jau 
geltonuoti miške ir sodne medžių 
lapai, tai nauji draugai kas vaka
rėlį išeidavo į platu lauką kele
liu kur pro kluoną ėjo ir gražiai 
saulutei už tolimi} miškų ir kal
nų besileidžiant jie ilgai arti vie
nas prie kito stovėdavo žiūrėdami 
į aušros liepsną ir į išraitytus 
laukuose rudens voratinklius, ku
rie mirgėjo ant saulės kaip šilki
niai siūlai. Ona, mokyta mergi
na atrado kilnią aielą paprastame 
darbininke ir savo žiniomis jį 
pagelbėdama davė' jam teisingas 
pažiūras į pasaulį su jo slaptos 
reikšmės varguoliams bemoks
liams žmoneliams apsireiškimais 
ir išauklėjo jame, pati to jaųsda- 

jma prakilnų gamtos ir viso kas 
matoma pasaulyj supratimą. Ir 
prie to dar galima daugiąu pri
dėti jos 
būdama

Užmigo jau prieš aušrą ir tai 
neramiu miegu, nes sapnas pas-

garbei, tai tas kad ji, 
augžtesniame

at- 
,ip jai 

nką 
ta i 
da-
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šiuo laiškų siunčiu 
ant kurio aš kaipo 

buvusiųjų belaisvių-

“Na, jog vakarie- 
tarė 

atsistojus Ona ir abu su Jonu 
išėjo.

. o aš pasistengsiu 
atitarnauti už gerą 
” Dar Jonas į Oną 

miegoti,
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visokių priešų, kuriems vieta po paslėpė paveikslėlį į kairę kišenė- 
Lietuvos vėliava. O, Ona di- lę pamušale.
džiavosi savyje savo karžygiu nės tėtušis nori gal, eikime,” 
Jonu! *

Į

Neilgai mąstęs šeimininkas pra
tarė: “Tai kada žadi išeiti Jo
nai?” '“Rytoj, užeis mane kartu 
pasiimt.” “Onelė” tarė tėvas į 
dukterį: “ tai reikia maišelį pa
rengti išeinant, jog niekas gal ne
laukia su dovanomis, o ir kada 
pasieks Kauną, gal kur miškuo
se reiks slapstytis per kelias die
nas, tai ir maisto negaus.” “Ge
rai tėtušėli” atsakė Ona ir norė
dama pertraukti tą nesmagu ūpą, 
ėmė ruoštis niuniodama dainelę 
ir priėjusį dukart pabučiavo tė
tušį į veidą. “Tėveli, jog gerai 
kad Jonas bus Lietuvos kereiviu, 
jis mumis apgins nuo ^plėšikų ir 
išvys juos visai iš Lietuvos sie
nų.” “Taigi, taigi, vaikeliai, 
jums jauniems viskas rodosi leng
vai padaroma, bet tik pagalvok. 
.. ” “Nieko, tėtuk, žiūrėk po- 
kiek laiko Jonukas grįš jau Lie
tuvos kareiviu išvijęs bolševikus 
iš tėvynės lauk ir kaip bus tuo
met smagu, tėtušėli, žinok, jau 
niekas nebeišdrys kėsintis ant 
mūsų tėvynės, nes gerai žinos kad 
yra kas ja apsaugoja, kas prie 
reikalo gyvybės nesigailės dėl 
jos.” “Gal vaikei, Dievas duos, 
pamatysime, bet gaila jaunystės, 
gaila gyvybės į tokį neapgalvotą 
dalyką kišti. .. Bet tegul Die
vas padeda visiems kovotojams 
iškovoti laisvę mūsų tėvynei. ..” 
Tuos žodžius ištaręs tėvas nutilo 
ir daugiau ne žodeliu neprasitarė, 
ar tai Lietuvos ateitį galvojo ar 
tai Jono gailėjos, kas žino tik 
matyt buvo iš veido, kad mintys 
mainėsi jo galvoje viena paskui 
kitą. Jonas taip pat galvojo į 
rankas galvą įkniaupęs ant suolo 
sėdėdamas, tik ne baimingos min
tys slinko jo galvoj, bet mintys 
apie mylimą Onelę, kurios vardą 
gali pažeminti koks nors plėšikas, 
nors ji to stengsis neprisileisti.* 
Mastė ir spaudė kumštis. Ona 
ženklu pavadino Joną į kamarai
tę ir Jonas tyliai atsikėlęs išėjo 
paskui. Šeiminiką paliko užsi
mąstė už stalo besėdįs. Pravė
rus kamarėlės duris Jonas pama
tė kaip Ona ką tai jieško po savo 
lovos pagalviu ir jam prie jos 
prisiartinus ji karštai prisiglaudė 
prie jo išimdama iš skepetaiten 
įvyniotos knygutės popierinį pi
nigą bruko jį Jonui į rankas. Jo
nas nenorėjo imti, kratėsi, bet 
Ona įspraudė jam į kumštį ir pra
tarus: “Prireiks” pasodino jį
šalę ant lovelės ir rimtai ėmė žiū
rėti Jono veidą. “Ko tu Jonu
kai užsimąstei, tik turbūt ne iš 
baimės, pasakyk, draugužėli,” 
glausdamas tarė Ona. “Et, 
niekis,” tarė Jonas ir nusišypso
jo. “Ne, Jonukai, sakyk tiesą, 
nejaugi aš tau ne draugė, kad tu 
nori nuo manęs slėptis, Jonuk 
.. .? “Pasakysiu, Onelė, kas 
man ant širdies guli, ar tu mano 
mieliausioji draugužė, kuri man 
pasaulį parodei, neužmirši darbi
ninko Jono, kurs tave iš širdies 
myli, jeigu kartais kas atsitiktų, 
pavizdžiui, kad dirbininkas Jo
nas kritų nuo priešo kulkos,” 
ištarė Jonas ir suginiabė Onelę 
už rankų ir suspaudęes pažvelgę 
į akis lyg tiesos jieškodamas, o 
akys buvo tokios pat kaip tada 
vakare, kada jas Jonas pamylėjo, 
ne negali būti abejonės, pamanė 
Jonas “Ką tu kalbi Jonukai 
mielas?” tik ištarė Ona ir jų 
dviejų lūpos susitiko karštame 
amžiną meilę žadančiame bučky
je. “Aš tavęs, Jonukai, lauksiu, 
kas dienelę, lauksiu pargrįžtant 
sveiko ir drąsaus Lietuvos kar
žygio, tikėk, Jonukai, niekas mū
sų meilės nepertrauks, taigi ir 
kovoj su priešu atmink kad yra 
širdis, kuri dėl tavęs plaka, kuri 
nepergyventų to, kad. .. ” Čia 
Ona nutraukė kalbą ir dar labiau 
prisiglaudė prie Jono krutinės, 
kuri liepsnojo tėvynės ir mergu
žėlės meile. Pabučiavo Jonas 
mylimą draugužę į galvelę kuri''*’ 
dėka jis žmogumi liko ir pakėlęs 
ją praskleidęs plaukus ant kak
tos žiurėjo į akis ir lyg gyvybės 
jiegą ėmės, jautėsi kad bus drą
sus kovoje ir neužmiršk tų akelių, 
kurios jį padrąsino kovoti.

“Klausyk, Onelė, o paveikslėlio 
savo ar neduosi?” tarė Jonas 
spausdamas jai rankas. _ Ona išė
mus iš knygutės mažą paveikslė
lį įdeda į voką padavė Jonui su 
žodžiu, “Atsiminki” Jonas tuoj

draugu kalbėjo apie visokius at
sitikimus su rusais bekovojant.

