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Daugelis šimtmečių pra
bėgo, daugelis didelių tautų 
išnyktu iširo galingi) valsty
bių. Nemažai per tą laiką 
klajojo ir dar daugybė kla- 

■ joja mūsų žemės sūnų.
Krikščionija pasklydo žmo

nijos tarpe. Ji’ randa kas
kart didesnių ir kilnesnių se
kėjų, jokie žiaurumai josios 
kelių nesutrukdė, nes buvo 
galingas josios Kūrėjas. Vi
so Pasaulio Atpirkėjas.

Kad žmonija, ypač žydų 
pranašų lūpomis — buvo iš
troškusi Išvaduotojo, j Jie 

. šaukė dūsaudami, kreipėsi, 
maldavo net prigimties jėgų, 
kad išduotų' jiems Atpirkė

ją. : • : P
. Kai Kristus gimę^-Jbuvo

ižde ir spindėti) jų karaliaus 
vainikuota galva.

Ką jau kalbėti apie galin
gąją Romą — ji skendo stab- 
meldijos tamsybėje, lėbavo, 
siundė'ginkluotus gladijato- 
rius ginkluotai kovai, kad 
galėtų džiaugtis klaikiais 
žaidimais tūkstančiai.

Tokiais laikais Palestinos 
šalyse skelbė atnaujintąjį 
Dieviškąjį mokslą Kristūs. 
Paskui Jį ėjo šimtai ir tūk
stančiai beturčių, amatnin- 
kų, žvejų, tačiau turtuoliai 
fariziejai .įtarinėjo, šnaira
vo.

Įniršo net ir sukilo. Fari
ziejai kurstė minią, grasė 
Rymo,- atstovui, melavo ir 
Ve:
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x Jau Kristus kėlėsi iš grabo, i
♦ Gerieji džiaugias, priešai dreba, * 

Ir visi angelai danguje 
Linksmai pragydo Alleluja!

Nors teko daug kančių patirti, 
Bet Viešpats nugalėjo mirtį, * 
Galybę pragaro nuveikęs, 
Mums gyvastį grąžinti teikės.

• ■

Nušluostė ašaras Marijos, 
Kurias praliej ’ ant Kalvarijos, 
Lyg stabas širdį jos ištiko : 
Perdidis džiaugsmas jai įvyko!

Tik kelios dienos vos praėjo 
Kai matė veidą Atpirkėjo 
Sukruvintą, melsvai-raudoną, 
Vilvčia pervertąjį šoną :—

. Dabar jį mato spinduliuotą, 
Nebe, erškėčiais vainikuotą, 
Bet dieviška garbe papuoštą 
Ir sostą Jam danguj paruoštą.
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Kur begi, Petrai ,tai skubotai? 
Ne bėgtum, jeigu tik žinotai, 
Kad tuščią vietą tik berasi, 
Kur buvo Viešpatis gerasis.

X

X

sunkiai suteršė savo sąžinę. 
Kristūs, baisai, nukankintas, 
miršta įint kryžiaus Golgo
tos kalne.

Praslinko sunkios, liūdnos' 
ir neramios trys dienos.

Jos buvo . liūdnos Kris- 
taus mokiniams, apaštalams, 

plieno ginklai, žibėtų aukso verksmingos Jo artimesiems. 
plytos, sukrautos, valstybės* Neramios suteršta krauju

7 ■'±. -x- - . .•

vo, troško Mesijo, jų kančių 
palengvintojo ir išvaduoto
jo. Diduomenė — fariziejai 
ir sadukiejai — laukė Kara
liaus Galingojo. .

Tokio valdovo jie laukė, 
kurs sukurtų galingą žydų 
valstybę, kurioje žvangėki 
plieno ginklai, žibėtų aukso

)
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Kūr^feųL. akląja! ntmrat i

i * *

Romos pastatyti sargai, 
užristas akmuo, antspaudai.

Aušo sekmadienio rytas.
Kristūs savo Dievybės ga

lybėje prisikėlė.
Jis prisikėlė, tačiau tuo 

nepatikėjo net Jo artimieji 
apaštalai ir mokiniai. Tiek 
buvo nusivylę Jo mirtim, 
kad Jam kėlusis ir besikal- 
bant su jais Jo nebepažino.
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Kad kėlės, 
Dangaus var 
Ir žmonės vėl- 
Džiaugsmiųga
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čįos lenktyiūavcUaųįgalTc 
trukčiąis važiuoja namojį.aĮ 
sigavėtų. O kiek susidomi 
jiįno, kai žmonės ’imafmūšl 
margučius ’

Ir yra ko džiaugtis jie 

Velykas. Ir pavasaris atėji 
ir vyturiuks linksmai čiūttl 
ir pasnykas pasibaigė,;^ 
piemenuks gena bandą į ,lat 

kus, ir artojas taisosi žagfj 
ir jaunieji eina užusakųfį 
Kiek linksmybės, kiek įva 

rūmo!. /
.'-įAMH

Miestuose, industrijos eei 

truose, ir netrūksta linksniu 

bės Velykoms atėjus, 
smagiausios Velykos tienj 
kurie arčiau gamtos gyveuį
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Negali žemės Sutvėrėjas. 

Toje pat žemėje supūti; 
Negali gyvasties Kūrėjas 
Grabę su mirtingaisiais būti:
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Velykos ir pavasaris:—koks 
gražus supuolimas ! : į Pava
saris sako: ‘4 mirtis žiemai! ’ ’

- • ' ■Velykos šaukia: ‘mirtis mir
čiai!” Ištiesi),Velykos links
miausia šventė — ir didžiau
sia. Šv. Leonas Popiežius 
sako, kad Velykos didesnės 
už Kalėdas, nes Kalėdos e- 
sančios tik prisirengimu prie 
Velykų. Apie Velykas su
kasi daug svarbiausių šven
čių. Paskui jas seka šešti
nės, Sekminės, Šv. Trevbės 
ir Dievo Kūno iškilmės. Vi
sos tautos per Velykas palai
ko kokius nors savotiškus į- 
pročius. Netik pas lietuvius, 
bei kitose tautose yra įpro
tis šventinti valgius ir mar
ginti kiaušinius. “Margu
tis” tai toks populiarus žo
dis, kad visi žinomą jis reiš
kia.

Rusai per Velykas bučiuo
jasi," tuomi norėdami paro- 
dyti, kad tokioj dienoj visi 
lygūjrir viens kitam nori pa
rodyti brolišką meilę. Taip- 
pa| Rusijoj per Velykas 
kiekvienas turi teisės skam- 
binti bažnyčios varpus, kiek, jos vandenyse, (Persi;

Jis kėlės! Pats taip buvo sakęs! 
Apjako sergėtojų akys, 
Dangaus šviesa aplink sušvito, 
Akmuo kaip žirnis nusirito.

Nelaisvės pančius Jis atrišo: 
Nebėr’ mirties, gyvybė grįžo! 
Ir Pranašai dabar pamatė 
Tą, kurį skelbė — Dievą patį. 
\ A - ,w *

Nudžiugo Moizė, Abraomas, 
Ir mūsų protėvis Adomas 
Iš džiaugsmo didelio pravirko, 
Kad Kristus jo vaikus atpirko.

Jis žmones pardavė nelaisvei, 
Bet jie jau sūnūs, ne belaisviai, 
Už jo kaltes jau nebeuja, 
Bet garsiai g^^ Alleluja!

Ir ttt linksmai giedok, žmogeli, 

Pagerbdama Kristų visagalį, 

Kursai išlaikė savo žodį^ 

Ir tuom dievystę mums įrodė,
. * ’/S**- • . A * ’
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atrakino.

tegu jie 

Alleluja!
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GRAŽIAUSIAS PASAULI! 
PERLAS

Londonan atvežtas 
niai gražiausias ir branguj 

sias pasauly perlas. Ji£$ 
riešuto didumo, bet netį 
jokio įtrūkimo ir dėlto ve? 
narnai180,000 svarų ste^ 

gų. Šis perlas rastas Į®

Yrančiuose. .

>-
L
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»

■ rJ tarpUrpersS
nM). kraujas, Jšįfo prasidėjo

* _ * • ___ < * ■ •*-!

naujos aukos Rytų Europo- 

je.
Pasaulio žmonių prasižen

gimai reikalauja atlyginimo 
aukų.
•. Liūdniiir klaikūs vaizdai.

♦

Jauni; Jkeistūi iškleiptais 
veidais^ pusiau beprotiška 
šypsena vyrai, velka šventų
jų statulas, paveikslus, in- 
Rip-niias iš hažnvčin...

Tomas apaštalas net savo • 
akims nenorėjo tikėti 
tik pirštais palietęs Jo žaiz
dų vietas sušuko: Dievas ir 
Viešpats mano!

Kristaus žodis
la plėtojęs ir augo. Tūkstan
čiai krikštijosi, augo kri
kščionių šeima, plito iš vieno 
miesto į kitą, ėjo iš tautos į Yvo j e. 
tautą. / ‘

Pagonijos dvasia išsigan
do^ sudrebėjo šimtmečiais 
dįnilkinami stabai. Krikščio- 

palietė stabmeldijos 
įs.

Trisšimtmečius liejosi ne- 
| kaktas kalkintų kraujas Ro- 
I mos valstybėje. Koliziėjaus 
I arena persisunkė kankinių 
I krauju, koliai iškilo Kon- 
| Stantino akyse 'Pergalės 
I Kryžius.' <v;nr,j ii !-u« 
I f< Pasauliu i«teisvai prašvito 
I Kristaus pyktelėtoji Atįir- 
Į kimo' i šviesai^ oiPaleng^ėjo 

vargšų daliai ’ Pamažu įsiga- 
I Įėjo tiesa ir meilė.

1 Pagonijos dvasia—šėtono 
| viešpatauja — nesnaudė vi 

»» są laiką. Nesnaudžia ir šian
dien.

•< *■ .» .**«• *■■ •? j
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gera sėk-

signijas iš bažnyčių. ..

Juokas, šventvagiškas pa
sityčiojimas.

Šventovės sienos susprog
dintos su- trenksmu griūva. 
Šūkavimas, kumštimis mo
javimai.

Tai įvyksta, didžiojoje se
nojoje Rusų sostinėje Mas-

rAda
>✓ ~"™
sarai

'-U

kfm mf 5 v :

Ar-gi neatsimenam, kad 
‘Pasaulio Kūrėjai pasakė:—- 
jei rasis mieste nors dešimt 
teisingųjų, — jo lauks pasi-, 
gailėjimas. >
Kryžius niekinamas, spiau- 

domas, — tačiaus, nepavyks 
jo panaikinti nuo žemės vei
do ir iš tikinčiųjų širdžių. ,

Kristus mirė ant kryžiaus 
už pasaulio nuodėmes. Jo 
Kryžiaus Kančios simbolį 
garbina visi tikintieji, lenk
dami prieš Jį savo galvas.

Greit pajus, kad krikšČio- 
Dievas^-viso pasaulio 

— jiems nevyksta 
•apgalėti. Tai gal greičiau 
reiškia \ne kovą prieš. Auk- 
sciausį 
nį nusivylipią, blaškymąsi ir

rtopoly susįrinkdavo iief ants 

jstplinių ir ten žaisdavo. 

Prancijoj per Velykas ponai 
žaisdavo sviediniu €Šu tar
nais, kad parodžius, kad Pri
sikėlimo dienoj neturi būti 
jokio luomų skirtumo. Lie
tuvoj Velykos sukelia žmo
nėse Haug tikėjiminio uolu
mo ir nuoširdaus džiaugsmo. 
Visi anksti rytą skubina į 
pamaldas, o paskui iš bažny-

o<

į ’(

Neseniai jūrininkųįTOS 
kyklą Norvegijos sostilĮę 

(Oslo mieste pabbigė pirnš 

moteris norvegė Gudru! 

Trogstad. Ji išlaikė ir 

timus jūrų kapitono laips 

niui Įgyti, bet liudijimas įįl 

varankiškai valdyti laivąjįę 
bus išduotas tik tada, kai W 

21 metų amžiaus.

r NiR
4 W|

<• r <4

būrėją, bet paskuti-

■

Dar kitam mieste pasi
šiaušę, plaukais apžėlę, lau
kinės išvaizdos marga minia 
neša iškėlusi kryžiaus vaiz-> 
dą, kad iš jo kuobiauriau pa
sityčiojus, išniekintą ir ap- 
spiaudytą sviedus į dvokian
tį purvą...

... Šiurpas pereina, pama
čius šitą minią... Ji baises
nė už urvuose augusius žmo
nes. > • • . i

; Dvylikos metųikeršfo ipo- 

kvklos išdavos ir. vairiais •. r t 
:>* ? Ateis gal daugeliu VienĮ 

panašių minčių: (5Arj~ ‘ 

bausmė toli? Ar Kristus 

kentės, savo naują išniekini

mą?” . r< iv
riti '-ZDaip. Jis kentėMM&šventv 

vagių minia stiimda irnięki^ j*
"rfj na ldar šimtus, tūkstantius .
-m:

-kst
Di^vo

žiaugiamės Kristaus Pri
sikėlimo Švente. Jis prisi
kėlęs, pirmąsyk pasirodęs a- 
pastalų tarpe, juos pasveiki
no: — Ramybė jums I

— Ramybė jums! — Vi
siems, kurie seka Jo pavyz
džiu ir tvarko savo gyveni^ 
mą Jo meilės mokslu. Jucw 
seką paląima, ramybė, t

Irtos tautos, tos:.vaistyk 

ir. (tęsi šeimai kurios kilijilfi 

nrinij : Pririkėiusio. Kristi 

aiminhfto šventę^ lenkia g 

vas prieš atpirkimo kančios 

simbolį Kryžių,—jos džiaug- 

< sis ne tik amžinąja laime, bet 

jų žingsnius laimins ir žemė- 

Ėk; jė Pasaulio Išganytojas.

1 < -t

Sutartį pasirašys bal. 22.

Londonas. — Karo laivy
nų plenarinėj sesijoj pen
kioms valstybėms pagaliau 
pavyko susitarti. Dalyvavo 
ir Praneijos ir Italijos dele
gacijų pirmininkai ir jų pa
tarėjai.

Du juristai ir/Kiti eksper
tai sunkiai dirbū^kad užbai
gus sutarti pasirasymttibal. 
22d.
' Praneijos ir Italijos gin
čas plenarinėj sesijoj nebu- 
:vo- Iškeltas. ; Prem. Mac- 
Ddūįal# dėlei ginčii tarp val-

PENKIOS VALSTYBES SUSTE 
RE KARO LAIVYNŲ KON-i 

FERENCIJOJ

stybių pareiškė, kad bus d; 

bama, kad juos prašaliu 
po pasirašymui sutartieaįj 

Sutartis, kuri bus paiffl 

syta bus taip vadinanurĮ 
jų-jėgų sutartis tarp Jtfflk 

Valst., Anglijos ir Japonij 

Joje bus pąžvmėta karo i 

vyno aprubežiavimaš ir j 
mažinimas. * *

Dalis penkių valstybiųj 
tarties pasirašys ir Praną 
ir Italija. 3

pa^rtiš^tooi dienos viaiiM 
sipraririąi bus prašafiJfl

- 4<1

•41
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Madridas, Ispanija.—Spau

da praneša, kad Ispanijos 

rašė dej^etą, 
J^a'j^ttinestiją 

J M politiniams kaliniams.

, - . ■

-. - • 
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- Rnajįl 
narkistaPųžsieny v^l sį 

orrimizuotte kovai su k 
nist»iiijW4ista 

šaukimai, Ięwriai 
budėti ir 

bolševikais, kad tftšuįti 
ritmą Rusijoj. įįM 
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OS ŽEMAITUKAI 
Į ANGLIJĄ <

ios Vindzoro anglių 
išklos Anglijojeį'nr 
ll^hivoje 200t - • |?evųaiČH| 
gisįės arklių darbams po

•u

Č CUKRAUS ĮVEŽTA 
Į LIETUVĄ

^ Lietuvą cukraus įvežta: 
įgg m. -4.-11,540 tonų, 1924 
Įį.,-— 14,452 t., 1925 m. — 
pfe t, 1926 m. — 21,762't., 
pĮjį. — 25,170 t., 1928 m. 
į 24,948 t. ir 1929 m. 27,031r ' J

antvi - '

~— •
AGEGIUOSE STATYS

> GIMNAZIJOS NAMUS 
^aziHas. šią vasarą Pagė- 
Riose bus "pradėta 11 au j ų 
ętuvių gimnazijos rūmų 
atyba. Naujiems namains 
Styti iš. švietimo ministeri- 
is gauta 300.000 litų ]>ašal- 
a. Iki šiol Pagėgiuose bu- 
Bstik progimnazija.

_

•IDINAMAS VALST. GYNĖJŲ 
į, 'TADĖJĖJŲ SKAIČIUS 

^Kdunas. Nuo balandžio 1 
adinamas valstybes, gy^ 

Jii padėjėjų skaičius. Jie
Lgyvens ne tik prie a- 

.. v -V. • __  __

gardos teismų, J)ėt ir Za-..
>se, Raseiniuose, Uteno- 
lytiije, Biržuose, Vilka- 
\ Telšiuose, Kretingoje, 

ragėje ir Rokišky.
* . • ^'4

S ŪKIO SURAŠYMAS 

į .'•? s. -įr -K

iemef cenfralinis Štątisti- 
mūras mano daryti pir- 
visuotinį žemės ūkio su- 

3Šymą. Šiam reikalui minis- 
šžių, kabinetas jau leido 
i(Į?850 litų kreditą.

tvaikai PLĖŠIKAI 

ipur Kauno jaunuoliai, 
edkmi po 17 metų amžiaus. 
SBlaptingu būdu dingo iš

fflfonis- i < .iij.

. ~ •*. . - •- : ■ •» .*S x. <

Kaulio:' Policijai buvo apie 

tai pranešta ir ji pradėjo 

jaunuolių ieškoti. > Po kiek 

laiko Rokiškio apsk., Kamąr 

1 * " kaime du

TV.tlr'' ’ * '

jauni ■' neziųomi jaunuoliai 
pagrobė pil. Petin Šu&id pa- 
kinkytą' ‘'arklį ir« vežimėlį. 
17žpuolikai policij os susekti 
Kamajuose. Po susišaudy
mo su plėšikais; vienas jų, 
Jonas Jesinevičius, sužeis
tas, o kitas — Enrikas Jur
kevičius nukautas vietoje. 
Susišaudymo mętu sužeistas 
policininkas Juozas Gilys. 
Pasirodė, kad tai esą dingę 
iš Kauno jaunuoliai.

Šiuo metu Lietuvoje yra a- 

pie 18 tūkstančių svetimša- 

įiu.
čiij — 3,180, Voįietįjąs oy- 

L^^Jung^iiiWąlstybių— 

dovžRijčis —

122,. Anglijoj—98^ Ęsti j ož—
85, Sov., Rusijos
jos — 66, kitą valstybių- po 
keletą arba keliolika. Visai 
be pilietybės yra apie 10,- 
460 asmenų.’’
' Svetimšaliu skaičius Lie
tuvoj maždaug pastovus ir 
per mėnesį pasikeičia vienon 
ar kiton pusėn vos vienu-kL 
tir. - . ■-

r 170, Čeko- 
f Švedijos—

’ Z ..-į £
Šiomis, dienomis kuriuo-

gyį^j'J 4-«> 

Kudilkj® H JjjĮį

lą. ‘ Abu jie * ' i, kad 

už kyšius liuosavę iš karįuo-' 
menės naujokus.; Be jų kal
tinamųjų suole sėdėjo ir.kę- 
turi paliuosuotieji naujokai; 
Teisme paaiškėjo, kad kalti
namieji gydytojai Įgysiu, nę- 
Jimė -ir nusikalstamc^o dar
bo nepadarė, nes naujokai 

. buvo pripažinti netinkamais 
pamatuotai. '

Išnagrinėjęs bylą, teismas 
■ višus baltinamuosius išteisi

no.

K
■ ■f ■ \ • ■*
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TREMIA N? LIET

“ŽYGIAI

■ Papilys, Biržą ąpskr. Ant 

pasitaiko-nudaužyti nuo kry- 

,žių.sinųtkęĮiai.

misSatkū/ną MąĮinby^Į bŲVO 

r^fe!ki^wiš’Ajiktiės ap
kabinta 1̂ visokiais nesvaru-’ 
maife. Tai gal neapykantos 
pareisimas prieš katalikus 
iš kitų tikybų sekėją, nes 
kąi kurie ją jau nuo seno nu
sistatę prieš katalikų įsitiki
nimus.

i . ■

Kaip tenka girdėti, para
pijos klebonas už įžeidinėji
mą .tikybinių jausmų, pa
traukė kelis į teismą.

»

1.

