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KRISTAUS PRISIKĖLIMAS

i

dreba už savo nešva- 
darbus. kruvinus žv-.

susijaudinus, saulė 
savo paprasto skaid- 
drebėjo pati negyva
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kiaušių rūmų — maldos na
mų. Kryžius plačiose aikš
tėse ir ant didžiųjų kelių.

X
Kryžius Kristaus perga

lės sykiu ir žmonijos atpir
kimo simbolis.

LINKSMA DIENA S

J. Auyusitaityti’-'VaieiūniencPRISIKĖLIMO IŠVAKARES
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Kai Tu, prisikėlęs iš skraidančių dulkių, 
O, Viešpatie Didis, į dangti pakilsi, • 
Mums keliant gyvenimo taurę prie lūpų. 
Kartoki pasauliui,—kad mirsi!
Kai mes, belydėdami gęstančią saulę 
Sukniubsiu'! ant kelio, aušros nesulaukę, 
Palikes Golgotoj Ijeliūdintį Šventąjį Kryžių, 

-Nuimk mums nuo veido bemirštančio kaukę..
Atverk mūs akis nerimų išbučiuotas, 
Kur bokštai išganymo spindi iš rūko. 
Kad Didis Kūrėjas Įrašė į amžiną knygą 
Ir vardą šios žemės anūko.
Atsidegė gyslos sušalusios žentas... 
Sieloj Tavo kraujo lašai pražydėjo...
O puikūs valdovai nuo krašto lig krašto pasaulio 
Karūna^ po kojų sudėjo.
Ir einam visi be žemčiūgų vainikų, 
Ir liūdim iš vieno, kaip broliai.
Ir džiaugiamės savo krepšius pakelėj pasidėję, 
Kad linksta mums mėlyni toliai.
Kai Tu, prisikėlęs iš skraidančiu dulkių, 
Visus mus paženklinsi kryžiumi lygiai, 
Mes prašom, o Viešpatie Didis, neteiski, 
Nors mūs ir klaidingi bus žygiai.

Linksma diena mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito, 
KėlėsrKristus, mirtis krito.

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja! 
Dangaus Karalius augščiausias 
Išganytojas brangiausis, 
Atpirko mus maloniausias

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja! 
Jis pragari} jiergalėjo. 
žalčio galva sutrupėjo, 
Vargšams viltis sužiltėjo.

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja! 
Taioj prapulrj atrakUui. -----------
Tėvus šventus ramino. - 
Eit paskui save vadino.

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja! 
Jie kaip tik Jėzų išvydo. 
Džiaugsmingu balsu pragido, 
Sveikas buk, Sunitu-Davido!..

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja! 
Sveikas Karaliau šviesybės 
Viešpatie didžios galybės, 
Gelbėk ir mus iš tamsybės.

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja! 
Susilaukę Atpirkėjo 
Didi jie džiaugsmų turėjo. 
Seniai regėt jj norėjo,

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja 
Per šventą atsikėlimų, . ,
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—-----Kryžius tiesos ir ..meiles
skleidėjas.

Pasaulio žmonių šeimoje 
yra, prigimtimi nelaimingų, 
nebylių, kurčių, aklų.

Tr tikėjimo srityje pana
šiai.

Ir šiandien neretai išgir
si: “Šalin kryžius, Kristaus 
nereikia. Jis negimė... ge
riau, kad Jo nebūt buvę...

Jie
liūs 
gins.

Kristus prisikėlė. Šio fak
to niekas ligšiol nepajėgė 
užginčyti ir neužginčys am
žinai.

Krikščioniškasis pasaulis 
kasmet kilniu susikaupimu 
džiaugiasi, nes Kristus mir
ti nugalėjo, atpirko per 

skęftšž iogežiiLi-ŽKMmiją, Įžiebto joje

+.
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Liūdnos dienos buvo Je
ruzalėj.

Nors ydų tauta ir su ja 
visa žmonija buvo sulauku
si Mesijo — pasaulio Atpir
kėjo, tačiau daugumai Jis 

----- nepatiko._____
. Ir negalėjo patikti. Per

daug buvo sugedusi tų lai
kų žydų visuomenė: aukso, 
turtų, garbės ir valdžios 
troškimas ją buvo apsvaigi
nęs?

Penktadienis... Trys kry
žiai juodavo ant Golgotos. 
Gamta 
neteko 
rūmo,
žemė ir uolos trupėjo.

Kristaus apaštalai- -IĮ 
mokiniai ir labai nuliūdo, 
liet nusiminė. Jie tikėjo į 
Kristų kaipo Dievą, bet štai 
pikti fariziejai stabmeldiš
kos Romos pagalba Jį nužu
dė.

Verkė savo Mokytojo Jo 
mokiniai. Jis buvo pri
spaustųjų ir vargšų užtary- 
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— Kaip ta mūsų Marytė išlepu
si: ji atsigulė, kai mums reikalin
ga globa ir geras maistas, kad ga
lėtumėm visiškai pasveikti.

tė ir to džiaugsmo visiems 
širdingai linkime. Bet lauk-

l>K)k nttrrtis Eatčftj atleidimą, r 
Tegtrlr Snff-eBffa-agsnRnr Ima I1' -

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

C i

kad “mirusieji vėl 
kels?” Ir .tas 'v

■

meilę ir fariziejui ir prakai
tuotam žvejui.

Tačiau Jo mokiniai žino
jo, kad Kristus žadėjo: Po 
trijų dienu Aš kelsiuos iš 
numirusių.

Girdėjo tą ir fariziejai.
Tr štai Kristaus karstas 

rūpestingai uolos rūsy di
džiuliu akmeniu uždarvtas. 
užanspauduotas, su ginkluo
ta sargyba priešaky.

Veltui. Aušo sekmadie
nio rytas. Aukščiausiojo ga- 
lyliė nušvito visam pasau
liui.

Kristus prisikėlė.
Jo mokinių dideliam 

džiaugsmui, priešų nusimi
nimui.

Tr melas, papirkimai vel
tui.

Kristus pasirodė prisikė-
lęs. Leido apaštalams savo 
Įurštais prisiliesti Jojo ran
kų. kojų ir perverto šono 
kruvinas žaizdas. Jis kalbė
jo su jais ir drauge valgė.

Ir visą laiką abejojąs To
mas palietęs prisikėlusio 
Kristaus žaizdas sušuko:

— “Viešpats mano ir Dievas 
mano!”

Stabmeldiškoji žmonija 
kovojo prieš Kristų tris 
šimtus metų.

Tik štai Konstantinas Ry- 
' mo ciesorius išvydo kryžių 

ir išgirdo žodžius: “Šiuo 
ženklu pergalėsi!”

Tr vėl kryžius iškeltas.
Kryžius nebe ant Golgo

tos — bet kryžius ant pui-

tiesos ir mjeilės ugnį.
Krikščionybė žino, kad Die

vo galybė begalinė, nes Jis 
gali staiga pažeminti galin
guosius ir išaukštinti teisin
guosius ir vargšus.

Krikščionvhė žino ir tiki, 
kad žmogus mirs tik laiki
nai. Ir jis vėl kelsis savo 
kūne nemaria siela.

Visi teisingi kelsis skais
čiuose, jaunatve žvdinčiuose 
kūnuose, stos su džiaugsmu 
prieš Dievo veidą.

Kristaus prisikėlimas — 
žmonijos begalinis laimėji
mas, begalinis džiaugsmas.

To džiaugsmo iš tikinčio 
neatims jokie priešai, nei 
pikti žmonės, nei skausmas, 
nei vargas.

Kaip pavasario gamta 
kasmet linksmai atgyja iš 
po žiemos jungo, lygiai kri- 
kščiomškasis pasaulis su 
pasiilgusiu paguodos veidu 
ir džiaugsmo ašaromis šven
čia Kristaus prisikėlimą.

J. M.

r -v 1

A * Nj

Prof. Fr. W. Foerster- KRISTUS- IR TRYSSESERYS

— Nekarta juk esu tau sakiusi, , 
—pridūrė antroji, kad su tais nau- < 
jais dėsniais nepasiseks palaikyti ] 
tvarkos ūky. Kai rodome tarnams ] 
per dausr gerumo, sužadiname juo- . 
se sauvaliavimą ir jiems patiems 
blogai patarnaujame. Įsakykime ; 
jai keltis!

Trečioji gi į tai pasakė:

— O kokia man gėda, kad esu 
tos pačios motinos duktė, ką ir jūs. 
Panieka jūsų bedieviškiems žo
džiams ! Bedieviškas yra jūsų Įžū
lumas: užmirkusios žmoniškumą, 
rūpinatės tik savo kūnu. Argi ne- 
t.nrnnp būti dėkingos tai ištikimai 
sielai, kuri dėl mūsų statė pavo- 
jun saH-o gyvybę? O, taip; esate 
nedėkingos; permačiau jus kiau
rai ! Jos gyvybė jums visai nerū
pi. kaip to kiškio lauke. Jei nu
mirtų, tai dar pvktumėt, kad ne
pasirūpino persikraustyti ligoni
nėn. Šiurpu net pagalvoti, kaip 
atrodo vadinamųjų inteligentų 
tarnaitės likimas. Ir jūs kalbate 
apie tvarką! Vadinasi, tvarka tu
rėtų reikšti, kad savo “aš” statyti 
aukščiau už visa^

Ne, tai didžiausia netvarka, re
voliucija, kuri yra priežastis kitų 
revoliucijų...

Sapne tarė jai Kristus:

“Kantrybės, mano duktė, kan
trybės! Atleisk joms, nes nežino 
ką daro. Karščiuojies ir nekenti 
ir, norėdama gera daryti, duodi 
laisvės blogom dvasiom savyje. 
Nepamiršk, kad mano karalystė ir

Vienuos natntros apsirgo 
trys seserys. Tarnaitė, nors ir po 
sunkaus dienos darbo, budėjo kas
nakt prie ją ir .rūpestingai jas 
slaugė, neatsižvelgdama į gresian
tį savo sveikatai pavojų. Kad se
serys pakilo iš ligos patalo, tarnai
tė, visai išvargusi, ligos pakirsta 
atsigulė į lovą.

Tada vyriausioji sesuo tarė:

mano tvarka nepalaikoma botagu dan. Tiems, kuriems Dangaus Tė- 
ir koliojimais: šias priemones pa
lik tiems, kurie Į mane netiki. Pa
ti išsilaikyk meilėje, nors tektų 
kalbėti su numirusiais bei akme
nimis. Žiūrėk, per tokią meilę ateis 
diena, kurioje mirusieji bei akme
nys ims klausyti mano žodžių. Ar 
nepastebi, kad anos tavo seserys, 
prieš kurias karščiuojies, gindama 
vargšę mergaitę, yra vargšų varg
šės! Nesibark su jomis, bet verk 
dėl jų, kad jas išganytum. Ir vėl 
nesigėdink, kad esi tos pačios mo
tinos duktė, nes toks .yra parėdy
mas. kad nesiskaldytumėm nuo
dėmės vardan, nei neapkęstumėm, 
nei žudytumėm teisingumo var-

vas davė regėjimą, yra įsakyta, 
kad nesihylinėtų ir nesibartų su 
■užkietėjusiais, bet tris kart atgai
lautų savo brolių ir seserų aklu
mą ir kad garbintų Dangaus Tė
vą savo gyvenimu bei mintimi. Tai 
yra vienintelis kelias, kurio nuro-. 
dyti esu atėjęs. Tiktai nuolankių
jų darbai atnaujins pasaulį, o pa- 
risiejų žygiai bus sutriuškinti.

Nuolankus yra tas. kas atsime
na savąsias nuodėmes ir savo gimi
ningumą su nusidėjėliais bei nusi
dėjėlėmis...”

Sulietuvino Vikt. P-us. 
(“P. B.”)

VELYKOS

darni Velykų pergvvendmqyrfes3^^ krikai 
IX dzlos i os~ sa vartės Ti uliūdi - 
mo dienas, nuo Kryžiaus 
prie Vainiko. Tai brangus 
pamokinintas. Tas išaiškina 
mūsų kančias ir kryžius. Gy
venimas kaip muzika, kaip 
garsaus Beethoveno Sonata, 
šviesos ir šešėliai, šešėliai ir 
šviesos. Mes tik tuomet tesu-' 
prasime pilnai šį gyvenimą 
kuomet nebebus šis gyveni
mas. Kuomet būsime amži
noje šviesoje, tada suprasi
me ką dabar negalime — su
prasime, kodėl buvo gyveni
me kryžius; kodėl mūsų sie
los buvo nuliūdusios: kodėl 
mirtis atėmė vieną, kurį la
biausia mylėjome; kodėl tu
rėjome nepasisekimu; kodėl 
širdis verkė ir ašaros pripil
dė akis. Suprasime, kad kan
čios ne bloga, kad už tai an
gelai iš dangaus atėjo mus 
paguosti. Suprasime, kad 
viskas dėl mūsų naudos, su
prasime Dievo meilę.

duoda ramybę ir džia&gl 
Taip, kaip 
ir mes prisikelsime, ir jei = 
užsipelnėme, karaliausimi 
amžinai danguje.

Turtingas ir vargšas gy-: 
venime turi kančių, liū 
kryžių, bet tenusiramina at
siminęs, jog už visa, Vi 
lis Dievas, būsiančiame gyį-- 
venime atlygins. Jei ne 
va rija ir ne Kristaus I 
kėlimas ta džiaugsiu! 
mintis nebūtų gimus ž 
gaus širdyje. Tai brangi 
sikėlimo malonė. Tai yra 
ties dorybė, bet taip pat 
Tikėjimo: “Jei Kristus n 
prisikėlė, tai jūsų tikej 

Kristus Vely

Nuskrido per žemę džiaugsmingi gandai: 
Velykos! Velykos! iš lūpų Į lūpas 
Kanojas, lyg mylimi brangūs vardai, 
O širdys ir sielos lyg saulėje supas... 
Aidais šimtabalsiais prabilo varpai
Tr skelbia, kad nūdien Prikaltasai kėlūs*.. 
Tai kas, kad mirtie, tu gyvybes karpui,— 
Gyvenimo puoton jau keliasi vėlės 
Šventu Pranašų ir pirmųjų Tėvų 
Pasiilgusių Mesijo, Rojuj žadėto, — 
Jis gimė tikruoju Žmogum ir Dievu. 
Gyveno ir kentė, kaip nieks nekentėtų. 
Net mirė. Bet pergalės rytas šviesus 
Išaušo, ir kėlėsi Jis—Aleliuja! 
Velykos į džiaugsmą sujungė visus 
Ir mirtį ir nerimą juodą išgujo.

(“Rytas”)

Per liūdnas Gavėnios Ir 
Kančios Savaitės dienas, 
Bažnyčia veda* mus Į džiaug
smo šventę—Velykas. Tr Ve
lykų, ryte Ji sako: “Džiaug- 
kitės. nes šiandieną mūsų 
Viešpats vėl prisikėlė iš nu
mirusių.’' Ir visi gieda links
mą ‘^Aleliuja. *’  i_____ .

Velykos yra diena tikro
jo džiaugsmo — didžiausio 
d/faugsmh — nes per mirtį, 
Jėzus Kristus atpirko mus iš 
mirties. “Tai yra,” sako šv. 
Jonas, “nugalėjimas, kurs 
nugali pasaulį.*’

Velykos yra taipgi “Ra
mybės” šventė. Kristaus žo
džiai Apaštalams buvo: “Ra
mybė teesie jums.” Ar Vė

yra tuščias.*’ 
kų ryte sako: “Aš esu 
Išganymas.” 
kad: “Mirties daugiau ne
bus, nei dejavimo, nei š 
mo, nei skausmo nebebu 
daugiau, nes kas buvo pi 
išnyko.*’ Taip tikėj 

„ mums duoda- vilti itdžia 
mą.

Velykų Alleliuja 
džiaugsmo ir linksni 
Bažnyčios giesmė paša 
Bažnyčia skelbia a 
tiesą, kad nuliūdimas 
ta į džiaugsmą, nuken 
mas į nugalėjimb, ir mirt 
gyvenimą, galybė To, 
Velykų ryte, atsikėlė iž I 
mirusių. Velykos mums 1 
mena, jog ir mes tu 
mirti kad gyventi, ir ei 
sunkiu pasiaukojimo 
kad prisikelti — ir 
prisikėlime. nubudimai Vii 
džiaugsmu. džiaugsmu * 
rio niekas nuo mūsų 
ims.”



I Kaimo Šauliu būrio mo-
pasipelmmo

ELEKTRA PAKELIA
DRAUGINGUMO ŪPĄ

ILLUMINATING COMPANY

Janavičius - Arabo 
Krikšto Tėvas

Teismas vyriausiuirpuco vr 
dus Bilinską Praną, Jam 
levičių .Vladą ir Kedį Jv 
zą, pritaikius amnestiją, i 
teisė po 7 su puse metu sim 
kiųjų darbų kalėjimo, 6 kil 
tinamuosius — po 4 m. s. 1 
kak, vieną — 2 m. 8 mėn 
s. d. k., tris — po du meti 
s. d., vieną — vieneriem; 
metams. Kiti išteisinti.

ŽUVŲ “TROKŠLIUS”
ŽUVINTOS EŽERE

Žuvintos ežeras. 1039 ha 
ploto, 
lėtas.

Pasiteirauk pas savo vietinį elektros kontrak- 
torių, arba pasišauk vieną iš muši] ekspertų, 
kad apžiūrėtų apie įvedimą elektros šviesos 
be atlyginimo. Telefonuok Hancock 3300.

/Vyr. Tribunolas prašymą 
: atmetęs.

Fondo globėja yra jx)nia 
Prezidentienė.

Šiam fondui aukojo: Po
nia Z. Smetonienė 300 lt., I 
Kauno šaulių būrys 200 lt., 
pp. Iyanauskai 25 lt., p. p. 
Žinuidzinavičiai 30 lt., p. 
Pežienė 30 lt., pp. Damaus
kai 20 lt., dail. P. Rimša 25 
lt. Aukas priima I Kauno 
šaulių būrys.

Jūsų namai yra tikri namai kumet juose žėri skaisti elek
tros šviesa. J ūsų draugai džiaugsis aplankę jus ir jūsų visa 
šeima Įkainuos elektros vertę namuose. Jūs dabar galite 
įvesti elektrą i savo namus labai prieinamomis išlaidomis. 
Kumet Įvesta, jūs turėsite geriausia, ekonomiškiausia švie
są savo namuose ir tuo pačiu pakelsite savo namų vertę.

/

ežeras.
yra negilus ir dumb- 
Ledui storai įšalus, 
ežere ima trokšti. 

; tuo naudojasi, su- 
ja prie ežero iš plačių 

ūkių, kapoja ledą ir 
žuvis 

samčiais ar-

visi tvirtino, kad sąmoksle 
dalyvavo jo iniciatorių su
vedžioti arba prikalbėti; 
gailėjosi padarę klaida.

jam 
girnų 
kels..
griaudino, ant jo skruostų pasiro
dė ašaros ir jis valandėlę pamąs
tęs, tarė: “Lai bus taip, daktare, 
kaip jūs trokštate—dovanoju jam 
gyvybę.’’ Pasveikus man, o jau 
buvau gerai supažindintas su kri
kščionystės idealu per vieną ku- 
riigą-misijonierrų, karos lankė li
goninę, priėmiau krikščionystę. 
'Mano krikšto tėvu buvo pats dr. 
Basanavičius. Ir taip, kaipo atsi
metėliui nuo Tslamo-Mahometo ti
kybos. nebegalima man buvo grįž- 
ti j Turkijos imperiją 
žiavau į Ameriką 
rabai daugumoj 
teiga-hiznieriu. 
blogiausia. Ir 
džiuos, visuomet

tai atva- 
ir... kaip čia a- 

daro. tapau ver- 
Klojas man ne- 

kiek kartų mel- 
pasimeldžiu ir už 

dr. J. Basanavičių—pirmiau pra
šant Viešpaties jam sveikatos, o 
dabar .jo vėlei amžinos ramybės... 
Tb jinai per nepabaigtus amžių 
amžius prie sosto Praamžio, Tvė
rėjo visatos gieda linksmą “Alio* 
iuja!”

