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iZUS

£: RAMYBE JU MS, TAI AŠ, NESIBIJOKITE"
(LUI^G 24, 36).

didesniam žmonių skaičiui pasirodo.
Kristus keliasi.
Marija Magdalietė.
Žmones katalikai laukia Velykų. Jie
džiaugiasi Velykomis. Velykos linksma
Jėzus įveikia kietus apaštalus ir,
Jau atėjo laikas. Dievas gražina sie
Ne visos nunego. Marijos Magdašvente. Velykos džiaugsminga iškilmė. la Jėzaus kūnui. Jis atgyja. Jau jis ne iietės širdis neleiao jai bėgti. Ji, rodos,
galutinai, įtikina, kad jie jau šaukia,
Kodėl? — nes —
kaip šv. famas apaštalas: "Viešpats
tas, koks buvo. 2aizdos pranyko, išsky- netikėjo nei savo akims, nei savo au
mano ir Dievas mano."
Ji mums primena didj įvykį — Jė- r u s penkias. Visi subiaurinimai nuėjo sinis. Jai rodėsi,:kad čia, ko nors da
zaus Kristaus prisikėlimą iš numirusių. į § a j i n Drobės, į kurias kūnas buvo su- reikia. Ji atsiskiria^ Eina dar atgal. Ji no
Taip. Jėzus yra mūsų visų Viešpats
Ji primena tą didžią pergalę, kurią Jė- vyniotas, jo jau nevaržo. Jis iš jų liuo- ri dar pažiūrėti į karstą, paieškoti Jė
ir Dievas. Jjs yra mūsų Atpirkėjas. Jis
zus atliko: Jis pergalėjo mirtį ir pra- s a i įšeina. Jam nėra kliūčių. Jam nėra zaus kūno.
savo mylėtojams rengia džiaugsmo
Kitos skubi, jštai prieš jas Jėzus.
garą.
ryšių. Jis šviesus. Jis lengvas. Jis per
laimės ir linksmybės vietą danguje.
Jis tarė: "Sveikojs. Jos gi prisiartino,
Buvo miręs Kristus. Jis paaukojo j v į s u r pereinąs,
Mylėkime Jį ir pelnykime garbės vai
savo gyvybę Dievo garbei ir žmonėms |
Karstas nepajudintas; antspaudai apkabino jo kojas ir jį pagarbino. Tuonikus.
išganyti. Ir Jis kėlęs savo dieviška ga- nelaužomi; apaštalų vogti kūnui neatlybe iš karsto gyvas, garbingas, neper- s į r a do. Sargybai netenka nei su nieku
galimas nekenčiąs daugiau, priešams , kautis. Jie tik juokiasi iš žydų baimės
neįveikiamas, skausmams ir mirčiai ne- j įr į§ jy užsimanymo saugoti negyvą
prieinamas.
kūną.
Kaip žmonėms nesidžiaugti. Nuo jų Į
Bet štai. Kas čia? Koks kurčias dunnuimtas senasis prakeikimas. Jie jau I dėjimas. Susipurto žemė, sukruta, sune atmesti, prakeikimo vaikai, bet at- i juda. Kareiviai išsigąsta. Drebėjimas
pirkti pasisavinti vaikai. Jie drąsiai ga- I pasikartoja. Kareivių plaukai ant gai
li kalbėti 'Tėve mūsų, kuris esi dan- ; vos stoja. Šiurpas juos krečia.
guie". Jie jau yra gavę per Jėzų teisę i
Karstas nušvinta. Kas gi čia. Jis
į amžiną laimę įeiti, ją pelnius, sądarbi- ' kaip ugnyje. Spinduliai driekias \ šalis,
ninkaujant su Jėzumi.