- MOKYTOJA LEONAVIČIŲ
■ -x.-. ’r*. ivir. vy s

Vilnius. Teko patirti, kad 

Balstogės Vaivados parėdy- 
K«t ( * ' * •' b * - ' *
mu t remiamas N. yLifeniVon 
iš įieiitijo§ iribiį :ipfuvis mo* 

kyiojas Leonavičius^

. -v'- ■ - ■' • ■< j < ■. i
P. Lęonavičius yra pernai 

pavasarį / išlaikęs .valstybi
nius mokytojo egzaminus įr 
gavęs mokytojo? diplomą.Kas 
svarbiausia, tai p. Leonavi
čius yra atitarnavęs lenkų 
kariuomenėj ir kaipo toks 
sulig Prezidento parėdymo, 
skaitomas Lenkijos piliečiu.

I

Iii-

-/

tu-

■i

ZAS P. ŠARKIUNAS
' t

2^* ■

■ ir po ke-
i a

*.4l

36,100

< 5J

«,6 
moa

r.U<- r.;
: r»

tai Dt»tj specialybė ir Ilgy met* prak 
tik*. Darbas artlstllkaa Kainos temos 

M. A. NORKŪNAS
?. 0. Bok 91, Lawrenoe, Mass, 

įV- . . , * . į

a iMuvh Advokatas
B vifįikiaR byla* ir padir- 
■lolLiui dokumentus viso- 
g' kiems reikalams.
įlORTH MAIN STREET 
g Brockton, Mass.
inriso VALANDOS 

nuo 9 Iki 8 kasdien

- .•■5 . -■ -J- .KIEK PERNAI IŠSPAUSDINTA
LIETUVOJE KNYGŲ

• . >
Pereitais metais visoj Lie

tuvoj išspausdinta daugiau 
kaip pusę milijono egzem- t • *r* . . - ■ • ■ —•
pliorių knygų. Kaune iš
spausdinta 380,500 egzem
pliorių, Klaipėdoj
egz., Marijampolėj 60,000,— 
Šiauliuose 34,000 — ir po ke
lius tūkstančius kituose, mie- 
stuOSC.

KIEK LIETUVOJE TEISMO 
J įstaigų.

Lietuvoje yra; Vyriausias 
tribunolas, keturi apygardos 
teismai’— Kaune, Šiauliuo
se. Panevėžy ir Marijampo
lėje ir 56 tifikoš^teisė jai.Teis- 

■ W tardytojų yra. 57. Prie 
kiekvieno apygardos teismo

Įo

TIKĖJIMŲ 
IĄ SOVIETŲ 

RUSIJOJE -’A V"..y—----
., Vilniuje, buvo, sušaukta ke- . 

lėtas mitingu kuriuose susi- 

,rjnkusjeji .pp^esįtavo . prieš 

tikėjimų persekiojimą So-, 

vietą Rusijoje. ■-

Charakteringą, kad tą pu
čiu dieną buvo atvykęs Vil
niun Sovietų Rusijos atsto
vas Varšuvoje p4 Ovsiejen- 
ko, nors lenką laikraščiai 
praneša, kad atstovas Ovse- 
jenko buvo atvykęs apĮan-*^ 
kvtųsavo giminią, gyvenan
čią Vilniuje.

v

’ ; [byloms teisino tardytoją. Be 
to,, prie Idekvieno "'apygar
dos teismo yra vienas valsty
bės gynėjas ir jų padėjėjai. 
Vyriausias tribunolas irgi 
turi valstybės gynėju su pa
dėjėjais.

7 v - ■ r _ r

t?- DARBUOJAS SU

TOSE A SONS PIANO 
KOMPANIJA ,

iįt tikras mane matyt pirm pirk- 
į*. Jokio komiso nereikia mokėti, 
mrųaodn tiesiai. m
ItfiūUio garsus VOSE grand, 
y-.g npright planai. Nauji if 
jįtl 'OrtŪophotr.c VICTROlA'lr 
■AMAJEStlC radio. .
■- ' •

, Rettątouk Katalogo
& Sons Piano 0o.
8TON ST. t > i BOSTON

tNG VOS I SLTODS

X

■ *. A. :• 
. .. ♦

j' ~ * ’• '--j

Neieškokit dovanų ar kuponų, dėl 
to, kad tabako kuris randasi 
CAMEL Čigarėtuose kaina nelei

džia ją naudot.

DIDELĖ KOMUNISTŲ BYLA 
GARDINE '

Šiomis dienomis Gardino- - » . e ■
Apygardos Teisme prasidė
jo didelė komunistų byla, ku
rioje kaltinami 51 asmuo iš 
Volkovisko, Prųžanų ir Ko- 
sovo apskričių. Byloje figū
ruoja 68 liudininkai.

KUKUTĖLIAI, Tvere
čiaus vai,, Švenčionių apskr. 
A. a. Jonas Jentltėrias (Ga
linis) Šviesos mylėtojas, Lie
tuvių Šv. Kazimiero Dr-jos 
skyriaus Kukutrliuose įkū
rėjas, Kukutėlių Ūkio Rate
lio narys ir Liet. “Ryto” mo
kyklos Tėvų Komiteto' narys 
mirė aprūpintas Šv. Sakra
mentais 1930 m. kovo 11 die-. 
ną sulaukęs 68 m.'amžiaus.

, NUSEDUNINKĄVO 2,000,000 
,*■,.' •. • ii..___________a/2*

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI 
KLAIPĖDOJ

Klaipėdos “Valdžios .Ži
niose” paskelbta, kad balan
džio 27 d. baigiasi Klaipėdos 
krašto savivaldybių kadenci
ja. Nauji savivaldybių rin
kimai skiriami gegužės 19 d. 
Tuo būdu ir rinkimai i Klai
pėdos miesto seimelį įvyks 
po dviejų mėnesių.

UŽ KOMUNISTINĮ 
VEIKIMĄ 

pil. Judelis Šajevičius Kau
no m. ir apskrities komen
danto nutarimu ištremiamas 
6 mėnesiams i Varnių kon-

X *■ *

cent racijos stovyklą.

I

ANTROJ šio ^pakelio pusėj žodžiai vis tą 
reiškia,, ka sako. Jokią “ežtrų/’ kurie ne
prisideda pagerinti rūkymą, prie Camels 
kainos nedadėta. Tik kuodaugiausiai ru- 
kymo —- pasitenkinimo, ką modemiškas 
mokslas gali i cigaretą įdėti.
... •' - - ?**5e*j . rU. . i-- j

Tas pasakymas buvo pirmutiniam 
Camel padarytam pakely ir kiekvienam 
iš milijonu Gamei parduotą nuo tos die
nos pakelių iki šiai dienai. Kuomet tai 
buvo pirmiausiai/parašyta, kiti cigąreiu 
išdirbėjai duodavo vėliavukes, aktorių 
paveikslus, boiės lošėjų paveikslus veik 
bet ką, kas gąlėtų rūkytoją įtikinti, kad 
jis užrttopiąigusįgauna ką nors “extra.” 
Ca~.ėls išdirbėjai tikėjo, kad rūkytojas 
nori cigareto parduodamo griežtai pagal 
jo nuopelnų, visą kainą įdedant į jo geru
mą — cigaretą, padarytą iš tokią tabaką 
— ir- taip tobulai maišytą — tokią nuno
kusių — taft kvepiančią — kad jis lai
mėtą saū vietą. '

" .< .., ' > . . : .- • V *■ : - i. . * - ■ ' 1 >-*.£$ 5 - • ’ ■
Nepajirastab Čamcfcigaretą populiariš- 

kūmas yra tai to sveiko nusistatymo pa-
}

Lenkų. laikraščiai prane
ša, kad Vilniaus magistratas 
savo lehgvamanišku ir išlai
džiu šeimininkavimu padarė 
miestui apie 2,000,000 zlotui 
/įuostolių. Reikalaujama, 
kad magistratas tuč tuojau 
atsistatydintų, -

NUKRITO SOV. RUSIJOS 
LĖKTUVAS

Vilnius. Šiomis dienomis 
Dysnos apskrity ties Ligna- 
va Sovietų lėktuvą ištiko a- 
varija. Abu rusų lakūnai su
imti, ir laikomi kalėjime. 
Lėktuve rastas kulkosvaidis.

i

Doritlooklbrpremiumsor 
coupons, as the cost of 
the tobaccos blended in 
CAMEL Cigarettes pro- 
hibits the ūse of thėm.

.)

f >

žymėjimas... MANŲFACTURED 
RJ.RIVNOLDSTOBA

IŠRENOAKOJIMŪI 
. KAMBARIAI '

“Darbininko” name 5 arba 

7 gražūs dideli ir šviesųjį 

kambariai. Yra elektra, ga- 

sas, maudynės, skalbynės, 

duodama šiluma ir janito- 

rius patarnauja. Dėl plates

nių informacijų kreipkitės į 
“Darbininko” Administra

ciją. ’ 

\__________

DĖL INKSTŲ AR PŪSLĖS 
ĮDEGIMO

/ Tukyntti&aiintMi i*, kurie kentė lino 
silpno inksto v.puslės, tais vertė juo*> 
tankipi. kttM JUktimfs, po&M NiĄu- 
Tone rKAMiMoVe greitos pagelto*. šia 
puiku* nreperetas.pasalinti IS Inkšti) b 
degančias meąžlagaa ir sucnurko ir su
stiprina juc« taip, kad Jie dirba kaip 
3»d turftitftitrba. TSk keiti) dien* ban- 

ftiBos »uk,.-H<1 Nuga-Tona su- 
ntnbdya inksty ar pustei Jdegiin« iriais 
Inmtf miegoti p«r vlė* naktį, nereika- 
latijant dauxtan kettts.

>'ujni-Tone greitai pagerina abein* 
sveika t*, kadangi ji* antviirko Ir «• 
stiprina nervus, muskulus ir organu*. 
.Ils priduoda Jums geresni apetitą, nit> 
gali virškinimo pakrikimus, stimuliuo
ja neveiklius kepenis, pabalina gasu* 
ar iftiHitlnią viduriuose ar pilve, nugali 
konati|«ctją. galvos skaudėjimą, kvai
tulius, sutelkia poilalngą. atgaivinant) 
miegą Ir prideda svariną suHesuatems 
kūnam*. ‘, 9

Nčra surasta retesnio preperato se
niems Ir paiiegmiemA,- nr .tartelklmut 
spėkos ir Jėg,>s tiem*, kurte jaunaai 
H?nl ir suvargę Xuga-Tone >ra’)*rUa- 
vin^jamąs viaą vaistą pardavėją. Jei
gu jūsų panlavėjas netari Jn ataka, pa- 
pmkyktt ji.uftMkyU M d« Jv»

■ • • •• ■
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šti šį įspūdingų naujų karų! Chevrolet turi, lietuviškų skyrių,

■>
X-'

K. K. U.
*y

Danguj ir ant žemės niė-~ Jo mokiniai gali pavogti Įcū-

nų ir paskui melagingai pa-

t
i

/.

k •

teatro-megėjos* piriną kartą Įsieji- paraitė buvo krifačionės, “C^ji- 
gė tokį puikį ^ve&alą'ir,taip VVt Kja’; kį“Afergai^fc’\ >|rla)eęiai 
kušiai atvaidinti Kitąip ir riega- jok savo dAMs atlikd? *. * •
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ciesoriaus duk- 
Savo

LAWRENCE, MASS
Bažnyčios puošėjai

— Žindė Pakark-. 
” —Jįpelė Parojo-

. «• .-------------------
** ; < ' ■

kad jos neberado Kristaus 

kūno, tik matė Angelų, kuiW 
« i ■ .L _ _ —  - . - .

liūtė labai aiškiai ir

Ona'Pazniokaitėiįtvaidinp “Fe- ’

kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.

f _ . . f

joiųs paskelbė Kristų prisi

kėlus,—Petras su Jonu sku- 
r ~ * a

botai ėjo pažiūrėti/ Jonas 

kaipo jaunesnis pralenkė

dalmą” — čigonA^o Jonas* Paz- 
niokas -buvo “Rd3fflĮ&’’ 
naitis, Įgi Ona BaįfČiutė 
— čigonaitė.
rolėse.

— •• * z- • *
The Coupe
r-<• > > - 'The Coach
The Sport Boadster
The Sport Coupe...
The Club Sedane... 
The Sedan ,..

— • "A.

A 9v *1 ' •

£e*MarfMl

PAVASARIO EKSKURSIJA LIETUVON

Į VYTAUTO JUBILIEJŲ
Cunard Linijos Didžiausiuoju 

Greitlaiviu

•t

1

’.r

A

J Ajįyiįį^Bii pasiS

kuomet riebuvo'tblsbs links-
— • ’ jį * a * *

mybės, kaip Kristui prisikė
lus. Penktadienį Jis mirė 
ant kryžiaus, sekmadienio 
lytų Marija Magdalena ir 
kitos ntoterys neberado jau 
Švenčiausiojo kūno grabe. 
Trįs dienos atgal dflt kabojo 
ant medžio tartum koks nu-, 
sidėjėlis, o Velyki) rytų gar
bingai prisikėlė, aplankęs 
pirma Senojo Įstatymo šven
tuosius ir nusiuntęs Juos į 
dangų. Kiek palaukus, pa
sirodė Apaštalams ir kitiems 
savo mokiniams.

o

Dievobaimingos moterys 
verkė, laidodamos Jėzų, da
bar vėl verkė bet jau iš 
džiaugsmo, iŠgirdusios Jį 
prisikėlusį. Prisikeldamas 
iš numirusių Kristus aiškiai 

_ įrodė, kad yra' tikras Dievas, 
< nes joks sutvėrimas iiegali iš 

pumi rusių prisikelti. Mirtis 
/likos nugalėta. Todėl šv. 
/Paulius džiaugsmingai šau
kia: “Mirtie! kur tavo vir
šus? kur tavo akstinas?” 
Kristaus prisikėlimas dar 
tuomi svarbus, kad patvirti
na mūsų atsikėlimų pasaulio 
pabaigoj.

Nuliūdusi buvo bažnyčia 
Kristui minis. Užgavo ne
prieteliai Piemenį, įr išsi
blaškė avys. Apaštalai neži
nojo kas daryti. Visi buvo 
nusiminę. Švenčiausioji Mo
tina žinojo, kadJisprisikėls, 

'ęb^. taip buvo'feopuKų 7 Iš

spausta, kad verkė sau viena 
ir kitų negalėjo* paguosti.

• *
Visiems rodės, kad su Kris- 

• taus mirtimi viskas pasibai- 
5 gė. Vieni žudai džiaugėsi 
palaidoję ta, kurio taip ne
apkentė. Bet ir jų džiaugs
mas greit pasibaigė. Žaibo 
greitumu pasklvdo naujiena, 
kad Nukryžiuotasis prisikė
lė. Žydai buvo užritę sunku 
akmenį ant Jo grabo, pridė- 

- ję antspaudą ir pastatę ka
reivius saugoti, nes, girdi, 
tas apgavikas sakęs, kad už 
trijų dienų prisikels, taigi

skelbt, kad Jis prisikėlė. Bet Petrų ir pirmas atbėgo pas 
sargai patys paliūdyjo, kad 
juos apšvietė nežemiška švie-, 
sa ir jįę krito ant žemės; ak
linto nusirito, ir Numirėlis 
išėjo iš grabo. Žydai nusi
gandę papirko sargus, kad 
jie sakytu, jog jiems bemie
gant atėjo- mokiniai ir išvo
gė Kristaus kūnų. Čia šv. 
Augustinas pasityčiodamas 
sako: “O nelaiminga kvai
lystė ! Miegančius liudinin
kus nori pastatyti!’’

Tuo būdu patys Kristaus 
priešininkai duoda tikriau
sių paliudymą apie Jo pri- 
sikelimą..Jr.patsai J onas su 
Petru matė tuščių Kristaus 
grabų. Išgirdę nuo moterų,

Jėzaus grabų, bet narnėję iri>. 
dun, tik palaukė; Petro, pa- 
likdamas jam pinpen^bę į- 
žengti. Juodu pąmatė,,kad 
Kristaus kūno jau nebėra, li
ko tik drobulės, kuriose bu
vo suvystytas.

Velykų šventė tuomi ypa
tingai linksma, kad ji reiš
kia pilnų Dievo Sūnaus per
galę ant nuodėmės ir mirties. 
Nuodėmė atnešė nelaimę ir 
mirtį, Kristus abi nugalėjo. 
Džiaugiasi tat katalikai vi
same pasauly, kad teisybė 
nugalėjomelą, gyvybė mir
tį. Amžina garbė tam, kurs 
tų padarė — Dievo 'Sūnui, 
Jėzui Kristui.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

- : r .. . • . . ......._

NORWOOD, MASS.
Patridjas. — Balandžio 6 d. Šv. 

Jurgio pobažnytinėje svetainėje, 
Jaunų Merginų Sodalicija, po va
dovyste p-lės Marijonos Sakalaus
kaitės, suruošė 'Gavėnios vaidini
mą, Jono Tarvydo verstą IV-rių 
aktų dramą “PatMSiJrarba-Neži- 
nomoji Kankinė.” Neapsiriksiu 
pasakius, kad vietinės merginos.

“Oktavija”« 
tė, buvo Stasė Smilgiutė. 
ilgą rolę ji atliko gana gyvai

“Patriciją” — krikščionę, mal
dingai atvaidino Jadvyga Latviu- 
tė. Jos išvaizda-brivoųingeliškai 
patraukianti. Tik truputi<nuliū- 
dimo bruožai reiškėsi jos kalboj 
ir veide.

^Zosė Navikaitė ir Aleksa Kas-

vičiutė... Taipgi a smuiku 
lydėjo Anelė Oktilayičiutė.

' Veikale ąeenos tavo šios: Ak
tas I. — ciesoriaus sodas. (Grhžūs 
vartai tai buvo darias p. Aidūkė- 
nio,! Červoko, ir Smflgio; gi gėlės, 
p-lės Sakalauskaitės). 2 Aktas II 
— Palatinos palociuš komoje, Pa- 
tricijos kambarys. >Aktas III,-f- 
kambarys eiesorienės Augustas. 
Paskutinis aktas—Mamertino ka
lėjimas, Patricija retėžiuose, sėdi 
ant-akm^s. ’ Se* '.k: 7

• Mažoji šv, Teresė.—Tą pat va
karą. priedo - buvo atvaidintas šis 
gražus v^ikalčffe, sulietuvintas A. 
Matučio. Ja vaidino Marijos Vai
kelių Draugijėlės nariai ir Alto
riaus bernaičiai* Taipgi’jame da
lyvavo pirmutinės.. Dr-lės prot. 
rast. Apolionė Štašaitė ir Merginų 
Sodalicijos pirmininkė Ona Paz
niokaitė.

Veikalėlis buvo atvaidintas prieš 
Sodaliečių dramą. Jame dalyva
vo šie jaunuoliai: Elena Fedaitė, 
maloniai atvaidino jauną “Tere
sę” — pasirižusią patapti kanki
ne. '• .

“Beatričė y Ahuąnada” .— jos_ 
motina buvo Dominika Jąsioniutė.

“Rodrigą” — jaunutį- • Teresės 
broliuką, jausmingai, įr gyvai vai
dino jaunas bet gabus Napoleonas 
Tvaska; - ' - ---------- — ,

•j - £•

Jonas Perekšlis jbuvo jų dėdė 
“Fernandas.” <7-

«v
Teresės jaunieji,^raugučiai bu

vo: “Marytė” 
liūtė;'“ Kasilda 
kaitė; ir “Pedras” *7 Jonas Ma- 
čelis. Ypatingai.idųdė Pakark^ 

gižiai kaltė- 
FJ .•‘ .•>• ■

-V-. J

» .. • y 4 • : * -j J . • * t.

: Yra-išfhintiaga. išsirinkti/ šešių-cyhnde- 
•; rių motorą-^tai vienintelė progą, aptu

rėti šešių-cylinderių švelnumą, šešių-cy
linderių švelnumas atima visą drebėji
mą ir šiurkštumą. Tas sutaupo motorą, 
chassis, body, pasažierius ir draiverį.

šešių-cylinderių Chevrolet' parsiduoda 
už tokią kainą kuri visiems prieinama. 
Laiko ilgiau dėlto kad padirbtas iš gero 
tavoro ir yra gana didelis, švelnus, 
50-arklių jėgos inžinas, kuris visuomet 
“ima sau lengvai.”

... . ■

Su visu jo šešių-cylinderių švelnumu ir 
jėga Naujas Chevrolet Sis sutaupo ga- 
soliną ir aliejų, per moderniškus nuvei- 
kimus — overhead valves—high com- 
pressdon;jėga—vėliausi carburetor—ii-

■ shock absorbers. Ji© yra pritaisyti išil
gai toj pusėj į kur karas važiuoja, su 
Chevrolet vaivos yra taip pritaikyta 
sau pritaikančiu spring shackles kąd^ 
apturėjus tykumą.

