
DARBININKU REIKALAI

auksas

NEIŠPILDĖ

Lietuvoj Įvedama degtinės 
monopolis.

susirinkime 
žydiškai ir m 

Dėlto buvo;
Prieš tokį

PASIRODĖ KUO 
ESANTI.

PAAIŠKINO APIE 
PASKOLA.

Lapkričio 5 d. Ris 
kaime, Pumpėnų. vąį. 
briovė i ūkininko tvari 
kas ir papjovė 5 avis.

DOVANOS DARBININ 
KAMS.

RADO NELAI
MINGUOSIUS

Vilniuje miestas bal 
piginti cukrų. Patį 
iš užsienio daug cuk! 
pardavinėjo po m 
markių už svarą. B 
gelninkai cukrų tuoj 
ir pardavinėjo po 5(

Dabar Kaune yra (Į 
daugiau gyventojų, 
prieš karą. Prieš karį 
ne gvv. buvo 80.000.

Parkersburg, IP. Va. — 

Monongahela Povver & Rail- 
wav Co. pažadėjo visiems sa
vo darbininkams;, kurių šei
mynos per 1923 padidės kū
dikiu, duoti po $5 dovanų. 
Ta kompanija darbininkų 
turi 500.

Berlin. — Vokietijos mar
kė buvo nukritus iki 8.300 už 
dolerį. Per vieną savaitę ki
lo iki 5.000 už dolerį. Urmo 
(tvholesale) kainos tuoj kri
to ant 25 nuoš.

Lietuvoje smuklės drau
džiama atidaryti Kalėdų, 
Velykų, Sekminių, Naujų 
Metų, Visų Šventų, Vėli
nių dienomis, teip-gi valsty
binių švenčių dienose ir vi
sokių rinkimų dienose. Šiaip 
šeštadieniais, sekmadieniais 
ir jomarkų dienose smuklės 
turi būt uždarytos nuo 4 vai. 
po pietų.

Lapkr. 23 d. Pasvalyje dėl 
naminių ki virčių nusišovė 
pirklio Marijampolskio 19 
m. amžiaus duktė.

New York. — Miestas nu
pirko nuo Union Ferry Co. 
už $350.000 pervažus, jun
giančius Brooklvn’ą ir Low- 
er Manhattan. Miestas tuoj 
numušė pervežimo kainas 
nuo 7c. ant 5c.

Lapkr. 24 d. vljĮ 
streikavo lentpjūvių' 
lūnų darbininkai.'* 
lauja pakelti ak

Lapkričio 19 d. Gižuose 
Seinų dvasinės seminarijos 
kalvėn parinktu raktu inėjo 
vagys ir pavogė daiktų už 
100 litų vertės. Lapkr. 23 
d. tame pat mieste tie vagys 
panašiu būdu pavogė daiktų 
už 130 litų vertės.

VARŽYS MOKYKLAS.

Hartford, Ct. — Šios val
stijos legislaturon inešta bi- 
lius, kuris reikąldu^i, kad 
visose mokyklose būtų var
tojama tik angliška kalba. 
Tas paliestų svetimtaučių 
(ir lietuvių) parapijines mo
kyklas. . Legislatura susi
rinks sausio 3 d.

Lietuvos valdžios- Šių 
metu papildomasai bi 
tas suvestas be deficiteVI 
matoma pajamų ir is 
2226 milijonų litų arfa 
600.000. v

Chicago. — S. V. Railroad 
Labor Board atsisakė pripa
žinti maintenance - of - way 
geležinkeliečiams pusantros 
-mokesties po 8 valandų dar
bo. '

Gerb. kun. F. Kemėšis L. D. S. 
reikalais kalbės šiose vietose:

Gruodžio 27 d. 7:30 vai. vaka
re North Side, Šv. Mykolo par. sa
lėje.

Gruodžio 28 d. Cicero, III. šv. 
Antano par. salėje.

Gruodžio 29 d. Dievo Apveiz- 
dos par. salėje.

Gruodžio 30 d. Bridgeporte, šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Gruodžio 31 d. Springfield’e, 
UI. "

Naujuose Metuose 5 vai. po pie
tų West PuUmane, šv. Petro ir 
Povylo par. salėje, o 8 vai. vakare. 
Visų Šventų par. salėje.'

Sausio 2 d. Brighton Parke, 
Nekalto Prasidėjimo Panelės Šve. 
salėje.

Per prakalbas bus rodomi-kru- 
tamieji paveikslai.

LDS. Chicagos Apsk.

Nei t ralinės zonos gyvent o- 
jainš išsiuntinėta kortelės su 
reikalavimais rvkvizic i j ų 
lenkams. Pasirašo Gardino 
komendantas. Girdi neitra- 
linė juosta jo žinion perei
nanti.

Atlantic City, N. J. — Pe
čių išdirbystės darbininkams 
prie savaitinės algos pridė
dama 50c., o stukiniams dar
bininkams pakelta 16%.

Sault Ste Marle, Mirk. — 

Ant Superior ežero negyve
namos salos atrasta 23 žmo
nės, išsigelbėjusieji nuo žu
vusio laivo Reliance. Jie iš
buvo be maisto ir baisiame 
kaltyje penkias dienas. Pen
kių jūreivių dar trūksta.

Pradžios mokyklų Lietu
voj yra arti 1800. mokytojų 
2300, mokiniu 120.000.

Dabar Lietuvoje veiki 
bravorų, dar rengiami 
bravorų. Ntio kas sf 
laipsnio svaiginamuose’ 
muose valdžia imdavo j 
markių akčyžės. Mį 
krintant akčyžė buvo 1 
ma. Dabar akčižės in 
po 50c. už laipsnį. Liesi 
kas mėnuo Išgeriama aj 
000.000 spirito laij 
Reiškia iš svaigalų ai 
per mėnesį Lietuvos ve 
turi ineigų 100.000 liti]

New York. — Morgano 
bankininkų kompanijos na
rys Thpmas W. Uamont pa- 

galėtų skofin 
ti pinigų Vokietijąi. Pa- 
reškė, kad skolintų tada, ka
da kontribucijos didumas 
aiškiai būtų pažymėtas.

Washingtono valdžia tuo 
pareiškimu patenkinta. Ti
kisi, kad tas pareiškimas 
paskatys alijautus nustatyti 
išgalimą Vokietijai kontri
buciją.

Lenkų pagarsėjęs bandi
tas Stablingas užpuolime ant 
Norkūnų kaimo buvo sužeis
tas ir po kelių dienu Sopic- 
kinėj mirė.

SENOS ALGOS NEGRĮŠ.

Washington. — Julius H. 
Bames, Suv. Valstijų Cham- 
bers of Commeree preziden
tas, savo prakalboj pasakė, 
kad prieškarinės algos dau
giau negrįš. Sako, kad da
bar darbininkai daugiau pa
daro, negu 1913 m. Sako, 
kad jie dėlto užsipelno ge
resnių algų negu 1913. Nu
rodė, kad dabai* ant ūkių 
dirba 1.700.000 darbininkų 
mažiau, negu 1900 m. Iš to 
sako nereikia daryti išvados, 
kad ūkio produkcija suma
žėjo. Ne, to ntatsitiko, nes 
ūkininkai pradėjo daugiau 
mašinų vartoti. Darbinin
kai farmas apleidusieji rado 
darbus besiplečiančiose^ ^pra
monėje — automobilių, ju- 
duum paveiksi ii, elektros ir. 
cbeinijos.... L

Paryžius. — Laikraštis 
* Echo de Paris paskelbė, kad 
j duos dovanas merginoms la- 
l biausia pasižymėjusioms sa- 
/ vo dorybėmis. Atsišaukė 
ne viena. Augščiausia do
vana pripažvta 26 m. am
žiaus merginai Henriette 
Sa'get. Ji yra iš miesto Nan- 
tes. Ji yra stenografė ir 
nuo 16 m. amžiaus ji turėjo 
būti motina savo šešiems 
broliams ir seserims. Jos 
tėvas' mirė 1916 m. Nuo to 
laiko ji turėjo visą Savo Šei
myną užlaikyti. Tai jai do
vana šitoki pripažyta: 20.- 
000 frankų grynaiš, 10.000 
frankų vertės drabužių ir 
10,000 frankų vertės rakan
dų.

Šiauliuose daug statoma 
naujų namų. Naujai pasta
tytų namų rendos didelės. 
Už du kambariu ir virtuvę 
prašoma nuo 100 iki 250 li
tų mėnesyje.

universiteto studtntų 3 

suotinas susirinkimas, 
tuviai griežtai pasistat 
susirinkimuose būtų ' 
jama lietuvių kalba, 
mame 
bandė 
kalbėti, 
triukšmas 
tą statymąsi už liettn 
bą dalis lietuvių soc 
studentų pastarajam 
rinkime išreiškė sava 
ta, išeidami lauk. •

PAVOGĖ DAUG AUKSO.

Denver. — Trys banditai 
įsibriovė į pinigų liejyklą 
ir pavogė aukso už $200.000. 
Vagystė papildyta dienos 
laiku, ▼imas sargia bavw 
pašautas.

. , IEŠKO SUOKAL
BININKU.

Varšava. — Lenkijos val- 
\ <įžia deda pastangas susekti 

suokalbį ir suokalbininkus, 
nužudžiusius prez. Naruta
vičių. Daroma kratos ir 
areštai eina nuolatai. Kratos 
įr areštai eina tarp narodov- 

ycų. Nepaprastų priemonių 
į griebėsi valdžia, kad nekiltų 
| maištai, arba kad kilus tuoj 
| pasmaugti.
/ Paskelbta viešas gedėji

mas. Visiems karininkams 
valdžia sakė nešioti gedėji
mo ženklus per šešias savai
tes. Visam sezonui uždraus
ta visokios viešos pramogos.