j Stebėtina, "štai Žmogus. — Tas, kurj
Kaip nesilinksminti žmonėms per ! Pilotas rodė, sakydamas: Štai ZmoVelykas — Jėzus miręs kėlėsi ir visi \ gus". Kareiviai Jį matė pas Pilotą. Jis
mirusieji kelsis. Kurie savo gyvenime i tas pats, bet ne toks pats Ten buvo
seks Jėzų, kelsis garbingai, kaip Jėzus, nepanašus į žmogų del nufjlakimo, erškurie atsisako sekti Jėzų, veltui jų kėčiais apvainikavimo, del briaunos
džiaugsmai Tiesa, jie kelsis, bet ne raudonos skraistės, kuria buvo apsiausgarbės vainiku papuošti savo skruos- tas, del skreplių, kuriais buvo apspiautus, o tik gėdos ir pažeminimo. — Ge- dytas
čia butų tas pats žmogus, bet ir ne
riaus jiems butų nesikelti iš mirusiųjų.
panašus į žmogų: skaisčiausias, gra
Bet ne nuo jų tai priklauso.
žiausias, šviesus, kaip saulė, baltas kaip
•
balčiausias sniegas; didis, garbingas,
Jėzaus Karstas.
kaip angelas.
Netoli Kalvarijos kalno buvo gra
Kareiviai neatlaiko šviesos ir gar
žus sodas. Jame vienoje uoloje buvo bės, jie krinta ant žemės. Bet jie matė
iškalta erdvi
vieta.
£Nuimtą
• « £ V nuo
L n wvfiauji
lėzaus kuna
jis apleido
grabą. Jie
kryžiaus jezaus
Kuną Jin Jie
J mat€,>kaip
angelą
kuris nuvertė
annu e
4
apdėjo mostimis, kvepalais, suvyniojo j a j e v^iau
™&£>™™
*c b ™V Q f
* Jis -ataikėh*, _<J© Hrt6w*-4k>nai;štai vieta, kame Jį "buvo padėję-*1—
1
kafStC ,ąU
į drobes, sulyg žydi, papročiu ir s u d ^ ^ a uM
*
» *
^
(Mork. 16.).
s
u n 0^
o toje uoloje, karste. Karsto angą už- : /
* ;...
...
._
.m
vprte akmeniu
f
Atsipeikėję Kareiviai nubėgo micsBailta Daugelio sykiu su palaido- j tan ir pasakė fariziejams, kurie juos met Jėzus joms tarė: Nebijokite; eikite,
KATALIKAS VAIKINAS
iimu baigėsi viltis. Jėzaus mokinių sie- \ samdė sergėti, kad Jėzus kelesi, kad apskelbkite mano broliams, kad eitų j
E S buvo vilties kibirkštis. Visur nusi- ! Jis jau apleido karstą. Apjakę fariziejai Galilieją; ten jie mane matys." (Mat.
DIDVYRIS.
nesiskubino įtikėti, Jėzų pagerbti, bet 28, 9-10).
minimas
griebėsi naujų suktybių. Jie papirko kaArtimo meilė pas katalikus vis dar
Jėzaus priešai nemiega.Jie supra- r e j v i u s k a d t i e meluotų.
Marija Magdalietė jau vėl pas kars
veikia. Nekartą ji gimdo didvyrius. O
to kad Jėzus žadėjo keltis iš mirusiųjų.
tą. Likus viena ji graudžiai verkė. Ji
Taip daro visi užkietėję savo klai davė laisvę savo susopusiai mylinčiai ji labai galinga — ta meilė. Gaila, kad
Jie tam tikėjo. Bet kartu ir nenorėjo
ne visų Širdyse ji dega. Kaip šilta, kaip
tikėti (Taip daro dabar daug žmonių: dose ir nuodėmėse. Jie apgaudinėję sa ^irdžiai. Visi jos skausmai ėjo laukan
tiki, nenorėdami tikėti, kad nereiktų sa ve ir kitus, kad tik nereikėtų tikėti ir su ašaromis. Ji nurimo. Pažiūri į kars gera butų visų širdyse, jei jose liepsno
vo gyvenimo klaidų taisyti.) Jie tikrina pildyti tikėjimo priedermių.
to vidų. Štai du angelu. "Juodu jai ta tų tikroji meilė Dievo ir artimo.