Moderniški low suspension ir ekstra
■ vrheelbase duoda Chevrolet Sis gerą 
propėrčiją.Priekinė išvaizda atsižymi 
radiatorium. Gazolino kubilas yra už
pakaly dėl atsargumo ir gražesnės iš-

' vaisdos. . i

ė

gai tarnaujanti pistons—crankcase ven
tiliacija—oro valytojas. Chevrolet kare 
yra toks ekonomiškumas kad bile kas 
tik išgali turėti karą gali jį Įsigyti.

Chevrolet valves yra /taip pritaikyti 
kad nėra reikalo perkeldinėti. Užpaka
linė ašis prižiūrėjimo dėžė ant Chevrolet 
reiškia yra galimybė prieiti. Visame 
kare yra pUnai visokių į- ROADSTER(

. rodymų kad visas taupu- \ 
mas paeina nuo didelės pa- j®
žangos padirbime. Yra ke- V W 
turi ekstra-ilgi, ęhrome-va- d
nadium springsai kontro- —1
Muojami per hydraulic - f.’o. b. Factory,Flint, Mich.

Chevrolet gražumas ūmai pasako 
“Body by Fisher”—mada, tykus, at
sargus—Fisher sudėta geležis—dr—me
dis—none-glare winshield — pritaikyta 
draiveriui sėdynę—-erdviau kojoms— 
aiškesnis regėjimas—geresni audimai ir 
šiaip kiti, tinkamumai

Chevrolet Six yra didžiausias pasirin
kimas visoj dirvoj pigesnių karų . . . 
su jo šešių-cylinderių valve-in-head mo
toru ... su pilnai mokslišku padirbi
mu ... su Body by Fisher ... su ketu- 
risis ilgais semLelliptic springsais, il
gas wheelbase, low suspension, užpaka
ly gasolino kubilas, honeycomb radiato
rium ir visi šių laikų padirbimai.

. phaeton Matyk savo artimiausį 
Chevrolet pardavėją šian- 

W dien ir pasivažinėk šiame
M kare, pešimt minučių prie
y S, W rato priparodys kolą skir

tumą šešių-cylinderių pa
daro.

. TheSpecial Sodan
(6 wire wheels standard).... .$725 

The Light Delivery Chassis............. 365
7 " J.................. .........................595

The l£Ton Chassis........................... 520
l|-TotrChassis with Cab.... j.... 625 
Boadster Delivery

(pick-up box extra)

I

a $565
.. 565

.. —The Sedan Delivery

.. 655
..625
.. 675

Įėjo būti nes pJė Sakalauskaitė- ir 
Merginą Sodalicijos pirmininkė O- 
na Pazniokaitė dėjo visas pastan
gas šio veikalo prirengimul Taip
gi ir pačios vaidintojos ne vien, 
kad savo roles stengėsi tinkamai 
atvaidinti, bet ir visus rūbus kiek
viena sau pasigamino. To vakaro 
pelnas buvo skiriamas parapijos 
naudai.

Pirm pradėsiant. veikalą mūsų 
klebonas Tėvelis Urbonavičius  ̂pa
sakė labai gražią prakalbėlę. Va
karo vedėja buvo Sodalicijos pir
mininkė Ona Pazniokaitė, Štai 
dramos “Patricija” vaidintoją są
statas: “Augustą” — Romos cie- 
sorienę, atvaizdavo Valere Ado- 
maitė. Vaidino neblogai, ^Ptūko 
kiek rimtumo, bet jos rūbai tai 
tikrai buvo puošnūs.

'“Marija”—*yetįSįartistiškai 
vaidino Ona Kudirkaitė. Jos kalba 
ir nudavimai kaip tik tiko kerštin
gos “Flavijps” rolėj.-

Kitas verges.atvaidino“Euge
niją” — Genovaitė Čeikiutė; “Ir
mą” — Brunė. Kudirkaitė; “Af- 
rą” — Emilija Čeikiutė; ir “Ly- 
diją” — Ona Jasioniutė. Visos 
vergės ypatingai gražiai atrodė 
ciesoriaus, sode besikalbančios.

Grąkščią “Melitą” — aklą šo
kėją, gerai atliko Julė Kriaune- 
Hūtė.

“Myrta” — jos sesuo, buvo E- 
milija Dusevičiutė. , .

Elena Jasioniutė smarkiai at
vaizdavo “Kornelą” — burtinin
kę. ; • z

Apolionė Štašaitė buvo “Zano- 
bija” — kalėjimo prižiūrėtoja.

Gražiai atrodė, taip-gi ir šoko, 
eiesorienės šokėjos, būtent: Alek
sa Kasparaitė, Julė Kriauneliūtė, 
Anelė Pazniokaitė ir Elena’ Tarai- 
liutė. -

IV-me akte, dviejais atvejais, 
sutartinai giedojo už scenos ange
lų’choras, tai buvo Veikalo daly
vės, kurios tuo tarpu nevaidino 
ant scenos prieš publiką. Gies
mėms ir šokiams su vargonais ir 
pianu akompanavo Cecilija Stase-

— jo^ūnų, Vvtąūtas Vaikai 
f't I*4g- ’-t

Lpohone Stažai
Ii.-perstoto gi
>. v į- /• ' ..

“Indau 
Jie tikrai tiko savo

’ *
Maurą “Malkų” — gerai vaidi

no Bronius Grudzinskas, ir-“Asa- 
nąV 
šast . , , ,

yickaitė, gi Il-rito.

rią tolokai nuo Ter^ė&ąlamų. 7
Pabaigus vaidinti “Mažąją šv. 

Teresę” Sodalicijos pirm. Ona 
Pazniokaitė Įteikė nuo vaidintojų 
ir bendrai nuo Sodalicijos narių 
p-lei Sakalauskaitei puikų glėbį 
gėlių, kaipo padėką už jos dideli 
triūsą mokinant virš minėtus vei
kalus. —y

Vakaras visaiš' atžvilgiais nusi
sekė kogeriausiai -? publikos bu
vo daug, visi, tapo -patenkinti, ir. 
pelno parapijai liko;

1 Stella Maris

Ali prices f. o. b. factory, Flint, Mich.

WEST LYHM, MASS.
- Ši lietuvių kolonija yra nedide

lė, ir iki šio laiko jokių žinių ne
buvo matyti lietuviškuose laikra
ščiuose, apie šios kolonijos veiki-

Bet kaip tik šiuo'laiku pradeda 
rodyti savo veikimą. Čia yra apie 
penkios pašalpinės draugystės. 
Bet iš jų yra stipriausia šv. Juo
zapo pašalp. draugystė, kuri šių 
metų gegužės mėn. 4 dieną vai
dins veikalą “Gražioji Magelio-. 
na” 4 aktų, 6 atiefengimų.

Papartis
r

x ■
BOSTON: Commonwealth Chev. Co.

949 and 983 Commonwealth Avė. 
ARLINGTON: Arlington Auto Co.

450 Massachusetts Avė.
ATLANTIC: North Qnincy Garage, 

Hancock St . .
CHELSEA: McBride Chevrolet ^bo^ 

Chelsea Sq.
CHARLESTOWN: Stanley Harlow 

Chevrolet Cnrp., 334 Main St.
EAST BOSTON: Warnock-Lynch 

tors, Ine., 944 Saratoga St 
SOUTH BOSTON: Dailėj Chev.

664 Broadway 
CAMBRIDGE: Cambridge Motor

277 and 308 Massachusetts Avė. 
MEDFORD: Atton & JoDes, Ino, Med- 

ford, Square z
MELROSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDKAM: Stack & McAdam, Ine. 
WELLĮjSLEY HILLS: Stack & Mo 

Adaaslhc.

GENERAL OFFICES 110 Cummihgton Street, Bosten

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS
NEWTON: Stuart Cb^. Co., 481 Wasi> 

Lngton St.
NONANTUM: Sllrer Lake Chev. Co, 

444 Watertown St
NEWTON HIGHLANDS: Woodworth

• Motor Co.
HYDE PARK: J. J. Belaney, 1243 

Hyde Park Avė.
MALDEN: Frame Motorą Ine., 144 

Erehange St . ' \
QUINCY: Washington St Garage, Ine, 

216 WashingtoD St 
DORCHESTER: Columbia Chevrolet 

IncĮ, . 617 and 399 Columbia Road 
(Uphams Corner)

NORWOOD; Fenton’s Garage 
DEDHAM: Dedham Square Chevrolet 

Company, Washington St
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Broa., Ine., 

67. Chelsea St ' . .
MATTAPAN: J. J. Dalaney, 1509 Blne 

Hlll Avė.

EAST MILTON: Alfred East
WEST ROKBURY: Mt Hope MoM j 

Sales, 1782 Centre St
RONBUKY: Grove Hali Chevrolet Oeų 

«8 Blue Hlll Are.
READING: Bal-Don Chevrolet Ine. 
REVERE: North Shore Chevrolet Co, 

1459 N. Shore Rd.
ROSLINDALE: Mt Hope Motor Saka, j 

415 Hyde Park Avė.
WAKEFIELD: Main St, Chevrolet COk 
WALPOLE: WaĮpole Auto Sttų

19 Stone St . ■
WALTHAM: Robert G. Pease, Ine. 

703 Main St
WATERTOWN: Daniels Chevrolet Oou 

647 Mt Anbnm St 
(WEST NEVVTON: W. J. 
50 Davls Avė.) 
WINTHROP: Gordon G. 
$7 Pntnam St

WOBUHN: Lynch Motor Sales, Ine, 
40 Wlnn St
/

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. šio mėnesio susirin

kimas yra perkeltas viena savaite 
vėliaus, tai yra Įvyks nedėldienyj, 
tai. 27 d., šv. Pranciškaus para
pijos kliubo kambaryj, tuoj po 
paskutinių šv; mišių. Kuopos na- 
riai-ės prašomi susirinkti skaitlin
gai.

BROOKLYN, N. Y.
Fed. Apskrities mitingas.

Didžiojo New Yorko Fed. a 
krities svarbus mitingas bus 
landžio 25 d., Karalienės 
parap. salėje 8 vai. vakare.

Visi draugijų, kuopų ir skyrių 
atstovai prašomi kuoskaitlingiau^ 
šiai atsilankyti. Yra daug svar 
bių reikalų.

Turime priminti, kad Fed. Ajw- 
kritis, paminėjimui 12 mėtinių 
kaktuvių Lietuvos Respublikos St. 
Seimo atidarymo gegužės 15 die-y 
noje, rengia gražų koncertą iĮf 
prakalbas. Tas viskas bus 
žės 114. Apreiškimo Švč. P.^ 
pai<apijos salėje, No. 5 ir Have 
meyer Sts., Brooklyne. Ko 
te žada dalyvauti Brooklyho e 
ra i ir gabūs kalbėtojai. ‘ / .-/a

. Fed. Ap. Valdytai

BROOKLYN, N. Y. -
Pirmas po Velykų balius

L. R. K S. A. 134 kuopa ruošia 
koncertą ir šokius šeštadieny, ba
landžio 26 dieną, 7:30 vai. vakare 

Apreiškimo Panelės Švč. parapi- 

jos salėje, No 5'ir. Havemever Sts.
Įžanga; suaugusiems 50c., vai

kams — 25 centai.

Programoj dalyvaus didysis Ka
ralienės Angelų parapijos choras 
vadovaujant gerb. muzikui Pr. 
Dulkei. Be to, jaunimas prie ge
ros muzikos /turės progos pirmą 
kartą po Gavėniai savo sustyru- 
sias kojas pamiklinti.

■Ta^gi risi ir'vi^s, ypač kuopos 

nariai, būtinai „tifrėtų atsilankyti. 
Choras Žada padainuoti nauju, 
dar negirdėtų dainą.-O juk.-visi, 
Karifiėnes Angelų parapijoj cho
rą gerai žino, kad savo žadėjimus 
išpildo ir dar pu priedu. Šio choro 
parengimuose visuomet daug da
lyvių atsilanko pasiklausyti gra
žią dainų. Ateikite kuodaugiau- 
riai, o džiaugsitės atsilankę.

Kviečia visus,

L. R. K. 8. A. 184 kuopa
hOS.

įa

Valdyba

i
Į»

BERENGARIA
1930 m. Gegužes (May) 14 d.

’ Iš NEW YORKO PER SOUTHAMPTONĄ 
Į LIETUVOS PORTĄ 

KLAIPĖDĄ 
Ekskursiją asmeniškai lydės 

East St. Louia R. K Parapijos Klebonas 
Gerb. Kun. S. E. KOEESINSKIS 

914 N. 15th St., Ė. St. Louis, III.
Gegužės mėnesls—tai smagiausia laikas keliavimui 

ir Lietuvos aplankymui.
Kelionėn išrengia visi Cunard \ 

Agentai

CUNARD LINE
38 STlTB STBMT BOffTOlT, MAS8.

i Dienos Per Vandenyną
' FEfc CHiRBOŪRG’Ą-l« DIENOS

PER BREMENĄ
- V«žxubkfte į ir iš

LIETUVOS
Šiais naujais milžiniškais ekspresiniais

. JiEŪROPE
Mga R Dienos į Lietuvą.

iariai savaitiniai važinėjimai su gi 
grupe pasaŽierinių garlaivių.

j ; • ' *

Patogus Ir tiesus susinėsimas
1 sugulimo ltudy- 

U ir kitą infofflfa- 
atsfklausktt «a- 

vietlnio a g ė h 16

to bite Europos Salimi.

66 STATĖ ST.
BOSTON, MASS.

-__ P-l? M. Buivydaitė ir p. P. Raz-
nauskas visada didžiosioms šven
tėms gražiai išpuošia bažnyčią. Šį 
metą Velykų-ląike tai bus. gra
žiausia Išpucflta negu paprastai 
kad būdavo. , v ’..

J - • ■' < i ,

Rengiamas koncerias.

Šventadieny po Velykų, t. y. 
balandžio 27 d., parapija (R K.) 
rengia nepaprastą koncertą Sv. 
Marijos (airių) salėje. Koncertą 
duos svetimtaučiai artistai. Gal ir 
parapijos choras dalyvaus, nes se
niai beskambėjo nrtWU ehoro dai-

%

iNtkl

MUZIKOS
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SUBSCRIPTION RATBS: *
OMKBtic yecrŲ ,...............>450 
Forelgn yetriy...................... 1550
OtMMBttc once per week yearly. .|250 
-*nrei®Q once per week yeariy....>3Xp

“D ARBINIMKAS”
S66 West Broadway. South Boston, Kam

Tdephope South Boston 0620
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ATSIKĖLIMO VALANDA

Atėjus Velykoms, žmonių lai, bet jei skundžiasi, tai 
mintis jaudina kilnūs jaus- skundžiasi, tai reiškia, kąd 
mai ir gražūs sumanymai.

'Visi tartum atgyja, nes rrttr- 
ties Nugalėtoj a^ įrodū, kad 
šio pasaulio nelaimės tai tik 
laikinas dalvkas. Sulyginus 
jas su amžinybe, jos atrodo 
mažutės, trumputės. Žmo
gus ima matuoti gyvenimą 

.kitonišku mastu, jo mintis
„■t”

pakyla viiš kasdieninių rū
pesčių ir nuskrįsta-į augŠte- 
nybę. Velykų dvasia užkre
čia visus širdies lakumu ir 

pnoru eiti prie idealo. Netik 
[ pavieniai žmonės, bet ir vi- 
;sos tautos nori atgimti. 

< Žinoma, mums labiausia 
: rūpi Lietuvos atgimimo rei- 

balai. Mūsų tėvynė padarė 
-milžiniškas pastangas ir įsi

gijo nepriklausomybę. Bū‘- 
? dama mažutė ir visų nieki- 
G aama, Lietuva parodė, ^idad 
^'jos vaikai sutverti iš didvy- 
į riškos medžiagos ir tinkamai 
p eina savo protėvių numintai- 
Wiais takais. Bet — nepri- 
'rlilausomybė jau įgyta, išori- 
■•ęftės kovos pasibaigė, dabar 

tik tebeliekti iškovotąją lais- 
.^ vę palaikyti ir patiekti žmo- 
^.nėms’tą, kas būtinai su lais- 
« ve surišta — laimę. Ar Lie-

V

> tuva ta uždavinį tinkamai at- 
B lieka — tesprendžia patys 

Lietuvos gyventojai. Jei jie 
^■nesiskurąlžia, tai jiems ge- 
K-<- 
B

lietuvių gyvenimą daug kas 
taisytina.- Deja, jie skun
džiasi. Yra nepasitenkini
mų, nerymastavimų. Ne vi
sų teisės lygiai pagerbiamos, 
kitų gan skaudžiai paneigia
mos. Žmonių burnos užčiau
piamos, laisvas žodis pažabo
tas. Ir tai ne toks laisvas žo
dis, kurs mėgintų valstybę 
griauti, bet žodis einąs iš šir
dies tų patriotų, kurie tėvy
nės laisvę kaip tik ir sukū
rė". Nejauku, jei savo įkai
tam namely neturi nė ker
čios, kur galėtum ramiai pa
silsėti..

Bet Lietuvos laisvės kūrė- ' zjai tai nę menkučiai ir smul
kučiai žmonės. Jie didvy
rių vaikai. Jie užgrūdinti 
kovoje su rusų biurokratį- 
ja. Jie- žino, kad 4nurokra- 
tai
visi vienodi. Jų pajėga silp
nesnė už tautos nusistatymą. 
Lietuvos laisvės .kūrėjai kan
triai palauks kol nelaisvės 
pančiai patys subyrės. Nau
jai atgimusi vidujiniu gyve
nimu Lietuva nusikratys ru- 
sizmo ir polonizmo ydų ir 
sukurs antrąją — ne išorinę 
o vidujinę laisvę.

Tai bus jos atsikėlimo va-
<

landa.

- rusai, ar lietuviai
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^Praėjo suvirk dvidešimts 
inetų-po mand primojo pasi- 
matymo su j>rdfyrjQnu Ja
blonskiu. ^tvąžmaus' gyve- 

r’** • • 4 \ 

nimo sūkuriai mane išmetė į 
šią Amei'ikos vadinamąją 
laisvės šalį. Mano laimei 
teko darbuotis lietuvių tai-

X

pe, parapijos klebonu. Sun.- 
ku$-pastoraci jos darbas, nuo
latinės bažnytinių trobesiii 
statybos suirusioje,, laisva
manių, išnaudojamoje naujo- 
jynėje, įtemptas karo meto 
gyvenimas, prarijęs mano 
tėvelius ir įtraukęs į kariuo
menę mano abudu broliu bei 
nežinomas'likimas seserų ir 
kitų giminių, ėmimas para
pijos smarkiausių vyrų ka
rui už maistą, Įtemptas tau
tinis Amerikos lietuvių ju
dėjimas dėl išliuosavimo tė
vynės, pastūmėjęs mane pri- 
šakin plačiai varomo atsako- 
mingo, žūt-būtinio darbo ir 
daugybė kitų prozajiškesnių 
gyvenimo tragedijų taip nu
alina jnano nervus, kad esu 
priverstas dvejiems metams 
išvažiuoti tėvynėn irstan
čios sveikatos remontuoti. 
Pabaigoje 1926 metų vasa
ros, pasisekus čielai dešim
čiai dienų pasiliuosuoti nuo 
laikinai apsiimtų Pažaislio 
kapeliono pafeigų, nuvykau 
i MM. ra
gą — saules ir jūros kuraci- 
jai pasiduoti. Ir štai mą 
drauge einant su plačiai ži
nomu kun. Tumu—Vaižgan
tu jūrai linkon, sutinkame 
ligonių kėdėj e kareivio veža
mą senelį. Plaukai jo gal
vos, —- kiek dar jų yra, — 
ir barzdos — žili. Ant gal
vos juodo audeklo minkšta 
kepurėlė—mučelė. Apsiaus
tas, — nors tai saulėta vasa
ros diena, — vilnonėmis dvi-F 
kaltėmis. Veidas raukšlėtas, 
apsinešęs. Bet akys, jos di
deles, plačiai atidalytos, e- 
nergijos, pasiryžimo pilnos. 
Vienas mano žvilgsnis įtiki
no, kad tai laikraščiuose 
matyto, prof. Jablonskio pa
veikslo originalas. Negalė
jau nesusilaikyti. Priėjau. 
Pasveikinau. Nepažino iš
syk. Bet kiek klausimų pa
sipylė, vos tik prisiminiau... 
Ypač kuomet sužinojo, kad 
tą metų virtinę praleidau A- 
meriket

— “Kokiame, tamista,
mieste, sakai gyvenai Ame- 
rike,’\— staiga užklausė se
nelis? ' l.