Tą taręs atsisveikino senelis, 
dr. Basanavičiaus krikšto sūnus.

K. VidikauakM

Vilnius.—ŠĮ |>avasarį lau
kiama didelių potvynių, nes 
laukuose ir miškuose guli 
stori sniego sluoksniai. Vil
niuje gręsia pavojus Anta
kalnio priemiesčiui ir Tar- 
okų gatvei’. Jau dabar 

vandens policija susitarusi 
su karo vadovybe ieško prie
monių potvinio pavojui iš
vengti.

i “RYTO” RAŠTAS UŽ- 
r SIENIŲ REIKALU 

MINISTERIJAI 
s “Ryto” Valdyba dėl mi- 

nisterio Zaleskio Varšuvos
- seime nurodytų 1927 m. mo- 

kvklu Uždarvmo kitokiu
■ priežasčių, negu buvo išvar- 
I dijamos uždarymo doku- 
[ mentuose, raštu išdėstė už- 
! sienių ministerijai sunkią 

lietuvių mokyklų padėti 
Vilniaus krašte ir persiun
tė Vilniaus lietuvių moky
tojų ’serninafi.įoš uždarymo 
dokumentų nuorašą. Po
draug prašyta paveikti Į 
sprendžiamuosius sluoks
nius. kad palengvintų mūsų 
mokyklų padėtį. Rašto nuo
rašas nusiųsta dviem seimo 
komisijom.

ŽMOGŽUDYSTĖ
,TRAUKINY

Šiomis dienomis traukine, 
ėjusiame iš Varšuvos Į Vil
nių, netoli Marcinkonių sto
ties nežinomi piktadariai 
nužudė dvarininką Tomą 
Boguševičių ir jo lavoną iš
metė pro traukinio langą.

Eina tardymas. Spėja
ma, kad žmogžudžiai pagro
bė iš Boguševiėiaus nemažą 
pinigų sumą.

GRASINA
Kaunas. — Vienas Lais

vės Al. kirpėjas p. V. I. sa
vo kirpykloje iškabino ant 
sienos lietuvių ir apačioje 
lenkų kalba klijentams pa
aiškinimus. Vasario mėn. 
22 d. kirpyklos savininkas 
gavo tokio turinio “laiš
ką:” “G. Tamsta paskuti
niu laiku iškabinai savo įs
taigoj šalia veidrodžių len
kiškus parašus, kur kreipia
tės i klijentus, kad neduotų 
tarnautojams pinigų už pa
tarnavimą.

Tamsta nesitenkini lietu
vių svetingumu iš kurių 
minti ir savo šeimą augini, 
bet dar drįsti viešai užgau
lioti lietuvių tautinius jaus
mus, iškabindamas viešu
mon pasaulinių plėšikų ir 
banditų kalba skelbimus.

Kirpyklos, kaip ir kino- 
teatrai, ar kitos panašios 
viešos įstaigos neturi būti 
lenkinimo Įstaigomis.

Todėl siūloma neatidėlio
jant, tuojau pašalinti iš į- 
staigos lenkiškus parašus ,o 
priešingai,, dėl galinsiu į- 
vykti liūdnų pasėkų, kalti
ninkų ieškosime patys savy
je. 1929 ml vasario m. 13 d. 
Kaimas.”

^įĄKITŲ BYLA VYR. 
TRIBUNOLE

~ Noeonai Šiaulių apygar- 
/'dos teismas nubaudė buv 

fįeinio narius Radį (valst

“TARPININKAS”
(THE MEDIATOR)

Vaizbos, Kultūros ir Dailės 
Mėnesinsi žurnalas

C'
CIT __C Q 1 Trn Y1Q yntlr ril a _

t v UVt ttra jzctVtj IK 313IN.

40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.
Užsieny—$1.50, vienas num. 
15c.
“Tarpininkas” duoda $200 
arba laivakortę į Lietuvą ir 
atgal—dovanų.
“T-kas” pagelbės jums ap
mokėti bilas. Įsigykit “Tar
pininką” tuojau, tai sužino
sit, kaip tą galima padaryti. 
Kreipkįtės šiuo antrašu.

“TARPININKAS
..8’fLbO8TOX»mb8. .> *

LEIDĖJAS A. J. KUPSTI8

kapoja 
semia užtroškusias 
tam tikrais 
ba rankomis 
“trokšliai” • ne 
na. •

, nr kitus už tai, kad jie pa- 
bėgo iš Varnių koncentraci
jas ! "stovyklos. Byla bus 

^Persvarstyta Vyr. Tribūno-' 
/le balandžio 6 d. Kaip teko 
v. ^žinoti, Radys prašęs pa-.

Krtf.l TORUOS P ARĖ 
DYMA.

Ilga ir stipri žiema pri
vertė begales sniego ir už
šaldė Nemuną ir Nerį dau
giau kaip metru storumo le
du. Ir vis dar žiemos galo 
nematyti. Aiškus daiktas: 
kad pavasaris griūte už
grius ir galinti dideli dėl to 
potvyniai.

Susisiekimo ministerija iš 
anksto sudarė 8 asmenų ko
misiją, kuriai pavesta imtis 
prieš potvyni priemonių. 
Komisijos pirmininku yra 
plentifir vandens kelių val
dybos direktorius inž. Snar- 
skis. Komisijos nuomone, 
potvyniai galimi labai dide
li. Dėl to jau dabar komi
sijoje registruojami visi lai
veliai ir automobiliai, kad 
reikale greitai galėtų išdan
ginti užtvindytų vietų gy
ventojus. Be to, Į pavojin
giausias, didžiausio ledu su
sikimšimo vietas iš anksto 
bus gabenama sporgstama 
medžiaga. Pagalbai organi
zuojami gaisrininkai ir ka
riuomenes dalys. Miesto val
dyba imasi priemonių už
tvindytų vietų gyventojams 
Imtu surasti.

-R.
metų vasario 22 d. išsiunti
nėjo vištoms vidurinėms mo-

f^NUTEISTI ALYTAUS 
PUČISTAI

P k -

r yT.927 metais, beveik vienu 
Mir tuo pat laiku kai įvyko 
/Tauragės sukilimas, krimi- 
. Haline policija Alytuje suse- 

sąmokslą irgi pakelti 
/ginkluotą sukilimą prieš e- 
į'ęisamą Tvarką. Vyriausiems 
? sąmokslo organizatoriams 
į Paplauskui ir Kedžiui pa- 
' vyko pabėgti Į Okupuotąją 
^Lietuvą pas Plečkaiti, kiti 

■ sąmokslininkai buvo suimti.
Vasario 25, 26 ir 27 d. ka- 

/riuomenės teismo sesija A- 
£ lytuje teisė suimtuosius 
vTfiaūsih inkus, jų tarpe ir 

Kedį, kurį pavyko savo lai- 
r ku suimti, jam atsibasčius 

.slaptai į Lietuvą. Viso teis
tą 22 kaltinamieji. Beveik 

ŽAr *- ■
. - ------- - ■ -----

--- ------
AMATŲ MOKYKLOS 

NELEIDO
Po ilgo laukimo ir dauge

lio rūpesčių Vilniaus Lietu
vių Labdarybės Draugija 
(Centro Komitetas) susi
laukė galutino iš Vilniaus 
Kuratorijos atsakymo: a- 
matų mokyklos neleido. Se
niau Centro Komiteto amat- 
ninkanis “Rytas” kasmet 
laikydavo vakarinius kur
sus. Šiemet ir “Rytui” 
Vilniaus Kuratorija, nenu- 
rodydama jokios priežasties? 
neleido tu kursu. Kaip gi 
žiūrėti i dažnai skelbiama*• «. 

kara analfabetizmui ?

Kaunas. — Vas. 22 d. A- 
pygardas Teisme buyo na
grinėjama byla Dr. J. Lai
mono su p. Sliesoraičiti 

Kelio” -
dėl tūpusio “Tautos 
p. Sliesoraičio straip- 

• “Raukime piktžoles,” 
., • lame ateitininkų vadai 
švadinami moraliai supuvu- 
-ia's žmonėmis, o dėl pačios 
ateitininkų organizacijos 
pareiškiama mintis, kad ji 
toliau negali būti toleruoja
ma.

Dr. J. Leimonas, kaip stu
dentų Ateitininkų sąjungbs 
pirmininkas ir dalyvaująs 
kituose ateitininkijos vado
vybės organuose, jautėsi tuo 
giliai įžeistas ir patraukė p. 
Sliesoraitį teisman. Pir
miausia byla buvo svarsto
ma pas Kauno I nuovados 
Taikos Teisėją, kur p. Slie- 
soraitis buvo pripažintas 
kaltu ir nubaustas viena pa
ra arešto. Kadangi spren
dimu buvo nepatenkintas, 
tai byla atsidūrė Kaimo A- 
pygardos Teisme, kuris- p. 
Sliesoraitį pripažino taip 
pat kaltu ir Taikos Teisė
jo sprendimą galutinai pa
tvirtino.

Dr. J. Leiniono bylą Apy
gardos Teisme vedė prisie
kusio advokato padėjėjas 

Tokie žuvųDr. Pr. V. Raulinaitis, vy- 
kasmet bū-kušiai gindamas ateitiniuki- 

' jos ir jos vadų garbę.

sams, jie įgyjo laisvę, bet visiškai 
nepasiliuosavo — turėjo mokėti

IŠVYKO BURMISTRAS 
Į SEVILIJĄ

Kauno miesto burmistras 
p. J. Vileišis išvyko į Sevili
ją, kur įvyks tarptautinė 
miestų sąjungų konferenci
ja. I§ Sevilijos vyks į Bar- 
celoną ir kitur. 'Kelionėj iš
bus virš trijų savaičių.

(Velykų Skaitymėlis)

Philadelphijoj, prie Ellssvorth 
gatvės yra arabų katalikų bažny
čia, Syro-Maronitii apeigų. Ta 
bažnyčia yra po vardu šv. Maro no 
ir... kaip nuo daugelio girdėjau ir 
net keletą kartų vietiniuose ang
lų dienraščiuose skaičiau, toje 
bažnyčioje apsireiškia stebuklai— 
per užtarymą šv. Marono (jo re
likvijos yra toj bažnytėlėj-, daug 
joje išgyjo, per gydytojus pripa
žintų1 už neišgydomus, ligonių. Tai 
pernai, 1928 m. nuėjau į tą bažny
tėlę, kad pamačius apeigas Prisi
kėlimo Kristaus. Po palaiminimo 
Švene. Sakramentu, t. y., po visų 
jau pamaldų, kurios geroką laiką 
užtruko, išėjau su visais iš bažny
čios. Ir čia tuč, prie pat bažny
tėlės, inteligentiškos išvaizdos se
nelis -arabas j mane arabiškai pra 
bilo.' Iš jo kalbos, supratau tik 
žodį Aleliuja!.. Tad, angliškai 
tariau jam: “Dovanokite, aš ara
biškai nemoku kalbėti ir net nesu 
Syro-Maronitų apeigų katalikas, 
bet lotynų...” Senelis gi, malo
niai nusišypsojęs, savo ruožtu gan 
gražiai angliškai atsako: ,‘A, tai 
jūs tik iš žingeidumo į mūsų baž
nyčią atėjote ir... ir ar valia jumis 
paklausti prie kokios jūs tautos 
priklausote, nes jumis galima pa
žinti iš kalbos, kad jūs ne jenkis 
ir ne airis.” “Lietuvis,” atsakiau. 
“Lietuvis! sušuko jis, o, ta tauta 
yra man labai brangi, nes peC vie
ną jos didelį sūnų, aš išlikau gy
vas ir praregėjau... supratau kil
numą krikščionystės ir tapau jos 
nariu.” “Meldžiu man papasako
ti apie tą.” tariau. “Xo4-iai,” at
sakė jis. Ir mums povaliai žygiuo 
jaut, jis taip pradėjo kalbėti: “Ži
note tamsta, kada sukilo bulgarai 
prieš turkus, tai pagelbėjus ru

SIDABRINĖS LAPĖS '
Klaipėdos krašte pradėjo 

auginti sidabrines lapes. 
Tos lapės yra pargabentos 
iš Kanados. Jų kailių kai
nos labai'aukštos. Tokiu bū
du Lietuvos valdžia nori su- 
kurti ■ gyventojams naująRedakte-į terų iniciatyva, vieton vai- 

niko prie Šaulių Sąjungos 
Kūrėjo amžinos garbės na
rio Putvinskio Vlado kars
to, jo didžiai idėjai siekti, 
prie L. Šaulių Sąjungos 
steigiamas Tautos Kultūros 
fondas. Putvinskio Vlado 
vardu.

turkams duoklę, ir turkų valdžujs' 
atstovas ne kaipo gubernatorius, 
arba vice-karalius gyveno Bulga
rijos sostinėje. Tik kur-kas vėliau 
Ferdinandui pasigarsinus caru, su 
Austrijos pagelba, nes mat, Aus
trija ir sau prisisavino Bosniją ir 
Gercogoviną, Bulgarija tapo vi
siškai nepi-iklausoma valstybė.Tai 
toje, tada dar pusiau laisvoje 
Bulgarijoje, jos tarpkalniuose 
knibždėte knibždėjo nuo vadina
mi/“ gaidukų. ” “Gaidukai,” bu
vo tai, kaip Bulgarijos valdžia 
garsino, paprasti “razbaininkai.” 
Bet, tikrenybėje, buvo tai kovoto
jai už pilną Bulgarijos laisvę. Tie
sa, .jie plėšdavo ir “rubavodavo” 
be pasigailėjimo, bet... bet tik tur
kus, o niekados bulgarus, arba 
taip kitus kokius krikščionius. 
Tai man būnant Turkijos karinin
ku, kartą prisiėjo susidurti su gau
ja tokių gaidukų. Ištiko tarp 
mūs smarki kova. Gaidukai mu
šėsi kaip suerzinti liūtai... Mano 
kariai, vieni puolė prieglobstin 
mirties.... po smūgiais gaidukų 
kinžalų ir jataganų; kiti gi — iš
bėgiojo. O aš prispirtas prie olos, 
matant, kad nelygioj kovoj žūsiu, 
metęs žemėn kardų, surikau; Par- 
don!!! Gaidukai nuleido ginklus 
— perstojo manė atakuoti. Bei 
kipšas manę sugundė... stvėriau iš 
už juostos ilgą kinžalą ir užsimo
jau į vieną gaidukų. Tačiau, kaip 
bematai kraujuje paplūdęs gulė
jau ant žemės perblokštas smū
giais gaidukų ginklą. Vos gyvą 
manę atvežė į ligoninę rrpavedė 
globai lietuvių tautos dideliam sū
nui, dr. J. Basanavičiui. Jis ma
ne gydė ir globojo, kaip globoja 
motina savo vienatinį kūdikėlį... 
O kada man buvo geriau, davė 
man prancūzų kalboj skaityti 
knygutę,.‘‘SekimasKristaus,” Ta-, 
m o iš Kempės. Žinoma, kaipo 
hometoną, iš pradžių, mane tas 
veikalėlis erzino... Bet, kad užm’u-, 
šus laiką... skaičiau jį ir po tam 

-h pamylėjau. Atėjus Vely
koms, atėjo i ligoninę Bulgarijos

’ valdovas ir sulig rytiečių krikščio- 
LJas nių papročiu, prie kiekvieno pri- 
L.ŠUS ėjęs*sakč: “Kristus Prisikėlė...” 
ll'ie D pastarieji atsakinėjo: “Ištikrų- 
ikti j’l Pasikėlė.” Padavęs dešinę dr. 
<illi ^asanav’riui, taipogi tarė: “Kris- 
, tus Prisikėlė...” 0 dr. Basanavi- 

čius jam atsakė taip: “Ištikrųjų 
g*1- prisikėlė, bet te ir tavo širdyje 
ksių Jis prisikelia.” Valdovas nuste- 
'CSO bęs tais žodžiais, tarė: “Daktare, 
Igi- ,u nor’ rtis žodžiais pasakyti, 

meldžiu paaiškinti man.” Tada 
j dr. Basanavičius rodydamas pirš

tu i mane, tarė: “Valdove, šis 
1)11 • Turkijos karys, kaip pasveiks. 
—12 bus teisiamas ir... ir kaip žinau, 
gai bus sušaudytas, kad pasidavęs, 
De- vėl stvėrė už ginklo. Dovanok 

gyvybę, o tuo kilniu pasiel-' 
. tavo širdy Kristus prisi- 
.” Tie žodžiai valdovą su-

1
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Daugelis silpnesniųjų ka
talikų prieš laisvamanius 
sarmatyjasi esn katalikais. 
Bet, ištiesti, nėra čia ko sar
matytis, tik reikia didžiuotis 
iš kataliko vardo. Žmonės 
paprastai didžiuojasi iš savo 
paderinės, jei toji padermė 
yra sena, jei joje buvo gar
bingų vyrų ir didžių daiktų 
nuveikta. O kaip tik toksai 
yra katalikų tikėjimas: jis 
ir senas, ir turi savo istorijoj 
garbingų žmonių ir prakil
nių darbų.

Protestantizmas buvo galin
giausias katalikų priešas,

Katalikų tikėjimas jau 
virš devyniolikos šimtų me
tų senumo. Ir jis vis tas pats: 
nė moksle, nė doroje nepaki- 
tėjęs. Jau jis daug matęs vi
sokių Įvykių istorijoj. Daug 
karaliją ir valstybių yra iš
augę, subrendę ir išnykę, o 
jis vis tas pats. Galingi Ro
mos ciesoriai per tris šimtus 
meti] engė katalikus. Ji<‘ bu
vo nusistatę išnaikinti kata
likybę. Kur jie dabar ( Jau 
seniai, seniai žuvo, gi ant ji] 
imperijos griuvėsių šiandien 
stovi kryžius, kataliku išga
nymo ženklas. Ir m* vien ant 
Romos imperijos kryžiaus 
ženklas iškilo. Jis praplėtė 
savo dangiškosios šviesos 
mokslą ir visose buvusiųjų 
stabmeldžių, šalyse: Gabijoj 
Germanijoj, Ispanijoj. Bri
tanijoj. Rusijoj, Lenkijoj, 
Lietuvoj. Nyko stambeldžii] 
dii'vaičiai; iškirstos jų gi-l 
rios, sugriautos šventvietės: 
Kristaus krežius užėmė jų 
vietą. Su juo atėjo apšvieta. 
mokslas, civilizacija. Kry
žiaus galybė buvo norima 
sugriauti. Atsirado herezijų 
Imū klaidatikysčių. Katali
kams teko kovoti su nauju 
priešu. Bet pagalios ir koro
zijos išnyko, liko tik ju var
dai istorijoj užrašyti. Atsi
rado protestantizmas. Išro
dė, kad jis apims visą pasau
li. nes gaisro greitumu papil
io Vokietijoj. Anglijoj, šve 
dijoj. palietė ir Lietuvą.

~hd jis nūnai silpnėja.—Jme 
snsiskaldė į 200 suvirš viso
kių herezijų, kurios viena su 
kita nesusikalba. Tuo būdu 
protestantizmas griūva ir 
skaidosi, katalikų gi tikėji
mas vis tas pats: senas ir ga
lingas, dėlto, kad jis Dievo į- 
steigtas, anie gi žmonių pa
daras. Ar gi ne garbė pri
klausyti prie tokio seno, gar
bingo tikėjimo ?