o
save, kad Jėzus nesikeis, tik esą Jo
Mylinčios širdys nenurimsta.
rė: Moteriške, ko verki? Ji jiems atsa
Buvo gegužės mėnuo 1926 m.
mokiniai pavoksią Jėzaus kūną ir pa
Meilė užmiršta pavojus. Meilė ne kė: Nes paėmė mano Viešpatį ir neži
skelbsią Jėzų prisikėlusį.
nurimsta. Tikroji meilė užmiršta save, nau, kur jį padėjo. Tai pasakius ji at Spring Hill kolegija, Mobile, Ala, laukė
sigręžė atgal ir pamatė stovintį Jėzų, savo mokslo užbaigos dienų. Kolegijos
Kvaili sutvėrimai ir kvailos jų min neužmiršta to, ką myli.
Moterys, kurios ėjo paskui Jėzų, ka bet nežinojo, kad tai Jėzus. Jėzus jai studentai darbo ir karščio priveikti sal
tys.
džiai svajojo apie busimas atostogas.
Jėzaus mokiniai iš Jėzaus sau pelno da Jis nešė kryžių; kurios buvo po kry tarė: Moteriške, ko verki? ko ieškai?
Spring Hill Kolegijoje įsigyveno kei
neturėjo, o vien tik niekinimų ir per žiumi, ant kurio Jėzus mirė. Moterys, Manydama, kad tai daržininkas, ji jam stas paprotys. Neivienas studentas ne
sekiojimų. Jie kieti buvo įtikėti \ Jėzų. kurios padėjo Jėzaus kūną palaidoti, Jį atsakė: Viešpatie, jei tu jį išsinešei, pa galėjo baigti kolegijos, pirmiau neper
sakyk man, kur jį padėjai; aš jį pasi
u tikėjimas buvo silpnas. Jie apleido mylėjo, Jo neapleido, Jo nepamiršo.
plaukęs ežerėlio, kuris ten pat netoli
imsiu.
Jėzus
jai
tarė:
Marija!
Atsigrę
Kadangi
Subatos
dieną
šventa
ir
ėzų kančioje. Jie Jo negynė. Jie neda
kolegijos buvo.
rė jokių pastangų Jėzų atimti iš pnesų nieką pas žydus negalima buvo tą die žus ji jam tarė: Rabboni (tai yra: Mo
Štai vieną gražią dieną studentas
rankų. Kam jiems tat vogti Jėzaus kū ną daryti, net toli nuo namų uždrausta kytojau)! Jėzus jai tarė: Nelaikyk ma Lester Steckler sumano perplaukti eže
nas? Jei iš gyvo jie nesulaukė pelno, buvo eiti, tai moterys sėdėjo namie ir nęs, nes aš dar neužžengiau pas savo rą. Plaukia. Vis gerai. Jau gana toli
kokia nauda iš mirusio? O kad ir skelb mąstė apie Jėzų. Šventei praėjus, jos Tėvą. Eik velik pas mano brolius ir
ežere. Jis ima silpnėti, širdis smarkiai
tų prisikėlusį, tai žinojo, kad neturės is nusipirko brangių kvepalų ir išsirengė jiems sakyk: Aš žengiu pas savo Tėvą
plaka. Jį apima baimė. Silpnumas didė
eiti į Jėzaus karstą ir dar patarnauti Jė ir jūsų Tėvą, pas mano Dievą ir jūsų
to pelno, tik vien persekiojimus.
Dievą. Marija Magdalena nuėjo ir ap ja. Jis suriko kelis kartus " gelbėkit".
zaus kūnui.
skelbė mokytiniams: Aš mačiau Vieš Jau skęsta. Dar iškilo ant vandens. Vėl
Karsto sargyba.
Einant jąs slėgė didelė sielvartą. patį, ir jis man tai pasakė." (Jon. 20, panėrė.
Jėzaus priešai, nenorėdami ir ne Jos nesitikėjo savo jėgomis atidaryti 13-18). .