Iš profesoriaus įtemptų a- 
kių, supratau, kad mano bu
veinės miestas jam buvo dau
giau negu įdomus.

— “Worcester, Worcester, 
Mass.” — pakartoju*

Užsimąstė senelis. Išleng- 
vo vėl pradėjo kalbėti.

— “Taip,” — lyg iš sapno 
pabudęs prabilo senas tautos 
žadintojas.—“Žinau tą mies
tą iš laikraščių.” — Ir, l\;g 
atgavęs kvapą, vėl prabilo:

— “Tame mieste gyvena
mano brolis. Ar, tamista,. 

jį pąžįsti?..” ’ y, • .
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‘ < Gerai pažinojau jo brolį 
Worcesteryį' Tačiaus, jau 
mūsų kalba valandėlę buvo 
užti-ukus. Į klausimą .nebu
vo galima trumpai atsakyti 
Betų nebuvo, mandagu ir 
prof. kmi; Tumo—
Vaižganto privatinio pobū- 
džio pasikalbėjimais ilgiau 
trukdyti. T’aiposgi.ir tas ką 
turėjau pranešti suintere
suotam nebūtij. malonumo 
prie liudininkų girdėti. To
dėl, xį)asiteisinęs, kad mu
dviem su Vaižgantu reikia 
skubintis į jūres, koliai sau
le šviečia,, pasiūliau kitu 
kartu suSeiti ir plačiau išsi
kalbėti. ' . X; ’

— “Tai prašyčiau, tamis- 
tos. pas mane užeiti ryto;”— 
pakvietė lietuvystės vetera
nas.

Prižadėjau. Ir nusiskubi- 
npva su Vaižgantu į jūros 
sveikatos ieškotų.. Tik į tre- 
,čią dieną mą pasisekė savo 
prižadą išpildyti — atlanky
ti prof. Joną Jablonskį. Gy
venta jo nuošaliame vasar
namyje. Aplinkui tylu. Pa
barškinu į duris. Pasipainio
ja kareivis, praneša kad pro
fesorius lovoje, bet kad . jis 
galima matyti.

'Įeinu vidun. Neturtingai 
rakandais apstatyti kamba
riai.- Nęperdaug- . tvarkos. 
Švaruntos^' iŠpuol^bt 
būt daugiaus. Trūksta ^rū
pestingos moteriškos rankos, 
-pamaniau. Ir taip daug tau
tai užsipelniusiam vyrui, 
nors daug viešai rodoma pa
garbos, nors teikiami garbės 
titulai, nors skiramos val
džios pašalpos, bet širdies, 
meilės, užuojautos, šilumos 

:— nėra kas duoda. Globoji
mui gęstančios tautos vete-
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tano gyvasties, draugų rū

pesčiu, valdžią pristatė... 

kaieivį-. Salta.' Žiaurus gy-
' • • r ' ~ •

venijHo likimas. Šiurpuliai 

persmelkiu širdį.... \

Bet, kuriam seneliui—ge- 

įėaniš likiinas ? Gali senu- 

1 kas turėti tiirių, garbės bet 

sirdiąąšilųmoį tikrai užjiįu-kĮmo4ąi£q? 

čiapčios, neveidmainingos
_ '-> . * } • < ?

meilės kuris jų turi ? Kuris 
jaunųjų panorėtų savo jau
nystę leisti su drebančiu, su
nykusiu ir sulinkusiu, kars- 
tan žengiančiu’ žilagalviu? 
Taip buvo su mūsų seneliais, 
taip bus ir mums pasenus. 
Kiekvienas žmogus savo var
gingojo ’ žemiško gyvenimo 
dienas patsai turi slaptais, 
ar viešais-skausmais atausti, 
ligi pat tragingojo galo.-..

Šeinfiniiiko gulima lovoje. 
Gulinčioje padėtyje jis pa
našus į tikrą ligonį.z Juk jo 
ir esama ligonio, sergančio 
neišgydoma liga, vadinama 
— senatve. Sudžiūvusios, ne
dengtos rankos. ir nudėvėta 
veido spalva maža teskiria- 
si nuo apnešiotų paklodžių. 
Jokio judėjimo. Paviršuti
nėje išvaizdoje gyvybės ne- 
patėmysi. Akys nukreiptos 
į toli ir tos nejuda. Aplin
kui tyla. Jokios gyvasties. 
Ant stalo netvarkiai guli po
ra knygų ir senas laikraštis. 
Lyg ne jauku. Gal ne gerai 
padaliau atėjęs, pamaniau? 
Gal jam blogiau ? Tyliai pri
einu dar arčiau.- Garbingas 
senelis išlėto pakreipia-savo 
akįH manę, 

žęs į| kito pąsąmip, Bet vei

das, — jis negyvas. Jokios 
išraiškos jame neišskaitysi. 
Užuojautos jausmas apima, 
žiūrint į tą tautos kareivį, 
kuris ligi pat savo gyvasties 
siūlo galo,.yra pasiryžęs.' iš 
rankų nepaleisti savo žini
jos kardo už tautos šviesesnę 
ateiti.
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avė. •Velykos ‘ yra diddžiausia 

metų diena, nes toje'dienoje 

Jėzus Kristus kėlėsi iš nūnai- 
>• t * * »
rusių. Kybodamas ant Kry

žiaus Jis tarė/“Užbaigta,” 
- •. — w T T • *

ir dabar regime Jo “užbai-

lėta nuodėmė, pergalėtas pa- 
sauRs^ pergalėtas ^velnias, 
dangus atidarytas. Kristaus 
priešai persigando. / jis kė
lėsi garbingas. Ateis laikas 
ir mes kelsimės.

Velykos yra gilios reikš
mės diena. Savo’ garbingu 
prisikėlimu Kristus mums 
skelbia, jog yra kitas pasau
lis — dangus,' vieta, įriums 
skiria, amžinosios laimės. 
Regiamieji šio pasaulio da
lykui neduoda mums jokio 
supratimo kas- bus aname 
pasaulyje. Šventas Povilas, 
Įnirs buvo dvasios paimtas į 
trečią dangų sako: “Nei akis 
neregėjo nei ausis negirdėjo, 
nei į žmogaus širdį’ neįėjo, 
ką Dievas prirengė tiems, 
kurie Jį myli.”

Šitas pasaulis eina sulig 
jam duotu įstatymu. Nuo 
pat pasaulio Sutvėrimo iki 
dabar ir iki galui visi-daly
kai taip pat tvarkosi. Saulė 
užteka ir nusileidžia, žolynai 
sužaliuoja jr vėl- nuvysta; 
Žmonės šiandieną panašiai 
gyvena kaip ir senovėje. A- 
nuo metu jie manė, katjprį- 
kaldami Jėzų Kristų prie 
Kryžiaus jiė tuo pat išnai-

. 'jr‘ v'
\ Šiandieną ly^ai Oį pat y- 

ra. Daug yra žmonių, kurie 

mano, kad'jei jie negalvos a- 
pie Dievą, apie kitą pasaulį, 
tai nei Dievo nei kito pasau
lio nebebus. Ir jie didžiuo
jasi ir šaukia: “Mes bedie
viai. ” Sunku suprasti kaip 
žmogus gali didžiuotis savo 
nelaimėje. Jog bedievybėriai 
aklumas. O aklas žmogus ar

• /
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sako: “Valio,- vyrai, aš ak

las.” . Žmogus be tikėjimo, 

žmogus, kuris teniatotikintą 

pasaulį, yra mažesnis -už 

žmogų. Ir kiek daug yra 
tokių, kurie taip yrą apakin

ti šio pasaulio šviesa, kad ki- 
įj.-. t - f >' -r. • -v .. • -j .

to pasaulio sviesos matyti 
negal|. - Šitas pasaulis yra 
uždariga ano pasaulio, ir 
daugelis nepajėgia praskleis
ti tą uždangą ir pamatyti 
kitą, daug gražesnį pasaulį. 
Jie yra taip susirūpinę ir 
užsiėmę šio pasaulio reika
lais, kad ištiktųjų yra akli. 
Tiesa, nieko nėra bloga rū- 
pintis šiuo pasauliu; bet bi|- 

ga užmiršti aną. Bloga yra 
neatsiminti, kad yra kitas 
pasaulis kurį Kristus gar
bingai prisikėlęs įžengė.

Žmogus privalo regėti ne 
vien kūno, bet ir. tikėjimo 
akimis. O kad regėti, rei
kia netingėti aktus tikėjifno, 
vilties ir meilės atkalbėti. 
Regėk ne vieną, bet du pa
sauliu. Prisikeik su Kris
tumi. Apturėk šviesą, kuri • 
perskleis šio pasaulio uždan
gą ir suteiks tau regėjimą 
kito pasaulio. Nurisk akme
nį, kuris neleidžia tau maty
ti kito pasaulio, pasaulio 
prirengto nuo sutvėrimo.....
pradžios tiems, kurie myli 
Dievą. Gana sėdėti' tamsy
bėje ir šaukti: “Aš aklas.” 
Prisikeik, ir linksmoje Vely
kų dienoje sakyk: “Aš re
giu, regiu ne vieną, betįdu

JT.

IŠDAVĖ TEISMUI SEIMO NARĮ 
SOCIALDEMOKRATĄ

Latvių seimas išdavė teis
mui socialdemokratų atsto
vą. Opincaną, kuris pasigė
ręs sukėlė didelį skandalų 
geležinkelio stoty. Opinca- 
nas keikėsi rusiškais bjau
riais žodžiais. Policijos vir
šininką jis pavadino bež
džione ir parodė liežuvį. Už 
Opincano išdavimą balsavo 
visi atstovai, neišskiriant ir 
socialdemokratus. Tik vieni, 
komunistai balsavo prieš.

I
K.

I

X

ta&

J
-'?»

- L. D. S. METINE ŠVENTE

V z

I

i

r-
. f

Alfonsas Keliuotis
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Šį metą LDS. metinė šven
te pripuola gegužės 11 d. Ta 

B diena turėtų būti kuopų pa
žymėtą iškilmingai, bažny
čiose pamaldomis, b svetai
nėse prakalbomis, paskaito- 

gLlhis, koncertu ar vaidinimu 
* lr spaudos platinimu. Ka- 

gi su ta diena baigiasi 
'“Darbininko” ir LDS. va

tai nariai*turėtų uoliau 
darbuoti, kad galėtume

pasidžiaugti jo pasekmėmis. 
Metinėje šventėje L. D. S. 

nariai turėtų, plačiai pa
skleisti “Darbininką.” Tad 
raginame užsisakyti iš anks
to tos dienos, “Darbininko” 
pavienių egzempliorių plati
nimui.

Būkime prisirengę tinka
mai savo organizacijos meti
nę šventę paminėti.

LDS. Raštine

1
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VARDO MUZIEJŲ

BUS ŠIŲ METŲ PAVASA
RIS IR VASARA LIETUVOJ?‘ ’ * • ■ . C * * J
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Meteorologijos (mokslas 
spėjimo) biuro vedėjas 

Olšauskas, ištyręs 1892— 
8 m. Kauno ir apylinkių 

|petų oųį7 patyrė štai ką. — 
o šilto, pavasario dažniau- 

bųdavo vidutiniška va- 
o po šaltos vasaros — 

tas ruduo, poiąjto rudens 
vidutiniška žiema, po vi
lniške rudens — šilta žie- 

šilto rudens — šalta 
tos žiemos daž-

niausią kartojasi šaltas pa
vasaris, po vidutiniškos žie
mos vidutiniškas pavasaris, 
o po šiltos žiemos, būdavo 
tai šiltos ,tai šaltos, tai vidu
tiniškas pavasaris.

Remiantis šiais ir kitais p. 
Olšauskio tyrinėjimais gali
ma spėti, kad šių metų vasa
ra bus šaltoka, o pavasaris 
tikrai šaltas. Spėjama, ka< 
oras greitai atšals. Tikrovė
je jis ir dabar jau nebešil-

&

BALTOS LELIJOS
Būry tarp rūtų, kvepiančių metu
Šiandie pražydo baltos lelijos;
Žvilgsny ji]—kiemas niaurus nušvito,
Žvilgsny jų—mano širdis atgijo.

Atkili'vartai i kiemą kviečia
Visus i mano namus viesčti;

• » % ' ,

Atvira širdis, atviros lūpos
Visus vienodai nori mylčtk

Šiandie aš jūsų, o jūs včl mano
Lelijos šypsos visiems vienodai.
O dabar sėskim prie vaišių stalo!
... Už langų šlama mums platūs sodai.

(“Ateitis’’)

Kaip visoje Lietuvoje, taip 
ir Klaipėdos krašte, jau ke
li mėnesiai kaip veikia Vy
tauto Didžiojo jubilejiniai 
komitetai Neseniai Vyr. 
Klaipėdos krašto komitetas, 
sudarytas iŠ lietuvių iri vo
kiečių visuomenės atstovų, 
išleido atsišaukimą į gyven
tojus. Atsišaukime ragina
ma dėti aukas, v kurios bus 
skirtos Vytauto Didžiojo 
vardo muziejui statyti Iki 
šiol jau yra surinkta apie 
20,000 litų, bet ne visi komi
tetai prisiuntė centrąliniam 
komitetui surinktas aukas. 
Kertinis muziejaus akmuo 
bus pašventintas dar šiais 
Vytauto Didžiojo metais.

• >* b -

Pirmasis laikrodis ‘ išras

tas 1,000 met. prancūzo vie

nuolio Geroert. Pirmiau bu- 

o vartojami saulės laikro-
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.. Uolaus sielų ganyi- 
kuris su atstidėiimu' \

I
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žia—pirai.; 
-II-ji vice-pirm.; 

e Avė., Montrilo, Mw. 
> Avė., Woreester, Mass. 
• Main St, Athol, Maas.

J. Jakaitis—dvas.
5. Jakutis—I-as vjce-pįriji. ; Q?
A. Akstinas—raštininkas, 1* *
O/Sidabrienė,—ižd., 6Conunp©wę|d
Kun. And Daugio—redaktorius, ___ _  „ , ....  

L i t e r a t fu 6 Komis >j>: £uxu Petras tSaurūsaitis,
Kun. Joną? Ūvagždy^į Kun. pr. Jonas M. Navickas, Kun.. 
Pranas V. Styakauskas, Kun. Feliksas Norbutas, p. Vincentas •. 
Blavackas. ' * *' ’ -
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b-AfiBlNtNKAS
Uk.’V. .. .......-T

nųolįjąą < ak-gi ne turtų, 
linksnybių ir ;Įengvo. pato
gumų/gyvenimo jie ieško! 
Geroji motinėlė, kuri dėl 
Pievo ir artymo meilės pasi
duoda jos gyvąsčiui pavojin
gai operacijai,-kad kūdykio 
gyvybę išgelbėjus, ar-gi ne 
kilnus tikros Dievo ir ady
mo meilės pavyzdis? Ir kiek 
tų tylių, slaptų kentėjimų, 
Pasiaukojimų!.. Teisingo
darbininko, šeimynos tėvo, 
kuris kruvinu darbu užlaiko 
savo šeimyną... - - Pasišven- 
tusios motinos kuri savęs ne- 
paisydąma gimdo, žindo ir 
rūpest&igai augina vaike
lius. .. '. Prakilnūs sūnūs- 
dukrelės, kurie tėveliams mi-
C- ’ . ■ • L- ' •

rus sunkiai darbuojasi, kad 
mažesnius broliukus-sesutes 
gražiai užauginus, ir juos iš
gelbėjus nuo našlaitnami^ 
vartų..
tojaus, .kuris su atstidėjimu” 
tyliai Kristaus darbą dirba, 
dienomis ir naktimis, nepai
sydamas nei. priešų didumo 
nei savo sveikatai ar gyvas
čiai pavojų... Aukų ir pa- 
risventimų jaibės. Tai Nu
kryžiuotojo segimas. Ir lai
mingi, kurie Jį seka! .

Į Amerikos lietuviu blaivi- 
[ninku draugijos teipos-gi 
j daug z yra pasidarbavusios 
tos Dievo.ir artymo meilės į; 
gyvendinimui. Atitrauki- 

[mas geriančiųjų nuo jų blo- 
[go įpročio, sutvirtinimas 
silpnųjų, pratinimas jaunų
jų pasilikti ištikimais blai- 

[ vybės idealui, kiek gero neša 
Į artimui! |?ek nuodėmių iim* 
[kiną! ^ *•/,• >

Šventoji,'tat, baivininkij 
[pareiga yra, patiems blaivv- 

bar daug lengviau ir su ki- bėję ištverti ir dirbti tos pra- 
tomis žmogaus silpnybėmis kilnias dorovės praplatini- 
kovoti. Blaivūs žmonės ir[mui. Tą darbą turime va- 
kentančiam Jėzui daugiau Į ryti kantriai, dėl Dievo ir 
užuojautos'ir meilės sugebės 
sukelti savo prakilniose šir-

'gyventume prieąįugaį Djęvo' 
valiai. Siauriai šlykštų gy
venimą veda girtuokliaujan
tieji. -Pati girtuoklybė yra 
baisi nuodėmė, nes girtuok
lis ar girtuoklė savyje žemi
ną Sutvėrėjo, jam suteiktą 
žmogybę, paniekina jam 
Dievo įteiktą protingumą. 
O kiek dėlei girtuoklybės kį- 
lapiktumų? barnių? keiks
mų? peštynių? net žmogžti- 
dybių? Kiek kenčia ir gėdos 
ir skriaudos visa šeimyna? 
tauta? visuomenė? Kiek 
girkšncyančių jaunikaičių ar 
mergšių ima vaginėti? Kiek 
jų kūniško atsparumo neten
ka ir įpuola iš girtuokliavi-' 
mo į paleistuvavimą ir taip 
save gyvą palaidoja praga
re? Ir kaip girtuoklis gali 
Dievui tarnauti? kokia jo 
gali būti malda? Išpažintis? 
Komunija? Kiek dėl gir
tuokliavimo nustoja pildyti 
tikėjimo pareigas įr virsta 
valkatomis ?/

Mylėti Kristų, tat, reiškia 
pamesti tas nedorybes ir ne
beturėti nieko bendro su gir
tuokliavimu, kuris priveda 
prie, doriško nupuolimo.

Didysis penktadienis kiek-' 
[vieną žmogų veda prie mylė- 
[jimo kentančio Jėzaus ir to- 
Įdėlei prie..• paklusnybės jo 
[šventai valiai. Negalimą 
[mylėti Jėzų ii* girtuokliauti. 
[Kas myli Dievą netik Jo ne- 
Į įžeidžia bet, kiek tik išgali, 
[ir kitus nuo nuodėmės suląi- 
įko. i i.* \

r..*/
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DIDŽIAUSIOJI MEILE

Ištraukti žmogų iš blogo į- 
pročio: girtuokliavimio, iš- 
virkimo, apsileidimo tikėji
mo pareigose ir kitų Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų nepaisy
mo, tai dažnai ir paprastai 
būna geras darbas ir kūnui 
ir sielai; kūną išgelbėjame 
nuo ligų pabaudų, ankstybos 
mirties, gi dvasią nuo paže
minimo, sąžinės išmetinėji
mo, suteikiame jai galimybę 
kilti augštyn, tobulintis. O 
kur dar laikinos ir amžinos 
bausmės neprotingam drą
suoliui, kuris savo gyvenimą 
buvo betvarkąs ne sulig Die
vo išminties, Į>et priešingai 
Sutvertojaus tvarkai. < 

Didžiausia artymo meilę 
parodo tie, ktfrie ne tik savo 
turtą bet ir gyvastį artymo 
gerovei pašvenčia. Prakil
niausią žmogaus meilę turi 
Viešpats Jėzus Kristus, ku
ris dėl žmogaus meilės patsai 
tapo Žmogaus Sūnumi, plo
kš naujo meilės mokslo, sa
vo žemiškuoju gyvenimu pa
liko mums gyvenimo pavyz
di. įsteigė savo‘ Bažnyčia*. . , „ , , , .
kuri Jo iuįiu-

išganymo toliau tęstų, gi doros blaivybės brangumą 
pats, paklojoL savo gyvastį ir patys tapo tikrais blaivi- 
ant kryžiaus, išvarvino bąi- Į ninkais gyvenime. Jiems da- 
siose kančiose savo Bran
giausiąjį Kraują, kad savo 
kentėjimais išgelbėti žmogų 
nuo amžinų kentėjimų ir pa
likti savo Bažnyčioje neišse*- 
miamą savo nuopelnų šalti
nį iš kinio mes silpni galėtu-1 dyse. Tat, begalo svarbi ri
me atsigaivinti. Apie tąsa-Įsų blaiviųjų užduotis, kad 
vo auką Viešpats Jėzus yra blaivybėje ištverti visą gyve- 
pasAkęs: “Niekas neturi di- nimą. Kas iš blaivininkų ei- 
desnės meilės, kaip tą, kad Hų iškristi?, tas netik idėjos 
kas guldo savo gyvybę už sa
vo prietelius (Jonas XV— 
13).