Katalikų tikėjimas netik 
senas, bet ir vaisingas dide
liais žmonėmis ir kilniais 
darbais. Visų pirma jo įstei
gėjas Jėzus Kristus — Die
vas žmogus. Kas su Juomt 
susilygins? Senojo Įstatymo 
didžiausieji žmonės Mozė ir 
Elijas nusilenkia prieš Kris
ti] ant Taboro kalno. Toliaus 
kataliku tikėjimas turi dvy
liki] apaštalų, kidioliką mili
jonų kankinių, tūkstančių 
tūkstančius išpažintojų, dak
tarų, panelių, našlių ir viso
kiu šventųjų. Jame randa
si tokie proto genijai kai šv. 
Augustinas, šv. rPamas Akvi- 
nietis ir kitU Katalikų isto
riją puošia tokie1 žmonijos 
mylėtojai ir geradariai kaip 
Šv. Pranciškus ir šv. Vincen
tas a Paulo; tokie uolūs Die- 
vormylėtojaL kaip šv.

• t iškus Ksaveras, šv. 
! ias. šv. Trrenė.

Pran-
Tgna-

iškirstos jų gi li kiek katalikybės istori
joj visokių darbų nuveikta, 
kiek pasišventimo ir aug- 
ščiausios doros parodyti ir 
rodoma! Ištiesi], tik nemok
šas ir apjakėlis gali sarmaty
tis tokio prakilnaus tikėji
mo.

Gerieji gi ir išmintingieji 
žmonės skaito sau dideliau- 
sia garbe būti katalikų tikė
jimo nariais.

I.
Motute, motute, ilgu be tavęs.. .
Neliėr kas suprastų skausmus širdies. 
Motute, kaip liūdna lx' tavęs gyvent, 
Tr sunku, o sunku vargelius kentėt.
---- ~-------------- IL------ ta----—-------
Motute, sapnuose aš tave regiu, 
Ir tavo malonų balseli, girdžiu.
Motute, man (langus buvo prie tavęs.. . 
Dabar... Kas supras gi skausmus širdies >.

.Jonas Tarvydu#
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jau padėjusi žie- 
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Tikką įvykusių 

rungtynių dešimtims 
tūkstančių .....

I

augščiausias VISŲ laipsnis 
ESSEX pardavimo 

rekordas

Nebuvo pasauly didesnio 
stebuklo už Kristaus niurna 
paliktąjį, nes Kristus pir
mas pergalėjo mirtį ir už
degė aiškesnę mintį žmogaus 
paskyrimui.

Jis nuspindo saulės spin
duliais, kad savo šviesa pa
rodytų mums kelią į amži
nieji] žmonijos troškimu rū
mą.

Pravertos tu rūmų durys 
visieius.

Kas tiktai i juos trokšta 
Įeiti, gali.

Tenai nėra nei didesnio, 
nei laimingesnio: visi lygiai 
laimingi pina Aukščiausia
jam garbės vainiką.

Aleliuja gieda dangaus 
Beravimai, o žvaigždžių ta
kai išvedžioja jo garsus vi
sam jiasauliui, kiekvienai 
žmogaus sielai prabyla, 
kiekvieno akis pabučiuoja 
vilties spinduliais...
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495
695
725 

$795
850
850

turi

Su Supcr-Six savininkais dešimtimis tūkstančių, 
pakartojančių ant Essex, pasirodė aiškiausias pri
tarimas, kokis tik vra parodytas!) evlinderių karui, 
taip kad daugyliė visokio didumo ir visokių kainų 
karu savininkai griebėsi už.Kssex Chalhmgerio. 
Apie jo priėmimą visur kalbama. Didžiausią ga
mybą, kokią tik Essex turėjo, vėl priseina didinti, 
kad išpildžius orderius.
Rezultatai Challengerio savaitėje padaryti, geras 
išpildymas, pasitikėjimas ir ekonomija patraukė 
vist] dėmesį.

.

ANDUP 
at factory 

Coach - - • • •
2-Pata. Coupe . - •
Phaeton - • • •
Coupe -

(with rumble teaO 

Standard Sėdau 
Town Sėdau - • - •
Roadster - - - •
(kmvertible Coupe - •

Exsc.r ClKillciif/cris
ši u ox stati iltį iii in i ns 

jie n u i m ii x:
I’ntentiiotas SuperSix vi- 
br.-K-iJos elUniiKitotius — 4 
hidroliški trenksmo absor- 
lH-riai-• naujo ti|«> 4 teki
niu brekai—7o mailių vai. 
—<>o ištisą dieną—starteris 
ir elektrinis saikuotojas ku
ro ir aliejaus—Didesnė e- 
konontija—karščio kontro
liuotojai — Pritaikomos sė
dynės, priešakyj ir užpaka
ly—Sandarios duf’ys ir lan
gai, tyki eisena—šviesios 
dalys, chromitttttti aĮHleng- 
tos-" -balninės lempos—drai- 
verio stiklo valytojos—vei
drodis—eleetroelock — kon
trolės ant draiverio tekinio

Su savo atviromis rung
tynėmis, neišskiriant jo
kio karo

su savo 24 nuoš. di
desne jėga ir 70 mailių 
valandoj greitumu.
—su savo didesniu gra
žumu, pilnu didumu,, 
draivininm lengvumu ir 
ekonomija.
— ir su savo nepapras
tom Ls y pat y I >ėm is— Es- 
sex a u g š e i a n k i t ų 
s t o 
Jisai

reikmenimis, kaip bran
gieji karai, o jgijami tik 
su ekstra primokėjimu, 
kuomet mokama Essex 
(’liallengeriui — pilnas, 
puikus, didis 
‘ ‘S i x ’ ’ — tos liū
lys yra standardlTiės.
Jie yra keletos šimtų 
dolerių pridedamos ver
tės ir yra kita priežas
tis, kodėl iš pat pra
džios Esscx (’hallenge- 
ris turėjo toki pasiseki
mą.

Linksmo Aleliuja garsus 
nešioja oro bangos po lau
kus ir kaimus ir, stabterėję 
valandėlę, prie kiekvienos 
bakūžėlės kartoja visam kri
kščionių pasauliui, kad mir
tis žuvo — gyvybė trium
fuoja.

Senai
mos baltąją skrandą, 
lė linksniai 
kili, 
pumpurėlių;
krantai, 
vandens veidelio, kažką slė
piningai pasakoja banguo
jančiomis vilnimis; giriose 
paukščiai tyliai klausosi iš 
tolumos aidėjančių pamišky 
varpų garsų... Visas pa
saulis, nerimasčio rūbus pa
dėjęs, žvilgančiomis džiaugs
mu akimlis laukia 
— saulės patekant.

Nerasi nė vieno
kurs širdy lient kartu su vi
sais nejaustų džiaugsmingai 
aidėjančių Aleliuja garsų. 
Visi žino, kad nėra ir būti 
negali didesnės laimės už a- 
napus gyveninio ribos pa
skelbtos visiems Amžinos 
gyvybės.

Kas gi tatai yra žmonijos 
laimė, jeigu ji tebūti] laiki
nas mūsų žaislas ? Argi mū
sų aukavimas, vargai ir mir
tis gali baimė surakinti 
džiūgaujančią si(>lą ir jos 
neribotus troškimus, jeigu 
mums Kristus būtų neparo
dys savo pergales mirčiai!

Niekais pa virsti] visi mū- 
tvir- 
surū- 
jeigu

mūsii darbus lydėti] tik liū
dni atminimai ir duoliės 
ianisios sienos.

Mūsų kasdienines pareigos, 
kaip ir maldos, yra religijinio 
gyvenimo dalimi.—Bacher.

* *

v i VERTYBĖJE, 
taip aprūpintas

Velyki] įyįą varpams pra
bilus, sužvilgo rasa ant me
džių šakų; vėjalis nutilo, 
laukdamas ‘saulės, kad per
davus jai Aleliuja posmus.

Ir žmonės, išvydę Kris
taus triumfą, sužiuro links
mai kits kitam Į akis.

Visos bėdos, visi vargai 
visi džiaugsmai, visi laimės 
Iroškimai jirasiveržč vienu 
balsu — Aleliuja.

Gamta pritarė džiaugs- 
mui žmonių, žaliai žaliai pa- 
si puošdama, lyg norėdama j 
pajuodavusias savo kūno 
žaizdas apgaubti vienu vil
ties skydu.

Užmiršo žmones 
skriaudas; iš visos 
atleido savo priešams ir nie
ko kito nenorėjo girdėti, 
kaip linksmąją naujieną 
kartoti: “Kristus kėlės!”

Ir tie. kuriuos likimas bu
vo išmetęs iš visuomenės bū
rio. kuriems tik geležinės 
kalėjimo sienos kaliojo liū
dną atgarsi žingsnių, pro 

I pravirus langus nugirdo to-’

Skyriai

Portland Bangor
Worcester

watch ESSEX the CHALLENGER
ATIDARA VAKARAIS

THE HENLEY-KIMBALL CO.
Tt 

Ir Šie Metropolitan Pardavėjai
Gilchrist Co., Washington at Winter Johnson Automobile Co., 916 Commonwealth Ave. :Ą

The Luitą Bark G a rage, 
Avė.

I Iu<lxon-Exsex Co., 491 
Avė.
K: \Vinter Hill Hudson- 
T39 Broathvay 

I’oirtiteo Sales & Service 
\Vakef ieltl Motor Sales- 

Main St.

Į JIE VERK:
,‘{6X Oeean

RONBL'RY:
Blue Uiti

SOMERVILLI-
Essex ('<>.,

STONEHAM :
\VAKEI- IEJ.D:

<!t Service,
\VALTHAM: \Villinm McKelvey, Inc.r 

173—17.7 High St.
\VATERTO\V.N : Claflin Hu<lson-Essex 

Co.. 32 N. Beacoti St.
\VA VERLEY: Harris & Koach, Wa- 

verley Sątiare.
\VELLESLEY : \VeIlesley Motors, Ine., 

Poloniai Building
MEST RONBl'RY: Bellevtie Motors, T 

1716 Centre St.
VVLNCHESTER: The Dean Motor Car~ Z 

('o.. Go.7 Main St.
MTNTHROl’: lludson - Essex Co„ 

\Vinthrop Centre Jj.
\VOB('RN :McGilvary Bros., 263 Mafit- 

Street

Hutlson - Essex Co., 
22<> Hovanl St.

KRANKI.IN : Supple & l’olse.v, Summer 
SI.

IIYDE l’AKK: Thomas .T. Halpin, 12 
Centrai Avė.

JAMAICA l’LAIN: Coolidge Hudson- 
Essex ('<»., .779 Centre St.

LĖNINGTON: Tliayer Hndson-Esses 
('<>.. 4so Mass. Avė.

MAI.DEN: \Vright Hudson-Essex C<>., 
2X4 rieasaiit Si.

; MATTAI’AN: Hudson-Essex 
Blue Hill Avė.

M EI tl 'OlU >: Hudson-Essex
Mysfic Avė.

MEDEOKD: Huds<>n-Essex 
P.roadvvay

’ MELUOSE : K. W. EeH<>ws 
Cpliam St.

iNFAVTON: Krank
’ VVasbingtoii St.

Koliert

ALLSTON: Hudson-Essex C<>.. 122 ■ I- KAMINGHAM f
Brigliton Avė.

AKLLNGTON: \Viliner G. Tenney, 793 
MtissachusetLs Avė.

P.RGOKMNE: Hu<l<on-Essex C<>., 91 
\Vasbington St.

CAMP.IUI>GE: 
Massaclnisetts

<'A M BRIDGE:
1.77 Vassar Si.

CAMRRIDGE NOKTU :
1!M>.’> Massachusetts Avė.

I CHARLEST(»WN: Sulliyan S<|. Mot.ir 
Sales, 644 Main St.

(’HELSEA: P»ron<hvay Garage, Ine.,
1.7 Eonrtli St.

DEDJtAM: Dedhnm Motor Mart, Ine..
17 Easfern Avė.

DORCHESTER: James T. Beck\t
| ('<>.. Ine.. Edtvard Everett S<į.
KAST MILTON: E. E. \Vadswoi 

Ine., 424 Adams St.
EVERETT: I>ean Motor Car ('<>., 87lQCINCY: S.vlvoster 

Broa.hvay. į \Vashington St.

1077I>. Ra.v Etlger.
A ve.
Henley - Kimball

>

Bnovn Bose,.
i 

r '

Co., iw

šviesesnio LIETUVIAI AMERIKIEČIAI!

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
_______ rytn didžiuoju Baltic-Amcrica Li-

Co., 4

W. Bakcr, Town

nntl Carson, 84

savo
širdies

Ar rasime mes 
bent vieną žmogų 
kuri būtų paneigusi amžiny
bės troškimą ir tikėjimą jo
je atsibusti.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

su troškimai, sugriūtu 
riaušių miestų sienos, 
dytų rankose arklai. (’<>,, G45

rili. Į _NORWOOI >: 
Sqttare

■87l

"I’OLlTNTA"............ Gegntec 11
LITI ANLV’ ....Gegužės IX

IŠI’LALKLMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK 
•POLONLV .... Balandžio G

"ESTONIA".. . . Balandžio 27

kur nors 
ar tautą,

& (•<>., 29

DIENAS ANT OKEANO

BOSTON, MASS

Į arba is

per Cherbourg ar Bremen
------ Did?iauai&i& ir Graičiaūgiaie laivais _

t

Laivu “LITUANIA” 
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 N. 
Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis

Palydėtai bus prityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
I>el informacijų ir kitko, kreipkitės j Buitie Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jtihis pilnas ir puikias informacijas, 
taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street New York, N. Y.

*Kamgi šiandie butų ma
lonu kęsti gyveiihno vargą, 
jeigu jis nelaukti] 
■■vtojaus. luinoje aidėjanti garsą Ale

liuja... Ir jųjų širdyse 
kraujo takai pradėjo spar
čiau mirguliuoti, nes kry
žius visiems laimę žadėjo...

Gaudė varpai iškilmingai, 
pindami Kristui garbės vai
niką. vieton gėlių segdami 
Aleliuja... . P. -V.

(“Karys”)

LIETUVOS

Gegužės 18 d., 1929 m., pažymės 
naują svarbų žingsnį suteikti pa
togumų Amerikos lietuviams, ke
liaujantiems į Lietuvą ir sustiprin- 
1i Lietuvos prieplauką—Klaipėdą. 
Baltic-America Linija, visų Ame
rikos lietuvių agentams maloniai 
pagelbstant, ruošia pirmutinę vie
nų lietuvių, ekskursiją iš N’e\v 
Yorko tiesiai, be persėdimo, Į 
Klaipėdą. Ekskursija išplauks iš 
Xew Yorko gegužės 18 d., 11 vai.

---------------- -- ------ ■ — *• 
visų persėdimų, nereikės trauku 
niais trankytis, ar mainyti, be jo-į’ 
kio vargo pasieksite Lietuvą.

Važiuokite į Lietuvą šiemet 
plaukite Baltie - America Lin 
laivu “Lituania” su pirmutinę 
vienų lietuvių ekskursija. Info 
macijų klauskite savo vietinio lai 
vakorčių agento.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
CIJŲ ŽENKLAI

EKEMEN ir EUROPA
arba ant kitę populiarią, laivę šios Linijos

TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ
Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi puses

Parankus ir tiesęs susisiekimai su visa Europa.
Reguliariai Plaukimai 

Sugrįžimui certifikatę ir kitę informacijų
klauskite vietos agentę arba

NOKTU OERMAW
LLCYE)L *

r.

Jono broliui, Philadelphia, Pa. 
—Apie Žukausko, nezaležnikų ku- 
nigužio, “monkey” biznį Lietuvoj 
ir Amerikoj nedėsime. Jeigu gau
site dokumentus iš Lietuvos pri- 
siųskite. gal tada ką nors ir Įdė
sime.

X. X., Xcwark. X. J. — Jeigu 
ponios Xewarkietj's įspūdžiai -iš 
Lietuvos, parašyti laisvamanių 
spaudoje, nepatiko Tomistai, tai 
nė jų kritika nepatiks mūsų skai
tytojams. Nctnlpinsime.

nijos laivu “Lituania.”

Lietuviai Amerikiečiai! Čia jums 
siūloma graži proga tikrai sma
giai, gražiai ir patogiai nuvažiuoti 
Lietuvon, atlankyti savo gimines 
ir turėti smagią, be jokių rūpesčių 
kelionę, nebrangia kaina, su pir
mos rūšies patarnavimu. Plauksi
te tiesiai į Lietuvos Respublikos 
nuosavą uostą—Klaipėdą.

Ekskursiją palydės gabūs paly
dovai, kurie prižiūrės visus, iki ma
žiausiam, keleivių reikalus. Laivu 
“Lituania” plaukdami, išvengsite

tat
tlkA. Darbas arttsttiUraa Kalno*

M. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lawrence,

nntn) «pedalyt* ir ilgu mat.
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dirbs, mokiniai.

V

Dieve! Ma- 
manę aplei-

t

pragyvenimu aprū-
V

veltui atėjo

Viršminė-
vra

Atėjo Velykos žiedais pasipuošę 
Palaiminti sutemtos,1 žemę ir dangą
Ir džiaugsmo girliandos vainikais apjuosia 
Lūšnelės ir rūmų beskambantį langą.

Kai žėrinti perlais rytų saulė kėlės— 
Suskambo pirmi “Alleliuja” aidai. 
Tš žydrumos leidos baltosios vėlės, 
O dangų ir žemę iškaišė žiedai.

buce per week yeariy. .$2J5O
$3.00

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams   ..........$4.50
Užsieny metams  .............................$5.50
Vienį kart savaitėje metams....$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met. $3.00

Velykos kaip stichija žmones užbūrė 
Varpelių gaudimais, aidesiu giesmės. 
Šviesos ir sonatų krūtinėje jūrė^— 
Ir kas sielos gelmes pažinti galės?..

(“Rytas”)

DARBIFHKkĄS'
(THEWOBKEB)

Poblished every TUESDA Y and FBIDAY

—■-------- t>y------------

KANČIOS GELE* * t ’ r - . r . ■
(Legenda)

— ondfir Att M MUfll 8,' ’ -- -----^' ^.'4'LA'
.. r ' %

A Aeceptance for malling at spėriai rate of postage provided for in Sectlon 1103 
sbvĮ . Act of October 8, 1917, authorlzed on July 12, 1918" •' -y.?

> SUBSCRIPTION KATES:
i Domestlę yearly ;...__________
"■Forelgn yeoriy..............................

. IkMMnft once . 
Fprelgn once per week yearly...

“D ARBININKAS”
B66 West Broadway . ' ' South Boston, Mass,

Telephone South Boston 0620

(ATLIKTA iįl ATLIEKAMA 
k- ' -- •,--

Sutemo; Uolos skilo ir že- 
K- mė drebėjo. Ant Golgotos 
g ..merdėjo tarp dviejų nusi

kaltėlių Atmestasai Mesijas, 
p Visi Jį apleido.. Apleido net 

’ / ‘Pats ‘Jo dangiškasai Tėvas, 
.-^ nes Jis mirties agonijoje 

šaukė: “Mano 
no Dieve! kam 
dai!”

Atrodė, kad
Mesijas į šį pasaulį, kad Jo 
darbas nedavė vaisių, kad 
Jo pasiuntinystė baisiausiai 
nenusisekė. Jo pasekėjai li
ko išblaškyti, Jo priešai 
triumfavo.
— Taip dar masonai Jis va- 

y karieniavo paskutini sykį 
( su savo artimiausiais drau- 
t gaiš. Kiek meiles jie tuo- 

met Jam rodė, bet už valan- 
L;_ dos-kitos vienas Jį pabučia- 
| ; vimu priešams išdavė, kitas, 
Kykurį Jis padarė savo Baž- 

nyčios viršininku, išsigando 
E; tarnaitės ir net tris kart Jo S' 
r • išsigynė: tas mokinys, kurį 
F* Jis labiau už kitus mylėjo, 
L palikęs net drobulę, kuria 
gg buvo apsisiautęs, nuogas pa- 
£-7 Hėgo. Visi mokiniai 
fcfęlo Jį.