Išgirdo jo šauksmą studentai ant
suprasdami pasitarnavo Jėzui ir Jo to karstą. Bet jos ėjo. Jos mylėjo Jėzų.
kranto. Patrikas H. Rice, nieką nelau
limesniems reikalams.
. Meilė nežino kliūčių. Ji nerado kliūčių.
Apaštalu pasielgimas.
kęs, meta rūbus nuo savęs ir ežeran.
Priešai uždėjo ant karsto Visokių
Skubiai plaukia prie kovojančio su mir
Jos
prieina
prie
karsto.
Žiuri.
Jis
at
Apaštalai
buvo
kieti
žmonės.
Var
antspaudų, apraišiojo virvėmis, pastate daras. Prieina artyn. Ištikrųjų, akmuo
timi savo draugo.
gas
su
jais
buvo
Jėzui.
Daug
stebuklų
sargybą, kad niekas nei artyn prie kar nuverstas. Šiurpu. Baisu. Pasidrąsina
Jau jis netoliausia jo. Tas pasine
sto neprieitų. Nėra abejonės, kad pa viena kitą. Pasilenkia, pažiūri į karsto ėzaus padarytų privertė juos tikėti. Bet
ria ir jau daugiau neiškyla. Patrikas
tys fariziejai dar savo šnipais apstatė vidų. Jėzaus kūno nėra. Bet kas? Du jų tikėjimas kad kiek svyravo.
vietą. Jis jau ją pasiekė. Nėrė
ir sargybą, kad jos niekas nepapirktų. angelu karste. Angelas sako moterims:
Štai subėgo pas apaštalus moterys, įsitėmyjo
žemyn. Jo draugas galva ir pečiais
Taip saugojo Jėzaus kūną nuo pavo "Jus nesibijokite; nes aš žinau, kad ieš kurios sutiko prisikėlusį Jėzų. Jos visos įstrigęs į žoles ir dumblą. Patraukė jį.
gimo.
kote Jėzaus, kurs buvo prikaltas ant vienodai sako, tvirtina mačiusios Jėzų. Nekyla. Ištolo. Pasigavo į plaučius oro.
Tuom tarpu laikas bėgo. Jėzus gra kryžiaus. Jo čia nėra, nes jis prisikėlė,
Panėrė vėl. Kelia draugą aukštyn. Sun
Apaštalai
netiki.
Jiems
išrodo,
kad
mo
be. Kas kiek tikėjo, tas laukė trečiosios kaip yra sakęs. Ateikite ir matykite
kus darbas, štai iškelia. Jau kaip la
dienos po Jėzaus mirties. Jėzus buvo vietą, kame Viešpats buvo paguldytas. terys tik savo sapnus pasakoja. Galuti vonas Steckleris. ~NesivaIdo.
pasakęs: "Trečią dieną kelsis. Gink Ir greitai eikite pasakyti jo mokyti nai, Petras ir Jonas bėga,patys ištirti
Patrikas jaučia, kad ir jis ilsta. Perluoti kareiviai vaikščioja apie karstą. niams, kad jis yra prisikėlęs ir štai eina karstą. Iš tikrųjų, kūno nėra. Randa vi
Laikas nuo laiko tai vienas, tai kitas pirm jūsų į Galilieją; tenai jį matysite. sa taip, kaip moterys sakė. Reiškia, jos sižegnojOr šaukiasi Marijos užtarymo;
Jėzaus priešas pakyšt išlenda pažiūrė Štai aš jums išanksto apskelbiau." tiesą sakė. Jos ne sapnus pasakojo. Dievo pagelbos. Savo draugo iš rankos
nepaleidžia. Laiko jo galvą aukščiau
ti kas darosi. Bet viskas ramu. Kars (Mat. 28, 5-7).