Didysis penktadienis yra 
tos Jėzaus mums pareikšto
sios didžiausios meilės meti
niu priminimu. Irkiekkar-[ 
tų su meile dirstelėjame į [ 
kryžių, tiek sykių ir mūsų] 
širdys užliepsnoja • didesne 
meile prie To, iurs mus pir
ma pamylėjo.

Mylėti Kristų, tai sykiu 
reiškia gerą daryti.” Visų 
pirma, mūsų pačių veiksmai 
turi būti geri, be priemaišo 
blogo. Ne meilė, bet Kris- ' 
taus įžeidmias būtų, jeigu.1

Jražiausiasis žmogaus šie- ! 
žemčiūgas yra meilė. Ir 

ti didžiausioji žmogaus • 
reiga — t<^ brangiausiąjį 
nčiūgą—meilę, nenutrau- 
una pačių augščiausių 
oto, širdies, minčių, pajie- 
veiksmų pintine, kiltašir- 
įgai Viešpačiui Dievuti pa- 
koti. Ir teisinga yra, kad 
tys iš savęs nieko neturė- 
mi, tą ką augščiausiai su- 
bame meilę, liuosa valia 
įtverėjui” pavestume. My- 
is Dievas —$tai mūsų rnr- 
)ji pareiga,- neapsakomai 
gštesnė negu visos kitos 
įsų gyvenimo pareigos 
ik savęs, artymo ar tėvy-
s.
Dieviškasis mokytojas? 
iėšpats Jėzus Kristus, tą 
logaus įgimtą meilės parei- 
. tam tikru įsakymu prime- 
i, kuomet į klausimą: “Ku- 
s yra didžiausis įsaky- 
as ? ’ ’, atsakė: ‘ ‘ Mylėsi 
iešpatį tavo Dievą visa ta- 
> širdimi, ir visa tavo siela, 
visomis tavo mintimis, ir 

sa tavo gale. Tai yra pir
as įsakymas.”
Nors pareiga sulig" Dievo, 
•a, suprantamai, augščiau- 
a, tačiaus net paties Dievo 
iii a vra, kad m velėtume ir 
itus žmones, nes mūsų 
iešpaties įsakymas aiškus: 
mylėsi tavo artimą, kaipo 
ats save.”
Kaip tuodu meilės įsaky

tu yra svarbūs, nurodo pats 
bristus, sakydamas: “Nėra 
ito įsakymo didesnio už tuo- 
,u.” (Morkus XII,-30-31).
Augščiausieji žmogaus 

eiksniai vra ne kūno tik •/
ielos, taip kad žmogaus ne
įtari siela, paeinanti nuo 
Dievo ir sutverta panašiai 
fo dieviškoms ypatybėms, 
ra kur kas augštesnė už ku

tą. . .

Artymo meilė turi \apsi- 
eikšti ne gašlumu, bet ge- 
ais darbais artymui, ypač 
icro darymo jo sielai. Nors 
*eras yra darbas žmogų su
šelpti kūno varguose, tačiaus 
kur kas didesnis yra darbas 
pakelti žmogaus dvasią iš 
nupuolimo; nes dvasios kan
čios yra didesnės už kūno ir 
'dvasios ligos yra ilgesnės, 
dažnai be galo, per amžius.

• - PUTINAS
v

PRISIKĖLIMAS

Pro mano lungų padangių liepsnos 
Kaitros ugningais verpetais verčias, 
žiedais pražydo pilki pelėsiai, 
Ištirpo sienos ir juodos kerčios.

♦

Pro mano langų Prisikėlimas 
Pasaulio viltį didingai skelbia. 
Apsiaubė širdį varpų gaudimai, 

.Visus nykybės aidus nustelbę.• i
• . .

Pro mano langų pasaulio lytys,
Ištolaspindi, kaip šviesus* bokštą i— 
Ir vienu žvilgsniu ir viena meile 
Bekraštę buitį draugėn sublokštai.

*

Ir prasivėrė namai manieji 
\ Ir žydrų dangų į tolį skečia.
Vadiukl drauge, prie mano lango 
Ir jaunų viešnių, ir linksmų svečių.

(‘•židinys'’)
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Didžiąją Viešpaties Jėzaus iš Numirusių Pri
sikėlimo Šventės proga, nuoširdžiai sveikinu vi-- 
sus Brolius Kunigus skleidžiančius blaivybės doro
vę, organizuojančius blaiviuosius į draugijas ir jas. 
remiančius! Broliškai sveikinu visus blaivininkų . 
draugijų veikėjus, kurie platinablaivybės idėją žo
džiu ir gerų katalikiškų laikraščių skleidimu. Mel
džiu visiems Dievo palaimos. • ”

/ į Kun. J. J. Jakaitis, 
Blaiv. D v. Vdas.

.»• ■ h* i f *1

KRISTUS K. nių dalis kur nors 
tiesoje suklysti, bet ne viri ir 
visur. Todėl ir žmonių vi
suose amžiuose gyvenusių Įsį 
gyvenančių duoda bt 
kų liudijimą kad 
tikrai kėlėsi iš numirusių.

Lai todėl Kristaus.kėlimą-Ž 
sis iš numirusių sustiprii 
mumyse tikėjimą, priduoda 
drąsos mirties valandoje/; 
Gyvenime netik kūno rei*., 
kalus aprūpindami, bet la-/^ 
biau sielos, — kad mirtis 
būt baisi ir mums patiemS: ^ 
kėlimosis iš numirusių bū-Įrt 
garbingai. i‘Jei Kristus kėo 
lesi ir mes kelsimės.” . '

___________________________

PAIEŠKAI.’ savo tėvo Simono J
Paskutiniais laikais i

važiavo j Dayton. Ohio pas savcTg 
seserį Uršulę ir Nastę GrilevičŽĮ  ̂
tę po vyru Lisauskienė. Prašaa,: 
atsišaukti arba pranešti už-ką 
siu dėkinga. Ona Grilevičiutė, 
Bolton St., So. Boston, Mass. Lj

(B.-18) ‘ ?

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Iš visų krikščioniškų • ka- 
talilnškų švenčių linksmiau
sia yra Velykų/šventė — 
Kristaus iš mirusių atsikėli
mas. Linksmiausia dėlei to, 
kad Jėzus Kristus savo atsi
kėlimu nugalėjo mirtį. “O 
mirtie kur tavo akstinas.” 
Mirtis- tikintięmsiems jau 
nėr baisi. Jei Kristus kėlėsi 
ir mes kurią dieną kelkimės, nių protestas. Istorija mums 
Šventas Paulius Korintie- duoda liūdyjimą apie Kris- 
čiams štai kaip apie Kris
taus ir mūsų J<ėlimąsi iš nu
mirusių rašo: “Skelbiame a- 
pie-Kristų, kad jis kėlėsi iš 
numirusių,., tai kaip gi kaž
kurie jūsų tarpe sako nesą 
mirusiųjų prisikėlimo? Jei
gu nėra mirusiųjų prisikėli
mo, tai nė Kristus neatsikė
lė. O jei neatsikėlė,lai mū
sų apsakojimas yra tuščias, 
tuščias ir jūsų tikėjimas. 
Tuomet būtų rasta, kad mes 
esame ir netikri Dievo liudy
tojai, nes liudijome prieš 
Dievą, kad jis prikėlęs Kris
tų kurio neprikėlė, jei jau 
mirusie.y' nesikelia. Jei mi
rusieji nesikelia, tai nė Kris
tus neatsikėlė. Jei Kristus 
neatsikėlė, tai jūsų tikėjimas 
yra tuščias, ir jūs dar tebe
sate savo nuodėmėse. Todėl 
irt užmigusieji Kristuje yra 
žuvę, jei tik šiame gyveni
me turime vilties Kristuje, 
mes esame labiau apgailėtini 
už visus.žmones. Bet ištik
tųjų Kristus yra prisikėlęs 
iš numirusių.” Tai Šv. Pau
lio liudijimas apie Kristaus 
prisikėlimą.

-I

dėl artimo meilės. Ir kiek 
kartų tame darbe apilsi, ar 
tas darbas pasirodįs nedė
kingas, įkirus, ar pačiam 
blaivybės dorovės skaistu
mas nebeatrodis taip rilų- 
jantis, tuomet dirstelk į nu
kryžiuotąjį Išganytojų ir 
semk iš jo kančios naujų je
igu.,/ Jis išpildė viską kas bu
vo galima Dangiškojo Tėvo 
garbei ir žmonių Išganymui. 
Dirbk, tat, Brolau - Sesuo 
Blaivininke, nenuleisdamas 
rankų blaivybės palaikymui, 
skleidimui. Būk veiklus, blai
vininkas, nesnaudalis. Ne
apleisk draugijos mėnesinių 
susirinkimų. Įnešk į juos 
gyvumo, naujų gražių suma
nymų skleidimui blaivybės, 
naikinimui nuodėmės, meilės 
Dievo ir artymo įgyvendini
mui.

Nes jm) skausmingam Di-

T {ns Kristaus prisikė- 
iiūdyja grabo, sargaį^ 

risi Jeruzalės žydai — Jė
zaus priešai, šventos mote
rys, Jėzaus apaštalai ir risi 
pirmų amžių tikintieji. Abe
joti apie Kristaus kėlimąsi 
iš numirusių negal joks pro
tingas žmogus. Jeigu būt kas 
nors tą tiesą pramanęs, tai 

t tuoj būt pareikštas visų žmo-

išdaviku-slakeriu liktų, bet 
— kas daug skaudžiau, — jis 
mažiau Dievui meilės rody-! 
tų, o ilgainiui virstų atviru 
Dievo priešu. Laikykitės, 
tat, blaivieji Kristaus mei
lėje. "

I 1

Kristaus meilė žmonijos, 
[ragina jo pasekėjus kitų 
žmonių meilės. Tat, ir mes 
iš Dievo meilės turime gerą 
daryti kitiems. »Ir Kristaus 
pasiaukojimas jąti daugelį 

[privedė prie pasiaukojimo. 
Tie milijonai, kure mirė už

I • '* »

[tikėjimo išpažinimą, tos ne
sibaigiančios eilės mįsijonie- 
Įrių,/kurie išėję mokslus, ap-
Į leidžia savuosius ir tėvynę i r džia j m Penktadieniui atei- 
važiuoja į pagonių šalis, kad na linksmos Velykos. Ken-

(tenai naikindami šėtono ka- tėdamas su Kristumi į išga- 
Jfaliją patys mirti? katiki- mingame darbe, džiaugsies su 
[niais Dievo ir ^artymo mei- Juo prisikėlusiu. Nepraleisk 
lės, ar tas neįrodo kad daug- progos gero žodžio paskleis- 
daflg žmonių suprato Kris- ti. gero laikraščio praplatin- 

■|taų8 pasiaukojimą?!.. Bet ti, gero darbo paremti, 
daug, labai daug žmonių ir Dirbk visą gyvenimą Dievo 
su mumis gyvenančių, savęs ir artimo meilei,* nes prakil- 
nepaisindami, paaukoja sa- [nesuk/tikslo ųėpą. ’ Tai yrą 
vo gyvenimą ir gyvastį Die- didžiausia medė, didžiausias 
vo ir artymo meilei... Tos mūsų Mokytojaus įsakymas, 
ilgos eiles jaunikaičių ir Tą darbą dirbdamas, dirbsi

— - *»■ • * ‘ I •» • • ' >* »i At■ * y
i Ir bus tau

»

I

i’į mergaičių, kurie eina į rię-|Kri8tau

taus prisikėlimą, o apie jokį 
protestą nieks nerašė. Pri
sikėlimo tiesa vėliaus irgi 
neprarnanė. Jeigu būt • vė
liaus pramanyta tai kokiame 
amžiuje ir keno? To nieks Grilevičiaus.
negalėjo ir negalės įrodyti, gyveno South Boston’c. Vėliaus is^

Aiškus ir istorijos ir šv. 
Rašto ir Padavimo įrodymai 
yra, kad Kristus trečioje die
noje po savo mirties kėlėsi iš 
numirusių.

Jau arti du tūkstančiai 
metų kaip kas met tikintieji 
apvaikščioja šią šventę. Kas 
met ji tartum iškilmingiau 
vra švenčiama. Tas daroma* 
visame pasaulyje visų kri
kščionių. Galėtų viena žmo-

KAM REIKALINGA VER 
DĖL OFISO :

įf

■T

f.,

prašome kreiptis dėl visų informt 
djų “Darbininko” 
jon. - T*

■t—_ ’

linksmos .Velykos čionai ii* 
amžinos Velykos danguje.

Kun; Junas J. Jakaitis, 
Blaivininkų Dvas. .Vadas.
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DIDELIS KONCERTAS
/ RENGIA ŠV: JUOZAPO DRAUGIJA

ĮVYKS ŠEKAIADIENY

Balandžio-April 27,1930
- -f' ' V 7 vat. vakare

PUIKIOJ'NAŪJOJ MIESTO MOKYKLOS ROBERT f 
\ SOHOOL SVETAINĖJ

Windsor St., kamp. Bro&dvay ir Harvard SU., Oi
PELNAS- NAŠLAIČIAMS

Kviečiame visu8”\Canibridge'io ir Apylinkės IKW 
rius atsilankyti parėpti našlaičius, 
gražiu koncertu ir puikią svetaine.
• Įžanga 75c. Ir I
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lt ir puikią svetaine. "
sic.; vitikajni be thą 35c, m tinto Uto

\ RENGIMO KOMISIJA
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/ Kristus prisikėlė garbin- “sėdi tamsybėje ir mirties 
gas. Alleluja. Savo prisi- šešėlyje, 
kėlimu parodė žmonijai, kad 
Jis yra tikras Dievas ir’tik
ras Žmogus. Prie karstų ne
tikrųjų pranašų, (žemės ka
ralių ir valdovų yra parašas:

Čionai ilsisi.” Bet prie 
Kristaus karsto, kurs nuga
lėjo mirtį, tikėjimo akimis 
-skaitome: “Jis prisikėlė, Jo 
^Čionai nėra.” 
į Viešpats Jėzus Kristus 
Savo garbingu prisikėlimu

Įį. 4 '• *-

parodė, kad Jis yra tikras 
SDiėvas, kad Jo mokslas, Jo 
įsteigtoji Bažnyčia, Jo įsa
kymai yra Dieviški. Dauge
lis grįždami nuo Kalvarijos 
l^ja&no* kalbėjo: “Tikrai Jis 
(yra Dievo Sūnūs.” Bet ne- 
visi anuo metu tikėjo Į Kris- 

|taus Dievystę ir tas jų neti
kėjimas paėjo ant jų vaikų, 
įlr šiandieną daugelis dar 

l
L

Bet Katalikų Bažnyčia 
metai po metų, primena 
mums Kristaus Dievystę, ir 
kad Jo ^prisikėlimas yra pa
matas mūsų tikėjimo. Už
tat šv. Povilas sako: 4‘Jei’ 
Kristus neprisikėlė, tuščias 
yra mūsii tikėjimas.”

Kristus kėlėsi garbingas. 
Jis yra laisvas. Kristus gy
vuoja, Kristus valdo,/Kris
tus karaliauja Kristus yra 
mūsų Vadas. Jis prisikėlė 
ii; mes prisikelsime. Kristus 
yra mūsii Vadas/mūsų Ke
lias, Tiesa ir Šviesa. - Seki
me Vadą, eikime Jo nurody
tu Keliu, laikykime Jo duo
tą Tiesą, būkime Jo Švieso
je. Jis pasakė: “Kas eina 
paskui Mane nevaikščioja 
tamsybėje.” ' .

J. T.

GELUMBES APAVAI, DUONOS 
NĖRAv*

(Laiškas iš Sovietų-Rusijos*) k., 10 kiaušiniu — 1 rb. 50

Yra žmonių, kurie trokš-
|ta ir Lietuvoje įgyvendinti

‘rojų,” dažnai giria ir per-
ša Sovietų Rusi jos,, gyveni-

f
L-
F-
L - '
lfną ir tvarką. Štai kaip 
vienas pilietis apie -Rusijos 

ptfojų” sąvo laiške atsilie-?

* ‘Niekas neturi didesnes 
meilės, negu tą, kad pagul
dytą savo galvą už savo 
draugus.” i

Jėzus, labąį įiin^iįkiųtįus. 
prieš nukryžiuojapt, po tri- ' 
jų valandų numirė | bet du 
.galvažudžiu buvo dar gyvu- 
Žydai, kad nepasiliktų kūnai 
subatoje ant kryžiaus, prašė 
Piloto sulaužyti jiems blauz
das ir nuimti. Pilotas nu
siuntė kareivius, kurie su
laužė blauzdas galvažu- 
džiams, nukryžiuotiems gre
ta Jėzaus. Matydami Kris
tų jau mirus, Jam blauzdų 
nelaužė, bet vienas kareivis 
pervėrė Jam šoną; iš jo tuo- 
jaus. ištekėjo kraująs ir van
duo.

Tuo tarpu nuėjo pas Pilo
tą vienas turtingas žmogus, 
vardu Juozapas iš Arimatė- 
jos. Jis buvo lig šiol slaptas 
Kristaus mokinys, o dabar 
atvirai paprašė Piloto,, kad 
jam leistų palaidoti-Kriski. 
Pilotas patyręs nuo šimti
ninko, kad jau Kristus mi
ręs, liepė atiduoti Juozapui 
Kristaus Kūną, nors sulyg į- 
statymų, kaip mirtim nu
baustasis, turėjo, būti palai
dotas be jokių iškilmių.

Prie Kristaus laidotuviųv v ■ ‘ ’ 
prisidėjo taipogi Nikodė-

-
VELSKAlririoŠ 

VELYKOS!
Velykų švęųtg ya ątBįfc. Ji < L.,

apie Dievo karalystę; jis at
nešė apife Šimtą svarų kvepa
lų. Nuėmę tad nųo kryziąųs 
Kristaus kūną, suvyniojo1 
drobulėmis su kvepalais; 
toks; buvo pas žydus* papro- 
5 . •»' i v* ♦' i ‘"v f

kapo, ir nežinome, kuPJį pa- 
dėjo”:. į.

> fmdferi^š.»

i

X

š, irgi ne-

LDS. Comaecrifeut val&|jo£fc;£ JL 
fskričio sūvažiavidūte ivykssekma-Zui- 
Idieny, geguždtf 4 įjį; 1 vai po pie- 
tą, 'Sy. Trejybės svetainėje, 41 
Capito| Ave.$ Hartofrd, Conn. - 

p Šfei suvažiavimas turėtą -būtį, * 
gįusus( delegatais ir turiningas 
nutarhniis mūšį brangios brga-/ 

I iiizacijįs nbudai. ( . X >.,
’*'x.v.' 1.. /

j Šias- metais j mūsų organizacija' 
linini'Į1Š metų sukaktuves. Mūsų 
apskritis ‘irgi prie to paminėjimo 

Ituri/ prisidėti, 

įbėsime kaip rie

lės nugalėtoju. Jis juk pu-1 
galėjo nuodėmę, pragarą ir j 
net pačią mirtį. Tik Penk- f 
tadienį,visa Katalikų’ Baž-r 
hyčia bus paskendūš giliame 
iuS^šyjė.' Ir tai ’būš^tok^Į 
įua^ysf ktirįd riet aŠa'tos ne-j 
galėjo* pasalinti Ar "bent su
mažinti. Nes Jos Steigėjas 
nje dienoje buvo pril^r- 
žiuotas, visų pasmerktas.

' f -x

Vęlvkos. Aleliuja I. Šian
diena mūsų liūdėsvs virsta * * i

džiaugsmu, kurio j oks žmo
gus negali'iš mūsų atimti. 
Vietoje Nukryžiuoto mūsų 
Išganytojo kūno, dabar mes 
matome tuščią , karštą. O 
Jėzųs Nazarietis ipasiliuosa- 
vęs savę nuo mirties grandi
nių ir iškilmingai prisikėlęs 
dabar jaū ’ amžinai gyvena 
savo amžinojo džiaugsmo 
karalystėje, kurią Jis paruo
šė ir visiems tiems, kurie Jį 
myli, Jam pašvęsdami visus] 
savo skausmus ir nelaimes. 
Toks tai yra Šventų Velykų 
pranešimas. Todėlgi, ir Baž
nyčia liepia mums džiaugtis, 
nes Viešpats tikrai kėlės;

Velykos tai - linksmiausioj i 
visų metų diena. Ore gau
džia varpai. Pro atvira ma
žutes bažnytėlės langą;, iš 
aukštų katedros sienų, iš ra
maus kaimo ir ūžiančio mies
to ; galingai skatiiba džiaugs-’ 
mp,: pergalės ir vilties gies- 
>mčs

. į>rk Vel’ykri'dži'atigsmb: Min
kai irrfedikai ’po iigų žrėhittš 
salčiiį išmaujo Atbunda. Šil- 
'tas pavašano vėjelis j Uos 
beglostydamas- aprėdo ža- 
lidisjais vilties rūbais. . Iš 
pietų grįžta paukšteliai, ir 
saldžiai čiulbėdami skelbia 
naują atgimimą. Taip svei
kina gamta iš numirusių kė- 
lusį Kristų. Net ir žvaigž
dės padangėje rodosi švieses
nės. Pamaldesnieji žmonės 
kartais tikrina jog ir pati 
saule netverdama iš džiaugs
mo linksmai šokinėjanti Ve
lykų rytą.