Pats Jonas kartą buvo žvalgy
boj ir užėjo į nedidelį kaimelį 
pažiūrėti ar nėra bolševikų. Gi 
jis jau grįžš atgal pas savuosis 
pranešti kad kaimelis tuščias, 
kaip pamatė atjojant bent dešimt 
bolševikų. Joja sau ramiai rū
kydami, mano dar toli nuo pozi
cijos esą, nežinodami kad pirmą
sias jų užtvaras lietuviai jau se
ni/^ išvaikė ir dabar tik žvalgosi 
kad toliaus eiti. Jonas tuojaus

Šeimininkas sėdėjo vis dar už 
stalo ir mąstė. Onai su Jonu įė
jus jis pakėlė akis ir lyg apsidžiau
gė. Skubiai atsistojo ir eidamas 
prie Jono su. žibančiomis, links
momis akimis tarė: “Jonai, tu 
buvai geru darbininku ir protin
gu vaikinu, taigi aš tave pamylė
jau kaip savo sūnų. Taigi tu
išeini tėvynės ginti ir aš linkiu strikt į sukrypusią daržinę tame 
tau pargrįšti sveikam ir vėl stoti 
į ramų gyvenimą. Dievas duos, 
Jonai, vėl susieisime ir Jam pa
dedant gerai gyvensime, o dabar 
tau kaip mano geram sūnui aš 
duodu palaiminimą, kovok, būk 
drąsus ir nenusimink! Aš ne
turiu kito sūnaus kaip tave da
bar, tai gali tikėtis, po mano mir
čiai galėsi čia mano žemėj ūkini- 
kauti, jeigu su (čia Onelė nuleido 
galvą) Onele susitarsite.” Šei
mininkas tuos žodžius sakydamas 
žiurėjo tai į Joną, tai į Oną, ku- 
rie abu galvas nuleidę stovėjo. i

Ona pirma atsikreipus, priėjus ' 
pabučiavo tėvą ir pasakė: “Tėve- , 
Ii, noriu kad Jonas grįštu sveikas : 
aš jam veliju viso gero.” Šeimi
ninkas paėmęs Oną už rankos ir < 
patraukęs Joną, sudėjo jųdviejų 1 

rankas ir savo virš užspaudė. ; 
“Ačiū, šeimininke, mano dabar- : 
tinis tėve,, už tėvišką prieglobą 
manęs ikišiol, kur gi aš bučiau ' 
dėjęsis vaiku be tėvų likęs, Die- i 
vas atmokės, 
kaip ligšiol ; 
tamistos širdį, 
pažvelgė ir visi sugulė 
nes vėlybas laikas buvo.

Kitą dieną vakare jau 
iš kaimelio išėjo keturi

kaimelio gale nuo kurio bolševi
kai atjoja, užsilipo ant šieno ir 
per daržinės galo tarpus žiuri. 
Jau visiškai arti prijojo. Tikri 
bolševikai, vienas matyt kazokas, 
kiti visi geltonais veidais ir kasas 
per pečius persimetę. Čia Jonas 
gerai pro tarpą prisitaikė iš šau
tuvo ir “pokšt!” Tuojau kazo
kas nuo arklio nuvirto. Jonas 
greičiausia vėl ir vėl iššovė, vėl 
du geltonuodžiai krito likusieji 
sumišo ir išsipylė į šalis ir į kai
mą kerta laukais. Bet Jonas 
nenusigando , taip vikriai šaudė, 
<ad dar trys raitelius prieš jį be- 
jojančius nuvertė ir taip tankiai 
šautuvu veikia kad bolševikams 
padarė įspūdžio visą kuopą ar 
daugiau lietuvių čia esant. Ke
turi likusieji bolševikai ėmė rūkti 
atsisukę atgal, tai Jonas skubiai 
nušoko puo šieno ir išpuolęs lau
kan iš visos gerklės surikęs 
“ Vairo!” porą kartu atsiklaupęs 
šovė ir vieną bolševiką arklys už 
kojos nusivilko. Ką gi Jonas 
pravijęs būrį bolševikų nusišluos
tė prakaitą kuris stambiais lašais 
varvėjo per kaktą ir ėmė žiūrėti 
kas paliko nuo pabėgėlių. Susi
gavo trys arklius su balnais ir 
pririšęs juos prie garadų ėmė 
žiūrėti bolševikų kurių du, tas 
kazokas ir vienas geltonveidis 
ant kelio sunkiai sužeisti gulėjo. 
Kazokui per kairį šoną kulka iš
ėjo, o geltonveidžiui, per gerklę 
ir giliai per krutinę, taigi jis tik 
baigias akis vartė ir matyt taisė
si į kitą pasaulį keliauti. Kiti 
gulėjo visiškai negyvi. Kazokas 
pašaukė Joną prie savęs ir vadin
dama jį “tovariščiu” prašė jį 
pribaigti. Jonas matė jo dide
lį skausmą, bet gera širdis nelei
do jam daryti kad ir priešui ga
lą. Jis tuojaus pasišaukė iš kai
mo išgązdintas ir išsislapsčiusias 
bobelės (vyrai su arkliais buvo į 
mišką išbėgę) ir liepė atnešti van
dens ir tvaščių žaizdoms, o pats 
perėmęs bolševikui per pažaistis 
pakėlė jį ant griovio krašto, kur 
patogiau būtų sužeistam gulėti. 
Bolševikas žiurėjo tokiomis aki
mis, kad Jonui pagailėjo jo ir jis 
prisikišęs ėmė stabdyti plūstantį 
kraują ir liepė bolševikui kęsti 
kol ateis lietuvių sanitarai.

“Tovarišč, tovarišč!” vos iš
tarti begalėjo bolševikas rodyda
mas į kairę mundyro kišenę po 
kuriuo buvo žaizda. Jonas iš 
karto nesuprato, bet kad bolševi
kas ėmė jam galva linksėti ir 
stengė ženklais ką tai parodyti, 
tai jis atsegė kišenę ir randa ne
didelę knygutę, kurią bevartant 
iškrito paveiksliukas. Jonas pa
ėmė iš griovio paveiksiliuką ir 
pamatė jauną ruskaitę su balta 
bliusele ir su varpomis kasose. 
Buvo tai graži Rusijos kalnietė. 
Ant kitos paveikslėlio pusės buvo 
parašyta nemokyta ranka rusiški 
žodžoiai: “Milomu Ivanu ot ego 
Marii.” Suprato Jonas kodėl 
bolševikas į kišenę vis rodė ir 
jam suskaudėjo širdis — jog ir jo 
Onelės paveikslas stovi prie šir
dies ir kątik ir jis galėjo taipat 
gulėt kraujuose ir rengtis mirti. 
Bolševikas sugriebęs paveiksliu
ką iš Jono rankų stipriai ėmė 
spausti jį prie širdies lyg rodos 
jam tas skausmą lengvino ir pats 
tik dantis sukandęs tūliai vaitojo. 
Atėjo moterys su vandeniu, api
plovė bolševiko žaizdas aprišė. 
Jonas pavedęs sužeistąjį bolševi
ką kaimelio moterų globai sėdo 
ant arklio ir dar dviem vedimas 
nujojo savųjų jieškotL

Kai teko paskui užmoti, bolše
vikai įgąsdinti parbėgusių savo 
žvalgų ėmė skubiai trauktis vis
ką palikdami arba naikindami. 
Sakė kad visas pulkas “baltgvar- 
diečių” lietuvių puls vytis. To
kį sumišimą įtaisė Jonas.

Jono draugas ir gi atsižymėjo 
mūšiuose paimdamas pats vienas 

vėžio ir Šiaulių, net dulkės rūko! j iš bolševikų, kurių buvo trys 
Ir dabar laukdami antpuolio abu | kulkosvaidį.

sutemus 
žmonės 

driskiais burnosais apsidengę ir 
žiemines kt/purcs ant akių užsi- 
mauklinę. Ėjo pro kaimo kapi
naites keliuku į mišką.

Jonas išėjo į Kauną stoti Lie
tuvos kariuomenėn kad tėvynę 
vaduoti iš azijatu -- užgrobikų 
nagų, kurie vis labiau ir labiau 
lindo į gyvą Lietuvos nuvargintij 
žmonelių kūną. O žiauriausis 
priešas šalę mirtį mūsų krašte
liui lemdamas iš jo pasityčioda
mas. Balti Daugpilio mūrai sto
vėjo apdengti lengvu ryto rūku, 
užtekanti gražioji saulutė nušvie
tė jo bokštu viršūnes ir papylė 
milijonus auksinių spindulių po 
jo apylinkes, kur buvo lietuviu - 
bolševikų fronto linija.

Pasiekė auksinis sulutės spindu
lys ir lietuvių apkasij griovius, 
sargybiniai stovėjo savo vietose 
žiurėjo į aulutės nušviestus prie
šininko apkasus, ar nepatėmvs 
kokio judėjimo. Viename blin
daže prie rusiško kulkosvaidžio 
atimto nuo bolševikų stovėjo du 
Lietuvos kareiviai ir sukinėjo kul
kosvaidį nustatydami jį į pato
giausi padėjimą, kad reikalui iš
tikus gerai* galėtų kulkaitėmis 
pasiausti.