Bet jie vis dar svyramo.
vandens ir iriasi į kraštą.
tas nejudintas. Apaštalų nematyti. Nei
Moterys,
neradusios
Jėzaus
kūno,
Bet štai Jėzus apsireiškia Petrui, Apatys fariziejai jų nematę artinantis prie ir girdėjusios angelo pasakymą, skubė
Sunkiai Patrikas alsuoja. Ilsta jo
karsto. Jėzaus mokiniai slapstėsi. Juos
paštalų galvai. Jis pasirodo dviem mo rankos. Bet jis jaučia, kad dar, rodos,
jo
pas
apaštalus
papasakoti,
ką
mačiu
baimė slėgė. Bijojosi, kad su jais nepa
kiniam kelionėje. Jėzus vis dažniau, vis kas jas stiprina. Kiti paskubėjo pagelsios
ir
girdėjusios.
darytų, kaip su Jėzumi.

bon. Bet jau nereikėjo. Patrikas paju
to, kad jau siekia žemę. Atsikvėpė len
gviau.
Galutinai pasiekė krantą. Subėgo
jau iš visur kiti studentai sutiko išgel
bėtoją su didžiausiais šauksmais. At
gaivino prigėrėlį. Sustiprino suvargusį
Patriką. Ryto metą abu stojo egzaminan baigti savo darbą. Baigė gerai.
Baigta kolegija. Bet neužmirštas Pa
triko H. Rice'o darbas.
Jis pelnė "Carnegie Hero" medalį
ir $500.
AŠ ATLEIDŽIU.
Jėzaus pavyzdis ir Jo šventas mok
slas turėjo ir turi labai uolių sekėjų.
Neseniai vienas jaunas policmonas, Jo
nas F. McAuliffe, 23 metų senumo, Washingtone, D. C. parodė prakilnų mei
lės savo priešo pavyzdį. "Ir atleisk
mums mūsų kaltes, kaip ir mes atlei
džiame savo kaltininkams," žodis žo* din įvyko.
Viršminėtam jaunam policmonui te
ko raminti apsigėrusį žmogų, Samuelį
Jenkins. Šis, įšėlęs išsitraukė revolverį
ir šovė į poiicmoną. Policmonas mirti
nai sužeistas. Piktadaris, susiprato blo
gai padaręs ir šėlimui dar vis jame vei
kiant, šovė į save. Jis susižeidė.
Abu nuvestu į tą pačią ligoninę,
abu pakliuvo į tą patį operacijų kam
barį. Kada vežė Samuelį Jenkins'ą pro
sužeistąjį poiicmoną, piktadaris ištarė*
"Atleisk man, tamista. Aš nežinojau,
ką..." "Atleidžiu iš visos širdies," tarė
šypsodamas policmonas. Jo akys buvo
pilnos meilės ir džiaugsmo, kuomet jis
kalbėjo tuos žodžius.
Prie sužeistojo policmono sėdėjo ir
budėjo jo motina.
Mirtis artinosi, jaunuolis silpnėjo.
Pirmiau, negu užmerkė amžinai savo
akis ir užčiaupė savo lupas, jis tarė
savo motinai: "Jis pašovė mane, mo
tin, jis ir save pašovė. Bet jis nežino
jo, ką jis darė. Valdžia jį teis. Motinėle,
prižadėk man, kad tu neleisi jiems jo
teisti ir pasmerkti."
Su tais žodžiais ant lupų mirė jau
nikaitis, ne tik žmonių įstatymų saugo
tojas, bet dar labiau Kristaus įstatymo
pildytojas ir saugotojas.
VAKARINE MALDA.
Ačiū Tau, Dieve, už praleistą dieną;
Ir už atliktą darbelį kiekvieną.
Nes žinau, jogei iš malonės Tavo,
Man šio dienelė sveikata tarnavo.
Užlaikei mane Apveizda meilinga.
Davei ir maistą kūnui reikalingą.
Suteikei jėgą, saugojai nuo priešų
Sielos ir kūno paslaptų ir viešų.
Suteikei sielai pagalbą galinga,
Rodydams meilę Savo gailestingą.
Davei ramybę, leidai turėt viltį;
Leidai mintyje prie Tavęs pakilti.