Džiaugkimės,.bet sykiu at-

ties Jėząūš
.tlk.^elą,, vilkinti

21
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,baltas rūbais, labai nusig^y’ 
/. i:

ieškote gyvoj 0/ tarp mirusius*1 
jų ?^Nėra Jo čia, nes kėlėsi, 
kaip\ums jis yra kalbėjęs, 
dar Galilėjoj tebūnant, kad ' 
privaląs Dievo Sūnus į' nusi
dėjėlių rankas būt išduotas, 
nukryžiuotas ir trečioj die
noj keltis iš mirties.

Moteriškėms pasitraukus 
nuo Kristaus kapo, atbėgo 
Petras ir Jonas,. Jiedu ra
do tik drobules, kuriosna bu
vo suvvniotas Jėzaus Kūnas 
ir7skepetą nuo J o galvos. Ap
sidairę, sjtebėdamies grįžta

tys laidojant. Juozapas^e- d f
toliesia Kalvarijos turėjo įš- 
siskaldinęs sau uoloje kapą; 
jame palaidojo Kristų; angą 
užrito dideliu: akmeniu. ♦

Palaidojus Kristų, žydai 
nuėjo pas Pilotą ir tarė: 
“Pone! atsimename, jogei 
tas suvedžiotojas sakėsi, dar 
gyvas būdamas, po trijij die
nų atsikeikiąs. Liepk tad 
sergėti kapą iki trečios die
nos, kad kartais beateitų jo 
mokiniai, jo nepavogtų ir ne
sakytų gaujai: Kėlės iš mir
ties. , Tai būtų paskutinė 
klaida, piktesnė už pirmąją.

Pilotas jiems atsakė: “Tu- atgal namo. Tik nuo mote- 
rite sargybą peikite ir sergė
kite, kaip žinote.” Žydai ap
statė kapą sargais ir pažen-' 
klino užristąjį ant angos ak
menį, kad niekasnegalėtų be 
jų žinios akmenį pajudinti.

SEKMADIENIS
“Jei Kristus neatsikėlė, 

tai mūsą pasakojimas yra 
tąsias, tušėitts ir jūsų tikė
jimas.” (Korj G 'k '
■ ■ . į -1:1 'iir/<; ■' . ■ \ ■.

Praėjo Avi dienos nuo 
Kristaus mirimo. Žydai ra- 
miai šventė^Velykas. Dievo
baimingos moterįs, kurios su 
Kristumi atėjo iš Galilięjos,

Kri&aus 
pateptų Jėzaus. kūno bran
giais tepalais. /

Sekmadienį auštant ėjo 
Marija Magdalena ir kitos 
moteriškės Iš miesto pas 
Kristaus kapą. Eidamos 
kalbėjosi: “Kas atris mums 
akmenį nuo kapo angos. Dar 
neatėjo lig sodo, kame buvo 
kapas, kaip ištiko didelis že
mės drebėjinias. Tai Kristus 
kėlės iš mirties.
- Tuo pačiu, laiku angelas 
buvo nužengęs iš dangaus ir 
atritęs akmenį ten sėdėjo. Jo 
veidas buvo šviesus, kaip 
žaibas, o rūbai, — kaip snie
gas. Kapo sargai nusigando 
ir baimės paimti apmirė; at
sipeikėję pasiskubino mies
tan pranešti, kas atsitiko.

Moteriškėj dar nieko ne
žinojo. Išėjusios sodan, iš 
tolo pamatė atdarą kapą. Lš- 
vidusi tai Magdalena bėga

Suvažiavime kai-'.1,. 
ries šį jubiliejų pa-' ' 

minėsime. Tad raginame kuopas 
išrinkti delegatus-ir jiems įduo
ti naudingų sumanymif ir rapor
tus iž kuopų veikijno, kuriuos de
legatai malonės suvažiavimę iš
duoti. f

I Pasižymėkite laiką ir vietą. • 
B. Mičiūnienė, ..

Į LDS. Conn. Apskr. Raštininkė
I . * - '

rų sužinojo, kad Kristus at
sikėlęs iš mirties.

Štai vėl ateina -Marija 
Magdalena ir .. atsistojusi 
prie kapo ėmė verkti. Beaša- 
, ■ . • '■ r f? <■ i * •’

rodami pajšilęnkįį, žiuri ka- 
pan, jame du angelu baltaįs 
rūbais; VienAŠ sėdi galvugu- 
lvjeį - kitas,/^kojūgalyje. 
Juodu tarė: “Moteriške, ko 
verki?” Paėmė mano Vieš
patį,” atsakė jiems Magda
lena; “ir nežinau kur pade4-
. ‘ r' -’ - . “t

J°:.r, . • .J . -
f Tai sakydama ji apsidai- 

rer Žiuri —' netoliese kažin- 
kas stovi. ‘ Manydama, kad

ne,'jei tu Jj paėmei, 
kyk tnan, kur Jį padėjai!?” 
Būvio tai Kristus. Jis tarė: 
“Mūrija.” y. .

- -i

■ Magdalena pažino Išgany
toją iš balso, puolė po kojiu 
norėdama jas apkabinti, ir 
sušuko: “Mokytojau!” Be 
Jėzus tarė: “Nepalytek ma
nęs, eik pas mano brolius ir 
pasakyk jiems.” Tai taręs, 
pranyko.

k

/ Petras Bartkevičius par
duoda laivakortes ant didžių
jų ir greitųjų laivių Siun
čia pinigus doleriais į Lietu
vą ir į Lenkiją. Tvirtina do
kumentus, hes. jis yra. nota
ras. >• ' ,

Šiemet-per jo agentūrą y- ■- 
ra atvažiavę į Ameriką daug - 
lietuvių ir lenkų. BartkevP 
čius tikras yra kad ateinantį 
pavasarį daug lietuvių va- .

{^etuy^ ir. jau pr^ė^' 

jo kelionės dokumentus tvar- y 
kytiiš anksto. ,; . . < ( ... ? 
. Ujiited Statės Linija turi (- 
didelius laivus ir gerai pa- , 
tarnauja.
: Adresas agentūros toks: ;
, PETKAS BARTKEVIČIUS .

jd • *. ■ •

678 No. Main St, Montello, Mass. •

kp., pieno gorčius 3 rb., bul
vių centneris — 4 rb. Bal
tų y miltų nematome antri 
metai, ir juodos duonos nė
ra ir už pinigus. Be kope- 
racijos niekur nieko nepar
duoda. Dabar visi gyvena
me ant davinio. Mėnesiui 
darbinikui duoda miltais 8 
kg,, cukraus 600 gr., mėsos 
5 kg., sviesto 200 gr., silkių 
3 kg. Kaip norų taip ir gy- 
venk, o šeimos Bąriams ^arjf At^u, _ 
mažiau duoda. Kurie netar- Į Džiaugsminga Plūs smagi širdis, 
nauja so'juze, tiems visai ko- | Klajūnas—gal ir tas pagis... - t-

Per žiemą žmonės šaltį kentę — 
Sulaukė šią garbingą šventę: 
Pakylu Kristus iš kančių, 
Sustiprins jėgas vargstančių!..

Šioj ašarų mišrioj pakalnėj, 
Velykos glosto sielas švelniai; 
Krikščionims simbolyš-vilties !- 
Gyvenant čia' ir po mirtiės...

Kiekvienas metas riųs pakeičia,- 
Laimingas tikintis ateieia 
Prakilnus tas ką prisirengęs, 
Ant žemės būt ir ten nužengęs!..

. ■ ■ - f-

Velykos!.. Brangus atminimas! 
Šiuo kart—visokis sutvėrimas— 
Atgimsta, širdis turint tyras, 
Moterys, vaikas taip ir vyras.

Ir tu žmogaus džiaugsmą turėsi, 
Jei artimą godot mokėsi!..

_ Ramybė, laimė šviest ateis, 
Jei piktosUžmačios lauk eis!

Su prigimtim, su augšta švente, 
Pakelkim sielas saū ir mintį! 
Išmokim guost, mylėt kiekvieną 
Tamsi naktis mums virs į dieną...

A J. jotis
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“Atleiski Jiems vieno prašo.

jr * .

Kun. F. W. Strakauskas

Ofiso tol: Park 2880
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
* (BOBBLIS) • 

6*6-640 Btatar BtiMiag 
' WoreMt«r, Mik 

Nm tah Cedar ITO-M ;

Dabar 
laikas pradėt rūpintis ke
lione į Lietuvą. Suteiksiu

JOS, B. ZUROMSKIS
Vienintelis lietuvis lalsuiuotu e- 
lektrižiuAS. Turis 8 metus ilrity- 
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
'ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me Ir parduodame radlos.

STOCK ROOM

10 Ellesvorth St., Vorcester
TeL Park 5452. TeL Cedar 7838

či i'f c x i

Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J, B ARKOS
736 8LATER BUILDING 

Voreester, Man.
■

Namai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

.soo
Begirtruotac 

VIS APHEKOBIU8 
gydytojo receptas ir ai

ris* eflę gydnolią.

DKUG OOMPANY 
KUbvy Stroet 

Voroerter,Mmb. ‘'.T-

Kristaus kryžiij rasime am
žinąją laimę.” Baigdamas 
prisiminiau poeto žodžiusj '

■■ ' •- t . 4 ■

*
. . T

. “Štai pasibaigė didis išga
nymo darbas. Aleliuja! Ale
liuja! Štai kaip skamba 
džiaugsmingi Velykų balsai.
Ir iš tikrųjų “Linksma dif\- simykime, kad “Tiktai per 
na mums nušvito, kėlės Kris
tus, mirtis krito.” Linksma 
giesmė; džiaugsmo giesmė,

r ■

5d

. V.

• v .-r G

t

DR. J. C. LANDŽIUS
afettisn’

—J

1

pirma dėkojame 
lamstai už laišką,"kurį ga- 

^ąme 12 (29 m. XII. 12 d.), 
įfesn uoo Tamstosyieno laiš- 

negavome, todėl ir nėra-' 
ine, vis manėme, kad 

Tamsta nebenori mums ra-
Aš visada atsakymą 

u. Sveikiname su šv. 
Kalėdomis ir N. Metais, lai 
ievas duoda sveikatos 

e leisti brangias . 
Pas mumis nebėri 
■šcių nė jokių baž- . 

/fiytinių švenčių. Visas iš- . 
'naikino ir savas įstatė. Ne
kėlių nebėr, dirbu visas die- 

as. Nėra to smagumo, kaip 
jpirma būdavo, visi laukda
vome švenčių. Dirbame, 
dirbame, o valgyti nieko nė- 

Visur didžiausios eilės 
iprie duonos, mėsos ir t. t. 
diskas brangu, va ruginių 

tų pūdas 7'rubliai, kvie
čių — 10 rb., avižų — 4 rb.

i k., sviesto svaras 1 rb. 8
e

T*) Laišką dedame nieko nekei- 
ię ir netaisę.

Sos

? 'J? * ■

attonoMltai rwttb 
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aottto) T«L OedtfMB
2 Mmtmry Bt, Vena*

nauja so'juze, tiems visai ko- 
peraeij a neduoda. Tai to
kie laikai atėjo. Rugių sė
ti daug negalima — atima, 
darbininko samdyti, negali
ma, tik galima nusamdyti 
valandoms. Dabar eina di
delis užatsargavimas duo
nos, šieno ir visako. Greit 
visi eisime prie vieno katilo 
valgyti, kaip nebegausime 
nusipirkti. Labai sunkus 
gyvenimas liko.

Tamsta klausi, ar nesta
tau namų. Negaliu. Rąs
tai po 5 rb., vinių, stiklų, 
dažų ir kitos medžiagos ne
galima gauti. Mokesčiai slo
pina visus ūkininkus ir dar
bininkus. Daug kas atsisako 
savo teisių į namus. Apavam 
skūrų nėra antri metai,5 
dirbame iš gelumbės. Ga
lanterijos nėra. Kai kada, 
jei suspėju gauni su knygu
te porą padų dėl 5 asmenų 
mėnesiui, ir siūlų juodų ir 
baltų po 1 špūlę.

Kaimynas mūsų X. atsi
dūrė vieniems metams kalė
jime. Mat turėjo 10 kar
vių, o buvo užrašęs 4, kad 
už kitas, nereikėtų mokėti 
mokesčių. v Sužinojo, pa
sakaitė už koloką, atėmė 2 
k&rves, 60 pūdų miltų, vie
nus namus ir patį pasodino 
į kalėjimą. Pas mus gyven
ti turtingai negalima. Pra
leidai dieną ir dėkui Dievui.

Naujienū neturiu. Sudiev.
: d. g.

Tomskas, 1929 m. XII. 26 d. 
“R-tas

1930 šiandien inteligentų tarpe yra tik 
viena nuomonė 

“ŽlhiNYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagua 
Jamas literatūros, mokslo, visuomenes 
ir akMdemttkojo gyvenimo iliustruotas 
mėnesinis turnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, IdomlkuslM Ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 

1 lietuvi^ žurnalas. Tod» visi paskUMU- 
I te ulsisakyU “4tdln|.” , -1*
Į . ‘'židinio”'kaina Lietuvoje: met 35 L, 
I pusm. 20 It.; Amerikoje metams H50į 
' pusmečiui $2.50. ..
| Adr.: "židinys,” Laisvės AL

S. tI—---------- ;-------------

Pas Kristaus Kryžių (.
J

Kai verkiu-d'ejuoju, kai ašaros byra,
Upeliai sruvena per veidą šit tyrą,
Kai skausmai suspaudžia man sielą sunkiausiai; 
Širdis nors, nenorint, bet skųsdamos klausia: 
“Ar yra ant žemės toksai sutvėrimas, 
Kurio nelaimingas taip būtų likimas?”

Be vilties suspaustas, skausmu surakintas
Pažiūriu... erškėčių yainikasinupintas,

—»s iri kūnai“ išbalęs; •
ir '' • . i

t

< , Išdžiūriisios lūpoi
1 - tai kyb^Vfarigiai:
•’ -iįmonių nuodėmingi) garbus Atpirkėjas, ' >: 

t kaimienę, net kraują praliej ęs.
t- <1 \l •■»••• uf;: >•"-

" Galva Jo nuleista žemai aht krūtinės, 
Dėl meilės žmonijos gilios, begalinės 
Jo ištemptos rankos ir švehtosios kojos... 
Gi akys už kaltes pasaulio rašojas, 
Jo kraujas bekyintąs štai, lašaspo lašo f 
Ne keršto,

♦ *
a

r - - - - - - - - - - - * - L- - - --
• % 4 

' y Zt
1

laivakortes ir reikalingus 
dokumentus.
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Rap. persta to puikiausi paveiksią. Ypa- 
dingai gražiai išeina “Adagio” su-
Isiliejantis su “Ritenuto.” Šioje 

POLICIJA RADO $100,000.00 Alyje randame visą muzikos gali

įteiks-
“ , »v-.' ,-^r. .

.-,L- įį

.FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FURNACE IR PECIU8 
TAISOME.

Kalbame ir Lietuviilcai

882 Broadvay, South Boston
j,. . . TeL South Boston Ž870

_
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ro liętuvių bažnyčioj, 
ilo jyti^bita pamaldom B 

ksi kryžiaus sveikini- 
i r tetfpėe lankys ,taž-
•: TV 
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J? Antanėlis, J. Galinis, 4, Zfllo-

VY- 
kUBYBt AT3MK DEG
UMŲ MONOPOLĮ 4VE- > > 

įr: r.wnas.— Šiomis^ dieno- 
Llętųvos tautipiūkų yy-; 
BybĮ/pą^u^ėj sųferilsų 
ų 'degtukų .kompaniją 
atiduodama yisa Lįetų- 
' degtukiį1 išdirbimų ' Š5 
ams. Šiai sutariži^ i<8ųs‘ 
lę niekas iš lietuvių h^ų- 
Įeisės išdirbinėti, degtų-

• --.sį,' » • y. ■ < .w .a*x

zedų kompanija kaipo al
inimą Lietuvai duoda $6,- 
,000 paskolą 6 nuošimčiu, 
Je to, pasižada išvežti iš 
tu vos 12 mil. degtukų dė- 
ių ir 1,000 tonų degtu- 
ųs pagaliukų metams, 
ipgi pažadėjo bėgy 3 ,me- 
pastatvti popieros fabri- 
^anemųny. . 2 .
>egtukų kaina pasiliksiari- 
ūapatl 
besuprantama kam dabar 
i paskola Lietuvai Į 
luk valdančios, tautininkų 
rtijos spauda/hųyįąt būb- 
ja, kad valstybė# iįčįėjper- 
dius, - kad ekoįmriniai 
etuva stipri. / ;, ;

PUS U* {sukilėlių skaį^įus vis augą ir

F^t^.huypsį jųkandicjatų 
įĮ 30 sužadą. 
iĮil PQji.cijpš(ir kurstymą, jai °
priešintis- . Tą pasėkos buvo 
kraujo praliejimas.
« •* .’■ ■ • ~r r:,

PATVIR’nNG.DVnųŲ UGNIE. 
ČIŲ LAIVŲ KOMPANIJŲ 
/ SUSIIJEJIM4

H mnburgj Vokieti j a.—Šė- 
rininkai Hambdrg - Amer- 
icanįinijps ir North Geiman 
Uoyd: pavirtino. gandus a- 
pie šiudvįejų kompanijų su
siliejimą daryti bizniškas o- 
pęracijas bendrai abiejų 
kampanijų vaidais.

tvoję

A Indi j os gyventoj ąi, ■ Gandhi 
vadovaujant, pradėjo kovą, 
už : nepriklausomybę laužy
dami druskos monopolio į- 
statymą.

~ ... - * - •• ■ ų v

NGLIJA SKIRIA DIDELES 
SUMAS GINKLAVIMUISI

Londonas. — AngUjos iž- 
) ministeris Snowden įda- 
l. parlamentui biudžeto 
130—1931 m. projektą, ku- 
arne pažymėta, kad karo 
:ikalams skiriama $5,300,t 
X) daugiau n,egu paprastai. 
Vadinasi prie karo didžio- 
os valstybės rimtai rengia- 
.. Tiesa, sutarė, mažinti;ka- 
) laivyną^ bet užtai statys 
augiau.karmių of&ivių

STREIKAS METALO 
IADIRBYSTEJE

Indianapolis. — Šią savai- 
ę sustreikavo apie 1000 dai
lininku metalo išdirhystėje.: 
larbinmkai streikuoja prieš' 
ilgų, nukaposimą. - ■.

nas,. ą,. Lapmslęas nebjogįauąiai. ^vi^ad^uiu ry.te.ąutoiaębjJiu 
8tlikd savo Užduotis. Tiesa, vy- sužeidė p-lę Urboniutį, St Petto 
rai solistai, .kaikurie, kuomet rei
kėjo parodyti. “sforzando” . tfiii 
balso švelnumas šiek-tiek prany
ko. Bet reikia atshnyti, kad. ir 
geriausi dainininkai,’kuomet jiems 
tankiai reikia balso akordus .per
vesti įnuo.“ Allergando” į “eres-1 
cęndoį’^d/MecreBęendo,” tai gęr- 
klfe'/npri pasipriešinti., Vyrj|.so- 
listii t giedojimas su “cantabile” 
kąų><tiktai pagražino jų dalies. 

f“C^ando.’’.
Ab|ln&i-ima'nt perstatymas kai

po nė profeaijeuąlų dainininkų iš
ėjo gerai. -Šį kartą reikia ištarti 
savo džiaugsmo žodį, kad mes iš 
savo paprastų “harmonikinių” 
meliodijų. žengiame prie kurinių, 
kurie, nežiūrint, kad sulaukė savo 
šimtmetinhi sukaktuvių, vienok 
turi . savyje gražumą. Dvoržak 
“Stabat Mater” arbaę Stainers 
“Nukryžiavojimas” ir kitais me
tais parodytų žmonėms, kad mu
zikoje galima rasti gilius tikėjimo 
jausmus.