Drapanos jų buvo vokiško milo, 
nekokios, lopai matėsi ir amuni
cija ir šautuvai surinktiniai (mat 
sunku buvo gauti lietuviams a- 
municijos ir ginklų), bet abu gra
žiai atrodė, ypač jų veidai išrodė 
linksmumą ir pasitenkinmą tuo 
kas yra prie rankų. Abu apie 
kulkosvaidį trypdami juokavo, 
žadėdami bolševiką pasitikti “lie
tuviškai” kaip tokį svečią ir pri
guli ir kitokius gudrius išsireiški
mus darydami. Visoj to krašto 
linijoj buvo tyku, ramu gal prieš 
puolimą. Jog jau iš vakaro bu
vo žinia bolševikai žada pulti, 
taigi sargybos budriai saugojo 
apkasus, viki ginklai buvo pa
rengti tinkamai priešą sutikti, 
žvalgai' darė slaptus žvalgymus. 
Bet kolkas bolševikų linijoj irgi 
ramiai viskas atrodė.

Tiedu Lietuvos kareiviai tai 
buvo Jonas ir jo draugas taip pat 
kaip ir Jonas, savanoris, iš suval
kiečių, kurį Jonas pažino kariuo
menėj betarnaudamas. Abu jie 
tar’iav'' prie kulkosvaidžių ir jau 
nekartą pašėrę rusiškom kulkai- 
tėm į bėgančių rusų kulnis, tik 
spėjo raudonasis skųst, arba čia- 
pat krito su peršautom kojom, 
kurios gerokai numindžiojo Lie
tuvos derlingų laukų, daug sutry
pė lietuvių tikybinių ir tautinių 
papročių, taip ir reikia, kur len
da iš savo “matuškos” į Lietuvą. 
O kaip vijo nabagus nuo Pane-

Dabar jie prisimindami savo ; 
žygius juokavo tarp savęs lauk- < 
darni geros progos bolševikams : 
kailj išperti.

Jau ryto rūkai' prasisklaidė ir : 
saulutė augštai iškilo kaip nuo 
Daugpilio link tilto atidundėjo, 
atbildėjo kaukdamas bolševikų 
šarvuotas traukinys, kuris tuoj 
už tilto sustojęs ėmė pilti iš savo 
armotų. Kelios šrapnelės plyšo 
ant pat blindažo, kur lietuvių 
kulkosvaidis stovėjo, tik kulkos 
ir šukės pabiro. O pačiame blin
daže tupėjo Jonas su draugu 
ir kalbėjo “Na, palauk, žalti, eikš 
arčiau, parodysime!..” ir laukė 
puolimo, prieš kurį bolševikai no
rėjo lietuviams eibių iš patrankų 
padaryti, kad sėkmingiau eitų 
žygis.

Bet lietuvys irgi kariaut moka 
— mato kol dar nieko priešo gra
natos nekenkia, tyli sau, mąsto, 
pilk tu kad nori ir kad daug šo
vinių turi. O raudonasis iš kai
lio neriasi, duoda ir duoda iš sa
vo šarvuočio, tik jau taip nukly
dę iš didelio išsikarščiavimo, kad 
granatos jau krinta toli už lietu
vių pusės arba augštai padangė
se pilkų dūmų apskričių debesė
lių.

Aptilo truputį, klausosi, gal 
mano kas per velnią darosi, ko
dėl neatsiliepia. Patylėjęs šar
vuotis pradeda išlengvo slinkti 
pirmyn ir vėl gerokai nuo tilto 
pavažiavęs apsistoja ir beria šrap- 
nelėmis, kurios tik kaukia per 
lietuvių gulinčių apkasuose galvas

Gi čia kad ims mūsų artilerija 
duoti į tiltą užpakalyj šarvuočio, 
vienas čia kitas artyn tilto, tre
čias šarvuočiui šonus braižo. Pa
sipila iš abiejų pusių granatos ir 
šrapnelės, tik šniokščia ore. Čia 
jau ir pasiklausyt linksma ir 
vaizdas plyštančių skridulių gra
žus. Taip akį ir veria. Gi šar
vuotis mato kad gali nebetekti 
kelio atgal ir ima lyg vėžis atbu
las trauktis. Sustojęs anoj pu
sėj vėl duoda. Ir nutaikė geriau, 
turbūt apkasus patėmijo, tik be
ria skeveldroms ant lietuvių. Ne- 
permalonu kareiviui sėdėti apka
se, kad tau virš galvos kulkos 
krinta, vis tas nieko dar, bet kad 
tuo tarpu jauties pats nieko ne
galįs veikti, tik tupi ir lauki. O 
tegul prisiartina priešas taip ar
ti kad šautuvu galėtum veikti, 
tai tuomet kas virš galvos ir ne- 
patėmysi.

Po gerokos valandos patrankų 
grumtynės pradėjo tarškėti bol
ševikų kulkosvaidžiai ir šautuvai 
supleškėjo, mat nori prieš antpuo
lį kuolabiau lietuvius įvarginti. 
Lietuviai dar tyli, laukia pato
gesnės valandos. _

Pašaudę gerokai raudanieji visa 
apkasų linija pakilo, susiubavo 
kaip kokia galinga banga ir su 
riksmu “Vperiod!” metėsi į dur
tuvus. Išsyk visur nutilo, kaip 
kapinių skiepe, tik granatos at
ūžiant girdėjosi, kol raudonieji 
prislinko prie lietuvių apkasų 
visiškai arti, ir kad užvirė, užvi
rė kulkosvaidžiai ir šautuvai, kad 
sudundėjo patrankos, kad praga
ras rodos pasikėlė.

Tuojau išretėjo priešo banga, 
bet negrįžo atgal tik puolė ir puo
lė pirmin po didžiausia kulkų ug
nimi. Šit jau visai nyksta bepuo
lančių eilės, jau tuojau mes perga- 
lėsim, tik išsyk pakilo antra eilė 
ir su nauju įnirtimu siūbuoja, 
rėkdami veržiasi pirmyn. Bal
sai ginklų ir žmonių maišosi, kul
kosvaidžiai leidžia glėbius garų iš 
aušintuvų, šautuvai rankas degi
na, bet laikosi lietuviai, o čia ir 
šovinių neperdaug.

“Jonai, Jonai, į dešinę daugiau” 
rėkia Jono draugas prie kulko
svaidžių su šautuvu bešaudyda- 
mas, o Jonas tik sėja į šalis kul- 
kulkosvaidžiu prisitaikindamas į 
tuštesnę vietą, tik veria šovinių 
kaspinus vieną paskui kitą.

Nors virsta priešas nuo ugnies, 
bet veržiasi pirmin, jau jų būre
lis prie pat blindažo pripuolė ir 
nori aplink užbėgti. Jono drau
gas išpuolęs ant apkaso krašto 
ima šauti į priešą, kuris jau vos 
keli žingsniai priėjo.

Rėkia raudonieji pasiduoti, bet 
kas tau matęs, Jonas pametęs 
kulkosvaidį, su kurio taip atsiti
kus veikti nebegalima su prireng
ta rankine granata išpuola iš 
blindažo, o jau bolševikai užėjo 
užpakalyj ir į jį taikosi. Nieko 

: nematydama pavojaus metė Jonas 
granatą ir du raudonėji į griov

įsirito, pats su šautuvu ėmė šau
dyti į apstojusius jį raudonuo
sius. Jo draugas čia pat irgi 
spyrėsi bu penkiais priešininkais, 
ir jau porą nukovė.

“Turėkimes, valio!” suriko abu 
ir daužydami buožėmis jau nu
silpnintus priešus visai išnaikino 
užpuolikų būrį. Vienas parkri
tęs raudonasi šovė į Joną ir toui 
pats buvo Jono draugo šautuvo 
buože užmuštas.

Pasviro Jonas ir aukštielnikas 
parkrito. Sudiegė kažkas per 
dešinį petį. 0 tuo tarpu lietu
viai vijo iškrikusį priešą.