F-: ’ Kaip dar netoli ta
da, kuomet Mesijas 

pjiferže kruvinoje 
.’ rengėsi prie tos baisios kan

čios. Tiek sykiu Jis jiems 
yra kalbėjęs apie kančią, 

j bet jie Jo nesuprato ir štai.
kuomet kančia jau čia pat, 

0 vienas jų, Ju-

tĮ

y

aplei-

valan-
Alyvą 

agonijoje

fii Kristų! Mate Jis atei- FTT ■«< !f ' • Z T-,-! I i

■0 -
“ •
•»* I

D. Mickaitė~
VELYKŲ VARPAMS GAUDŽIANT

ties3 ^erodus ir Pilotus pradedant Nėranais ir iki Leni
nų, Callesų ir toliau iki pa
saulio pabaigos; matė, kaip 
jie kryžiuos Jo sekėjus. Ma
tė vigus tuos, kurie, negalė
dami žudyti Jo sekėjų kū- 
Tii], žudo j IĮ idenliiS; jų 
las.

Gal skaudžiausiai Kristus 
atjautė ne minios šūkavi
mus pas Piloto namus ir ne 
savo tautos vadų sąkalbiavi- 
mą, bet tų, kad Jį apleido' 
Jo kančios valandoje tie, 
kuriuos Jis labiausiai mylė
jo, kurie turėjo geriausiai 
Jį pažinti, Jį pamylėti ir 
Jam ištikimi būti—Jo mo
kiniai. Matė Jis, kad atei
ty bus daug tokių Jo moki
nių, kurie bus ta “druska 
išdvokusia,” kuria nebebus 
galima sūdyti Jo Bažnyčios, 
kurie prisidės ne prie Jos 
apsaugoj imi) nuo puvimo, 
bet patys ją pūdys.

Matė Kristus visus savo 
“nepasisekimus” praeity ir 
ateity, bet Jis, merdėdamas 
ant Golgotos tarė: “Atlik
ta!”

Ir ištik rujų, atlikta. At
likta didžiausias nuo pasau
lio sutvėrimo darbas, pasau
lio atnaujinimo, atpirkimo 
darbas. Kristus Įskiepijo 
naują, galingą jėgą, kurios 
pasaulis neturėjo. Nemėgo 
jos žmonės Kristuje, ne
mėgsta Jo sekėjuose. Prie
šinosi jai ir pasikėsino ją 
sunaikinti draug su pačiu 
jos Skiepytųjų. Ir manė pa
saulis. kad jam tai pasisekė 
padaryti. Prikalęs Kristui 
prie kryžiaus, pasaulis ma
nė, kad laidodamas Kristi], 
palaidojo su Juonį ir Jo at
neštąją Jėgą. — Apsiriko. 
Kristus ir Jo slaptinga Jė
ga pasirodė esą galingesni 
net už pačią mirtį*

Ir liega amžius po am
žiaus. l>et Kristaus priešai 
vis dar tebemano, kad jau, 
jau nugalės, nugalės, kad J į 
palaidos ant visados, kad Jo 
jėgos — Meilės—vietoje in- 
1 ronizuos pasauly savo jėgą, 
Savymeilę. Dideli ir maži 

Barabai “riebūs
Voltaire’iai, Le
menki ožiukai:

Jonas Balkūnas

HOOVĘR IR NEDARBAS
Ponas -Prezidentas tikėda

mas į prosperity, gal ir ban
dys įgyvendinti visuotiną 
prosperity. Galime tikėtis, 
kad jis prašysiąis Kongreso 
nedarbą padiskusuoti ir iš
eitį rasti. Žinia, privačios 
industrijos privalo koope
ruoti šu valdžia,
t os rekomendac i j os
praktiškos.

Pranešama, kad p. 
ver’io adutinistracija 
rengias suorganizuoti 
000 darbininkų rinkti 
z;į—statistikas.

<

—

/

Hoo- 
jau 

100,- 
cen-

Kongreso 
lyderiai dar nenusistatę ka
da cenzą pradėti ar žiemą, 
pavasarį, vasarų ar rudenį. 
Rinkėjai miestuose 
dvi savaiti, kaimuoe vieną 
mėnesį. Be to 6,000—7,000 
asmenų, bus samdoma cenzą 
sutvarkyti Šis cenzas bus 
1930 m. Jis apims aktualų 
asmenų skaičių šalyje, jų 
tautinę kilmę, užsiėmimą ir 
padėtį. Šis cenzas sužinos 
be darbo darbininkų skai
čių ir ją padėti, 
dės orientuotis 
kams pagalba.

Domis Uoover 
nierius. Jis gal\ 
tiškai ne teoretiškai. Su 
darbininkais dirbo artymai. 
Iš jo galinu* laukti daugiau 
negu iš pirmiau buvusių 
prezidentui (daugumoje ad
vokatui). Ekstra kongriso 
sesija šaukiama balandžio 
15 dieną. Ši sesija bus dau
giau pašvenčiama ūkininkų 
reikalams. Nedarbas suma- \ 
žės, jei ūkininkų padėtį pa
gerins^ Kitų industrija rei
kalus taipgi su laiku riš. 
Nedarbas būsiąs rimtai ko
vojamas.

Gaila žmonių, nors yra Jo kan- 
kirftojai.

Kraujuotas prakaitas lašais la- 
šojo ir gėrės į sausą žemę. Kristus 
vis meldės.

Iš aukšto dangaus siuntė mėnuo 
šiurpulingą šviesą. Švelniai žaidė 
su medžių šakomis, nubarstyda- 
mas sodo takelį margu audiniu. 
Jėzus atsikėlė ir nuėjo prie moki
nių. Mokiniai vėl miegojo. Kris
tus prikėlė juos: "Miegokite jau 
ir ilsėkitės, štai valanda prisiar
tino, o žmogaus Sūnus bus išduo
tas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės 
ir eikime; štai prisiartino tas, kurs 
mane išduos.’’

Didelis ginkluotų karių būrys 
įpuolė j sodą. ITyšaky č.jo Judo- 
šius. .Judesius slinko tiesiog prie 
Jėzaus. Ir atsitiko taip, kaip Jė
zus buvo pasakęs: mokiniai išąj-

• c.

skirstė, Petras užsigynė:'"Aš ne
pažįstu to žmogaus...”

«
* •

Kai šviesi dienele išdienojo ir 
pirmieji saulutės žvalgai pasveiki
no pabudusią žemę, rado spindu
lėliai Alyvų Darže, kur Kristus 
klūpojo, nuostabiai gražias gėles. 
Kur kraujuotas prakaitas liūtiško, 
ten jos jau žydėjo.

Žiedų viduryje buvo vinys ir 
erškėčių vainikas, penkios žaizdos 
ir taurė.

Šias gėles praminė "kančios gė
lėmis.”

Ir kai suskamba bažnyčioj var
iai. jos pražįsta. Šalti nuo jų tau
res rasos lašai byra žemvn ir ge
riąs į sausą žemę... L. Skačkauskas 

("Rytas”) .

Kristus su mokiniais atėjo Aly
vų Daržan. Tyliai šalia jo slinko 
.............  Paprašęs mokinių pa
laukti, kiek pasitraukęs toliau, 
klaupės ant kelių ir meldės.

Šv. Petras nerimo. Visus krėtė 
baisi nerimastis, nes Kristus pasa
kė: “Vienas iš ji] mane išduos.’’ 
Mokiniai susėdę prie rožių krū
melio tyliai kalbėjos ir teiravos, 
kodėl visų mylimas Mokytojas 
toks nuliūdęs. Labiausia baisėjos 
išdavystės. Atsiskirdamas Kristus 
jiems buvo pasakęs: “Mano siela 
nuliūdusi iki mirčiai. Pasilikite 

ir budėkite drauge su ma- 
Suklaupė visi ir karštai 

Aukščiausiąjį atitolinti ne- 
Mokiniai vėl susėdo ir nė

tauta “žinojosi:” pasirinko 
Barabą ir prikalė Mesiją 
prie kryžiaus.

Žmonės atmetė Mesiją: 
nesuprato ’jo dvasios, at
metė Jo mokslą ir Jo kū
ną prikalė įtrie kryžiaus. Ir 
Mesijas- “sušuko dideliu 
balsu: Tėve, i tavo rankas 
aš atiduodu savo dvasią” ir, 
taręs: “Atlikta,” mirė.

Atlikta? kas atlikta? Ro
dos, nieko neatlikta. Viskas 
pasibaigė baisiai ir rodos 
galutinai. Vadas mirė. Jo 
pasekėjai išblaškyti ir išsi
gandę slapstosi^ Jo priešai 
taip lengvai su Juo apsidir- 
l)o ir triumfuoja.’

Ir matė Mesijas nuo Gol
gotos ne tik tuos, kurie Jį 
kale prie kryžiaus, kurie 
džiaugėsi iš Jo kančių tuo
met. kurie tenai keikė ir iš
juokė Jį: matė ne tik Jeru- 
zolimą. Prieš akis Jam sto- 
Tėjo lygiai aiškiai ateitis, 
kaip ir dabartis ir praeitis. 
Jis matė, kad ateity perdėnf- 
kartosis tas. ką Jis pats ga
vo patirii. Ką Jam darė, 
darys ir Jo Bažnyčiai, Jo 
pasekėjams, darys Jam Pa
čiam ateitv, ka vra darė 
praeity.

Štai apaštalai apleido Jį 
tuoj po Meilės Puotos. Jis 
mate tuomet visus tuos, ku
rie ateity apleis JĮ, išsiža
dės Jo iš baimės, ar dėl pel
no: kurie no tik užsigins, 
kaip kad Petras užsigynė, 
bet parduos JĮ kaip kad Ju
das JĮ pardavė, ir tai tan
kiai net už žemesnę kainą: 
už kelius skatikus, už men
ką atžymėjimą. pelnytą pas 
pasaulio Herodus. už puikv- 
l>ėlę patenkintą, 
mėlį, už kerštelį.
kaip tie smulkūs ir stambūs 
ateities Judos paviršutiniai 
JĮ bučiuos, lūpomis JĮ gar
bins. dėsis Jo uoliais sekė
jais. bet savo širdyse nešios 
xisą Sanhedrino’egoizmą ir 
Kristaus neapykantą.

Jis matė visus ateities Ba
ra bus. kurie patys save sta
tys aukščiau už Kristų ir 
kuriuos minia pripažins iš- 
mintiūgesniais ir prakilnes
niais už Kristų, prieš ku- 
riuos minia leirttšiš’tr šauks:

paskutinius penkis 
kas žiemių vienur ar 
darbininkai buvo be 
ir valdžia su draugi
jai ino duoną. Pernai 

York’o senatorius

Svarbiausias klausimas, ku
ris teks naujam Preziden
tui išrišti, tai nedarbo klau
simas. Kokios svarbos esąs 
nedarbo padėtis, sunku pa- 
sakyti. Negalima užneigti, 
kad prosperity nėra visuo
tinti. Kiek esu be darbo dar
bininkų, griežtai nustatyti 
skaitlinę negalima. Valdžia 
neturi tyrinėjimo biurų, nė 
statistikų. ''Nėra kas nedar
bą numatytų, tyrįnėtii, dar
bininkus informuotų arba i- 
statytų darban. Nėra nu
matyto fondo dėl viešų dar- 
bų. Nėra būdų darbininkų 
perteklių anglinėse ir audi
ny č i ose 
pinti.

Per 
metus 
kitur 
darbo 
jomis 
New
kVagnvr kongreso debatuose 
tvirtino, kad penki milijo- 
narriarbininkų buvo Ik* dar
bo. Abejotina, kad tiek bū
ta be darbo. Arti 3 milijo
nai tikrai nedirbo. Jei prie 
prosperity tiek be darbo, ką- 
gi kalliėti apie plataus ne
darbo laikus.

Nedarbo laikams reikia 
prisiruošti. Padėtis priva
lo būti ištirta ir kiek galint 
taisoma. Nilo 1921 metų tu
rėjom Įvairiu federalią. vei
sti j ii ir privačių nedarbą iš
tirti komisiją. Gavome ra
portus ir rekomendacijas, 
Ix?t pagalbos darbininkams 
nič-nieko.

f_______ _ __ i
1 Tntai senatas Wasliing- 

1one vėl paskyrė komitetą 
(apšvietus ir darbo), kuris 
pateikė (tik šįmet) septy
nias rekomendacijas:

L Privačios industrijos turi 
prisiimti atsakomybę stabilizuo
ti darbą ir valdžia privalo ko
operuoti.

2. Privačios industrijos pri
valo darbininkus apdrausti ir, 
jei bus reikalo, valstijos ap- 
draudą dapildys (supploment).

3. Valstijos ir miestai priva
lo be darbo darbininkais mai
nytis ir federalė valdžia pa
dėti—koordinuoti.

esąs

• v

Patyrimas per daug daž
nai mus moko, kad žmonės 
mažių mažiausia moka su
valdyti liežuvi,
noza.

čionai 
nim. ’ ’ 
prašo 
laimę,
kaip nenusikratė baisios minties.

Kai Kristus sugrįžo prie savo 
mokiniu, rado juos - miegančius. 
Jis žadino juos: “ Petrai, tu mie
gi? Taip, jūs negalėjote budėti su 
manim nė vienos valandos. Budė
kite ir melskitės, kad nejpultumėr 
i pagundą.’’ Ir vėl paliko juos 
pasimelsti.

Kristus baisėjosi artėjančiomis 
kančiomis: skaudžiomis rykštėmis, 
erškėčių vainiku... Girdėjo jis mi
nių šauksmą “nukryžiuot jį, nu- 
kryžinoti...” Šaukė toji pat minia, 
kuriai Jis gera nešė; toji pat mi
nia, kuri, Kristui įjojant i Jeruza
lę, painias po kojomis klojo. Kaip 
ji dabar pasikeitė. Kaip ji pilna 
neapykantos ir pagiežos; kaip ji 
<Legdama kerštu trokšta nekalto 
kraujo... Minia teis Pasaulio Ga
nytoją. kaip žmogžudį Barabošių.

Mato Kristus didelį medžio kry
žių, mato save prikaltą, baisaus 
skausmo perimtą...

KILSIU, PAKILSIU .. .

i

už piktu- 
Matė Jis.

Į saulužėlę sesutes žvaigždes. 
Kilsiu vai kilsiu sparnais plasnosiu. 
Ten mano džiaugsmas, ten laimė mano. 
Ten tėviškėlė, brangus Tėvelis...

4. Jungtinių Valstijų darbo 
pagalba (<rnpioyment service) 
privalo n organizuotis.

5. Valdžia privalo įvesti ga
rą sistemą rinkti nedarbo sta
tistikas pradedant su 1930 m. 
cenzu.

f

t- Jo mylimoji tauta JĮ at
metė. Jos valdovas. Hero
das, išjuokė JĮ ir panieki
no, jos dvasiškoji vyriausy
bė pasmerkė Jį mirti ant to 
baisaus kryžiaus. “Mano 
tauta. ką tau padariau, ar
ba kame nuliūdinau?” Ir 
lietik tautos viršūnės troš
ko Jo mirties. Minia pas 
Piloto namUs, žiūrėdama i 

nuplaktą, 
tujais. rėkia:
us, ant kryžiaus jį!” Net 
otui pagailo Jo ir jisr-są- 
pe randąs Jame, jokios 

ir klausė minios: “Ir 
Jis pikta padarė ? Bet 

le dar .labiau šaukė: Pri-

apsiliejusi 
“Ant krv-

• •

salk jį ant kryžiaus!”
į Tauta Jį atmetė. Ir ką gi 

pasirinko į Jo vietą, ką pa
statė aukščiau už J į ? Pi
gų demagogišką maistinin- 

“ pat notą,” žmogžudį- 
t)ą ! Minia rėkia: “Ša
tą, 

rTabų!” Pilotas.. . ėmęs
, nusiplovė rankas tan

ios akivaizdoje ir tarė: aš 
neesu kaltas šito teisiojo 

aujo; jūs žinokitės.” Ir

paleisk mums Bu
vau-

pasaulio 
jaučiai 
minai ir
Šliupai su užkampiu politi-
kieriukais sutartinai eina 
prieš Viešpati ir prieš Jo 
Kristų ir džitmgiasi JĮ tuoj 
palaidosią. Džiaugiasi vel
tui.

Kiek tai sykiu jie yra .jau 
“palaidoję” Kristaus moks
lą. Jo meilę. Jo Bažnyčią, 
bet Ji tuoj prisikėlė kurkas 
galingesnė. Jo mokslas 
skaisčiau švietė gabiausiems 
pasaulio protams. Jo meilė 
uždegė naujus širdžių mili
jonus.

Teisingai pasakė Kristus 
ant Golgotos: Atlikta! Pa
sėtas Meilės gimdas, kurio 
nenustelbs visos pasaulio ir 
pragaro galybės.

Kryžiaus Tjhtrdš

ALELIUJA

Mano laimužės sparnai jau augti, 
TnoH*aš pakilsiu—džiaugsmą išvysiu— 
Tuoj aš ilsrsirm^ Karairans~soste. 
Ir nebejausiu drėgnosios žemės...

G. Valdžia, valstijos ir mies
tai privalo tuoj įvesti įstaty
mus, kurie numatytų sistemą 
dėl viešų darbų ir taip suda
rytų rezervą itedarbo laikams.

7. Toliau svai-stytini esą du 
dalykai: nedarbo pasekmės dėl 
industrijos išsivystymo, kaip, 
kapitalo konsolidacija: ir rei
kalingumas bei naudingumas 
numatyti (ir paskirti) arba 
per privačias industrijas, val- 

~—stljas at-ha per fedcralę vaK 
džią.—senatvėje pensijos siste
mą.

Šios rekomendacijos yra 
ne naujos. Jos sutinka su 
kun. J. A. Ryan. D. D. min
timis, kurias išdėsčiau “Ne
darbas ir jo priežastys” 
straipsniuose. 1922 metuo
se nedarbo komisija, kurios 
pirmsėdis buvo dabartinis 
Prezidentas p. II. Uoover, 
pateikė kuone tokias pat re
komendacijas.

Iškilmingas, 
Paslaptingas 
Aušta Rytas 
Velykinis... 
Varpas gaudžia 

ic><i i j n n iš 2
— Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!.. 
Kėlės Kristus - -
Mirčiai galas —
Koks tai džiaugsmas 
Begalinis!
Giesmė veržias
Iš krūtinės:
— Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja?..

A. S-kas
(“ Žvaigžde")

J
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ten ne-

Parodykime kad e- pulti ŠiaurinėsJLietuvos life-

vv-

Kun. Jonas J. Jakaitis!

-laikraštuko.

Karakulis Šv.

diena, kovo 4šv. Kazimiero

išgąsdinęs 
Bet ar ga- 
kaip tas 
triukšmas

LIETUVIU VISUOMENINIO VEIKIMO ORGANIZUOTŠS 
REFORMOS PROJEKTAS

metų nederlius, 
Šiaurinės Lietu- 
sunkia našta pri- 

kratšo netik bied-

7. Organizavimu idealingųjų Į kuopeles bei draugijas ir 
jiems vadovybės teikimo.

S. Palaik'.inu pastovaus organizatoriaus, kuris lankytų 
Iii tuvių kolonijas, diegtų jose šios organizacijos idealogiją, 
a.iklentų vietos veikėjus, gi visuomenę organizuoti! j šios 
organizacijos skyrius.

vieno lietuvio, kuris šios 
taip didelės nelaimės ištik
tiems savo broliams neišles
tų .savo gaijestingos raukos. 
Visi o visi privalome susirū-

geria iš džiaugsmo, ge- 
paka- 
ir ge-

IV. Priemonės.

1. Gilesnio tiesos pažinimo bei augštii idealų skleidimu 
ii dorinio sugedimo smerkimu: spaudoje, bažnyčioje, meti
niuose katalikų kongresuose, seimuose ir Įvairiuose susirin
kimuose. (

2. Atatinkamų Kongreso rezoliucijų plačiu išplatinimu.
3. Leidimu specialiu Rubleliui
4. Geros spaudos, vienuolyirų, kolegijų ir kitų kultūri

nių Įstaigų rėmimu.
5. Kolonijų viešų susirinkimų, apskričių suvažiavipių ir 

visos Amerikos lietuvių katalikų kongresų rengimu.
6. Tikybinių pažiūrų gilinimu, pamaldumo skleidimu, 

viešų pamaldų už tautą ir tėvynę rengimu.