Baigdamas, turiu tarti apgaila- 
vimof žodį, kad tiek mažai žmonių 
atsilankė j viršminčtą kantatą; y- 
patingai, mažai - pastebėta jauni
mo, kuris turėtų turėti didesnį su
pratimą ir pritraukimą prie dides
nių muzikos ’ kurinių. Nebuvo. 
Tur būt senesniems .Yūpčjo geriau 
pamatyti ką nors traukiant ant 
nuobodžios. “Harmonikos,” o jau
nimui rūpėjo “ jazzas” arba kokie 
‘ ‘ Moving • pietures, ” ’ '

Ištikrųjų, laikai ihainos\Vieja 
turi pritraukimą prie grąže 
gyvenimo kūrinių, kiti prie .

■ Žinau, kad choro vedėjas ir cho
ristai tą giliai atjautė, nes jie sun
kiai dirbo/ kad kantata gražiau 

.išeitų. ■: Neskaitlingas minios atsi
lankymas neatėmė jų gražaus ū- 
po.j .Žinau, kad jie ir ateityje su 
įsavo gabiu vadu; kels prakilnią, 
pamokinančią muzikos dailę iietū- 
*šių katalikų tarpe. .MeFklaUsy2, 
tojaljtįems:padėsįiųę,..• v-,;. 
. Lajke giedojimų Kun. P. V. 
Sirakau^s’ aiškbio- žoJsii

t? Mūsų klebonas,kun.^F. A.; Vir- 
mauškis. irgi •_ nemaža, rūpęsčio ir 
darbo padėjo, kad šjs perstatyihas 
būtų vienas iŠ pasekmingi ausiu. 
Gerbi klebonui į pagelbą atėjo bi
lietų pardavinėtojai, kurie nenu
ilstančiai darbavosi. :

, “Kur vienybė, ten ir galybė,” 
^ako patarle. Laikykimės ir to- 
lians; prie 'vienybės dirbdami pa
rapijos labui. ;

Antanukas

• y.

_ _________ r

parapijos choro narę. Jį čjo iŠ ba£ 1 ' 
nyČioą į nąmus; ię einaiit skeritei * 
įroadvAy tarp Ę ir D trėp-
k S j ją Fordukasir ‘labai sutren
kė. , Linkime jai pasyęikti. Pasi- 
rąplsįjme. *

■•‘j :-rt

Sekmadienį’ bająndžio; 13 d,, 
romet garsusis Boston People’s 

ny ■ (jręheątra sg pagelba 
in'd’į^dčiTfeocidy ^tafė 
šr‘^Wldh,’>’'lmlrių'-parapi

jos.' is, choras • .ąįąįfif,{Tęfld^p) 
;Qąbo|s ,kąųtątą; j“ $ę^^pi fŽodaai 
jęrišlaus nuo Kryžiaus.” ’

Seniai laukiamą diena praėjo: 
Kantatos: “perstatymas Atliktas. 
Reikia atsimjti, kad Teodoro Du- 
bois kuriniai yra gan sunkūs per
statymui. jo kuriniuose įeina gili 
tikėjimo dvasio sujungta su. bega
lo ištobulinta muzikos technika. 
Kiekviena atskira kurinio dalis 
savyje turi tikrą jausmų perstaty
mą. - Vienoje vietoje, kur persta
toma^ Išganytojaus kalba, duo
da suprasti didį skausmą ir ken
tėjimą. Aidumas melodijų, su
jungtas su žodžių reikšmingumu,

slba ; ■ >1 i- ;• 1»

,w-■ • ■■

• , ii i H j >4 r'f A. ? l

, ,-i CAMŠRIŲGfc MASS.

v.
. Per daugeli metij turėjome mi
sijas. Paskutinės. rodos iš visu
buvo geriausios. Turėjome labai «! ’<?’□ 
gerų pamokslininkų -v- bet pasku
tiniai vis. geriausi. Ilgai Gerb. 
[Tėvo Petrausko pamokius žmo> 
nės minės. ’ ■ .

Žmonių laike misijų būdavo pil
na bažnyčia. Tiek daug, visi pa
stebėjo, kad niekad nėra lankę mi
sijas. Prie Šv.’Sakramentų labai: ' 
daug žmonių ėjo. Kaip klebonas 
taip ir misijohieriai begalo džiau
gėsi iš-genj misijų pasekmių. . . '

Dalyvavęs
’ _____ ______________ f ■

. CAMBRIDGE, MASS.
Velykos: Šv. mišių tvarka. Pri

sikėlimas ir tuoj seks mišios 6 vai. 
Kitos mišios bus 9 ir 11.30 vai. 
Paskutinės gal bus su asista. Dia-

• * S - * • 1 y • •"
korias Kazimieras Jenkus ir klie
rikas Petrauskas tarnaus. Pa
mokslus sakys Tėvas Petrauskas.

Po pietų 3 vai. bus mišparai. 
Tuoj po mišparų parapijinės mo
kyklos vaikučiai gaus Velykų do
vanėles — saldainių.

Rep.

r

i >:<R *iįų.,4 vai. bus 
vancsciojama štaeijpą dėl vaikų ir 
jaunimo iaSiSAf: Vakare 7 M biW 

ęįnamos' stacijos' suaugusiems iF 
skaitoma karičia. .. m: j

šeštadienio ryte ilgosios cere
monijos prasidės su pašyentinimu 
ugnies 8 vai. Valgių^vęntinimas 
įvyks 4:30 P. M. ir 7:3Q P. M. ir 
pamaldos. •’

1.
- •• • o» i

Velykų pamaldos: ; mišios 6, 
8:30, 9:30 ir 11. - Mišparai 3:15 

IV M. Paskutinės mišios ir miš
parai bus su -asista. Patarnaus a- 
sistoje mūsų klieijkaą^r7 vai. va
kare bus Marijos Vaikelių draugi
jos vakaras su dideliu progarmu.

. ' • . ” - : • ę • ' t : • *4 : . »
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PREZ.HOOVER UŽTASAUUNĮ 
TEISMU

' '■‘V- ' *

, Washington> D. G. — Pre-ų 
zidentas Hoover kalbėdamas 
Daughters of the Ąmeriean 
Revolution per radio pro
gramoj , pereitą; antradieny, 
tarp kitko smarkiai agitavo 
už Jungi Valst. įstojimą į 
Pasaulinį^ Teismų Hague. 
Jis pareiškė, kad 90 nuoš. ci
vilizuoto pasaulio valstybių 
tokį teismą esą patvirtino, įr 
kad esą praktiškiausia įstai
ga visokiems nesusiprati
mams spręsti.

___ __  . _ . -_ ....

IŠ PRIEŠALKOLĮNIO VEIKIMO

Nesenai Vokietijoj prieš- 
clkolinių organizacijų S-ga 
iškilmingai minėjo 25 metų 
gyvavimo sukaktuves. Visa 
eilė žymių kalbėtojų pabrė
žė būtiną reikalų susirūpinti 
pavojumi, kuris gręsia Vo
kietijai iš girtavimo priežas
ties ir .visomis jėgomis steng
tis užkirsti tam pavojui ke-

,-įV VC.

Iškilmėse dalyvavo įvairių 
pakraipų organizacijų. /

TAip
. NAUJUKAI f l , .r?

Lenkų valdžia lenkinimo \ ’.rr. i

Iniąil.v
, . s. j .. . T“*". •>.»». -i -• >

Čiūs' pulkus. Neseniai ^Var- 
šuvos stoty, prie einančio 
Vilniun traukinio buvo pri
kabinti trys .vagonai su. nau
jokais. Kely naujokai, ge
rokai išsigėrę, išsiskirstė po 
visų traukinį ir pradėjo pul
dinėti keleivius. Teko šauk
tis net kariškos pagelbos. 
Traukiniui atėjus į Varėna, 
pasienio kareivai kartu su 
policija apvalė traukinį ir 
visus girtus naujokus suva
rė ; į vagonus. Vagonuose 
rasta 50 išmuštų langų, 12 
sulaužytų staliukų, 42 suplė
šyti, langų uždangalai ir a- 
pie. 100 tuščių butelių degti
nės. Iš keleivių nukentėjo 
keliolika žmonių. Žandarai 
Suėmė 37 triukšmadarius;

bkavoka

Areštavo 5 asmenis ■
Trečiadienio Vakahe Dftdley; po

licijos stoties - i podicistai, Grove 
Hali; ‘‘karbamėje,’.’ Ro^bury, ra
do didžiulį; bravorą., . Jąiąc dirbo, 
12 darbininkų Septyni (darbinin- 
kai pamatę polieištūs 7pabėgo, o 
penius areštavo. čiš.p^Yardžiįįiiš/. 

rodo, kad ;yįsį žydai. . v

Bravoras. .buvo įtaįąjftas.. taip,

C "z ;
Šiomis die-

Jokusi 
tšte stov

"y «" .• ’ .:

SOVIETŲ GARSUSIS POETAS 
:. .mmuDfcy

^Maskva. — Vladimir Ma- 
jąkovskij, pripažintas gar
siu Sovietu poetu, nusižudė. 
1925 m. poetas Majakovskij 
lankęsi Jungt. Valstybėse. 
Sugrįžęs į Rusiją pareiškė, 
kad Amerika tai dolergau- 
džių šalis, kad jokios idėjos, 
dailės, literatūros nei teisin
gumo nėra. Visi tik vaiko 
dolerius. Aišku, kad jis nusi
žudė nepakęsdamas bolševi
ku teroro Rusijoj.

* k.

MASKVĄ- 
nomis komunistų vadai, S.o- 
vietų valdžios departmentai

: ' i « , . ' i

ir centralinis komunistų par
tijos komitetas patvirtino

‘ . .2 2
baik djįrbų dirbtuvėse iz ąįT 
iminėjimą žemių ir-turto iš 
alstiečiu.

Pirmas Įsakymas Stalino 
dekrete, kad susilaikyti nuo 
100 nuoš. komunistinio vei
kimo. Po to, seka įsakymas 
grąžinti žmonėms pilietines 
teises, kuriems neteisėtai jos 
buvo atimtos. Žinoma to 
bolševikai negalės padaryti 
ir įsakymas pasiliks įsaky
mu. Gal tik sulaikvs ateitvv •

nuo pragariško komunistų 
teroro.

Stalinas prisipažįsta, kad 
jis paaręs didelę klaidą 
leisdamas terorizuoti gyven
tojus. Kada visas pasaulis *5
sukilo prieš Sovietų bude
lius, tai jie norėtų padarytą 
“klaidą” atitaisyti. *

Tai bandymas dar kartą 
apdumti akis.

Z v

t v 
v- . ■

’ -‘/L’-

Sprendimo pasėkos.
Užsieniu laikraščiai rašo 

; tpie LietuVą ta pro^Č. ^ad 
; oj siaučia teroras, M. M 
teminta žmogaus,teige* Kuo 

'galime atremti ttfos pftfcfljeį- 
Bėtinus tvirtimfiitts/’^iū jo/i 
neigti tuos kaltinimusi$!8n-4 
Žie Lietuva statoma/šalfe ' 

Lševikiskos SSSR, kurio* 
| anašiu politinių kriminalia 

byli? užsieniuose jau ne- 
t^nagrinefa. ru.'- 

į Nuteisimas už ginklų be 
■ leidimo laikymą ir turėjimą 
^/įiprogstamosios medžiagos 
įtartam piktam darbui, šios 
i tįrioa nepadare aiškesnei Ant

^Lietuvos metama didelė dė
mė, kurią teismas riestengė 
pašalinti .

Jei teismas būtų šią bylą 
nagrinėjęs, kaip Červoncu 
fal^T 
^iižkėję {kęno kito 
lįekšybė, bet nebūtų kritusi 
įėmė ant visos tautos. Taigi 
is bylos nagrinėjjmas peda
le taip laukiamos šviesos 
ąųšviesti Plečkaičio gaujų 
darbus. > 5 .

Kas kaltas, kad byla jįuvo 
taip, o ne kitaip nagriųf ja- 
ma, hežinia — gal kaimyni- 
niai gen santykiai, gal teuto
niška pagieža, kuria atsirū
go k^įuočių pilies teismas.

mybę. :
Kuomet kalba pranešėjas, čia 

vėl pastebima muzikos jausmingu
mas. Nenuostabu, kad Teodorą 
Dųbois išrinko kaipp vieną iš ga
biausių muzikos rašytojų, kuris 
moka pajudinti vidujinį žmogaus 
jausmų gražumą. Toje vietoje kur 
senovės pranašai, pilni didumo ir 
rimtumo skelbia savo paskirtąjį 
darbą buvo ' 'galima ■ ‘ 'pastebėti 
“molto-adagio,” kuriš'Vėliau įsi- 
vystę j “ molto-aUegfb,.”7baigiantr ^ 

- T"“ 

“S-ukf^žiudk Jį! Nukryžiuok 
Jį, ’ ’• šankia minia,’“ tegul 'Jo krau
jas būna ant mūsų ir mūsų, vai
kų^* Panašiosę vietose kiekvie
nas klausyto jas >&išh{i$|ši4l gąW<? 
sprąsti muzik^^grįą^mM^ttųią. 
Choro “fortissimo” šauksmais pa- 

, ' įodeĮkaip mhjrMfc &įįoi&l prariinda

.• įvv.<kariny chorui gražiai išvysto; 
“Pjresto,” “presto assai” ir užbai
gia “prestissim<L’?y '

Kantata įspūdingai baigiasi su 
“smorzando. ” Kaipo juodas debe
sis ateidamas sukelia žaibavimą-ir 
trenksmą ir praeidamas palieka 
vkfycĮrykštę, taip ir Teodoro Du- 
bois kantata sukelia klausytojų 
širdyse ašaras, gailesti- ir, palieka 
klausytojuose . prakilnią, mintį.: 
“Eikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir apsunkinti esate, Aš 
jus atgaivinsiu..’ ’ '“Kuomet bū
siu prikaltas prie kryžiaus ir pa
keltas augštai, visus pritrauksiu 
prie savęs.”

So. Bostono Šv. Petro parapijos 
choras, po vadovyste M. Karbaus
ko, gražiaLišpilde Dubois kanta
tą. i Reikia atsiminti, kaip pra
džioje sakiau, šis kurin.vs yra be
galo sunkus. Nežiūrint to, choras 
pagirtinai atliko savo darbą.. -* 

. Reikia pasakyti, kad žodžių tar
mė bhvo begalo aiški. Antra, 
tesi, kad kiekvienas giesmininkas 
gyvai ir jautriai sekė kompozito
riaus mintį. - Kur reikėjo parody
ti “forte,” jie griausmingai tą 
darbą atliko; kur buvo reikalau
jama “dolce” choras ir tą jaus
mingumą išpildė. Štai dėlko kan
tata išėjo sėkmingai. Aš manau, 
kad blogiausia yra kuomet chorai 
gieda ar dainuoja be jausmų. Tuo
met išeina perdaug mekaniškai.

Taktas taisykliškai buvo išlai
kytas, išskyrus vienoje vietoje, 
-kurioje choras’ pralenkė t’AFgdntis 
;>ir ———-

Gero: giliuko. . rrt ,.>Įbau*įęi
. ‘7 .'<-»■< • Reporteris

.»n >iutim. ------- 4.

bonkų alaus.’ SĘėja, ką# buvo 
vienas iš keturių Bostone operuo
jamų bravoh{.': ■’.r

Policija rkdo'jau padirbto i,‘80d 
kalionų_alauš, l^OO^gaŽonų.Alko

holio? ir ktlbilą ėterio',;(kutš<ksdp 4 . _ _ 5
drį ahj.-[/>;«. i-J

fa .i JL/r

ne
; Nepavyko. Turi^bStStfišą-Veljy 

kų. “štofą ’ ’ paėmė poktujiu' I«q-.: ;

Bet. tai ne pirmas toks, įvykis, 
o visgi, bravorų skaičius. .t A^būt 

nesumažėjo. Būtlegeriai daro pui
kiausi biznį. Isdirbinėja nuodus ir 
jais nuodija tūkstančhię'^darbiriih- 
kij:

•v'

PER RADIO PRIEiALKOLIA 
KOS PASKAITOS

Kaunas. Greit vėl L. K. 
Blaivybės d-ja skaitys kas 
savaitė per radio priešalko- 
liškas paskaitas. LBD.

il^if ikatori ų bylą, gal būt I 80 v RUSUOS VALSTIEČIAI

Shitn^ked, Kinija. -triišioS 
mis jlienomįs Sovietų • Rusi1 
jos- diktatorius apstatė Man-: 
džiųrijos parabelį raudon
armiečiais, kad sulaikus ma
sinį rusų yahtįęęių Ilgimą. 
Daugiausia ūkininkų yra su> 
bė§s ties ęJo^ęąqičpa<įa. ; Jie 
bėga is Sovietų komisarų 
“rojaus” dėlto, kad bolševi
kai atėmė nuo jų viską ir 
dar grąsina jų gyvybei

t vf /> t.»

ir, ?.kz1.’

! j:.' ’ • i

r1: . . ■r.. ' .

$500.00 JAU GAUTI ..

Balandžio 15 d., 2:3Q po pietų 
priėjo pilnas “Tremont,/Templę” 
pamatyti dalinant laimėtojams 
prekių štampų (Trading- ‘Stamp) 
konteste dovanas, - </ . , .

Griežę Ąmeriean Legion orkes
trą.

Dalino premijas.
Pirmą premiją laimėjo Ladies 

Ąmeriean Legion Auxialiary‘$l,- 
000.00; antrą šy. Petro. lietuvių 
parapija $500.00; trečią žydų na- 
šlaitnamis — $50.00/

Po $25.00 laimėjo' Gate of 
Heayeų parapija, Carųeyllospital, 
lenkų parapija, šv. Petro ir Povy- 
Jo parapija. \

Massaehusetts General HospitaI 
ir. daug asmenų gavo po $10.00. 
Kiti kaip Salvation, Army gavo 
pagyrimus (honorable mentions).

Iš lietuvių parapijos lankėsi.po
nios. Karbauskienė, Nstoarfavieię- 
nė, p-lė PazniokiutAir ponas Gru- 
džiliskas. Dalyviui parnešė ir če
kį klebonui. Pasakojo gavę daug 
------ .t.. ’ .

mis^kius ^itfti pirmąją dovaną-
i

.1.4^

s ART. BABRAVIČIUS savo kon
certe bal. 27 d., Municipal svetai
nėj, So. Bostone dainuos keletą 
naujų dainelių, tarp kurių ir prof. 
Žilevičiaus.“Ugdė Motuše.” '

, . . Bap.

, y'--, r't, ... . r-- -

ANGLIJOS VYRIAUSYBE 
PAKELE MOKESČIUS 

Londonas. — Anglijos vy
riausybė turi sukelti maž-<: 
daug $3,920,725.00 valstybes 
kfeikalams. Jau pakėlė gy
ventojams mokesčius nuo į- 
eigų ir taipgi pakėlė ant iš-' 
$irbinių< ' y ?/?f- 

uždirbąs; $5/100 įj4 
s mokėti valstybės- 

įždžųi $527. Amerikietis riiįo 
tokio pat Uždarbio moka tik;

‘ i

tX- V

CAMBRIDGE, MASS.
Šv, misijos su didelėmis pasek

mėmis baigėsi Verbų sekmadienio 
vakarė. Žmonių buvo prisigrūdę 
pilna bažnyčia. Per visą savaitę 
žmonės gausiai ėjo prie sakramen
tu — ypač. Verbų sekmadieny. 
Žmonės dėkingi klebonui ir misio
nieriams.

Tėvas Urbonavyčius važiuoja į 
.Shirlcy, Mass .laikyti misijų, o tė
vas Petrauskas lieka Cambridge. 
Gerb. tėvas misijonierius pranešė 
kad jis Cambridgiečiams kas va
karą bažnyčioje sakys pamokslą a- 
pie Viešpaties kančią. - •

TeL S. B. 2613

JONAS s. ras
(INSURANCE)

253 Broadway, So. Boston 
' šis r

Apdraudžia visokias nuosavybe* 
ir. kas tik relksiinga. - Taipgi 
parduodame anglis Ir Urendavo- 

- jaaae kambarius.

A; JANUŠKA
KOSTUMERSKAS 

KRIAUŠIUS

Siuvu, taisau tr isvalau vyriš
kus ir moteriškus drabužius.

DARBĄ ATLIEKU ' 
. GEBAI

260 w5 B.r°0 W.
■■■■ ..... ■ — '■ , „4

VW:.*'

Parsiduoda šviežiausiosjr geriausi'^ įnėsoę, dar
žovės ir groceris. • ’ .. .

BPECIAL H* SAVAITE A *'*' 

Soniai šiite.
..lbonko&c.
.. .30c. anrao

c

y.
v ' • »<r • (<

CMąa fey fepetdil Choptay
Lietuviški Bkihmd&d ...