Kaip kūdikėlį Tu man globojai;
Tėviška ranka vedei ir saugojai.
Nuo viso pikto ir sielą ir kūną.
Užtat per amžius Tau garbė tebūna.
Ačiū Tau a&u už šią visą dieną,
Ir už ištartą žodelį kiekvieną.
Kad leidai šiandien man Tave garbinti,
Prie Tavęs šauktis ir Tėvu vadinti.
Gailiuos, o Dieve, už nuodėmes savo,
Kurioms įžeidžiau šventą valią Tavo.
Atleisk man kaltes, sutvėrimui Tavo.
Ir aš atleidžiu kaltininkams savo.
Prižadu daugiaus jau nenusidėti,
Tavęs klausyti, garbinti, mylėti.
Tik paduok man savo maloningą ranką
Ir priimki mano šią maldelę menką.
Dabar daleiski jau ramiai užmigti,
Ir su Tavimi sapnyj susitikti
Tau aš pavedu ir sielą ir kūną,
Tegul valia Tavo su manimi būna.
O jei šią, naktelę man ateitų mirtis,
Jei Tu man lieptum su pasauliu skirtis:
Per Jezaus kančią ir Jo Kraują brangų.
Apgink nuo-priešo, priimki į dangų.
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VELYKOS.

I

Žodis " velykos*' kilęs iš gu- nas pirmas nugalėjo mirt j ir
dų kalbos: " v e l y k " — Dide- atidarė dangaus vaitus, kurie
| | šveutfc. Velykų šventė p r i - ' nuo Adomo ir Jievos buvo už-!
flnena mums Kristaus iš numi- ! daryti. J i s parodė pasauliui
rusių atsikėlimą. Kristus gy didžiausia keistenybę, J i s atvendamas žemėje darė daug -mainė žmonijos mintį apie mi r
stebuklų: gydė ligonis, kėlė tj ir žmogaus gyvenimo tik'smirusius iš karsto ir kt. Pa-jla, nurodė tikru tiesos kelia. I
ties-gi Kristaus iš numirusių! Nustebo pasaulis. Milionai j
tarpo prisikėlimas yra tai ste-j milionų žmonių atsipeikėjo, j
buklų stebuklas, tai tikėjimo : pabudo iš gilaus miego ir ėmė j
pamatas; tai didžiausia per a-J rašyti, skelbti kitiems, ka a-j
toiras pasauly skambanti gar-jkimis matė, ausimis girdėjo...;
senybė.
j Bet ir tada daugelis į Jį neį- j
Šv. Povilas taip kalba į Ko- j tikėjo ir, anot Kalėdų giesmės; j
rintiečius: " Jeigu Kristus ne-; „Veršį, jautį ir asilą, jie te-;
atsikėlė, tai veltui yra mūsų ! garbino, — tikro savo Šutvė- j
skelbimas, per niekų y r a ir ju-! rėjo jie nepažino..."
sų tikėjimas (I eor. RV 14).! Apėmė apaštalų širdį nuliu
Iš tikrų, jei Kristus nebūtų a- ainio šešėlis, kai jie pamatė, j
įsikėlęs iš mirusių, butų žuvęs j j o g Kristus, jų Mokytojas, į
Kristaus mokslas, butų išga- į baigė žemės kančias ant kryravę iš, į Jį tikinerųju širdžių j^iaus mirtimi. Džiaugsmas Jų
tikėjimas.
| širdyse užviešpatavo pama- i
Prieš Kristaus atėjima į šį ėius, jog jų Mokytojas nuga-;
pasaulį, žmonija manė, kad mi- j Įėjo paeių mirtį ir vėl gyvena !
rtim baigias žmogaus gyveni-j tik jau kitokiame kūne. Del to
mas,
kad mirtį nieks negali į Šv. Povilas šaukia: „Mirtie, j
nugalėti.
Nenuostabu, kad ; kame yra tavo viršus, kame i
" N e s paėmė mano Viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo.
prieš J i gyvenę burtininkai, j gludi tavo akstinas?" (Kor.