Atsirado Jonas ligoninėje. Iš
karto nepažino kur jis atsirado 
tik pamatęs aplink lovų eiles ir 
šnairuojančius šen ir ten baltus 
žmonės suprato kad tai čia ligo
ninė ir jis čia guli sužeistas. Vos 
galėjo galvą pasukti į šalį, nes 
galva toki buvo sunki ir sopėjo 
ir pamatė kad tokioj pat lovoj 
guli jo draugas su surišta galva. 
Akys jo užmerktos, visas lyg po- 
pieris išbalęs. Aatsiminė kaip su 
juo kartu apgynė kulkosvaidį ir 
■kaip buvo sužeistas gulėjusio bol
ševiko. Norėjo Jonas pasikelti, 
bet sukrito ir taip skaudižai de
šiniame petyj digtelėjo kad Jonas 
pats nejausdamas baisiai suvaito
jo. Pribėgo baltai apsirengusi 
seutė ir ėmė jam taisinėti pagal
vius. Jonas iš skausmo buvo už
simerkęs ir pajutęs kad jį judina

atvėrė akis akis 
Ant jo pasilenkusi taisinėjo po- 
galvius..... Ona. 
akims netikėjo ir tyliai užklau
sę: “Onelė, tai tu ela?!” “Aš” 
tarė Ona ir prisilenkusi pridengė 
Jono lūpas savomis. “Gulėk 
tik ramiai!” pasakė ir žale atsi
sėdo. Jonas žiurėjo į savo One
lę taip gražią po baltu skepetuku 
su mažu raudonu kryželiu ir ne
galėjo atsigerėti griebė jos ranką 
ir prie krutinės priglaudė.

“Onelė aš tau buvau tikras vi
są laiką, aš į mūšį eidamas tave 
prisimindavau, tu man drąsos į- 
duodavai, ar tu manę neužmir
šai?” “Ne, Joneli, tik būk ra
mus” pasakė Onelė ir ėmė Jonui 
pasakoti, kaip ji už jį melzdavosi 
nakčia prieš Motinos Švenčiau
sios paveikslą, kaip jo grįžtant 
laukė, kaip jo laiškus mylėjo, 
kaip žiniales iš fronto gaudė ir 
pati degdama tėvynės meile ir tė- 
mydania karžygiškus Lietuvos 
kareivių darbus išėjo padėti jų 
kančioms, kad galėtų jaustis lai
mingais matant užuojautą Lietu
vos seselių ir visos lietuvių tautos. 
Jonas klausėsi Onos kalbos ir 
džiaugėsi kad ji neužmiršo jo-ka- 
reivio už Lietuvos nepriklauso
mybę. Paprašė gerti, nes gerk
lė labai džiūvo ir iš Onos rankų 
atsigėrės. Ir žaizdos nebejautė 
iš tokio džiaugsmo. Paskui į-1 
spūdžio išvargintas stipriai užmi- Veik. Armija.

go. Ona šalę lovos sėdėjo ir žiu
rėjo į miegančio veidą. Kaip jį 
mylėjo savo karžygį - darbininką 
Joną už jo pasiaukavimą tėvynei 
ir drąsumą. Jau kelintą naktį 
ji mažai' atsitraukdama sėdėjo 
prie jo lovos ir laukė atbundant. 
Dabar jos Jonukas atbudo, paži
no ją, dar tebemyli, o jis gyvens, 
išgys. Ir pasirėmus rankelė ant 
mažo staliuko kur vaistai sudėti 
buvo užsimąstė.

Rytą kuomet Jonas gerai išsi
miegojęs pravėrė akis tai prie 
lovos pamatė Oną, keletą kitų se
sučių, gydytoją ir kuopos vadą. 
Pamatęs kad Jonas atsibudo pri
siartino kuopos vadas ir pasilenkęs 
paspaudė jam ranką ir perskaitė 
kariuomenės įsakymą, kur buvo 
parašyta:

“Už narsumą ir nepaprastą žy
gį atsilaikant nuo skaitlingo prie
šo ir už išgelbėjimą kulkosvaidžio 
N pulko N kuopos Jonas N ir An
tanas Y (čia Jono draugas gulė- s e
jęs kitoj lovoj pakėlęs galvą iš 
džiaugsmo sušuko “valio Lietu
va-”) apdovanojami Vyties kry
žiumi antro laipsnio su kardais.” 

Jonas susitiko akimis su Ona 
-- jųdviejų akys žibėjo džiaugsmu 
kad tėvynė moka įvertinti jos sū
nų žygius.

Lai žydi jųdviejų meilė po 
Lietuvos Vyčiu!

Vargo poetą.

Kun. Juozas Šimkūnas, nelaisvių kariškiu kapelionas vokie
čių nelaisvėje Osnabrueck’e ties Hannover. Dabar kun. Šimkūnas 
yra klebonu Geranainiuose, Vilniaus žemėje. (Skaityk žemiau 
jo laišką.)

DIDŽIAI GERBIAMIEJI!
Gavęs pas kaimyną - kleboną 

No. 23 (653) vasario 21 d. 1920 
“Darbininkas” sumaniau parašy
ti šį laišką “Lietuvių R. K. Šv. 
Juozapo Darbininkų Sąjungai” 
tardamas jiems širdingiausį ačių 
už suteiktą pašalpą lietuviams a- 
belnai, o ypač karo belaisviams, 
kurių tarpe ir man lemta buvo iš
būti be maž ko dvejus metus (nuo 
2 - JI - 1916 iki 22 - XI 1918.) 
Ačių Amerikiečių šelpimui pini
gais “Friburgo Lituania” ir Ber
no, ir Kopenhagos šelpiamieji ko
mitetai šelpė mus belaisvius val
gomais ir kitais daiktais, da gi ir 
laikraščių laiks nuo laiko. Išli
kom gyvi iki karb galui ir džiau
giamės atgal sugrįžę savo tėvy
nėn. Numanau, kad už tą gera- 
dėjistę maža to kad žodžiu padė
koti Taigi kiek galėjau šelpiau 
ir aš savo laiku vargšus lietuvius 
pavarytus iš sąvo vietų per mušius 
rusų su vokiečiais. Pats tada 
nereikalavau nieko, tik rinkau au
kas savoje parapijoje: drabužiais, 
pinigais ir siunčiau Vilniaus Cent
ro Komitetui nukentėjusiems dėl 
karo šelpti.” Turėjau įkūręs 
Geranainiuose tos draugijos sky
rių apie ką liudija žemiau pridė
ta antspauda.

Sugrįžęs iš Vokietijos po trijų 
metų, namo labai džiaugiaus at
gavęs “laisvę” Parvažiavęs-gi 
į savo namus ir susitikęs su saviš
kiais tai yra su broliu 69 metų 
ir seserimi 45 metų, neapsakomai 
nusidžiaugiatf, nes po tiek daug 
vargo ir skurdo iškentėta “vokie
čių prieglobstyje” buvo mums 
linksmiausia valanda. Nors po 
tiek daug vargo ir nelaimių, vis 
gi galų gale esame visi kartu ir 
gyvename, nors ir netaip kaip pir- ( 
miau, bet turime viltį geresnio 
“rytojaus.” Maitinamės kiek 
geriau negu belaisvėje, bet trūks
ta drabužių. Amerikos valstija,

ačiu jai siunčia ir čia pašelpą mū
sų beturčiams Suvariusiems ir vai 
kams, mes-gi iš tps pašalpos nebū
dami nei vaikais, nei vargšais ne- 
pasinaudojame. Belaukdami mė- 
nesis nuo mėnesio pabaigos karo, 
apiplyšom galima pasakyti, o ga
lo karo kaip nesimato taip nesi
mato. Taigi ir drįsau kreiptis 
prie jūsų brolių lietuvių ir geradė- 
jų prašydamas jūsų malonės pri
siųsti medžiagos drabužiams. Ne
noriu visiškai veltu tos pašalpos, 
bet ir pinigų neturiu, tiek kad už 
viską tuojaus atsilyginčiau jums 
ar kam nurodvtumet. Žadu ma
žu pamažu davinėti pašalpą, jei 
prisiųstumet medžiagos apdarams, 
žemiau pažymėta, lietuvių labda
ringoms įstaigoms Vilniuje, tenai 
yra vaikų prieglaudos prie Šv. 
Mykalojaus bažnyčios. Trinapo- 
lyje )Kalvarijoje) Vyskupo globo
jama vaikų prieglauda, “Kūdikė
lio Jėzaus” prieglauda ant Naš
laičių gatvės (sirotskaja) ir ki
toms.