857 West Bn»dway
TeL South Borton HM

šitiniiiokMiBKn •
08—8th m k»mp. L ir 8th Eta.

Td.8<rathBerta31»X
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KIEK VOKIEČIAI IŠGERIA 

ALAUS

Švaigiijjų gėrimų vartoji
mas Vokietijoj nuolat auga. 
Statistika rodo, kad 1918 m. 
Vokietijoj- kiekvienam gy
ventojui išėjo po ’35 litrus 
alaus, o 1928 metais viduti- 
niąkaįį pd* 8^įįtrus P' Pęynai 
Vokietijoj iš viso buvo iš
gerta pusšešto milijardo lit-

■ rų alaus.'
Lietuvoj, neskaitant na

minio alaus, išgeriama apie
10 milijonų litrų,- Vidutinis- ležinkelio statybai, viso apie 

8 milijardus frankų, duos 
rancūzija ir Šveicarija. Y-, 

pač sunkus būsiąs tunelio
prakasimas po Monblano 
kalnu.

•’ /

TUNELIS PO B0NBLANU

Prancūzijos , vyriausybė 
ruošiasi tiesti naują geležin- 
kelf per Alpių kalnus, kuris 
sutrumpins atstumą tarp 
Par\*žiaus iš Ženevos nuo 
620 iki 485 kilometrų. - Ge-j 
ležinkelio nutiesimui teksią 
prakstį .net ^ tunelius, kurių 
vienas per Jįro&'kalnui bus 
35 kilometrų ir kitas — taip 
Ženevos ir Italijos rųbežiaus 
— po Monblano kalnu — a-/ — 
pie 15 kilometrų. Lėšas ge-

uncijas, 
tos sumos Jungt. Valstybės 
produkavo 2,117,253 uncijas. 
Bet nuo 1915 m. Jungt. Vai- 
stybiu produkcija sumažėjo 
suvirs 56%. Kanados pro
dukcija vis auga, Rhodesia 
ir kitos Afrikos dalys vis. 
pristato daug aukso.
Iv. * 1 i • -C 1 .

S VISO “ ~ ~

nuo 1493
nas
so a r_
reituš 435įmetus> produkuo
to pirmais 27 metais dabar
tinio šimtmečio.

F. L. I. S.

.kai po 5 litrus -ivenam žmo
gui. Taigi, Vokietijoj 
riama alaus net apie 1' 
tip daugiau, negu Lietuvoj.
Ir kitų svaigalų — degtinės, 
vyno, vokiečiai išgeria žy
miai datigiau, negu lietuviai.

$
-1

SENIAUSIA PASAULY 
PORA

Nedideliame Vengrijos so
džiuj Verbic gyvena pora 
Dimitras ir Živilė Filipavi- 
čiai, kuri yra laikoma se
niausia pasauly. Apsivedė 
juodu 1839 metais; jis_tuo- 
met buvo 19 metų ir ji 16. 
Taigi, ši porelė kartu dabar 
turi 217 metų. Senukai jau
čiasi gerai, yra sveiki, tik 
skundžiasi, kad dabar stojo 
blogesiii laikai.

“V. Ė”

--t?t*
**• 

■r-

130008

kuota

i

f 1

Ameriką išleista statisti
ka, iš kįrids matyt jog ten 
daugiaužkai visur, |^aulyje 
yra vedusiųjų^raiskyrimą. 
Esą keturi perskyrimai 
kas minutę, ir į metus ją esą 
į ,160,000. Tas skaičius a- 
pie. tris kart stipriai kil^ 
kai žmonių priaugimas. . Ę$ą. 
vienas persiskyrimas rtęnk^ 
kasyr deysniptfs

v ** .

. ......4
Mažiau kai 15,mehpamžiaus 

išėjusią už vyrą merginą A- 
merikoj jau esą 12,000, o 17 
m. ir žemesnio amžiaus — a- 
pie 100,000. (Daily Herald).

Arėjas Vitkauskas

- v

-r

■* V

Vengrijos žymus pramo
nininkas žydas Eugenius Vi
le ,paątaj&,savomis lėšomis 
katalikams bažnyčią. Šyęnto 
.Tėvo-o sekretorius išreiškė

Kam reikalingas geras Ir prityręs bi 
čerla, malonėkit atsišaukti: 815 Eas 
Broadway, So-.' Boston, -• IfnasĮ i 
■■■■•. i y

dukterį db-jo>
POGLOBA.MOTINOS ŠV*

’ u 'fcSpar VALDYBA •
• ' (#*J•»■«, j*

Pirmininkė — Teklė Ašmeaskienė,
63 G St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirminlnkė — F. Zaleckienė,
448 Cambridge St, Cambridge, Masa. 

Prot Raštininke — Ona Bikurien^ 
443c’I3Š 7-th gt» So.-Bomonį Afass. 
Telephone South Bartom3422-R.

Fin. Raštininkė—Siffrijona'Markbr l , 
664 _£L Eighth SU- So. Boston, Mass. 

IžfflfflHkė —-Ona'' StaSfunūtę---------‘
705 vest 64h St; So. Boston; Mass. 

Tvark^arė — Ona Mizgirdlenė, -si.
1512 Oolumbia Rd^ So.. Boston, Maut 

Kasos Globėja .— E. slannšonienė,
1426 Columbia R^, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utarnirikų kiekvieno mėnesio, 
7:30 vaL vakare, pobažnytinėj sve
tainėj. v <- ' ' '

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

— - - -

_ . Mass. i
— — I

Marifbntūtėj

.. iBsiM
,•••* fa i .

15 kambarių? 8-jų šeimynų namas. Yrt 
visi Įtaisai. 'Parsiduoda pigiai, tik u: 
63.0,600.00. Kreipkitės: K. KIRKUTIS 
5* Cooriey St, Somerville, Mass., (Prl« 
Inirian Sųuare). (B.-25>

PARSlDUfflJAH

k* t H BMK

i

3 šeimynų namas. Įnprovementai. Ren 
<|ų $58.00 | mėnesĮ. Kaina $4,500. Įneš 
tl tik ?400.00. 204 N St., So. BoBton 
Tel. S. B. 3838-W. ‘ (B.-Ž2)

v
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Tel. So. Boston 0828
NAUJOJE VIETOJ® 

LUTUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
- (KA8EARAVICIU8)

511 Brodavay, So. Boston 
Ofsio valandos: 

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki B 
IT nuo-6 iki 8 vai vakare. Ofisas 
atdarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldienlals, tatp-gl seredomis nuo 

- U-tos dienų uždarytas 
Taipgi nuimu ir,X-Ray

KIEK KAINOJ A MOTINA

Į tą klausimą atsakė vie
nas Jungtinių Valstybių tur
tingas pilietis tokiu savo el
gesiu.
z Jis,J<aip praneša laikraš
tis “Chicago Tribūne,” pa
reikalavo nuo Paryžiaus 
miesto išmokėti jam šimtą 
tūkstančių frankų už tai, 
kad 3*ere Lahaise kapinyno 
prižiūrėtojas numetė aiĮt že
mės urną, kurioje buvo ame
rikiečio motinos pelenai. Ur
na sudužo ir pelenai išbyrėjo 
ant žemės. Tūkstantį fran
ku kaino ja urna, ir šimtą 
tūkstančivL frankų amerijiie- 
tis reikalauja už sugriovimą 
jo (vaikystės brangiii svajo- 
niij. Kadangi miestas tokio 
reikalavimo nenore j o pildy
ti, tai amerikietis savo ieški
nį daro teismo keliu.

Taigi šiais laikais jau be-, 
veik viskas yra išmatuota. 
^Dabar ir pasakomas “bran- 

- gi mano motinikė,” kaip pa
lmė produkcija—Jrtivo- aųg- sirodo/yra įsigijęsreališkes- 
ščiausia nuo 19Q7 jn.iki Į927
JU. . Viso pasaulio produkci-' ArSms Vitkauskas

D. L. K. KEISTUČIO DEJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

1980 M.

Pirmininkas — Antanas Macejonas, 
450 R’Seventh St, So. Boston, Mass.

Vlce-pirm. — Povilas Žirolis,
554 E. Flfth St, So. Boston, Mass. 

Protokolu RaSt — Adolfas Navickas, 
274 Bofton St, So. Boston, Mass.

Finansų Rašt.— Juozapas Vlnkevičlus, 
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andrius Zalleckas, 
,702 E. Flfth St, So. Boston, Mass. 

Maršalka »— Kazimieras MIkailionis, 
906 E. Broadway, So. Boąfon, Mass. 

Draugija D..-L. K. Keistučio laiko mė
nesinius susirinkimus kas antrų ne- 
dėldienj kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Svetainėj kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass., 1-mų valandų po 
pietų. Ateidami atsiveskite drauge 
naujų narių su savim prie draugijoj 
prirašyti. ' *

KUR AUKSAS KASAMAS
Kanada, jeigu vis produ

kuos tiek aukso kiek dabar 
produkuoja išstums Jungt. 
Valstybes iš antros vietos 
kaų)o auksdi^produkuotoją 
sulig pranešimo iš Komerci
jos Departamento Kasyklų 
Biuro. Transvaal vis virši
ja visas tautas aukso pro
dukcijoj pristatydama 21.79 
nuošimtį viso aukso, kuomet 
Jungt. Valstybės pristatė tik 
21.29%.

Į mažiau kaip 100 metų 
Jungt. Valstybės iškasė su
virs keturis ir pusę bilijonų 
dolerių aukso vertės.

Bet sumažėjimas produk
cijos pasirodė įaju 1927 m. 
kuomet mažiausia aukso iš
kasta nuo 1895 m. P

f a/1

VadiiWlJ^ /\ v

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A, L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” hagne)
Ofiso valandos nuo’$ iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vaL dieną. Subatomis nuo .9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo;9 
iki 12 (pagal sutartį}.

tv. JONO EV. BL. PAŠALP 
DRJ0S VALDYBA

•3 . x. . - - ' . -----

Pirmininkas — Motiejus žioba,
' 539 E. Seventh St, So; Boston, Mass. 

Tėlephone South* Boston 8552-R.
Vice-Pirmininkas —1 J; L. Petrauskas, 
• 24 Thbmas Pk., So. Boston, Mass. 
Prot’ Ra^tlnlnkas -— Jonas Glineckls, 

5 Thomas Park, So. Boston, Mass. • 
Fin. Raštininkas — Matas šelkis,

Ž56 E. Nlnth St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,

885 E, Broadvay; So. Boston, MaaA 
Maršalka Jonas Zaikis, ‘

7Winfield St, So. Boston, Mass.
Draugija>lųiko sn8irlnkimus taas trečią 

nedadfenr kiekvieno mėneglb,' 2-rų 
’-'vftt po plėtoti parapijos sal^j, 492r E. 

Seventh S t, Bb. Boston; Mass r
■ ~ : y - ■ - , ■ '

£V. KAZIMIERO B. K. D-JOJ

• I
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston

TeL So. Boston 2300
*■*<•... 1 , -c • , <Zr-4 ■

<Jflsgų ątdaras n«0-101kl l2 vaL 
ryto;- įmo 5:30 po ųietlr

•tmo 6 fk4 9'.vakare. šyentų dieną 
" - pagal suslfhrlmų f

• IR KATĖS GALI PRAŽILTI

Per smarkią audrą Vo
kietijos pakraščiuose sudut 
" anglą -žveją garlaivis 

: ^^Gladys.” Beskęstantį lai
vą užliejo didelė banga, ku
ri nušlavė į jūrą keletą žve
jų, o drauge su jais ir juo
dą laivo katę. . Jūrininkai 
nuskendo, o katė bangų vėl 
buvo užmesta ant skęstančio 
laivo ir drauge su likusiais 
žvejais išgelbėta.

Atvažiavę į uostą žvejai 
pastebėjo, kad jų katė, bu- 

- vusi juoda, kaip smala, da
bar buvo visai balta. Iš pra
džios buvo manyta, kad ka

ltė išsivoliojo miltuose, bet 
tuojau paaiškėjo, kad ji nuo 
pergyvenimų jūroj pražilo.

<(M. B.”

IR .

ŽT:
f££-
įį' '

B:

f
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_ Kaune yra 23 restoranai 
ir 20 karčiamų.

X-'
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j**ru

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠAUIA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
OORNELL UNTVERSITY SU A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

"Darbininko” Narna 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija ■

906 Harvard St, Cambridge, Maka 
TeL Universtty 1463—J.

7

»•
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NEBERANDA SAVO
BUTO

Mokytojas gatvėj Irusia mo

kinio : . • ’
— Ar nežinai, kur čia mokyto

jas Beržinis gyvena?
— Juk tamsta pats esi mokyto

jas Beržinis... -
— Tas ne svarbu. Bet parodyk, 

<ur tas mokytojas gyvena, nes aš 
nebesurandu buto. “M. L.”

NEŽINOJO KURIS"
Atėjo kartą kaimietis .pas' po

ną, kurio pavardė Jautavieius ir 
Areipasi i jį.

— Atsiprašau pone Karvinski...
— Atsiprašau, aš ne Karvins- 

ds, bet Jautavičius.
— Tai atleisk pone. Aš žinojau, 

jog ponas esate vienas gyvulių, 
tik buvau pamiršęs kuris. “ M. L. ”

Vaikas rėkia ir rėkia ir neduo
da žydei užmigti. Ši supa ir šau-, 
kia : “Mik mišugen, liūlia, liūlia/^ 

Vaikas prisnūsta, ji nori užmig
dyti — vaikas vėl rėkia. Nebeis- 
kentusi šaukia vyrą: “Ei JoškeK 
Joške-supk vaiką, aš jau pavar-

—• Ui ar mano darbas vaikus 
supti, tavo vaiks tu ir supk.

—- Juk vaiks ir tavo ir mano, 
mūsų abiejų, tavo pusė ir mano 
pusė.

z
— Niu gerai, tu savo pusę supk, 

o mano pusė tegul rėkia. “ M. L. ”
2■

K

LENGVINANČIOJI APLIN
KYBE:

— Reiškia, kaltinamasis, prisi
pažįsti, kad mušei savo uošvę. Tai 

gi, mes ją visai nešauksime tardy
mui. Y__

— Prašau iššaukti, pone teisė
jau. Jūs turite ją pamatyti, tada 
turėsite pagrindo pritaikyti man 
lengvinančias aplinkybes. “M. R.”

PRANEŠIMAS
Kam reikalinga pirkti vyriškus 

drabužius prašau prie manęs 
creiptis, nes aš reprezentuoju vie
ną iš geriausių firmų. Siūtus gau
site pigiai ir gerai. JONAS JA- 
iOŠA, 225 L St., So. Boston. Tel. 

S. B. 0394-W.

3v/ .-K 
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Vict»r-Radie Cmmb R-32: Ezclative new 
modernized circuit: nevVictor dectro-dyna- 
mic epeaker Everythinf you hare ever 
vrsnted in • rtdio sėt—and tone gnality that 

»ooo

E^lranfiilnlšif —, J. GrnbĮiūika%
Ž4 Preecott St, Rėidvil)®; Masa 

Vlce-Pirmlntnkas J. Markelimda
140 Bowėn St, So. BoBtorl.Uaza 

Prot Raštininkas—Vincas Paplauskai
116 Bowėn St, So. Boston, Masa. 

Fln. R&šttnlnkns :—M: šelkls,
256 E. Nnth St, So. Boston, Man 

Kasierius — F.' Grendelis, • ' '
237 W. Flfth St, So. Boston. Masa 

Maršalka — J. Zuikis,
7 Whrfield St, So. Boston, Masi 

Draugija laiko suslrlhklmus kfis ant
rų nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 9 
nuot 492 E. Seventh SU parapljo 
salėj, 7th St, South Boatou Maaa

L. R. K. 8ALUŽIAUSI0S ŠIRD 
V. J. P Aš ALPINĖS DR-JOS 

’ valdyba. -

Tel.'Porter 3789 * < '■ - . » • ?

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytoju
Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—9

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Geriausia Liudija

Tikrai Pasveiko

-■

A
Ponas Angelo Veneziano, 
31 Taft PTace, Roslindale 
sako: “Po trumpo laiko 
gydymo, aš visiškai pa- 

../’sveikau,” ir daug kitų pa- 
sveiko. PataAnas dykai.

Dr.Grady, 327 £XMt£s.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktaL

Pirmininkas —5V. T. Savickas,
451 E. SUenth St, So. Boston, Masa 

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiunaa,
885 E. Broadvay, fšo. Boston, Mase 

Prot Raštininkas — V. TamoIiunasT
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 

Fln. Raštininkas — D. Lingevtčius,
62 Adams St, Dorehester, Mass. 

Kasierius — P. Kleponis, : < ,
266-Bolton St, So. Boston/Mass. 

Tvarkdaria — J. Leščinskas,
141 Bowen St, So. Boston. Mass, 

Draugija laiko susirinkimus'kas antrų 
pirmadienj kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St, So. Boston, Mass. • -

•r

mCRO • SYNCHRONOre

v

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DB-JOS VALDYBA

*

.... VLADAS?. MIKŠA
49 Ctarch St, Loveli, Mast. 

- Ttiephoiae 5786.
Laidotuves aprnpinn gerai Ir 
brangiui. Patarnauja dėl krikšty
nų, Vestuvių ir šiaip visokiems rei
kalams. ’ •

L: t./TTnTu >

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas, 
24 Thomas Park So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius 
92 Sawyer Avė., Dorehester, Mass. 

Prot Raštininkas — Kazys Rusteiką 
446 E. 6th St, So. Boston, Mass.

Fln. Raštininkas — Juozas Gnzevlčiu* 
27. Tampa St. Mattapan, Mass.

Iždininkas — Vincas Kalištus, 
67 O Street South Boston, Masu.

Tvarkdnrls — Petras Geležinis, »' 
; 14 Vltfton St, South Boston, Mass.'» 
Draugijos susirinkimai būna kas pk 
-mų nedSdteni kiekviena mėnesio ! 

vai. po pietų. • parapijos salėj. 4T
• Er Seventh 8t, 80; Boston. Mass

GĖUy PER TELEFONĄ
Bile Kada — Bile Kur 

Greitai—Saugiai—Tikrai 
JAMES P. THORNTON 

Member Florist Telegraph 
Deli ve ry 

108 Dorehester St^ South Boston 
Phone S. B. 3198—1658 

>• Milton 7993
i • i

Victor-evperience, Vietoms 
resources, Victor's name, 

Victor's leadership
O< eocraa the whole worU it talkini aboct Vietor-Rndio. 
Nothing ėanappronch thia rerolntionnry inurament (or eita- 
pheity o< opentioa and conatmetioa nreeieiou M reeeptioa 
and »^nal iraiitT-. Otai*. Victor cooM haaa araatH

' »-

Ko.
rw W taa • »*
NCW I H.vrTVOjOtt 

The bew ■> <*"*
~ ThėhnHiinnA.

u— «L «a*S»

Td. 8. B. 0441 Hubbard9396 
ADVOKATAI >

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BROADWAY IR B ST. 

SO. BOSTON, MASS.
TAptiakorlaua Šidlausko name/ 

įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Bes.: 1082 Colmnbit Rd., S. Boston 
Te!. So. Boston 1882

KAZYS J. KALINAUSKAS ' 
Bostono ofisas: 404 Sears Bldg. 
Res.: 38 Resemoat St. Dorehester 

Tek Talbot 2878
Ofisu atdaras: 9 A. M. 1119 P. M.

I

A CHILD GAN TUNE VICTOR-RADIO! 
Mes užlaikome visus Victor , Rekordus geriausių artis
tų ir dainininkių Priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį, 
mokesties, perkant Radi©I ir Grąmafoną. Taipgi pri
imam senus Radio ir duodame tinkama kaina perkant 
naują.^- ;

GEO. MASILI0N1S

PLUNKSNAS, Pūkus, Paduš- 
kas, Patalus, Kaldras ir viso
kias lovų įrėdmes, parduodam 
pigiausiai. Kreipkitės ypatiš- 

kai arba rašykit 
^•Gvarantuojam už- 
“ siganėdlnimų.

Pas mus gausi
te tikras europifi- 
kas plunksnas ir 
pakus. Aplanky
kit Musų Naujų 
Storų LEPIE’S. 

EitroprAn Feather Co., 54 Chauncy 
St. prie Bedford St. Boston? Mana

• ?hAUTOMOBILIAMS 
SHKUJS!

ĮDEDAM GREITU LAIKU 
Kainos prieinamos ,

OLD C0L0NY AŪTO"GLAS8 
OOMPANY , 

M a r t i n W y ke 
, Man&ger 
Phon«202O

r

✓ 1 •

PATAM AVIMAS omų 
n MAKT}

J. A. ZAIETSKAS
K

377 SO. BOSTON, MASS
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