2, 
šoistitucija, mokesčių knygelė. .

7. Įstojimo mokestis siunčiamas Į centrų.
B. Narių mokesčius nuo pavienių, draugijų 

išmoka skvri^m^^Įdyba.

šiai it tie redkTaukas Siau- 
rinės Lietuvos -badaujančių 
sušelpiami. Na o mes ame
rikiečiai ar ilgai tarsimos 
per ką siųsti dar nesurink
tas aukas? Jau laikas dar
bas dirbti, bet ne tuščiu gin- 
1*ų hiikirfeiRtr. *........ —

Visi Am. Liet. R. K- Fe-

per-

deracijos skyriai, Draugijos, 
Centralinių organizacijų 
kuopos — visi privalo tuo 
šelpimo reikalu susirūpinti 
ir savo susirinkimuose da
lyti rinkliavas, parinkti 
žmonių kurie sutiktų po sta
bas ar dirbtuvėse parinkti 
aukų Šiaurinės Lietuvos ba
do ištiktiems mūsų broliams 
šelpti ir surinktas aukas per 
savo draugijos ar kuopos 
valdybas tuojaus pasiųsti 
Federacijos Cenfrah 
siuntimui Lietuvon.

Amerikoje gyveną kilusie
ji iš Šiaurinės Lietuvos, da
bar visi turėtų atsiminti li
kusius savo gimines Lietu
voje ir juos kuo galėdami 
pašelpti. T Federacijos at
sišaukimą pirmoji atsiliepė 
su savo auka tai geraširdė 
čieagietė p. Teklė Sipavičie
nė, prisiųsdamu doleri ba
daujančių šelpimui. Kas 
daugiau paseks šios garbin
gos moteries pavyzdi i

Štai švęsime garbingą 
Kristaus prisikėlimo šventę 
— Velykas, atsiminkime, 
kad tūkstančiai mūsų broliui 
gyvenančių Šiaurinėje Lie
tuvoje, Šiaulių, Rokiškio, 
Biržų ir kitų apygardų lie
tuviai tą taip didelę šventę 
švęs tuščia burna, išblyšku
siais veidais, be kąsnio juo
dos duonos. Maži vaikeliai 
šauks “ma, aš duonutės no- 
riuk’2 
šame tikri Kristaus sekėjai 
ir tą dieną nors mažą auke- 
lę skirkime badaujančių su- 
šelpinūii. Būtų labai pra
kilnus ir pagirtinas darbas, 
jei mūs gerbiamieji klebo
nai savo bažnyčiose paragin
tų žmones aukoti Šiaurinės 
Lietuvos badaujančių nau
dai.

Lai nesiranda nei vienos 
draugijos, nei vienos kuopos 
kuri savo susirinkime nepa
darytų rinkliavos badaujan
čių šelpimui, fe nelieka nei

(lojo: 
rėjom... 
tuokliai 
savotišką “procesiją.' 
rėsi kačergų, lopetų, šlūotųj 
ir mušdami“! keptuvą šĮyk-^ 
ščiausiai rėkaudami prade- rž 
jo eiseną aplink karčiamą. 
Karčiamninkas norėjo 
tvirkėlius sugėdinti ir nuo J 
tokios šlykščios nedorybė j 
sulaikyti, bet šie, žinomA, ne^ 
paklausė ir dar norėjo žydą A 
sumušti. Persigandęs ir bai- A 
šiaušia i pasipiktinęs žydas | 
su vi sa sa vo še i rulvna pa- J 
spruko, <> girtuokliai tęsė to- 
litui savo biaurų darbą.

Kada ši “procesija,” pa- J 
baigus eiti treti kartą aplink j 
karčiama, suėjo i jos vidų, į,J 
žydo gaidys sugiedojo tris 
kartus. Rodos pagal gai- | 
džio duotąjį ženklą, žeme -į

DIEVO 1
Tki devynioliktojo šimt

mečio pirmosios pusės visoj 
Žemaitijoj buvo garsūs savo 
jomarkais Balsiai. Balsiuo- 
še buvo ir parapijos bažny- 
čia, o dabartinė Šilalės pa
rapija buvo tik Balsių fili- 
j a'. Tuo laiku, apie kurį1 čia 
.pasakoja, Šilalės dvarą, ku
riami priklausė beveik pusė 
Balsių parapijos, valdė la
bai žiaurus ir ištvirkęs Pil
sudskis. Bendrai imaųt Že
maičiai jau iš prigimties y- 
ra labai pamaldūs ir kiek 
anksčiau buvo atkakliai pri
sirišę prie savo senosios bo
čių tikybos, tiek vėliau pa
mylėjo katalikybę. Tad ne 
veltui visas krikščioniškas 
pasaulis Žemaitiją vadino 
šventąja.

Prie pat vieškelio iš Šila
lės Į Balsius yra Šilų kai
mas, kuriame gyveno Pilsu
dskio baudžiauninkai. Kai
mo ^le, jau visai netoli Bal
sių, prie vieškelio, buvo kar
kiama. kurioj ir taip jau nu
kamuoti Pilsudskio bau
džiauninkai pragerdavo pas
kutinįjį savo turtą. O šilų 
gyventojų dauguma, kaip ir 
jų ponas, buvo pagarsėję 
girtuokliai, mušeikos ir iš
tvirkėliai.

Atėjo Velykos. Jau .šešta
dienio vakarą nusipasnika- 
vę žmonos gausingais bū
riais traukė į Balsių bažny-

“JIS ATSIKĖLĖ. JO NĖRA ČIONAI:' ŠTAI VIETA, KAME_JT 
BUVO PADĖJĘ.” Morkaus 16, 1-14.

kaimo vyrų, tik ne į bažny
čią, bet Ę-.. karčiamąc TtHj 
metu, kai bažnyčioje' žffid 
nes karštai meldėsi ir gįd 
dojo šventas giesmes, kįiS 
čiamoj, nusigėrę iki g 
luimo, vyrai traukė 
ščiausias dainas. Kada varrisS 
pu garsai pradėjo ‘ skelbtiTys 
žmonijai linksiriįi naujieną* 
jos Kristus jau kėlės, ir, 
džiugę žmonės, eidami prbšį|g 
cesija aplink bažnyčią, gie-JI

: “Linksmą dieną aptu- 
■" ” sugyvulėję 

užsimanė sud
■■ •»?

•
. -d 

ir parapiją

9. Skyriai kas mėnesis išsiunčia eentran du trečdaliti SŠĮ* 
rinkių mokesčiu, gi vieną trečdalį turi teisę išleisti AkyraRąl 
reikalams ir vietos labdarybei.

10. Metams baigiantis, skyriai prisiunčia eentran likučius
nuo rezervrotu narių mokesčių trečdalio. ;

11. Centralinės organizacijos ir laikraščių redAkeijės EMR 
<a duokles tiesiok į centrą.

12. Suimtųjų į centrą mokesčių;
a) Vienas trečdalis suvartojamas organizacijos 

dengimui;
b) Vieuas trečdalis rėmimui lietuvių kultūrinių įstaigd

•Amcrike: 'N
e'1 Ir vienas trečdalis šelpimui lietuvių tautos kultūrijin 

reikrJų Lietuvoje ir kituose kraštuose.
13. Pašalpas lietuvių kultūros reikalams, tiek LietUVOM 

tiek Amerikoje, išskirsto Kongresas.
' ' y -s

14. Kad Lietuvos kultūrinių įstaigų ar šiaipjau pa«aI|Mri 
prašymai būtu svarstytini, jie turi turėti užgyrimą “Kaiall 
kų Veikimo Centro, Kaune, arba pašalpos prašančio* JsM 
gos teritorijos vyskupo.

15. a) Žymesniam sušelpimui didelių tautos reikalų 
tuvoje ir Antcrikc bei sutvarkymui įvairių Lietuvos siu* 
čiamų kolektorių, metinis Amerikos lietuvių katalikų k<M 
gresas užgirs daryti vieną sykį į metus aukų rinkimo 
visoje Amerikoje, lapkričio' ir gruodžio mėnesiais! t A3

b) Kongresas arba Taryba nustatys Jtokie reikalai ht11 
kioje proporcijoje bus remiami. taČians aukotojam 
darni liuosybę patiems savo aukai tikslą nuskirti. *

(Bus daugiau)

<■ * ■ • - -r. '

Šeimos Laime ir Jos Priešas.____________  • . T » r1 i-

staiga atsivėrė ir visi gĮT^-f 
tuokliai kartu su karčiama.-I 
gyvi sumurmėjo į pragarą.

Duobe, kur kita karta sto- į 
\ ėjo prasmegusi karčiama, ši 
ir dabar dar pastebima. 
iieliai pasakoją, kad kiek- J 
vieną Veelykų naktį, per patį 
prisikėlimą, priėjus ‘ prie j 
duobės, girdisi iš po žemės j 
trys gaidžio “kakariko.’’^ 
Bet Dievo rūstvbė tuomi ne-"į . _.‘■•j 
pasibaigė. •Greitai po to Si-^j 
luose pasirodė baisus maras, I 
vėliau apėmęs visą Žemaiti- ] 
ją. Per vasarą išmirę tiek | 
žmonių, kad rudenį į gar-JS 
sius Balsiuos Simono Judo 
atlaidus ir jomarką iš visos.f 

: Žemaitijos susirinkę tik sepsį 
tvni žmonės. m: s. į 

(“Karys”)

Dažnai tenka matyti, kaip ramybės. Kur jaunystė? 
gražiai ' gyvena jauni susi- kur laime, kuri taip nese- 
tuokę žmonės. Jie, pilni vii- niai viešpatavo jų namųo- 

naujų’ sumanymuose?.. Staiga belsdamas ir 
griūdamas pareina jos vy
ras. Ir štai vaizdas nuo ku
rio kūnas pagaugais nueina, 
šiurpas ima ir sunku jis ap
rašyti. Išgąsdinti vaikai iš
bėgiojo po užkampius. Jis 
pasveikino savo šeimą pir-> 
nriausia įvaiirais keiksmais, 
o paskui ėmė rėkti, daužyti 
ir laužyti kas tik pakliūda
vo į rankas. Pagaliau visus 
nukamavęs ir 
pats nusiramiį 
lime įsivaizd$ 
audringas naPS 
paveikė vaikų

ties ir
stoja į platų gyvenimo vieš
kelį. Savo kelionės prieša- 
kvje^jie mato laimingą gv’- 
venimą, gražią meilę, šyp
sančią laimę, kuri viliote vi
lioja juos prie savęs. Ir kar
tais nėra didesnės laimės pa
saulyje, kada nuvargęs žmo
gus grįžta iš darini į savo 
jaukų šeimos židinį, kur jo 
laukia vaikučiai ir mylimo
ji žmona. Šitame židinyje 
žmogus užmiršta visus die
nos nepasisekimus. visus 
vai-gus ir 'jaučiasi ramus, 
kaip kokiam uoste, kur ne
baisios jokios gyvenimo au
dros.

Žinoma, tokioj šeimoj 
viešpatauja ramybė, taika ir 

^laimė. Jų gyvenimas, kaip 
sako vienas rašytojas.. “ra
mus. kaip vasaros ramią 
dieną ujiė. ir šviesus, kaip 
skaisti kvepiančio pavasario 
dr žydinčio gegužes diena.” 
Taip, šito gražaus gyveni
mo svarbiausioji priežastis 
— blaivus gyvenimas. Blai
vybė — tai žiburys, kuris 
apšviečia žmogaus gyveni
mą. tai saulutė, šildanti ir 
gaivinanti šeimos gyvenimą.

Bet staiga, nejučiomis ar
tinasi vargas, lyg koks bai
siausias siaubas. Laimingos 
šeimos tėvas, draugų ragi
namas, įeina “į pažintį” su 
svaigiais gėrimais. Pradžioj 
vaišina draugai, o vėliau ir 
jį verčia vaišinti juos. Ir 
pradėjo jis gerti su draugius 
ii* lx^ draugų, šventadieniais 
ir darbo dienomis.

Tuo tarpu jaukus šeimos 
židinys ima gesti. šeima 
nustoja ramyliės ir bran
gaus žmogaus. Žmona daž
nai nemiega laukdama 
ro pareinant. Sunkios ir! 
klaikios mintys neduoda jai!

't i
1

[(Kasią? Juk 
Į>atirtas u«ižų dienų įspūdis
palieka gilų pėdsaką vaikui 
sielose. tie baisūs vaizdai, 
kaip tik ir slopina visą vai
ki] gyvenimą. O jeigu dar 
pridėsime medžiaginį šeimos 
susmukimą, tai jų gyveni
mas pasidaro labai ir labai 
vargingas. •Žinoma, tokia 
šeima visuomet išira. Ir da
bar galime pasakyti, kad 
kur yra girtuoklis, tai ten 
nėra ramybės ir taikos: kur 
viešpatauja girtybė, 
ra šeimos.

O tuo tarpu daug 
>ų. kurie mato visą 
lio kenksmingumą, 
patys geria ir kitus 
pasitaikius 
gai: geria 
kus, geria 
geria, kad

iš urn
ai kolio- 
dažnai 
vaišina 

kiekvienai pro- 
pas mus susiti- 
per išleistuves, 
numalšintų alkį, 

geria geresniam apetitui, ge
ria per didelį speigą, kad 
sušiltų, geria karštyje, kad 
atvėstų, geria nelaimei išti
kus, 
ria krikštynos*1, geria 
synuose. geria, geria 
ria.

Taip, čia teisingai 
beta, žmonių į vai nūs 
mieji reikalai, kurie 
progos “būtinai” iš:

CENTRALIZUOTOJO LIETUVIŲ; 
VEIKIMO REFORMOS 

REIKALU

Pastaba, šitas projektas yra disku
sinis. Jis yra Įnešimas sekančiam Ka
talikų Kongresui. Jis užgirtas Bostono 
Apskričio Seimelio.

I. Organizacijos Vardas

I. Organizacija vadįsis: Amerikos Lietuvių Veikimo Cen
tras.

Pasarga, šita organizacija išsivysčius iš “Amerikos Lie
tuvių Rotuos Kataliku Federacijos;” jijė perima anos or
ganizacijos turtą7ir atsakomybę.

Ji. Šios organizacijos iždas yra Tautos Ko n d a s. 
kuris nenustoja savo autonominės organizacijos, tariaus pe
reina į tamprius ryšius su šita organizacija. Jo valdyba yra 
visuomet Amerikos Lieuvių Veikimo Centro Valdyba.

II. Principai. Globėjas.
T

1. Lietuvių tautai didelėje didžiumoje esant Viešpaties 
Jėzaus Kristaus Įsteigtosios Romos Katalikų Bažnyčios da
limi, šitoji organizacija tvarkysis tos Dieviškos Įstaigos prin
cipais, gilioje paklusnybėje bažnytiniai vyriausybei.

2. a) Organizacijos globėjas yra Lietuvos 
Kazimieras.

h) Lietuviu tautinė šventė 
dioruu— švenčiama iškilni n ga i.
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PERVĖLU

darbą. Dvasiškija, parapi
jos, valsčiai, miestai-mieste- 
liai visi organizuoja komi
tetus aukoms rinkti nuken
tėjusių nuo nederliaus šel
pimui.

Amerikos lietuviai katali
kai nekartą yra parodę sa- 
vo duosmimą senosios tėvy
nės-reikalams. šios didelės 
bado nelaimės ištiktiems vi
si kaip vienas turi stoti 
darban — rinkti aukas ba
do paliestiems šiaurinės Lie
tuvos gyventojams šelpti.

Lietuvoje tas šelpimo dar
bas jau gana plačiai varo
mas. ana vieno Vilkaviškio 
apskrityje surinkta 10 vago
nų grūdų ir pasiųsta badau
jantiems šelpti. Valdinin-

kurie žudo ne tik kūną, betekai skiria nuo savo algos 
ir visą žmogaus gyvenimą.” j tam tikrus nuošimčius ba- 

Zfini. P/’roriūin/.s'dalijančių naudai. Rytprū-

Pe įeitų 
kaikurio.se 
vos dalyse 
slėgė to
nuomonę — padienius dar
bininkus, bet ir ūkininkai 
kenčia nemažesni vargą už 
pirmuosius. Lietuvoje nors 
po ilgo .svyravimo valdžia 
pradėjo organizuoti šelpimo

Bet ar mes galime taip pa
tys save apgaudinėti, maty
dami. visą alkoholio žalingu
mą i Xe. Mes į alkoholiš- 
kus gėrimus turime žiūrėti, 
kaip stiko vienas rašytojas, 
“ne kaip i pasilinksminimįą 
ar sveikatos palaikymą, liet 
turime žiūrėti visuomet, 
kaip i naikinančius nuodus.

cl Šv. Kazimiero dalioj'*. visur lietuvių kolonijose, šios 
organizacijos skyrių rūpesčiu, atnašaujama šv. Mišią auka 
už Lietuvą, lietuviu tautą ir šią organizaciją. Pamaldų mi 
tu. visi švč. Sakramento mylėtojai prims šv. Komuniją ir 
paaukos ją už savo tautą ir tėvynę.

III. Tikslas.

1. Tvarkyt? bei aprūpinti viešus lietuvių tautos reikalus 
Šiaurinėje Amerikoje, tautinius ir religinius.

2. Auklėti šios šalies' lietuvius pilietinėse pareigose Ame
rikai. Imti vadovybę lietuvių žygiuose savo teisėms apgin
ti bei savo pareigoms atlikti.

3. a) (tinti ir stiprinti tėvelių dvasini palikimą: lietuvių 
| kalbos meilę, gražius tautinius papročius, dainas, meną.

žaisi lis.
b' Skleist’ lietuvių literatūrą.
c) Stiprinti, remti iv tobulinti lietuvių organizacijas, vie

nuolijas, apšvietos bei midaširdybės įstaigas.
4. Vieša ’rr energinga kova kelti: su doriniu puolimu, mai

šytomis moterystėmis, divorsais. kenkimu gimdymams, gir
tuokliavimu, tikybiniu apsileidimu, nedorais papročiais bei 
šokiais.

tuviu likimu ir kaip vienas 
stoti darban, nes kas greit 
duoda, tas dvigubai duoda.

Visi Federacijos skyriai, 
ir visi kolonijų visuoineni- 
ninkai-vadai tuojaus imki
tės aukų rinkimo darbo, nes 
nuo jūs pasidarbavimo la
bai daug priderės šelpimo 
darbo pasisekimas.

Į pagalbą kol ne pervėlu! 
Am. Liet. Ii. K. Fed.

Sekreto ri jutas 
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, X. Y.

1

5. Kataliku laikraščiu redakcijos $3.00 metams. '7.''^
6. Įstojimo mokestis paskvriems nariams ir drau 

’)c., už kuriuos dovanai suteikama narystės panūd;
<

V. Nariai.

1. Nariu gali būti kiekvienas lietuvis praktikuojantis ka
talikas, ne jaunesnis 16 metų amžiaus.

2. Kandidatei Į centre) valdybą privalo turėti amžiaus 21 
metus ir bent pradinės mokyklos išsilavinimą.

3. Į Tarybą rinktini atstovai su didesniu išsilavinimu.
4. Nustojama narystė:
a) Viešai tvarkantis priešingai Dievo ir Bažnyčios įsta

tymams:
b) susidedam, ar remiant laisvamanių ar klaidatikių Į- 

staigas:
e) remiant prieš katalikišką spaudą: ar raštais, ar pini

gais. ar platinimu.
z

5. Praktikuojantis katalikas nuo dienos užsimokėjimo 
nario duoklės yra pilnas'narys, bet kandidatu į valdybą gali 
būti f ik išbuvęs organizacijoje 6 mėnesius.