Jau turiu pas save vasaros ato
stogoms mokinį-gimnazistą “I-sios 
Vilniaius Vyrų Gimnazijos” VI 
kl. mok. Joną Jusionį, kurs savo 
ranka rašo jums šį laišką. Taip 
užtikrinu savo kunigišku žodžiu 
jei Dievas paliks dar gyvą (turiu 
58 metus; atsilyginsiu už jūsų 
geradėjistę geriems visuomenės 
tiksima. Jei kas be atlyginimo 
duos dovanai, tai pasimelsiu, o 
o už kita atlyginsiu, o kaip ir kam 
tai pranešiu jums laiks nuo laiko 
pats ar tos įstaigos praneš, 
seka:

1. Sau žieminiam paltui medžia
gos ir pamušalu 10 knipkių 
(guzikų), juodų siūlų mašina siū
ti, ilgis medžiagos pagal ūgio 2| 
arš. (175 cm), o pločio lf ari. (105 
cm) pagal storumo. *“

2. Su tuomi medžiagos su pamu
šalu, ir knipkiais 48 ir siūlais ir 
brezento vasarinei burkai(160 cm.)

3. Civiliam paltui žieminiam dėl 
vyro ūgio su visais mažmožiais.

4. Moteriškės asmenui, aukščio 
2| arš. (150cm), rudeniniam pal-

*

tui medžiagos su visais priedais 
ir šaliką ant galvos žiemai.

5. Audeklo marškiniams, visiems 
trims asmenims po 3-tą guzikėlių 
baltiniams.

6. Dėl visų trijų odos batams 
ir bent 3 poras gerų padų.

7. Didelių arkušų popieros ne
mažiau kaip 100 arkušų o gal ir 
daugiau jei galima, makštelhį 
(konvertų) didumd į arkušo di
džio.

8. .Popieros krasinės laiškams 
rašyti 100 arkušų ir tiek pat 
makštelių.

9. Rašomųjų gerų plunksnų 
bent 10 tuzinų.

10. Siūlų mašina siūti, baltųjų 
6 špuleles ir tiek pat juodųjų.

11. Žieminių porą kepurių, ku
rių vidaus plotas 58 cm.

12. 10 skepetaičių dėl galvos 
apgaubimo.

Kartu su 
fotografiją, 
kapelionas
karininkų ir visi mes gaudavome 
pašalpą amerikiečių per komite
tus “Lituania” Friburge ir Ko
penhagoje.

Su aukštApagarba,
Kun. J. Šimkūnas,

GiraradniųKlebonas. 
Antrašas: Kun. J. Šimkūnas, 
Giranainiuose, Dieveniškio pa
što, Ašmenos pav. Lithuania.
Prierašas. Mes tiki

me, kad Amerike yra girarai- 
niečių ir gal giminių ar pažįs
tamų gerb. kun. Šimkūno. To
kiems labiausia pritiktų atsi
liepti. Kadangi iš įvairių 
šaltinių žinome, kad Lietuvo
je drabužių ir avalo yra ir net 
pigiau, negu Amerike todėl dėl 
patogumo verčiau būtų siųsti 
pinigus. Dėl atsargumo pini
gus galima būt siųsti ant vysk. 
Pranciškaus Karevičiaus var
do su prašymu perduoti.

Be abejonės Girarainiai len
kams bėgant ir rusams užplū
dus be galo nukentėjo. Tas te- 
paakstina pasiskubinti atsi
liepti.
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kas kapšelis su pinigais, 
pametėte atsišaukite į *‘Darbinin
ką,” o bus sugrąžintas.

Vakaro vedėjas.

•R^Įlima praleisti nepastebėjus.

SVARBIOS PRAKAL
BOS.

Subatoj rugsėjo 4 d. vakare 
lietuvią bažnytinėj salėj įvyks 
svarbios prakalbos Kataliką 
Vienybės rengiamos. Seimuo
se dalyvavusieji aiškins, kas 
kataliką organizaciją yra už- 
briežta veikti. Kalbės vietinis 
klebonas kun. Urbonavičius, 
A. F. Kneižis, O. Jankienė, J. 
Glineckis, J. Petrauskas ir ki
ti. -

Ateikite išgirsti indomią ir 
svarbią dalyką.

CAMBRIDGE, MASS.
Darbo Dienoj rugsėjo 6 d. 7 

vai. vakare bažnytinėj salėj 
bus moksleiviu vakaras. Lo
šėjai bus iš Worcester, Mass. 
Tai bus šeiminis vakaras. 
Ateikite vietiniai ir iš apielin- 
kią skaitlingiausa.

------------- 
SUGRĮŽO.

Gerb. kun. P. Juškaitis Cam- 
bridge’io lietuvią klebonas jau 
sugrįžo iš Seimą iš Water- 
bury, Ct. Džiaugiasi gražiais 
ir rimtais katalikiškąją orga
nizaciją seimais.

tent į atsilankiusią^skaičių žmo- 
nią. Rodos niekas jokią agita
ciją nevarė prieš vakarą. Šis 
dalykas aiškiai parodo tėvą nesu
sipratimą apvertinti mokytoją 
darbą kurie nepatingėjo per vasa
rą jų vaikus pamokyti

Prie perstatymo nemažai pnd 
jo darbo poni Juškienė iš Monte- 
llo, Mass., ypatingai prie priren- 
gimo drapaną.

ALTORIAUS VAIKŲ 
VI MAS.

IŠ VAŽIA-

penkiolika 
Nantasket 

Tenai per visą dieną 
A-

Seredos rytą apie 
vaiką išvažiavo į 
Beach. 
sau linksmai laiką praleido,
pie antrą ir šeštą valandą turėjo 
užkandžius. Nors oras^ anksti 
ryte buvo nepastovus, tečiaus vai
kai nebijojo ant tos dienos 
vakaciją.

imti

UŽSAKYMAI IŠ 
CHINIJOS.

Laikraščią iš Lietuvos 
rašinėja iš “Darbininko” ne 
vien Suv. Valstiją lietuviai, 
bet taipgi ir Kanados. Vienas 
užsisakė iš Chinijos lietuvis. 
Registruotame laiške su dau
gybe chinišką krasaženklią 
atsiuntė amerikonišką dolari- 
nę, prašydamas laikrašči 
Lietuvos.

• v • 
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iš

VEŠNIOS.

Ketverge aplanke “Darbinin
ko” redakciją ir spaustuvę p-lės 
Marijona ir Alena Drabiniutės iš 
Mahanoy City, Pa. Sykią lan
kėsi ir p. J. Rakietis iš Camb
ridge. Taip pat užėjo į Lietuviu 
Prekybos Bendrovės ofisą.

SVARBU! MARIJOS VAIKELIŲ 
DR-JOS NARIAMS. '

Kadangi gerb F. W. Strakaus- 
kas negalėjo užbaigti savo kursą 
iškalboje vasarinėje mokykloje, 
tai per kvietimą kitą mokinią va
sarinės mokyklos, bus duodama 
dvi lėkei jį į sąvaitę, seredoje 4:30 
P. M. ir subatoje 3:30 P. M. per 
dvi sąvaitį. Visi mokiniai ket
virto skyriaus malonėkite susirink
ti nurodytomis dienomis.

P. S. pirma lekcija prasidės 
rugsėjo 8 dieną.

<
Rep.

PRANEŠIMAS.

Dairas Landžius, mūsą vieti- 
nis''lietuvys gydytojas ir chirur
gas, praneša, kad neužilgo reikės 
vaikams grįsti į jnekslaines (Pub- 
lie Schools)). Kožnas vaikas tu
rės būti įčiėpytas.

Neturtingi tėvai Daktaro Lan- 
džiaus patarnavimu galite pasi
naudoti dykai. Tokie tėvai lai 
atveda savo .vaikus utaminkąis 
nuo 9 iki 10 avi. iš ryto į jo ofsą, 
kurs yra LDS name, 366 W. 
Broadvay. Pasinaudokite ir į- 
čiepindinkite savo vaikus dykai.

i

GAVO PASPORTUS.

Per Lietuvią Prekybos Bendro
vę pastaruoju laiku gavo paspor- 
tus vykti į Lietuvą šie:

Apolionija Raeiuniukė, Marti
nas Plokštis, Jonas Jakubavičius, 
Turkus iš Montello, Mass.

Pranas Pilinka Seskevičia, Balt
rus Mockevičius, Felixas Romanas 
iš Nonvood, Mass.

Solomon David Miller, iš Bos
ton., Mass.

Filizas Dapsip, Amilė Jankaus
kaitė, Jokūbas Varaitis, Žukaus
kas, Jonas Karp, Stanislovos 
Sabonis, D. Starkienė, Juzas Keb- 
lik, Mikolas Saplevičia iš So. 
Boston, Mass.

Antanas Muraška iš Lw»n, Mass.
Išduodamieji pasportai yra ge

ri vieniems metams. Todėl ma
nantieji vykti Lietuvon pasporta 
galima išsiimti išanksto.

TĖVAI IR RĖMĖJAI.