NELAIMĖ ANT
GELEŽINKELIO]

Lietuvos sodiečiai! 
blogėjo, kad pritru 
produktams pirkėjų, 
ūkio produktų kainą 
pulti. Krautuvėse'^ 
kainos nepuola.

Lietuvos ūkio 
išgabenimas Vokietį 
mažėjo dėlto, kad Vo 
ūkio produktų pigian 
iš Lenkijos.

Sulyg Lietuvon Respublikos' Įstatymų, visi 
užsieniuose gyvenantieji

LIETUVOS IŠEIVIAI
KAD PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI
Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m.

Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba 

LITHUANIAN LEGATION, 
1925 T Street, M. W, . Wwshington, D. C.

j Providence? R. I. — Pra-! 
sižefgus geležlnktlio bėgiams į 
ištiko nelaimė netoli Hyde, 

.Parko, Mass. Pasažierių' 
, buvo 309. 'Iš jų vienas pavo-| 
j ingai sužeistas, šeši leng-' 

. vai sužeisti. -

i



Jo auklėtiniai Lietuviai: 
Adomas Mickevičius, Kon
dratavičius, Chodzka, Kra- 
ševskia ir kiti sutvėrė 
lenkui literatūros cheuf- 
d’oeuvrs’us. Net Lenkų di
dysis rašytojas Senkevičius, 
ainys lietuviškųjų Senkų, 
turėjo savo gįslose lietuvių 
kraują. y

Lietuviai dailininkai: Ma
teika, Velionskis (Velioniš- 
kis>, iškėlė lenkų piešimąją 
dailę, lietuvio muziko Mo- 
niuškos parašyta opera. 
Halka'dar nesusijaukia sau 
lygios lenkų tautoje.

Kada vėliau atėjo politi
nis tautų atgimimas ir Len
kijos prisikėlimas, mes vėl 
matėme tą Lenkiją beveda
mą lietuvių protų. Lietuvis 
Juozapas Pilsudskis suorga
nizuoja lenkų kariuomenę ir 
veda jų valstybę per kelius 
sunkiausius metus, lietuviai 
Sapieha, Skirmuntas, Na
rutavičius vienas po kitam 
\eda I.enkijos Užsienių Rei
kalus. Lietuvis Radvila at
stovauja lenkus Maskvos 
Konferencijoj. Pagalimus 
pirmuoju tikruoju atgimu
sios Lenkijos prezidentu iš
renkamas.. . vėl lietuvis, žo
džiu sakant matėme, kad 
kur lik reikėjo" stipresnių 
smegenų, drąsos, inicijaty- 
vos. tai lenkai be lietuviui 
nemokėjo apsieiti.

Bet čia bene ir buvb per
silaužime momentas (break- 
ing ]>on,t),

Dar nežinia, kaip galuti
nai istorija įvertins žygius 
Lietuvos aristokratijos, dir
busios lenkams per kelius 
pereitus šimtmečius; ar pa
vadins tai gaišinimu ir klai
dingu nukreipimu savo pa
jėgų, ar gal naudingu paši
lą fflavhnu žmonijos progre
sui. Tečiau mūsų amžius jau. 
rodos, duoda galimybės iš- 

j duoti sprendimą apie pasta- 
iruosius lietuvių aristokratų 
žygius lenkų tautai. Jie. gal 
te ir nenorėdami ją vedė vi 
są laiką keliu avantiūrų, už- 
griebijno, imperijalizmo. 
Nuo Pilsudskio žygio į Kije
vą ir iki Vilniaus užgriebi
mo, lietuvių smegenys tei
kia lenkams tik meškos pa
tarnavimą. Šiandien Len- 

?Jkija turi didesnę pusę kita- 
; Lenkijos 

seimui vadovauja kitataučiui 
grupės; tos grupės išrenka 
Lenkijai prezidentą. Bet 
jeigu to prezidento išrinki
mas sukelia krašte beveik 
revoliuciją, tai matyt, kad 
svetimas vadovavimas len
kams pradėjo atsibosti ir 
kad jie grįžta į savą. Juk 
buvo pamato net spėlioti, 
kad lietuviai tyčia taip vai
ravo Lenkijos valstvbęs lai
vą, kad jį privedus priė ka
tastrofos. Juo labjaus, kad 
pati Lietuva savo valstybę 
tvarko visai, pavyzdingai, 
kas dieną eidama stipryn e- 
konominiai ir niekam į kelią 
nepareidama.

Bet būtų tai perdaug gar
bės Lietuvos aristokratams 
atiduoti jiems kreditą už 
Lenkijos skandinimą. Jei
gu jįe ją ir pražudė, tai ne
noromis. Jvyko tik tai, ką 
visli amžių istorija įrodo, 

j Tautos vadai turi eiti visa- 
a parblokštos da su savo liaudimi ir jai 

’likiusios savo dirbti. Lietuvos didžiūnai 
115-to ir 16-to amžiauš mora- 

rė nuo savo tau 
At 1 d u<xiaini sa i

gas

d as second<la«s matter Sept 
a at the post offlce at Boston, 
under the Act of Marcb 8,1878”

UEce for malllng at special rate 
age provlded for ln Section UOS, 
.Oct. 8,1917, anthorteed on July 
8.”

Svbscbibtiom Bazes:
................................................$4.50 
and suburbs .......................$5.50

i countrtes y«wly...............$5.50

U A GRĮŽTA Į SAV|.
| įlietų gruodžio 13 d. 
.milijonas Amerikos lie
ti turėjo tikro džiaugs- 
^šskaitę laikraščiuose ži- 
kad 11 gruodžio naujai 
rtas Lenkijos preziden- 
labrijelis Narutavičius 
ąlandi po saVo priešai- 
apeigų išbūto seime, 
lamas, kol kariuomenė 
lieija išvaikys rūsčią 
1 Lepkijos tautininkų 
d paskui pasirodžiusi 
jje minia betgi apmušė 
dentą sniegais.
nemanykite, kad tasai 
>ių džiaugsmas buvo ta; 
5 rūšies jausmų dėl ne- 
Irimo savo imperijai i s 
dttRtnyiių. -Didžiumos 
iatigsma'sbeabejo paėjo 

riaušių jausmų lenkų, 
s linkuųLkreipiamų, 
tviai džiaugusi, kad jų. 
ynai lenkai nors sykį 
ietų istorijoje pradeda 
mti, ima kratyties sve 
učiais valdonais ir pa
ti savo pajėgomis. Ke- 
ntmečių bendri santi- 
l lietuviais parode, kad 
ja visada mėgo skoliii- 
; Lietuvos sau vaklo- 
karžygius, e taip-pat 
lės ir literatūros kėlė

i

i

o 1385-tų metų, kada 
vos Valdonas Jogaila,! 
dintas su ;
įjos karalaite Jadvyga 
j. Lenkuose savo dinas- 
%o to laiko lietuviu 
teko netik savo kraš- 
<yties, bet ir lenkus 

fe Jagelonų dinasti- 
kuose išsibaigus, į vė
tomą karalių rinkinio, 
buvo renkamas be

is idos Didysis Lietu- 
fonigaikštis. Lenkai 
labjau pasitikėjo sve- 
protais, negu savo, 

anoma. atsidaro pa- 
'ir įetuvių silpnybės, 
B valdyti kitų, patys 
I;; nisilpnėjo ir vė- 
Tfc žūti kartu su len-

gražia ja j įau~ piliečių;

p s Kasciuška atva- 
A menką padėti ko- 
Įaisvę, manė tuo pa- 
Lsias Lenkijai ir Lie
jot iš ten grįžęs nebe- 
isgeihėti nei vienos

t

U visas šinitme-
istori.

pa! 
gyvybę Liet 
is ir talent

“■"•ritėtas jr- •
Asiu apšvietos gus Lenki.;;:;. ...
Lenkų tautai, už tai atėjo tik 20-amc a

UV06

ais. Vil-j liai atari
trre

<1

K Valko-Otšelnika.

VILKMERGĖ
(Istorinė lietuvių legenda)

daug

suko sau

Ten, kur šiandien auga ir 
plėtojasi miestas - 
daug metų atgal — kerojo 
tamsi, gūdi, neperžengiama 
giria. '

Jaukioje ir vėsioje įhiško 
unksmėje, tarpe iškeroju
sių, pakrypusių ir išvirtusių 
eglių ir beržų
lizdus ir vedžiojo vaikus, 
daugybė įvairių žvėrių ir 
žvėrelių.

Gilioje tankmėje, toli miš
ke, vos žymiai tarp skarotų, 
lapuotųjų medžių — glūdėjo 
mažutė triobelė. Joje gyve
no vienai viena, 
jaunutė mergelė.

Į ją jau buvo įsimylėjęs 
vikras, šviesiaplaukis jau
nuolis, kurs tankiai lanky
davo jąją. Gi kiekvieną’sy- 
kį atvykdams 
nešdavo daug 
rias įgydavo 
daug įvairių 
kailių.
mergelės likti jo žmona. Tik 
anoji vis atsikalbinėjo, ati
dėliodama jungtuvių dieną.

Stebėtinai nepaprastas 
mergaitės gražumas — trau
kė savicp daugelio akis. Jau-

graži —

at-pas ją 
dovani}, ku- 
parduodamas 
miško žvėrių

Jis širdingai meldė

mmas godžiai gaudė kiekvie
ną jos žvilgsnį, mažiausį 
krustelėjimą. Ji išlepinta 
begalinės pagarbos, beribių 
pataikavimų— nei nema
nė daryt sau pasirinkimo: 
su visais linksminosi; vi
siems lygiai atsakinėjo.