6. Narys užvilkės mokestis pusantrų metų nustoja spren
džiamo balso, tariaus užsimokėdamas užvilktas duokles at
gauna pilno nario teises.

VI. Mokestys. Aukos.

10c. mėnesiui, t. y. $1.20 metams. Na-1. Nario mokesti?
riti gavimo vajus varomas vasario ir kovo mėnesiais.

2. Vietos draugijos moka išviso $1.20 metams ir turi vie
ną atstovą skyriuje.
, 3 Klebonai moka nuo parapijų $5.00 metams ir gali at
siųsti prie šaviĮs dar 3 atstovus i skyrių. I

4. ('cnt relinių organizacijų mokesčius nustato tų organi
zacijų! seimai ar jų valdybos, atsižvelgiant Į tų organizacijų 
didumą bei tvirtumą, tariaus ne mažiau $5.00 metams.

kaikurio.se


PHILADELPHIA, PA
Mirtis Garbingos Lietuves.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS CHORAS, WORCESTER, MASS.
išpildys muzikali programą parapijos 35 metų jubiliejaus paminėjime balandžio 7 dieną, 1929 metais, Junior High Auditorium’e.

GIRDĖTI LIETUVIŲ] 
KOLONIJOSE

Gavėnios metu mažai tctannay 
žinių iš mūsų miesto. Žinoma 

lios laikas tai yra laikas ap- 
o ir meditacijos ir žmonės 

au kreipia domės i dvasinę 
gyvenimo — i maldingumą, 

t, visi rengiasi tinkamai patik- 
Velykų šventę.

“Minstrel Show”
i Bet tuojaus po Velykų ir vėl Į 

ą. Pirmiausia balandžio ket- 
dieną, Aušros Vartų parapi- 

ehoras bendrai su L. Vyčiais, 
s ketvirtą metinį “Minstrel 

Šis vaidinimas bus šven- 
Jono mokyklos svetainėje. Ti- 
ės, kad mūsų jaunuoliai gero- 

i atsižymės.
Koncertas

į Toliaus, šv. Kazimiero parapiji- 
choras rengia milžinišką 35-ių 

Betų jubiliejaus iškilmės konccr- 
balandžio 7-tą dieną, naujoj 
r High svetainėje, šis kon- 

as bus didžiausias, p. Juozo 
ąičio istorijoje, kaipo vatgo- 

inko AVoreesteiĄ-je. štai puiki 
ga visiems muziką mylintiems 
rsti naujų dainų. Apart cho- 
90 asmenų, dalyvaus ne tiktai 

garsūs solistai bet ir speciali cho- 
i vyri] ir merginu. Trumpai ša
ut* bus įspūdingas spektaklis.

Didžiuojamės
Malonu pranešti, kad mūsų bro- 

.-profesionalai smarkiai dar- 
jasi. Štai paduota skelbimas.

Barkus pradėjo svar
ai byla svarbi tuo, kad 

inai didelė suma pinigų ar vienai 
sei. A d v. Karkus re- 

rezentuoja Mechatiies National 
iksma matyli, kad ne 

en lietuviai bet ir svetimtaučiai 
pranta mūsų gabių profesionalų 

is iKiudojasi.
A-da-'

Sekmadieny, 17 d. kovo vienoj 
iš skaitlingų Philadelphijos ligoni
nių pasimirė gerbiama Ona Usevi- 
čienė, 49 m. amžiaus. Velionė gi
mus Lietuvoj. Aukštuolių kaime, 
Pašušviu parapijoj iš tėvų .Domi
ninko ir motinos Juzefus Šidlaus
kų. Suvirs prieš 25 m. atvažiavus 
į Ameriką, pasipažino su gerb. V. 
Usevičiu ir su juo apsivedė. Mo
terystės Sakramentą šv. Jurgio 
bažnyčioje suteikė jiems kun. 
Kaulakis, ką tik tada įkūręs šv. 
Jurgio parapiją. Ona Usevieienė, 
apart vyro, paliko gražiai išaukiė- 
tatus trejetą vaikų — sūnų Juozą, 
24 m.; dukteris Juozefą, 19 m. ir 
Mariutę — 17 metų. Nors a. a. U- 
sevičienė buvo bajorų kilmės, ji
nai buvo ištikima lietuvybei — no
riai kalbėjo, net akyse lenkų, lie
tuviškai ir jos vaikai moka neblo
giausia lietuviškai kalbėti; gi y- 
patingai dukterys. O kada laike 
karo čia buvo taip vadinama 
“Lietuvių Diena,” jinai nors ir 
silpnos sveikatos, o toj dienoj oras 
buvo labai šaltas, ėjo su kitais ir 
rinko aukas Lietuvos pavargė
liams ir našlaičiams. Tat, amžiną 
atilsį suteik jos kilniai vėlei Vieš
patie!..” Kazys V.

SO. WORCESTER, MASS.

CAMBRIDGE, MASS.
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3VATERBURY, Conn. — Balaii-
6 d. svetainėje 4S Green St.

S puikus balius. Rengia LDS. 
opa. Bus gera orkestrą. Grajis 
dus šokius. Ra ginam gausiai 
i. Bus ir užkandžių. Įžanga 
15 centai.

Rengimo Komisija

Suvirs 20 Metu 
•ZUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU 
[rOSE & SONS PIANO

KOMPANIJA

V kompanija Išdirbinėje pianus 
lostone per 75 merus suv ir?. Lie- 
tttls Ponas šarkiuDas daro specia- 
| išginimą dėl lietuvių biznio.
Aukščiausios rūšies Pianai. Vik- 

rotai ir Radios žemiausiom kai- 
ĮOtt. Mainome senus pianus. Ra- 
?kdel katalogo. Pristatymas visur 
BffcaL Prieš pirksiant matyk Poną 
krkinną.

^Vose & Sons Piano Co.
60 BOYLSTON ST. BOSTON

n.

Nors Dievas bausdamas ar my
lėdamas mus •atėmė gerąjį ir my
limąjį iii ūsų dvasios vadą a. a. 
kun. J. Čapliką, bet jo darbais 
mes džiaugiamės ir naudojamės. 
Aušros Vartų P. švč. draugija su
organizuota a. a. kun. Čapliko iš 
nfiežasties ligos ir mirties mūsų 

ylinio klebono, draugijos darbai 
Imvo užsilikę.

Kovo 1 d. Įvyko susirinkimas. 
Kun. S. Vembrė išdalino šv. Ro
žančiaus Paslaptis labai tvarkin
gai. pagal vėliausią bažnyčios 
tvarką. Ta pačia tvarka galėsime 
naudotis net per tris metus. Da
bar yra susitaisę septynios rožės.

Taigi vardu visos dr-jos širdin
gai dėkojame kun. S. Vembrei už 
taip tvarkingą ir naudingą dėl 
mūsų pasidarbavimą.

Tame susirinkime nutarė daly
vauti 40 valandų atlaiduose, ku
rie įvyko 10, H ir 12 dd. kovo, 
šios dr-jos narės labai tvarkingai 
atliko savo pareigas.

Antras susirinkimas įvyko 24 d. 
kovo, šiame susirinkime nutarė 
užprašyti pirmas šv. mišias Vėly
bose pagerbimui Viešpaties iš nu- 
nfirusių prisikėlimo. Per šias mi
šias visos narės pasipuošę savo 
draugijos ženklais priims šv. Ko
muniją. Taipgi nutarė klūpėt per 
visas tris dienas paminėjimui Vieš
paties kančių prie švč. Sakramen
to. Klūpės nuo anksto ryto iki 12 
vai. nakties. Išrinkta darbinin
kės dirbti vakarėly, kuris įvyks 7 
d. balandžio. Bus vaidinta du pui
kūs veikalai: “šv. Germaną’’ ir 
“Kerštinga Meilė.’’ Vaidins ga
lios merginos. Svarbiausią rolę 
turi p-lė J. Mitrikaitė, New Eng
iami (’onservatory of Music stu- 

|dentė. Antrą svarbią rolę turi pa
nelė P. Vileikaitė, studentė Bos
ton Emmanuel College.

Prašom tėmyti kitos savaitės 
“Darbininką,’’ kuriame bus pla
čiau aprašyta apie minėtus veika
lus ir vakaro (programą.

Korespondente

Šioje kolonijoje svarbią rolę vai
dina LDS. 8 kuopa. Pereitame su
sirinkime nutarė mokintis veikalą 
it mūsų organizacijos šventėje, 
trečią sekmadienį po Velykų, vai
dinti. Tą dieną ryte N. P. P. Švč. 
bažnyčioje bus kuopos -šv. mišios 
ir nariai susirinks jų išklausyti. 
Vakare svetainėje pramoga—vai
dinimas. Patariame kitoms
gijoms ir kuopoms tą dieną nieko 
nerengti, 
vakarą.

drau-

bet ateiti Į LDS. 8 kp.

-k

Pranešame
9

___  Ponia UTVI NSKIENfi. kuri senipu turėjo savo krautuvę po
Dum. 383 Millbury St.. dabar dirba musų rakandų krautuvėj, -li-

> nai užėmė šią vielą musų įstaigoj su tuom kad turime gerą ištiki-
> Iną ratilą. Kostumerius visuomet patenkinam ir stt Jais apsetnam 
ptelsingai. Kviečiamo visus j<>« buvusius kostumerius atsilankyti ir 
' taipogi visus šio miesto lietuvius pas

WALSH FURNITURE COMPANY
L14—16 Trumbull Street, Worcester, Mass.

? <
p

r kart

Darbai
nekaip eina.

karta stengsiuos būti gabesne iri 
. ' _ .' .. . , igreitesne ir sužinosiu visų vardus. 

Nuo draugijų buvo suteikta labai 
daug dovanų.

Toliau klebonas širdingai padė
kojo visiems už tokį gražų suteik
tą prielankumą. Baigiant, choras 
padainavo keletą dainelių. Mat 
matome kad philadelphiečiai ne
užmiršta kada yra jų klebono var
dinės ir galime tikėti, kad Phila- 
delphija visais /atžvilgiais gaus 
pirmutinę vietą.

1

Žvalge

i MASS.
Darbininku susirinkimas

Kovo 10 d. Įvyko LDS. 97 kp. 
susirinkimas. Tarp kiti] nutari-' 
nių nutarta siųsti delegatus j Fe
deracijos apskričio suvažiavimą. 
Delegatais iš-rėnkti-Al. Pcčiukonis 
i> J. Sabaliauskas.

RADO PASLĖPTA 
BRAVŪRA

An

Darbai
nių skursta ir vargsta, 
siems iš kitur darbas sunku gauti.

____________ ._______ V. J.

Daug žmo- 
Atvažiavu-

CHIGAGO, ILL

PHILADELPHIA, PA

IŠ

dinta 
graži] 
liaus 
labai
i l

Po

Turiu pasakyti; kad p. J. 
naujų dainų cho tą 

•Jau nuo senai y-

būti artistėmis.
” kurį

šv. Kazimiero parapijoj kovo 
19 d. buvo iškilmingai švenčiama 
sv. Juozapo šventė. Mat parapi- 
jonai ir mokyklos vaikučiai neuž
miršo. kad tai buvo kleb. kunigo 
Juozapo Kaulakio varduvės,
ryto per mišias visi mokyklos vai
kučiai priėmė Šv. Komuniją. 
Mišių visi susirinko j svetainę pa
sveikinti kleboną. Daug dovanų 
buvo suteikta. Klebonas suteikė 
mokyklos vaikučiams liuosą dieną 
už. išpildymą gražaus programo.

Vakare buvo vakarėlis de] su
augusių ir ištikro buvo visa sve
tainė prisikimšusi. Pirmiausia vai- 

“Šv. Juozapo Rožės.” Šį 
veikalėlį atliko pirmo sky- 

mergaitės ir ištikrųjų buvo 
gražus. Antras tai buvo

Darželio Dvasia,” taipgi pirmo 
skyriaus ^mergaičių veikalėlis. Ma
tome, kad šitos mergaitės mažos 
būdamos moka
Trečias — “Šv. Juozapas, 
vaidino septinto skyriaus mergai
te ir puikiai atliko savo rolę. Ket
virtas —.“Mamytės Knygelė.” at
liktas dviejų 7-to skyriaus mergai
čių. Iš šių mergaičių galima ti
kėtis gerų lietuvaičių, nes jos la
bai gražiai vartoja savo tėvelių 
prigimtąją kalbą . Penktas—“Vė
liavėlių Drilius” buvo gražiai iš
pildytas šešto skyriaus mergaičių. 
Šeštas — “Juokingas Dantistas” 
atliktas dviejų berniukų. Šie du 
berniukai savo roles atliko pui
kiai.

Labai gerai žinomas daininin
kas Stasys Barauskas padainavo 
gražią dainelę. Jo halsas visiems 
labai patinka. Sveikino kleboną. 
Asistentas kun. M. Daumantas lin
kėjo ilgiausių metų. Toliau svei
kino antras asistentas kun. Albi- 
na Bakūnas. Po to buvo linkėji
mai nuo draugijų. Tų linkėjimų 
buvo tiek daug, kad aš net nega
lėjai! visų vardus sužinot. Susi
maišiau beskaitydama. Bet kitą1

t

Pirmas Koncertas
VaidylųVyrų choro pirmas kon

certas Įvyks balandžio 10 d. š. m. 
Lietuvių Auditorijoj. 3133 South 
Halsted St. Jau visai nedaug lai
ko beliko iki minėto koncerto ir 
štai netrukus publika turės pro
gos pamatyti scenoj naują Vaide
li] chorą ir pasiklausyti gražiui ir 
Įvairių dainų dainuojant. Rašan
čiam šią'žinutę teko būti jų pa
mokose ir pasiklausyti, kaip dai
nuoja.
Siauris daug 
yra išmokinęs.
ra žinoma, kad visuomenė nei kuo
met nebuvo apvilta kur vadovau
davo muzikas J. Siauris, nes tai 
<lėka jo pasišventimui muzikoje ir 
dailėje, visuomet publika būdavo 
patenkinta. Taigi ir dabar, šiame 
koncerte p. J. Siauriui vedant 
Vaidvlų chorą, visus atsilankiu
sius svetelius pilnai patenkins ir 
gražiomis dainomis pavaišins ir vi
siems pasigerėjimo suteiks. Tikin
tai Į šį koncertą jau pardavinėja
mi ir jeigu, kurie norėtu iškalno 
įsigyti, tai galima gauti pas visus 
choro narius. Turiu pažymėti, kad 
choro pamokos įvyksta kiekvieną 
pirmadienį vakare 8:30 vai. Mark 
White Parko salėje ant 29th ir 
Halsted St.

Tą pačią dieną įvyko Šv. Vardo 
drj-os susirinkimas. Nutarta siųs- 

i ii delegatus į Federacijos apskri
čio suvažiavimą, išrinkta VI. Pau
lauskas, J. šaukimas, D. Misevi 
ėius. A. Krenčiūnas ir A. Dzedu- 
lionis.

Nutarta suorganizuoti Federa
cijos skyrių taip greit kaip kitos 
draugijos išrinks atstovus.____

Kovo 13 d. įvyko šv. Juozapo 
dr-jos metinis susirinkimas. Nie
ko naujo nenutarta, lik pasiginčy
ta už senesnius nutarimus. Buvo 
renkama valdyba. Pasiliko beveik 
\ isi tie patys: Pirm. VI. Paulaus
kas, viee-pirm. St. Kundrotas, 
prot. rašt. VI. Stanilonis. finansų 
rašt. A. Andriuškevičius, kasierius 
J. Karsokas. Daug darbuojasi J. 
Tareila, J. Šaukimas, A. Dzedulio- 
uis, A. Krcnčiūnas, 1). Misevičius 
ir J. Sirvydas.

Kovo 17 d. klebono kun. F. Ju
ro pasidarbavimu Merginu Soda- 
licijos mėgėjos vaidino “Piloto 
Duktė.” Žmonių buvo pilna sve
tainė. Visi gėrėjosi šiuo gražiu 
tikybiniu veikalu ir vaidinimu.

Jau antras mėnuo kaip škrjc ko
lonijoje apsigyveno Kostas Bane
vičius, 
pint intojas. 
si platinti 
žmonės jį 
skaito.

PHILADELPHIA, Pa. — 
tanas Grigai prie kampo (’ora 
St. ir Susųuehanna Avė. laiko sa- 
4-ūHH. -lMc4j;t pndaro kratą ir Ta- 
do mūrinėje sienoje bravorą ir 
sandėlį mūnšaino.

Policija per keletą mėnesių da
rė kratas Grigai saliūne, bet vis 
nieko nerasdavo. Bet ši kartą bu
vo gudresni ir pastebėjo sienoje 
paipukę ir paslėptą sienoje sandė
lį, kuriame buvo sudėta penkios- 
dešims galionų bačkutės su mūn- 
šainu. Grigai buvo areštuotas ir 
kaltinamas už nelegali laikymą al- 
koholio. ---- -----------— * “

NELAIMĖ SU ORLAIVIU
WATERBURY, Conn. — Kovo 

24 d. Įvyko baisi nelaimė su or
laiviu. Orlaivis oro sugedo ir nu
krito ant Rasmussen ūkio. .Tuo 
važiavo du asmenys: vienas ant 
vietos užmuštas, o kitas sunkiai 
sužeistas, ir dabar guli ligoninėje. 
.Jiedu lėkė iš AVaterbury i Hart- 
iord.

p. J

Bijūnas

Ar Jaučiatės Silpnas 
ir Nervuotas?

"Aš buvau labai silpnas, kol aš ne
pradėjau vartoti Nuga-Tone," sako 
Mr. H. Bu f ne r. Dtllon. Hansas. "Aš 

ir 
iš manbs skirtingą žmo.

Niiga-Tone,"
H. Bu f ne r. Dillon. Hansas, 

išvartojau keletą butelių Nugn-Tone 
j< »s padarė 
S1).’’

Aukščiau 
prastas dėl 
Tone. Jos 
iiono vyrų 
tos. daugiau stiprumo 
Nllgtl-Tone pataiso apetitą. ] 
galvos skaudėjimą, svaigulį, 
na pūslės ir inkstų nesmagumus, 
stiprina nervų sistemą, 
svarumą menkiems ir silpniems, 
bandykit NlljOi-Tonc. Jos 
r • • - •
sutelks Jums Jėgos dėl visų kūno or : $

minėtas raportas yra pa
tų. kurie vartoja Nuga- 
yra suietkusios virš nii- 

ir moterų gersnės sveika- 
ir energijos, 

prašalina 
prašai i-

Ml 
padaugina 

Pa 
suteiks

Tai nenuilstantis spaudos 
Jani geriausia seka- 

“ Darbininkas,’’ nes 
su dideliu pamėgimu

PAIEŠKAI' Stanislovo \Vajeiekovsky, 
kuris gyvenęs So. Bostone. Lynne. 
Holyoke ir \Vorcestery. Iš Lietuvos pa
eina iš Dusmenį). Kas apie jį žino arba 
jis pats malonėkite atsišaukti, nes tu
rit: svarbi; reikalą. VIKTORIJA \VA.I- 
CIEKOVSKIENfi, 46 Ellsvvortb Street, 
\\ <>r< ester, Mass. '

Laimė, kaip nesveikata: kai 
jos nepastebi, vadinasi esi 
sveikas—Turgenevas.

I Nelaimė.