Vasariniai mokyklai užsibaigus, 
Jftsą vaikučiai surengė keletą va
karėlių jums parodyti ką jie iš
moko per vasarą. Štai vienas 
tokis vakarėlis atsibuvo ketvergo 
vakare, antras tokis vakarėlis bus 
pagedėlyje (Labor Day) rugsėjo 6 

.d. 7:30 vai. vakare, Šv. Petro baž
nytinėj svetainėj. - Programas 
bus gana įvairus. Visi atsilanky
kite, nesigailėsite.

KAS PAMETĖTE?

Laike moksleivių .vakaro, suba
toje, rugpj. 28 d. s. m. Brightone,

PADĖKA
Gavome nuo Onos Kinčienės 

sekantj laišką, kuris pats už savę 
kalba:
Gerb. Redk.:—

Aš Ona.Kinčieąė jūsą laikraš- 
tin indėjau paieškojimą nuo duk
ters ir po pirmam patalpinimo ga
vau žinią kur ji randasi. Šiądien 
jau parvažiavo. Patarčiau ieš
kantiems giminią ar pažįstamą 
garsintis “Darbininke.”. Dėko
ju už tokį greitą suradimą mano 
dukters ir vėlinu “Darbininkui” 
pasisekimo ir ilgiausią mettj gy- 
vąvimo.

LiEi’jyiy PREKYBOS
BENDROVĖ

i! 
i!

MOT.

REIKALAVIMAI.
Reikalingas Fotografas 

darbininkas :ffba j partnerius (pusi
nius) norintis stoti. Su laiškais ar y- 
patiška! kreipkitės “Darbininko” Re- 
dakcijon, iš ten gausite musų antra
šų-

ATYDAI JAUNŲ GABIŲ 
VYRŲ. -

Kam dirbti 10 vaL į dienų jei gali 
uždirbti du syk tiek dirbdamas tik tris 
valandas. Atsišaukite pas mus, o mes 
išmokinsime kaip tų padaryti.

AM. EAGLE R. MFG. CO., 
454 Broadway, So. Boston, Mass.

Su pagarba
Ona Kinčienė

327 Wood Avė., 
Hyde Park, Mass.

Aš kareivis Patkauskas Ifeonas 5 p. 
pulko 3-čio bataliono 7-^os kuopos ieš
kau savo brolio Eetro ir sesers Petro
nėlės nuo kurių dabar aš negaunu nei 
jokios žinios per karo laikų, kurie prieš 
išėjimų J Amerlkų gyveno Biržų ap
skrityje,’ Budbergio valščiaus, S trolių 
kaimo. Jei esate gyvi, prašau atsi
šaukti arba žinantieji apie juos tera
šo man. — Leonas Patkauskas.

. TeL So. Boston 2488;)

iTA

GALITE GAUTI.* ’
Marcijonas Gaputis pereitą 

subatą atėjęs “Darbininkas” 
sakė, kad vienas svetimtautis 
su juo kalbėjosi ir teiravosi 
kodėl lietuviai nenori dėtis su 
lenkais. Paskui prašė ar nėra 
lietuvią reikaluose knygą ang
liškoj kalboj. Tai Gaputis 
“Darbininke” gavo tris kny
gas angliškoj kalboj. Visi ki
ti žinokite, jog “Darbininke” 
turime tokią knygą ir galite 
gauti duoti svetimtaučiams no
rintiems pasiskaityti apie Lie
tuvos klausimą.

DAR APIE MOKYKLĄ.
Ketvergo vakare rugsėjo 2 d. 

buvo vienas iš dvieją rengiamą 
vakarti mokyklos naudai. Pasi
darbavus vietiniam vargonininkui 
M. Karbauskui buvo statoma 
“Vaiką Kantata.” Šis veikalas 
yra verstas iš anglą kalbos viet. 
kleb. kun. K. Urbanavičiaus. Vai
dinime aktoriai atsižymėjo savo 
nepaprastas gabumais ir negalima 
pralesti nepaminėjus, kad jąją 
kalba buvo aiški ir maloni klau
syti. ~ -

Tarpe atsižymėjusią galima pa
minėti: Magaryta: Br. Lukose- 
čiutė. Darata: Al. Savilioniutė. 
Korporalas: J. Antanėlius. Lau- 
mikiėnė: Jul. Bobinskiutė. Kune- 
gunda: J. Kazlauskas. Ambra- 
zAs: J. Žardeckas. Nerymaitė: 
P. Švagžiutė. Dėdė Gruzdąs: J. 
Točkus. Snuduliukas: Al. Kibu- 
ris Jokūbas: Grikietis (choro 
vadas) Fl. KarbauskiutS.

Choras savo užduotį neblogaiu- 
siai atliko; nors dainelės buvo ga
na sunkios. Vieno dalyko nega-

SĄ-GOS APSKR. IŠVA
ŽIAVIMAS.

Brangios sesutės sąjungietės, iš
važiavimas jau čia pat. Taigi 
laikom už priedermę dar kartą 
atsikreipti į jus su prašymu pri
būti ant išvažiavimo ir taip-gi 
kvieskit visus savo draugus ir 
pažįstamus, kad kiekvienas atsi
lankytą.

Apskr. pirm. O. Jankienė.

5 BANKIERIAI
$ Teisingai Tarnaujame
6 Lietuviams.
« ’ Siunčiame Pinigus Lietuvon : 

doleriais arba auksinais pagal 
dienos kursų.

| Parduodame Laivakortes
x Išrūpiname leidimus amerikie

čiams Lietuvon ir iš Lietuvos A- 
merikon. Tų padarome vietiniams 
ir kitų miestų lietuviams be at- 52?’
važiavimo Bostonan.

Persiunčiame amerikiečių dova
nas giminėms Lietuvoje.
Leidžiame mėnraštį “PREKYBA” 
Dėl platesnių paaiškinimų rašy

kite adresu:

Lithuanian Sales Corp.,
414 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

ANT PARDAVIMO
MEDINIS NAMAS.

Gas’ai ir Skiepas Cementuotas.
Viskas geroje tvarkoje. Parsiduos 

pigiai. Savininkas gyvena ant vietos. 
Atsišaukite tuojaus.
110 Silver St., So. Boston, Mass.

Aš Ona Radomskienė paieškau savo 
dviejų sūnų Jono Radomskio kuris 10 
metų kaip Amerike. Prieš karų gyve
no Scranton, Pa., turi 30 metų. Ant
ras sūnūs Antanas Ratlomskis 8 me
tai kaip gyvepa Amerikoj. Prieš ka
rų gyveno Spring Valley’je turintis 28 
metus. Taip-gi paieškau dukters, po 
vyru Marijona Jonaitienė; 14 metų 
kaip Amerike ir 14 m. kaip apsiyedus. 
Pęieš karų gyvęno Spring Valley’je. 
Nežinau ar gyvi, nes jokios žinios ne
gaunu. Prašau atsišaukti ar kas ki
tas žinantis apie juos praneškite. Aš 
esu senatvėje ir labai suvargus nuo 
karo. Ona Radomskienė, Suvalkų rė
dytos, Marijampolės apskričio. Liud
vinavo valsčiaus, Barsukų pasodu. 
LITHUANIA.

vos

ATSIIMSITE LAIŠKUS
“Darbininko" redakcijoje iš 

yra sekanti laiškai: 
Geo. Masilionis • 
Kaz. štarolis 
Jonas Paulauskas 
Juozapas Andrijaitis 
K. Skini ii Z ■ )
Mikui Petrauskui 
Petrui Kaminskui 
Kaz. Szapuikas 
Kaz. Zukovski 
Kaz. Vundor (2) 
S. Kmitui 
K. Strimas

Lietu

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI. .
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., 
Nonvood, Mass.

Vice-pirm. — M. Žukauskaitė, 
1 Grimes St.,

So. Boston, Mass.
Rašt. — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė., 
Nonvood, Mass.

Iždininkas — M. Abračinskas, 
187 Ames St., 

Montello, Mass.
Kasos Globėjos —

Z. Žukauskaitė,
J. Kriviutė,

\

; ANT RENDOS
i 5 kambariai su visais įtaLsais, ant ant- 

‘‘‘”2 Renda $4.00 į savaitę. Ga
ri lite kreiptis ant vietos: 291 Silver St., 

So. Boston, Mass.

PAIEŠKOJIMAI IŠ 
LIETUVČS 

per 
Lietuviu Prekybos 

Bendrovę.

Saldžiausios širdies Viešp. Jėzaus
Draugijos Valdybos Adresai.

PlBMININKAS — A. Kmitas,
284 5-th St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pibm įninkąs — J. Kavol tunas,
08 Gold St, So. Boston, Mass. 