Vienok skaistumas, dova
nos ir galinga meilė jaunuo
lio — galų gąle patraukė jos 
širdį, ir diena jungtuvių jau 
buvo paskirto už keletos mė
nesių.

Susižiedavęs jaunuolis, 
kas kartą dažniau ėmė lan
kyti gražuolę. Galybėj’ dai
nų ir skaisčių svajonių — 
jam dienos, valandos bėgo 
belankant mergelę.

Tik prieidavo laikas, 'tu
rėdavo skubintis namon. Ir 
jis apkvaitęs dėl laimės, 
tampriai plastančia širdimi 
nekantriai vis laukė, tos 
džiaugsmo valandėlės, kai 
galės tą gražuolę jau vadint 
savo moterim ir niekad nie
kad su ja daugiau nebesi- 
skirs.

*

*

žiuje. Atbudusi Lietuvos 
liaudis Savo pajėgomis su
tvėrė valstybę (tiesa, jai 
daug padėjo ainiai tu Lietu
vos didžiūnų, kurie liko sa
vo tautai ištikimi) ir sutvar
kė savo krašto ūkį taip kad 
lenkams parsidavę aristo
kratai pasijuto nebeturį Lie
tuvoje pamato. Lenkams 
dirbti, jie nebeįstengė ir čia 
lenkų liaudies reikalų su
prasti ir kelius metus len
kams pašeimyninkavę, gau
na traukties iš jų karalystės. 
Traukiasi Pilsudskis, muša
mas sniegais Narutavičius. 
Kur jis dings ? Lenkija juos 
veja, Lietuva jų nelaukia. 
Nebent į lenkų karidorių N. 
2 į Vilniaus kraštą, kur jie 
turi ir “Nuopelnų” ir dva
rų. Bet ir Xen padėtis netik
ra. Okupuotas išbadėjęs 
kraštas linksta prie sočios 
Lietuvos, taip kaip lenkų 
markė žemai. lenkiasi7 prieš 
lietuvių litą 1922' m. gruo
džio 14 d. už vieną litą bir
žoje mokėjo 1754 lenkiškų 
markių, litas,— 10 ameri
koniškų centų.

Taip, istorijos teismas y- 
ra nepermaldaujamas. Ank
ščiau ar valiau jisai* betgi 
ateina.

v •

Vyturys.
Redakcijos prierašas. Vir

šuje indėtas straipsnis Len
kija grįžta j savę buvo para
šytas po Lenkijos prezidento 
inauguracijos ir po jo snie
gais apmėtymo. Dabar po 
Lenkijos prezidento Naru
tavičiaus nužudymo šis 
stfaipsnis tiek reikšminges
nis, kiek yra reikšmisgesnis 
nužudymas už sniegais ap- 
mėtvmą.

*
Atbėgo ir jungtuvių die

na.
Mergaitė pasipuošė išeigi

niais, pačiais gražiausiais sa
vo rūbais; apsikarstė rūtų 
ir kitų blaivių gėlių, supin
tais vainikais. Palaiduose 
plaukuose prisegta — įpintų 
vainikas rūtų ir keli balti ro
žių žiedai. O akyse glūdėjo 
gilus, blaivutis dangaus mė
lynumas. Ir ji, tąip išrodė 
nepaprastai graži, kad grei
čiau priminė gerąją miško 
dievaitę, atlankiusią vargin
gą sodietės grinčelę, nei pa
prastų žmonių dukrelę, gū
daus miško auklėtinę.

Sėdėdama pas langą, ji už- 
simąsčius žiūrėjo, kur ma
žas kelelis ėjo pro šalį ir sie
josi pamažu, ten toli, me
džių glūdumoje. Jaunoji 
nekantraudama laukė savo 
sužieduotinio, kad prie alto
riaus akyse Aukščiausiojo, 
savo likimą"amžinai suvienyt; 
su jo likimu ir ranka rankon 
sykiu praeiti taip trumpą 
gyvenimo kelią, besidalinant 
džiaugsmais ir sielvartais, 
vargais ir laimėmis.

Pasislėpė saulė. Užblėso 
gelsvoji vakarų aušra. Su
sigaubė sutemų skraistės; 
pamažu ir visa prigimtis jau 
snaudė. Ir tyla tyla užvieš
patavo. O naktis vagčiomis, 
slapta, niekam negirdint iš
šliaužė pamažu iš savo guo
lio. Nutildė viską ir visus 
sumigdė.

Tuštėjo rūkas vis labiau 
ir labiau, o naktis įsigalėjo 
kaskart smarkiau. Vėl pa
budinus apsnūdusį vėją —■ 
apkabinus jį — pradėjo iš- 
naujo savo naktinį žaislą: — 
šėlo, sukinėjos po eglių ir 
pusiu viršūnes ištrukdami 
kartais į lygumas" laukų ir 
pievų.

Taip užsuprts-užmigdžius 
prigimtį — jį užžibino ant 
dangaus savo keistus žibu
rius ir sykiu ėmė pasakoti 
vėjui savo keistas pasakas. 
O jis kai vaikas, pamėgęs, 
karstai prisiglaudęs prie 
krūčių nakties — sykiu už
snūdo jos glėby. Ir ji, nak
tis, liūliuodama sapną savo 
mylimojo — nutilo tartum 
amžinybe, tik sykiu budėjo.

►ėjus pakilti, kaip tik

šūviai nuaidėjo. Skambėji-I 
iną ginklų ir trenkamą bė
gančių arklių — nakties ai- j 
daą rūščiai pakartojo, y

Pabudo ir vėjas. Staigiai, 
pasiliuosavo iš glėbio nak
ties — nulėkė miškan, suūžė, 
sušvilpė saugdamas prikel- 
ti-išbudint šimtamečius 
snaudžiančius milžinus me
džius.

Paliesti šimtamečiai mil
žinai piktai suūžė, neužga- 
nėdyti, kad jų ramybę užga
vo. Miške darėsi nejauku, 
baisu...

Jaunoj i teblūkur iuo j anti 
prie lango atgvjo.

“Tai jis... tai jis, mano 
mielas,” — šnabžda ji — 
‘pakavimais ir šūviais iškil
mingai praneša savo prisi
artinimą.”

Mergaitės širdis balsiai 
tvaksėjo; susimaišė viskas:
— ir ilgesio skausmas ir lai
mės jutimas.

Vos spėjo keletas minučių 
prabėgti — būrys raitelių, 
su iškeltais durtuvais, ant 
kurių kišo j o ’ užmaustytos 

» galvos — įtrenkė kieman.! 
Akimirkoj nuo aklių nušokę! 
su didžiausiu -klyksmu su
griuvo triobelėn.

“— Valio draugai! — Čia 
yra kuom užsikąsi ir išsi
gert. E! — čia dar pilnas 
stalas įvairių valgymų. — 
A! — koks nematytas gra
žumas ?!.. — ir visa taip iš
sipuošusi, ištisai vainikų ei
lės. .. — Ar ne ant vestuvių 
mes čia, draugai, papuolė
me?” — su pasitenkinimu 
rėkavo vienas iš raitelių vis 
mesdamas mergaitės pusėn 
pašaipos žvilgsnius.

Daugeliui iš raitelių buvo 
nuaržyti veidai, o vienas iŠ 
jų turėjo ant veido daug se
nų žymių.

Apspvto mergaitę savo 
laisvais žvilgsniais; kalbino 
ir juokės; tai kartais lyg pa
dėką su pašaipa reiškė.

“— Taip tiesa karžygį! — 
tavo garbinga rolė” — pri- 
kąsdami liežuviais — pradė
jo keletas, smalsiai vis žiū
rėdami mergaitės pusėn.

“— Ar tik ne jos sužiedo- 
tinį, su palidovais — mes ką 
tik palydėjom į aną pasau
lį?”— juokavo jų vienas.
— “Dabar iškelsime vestu
ves už jų sveikatą; atminsi
me jų vėles!”

“— Valio, valio karžygi!”
— suklvko užkimę balsai.

“— Ir ką-gi, gražuole! — 
pažinsi kaimyną ?..
gal būti jis tavo sužiedoti- 
nis?!” —- atkišė karžygis, 
pakratęs durtuvą, ant kurio 
viršūnės buvo užsmeigtac'at
kirstoji galva jaunuolio.

“— Tai — jis... tai jis 
mano mielasai... sužieduo
tinis mano!.. Naktyje juos 
visus apsiautė galvažu
džiai... Apiplėšė ir išžudė”
— sujudėjo jai baisios min
tys ir tartum baisi kirmėlė

ar

tys ir tartum 
peršliaužė per kūną, imda
ma smaugti savo lediniame 
glėby.

J i steigėsi sulaikyti trįkš- 
tančias ašaras, ir su išgąsčiu 
pažvelgė į kraujuotą galvą, 
godžiai įsmeigus akis į bran
gius braižinius.
K

už mano mirtį!”
Atkeršyk, atkeršyk 

rodos 
vos vos girdimai šnibždėjo 
}X> ooKiaujo nip*''- ; 
tos krauju 

riksmas ir lytos mirtinji

rd imai s:

i

i žde j o 
aptašky- 

> <altos. sukaus- 
akys, lyg mcU-

tinai pažvelgė į ją.
“— Prisiekiu tau mielas, 

savo meile prižadu, — at
keršyti už tavo mirtį!” —- 
sieloje prakalbėjo mergaitė 
ir apreipusiomis nuo ašarų 
akimis pažvelgė į sukruvin
tąją galvą.