Tai pasakius jį atsigrįžę atgal ir pamatė stovintį J ė z ų " —
"pranašai**, darė taip pat da-jXI, 55).
(Jono 20, 14, 15).
ug įvairių dalykų ir tuo stebi- = Taigi, Kristus kėlėsi. B e t ,
—«»
no žmonijų. J i e tik neįveikė i gali kam kilti abejonė, kad !
mirtį ir niekų negalėjo pri-!Jis nebuvo miręs. Visos abejo- bantį ant kryžiaus. Rankos ir vargu butų perkėlęs tiek karšKristus atsikėlęs dar gyvekelt iš mirusių, taip pat ir sa- havs šalinasi, giliau pažvelgus kojos pervertos geležinėm vi- čio, juo labiau nuvargintas no 40 dienų. Vienų rytą matė
ve. I r Kristaus laiku, taip va-! i J 0 srvvenima.
nim. Mokslo Įrodyta, kad Kristaus kūnas.
Jį prisikėlusį apie 500 žmodinami "vilkai avies kaily'
j£ ac j Kristus tikrai mirė į. | kraujas užnuodytas, greit iro-j J a u praleisime tai, kad jį jnių. Be to, J i s įtikino apaštanorėjo ir bandė Kristaus ste-jj^jg
£įe istorijos faktai.! varo žmogų į kapus. Kristaus baisiai kankino troškulys, o la Tarnų, liepdamas palytėti
buklus išaiškinti magijos, che- j Kristus, buduamas
Dievas, kaip tik nuo geležiniu vinių buvo pagirdytas nuodais, ty. savo žaizdas. Beabejo, daug
jvynu maišytu tulžimi. Išbandy kas matė Jį prisikėlusį ir ta
m
mijos ir kitais gamtos moks- Į p r i i m a g , n o g a l l a k u n ^ kad iš- užsinuodijo kraujas.
lais. Jų gi stebuklai griuvo ir j vadavns žmonijų iš „piktojo"
Maža to. Reikia atsiminti m u i > a r m i r C s Kristus, buvo skelbė kitiems. Kiti bedieviai
neatsilaikė prieš Kristaus. | o r g i j o s . J i s taip skaudžiai Palestinos klimatų. Ten saulė ; Perdurtas J o šonas, o kitiems, rašo, kad Kristaus kūnų pra
Juo labiau prieš šį stebtikrųį m i v o . i m kankii)tas: nuplaktas, taip smalkiai k e t i n a ir1 š i l d o , M r ' ^ W e J o kybojo a n t kry- rijusi 3emė. Buvo žėmėk dre
stebuklų.
! erškėčiais vainikuotas ir tt., kad žmonės slapstosi nuo j o s ! * * ™ b « v « sulaužytos blauz- bėjimas ir J i s pakliuvęs po
žemę.
• 753 m. nuo Komos miesto kad vargu butų kitas perne- spindulių pavėsiuose ir dirba dos.
Jeigu taip butų atsitikę, tad
įkurimo pasirodė pasauly lig|šęs visų tai. Vėliau, nešdamas tik arba rytmetį anksti a r va- i Kristui blauzdų nelaužė, nes
šiol d a r nematyta žvaigždė, a-jį kalnų kryžių, iš silpnumo kare. Kristaus-gi kūną nieks' tikOjo, kad miręs, tik del gi- ,žemė butų visų prarijusį, Kri
tė^jo pasaulio mesijas ir tas p u o i a keletu karty. Žydai, bi- nepridengė nuo saulės kaH- lesnio įsitikrinimo, perdūrė |staus-gi karste rasta drobulė,
garsas pasklydo plačiai žemės Jodami, kad kely J i s nenumir- ros. O kad diena buvo toji gie- S o n a , & kurio išbėgo paskuti- kurioje J i s buvo palaidotas.
paviršiuje.
|tų, pristato Jani į pagelbų dri, rašo apaštalai. I r stiprus, nis kraujo lašas maišytas van Tas rodo, kad J i s kėlėsi, pali
Tas dvasios ir kimo Galiu- Cirneušų. Vėliau matom Jį ky-1 sveikas žmogaus organizmas deniu. Tas aiškiausiai liudija kęs kas nereikalinga. Tų, kad
Jį mirus. Be to, Kristų su karstas ir drobulė rasta savo
vynioję į kvepiančių drobulę vietoj, liudijo moterys, pirmos
paguldė karste. Vargu ar bu atėję prie Kristaus karsto.