Pbotokolv Rašt. — J. Andriliunas,
301% Broadway, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Sim. Alikonis,
140 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Kasikius — S. džius,
J377 Broadivay, So. Boston, Mass. 

Mabšalka — F. Lukoševičius,
405 7-th St, So. Boston, Mass.

Susirinkimus laiko pirmų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio 3:00 vaL po pietų 
šv. Petro Bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, So. Bostone, Mass.

Šv. Jono Evangelisto Palaipinės 
Draugijos Valdyba 

So. Boston, Mass.
Pr- :ininkas — Motiejus žioba,
__ 539 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

k-PiBMiNTNKAS — Jonas Galinis, 
20 Vinfield St, So. Boston, Mass. 

Pbot. Rašt. -t Jonas Glineckis,
277 Silver St. So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. M. Brikaitė,
T 47 Vale St, So. Boston, Mass. 
į Kasiebius — Andrins Naudžiūnas,

16 Vinfield St, So. Boston, Mass. 
Mabšalka — Step. Navickas,

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečių nedėldienį kiekvieno mėnesio 2-ų 
vaL po pietų Bažnytinėje Salėje, So. 
Boston, Mass.

I

PAVEIKSLAI
Turiu nuėmęs Vyčių seimo paveiks

lų. Norintieji jųjų įsigyti, rašykite 
tuojaus.

ALEN LAPINSKAS,
181 Essev St., Lawrence. Mass.
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MILŽINIŠKI f ĖRAI IR PIKNIKAS
-■-------- Rengia

R. K. ŠV. JURGIO PARAPIJA
Nonvood, Mass.

PANEDĖLYJE, 6 D. RUGSĖJO-SEPT. 1920
(LABOR DAY)

ANT DEAN PIEVOS IR SVETAINĖS
Prasidės 9-tą vaL ryte.

. Todėl gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės visos 
Naujosios Anglijos yra širdingai kviečiami atsilan
kyt, o mes, nonvoodiečiai, dedam visas pastangas, 
visus svečius kuomandagiausia pasitikti ir pavai
šinti kaip valgiais taip ir saldžiais gėrimas, kurą 
nepristigs. Programas taip-gi bus milžiniškas, ku
rio pirmą dalį išpildys vietinis šv. Cecilijos choras. 
Toliaus yra užkviesti garsiausi kalbėtojai pasakyti 
po prakalbą. Kalbės KUN. K. URBONAVIČIUS iš 
So. Bostono ir KUN. J. ŠVAGŽDIS iš Montello' ir 
daug kitą svietiškią inteligentą. Taip-gi bus bėgi
mas, aukštyn' šokimas, virvės traukimas kaip su
augusią taip ir jauną. Visiems atsižymėjusiems bus 
duodamos aukso dovanosT

Įžanga 35 centai.

♦:

I

PASARGA: Važiuojant iš Bostono reikia imti 
Forest Hills eleveiterį, paskui paimt East Wolpole 
karas ir važiuot ild Dean St Išlipus reikia eiti 
Dean St. ir po 3-ją minutą kelionės, rasit gražią pie
vą kur Atsibus piknikas. Trokais važiuojant davež 
iki vietai.

■

Paieškau Pranciškaus Andrulio, Pač- 
koniškės kaimo, Kelnės par. Jis pir
miau gyveno Pennsylvania, o dabar ne
žinau kur. Jei apie jį kas žinote tai 
malonėkite pranešti kuogreičiausia.

MR. A. ŠIMKUS,
437 Vestern Avė., Brighton, Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
Valdybos Adresai, 

Boston, Mass.
PIRM. — Motiejus Versiackas,

41 Gatės St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — M. žarkauskas,

128 Bovven St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST.—Juozapas Vinkevičius,

147 W.,6-th St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 
KASIERIUS — Andrius Zalieckas,

140 W. 6th St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Antanas Gruodis,

274 C St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Boston, 

Masš. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmų nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3-čių valandų po pietų po num. 193 
llahover St, Boston, Mass.

A
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Ieškau savo brolio Andriaus Skiman- 
to, gyveno Rockford, III. Paskutinį 
laiškų gavau 1916 m. Juozas Škėma, 
Joraitiškių kaimo, Prienų parapijos, 
Kauno apskr., Garlevos rėdytos. 
LITHUANIA.

Jonas Butėnas paieško Antano Nor- 
buto tėvų, kurie paeina iš Kauno rėd., 
Kvietkų parapijos, Latvigalos kaimo. 
Gyveno kokį laikų Shenandoah, Pa., o 
dabar nežinau kur. Norbutas Ameri
koje turi tėvų, motinų, du broliu—Pet
rų ir Longinų ir sesę Liudvisę. Turiu 
svarbų reikalų apie jos sūnų Ąntanų, 
kuris dabar esųs Vokietijoje ir už sa
vaitės žada pribūti Amerikon. Jie pa
tys ar kas apie juos žino, lai prane
ša kogreičiausia man:

JONAS BUTĖNAS
242 West Broadway, So. Boston, Mass.

MUZIKOS MOKYKLA
D. L. K. Vytauto Beno ir Orkestros 

muzikališkoje mokykloje mokinama 
ant visokių instrumentų. Kambarys 
atdaras panedėlinis, seredomis ir pėt- 
nyčiomis.

Mokytojas A. GRUBIS,
339 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Ieškau draugų: Jono Žilinsko ir Pet
ro Kindurio; abu paeina iš Ilukštos 
pavieto ir parapijos. Žilinskas gyve
no Vander Grift, Pa., 1910 apleido ir 
nežinau kur jis, o Kinduris 1917 me
tais gyveno 1525 — 51st Avė., Cicero, 
III., dabar nežinau kur. Malonėkite 
atsišaukti, nes turiu svarbius reikalus 
iš Lietuvos. Juos žinančių, prašau 
pranešti kur jie gyvena, už kų busiu 
dėkingas. Adresas:

PETRAS RAGAUSKAS, 
206 Cardoni Avė., Detroit, Mich.

Aš Kazimieras Bitvinskas paieškau 
Jono žemaičio paeina iš Lietuvos Ra
seinių miesto, Kauno apskričio. Jisai 
yra kriaučius. jeigu kas apie jį žinotų 
arba jisai pats, malonėkite man pra
neštu nes turiu labai svarbių žinių iš 
Lietuvos.

KAZIMIERAS BITVINSKAS.
88 Pardee St., New Haven, Conn.

Paieškau savo dėdės Kazimiero Bud
rio Bekėtių kaimo, Salantų valščiaus 
ir parapijos, Telšių apskričio. Turiu 
labai didelį reikalų. Ar tamsta pats 
ar kas žinantis, meldžiu pranešti 
šiuo antrašu:

KAZIMIERA BUDRAITI 
(Po vyru Šarkienė)

123 Battles St., Brockton, Mass.

po

Paieškau Juozo Naujalio ir Prano 
Naujalio, brolių, ir Danielio Kriaučiū
no. Pirmiaus gyveno Anglijoj, Lon
done. o dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsišaukti jų pačių arba kas apie juos 
žinot praneškite jų antrašus.

PETRONĖLĖ LAUKAITIENE, 
1922 Merrimans Alley, 
S. S. Pittsburgh, Pa.

P. Ciupas ir giminės ieško I. P. čiu
po, kuris gyveno Ansonia, Conn. Esu 
gyvas. J ieva Stanevičienė ir jos vy
ras Pranciškus yra gyvi ir sveiki ir vi
sa šeimyna. Motiejus čiupas, brolis, 
jau numiręs. Adresas: P. čiupas, Van
gų Pagirmonių gmino, Pakuonio par., 
Marijampolės apskričio, Suvalkų rė
dytos. LITHUANIA.
•--------------------------- t------------------------

Ieškau savo dėdės. Juoapo čekovi- 
čiaus, 16 Street 24, Clogat, Minn., pas
kutinį laiškų gavau 1913 metais.

VLADISLAIV GYNEST, 
Haupt gatv. Nr. 13, Schanci.

Juozas žiūraitis ieško Salemono žiū
raičio, kuris gyveno 11 Star Street, 
Ansonia, Conn. Duodu žinoti, jog vi
si giminės yra gyvi ir sveiki ir dė
koju už laiškų kurį aplaikiau. Adre
sas: Juozas Žiūraitis. Laukiniškio kai
mo. Tamošbudžio gmino, Naumiesčio 
apskr., Suvalkų rėdytos. LITHUANIA

Paieškau Prano Mažylio, kuris 5 
metai atgal gyveno Amerikoje. Chica- 
gos mieste. Dabar jis žinių iš Ame
rikos nesiunčia, bet jis ten pasilikęs. 
Jisai paeina iš Anykščių valsčiaus, 
Zablockiu sodž.. Ukmergės apskričio, 
turi 42 metu. Mano antrašas: Pran
ciška Mažilienė. Anykščiu paštas, Zab
lockiu sodžius. LITHUANIA.