Ir toji, taritum su dėkin
gumu pažiūrėjo į ją ir lyg 
vos pastebėtinai sumirksėjo.

Nuo to žvilgsnio, mergai
tės sieloje, tartum nušvito ir 
suledėjus nuo išgąsčio širdis 
atšilo ir smarkiai suplakė.

“— E, gražuole! — pa
vaišink brangius svečius. 
Nesigailėk sužiedotinio! 
prisimeilindamas pradėjo 
karžygis, suspausdamas bai
siam glėbyje mergaitę.

Nelaimingoji suriko. Iš
gąstyje, visoms jėgoms ver
žėsi pirmyn. Tačiau tvirtos, 
lyg replės, rankos, dar stip
riau prispaudė ją prie savęs. 
O šlapios, geiduliais iškrai
pytos lūpos — prilipo prie 
veido mergaitės.

Laukinė-gi galvažudžių 
[gauja su žvėrišku godumu 
sužviegė iš džiaugsmo: 
“— Karčiai, karčiai, karžy
gį!”

Šaikos vadas, padrąsintas 
šūkavimais draugų — niuž- 
niai skambindamas ginklais
— pakėlė taurę aukštyn ir 
akimirksniu išsausino ją.

“— Už sveikatą naujos 
draugės!”—suriko jis ir vėl 
jo storos lūpos geidulingai 
prilipo prie lūpų drebančios 
iš baimės mergaitės, o mil
žiniškos, plačios ir kudlotos, 
lyg meškos letenos jo ran
kos, lig skausmo priveržė ją 
prie savęs.

Tarytum milžiniškas 
smauglys apsiviniojo jąją, 
.suspausdamas baisiam glė
byje nelaimingąją auką.

Mergaitei ėmė vaidint is, 
kad ji su baisiu greitumu 
puola iš netikėtos aukštumos 
bedugnėn, o iš kur tai nepa
stebimai, plaukia griežtas 
sykiu saldus, lyg svajonė 
aukštas, begalo gailestingas 
jos sužiedotinio balsas.

“— Atkeršyk, atkeršyk 
už mano mirtį!”

“— Gerai, gerai — mie
las! — Aš atkeršysiu už ta
ve ir savo išniekinimą!” ty
liai ji sušnibždėjo su skaus
mu žiūrėdama į sužiedotinį.

Toliau jai ima rodyties — 
vaidinties, jog ji eina7 pra
pulties bedugne ir ten vieš
patauja baisi tamsa. .Mer
gaitei darosi gudu ir šalta, 
vienok ji visvien stumiama, 
kokios tai slaptos jėgos. Pra
pultis vis siaurėja ir siaurė
ja o ant galo ji vos g^li be
eiti per ją; aštrūs akmenys 
kabinasi, drasko drabužį ir 
bado kojas. Tik greitai v&
— prapultis eina platyn ir 
platyn, galiau ji išeina ly- 
gumon apaugusion žaliumy- 
nais. Per ją skubiai žings
niuoja sužiedotinis, ir mer
gaitė pasikėlus skubiai bėga 
jam priešais, puldama jo 
glėbin.
k Tik nelaukiamas apsvaigi
mas išnyko; nelaimingoji 
priėjo į save. Išgąstingai 
žvalgosi ji po šalis. Mato 
pusgyvius žmogžudžių-gir4 
tuoklių kūnus dribsam ais 
ant aslos: aplink betvarkėje 
išblaškyti ginklai: neišger
tos lig dugno bonkos ir su
daužyti indai. Baimė perė

Gerai, gerai

mę jąją. Ji stengiasi šokti 
ir bėgt, bet koki tai jėga su
turi ją. Ji išgąstingai dirs
telėja savin: — mato per
plėštą ant savęs drabužį; iš- 
drikusiuos, vilnimis nupuo
lusius ant pusplikių pečių 
ir apnuogintos kiūtinės, 
plaukus o laikė ją apkabinę, 
kudlotos, be nuovokos nusi
gėrusio karžygio, letenos.

Išsirango, kaip kirmėlė, 
pasiliuosuoja negirdint, užė
musi kvapą, iš jo pastyru- 
sio glėbio, mergaitė, skubiai 
pataiso ant savęs drabužį ir 
tyliai, kaip šešėlis pasilen
kia prie miegančio, ištraukia 
blizgantį kardą — ir žaibo 
greitumu atkerta galvažu
džiui galvą. Ir beprotiškai 
džiaugsmingu smalsumu — 
žiūri į tas, pusgyvias, dar 
mirksinčias, akis. Apsišar
vojus laukine drąsa, keršy
dama ji tyliai tyliai vos gir
dint, panašiai tam, kaip 
pavasario nakty kalbasi tarp 
savęs įsimylėję gėlės, šnibž
da:

“— Brangusis mano! — 
aš atkeršyjau už tavo mirtį" 
ir mano išniekinimą.

Ir ji išlėto, vogtinai lyg 
pantera, niekam negirdint, 
iššliaužia iš namų, — ir grei
tai bėga giria, laikydama 
rankose ženklą savo perga
lės:—susuktą maišan, krau
juotą. galvažudžio užmušė
jo galvą, atėmusio iš jos gar
bę ir brangų asmenį.

Plaka įsiūbuota jaunos 
moteriškės širdis, perpildy
ta keršto džiaugsmu. Ji 
triumfuoja savo pergale: 
Tas. kurs, nužudė jos gyve
nimą; išardė- jos 
jau negyvas —ir jo galva — 
jos rankose.. .

Gražuolė nesibaido nei 
tamsos, nei piktumo ošian
čios girios, kurios lindynėse 
randa sau prieglaudą dau
gybė nuožmių laukinių.

Vienok tai nebaido mer
gaitės, ji ieško prieglaudos 
pas senąją, snaudžiančią gi
rią, o ji, giria — balsiai 
šnibžda jai:

“— Išeik, išeik vaikei, iš 
čia!”

Bet nelaimingoji nesu
pranta įspėjančio murmėji
mo ošiančios girios, tik įsi
gilina kas-kart vis tolyn ir 
tolyn. Ji tartum nori rasti, 
po tankiųjų eglių, sau prie
dangą ir gelbėtis nuo užmu
šėjui.
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Vaikei apsistok!.. ne- 
įsigilinks tankmėn!..” — x 
kaž kas vėl jai sušnabždėjo.

Tik jaunoji moteriškė ne
staptelėdama, skubinasi, bė
ga vis tolyn ir gilyn girios, 
palikdama ant medžių šakų, 
kąsnelius savo drabužio.

Vėjas jau griežė, liūdną, 
gedulingą gaidą, o išalkę 
vilkų gaujos, baisiai kalen
dami dantimi^, staugdami 
slankiojo aplink.

Nelaimingoji gražuolė, 
mergaitė, netekusi spėkų 
krinta ant žemės, tapdama 
maistu vilkams; jie-gi su di
džiu godumu ir aižiu — su
plėšo jos gliežną, kaip leli
jos, baltą kūną...
/ *

• »

Šiandien toje vietoje, kur 
taip- tragingai žuvo gražuo
lė mergaitė, žodžiais legen
dos, per keletą šimtmečių —>

rusų kalbos,*
GurklianiškiS'
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KALĖDŲ SKAITYMĖLIS

Greit atskleidžiau ją. Ir... 
ir, o stebuklai! žodžio nebe
galėjau išsyk ištarti iš nusi
stebėjimo — buvo tai mūsų 
kuodidžiausio- dainio-poeto 
Maironio rinkinėlis* eilių: 
“PAVASARIO BALSAI.” 
Šiek tiek susiraminęs, tada 
tariau jam: “Tamsta, tai 
jūs lietuvys! Ir kas tai ga
li būt, kad Maironio eilės 
ant jumis turi tokią milžiniš
ką įtekmę?! Jis gi ant tų 
žodžių, meilingai šypsoda
masis, patraukė man minkš
tą krėsę ir pats puolės į ki
tą, prabvlo taip: “Aš esu 
lietuvys; o ši knygelė eilu
čių, tai yra mano niekaipo 
brevijorius ir kaip aš įgijau, 

•jei jūs žingeidaujate tuomi, 
tai aš jum kaipo mano vien
minčiu esperantininkui ir

‘Salve Jesu parvelum^ 
Dabar užgiedokim.
Bėgkt pas Jėzų nevėlu 
Niekad, tą žinokim.
Mus palaimins ir priglaus 
Prie savo krūtinės
Ir ką trūksta mums, pa

klaus,
Laimės, ar tėvynės. 
Ir kas bus dėl mūs geru; 
Tą suteiks mums noriai; 
Gins mumis Jis nuo priešų 
— Gelbės elgties dorai 
Tat visi Jėzų mažą 
Čia tuojaus pagerbkim 
Štai rožių pilna vaza3) — 
J as mes J am paberkim! ’

KŪČIŲ VAKARAI.