Apie porą savaičių atgal dirb
tuvėje sunkiai sužeistas A. Malū- 
i.avičius. Pasikankinęs dvi savaiti 
jis mirė kovo 20 d. Priklausė prie 
šv. Juozapo dr-jos. Palaidotas su 
bažnytinėmis pamaldomis. Buvo 
nevedęs. Paėjo iš Laukigalių kai
mo, Žaslių parapijos.

t Sunkiai serga.

Antanas l’ždanavičius sunkiai 
serga vėžio liga. Jis randasi 
Loveli General Hospital. Jam bu
vo padaryta operacija. Maža yra 
vilties, kad jis pasveiktų. Jis yra 
03 metų amžiaus.

fJUOZAS J. DIRSA
i LIETUVIS GRABORIŪS

į
© Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir 
X išrendavojam automobilius vestu

vėms ir kitokiems pasivažinėji
mams.

(lį/rrHhno Victn: 164 Millbury St. 
© t ant-Tč-io aukšto) Tel. Cedar 4953
® 212 Millbury St.. tVorces-
® ter, Mass. Tel. Park 2795.

LAIVAKORTĖS
Koresp.

I

’ WM. J. CHISHOLM 5
Vienintelis Lietuviams 

Grab orius

g
J
XPatarnavimas dieną ir nakti. X

WORCESTERIEČIAMS
PARDUODU LAIVAKORTES I IR 

LIETUVOS
Pagelbėsiu išgnut pasus, visas, 

sugrįžimui leidimus ir kitokius <to- 
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu geriausį patarnavimą ir 
sąžiningą patarimą.S

JUZfi RAUKTYTfi
Dlcimni Vakarais ir šventsrt.
Front St. 50 Sterling St.
WORGESTER. MASS.

Tel. Park IfUft.

Žėdnas žmogus rūpinasi apie sa- 
> sveikatą. Nes sveikata yra 

brangiausias turtas. Miestuose 
gyventi nėra sveika, nes oras blo
gas. Yra patartina apsigyventi 
mažesniuose miesteliuose, kur o- 
ras geras ir dulkių nėra. Paim
kim miestelį MonteĮlo t. v. Brnck- 
ton, Mass. Čia lietuviai gyvena 
gražiai ir turtingai, šimtai lietu
vių turi savo namus ir gyvena 
kaip ant farmų. Čia žmonės daug 
sveikesni, o kodėl? I)el,to, kad ty
ro oro* netrūksta ir vanduo yra 
labai gardus ir sveikiausias visoj 
Amerikoj. Mūsų medicinos dak
taras A. F. Budreskis yra pasa
kęs, kad jis išgeria Į dieną apie, 
12 stiklų vandenio. Dėlto nėra 
ko daug stebėtis iš daktaro dėl jo 
st iprumo ir sveikumo. Mūsų mies
telis— Montello — yra nepertoli 
nuo Bostono. Čia galima gyventi 
o Bostone fabrike dirbti. Monte
llo miestelis yra tuom laimingas, 
kad jis randasi nepertoli jūrių, 
gražių byrių, ežerų ir puikių par
kų ir miškų. Tiesa, daugumas 
važiuoja į Lietuvą aplankyti gi
minių ir pataisyti savo sveikatą, 
čia ir vėl svarbu žinoti kokį lai
vą paimti, kad gauti sveiką valgį 
ir švarius kambarius. Aš pats 
esu važiavęs perjūres 7 kartus 
tad žinau ką reiškia sveikas val
gis ir švarūs kambariai. Kurie 
gyvenate nepertoli nuo manęs, tai 
krepikitės pas mane ypatiškai, o 
aš su mielu noru patarnausiu ir 
Į Lietuvą Išleisiu ant geriausių 
laivų. Pinigus siunčiam į Lietu
vą ir Į Lenkiją doleriais.

Mūsų drabužiu krautuvė ir a- 
gentūra atdara iki 9 valandos va
kare.

PETRAS BARTKEVIČIUS, , 
678 No. Main St., Montello, Mass.

PARSIDUODA
BARRE—ūkis 100 akrų že-

Geroj padėty su barne ir
S. 

mūs. 
didelis miškas. Parsiduoda iš prie
žasties mortgidžiaus. Kreipkitės: 
M. Cinsky, 340 Harding St., Wor- 
cester,Mass.

T -r-

DR. J. G. LANDŽIUS
kitur gyvenantiems 

(SEYMOUR)
51 Providence St 4VORCESTER 

Tel. Park 5873
Suteikia patarims laiškais

i JUOZAS GALIAUSIAS į
Automobile & Sign Painting. j 

We Specinlize in Duco.
5 G ralio veski Sq., tVorcester, Mass 3

I JOS. G. ZUROMSKISI
g Vienintelis lietuvis laisniuotas e-Į 
ĮĮ lektrišfnas. Turiu 8 metus prity-1 
g rimo. Taisome ir įvertam motorus | 
= ir vandenio pompas. Taipgi taiso- ! 
= me ir parduodame radios.

STOCK ROOM

Ellesvorth St., Worcester
Tel. Oda r 7336

s
I 10
1 Tel. Park 5452.
1

Maple 5685

JUOZAS ČIŽAUSKAS
Vienintelis Lietuvis Laisniuotas

I ■<

Plumberis v
Dedu visokius plumblng ir henting 
už žemas kainas,

58 Orange Street
Worcester - - Massachusetts

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORTUS
ISpildan gydytojo receptus Ir už

laikau visą eile gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mus.

I
I

Jums daugiau stiprumo Ir energijom ir!'*

ganų. Jų* galit gauti Nuga-Tone pa* 0 
savo vaistininką ir Jeigu pasekmės ne- 
bus užganėdinančios. Jusi) pinigai bus 0 
grąžinami ls> argumentų.

331 Smith Street 
PROVIDENCE, R.

Tol Do. 1952

i
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
* -

VATIKANAS TURĖS 
PAŠTO ŽENKLUS 

~~ ‘‘Pidil ~ Parinirn” ~ 
kad Vatikano valstybės te
ritorija bus apvesta siena. 
Pasak ‘ ‘ Messagge ro ” bus 
draudžiama statyti labai ar
ti prie Vatikano teriįorrjos 
namus, kad nekliudytų vi 
siškai Vatikano laisvei. 
Statant Vatikano sieną, bus 
sugriauti keli “tiamai, kurių 
langai išeina i Vatikano so
dus. Vatikanas turės savo 
pašto ženklus, kurie bus pa
našūs | senus, su parašu 
“Stato della eita vatieana.’’ 
Visa italų spauda paskellx" 
naują maldą už Italijos ka
ralių, kuri, kaip tai numa
toma konkordate, turės būti 
skaitoma didžiųjų mišių me
tu.

“ -r t* "

: j

POTVINIAI LIETUVOJE

LIETUVIŠKOS MUZI
KOS V AK AR AŠ 

PRAHOJ
V asu no 15 d.T>ratiostirc 

tuviai studentai buvo suruo
šę lietuviškos muzikos va
karą, kuris' praėjo su dide
liu pasisekimu.

TURI GRjŽTI ATGAL į KA
NADĄ IR ĮVAŽIUOTI 

LEGALIAI

* • - . .
- ■ S? ... -v-, < g j

grupės imigrantai dėl pitMHlMfH 
ix”.<ralės sukinėtis.. Bėt • I1»VUImJAH

antros 1
“head taj”.galės sukinėtis.. Bėt 
trečios grupės imigrantai' neturi 
jokio apsigynimo. Jie bus depor
tuojami kad ir būtų išgyvenę 
Jung. Valst. 20 metų. Jeigu jie v- 
ra žinomi imigracijos viršininkų, 
tai jie yra dideliame pavojuje. Jei-

ludnp h įĮįįpu u 1 ui 1>iįo arei 
tuoti ir nuteisti deportavimui tai 
tokie jau niekados negalės įva
žiuoti į Jung. Valst.

Jeigu nelegali imigrantai grįžtų 
į Kanadą ir tąda ten gyvendami 
prašytų juos įleisti legaliai vėl }- 
važiuoti, jie būtų priimti ir bile 
kliūtys ir prasižengimai praeity 
būtų pamiršti.

.....BBĘ
____■-■-•I 1—;k-

SEIMO SESIJĄ
•y * . ■ ~v

VARŠUVA. — Lenkijos-dikta
torius Pilsudskis vėl uždarė seimo 
sesiją ir įsakė atstovams važiuoti 
Į namuti. —__ ~~ -  

“

- * 1

t" r* ■

\ •- i

Seime kijo skandalai PaSiprk- 
tinę atstovai sako, kad Pilsudskis 
tokiu elgesiu skelbiąs karą seimui, 

t-'

J
1 -y fc/

S- v : -.'g*. > A v- I
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DlDĖIOSlte šlvAITtS IStĮL- ATBALSIS IŠ WASHINGT0N0

LATVIJOJ TĖVAI
ATSIŽADA VAIKŲ

Draugijų suruoštame Lietuvos 
nepriklausomybės apvaikščiojimo

\VASHIXGTOX, D. C., kovo 27. 
Darbo departmentus oficialiai pra
neša, kad tūkstančiai kanadiečių, 
kurie įvažiavo į Jung. Valst. nele
galiai per paskutinius 12 metų, 
bus deportuojami atgal į Kanadą 
sulig nutarimo 70-to Kongreso.

Naujas patvarkymas paduoda, 
kad asmuo kartą deportuotas dėl 
bile priežasties iš Jung. Valstijų 
Valstijų niekados nebegali įva
žiuoti atgal.

Dabar nelegaliai įvažiavę iš Ka
nados imigrantai labai susirūpino, 
nes daug kas iš jų turi nuosavus 
namus, gerus darbus ir sukūrę šei
mynas. Daugiausia deportuojamų 
yra francūzai.

Spaudoje buvo pranešta, kati 
deportuojamų esą 200,000, bet 

užginči- 
i j<>. Sako, kad nelegaliai įvažiavu- 

Vaildtio dalinami į 3 grupes. Pirmoje
‘ 1

KAUNAS, kovo 10.—Oras 
staiga atšilo. Kaunas didelia
me pavojuje nuo potvynio. 
Gyventojai iš žemesniu vie- 
fTFkaip Šančiai. Aleksotas ir 
Slabada kraustosi su visu sti 
ro mantų į aukštesnes vietas. Darbo departamentas tą 

“Pačiame Ramui -jau kelios
gatvės apsemtos.
siekiąs arti Laisvės alėjos. 
Iš sniego pusnynų virto u- 
]x"s. Kitos upės irgi jau išsi
liejo ir vietomis susisiekimas 
nutrauktas.

grupėje yra visi tie, kurie įvažia
vo į šią šalį tarp 1917 ir 1921 m. 
neužsiinokėję taip vadinamų 
“hcad tax” $8.00. Jie sulig sta
tuto gal ir galės kaip nors išsisuk
ti nuo deportavimo. Taip pat ir

PAVASARIO BARGANAI
Užpūtė šiltasjpavasario vė.jalis 
Paukšteliai pradėjo sukti lizdelius.
Žvėreliai svajoja apie savo vaikelius. 
Turtingesni žmOneliai perka namelius.

Cambridge, Mass. j
3 šeimyną namas 5—(i—B kambariai. ■ .
visi vėliausios mados įtaisymai, pri-Į :l .IS ■'■'.'f.’, 
skaitant 3 štymo jieč-ius. Remiu neša i 
metus $1,440. Parsiduoda už $12,000.

Dorchester
I jilunn l’omer, 3 šeimynų 15 kambarių 
įminąs ant geros gatvės sn visais įtai
symais. 3 furnaee šilumos jiečini. pilnai 
paren<luotas, ant! metų garma $l..‘KiS.oo.
Savininkas norėdamas apleisti šį mies-. 
ta įmrduoda tik už $10,000.

Hyde Parke
ją šeimynų 15 kambarių namas ir 1 

barnė <lel 3-jų karų ir ki- 
i lekiu padėjimo, višiininkas, apie 20 vai
sinių medžių. Namas su visais moder
niškais improvemenrais. karšfo van
dens šilimomis. Apie 5 minutės ėjimo 
iki miesto centro. Rendų neša $1.212 i 

j metus. Kaina S13.immi, bet parduos už 
geriausi pasiūlymų. Priežastis pardavi- 

) imi—mirtis šeimvnos tėvo. Matykite A 
IVAŠKĄ.

Farma
(tai manai pirkti fartną? Mi>s turim 
visokių : pradedant su vienu akeriu ir 
sieks iki 500 ukerių. Kurie svajojate 
apie farntas. klauskite per laiškų, tik 
pažymėkite kaip didelės farntos ir kokį 
biznį norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, ančių 
ir kiaušinių, trečias—daržovių. Tai šie 
vieninteliai bizniai iš kurių farmeriai 
daro pragyventu*} šame krašte.

I
i

South Bostone
Kodėl nejiasvajoti apie nuosavų biznį, 
btiėernę. tai yra vienintelis biznis, ku
lis yra reikalingas kožną dienų, kada 
žmogus išalksta. Mes turim gerų biz
nį ant pardavimo. Savininkas nori j>a- 
siliuosuoti ant senatvės, nes pasidarė 
kapitalo užtektinai. Visas stakas ir į- 
tntsai parsiduoda už $2,000.

Nepaprastas Pirkinys
South Bostone prie I. St. 3-jų šeimynų 
atskirai budavotas namas. B-0-6 kam
bariai su maudynėmis, šiltu ir šaltu 
vandeniu, )>eėiais. skalbynėmis. elektra 
ir užpakaliniais piazais. Visi kamba
riai dideli ir šviesus. .Varnas drūtas ir 
labai zerame stovyje. Naujai maliavo
mis. Rendų neša $101.00 j mėnesį arba 
$1.212.00 j metus .Savininkė per visų 
žiemų sirgo ligoninėje dabar sugrįžus 
įiel silpnos sveikatos turi greit parduos 
ti. Kas pirmiausia atsišauks tas jį 
gulės nupirkti už $7.200.00. Vertas ma
žiausia $10,000.00. Naudokitės šia pro
ga. Matykite tu<>J A. IVAŠKĄ.

South Bostone
I’riė Kast Eigltth Si. 1 šeiinjnos 7 kam
barių namas atskirai budavoias ir se
na barnė. kuri gali būt perdirbta į :1-jų 
karų garadžių. Namas reikalingas bis- 
kį pataisymo. Parsiduoda už S2,5oo.oo. 
Įnešti $.'xto.tx>. Matykite A. IVAŠKĄ.

i?
JENKINAS

ART. BABRAVI«W M
——

Art. J. Babravičius, kovo 11 d- 
davė koncertu Republikonių Mo- 
terų Kliube kitataučiams. Įeigty - * 
buvę $1,950.00. Art. J. Babravi- .ų 
L-ius gavęs $1,800.

Dabar dėl tų pinigų, kuriuos ga- 
“ro p. Babravičius gali lnlti Kylą . 
teisme, nes p. V. Jenkins esą da- 
vęs savo advokatui įgaliojimu jk 
Babravičių traukti teisman jeigu ; į 
jis negrąžinsiąs pusę tų pinigų^ t

* vjį • ; rjįju
P-nas V. Jenkins sako, kad 

buvo sutarta ir turįs p. Babrąyį< 
yiaus laišką, kuriame jis sutinkąs .4* 
duoti 50 nuoš. nuo pelno.

Art. Babravičiui buvo sureng
tas koncertas Jordan Hali, Bos- 
tone. Pasidarė nuostolių, kaip p. _■£ 
Jenkins sako, apie $300. Tuos 
nuostolius padengė p. Jenkins. Re ji 
to, p. Jenkins mokėjęs ir kitas p. 
Babravičiaus bilas.

P-nas Jenkins sako, jeigu tuos --ĮE 
pinigus atgausiąs, tai atiduosiąs ~į| 
Lietuvos našlaičiams.

A 2 "

Ketvirtadieny, 8 vai. ryte buvo Bostone, vasario 17 |1. lapo pruin- 
iškilmingos pamaldos paminėjimui, tos rezoliucijos Vilniaus klausimu 
Viešpatie^ Jėzaus įsteigimo šv. Mi- Įr pasiųstos Washingtonan. Pas- 
šių ir Švč. Sakramento. taruoju laiku p. M. Venis, to susi-

Procesijoj dalyvavo suvįpš 300 rinkimo vedėjas gavo atsakymus 
mergaičių ir berniukų. Mažesny- nuo Massachusetts senatorių Fred- 
sis bažnytinis choras po vadovys- riek H. Gillett ir David I. Walsh. 
te varg. M. Karbausko giedojo, i 
Žmonių prisirinko pilna bažnyčia. 
Visų ūpas ir dvasia maldinga.

Penktadieny pamaldos irgi į- 
vvks 8 vai. ryte. 3 vai. po pietų 
Stacijos vaikams, vakare 7 ;30 su
augusiems.

Šeštadieny pamaldos prasidės 8 
valandą.Vakare 7 :30 vai. pamoks
las ir “passija.” Vyrų chorai gie
dos “COMPLETORIUM,“ kompo
zicija J. Singenberger. “Regina 
Coeli” kompozicija Ratiman. ‘ 

šeštadieny 3:30 po pietų ir va
kare 7 valandą bus klausomos iš-' 
pažintys. Į

Sekmadieny, 6 vai. ryte iškil-' 
mingos šv. Mišios. Pradžioje, prie 
grabo, vyrų choras giedos “Glo- 
ria tibi Trinitas.”

Laike šv. Mišių didysis choras 
pildys muzikališką dalį programo.

Kyrie—Peter’s Mass in D.
Gloria—Peter’s.
Grėdo—Peter’s.
(Iffertory—‘ ‘ Terra Tremuit

F. J. McDonough. 
' Sandus—Peter’s.

Benedictus—Peter ’s.
Agnus Dei—Peter’s.
Choras “llaec Dies’’—V. llam- 

mered.
Processional—“Regina Coeli’’—

A. Womer—Choras.
’ Solistai laike šv. Mišių giedos: 

Soprano — P-lė Fl. Karbauskiutė, 
Ant. Grabijoliutė ; Alto P-lės—F. 
Urboniutė, Z. Jakubauskiutė; Te
norai—J. Antanėlis, J. Galinis, J. 
Kasparas; Bassai—J. Lapinskas, 
J. Zulonas.
—8 valandą- .Vaikų Mišios. 
Giedos Vaikų choras “Missa de 
Angelis”—Gregorian.

9 valandą ryte šv. Mišios.
11 valandą ryte šv. Mišios. Gie

dos didysis choras.
3 valandą po pietų. Mišparai.

Choristas

šių ir Švč. Sakramento.

v

Pirmasis iš jų rašo:
My dear Sir:

I am in reeeipt of your letter en- 
dosiiu; resolutlons udopted at mass 
meeting held by the Lithuanlans of 
Bjiston. and I am very glad to bave 

'meni and wlll give <bem full coiųd- 
derution.

Very truly yours,
/•’. H. G Ulei t

' “Jauri. Žinąs” praneša, 
kad iš Latgaliuos nukentė
jusių nuo nederliaus valsciii 
neturtingieji gyventojai ve- 

lietuviu spau- da s“'0 Vi?ik“s » Ry^„ir 
nusiskundi-' ?uos2’a P“1;®'

karo ūkio pa- 
pinigų didelė 

kreditai.
duoda 
endsi- 

1x4 tos pasko- 
ncpateiikina

KLAIPĖDIETI A/ 57’67- 
RŪPINĘ HIPOTE

KOS BANKU
Klaipėdos

do.je randame 
nių, kad po 

sunki.
reikalingi 

žemės bankas

dėtis 
stoka, 
Nors 
kreditus, taip pat ir
jos bankas, 
los yra" mažos, 
reikalavimų.