Ieškau sunaus Antano Repšio, kuris 
gyveno 26 Maple St.. Ansonia, Conn. 
Esam sveiki, atrašyk tuojaus. Adre
sas: .4. Repšienė. Midvalio kaimo. Pa
pilės parapijos. Šiaulių apskričio, Kau
no rėdytos. LITHUANIA.

Ieškau Liudviko Geležinio, kurks gy
veno 4503 So. AVood St., Chicago. III. 
Rašiau laiškų, bet nežinau ar gavo ar 
ne. Jis pats ar kas apie jį žinote pra
neškite sekančiu antrašu: Jurgis ir 
Jonas Geležiniai Molupio kaimo, Ba
takių parapijos, Raseinių par., Kau
no rėdytos. LITHUANIA.

Ieškau Jono Smulskio, 538 W- 12th 
St., Chicago, III. Jis pats ar kas apie 
jį žino lai kogreičiausia praneša se
kančiu antrašu: K. Smulskienė. Girg- 
ždžių kaimo. Jūžintų parapijos. Ro
kiškio raiščiau*. Zarasui Ežerėnų) 
apskričio, Kauno rėdytos. LITHUA
NIA.

Kazimieras Gira ieško savo giminių 
Lietuvoje. Ypatingai nori surasti bro
li Aleksandrą. Marijoną ir Petronėlę. 
Paeina iš Sėdos miestelin. Telšių ap
skričio. Kauno rėdybos. Tathuania. Ra
šykite šiuo adresu:

J. TRAKSKELIS 
(Trakšelis)

467 Sheridan Rd., Kenosha. Wis.

HU ■
j I džlų, kroniškų, neaiškių 
X gali pagelbėti, nes aš yi

VISI
Skaitykite 

The 
Lithuanian i 

Booster 
Vienintėlis ang

lų kalboj lietuvių 
laikraštis. Lei
džia Thomas Sko
nis. Vieniems me
tams $1.00. Vie
nas numeris 10c. 
Naujas adresas: 

THE • 
LITHUANIAN 

BOOSTER.
•b.j ir. Broadvay
Boston 27, Mass.

LAIŠKAMS POPIEROS
Keturių lapelių laiškams popiera 

su paveikslėliais ir eilėmis: O tu 
sakai sakalėli. Pas Tėvus, Svei
kinu tave mylimas Broleli, Apgailesta
vimas Lietuvon. Pas pačių ir vaiku
čius. 22 musų geriausios laiškams po
pieros raukius tiktais $1.00. Siųsk 
money orderj: Royal Sales Co., Dept 
11, Bot 59, Sta. O, New York City.

J. BALUKONIS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

905 — 4 Engineers Building 
Cleveland, Ohio.

Phones: Main 2063 ir Centrai 1690 
Vakarais ofisas: 

6127 St. Clair Avė.
Phone — Rosedale 2046

Aš, Emilija Meškauskaite ieškau sa
vo brolio kuris 13 metų išbėgo į Klai
pėda iš Lietuvos. Dabar jisai yra 22 
metų amžiaus ir nežinau ar gyvas ar 
ne. Kas apie jį žinotų, lai praneša 
man.

EMILIJA MEŠKAUSKATTfi, 
173 Russell St,_______ Lewiston. Me.

Paieškau savo vyro Vinco šlmulyno, 
Kauno rėd., Raseinių apskr., Vadžgi
rio par., Vadžgirio kaimo, Dimicelė 
šimulienė.

Egzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIO ŽMONIŲ

Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nusi
bodo, ateikite aš išegzamfnuosin dykai Ir pasakysiu kaip aš galiu jums 
padėti. Aš turiu suvlrš 26 metus praktikos medicinoje ir gydyme skau- 

—“j ir komplikuotų ligų vyrų ir moterų. Jiems tas 
ypatiškal išegzaminuoju jus kiekvienų sykį. Aš 

vartoju santlpiškus elektrikos ir medicinos įtasus, gydyme kraujo, odos. 
ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išegzaminuoju kraujų, seiles ir vids- ? 
rius. Aš visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTI
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite 

įį.kitą prityrimais. - Jei kenti pilvo, vidurią arba jakną li- 
j •; gomis, nežlėbčiojimo, dispepsijos, rėmus, prietvarią etc. 
i; j Jei turi reumatizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinku- 

■ Į sius sąnarius, skausmus galvoje, inkstą arba pūslės skaus
mus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklė- 
ia TM-citA.rk manirn' rivirsi At.lilr rianhal IffnotiriAV!Ije, pasitark sn manim dykai.. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dykai. 
Tamsta sutaupysi laikų, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu aš negalė
siu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink geriausio gydyto
jaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visados plečiasi ir nieka
dos pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos valandos, nes gali butt 
pervėln. Egzaminavimas dykai?

ofiso valandos, DAKTARAS MORONE
; Nuo 9 v. ryte iki 4 v. po pietų _
I ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. 220 Tremont SL,'

1 NEDCLIOMI8 IR ŠVENTĖMIS: _ . v N
Nuo 10 vaL ryte iki 2 v. P. p. PneS Majestic Teatre.

<! 
i! 
i' 
r 
i!
(!

LIEtuviS

1 Gydytojas ir Chirurgas.
Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų ir valkų.

Egzaminuoja kraujų, spjaudalus, 
šlapumų ir tt savo labo

ratorijoj.
Sutelkia patarimus laiškais kitur 

gyvenantiems. '
Adresas:
S66 B’way, So. Boston, Mas*.

(KAMBARIO No. 1)
v (LDS. Name. Kamp. E ir B’way) 
Ų VALANDOS: 
iįi nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po piet 
ę 7— 9 vakare.

Phone - Kensington 5319 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

. 9—10 val- ryto Priėmimo vai.: .^_8 „
Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Aliegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
4J4 Broadway, So. Boston, Mass. 

TEL’S S. B 441 ir 2334
Gyvenimo vieta:

15 Annapolis St., Dorchester, Mass.
Columbia 9159-J.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

, Worcester, Mass.

i'

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantys ištraukiami ir pripildomi 
visai be skausmo, su geriausiais 
prietaisais, su nauju išradimu.

Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

V.

Jt69 BROADiVAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

(Prie Dorchester S t.)

/Valandos: Nuo 9 v. r. iki 8 v.
. Nedaliomis : Nuo 10 v. r. iki 4 v. v.

Tel So Bo«ton27O
DR. JOHN HacDONNELL, N. D.

Galima susišaUrti ir UttnvissM 
Ofiso valandos:

Ryt ii* iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 

z vakarai* 6 iki 9 
536 Broadway, So. Boston.

Ba

Ben Phone DicMnion 3805 M,

Dr. Ignotas Stankus
1210S.Br*adSLHuMeiplūa>P*.

Lietuvi* Dakaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarai*, Ketverge nuo8ilri9P.M.

NedeKrata iki 4 pepttta. •

I
Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius), 
P'nS^?iV* poptai. Nwo 7 ftt a vatan 

BOAOWAT Car. ST SO. BOSTON 
Tai 1*2 8. B.

S TEINGIAUSIA į
5 IR GERIAUSIA į 
{ LIETUVIŠKA § 
į APTIEKA.f 
$ Sutaisau receptus su didžiau- 3 
y šia atida, nežiūrint, ar tie re- į 
4? ceptal Lietuvos ar Amerikos da- 4

ktarų. Tai vienatinė lietuviška 1 
« aptieka Bostone ir Masaadra- $ 

setts valstijoj. Gyduolių galit $
6 gaut, kokios tik pasaulyj yra 
X vartojamos. Galit reikalaut per 
į laiškus, o aš prisiųsta per ex- 
X presų-

K 8IDLAUSKAS,
* Aptiekoriug ir Savininką*

226 Broadvay, kamp. 0 St.
South Boston, Mms.

TeL 8. Boston 21014 ir 21013

I

Tel. S. B. 495-R. 2

PERMAINA.
Dr. Hamilton C. Perkins

Laikęs ofisų: 224 E gatv. 
Persikėlė 1 

559 Rroadscay, South Boston.

Kviečia KOMISIJA.