Šįmet, 19‘22-se metuose. 
Šiaurės Amerikos, tai yra. 
Suvienytų Valstijų ir Kana- 
dos esperantininkų" kongre- 
e buvo Kanadoj, mieste 
'oronto, liepos mėnesyje, 

dinia: kaip žmonės kalba, 
būt Rymt, o nematyt popie
žiaus, tai jau būtų stačiai 
paikystė. Tai, ir būti es|>e- 
rantininku-veikėju ir gyvenę 
nepertoli nuo to miesto, kur 
bus kongresas, ir nedalyvau
ti jame, tai būtų ką-nors pa
našaus į tą, kaip kad būti 
Rfrųne, - o nematyt popie
žiaus. . Todėl nupvskėjau 
lenai... Ir šitai laike to 
■Migreso dažinojau apie tokį t 

^itikimą. kuris kiekvie- 
||». lietuviui bus. kaip ma- 

žingeidus. Todėl jį 
H8pais žodžiais ir papas;:- 

J|lr: Šitai, vieną dieną po 
Biet vienam iš dalyvaujan
čių tame kongrese laiškąne- 
šis padavė laišką. Jis gi at
plėšęs konvertą, pradėjo 
skaityti jį. Žiūriu — staiga 
jis atsimainė — ant jo Veido 
apsireiškė audra kokių ten 
nemalonumų—pasidarė rus
tas — pradėjo piktai graužt 
galą cigaro rūkomo ir gale 

I jį trenkė į spjaudinę. Bet
Štai, krūptelėjęs, siekia į 
vidujinį kišenį švarko, ir iš 
jo išsiėmęs minkštais gra
žiais lobais apdarytą gan 
diktoką knygelę, pradėjo ją 
skaityti. Netruko ir penkių 

.^minučių, o jis ir vėl buvo ra
lį mus. Ir užsirūkęs vėl nau

ją cigarą, maloniai šypsoda
masis, skaitė ją toliau. Koks 
tai nepergalimas žingeidu
mas mane apvaldė. Maniau, 

| kas tai do per stebuklinga 
knyga galėtų būti, kad skai
tymas jos, taip greit surami
na žmogų. Rasi, tai yra 
Rastas Šventas, arbaTamo- 
sio Kempečio — “Sekimas 
Jėzaus Kaistaus.” Bet... 
bet-gi jas skaitant, jis gi ei- 
garą neberūkytų. Tai turi 
būt, ne dvasiško, bet pasau
linio turinio veikalas. Žin
geidumas manę, kaip kad 
pragaro kančios kankino; 

f vienok čia tuoj ant vietos, 
\ liudytojų ncišpuolė jį 

austi, kas tai do per kny- 
Bet... bet, rfčiū Die- 
ruko ir pusvalandis 
atsirado proga man JI A 1

iJ-

i. 4

’ Vos užbaigė paskutinį žo
dį giesmelės, visi šoko bert 
rožes Jėzui mažutėliam. 
Man pasidarė nei šis, nei tas 
— prisiminė seni linksmus 

viengenčių! broliui lietuviui laikai, kaip tai tėvelis mūs 
noriai papasakosiu. ’ ’ Ant 
to-gi linktelėjau galva, kad 
sakytų, ir jis tęsė toliau šiais 
žodžiais: “Gimiau Lietuvoj 
iš labai turtingų tėvų ūki
ninkų ir labai dievotų katali
ku; kurie, žinia: ir man i- 
kvėpė meilę link tėvynės 
Lietuvos ir Švento Katali
kiško Tikėjimo. Bet eida
mas augštus mokslus Petra
pilio universitete, susidū
riau su atejistais-bedieviais 
ir po Įtekme skaitymo bedie
viško turinio knygų, pats 
virtau bedieviu, ir vienkart 
nelaimingu žmogų. — Nes 
mintijančiam bedieviui die
ną ir naktį neduoda ramybės 
mintis, kurią viešai išreiškė 
vokiečių mintintojas Neši, 

kad koišmintingiausiu daly
ku vra negvventi... Nes 
kam vargti, kam kovot už 
taip trumpą ir vargingą bū- 
vį, kad mirus pražūsi, kaip 
kad pražūsta šešėlis žmo
gaus. Baigęs mokslą, tuoj 
gavau Varšuvoj šiltą vietelę 
prie general-gubematorio — 
mat, būdamas bedieviu, pri
kalbėjus tokiam pat, kaip ir 
aš draugui, priėmiau, ži
nia, dėl akių lik pravoslavi- 
ją. Reiškia: oficijališkai iš
sižadėjau tikros krikščionys
tes ir patapau vienkart išga
ma savo tautos — lietuvių. 
Žinia: kankynės mano odelei 
to padidėjo — sąžinė manę 
pradėjo užpuldinėti dar 
smarkiau... Bet kada dar 
mano nepatapęs dar “uoš
vis“ tarp ko kito, parašė 
šiuos žodžius: ‘.v Prakeikta 
net tebūna ir ta diena, ku
rioj tu gimei, kacl per tavo 
apostazijąt) ir išgamystę 
mano brangioji dukrelė, ma
no vienturtė nukeliavo ka- 
puosna... ’ 
užbaigta... 
veiverio... 
pasibaidė.

Buvo jau viskas 
Stvėriau už re- 
Bet štai kas tai

Pakišęs revolve
rį po laikraščiu, šokau prie
durų, ir —ugi — žiūriu sto
vi Antanas Grabauskas, vie
nas iš žymiausių esperanti
ninkų Varsa vo j. Pasisvei
kinęs, sako: ‘Meldžiu, eikite 
pas manę ant Kūčios’ (Mat, 
tai buvo Kūčių vakaras). 
Sakau: ‘Gerai! Ačiū! — 
Ateisiu!’ Bet jis ant to: 
‘Ne! — Eikit, tuojaus!’ Ir 
užmetęs man apsiautą-plo- 
ščių ant pečių, nuvedė pas 
save. Viskas ant stalo jau 
buvo sustatyta; žydėjo dau
gybė žvakelių, eglelė ir šalę 
jos gražiai išpuošta'stovėjo 
prakartelė Jėzaus mažučio,

į Po trumpai jo maldelei, pa
sidalinę aplotkomis, jis at- 
sigrįžęs nuo stalo link pra-o

■

■ 
kaip tikiu, suprantate, aš 
nuo savęs priduodu, nes iš- 
tikrųjų žodžiai Antano Gra
bausko išsipildė — Lietuva 
jau yra visiškai laisva. To
liau: nesuspėjau dar gerai ir 
įsižiūrėti į tą paveikslą, kaip 
jis nuėmęs nuo stalo užkrau
to knygomis, štai tą knyge
lę, pradėjo garsiai lietuviš
kas eiles Maironio ^skaityti.

Visi, it kiškiai ausis at
statę, įdomiai klausėsi gro
žio ritminio lietuviškos kal
bos skambesio; o aš tapau 
tuomi užžavėtas. Tada jis 
man padavė tą knygelę, tar
damas: ‘Brolau ir vienmin
ti,' meldžiu! priimk nuo ma
nęs tą knygelę kaipo atmin
ties dovanėlę ir visuomet, 
kada tik kartu bus ant šir
dies. .. skaityk ją
važi! — ją skaitant, aptu
rėsi ramybę, kaip kad aptu
rėdavo. karalius izraelitų 
Saulius beklausydamas gies
mių Dovydo.“ Priėmiau. Ir 
dėkuodamas už ją, išreiš
kiau nusistebėjimą, kad jas 
jį jinai rados ir jis puikiai 
skaito lietuviškai. Ant to gi 
jis meilingai šypsodamasis, 
tarė: ‘Kaip žinote, moku ke- 
liasdešimts kalbų ir labai 
kalbų dalykuose interesuo- 
juos — tai sumaniau, jei ne
atsiras priešingumų, išmok
ti gerai lietuvišką kalbą ir— 
su pagelba daktaro Jono Ba
sanavičiaus Rinkinio Lietu

viškų Pasakų, kurios tai y- 
ra Įvairiose tarmėse parašy
tos, priparodyti pasauliui, 
kad Sanskrito, arba kaip ją 
indusai vadina: Devanagari, 

tai yra, Dieviška Kalba, dar 
ne yra, kaip pasaulis mano, 
numirus, J>et ji gyvuoja lie
tuvių kalboj prisidengus į- 

■ vairiomis tarmėmis.’ Ir po 
to, pradėjo' daktarą Basa
navičią kelti į padanges.. .— 
labai girti; stačiai apoteo- 

zuoti. Tuomi jis manę vi
siškai perbloškė.. . Ir dva
sia lietuvio vėl manyje už
viešpatavo. Tat kaip jis tik 
nutilo, as pašokęs pagarbai 
daktaro Basanavičiaus tuo; 
štai ve tokias pasakiau eilu
tes:

mums mažiems pasakodavo 
apie Jėzų mažutėlį Kūčios 
vakare. Griaudu pasidarė. 
Ir aš paėmęs rožę2 ją dėda
mas ant kojelių Jėzaus ma
žutėlio, dvasioje tariau:‘Jė
zau, sugrąžink man tikėji
mą jaunų dienų o liaupsiū- 
siu už tą Tavę amžinai!’ Ir 
Jis, kaip kadaisia ant Petro, 
ant manęs paveizėjo — ne- 
pasijutau, kaip pradėjau 
verkti kaip -kūdikis. Šeimi
ninkas šoko prie manęs ir 
bučiuodamas tarė: “Nusira
mink brolau — Kristus ant 
tavęs paveizėjo—esi laimin
gas. Nes kas-gi yra augštes- 
nio ir prakilnesnio už Jojo 

, mokslą t Kas ?! Dabar tik 
reikia, kad sugrįžtum ir sa
vo tautai.’ Pavalgius, jis 
man pakišo albumą su pa
veikslais įvairių, tautų gar
siais vyrais; jį gi atskleidęs, 
tuoj tarp kitų vyrų, pama
čiau paveikslą praloto Ma
čiulio, tai yra mūsų kuožy- 
miausio dainio-poeto sle- 
piančfosi po slapyvardžiu: 
MAIRONIS. Ant to gi nu
stebau ; o jis gi, matyt, to tik 
ir laukė —- nes rodydamas į 
paveikslą, pradėjo sakyti:

v

Šis tai paveikslais atvaiz
dina,

Maironį, garsų dainį jūs;
Tą kanklių tikrąjį -milži

ną,
Kur’s stebin’ net jūsų 

priešus.
Kur’s savo kanklėmis ko

voja
Daug metų už. jūsų tautą: 
Prabočių žygius apdai

nuoja — 
Iš miego būdin ’ Lietuvą. 
Jo kanklių stygos yr’ 

auksinės
— Maloniai skamba ir 

garsiai
Žadindamos sūnus tėvvnėsv 

Kovot už laisvę jos nar
siai. v

Kovot — laisviems būt, 
arba žūti

Kovoj — mat, garbė yr’ 
tokiems — „

Nes jiems nfereik verguvėj 
pūti...