Keliama mintis, kad rei
kia Klaipėdoje Įsteigti hipo
tekos bankas, nes bijo bus 
sunku išlaikyti žemės ūkis. 
Pinigu tokiam bankui reikė
tų prašyti iš Amerikos lie
tuviui. tik ne kaip dovani], 
bet kai Į> paskolų.

ka. Iš vieno Rįtgajaus vals
čiaus jau esą atvesta į Rygą 
apie 40 vaikų, nes ten prasi
dėjęs tikras vaikų badas. 
Vaikai alkani, pusnuogi ver
kia uždarvti šaltuose butuo- €
se. Paskutinėmis dienomis 
ten šalčiai siekę 37 laipsnių 
Gels., o beturčiai gyventojai 
neturi malkų ir pečiams ku
tenti. Šiuo metu nesą šei
mos, kuri nenorėtų savo vai
kus laikinai 
glaudoms. o

Antrasis rašo:

MASKVOJ NE VISIEMS 
DUODA DUONOS

Maskvoj Sovietas paskel
bė. kad tie asmens, kurie lie
tui' teisės balsuoti i komu
nistinius sovietus, negaus 
duonos iš valstybiniu krau- 
tTTvittį wga4--k ny y įit e:>. Be 
to. nuo kovo 1 d. privačioms 
kepykloms nebus parduoda
ma miltu. Tokiu būdu, kaip 
praneša užsieniu spauda, 
daugelis žmonių turės duo
ną pirkti kontrabandos ke
liu. ’

atiduoti prie- 
18 tėvų palikę 

savo vaikus Kygoj. visiškai 
atsisakę jais rūpintis ir pri
imti atgal Į namus, pagei
daudami, kad jie atsidurtų 
gerose s<il y g< >se? t u fetlT pro-^ 
gos lankyti aukštąją mokyk
lą ir kada nors atsimintų 
savo gimtąją Latgaliją ir 
skurstančius brolius ir sese
ris.

I

My dear M r. Veuis:
1 have your letter of recent dale, 

enclosing copy of the resolutions 
receutly ndopted ut a mass meeting 
of the Lhhutinians of Boston. I am 
transmitting your į-esolutums to the 
Statė Itepartment, and reųuestlng 
them to take cognizance of the sent
imentą expressed in your resolu
tions.

Sincerely yours.
David, I. \Valsh

Taipgi teko sužindti, ‘kad p. M. 
Venis gavo laišką tų rezoliucijų 
reikalu iš Statė Department, 
\Vashingtone ir Lietuvos Atstovy
bės, VVashingtone.

Taigi, Bostono Jietuvių balsas 
rado atbalsį Washingtone. Bet ar 
mums teks išgirsti atbalsis iš Ge- 
nevos? Juk ten ir minėtos rezo
liucijos su atatinkamu laišku ta
po pasiųstos Tautų Sąjungai.

Rep.

Jeigu abi pusės susitaikytų be 
teismo, gal Lietuvos našlaičiai ir 
gautų $900. Rap.

GERAI LAIKOSI
Svečias atvažiavęs klausia šei

mininko :
—< Kaip sveikas? Žmona ar lai

kosi?
— Tai, sako, aš su žmona dar 

kaip bebūtų. Bet jau vaikai, kai 
tik pamato svečią, nusitveria pe
čiaus kampo ir stipriai laikosi.

“M. L.”

AUTOMOBILIU UŽMUŠĖ 1, 
SUŽEIDĖ 7

EMIGRAV01740 ASMENŲ 
Iš UETUVOS

—------------------------------- --------------------->

Vienos Šeimynos Namas
4-4-3 kambariai su visais įtai-ymais ir 
"furnace” šilima, arti Codman Sųuare 
ant Millet St.. I •orchestery. Deras dėl 
didelės šeimynos ir tinkamas dėl dvie
jų. Kaina Stl.oo. įnešti $2.o»Kt .Matvkite 
-I. 1'. TIINYLĄ.

Puiki, Patogi ir Pigi 
gyvenimui vieta. I»orchestery prie <'<h1- 
man S<|.. ant gražios nunlžiais a{>s<><iiii- 
t<>s gatvės gražus 1 šiuniynos !• kamba
rių <4 ir -“O namas sn visais mralerniš- 
kais vėliausi)® mados Įtaisymais. Karš
to vandens šiluma. I>aug žemės aplink 
apsodintos su vaisiniais medžiais ir ro
žių krūmais. Daug vietos dėl garadžių 
ir daržo. Savininkė liko viena (vyras 
mirė, duktė apsivedus išvažiavo* ir to
dėl nori greit į»*rduoti. Parduos už 
Su.iMMi.iK*. Matykite A. IV AŠKA.

8 Karvės
ant šitos 17 akrų farinos, gera : 
puikus pušynėlis, geri bu<linkai, 
gero kelio ir tik 22 mailius nuo 
t<>n<>. Parsiduoda už S5,5o0.

Ką manai daryti: pirkti ar parduoti, visuomet pasi
tark su-mumis, įgausi gerinusį jKitarrmą. nes mes netik 
parduodant lx*t ir mainom: biznius, farmas, namus. Be 
to. mūsų ofisas išduoda visokius polisus nuo gaisro ir kl
iokiu nelaimių.

LITHUAN1AN AGENCY
545 East Broadway

STALINAS ČIČERINį 
APGYVENDINO 

BERLYNE?

:1a. kad čičerino noras 
ji įžti Į SSSR nebuvo paten- 

Dabar spauda pa- 
pianesa. kad Po- 
nutares ČiČ-erino

Vasario mėn. eniligravo į 
Argentiną 928 .(sausio mėn. 
410). Braziliją 388 (206), 
Afriką — 80 (122), Kana
dą — 63 (33), l'ragvajii -- 
]88 (114). Ameriką — 81 
(78), Meksiką—1 (3), Ku- 
r-' — I (3), Palestiną — 4

15) ir Į kitas šalis 3 (3). 
Iš viso per vasario mėn. c- 
migravo 1.740 asmenų, sau- 
šio mėn. 987. 1928 m. sau
sio mėn. emigravo 503 asme
nys, vasario mėn. 718. 
dinas, šiais
mėn. emigravo 1.022 
nim daugiau, 
tilo

Kovo-27 d. apie vai. vakare 
penki vaikinai nuo 15 iki 17 metų 
amžiaus važiavo automobiliu Coni- 
mercial gatve taip smarkiai, kad 
ant vietos užmušė vieną žmogų, 54 
metų amžiaus iš Charlestown ir 
septynius sužeidė, iš tų "penki va
žiavusieji, kuomet trenkė į važiuo
janti gatvekarį. -------

Automobilius priklausęs Krank 
De Leo. Vaikinai važiavo juo 50 
mailių greitumo.

Nė vienas išvažiavusių vaikėzų 
neturėjo “licensc.”

sakyti. Bus pasakyta scenoje, Con- 
gress Hali teatre, pirmadieny ir 
antradieny, balandžio J tT 2 d. Pa-—z- 
matyk “The Big Parade, pašau- 
lio didžiausį karinį paveikslą, ku- .' 
ris bus rodomas tik per dvi dienas. 
Ateik anksti gauti sėdynę. Taipo- Sį 
gi užgirsi pasaulio goriausi muzi
kantą mūsų naujam balso įrengi
me.

O

TRADICIJINIS VAKARĖLIS

<
n r .
siutas.
tildomai 
itbiuro 
teleisti Tnrkijon. kol ten 
frockis. čičerinas esąs ap

gyvendintas Berlyne. Mano- 
ma. kad Stalinas.
tęs su Trockiu. su 

apsidirbs ramiau, 
nereikės ir išsiųsti, 
jau užsieny.
kutiniu laiku visai nutolęs 
nuo politikos ir nesimatąs 
net su Vokietijos politikais.

i
f

apsidir- 
čičerinu 
Čičerino 
nes jis 

Ūičerinas pas-

KRUVINA KOVA MEKSI 
KOJ TEBESITĘSIA

Va
inotais vasario 

asme- 
kaip peniai

pat mėnesiu.

IR KOMUNISTAI GAVO 
RYKŠČIŲ

Marijos Vaikelių Sodalicija, 
kaip kas metą, rengia savo tradi- 
cijinj vakarėlį Velykų dienoj, 7-tą 
valandą vakare. Jau suvirs mėne- 
sis kaip jie širdingai rengiasi prie 
perstatymo įvairių ir įdomių pro
gramos dalelių.

“Trud” praneša, kad vie-j 
name Sibiro totorių kaime 
už nepildymą kaimo sovietų 
nutarimo rykštėmis išplak
ta keli komunistai, nes jie 
atsisakė mokėti po du rub
lius ‘‘nuo dūšios'’ mahome
tonų bažnyčiai statyti.

Agota

ŠV. VINCENTO IŠ PAULIAUS 
DRAUGIJA

šv. Vincento iš Paulaus draugi
ja rengia gražų ir įdomų vakarėlį, 
kuris įvyks balandžio 7 dieną. Bus 

j vaidinama keturių atidengimų gy
venimo drama “ Nepaisintoji.” 
Vaidins Lovellio lietuvių merginų 
Sodalicijos scenos mėgėjos. Visas 
pelnas skiriamas parapijos netur
tingi} šeimų sušelpimui.

Leokadija

KKVEKlZhCVIGS MOKYKLA

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda So. Bostone 2 šeimy
nų namas su šiluma, voniom ir 
skalbynėm. Viskas geroj padėty. 
Geras pirkimas ant lengvi} išlygų. 
Gera vieta. Parsiduoda be agen
tų. Šaukite tarpe 5 ir 7 vakare. 
S. B. 0815-R. (K.29)

Pranešimas
Iš priežasties mirties mano bro

lio Dr. Hamilton C. Perkins, 556 
Broadway, South Boston aš da
bar atidarau jo ofisą antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais. Ofiso valandos: nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 9. Pirmadieny, 
trečiadieny ir penktadieny aš bū
siu Dorchestery tomis pačiomis 
valandomis. Sekretorius bus kiek
vienam ofise nuo 9 ryte iki 9 
vakare kasdien. Telefonų nume
riai tie patys. S. B. 2405 ir Tal- 
bot 0601.

GERA PROGA
Builderis siūlo šešis trijų šei

mynų po 5 kambarius namus. Šie 
namai pastatyti dėl pardavimo 
po $15,000. Galima nupirkti už 
daug mažesnę kainą, nes naujas . 
builderis nupirko nuo banko ne
užbaigtus už žemą kainą. Namai 
tuoj bus užbaigti dėl gyveninio, 
šaukite Garrison 4494 J. Wem- 
berg. (K.-Ž9>^
________________________ - — ---4 
-________________________ ' Ay

BRONIS KONTRIM /
C O N S T A B L E Nį į

Real Estate and Insurance- < < 
Justice of The Peace i

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems Ų

120 Marine Rd., So. Boston ■ 
Tel. S. B. 2483-W

Tel. S. B. 1751 .. ’ .■

JONAS S. MĖŠUS
(INSURANCE)

239 Broadway, So. Boston j

Ai*d raudžiu visokias nuosavybė* 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo 
Jame kambarius. A

...............- ■ -T 1 ---------=ni

FRANKLIN A. PERKINS, M. D. 
1023 Dorchester Avenue, 

Dorchester, Mass.
Velykų dienoje nebus Kateki- 

zacijos mokyklos, šv. Petro bažny
čioje. Vaikeliai gaus progą pail
sėti. nes kiek teko girdėti iš mo
kyklos vedėjo, vaikeliai per pas
kutinius du mėnesiu gan sąžinin
gai mokėsi. Pereitą sekmadienį 
laikydami savo pusmetinius kvo
timus ir iš priduotų kvotimų ir ge
tų pasekmių parodė, kad jie šir
dingai prisirengė.

LIETUVIŠKŲ DAINŲ 
VAKARAS KARA

LIAUTU
Vasario 22 d. Karaliau

čiaus radio stotis transliavo 
lietuviškas dainas, diriguo
jant vietos konservatorijos 
direktoriui Fiebachui. Po
etė Marija Schade pasakė 
vado žodi.

MES UŽLAIKOME NAUJAUSIUS RADI 
IR GRAMAFONUS

U-

-5-

Combination instrumentus, geriausių Am 
tikos išdirbysčių: Columbia ir Victor.

Visuomet pas mus randasi daugybA gr 
šiaušių lietuviškų rekordų. Užeik pasikla 
syti ir nusipirkti.

Senus gramafonus mainau ant naujų 
duodu ant lengvų išmokėjimų.

' Priimu Lietuvos Bonus kaipo dalį u 
kesčių.

Parduodu Playcr Pianus ir naujaua 
Lietuviškus Playcr Bolius.

Užlaikau čeverykų dėl visos šeimynos ir vyriškų rūbų.

Geo. MASILIONIS,
377 West Broadway, - South Boston, M

MEXIC<» CITY. kovo 27-Val
džia praneša, kad revoliucijonie- 
riai apleidžia miestą Jimenez ir 
kad federalė kariuomenė eina pir
myn. Sako, kad Calles nesitiki, 
kad rvvoliucijonieritj vadas Esco- 
bar stos į kovą prieš jo armiją.

Bet revolitieijonieriai vis dar 
stipriai tebesilaiko. Gailesni nepa
vyko revoliucijos užgniaužti į 48 
valandas kaip, kad skelbė. Jau 
praėjo kelis kartus po 48 vai., o 
revoliucijonicriai nė nemano pa
siduoti.

' Žak

Garadžians Telefonas . Stubos Telefonas
South Boston 0777 So. Boston 1463-J

PARKWAY AUTO SBRVICE
Savininkas Viktoras Vaitaitis

Parduodam naujus Studebaker’ius ir Erskikus. Taipgi taisom 
visokio padirbimo automobilius ir parvežam nuo kelio sugedu* 

sius dieną ir naktį. Uflaikom Gult ir Sinelalr gazoliną.

South Boston, Mass. Tel. 0605—1337
KITI SKYRIAI

BROCKTON OFFTCE:
830 North Main Street, 

______Telephone Brockton 228
415 01d Colony Avenue, South Boston, Mass.

*
1

BOSTON OFFICE:
IR Tremont St.. Rimbai Rkhr., 
įtoom 205, lel- Llbcrty 7806.



The Old Villain

OPTOMETKISTAS

Boston.

LIETUVIS ADVOKATAS

PRANEŠIMAS

LAIDOJIMUS

Real Estą te Insurance ir Mortgičių 
Seniausia Agentūra So. Bostone

susirinkimai būna kas plr*
[ėldienį kiekvieno mėnesio 2

Gyvenimo rieto: 33 Rosemont St 
Dorchester. Tel. Talbot 2878

877 Ir 448 Cambridge Street 
Cambridge, Mms.

Telephone Univerdty 8881-W

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBA

Šidlausko name.
F. Street South
S. D. 0**i.«.

258 Broadway, So. Boston 
" Telephone So. Boston 4486 
Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba Riminėms pini
gai reikalingi. Taupykite jnos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne- 
bnmgTai.

Pirmininkė — Jieva Marksienč,
625 E. 8th St., S. Boston, Mass 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienS,
11 Monks St., S. Boston, Masa. 

Prot. Rast.. — Ona Siaurienė, 
- 443 E. 7th St- $. Boston, Mast

Telephone South Boston 3422-R 
Fin. Rast.■e— Bronislava’Ciūnienl

29 Gould St., W. Rosbury, Masą. 
Iždininkė -- Ona Stanįuiiutė,

105 W. Gth St., S. Boston, Mass 
TvarkdarS — Ona Mizgirdienė, 

1512 Columbia Rd., So. Boston 
Draugija savo susirinkimus laike 

kas antrą utąminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolu raštininke 
laišku ar telefonu.

g©®©®®®©©®©®®©©©©®®®®®*® 
1 Tel. So. Boston 0506-W.

® Lietuvvs Dantistas

| A. L. KAPOČIUS
4 251 Broadway, South Boston
1 (“Keleivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 

£ vakare. Seredomis nuo 9—12 
X vai. dieną. Sukatomis nuo 9 
£ iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grubinskas, 
24 Prescott St., Readville. Mus*.

Vice-Pirmininkas — J. Mnrkelionla
140 Bmven St.. So. Boston, Mass. 

I’rot Raštininkas — P. Milius.

Reumatizmas, nervu ligos, in
kstu ir viduriu ligos pasek
mių ga i gydomos.

Virš 25 metu praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre B-dg.

Baigės du Universitetu 
CORNEI.L UNIVERSTTY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

••Darbininko” a nl e 
(antros tūbos)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

805 Harvard St., Cambridge. Mass.
Tel. Unfversity 1463—J.

Berkshire ir Chester 
Yorkshire ir Chester 

Persiunėiam COD. Nero- 
llž glebi. fl.iTflrrtTrrrprnr

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS
Tel. South Boston 1<5G2—1373

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOJ
Mokytojas i mokinius: Ką mū

sų Vytautas Didysis mėgo labiau 
šia mušti?

Vienas iš mokinių: Langus mo- 
Rytojams. , a

is, kovo 28 dieną,

E. V. WARABOW
(Wruhllauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
RAI.SAMUOTO.1AS 

1043 Washingtoh Street
Norwood, Mass.
Tel. Norwood 1508 

MONTELIZ) OFFTCB 
104 Ames Street 

Telephone Brocktun 1644J

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR, M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Broaaway, So. Boston
O f šio valandas:

nuo 9 Iki 12 ryte Ir duo 1 :30 Iki 5 
Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofisą* 
uždaryta' mihatos vakarais Ir ne- 
dėldlenfais. tnfp-gl seredomls nūn 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nnimu ir X-Rav DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA'.

SOUTH RoSTONE
2 šeimyną namas ir krautuvė. K:; tipinė vieta. Hondos $S2O i metus. 

Kaina įnešti nemažiau kaip 11 ttOCl. Likusius išmokės to namo
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Geni vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir 
iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. .1. KI’J'STIS, 332 \V. Bmadvvny 
So. Boston, Mass. Teis S. B. 1662-1373.

Parūpinant mortglčins namams ir ūkiams. Kas turi pinigą dėl mort- 
Ričių, kreipkitės pas mus. Inšiurlnam viską, reikalaujant duodam ir ant 
Ištnokesčio—tik Masa. valstijoj.

Mes visuomet turim gerą pirkiniu, namą, ūkių ir krautuvių,—meldžiam 
kreiptis pas mus Ir persitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, pristatom | namus ne toliau kaip 12 my
lių nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IK SIUNČIAM PINIGUS I VISAS 
RALIS.

s lfnr'no<’ paveda
H? mano Prižinrėji-
NRL muL visuomet
iSsffĘk būna patenkint!

Ir sn taupi n a tre- 
rokai

sioms Ir 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadtvay, So. Boston. Mass.' 
Resldence: 313 W. Thlrd St

Telefonas: South Boston 0304-W.

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Bubile 
Notaras

254 W. Broadway
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

© Begzaminnoju akis, priskirtu aki- 
® nlus, kreivas akis atftlesinu ir 
f amblljonlškose (aklose) akyse zu- 
© grąžinu šviesą tinkamu laiku.
| J. L. Pašakarnis 
| 447 Broadway, Bo.
s®®©®©®®®®©®®©©©©©©©©©©®©®

ŠV. JONO EV. BL. PAŠAJLP 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7thSt., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3552-R 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas. — M. Šeikis,
3GG Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadivay, So. Boston, Masa, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 AVinfield St., S. Boston, Mass, 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietą, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston. Mass.

ADRESAI
ŠVENTO PETRO IR POVILO 

DR-JOS VALDYBA
Pirmininkas — Antanas Navikas,

702 E. Ylfth St., So. Boston, Mass.
V ice-Plrmin Inkas—Juozas Jackevlčlua, 

92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.
Prot. llaštiiiinkas — Albinas Nevierą, 

9*8 E. EroftdW&F,44. Boston? HaSū
Fin. Raštininkas — Juozas GuzeyičtUB. 

27 Tampa St., Mattapan, Mass.
Iždininkas — Vincas Kališius,

67 G Street, South Boston, Mass.
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,

492 E. Seventh St, So. Boston, M nsa. 
Draugijos

mą nedi
vai, po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., So. Iį^ston, Mass.