Vae rietis!t)—yra paverg
tiems.

Tikiu, supigs jįjį lietu- 
vys — 

Laikui atėjus, jis pakils... 
Tada Lietuvos bus gerbū

vis — ' -
Nes laisvės laikas tenai 

virs.
Ir tiesa: lietuvys supra

to —
Laikui atėjus pakilo... 
Dabar j o laisvę visi mato— 
Tad šaukim Maironiui:K

norės kyė-
Vaitot

širdies tauški, 
mu!’ -, -

~ Visi, nors ir nesuprato žo
džių tų eilių, karstai znan 
pradėjo ploti delnais; o 
Grabauskas drūčiai spaus
damas maū ranką, juokda
masis, tarė: ‘E, brangus 
vipnaminti — kaip matau, 
tai eilių dalykuose nori rivar 
lisuofis) ne tik jau su ma
nim, bet net su pačiu Mairo
niu; vienok lai Dievas gelbs
ti jodinėt ant pegaso... Po- 
tam aš prieš jį tik vieną at
skleidžiau visas paslaptis 
mano širdies... Ir jam pa
tarus, slaptai apleidau Var- 
šavą. Atvykęs į Londoną, 
vėl susitaikiau... su Šventa 
Katalikiška Bažnyčia. Ir 
pradėjau naują, gyvenimą; 
iš kurio esu pilningai užga
nėdintas. Manau, tolimes
nį bėgį mano gyvenimo, gal 
ir nebenorėtūmėt jau klausy
ti. Tik bekalbant apie tą 
nuotikį man prisiminė ir 
mirtis to, su kurio pagelba 
aš Kūčios vakare prie pra- 
kartėlės Jezaus mažutėlio 
radau ramybę ir tikslą gyve
nimo, tat susigraudinęs, aš 
ir sudėjau, čia bekalbant, jo 
pagarbai eilutes, ir manau 
jūs jas paklausysite, -štai jų 
turinys:

Mat, Kalėdos kad atėjo, 
Vėjas sejiks sniegą sėjo; 
Kietas šaltis parkeliavo, 
Upes, balas apglėbiavo — 
Kietu ledu jas užklojo, 
Vanduo tykiai sau miegojo. 
Pievos, dirvos prislogytos, 
Sniego skraistėm padabytos; 
Medžiai, tarsi nusigandę... • 
Paukščiai liovės po juos landę; 
Viskas tarsi susitraukė 
Ir tik mirties savo laukė.

* *

Norius gamtoj šalta, liūdna, 
Bet, linksmumas nepražūna... 
“Šventė Didė Atpirkimo” 
Ir žmonijos pakėlimo;
“Kalėdos” Šventė atminimo 
Jėzaus Kristaus užgimimo.

J. V. Kovas.

‘Tat anaiptol nedrįsk pa
liesti. ..

Mirtis to milžino dvasios, 
Kuris ligšiol uoliu teb’esti 
Kure j u lietuvių tautos. 
Nedrįsk paliest Lietuvos 

tėvą,
Mūs’ Joną Basanavičią;
Atpenč — mes skūsimės 

pas Dievą
Už tavo darbuotę žiaurą.
Nedrįsk paliest tautos 

švietėją
— Tą patrijarką lietuvių;
Uoliausi mūs’ tautos vei

koj?,
Kiir’s veikė net laike aud-
< rų...
Per jį mes tautiškai atgi-

• mėm: “
Patapom tikrais lietu

viais;
O teisingiau pasakius, gi

mėm —
Nes pirmiau buvom pus* 

gūdžiais. f
Nes Lietuvoj laikais galy

bės.
Kada net valdė Vytautai^ 
Kalba mūs’ nebuvo valsty

bės,
Bet vambrč gudų—palai

kąs.
Tat tur jis mums visad gy- 
\ vuoti -„y-

Ne tik dvasia, bet ir kū
nu —

I

‘Mirtis, beširde, kam did
vyrius

Tu plėši iš mūsti tarpo ?
Rasi, manai, kad jiems 

numirus,
Pranyks jie viduje kapo. 
Apsirinki — jie nemirtin

gi—
Dvasia jų bus visad tarp 

mūs,
Nes jųjų veikalai garsin

gi
Per amžius amžių nepra

žus.
Ir vėl drįsai išplėšt didvy

rį,
Kur’s veikė dėl visų tautų 
Uoliai, rimtai (kolei ne

mirė)
Ant dirvos subroliavimo.
Ir nors jo kūnas jau atša

lęs,
Grabauskio vardas nenu

mirsi
Nes yr’ paminklą sau su

kalęs
Iš veikalų, ką nesubirs...
Jis akstins prie uolaus 

veikimo
Mumis po žalia vėliava 
Su pienkrage žvaigžde 

skleidimo
Visur tarptautinę kalbą.
Visur, kad žodis: nesu

prantu. ..
Pranyktų iš pasaulio šio; 
O kilni kalba Esperanto 
Visus į brolius perkeistų. 
Tada tai Kristaus viešpa

tija
Ant žemės šios užviešpa

taus;
Pranyks aštrioji kalavija, 

‘Nes žmonės tada neb’ka- 
riaus.

Kazys Niūronis.
•......... -■ > ■ t

) tiK-

KIEK AUTOMOBILIŲ?
Jei visi esantieji Suv. 

Valstijose automobiliai su
stotų važiuoti vienas paskui 
kitą, tai jie palei ekvatorių 
apjuostų visą žemės kamuo
lį. Jei jie būtų pastatyti 
vienas prie kito, tai nbsitęs- 
tų 20.000 mailių. Visi auto
mobiliai sustafvti vienas pas
kui kitą sudarytų septynias 
eiles nuo New Yorko iki San 
Francisco. »

Automobilių Suv. Valsti
jose yra apie 10.600.000.

VANDENPUOLIO KRIO
KIMAS KAMBARYJE.
Ne vienas yra girdėjęs a- 

pie tai, kad su tam tikrais 
prietaisais galima gidėti 
koncertus ir operas namie 
sėdint. Tas padaroma su 
taip vadinamu radiofonu. 
Tie prietaisai panašūs į te-

Holandijos valdžia ėmėsi 
statydintis radio stotį. Sta
tydina miesčiuke Kootwiek, 
Gelderlando provincijoj. Šių 
metų pabaigoj stotis bus pa
baigta. Stato Vokietijos Te- 
lefunken kompanija. Tai 
bus viena didžiausių pasau
lyje radio stočių. Galės su
sinešti su Javos sala, kuri 
H Olandijai priguli ir yra už 
7.500 mailių.

Holandija pasirūpino to
kią stotį įsigyti, kad ji karo 
metu .visai buvo izoliuc&a.

i -r s

Bfcvffckoti — lenktyniuoti 

PAVOGS Ii CihtTę 
T. " *** w *•* -»' ■ X ♦.. • A*

-Sveika*

Poritaita, M?. 
mas vyra* pagro 
moteries Hu.be; 
Upšį, greit M 
ūktoutojo, »”*•

3 z H 
' "3

NAUJOS RŪŠIES
AUTOMOBILIUS.

Elektrikinis raganius 
Steinmetz padarė naujo iš- - 
dirbimo automobilių. Varo
mas ne gazolinu, o elektri- 

lefoną. Prieš "du metu bu-! ka. Su vienu užsiprovijimu 
.vo užtaisytas telefonas, ku- gali važiuoti 200 mailių., Da- 
riuo New Yorke buvo gali- ro nuo 15 iki 40 mailių va
rna girdėti Paeifiko ošimas landoj. Sveria 2.000 svarų, 
palei Californijos pakran ! Atseis $1.000 ir mažiau, 
tęs. Tas buvo surengta pa-1 
minėjimui lordo North- 
eliffe’o atvykimo Amerikon. 
Dabar kilo sumanymas ra
diofonu perduoti Niagaro 
vandenpuolio kriokimas. 
NeuŽilgio tas ir bus padary
tą. Tada turiutieji radiofo
ną UŽ tūkstančius mailių e- 
sant nuo Niagaro galės gir
dėti jo kriokimą.

--------------£.

PAVOGĖ DAUG PIN

Phūadelphia, Pa. — Ke
turi autepiobilistai- 
užpuolė algų vežėją 
Naptha Soap kompanijos ir 
pabėgo su $20.000.

Caddo, Okla. — Iš
NationaLBank pavogta 
000 Laisvės paskolos

KAVJAS UJJįCĮMO- 
MTA8.

. z. , \______ _ .

New York Centrai ge- 
ležinkelio daroma bandymai 
su nauju lokomotyvu. Jįs 
yra naujausio išradimo. Jis 
nėra didesnis ui esamus, bet 
gamina daugiau jėgos ir su 
Bv. au anglių. Jis sveria 
884,000 svarų, katile talpina 
lO.OOū tdiloiK. ’ įdėlis 
1^11

TURI
ĮSGABSNIIIU

f
r. Maskva. — Iš < 
jūrių uostų ateina žinių 
tai, kad ten rengiama**’ prie 
tokio javų.išgabtmtaio i * Bu* j 
sijos, koks buvo prieš karą. I

(Tuo tarpu šaukiau . kad
Rusuos žmonės vioauja, 

\ ir eisy-



KALĖDy BELAUKIANT

PADARĖ OPERACIJA

UŽ SUKTYBĘ

NORWOOD, MASS

JUOZAS LAUKIS

PRANEŠIMAS

DAYTON, OHIO

Alice
Prohibici

Wor?3Įrr
vajui

V. KAZIMIEBO B. K. DR-JCK 
VALDYBOS ANTRAJAI 

10. BOSTON, MASS.

K. Petrokas, ižd. glo- 

— p. Vaičiūnas ir p. Arcmo- 

į Federaciją atstovai

aldyba 1923-ms

Pirmininku išrinkta V.

— Paulius J. 

Kizys Dumb- 

— Vincas Pu-

MOTINA IR DUKTĖ

'KALĖJIMAM

Darau siutus, overkotus ir ų 
ras. Materijos geros, didžiai 
pasirinkime. Kainos nebrangi! 
Darbas ir pritaikymas gvarantt 
tas. Malonėkit persitikrinti.

Gerb. Kun. Dr. Jono Navicko
Moksleiviu Vajaus Reikalais

Prakalbu Maršrutas.

KONFISKAVO DAUG 

SVAIGALŲ.

24 dieną gruodžio, 1922 m.
Broekton, Mass. — Tas pats 

kalbėtojas Moksleivių vajui kal
bės 31 dieną gruodžio, 1922 m.

Kaip nariai taip ir visi darbinin

kai kviečiami ateiti į susirinkimą, 

kurs bus 24 gruodžo, tuoj po su

mai bažnytinėj svetainėj. Malo

nėkite visi sueiti, o turim imtis už 

darbo l>e kurio negalim ilgiau gy

venti, nes mūsų ateitis be vieny

bės lemia pražūtį. Taip-gi nega

liu praleisti nepažymėjęs, kad mū

sų kp. neteko vieno savo gabaus 

nario, kuris buvo per 5 metus pro- 

tokohj rašt. ir nei vieno LDS. su

sirinkimo neapleido 

katalikii veikime 

Juo yra J. 

apsigyveno 

jam linkime 

joj vietoj.

London

karaliaus sūnui padaryta o 
peracija dėl apendieičio. Pa 
vyko gerai.

Gruod. 21 d

Gruod. 22 d

Gruod. 24 d

Gruod. 27 d

Gruod. 28 d

Gruod. 29 d

Gruod. 31 d

Gruod. 31 d

i. Ir visame 

jis darbavos 

Jezukevičius, dabar 

Rockford, III.. Mes 

gerų pasekmių nau-

Buvo surengtas koncertas Šv. 

Mykolo bažnytinėj salėj po vado

vyste gerb. mūsrj vargonininkės 

panelės M. M. Mitruliutės. Kas 

labai nusisekė ir iš ko atliko ne

maža pelno dėl parapijos.

Mūsų priaugantis jaunimas ma

tomai yra sugabus ir išlavintas ge

rai. Labiausiai tai • tos jaunos 

mergelės, kurios atliko’ savo roles 
kuopuikiausiai.

nutarė įsigyt 

Tam visi 

komitetas

finansiško sto- 

i išaiškino LDS.

Tapo nutarta 
penkių dolerių 

kad kiekviena

Žilinskas imsis iki pergales 
su S. Stasiak lenku milžinu. 
Lietuviams bus proga pama- 

•tyti savo tautiei-ius-drutud- 
lius imantis su svetimtau- 

ičiais milžinais.

Pradžia 8 vai. vakare.

Kalėdoms besiartinant, papuoškit savo namus, kad 
būtų smagiau praleisti Šv. Kalėdas. Pas mus galima 
gauti visokių papuošimui Kalėdų eglaitės elektrikinių ži
bučių, lempučių. Apart to, specijaliai sutaisytų Kalė
doms dovanėlių iš įvairių dalykėlių, kuriuos parduosim 
pigiausiomis kainomis.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
J. KLIMAS ir P. BOLYS, Savininkai,

317 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone So. Boston 167—W.

Detrpit, Mich

Dodgeon, 58 m. amžiaus ir 
duktė, 21 m. amžiaus, nu
teistos kalėti iki gyvos gal
vos. Motina nuteista už 
žento nužudymą, o duktė už 
tėvo nunuodijimą.

Pereitą utarninką buvo 
šalčiąusia siu metii diena. 
Temperatūra Įvairavo tarp 
21 ir 14 laipsnių. Naktis 
utarninko į seredą buvo la
bai šalta. Oro spėjikas le
mia šalčio kritimą ir ketver
ge būsią sniego. Seredoj, 
gruodžio 19 d. buvo paskuti
nė rudens diena. Ketverge 
prasidėjo žiema ir yra trum- 
ipausia metij diena.

DETROIT, MICHIGAN
- i

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

skaičius narių. Mat, kaipo meti

niame susirinkime reikėjo atsilan
kyti daugiausia narių. Pirmiau

sia turiu pasakyti, kad kožname 

mūsų kuopos susirinkime prisira

šo po vieną ir daugiaus narių. 

Tai ir minėtame susirinkime pri

sirašė 2 veikliu darbininku — 

Antanas Kižis ir Jonas Urbonas. 

Po tam buvo skaityti protokolai. 

Protokolai parodė visų metij vei

kimą. Toliaus buvo kalbama apie 

darbinipkų reikalus, apie L. D. S. 

kiubo tvėrimą, apie surengimą 

prakalbų, diskusijų ar kitokhj 

parengimų. Bet po pasikalbėjimo 

pasirodė, kad nėra spėkų greit 

viską Įrengti. Palikta ant toliaus. 

Po viskam buvo renkama LDS. 
12-tos kuopas 

metams.
Daubara, prot. rašt 
Kirius, *in. rašt. — 

lys, iždo globbėjas 
kas. Į Federacijos apskriti dele

gatais Kazys Dumblys ir Antanas 

Jakaitis, kuopos korespondentu 

P. J. Kyrius. Da išrinko komisi

ją dėl sudarymo pienų, kaip gali

ma būtų daugiaus pasidarbuoti 

dėl visų darbininkų gerovės per 

ateinančius metus.

Kuopos Korespondentas.

Gruodžio 3 d. š, m. 79 kp. įvy

ko priešmetinis susirinkimas. Ap

tarus bėgamus reikalus, rinkta 

nauja valdyba dėl ateinančių 1923 

metų. Dvasios vadas — kun. J. 

Čižauskas, pirmininkas — J. Sali

nis," pirm, pagelb. — St. Stepulio- 

nis, fin. rašt. A. Bagdonas, prot. 
rašt. tas pats J. Jankūnas, iždinin

kas senas 

bėjai 
nas, į Federaciją atstovai — K 

Petrokas. K. Abyšala ir St. Stepu- 

lionis. Mūsų LDS. kuopa vis ei

na prie geresnio susipratimo dar

bininkiškame žvilgsnyje. Laimin 

gos darbuotės naujai valdybai.

L. Vyčių priešmetiniam susirin
kime išrinkta nauja valdyba 1923 
metams. Pirmininkas — St. Pau- 
razas, pirm, pagelb. — Fel. Stan
kus, fin. rašt. — J. Juškys, nut. 
rašt. J. Dambrava, iždininkė — L. 
Matulaitė, globėjai — A. Kaka- 
nauskas, A. Mitrikas, tvarkos pri
žiūrėtojas — p. Veri kas, režisie
rius — M. Šimonis, į Federacijos 
4 skyrių atstovais — M. Šimonis, 
D. Gustaitė, J. Dambrava. spau
dos platintojai — A. Petkus ir 
St. Stepulionis. /Išrinkta -nauja 
valdyba prisižadėjo smarkiai dar
buotis. Yra viltis, kad mūsų L. 
V. jaunimas turėdami tokią darb
ščią valdybą atneš gražių vaisių

Dievui ir Tėvynei.
Mes Čia turini vieną iš didžiau

sių S. L. R. K. A. 171 kp. Ame
rikoje, jau siekia iki 500 narių. 
Ypač šio vajaus metu sparčiai au-

Nepaprasta naujenybė!
Turime visokios rūšies pijanų, ployer pija- 

nų. Duodame ant išmokėjimu ir apmainome. 
Visokio didumo pijanai ir visokių kainų. Turi
me taipgi visokios rūšies grafofonų.

Katalogus pijanų ir grafofonų siunčiame 
dykai. Kurie galite tai. ateikite ir pamatysite, 
kad pas mus viskas pirmos rūšies ir daug pigiau 
negu kur kitur.

YOSE & SONS PIANO COMPANY

Autorizuotas Bankierius,
Agentas ir Taikos < 

----------- Teisėjas---------- -

J. G. B06DEN i
4 S. Main SL, DuBds, Pa

„ 9 BAMBINO 
VtMMftraklli Rag. S. V. Pat Mara

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.

Ar Bambino galima gauti visose aptiokosa 
už 35c. arba už 40c. pasinnčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labantorij^a 

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 Aa. 4th M. . BfMklyi, N. Y.

8 metų Elziutė, duktė Vinco 
i' Miklinevičiaus, kuris gyvena pa

lei Waterbury, Ct. ant ūkės ir su
renka dalies miesto išmatas, mel
de teisėjo Edwin S. Thomas, S. V. 
Teismo, kad nebausti! tėvelio, nes 
jis nedarys daugiau moonshinės. 
Bet teisėjas nubaudė $25.Od už 300 
galionus rastos moonshinės. »

Rašo, Vr'atcrbury Republican, 
"kad gruodžio 17, 1922 darant kra
tas rasta pas Frank Dadrizaitis 14 

. North Leonard St. 9-ias kvortas 
moonshinės. Dar neišmoko para
šyt Frank Padvaraitis.p■

Nustojo proto.
• Našlė Marė Stašaitienė turinti

4 vaikus nustoo proto. Apsiren- 
-- gė sūnaus drapanomis įr nųvejo 

į Waterbury’o policijos stotį, rei
kalaudama poliemono blekės. Sa
kė: “Aš noriu išklynyti moonshi- 
ne iš Brooklyno distriekto.’’

Bet policijos kapitonas supratęs 
jos padėtį nusiuntė ją į biednų na
mą. Vėliaus sako patalpins ar į 
Middletown ar Norvich, Conn.

■ z Gaila biednos moteries ir liku- 
sių vaikų.

iVaterbury Sunday Republican 
gruod. 17, 1922, rašo: Jonas Ka
rima 45 Summit Street ir Jonas 
Kubas 787 Bank Str. suareštuoti 
už girtybę ir da kas ten tokio pri
dėta jiems magaričioms “breach 
'of peace.”

Jauniausiajam'* . ___
New York. — Suvienyta 

Patriotinės Dr-jos buvo ine 
dusios į New York alderma 
iu posėdį sumanymų.' Až 
drausti svetimomis kalbomį 
kalbėti ant “public street 
ar squares of the city of Nev 
Tork.’’ Sumanymas atmes 
as. i

Katalikiškos draugijos ir kuo

pos vienybėj gyvena, naudingi 

užmanymai be atidėliojimo pir
myn varomi. Štai LDS. 69 kp. 
laikytam mėnesiniai! susirinkime 

lapkr?' 26 d. š. m 

paveikslą šv. Juozapo, 
pritarė, išrinkta tam 

pasidarbuoti.

Atsirado mūsų tarpe 
Secret Service City. L 
džiai pradėjo peikti katalikiškų 
kp. viršininkus ir jų apsileidimą. 
Nežinia delko. Gal nepatinka, 
kad katalikiškos kuopos sparčiai 
auga kaip narių skaitlium teip ir 
turtu.

Registracijos mūsų miestelyj 
negirdėt. Rodos čia ir lietuvių 
nesimato. Seka laisvamanių dar
bus, laisvamaniai turės iš ko pa
sityčiot. ,Tai bus garbė katali- 
kams- ■ L'it'f

Darbai pagerėjo.

Jau tarp lietuvių bedarbių nesi
mato. Net kaip kurie taupina pi
nigėlius, nori pasivažinėt orlai
viais. Ba da lig šiol daytoniečiai 
lietuviai nesivažinėjo. Gerai, kad 
papras padangėse skrajot, tai 
pargrįžę į Lietuvą galės užimti 
pirmas vietas skrajojime.

Šalyn tautos išgamos, žalyn vi
suomenės ardytojai, o bnoliąi 
darbininkai stokim kaip vienas 
dirbti dėl naudos tos brangios or
ganizacijos ir tėvynės labo. Tegu 
mūs nepergali jei mes laikysimės 
vienybėj po LDS. vėliava.

* Žalias Medelis.

Gruodžio 14 dieną pas mus įvy
ko metinis Blaivininkų kuopos su
sirinkimas. Mūsų kuopa yra vie
na iš didžiausių visame Blaivinin
kų Susivienijime, todėl ir josios 
veikimas yra atatinkamas narių 
skaičiui. Vienu žymiausių dar
bų, tai blaivininkų pasidarbavi
mas Paskolos vajuje. Tiktai vie
name komitete buvo daugiausia 
blaivininkų. Jie taip-gi ir bonų 
pirkime paėmė viršų.

Aukų rinkimai pas msu nesibai
gia. Taip ir per šį susirinkimą 
blaivininkai paaukojo $50 naujai 
statomai parapijos mokyklai, $10 
Lietuvos Blaivininkams ir $5 Ka
lėdų Fondan sušelpimui našlaičių, 
pavargėlių šeimynoms. 
. Kadangi praėjusių metų valdy
ba pasižymėjo savo .nepaprastu 
darbštumu, todėl ir rinkimuose 
beveik visi buvo išrinkti ateinan
tiems metams. Taip valdybon pa
teko šitie asmenys? pirmininkas

- p. Vincas Blavackas, vice-pir- 
mminkas — p. P. Daučiūnas, raš- 
ainnkais —' ponia V. Liutkienė ir 
~ lė A. Masilioniukė. iždininkė —

>nia T. Čepkauskienė, iždo -glo
bosi — p-lė M. Žitvaičiukė ir p-lė 
M. Veniukė, knygiai — p. J. Ta- 
tulia ir p-lė M. Bakšytė. tvarkda-, 
riai — p. Petras Aiubinas ir p-lfl P01- pasidarbavimą K Petroko. 
A t Mačiui iut ė. Rąjkia žinoti, kad čia randasi 4

Linkime tai naujai valdybai kuopos 8. L. R. K Ą. ir viršmi- 
^aringos ateinančiais metais n&a kuopa pirbą vietą užėmus 
darbuotės. K. Petrokas yra antras iž eilės do-

LDS. 3-čia kp., laikytame susi

rinkime gruodžio 10 d. 1922, išgir

do pranešimą gerb. kun. V. Taš- 

kūno, kontrolės komisijos nario, 

kas-link “Darb.“ 

vio. Gan aiškiai 

dabartinę padėti, 

kad LDS. šėrai ] 
būtii išleisti ir 

kuopa pasipirktų po penkius ar po 

kiek bus paskirta. Ir nutarta, 
kad kurie dar aukavo “Darb.“ 

nemažiaus $1.00 būtų priskaityta 

prie šėrų gavimo. Toliaus nutar
ta, kad LDS. Centro valdyba pa

skelbtų “Darbininke“ kaip būti] 
geriaus koop. ar corp. pamatais 

šėrus leisti.

Nonvoodo lietuvių ūpas geras, 
jie mano išpirkti šėrų nemažiaus 

didžhi kolionijų.

kime į naują valdybą pateko: dva
sios vadu kun. J. Čižapskąs, pirm. 
— A. Locaitis, pirm, pagelb. — S. 
StepuHonfe, fin. rašt. — J. Dom- 
brava, nutarimų rfišt. —< J. Va
liukas, iždininkė — D. Karpavi- 
eienė, globėjai — M. Dauginskas 
ir K. Kernagis, tvarkdarys — p. 
Šeirys, organizatoriai — K. Pet
rokas ir K. Žižis, ligonių lankyto
jai — p. Valiūnienė, K. Abyšala, 
B. Valiušis ir P. Rudžius, atstovai 

į Federacijos 4 skyrių — J. šal
čius, K. Kernagis ir J. Brindza. 
Matant tokią stambią energingą 
naują valdybą ateinantiems me-' 

tams be abejonės mūsų skaitlin

ga kuopa per ateinančius metus 

padvigul's, nes nėr dar perdaug, 

pagal daugumą mūsų kolionijos 

lietuvių. Senoji valdyba užleido 

naujai vietą, prisižadėjo darbuotis 

nemažiau, kiek ir praeitą laiką 

darbavos.
Šv. Jurgio parap. bazaras davė 

gryno pelno $2,831.96. Daugiau

sia pinigų padarv Moterii Sąjun

gos 54 kp., antra — L. Vyčių 79 

kp., paskui mažųjų L. Vyčių pri

augančiųjų skyrius. Ne visi vie

nodai padarė, bet visi dirbo suši

lę šventą darbą. Daug darbavos 
mūsij gerb. klebonas kun. J. Ci- 

žauskas. Po to viso triukšmo, vi

si bazaro darbininkai surengė 

gruodžio 9 d. šeimynišką vakarie
nę, kur gerb. kleb. kun. J. Čižaus- 

kas visiems nuoširdžiai padėkojo.

Apvogė Fordą.
Fordas laiko industrijos banką, 

kur jo darbininkai deda bent tre

čią dalį kiekvienos pėdės. 13 d. 

gruodžio darbininkai gavo dvi-sa- 

vaitines algas. Ten pat dirbtuvėj 

ant antrų lubų yra banko rūmas, 

kur trys darbininkai priima. Ka

da visi eilėj stovėjo apie 200 dar

bininkų, tai vienas iš eilės išėjo 

užsirišęs nosinę ant veido, išsiėmė 

revolverį, suriko “hands up.” 

Visi išsigando, iškėlė rankas. Va

gilius išėmė $5,600 ir išėjo pro du

ris. Nuėjo švarką užsivilko, re

volverį paliko kur drapanos pa- 

kabytos. Revolveris būk buvęs 
vaikų iš’dešimaštorio. Prie du
rų paklausė sargo, kur reik išeit. 

Sargas parodė ir tarp didelės dar

bininkų minias prapuolė. Tokie 

vagiliai Fordo darbininkams neša 

didesnį suvaržymą.
Kaip Fordo,' teip ir visos auto- 

mobiliij dirbtuvės dirba pilnai, 

net su viršlaikiu. Ant švenčių ma

žai bus laiko pailsėt.

Tėvynės Ašara.