Kaip žmonės yra įvairių
tų dalaikęs kitas žmogus tris
dienas be oro, nes drobulė rųšių, taip lybiai daug viso
buvo ištepta kvepalais ir ge kių pasitaiko nuomonių, kad
rai apgaubė Kristaus kimų. Kristus nesikėlė, bet tos min
I r jei da butų užsilikęs koks tys, raštai neišsilaiko papras
gyvybės spindulėlis, tai čia ti čiausiam kritikos rėtv ir duokriausiai butų užgesęs.
dasi persijojamos.
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Turim priverstinai pigiai parduoti, nes vietų turim padidinti. Dar
bas j a u yra pradėtas, tai priversti esam parduoti pigiau, negu mums
patiems kainavo.
Pirmiau pas mus daug pigiau nupirkdavot setus, pertai, kad mes
juos patys padarom; išlaidų daug neturim, tai mes galime daug pi
giau parduot negu krautuvės.
Kam y r a reikalingi frontinio kambario setai, tai pasiteiraukite pas
mus arba klauskite kitų, jųs nusistebėsite kokios yra niusį prekės,
palyginus su krautuvių prekėmis.
Meldžiame atsilankyti ir apžiūrėti, vieta randasi prie Arclier Ave.
tarpe Franeisco ir Richmond St.

Archer Parlor Siiite Manufacturers
J O S E P H KAZĮ KAITI S
4-14-0 A r c h e r A v e n u e , C h i c a g o
Tarp Franeisco ir Richmond
Phone Lafayette 9733

.

Todėl to laiko žydų sargy
ba, visi kiti žmonės ir vėlesjnieji rašytojai pripažįsta Kris
tų mirus, nes i r patys žydai
stengėsi, kad nukankyti Jį
mirtim, bet daug bedievių tvir
tina, kad Kristus nesikėlė.
Kristaus atsikėlimo
faktų
liudijo moterys, kurios buvo
j atėję patepti kvepalais J o kū
nų, Vėliau patys karsto sar
gai; apaštalai ir kiti.

Kristus kėlėsi iš numirusių,
todėl ir kiekvienas žmogus
kelsis.
A.
Labanauskas.
.
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MARIJONŲ MISIJOS.

Jėzau, Jėzau! Mūsų Meilė,
Mūsų laimės priežastis!.'.
Tu, Kurs vargsa pasigaili,
Kurs mė vieno neapleidi^
Tu įženk į mūs širdis!..
Jėanu, Jėzau! Mūsų džiaugsme, —
Ak, nušviski mums šiandie,
Prie krutinės mus priglauski,
Kuo piktų uždenki vėjų,
Mums, našlaičiams, buk globėju,
Maloningoji Širdie!..
Jėzau, Jėzau! Mūsų maldas
Tu priimsi — tikim mes, —
Suskambės mums žodžiai saldūs:
" Š t a i žvaigždėmis nuklojo
Angelai Jums keli$, Rojun
Kurs šiandienų jus nuves''...
•

-

i i i
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Nuo 8 iki 14 bal. Waterbu mas Moterų Sąjungos. Joje
ry, Conn.
sale straipsnių aktualiais mo
Nuo 15 iki 21 bal. Rrockton, terų klausimais, šalę žinių iš
Mass.
viso pasaulio moterų gyveni
Nuo 22 bal. iki 5 gegužė* mo, nuolatos eina šie sky
Lowell, Mass^
riai: 1. Vaikų auklėjimas, 2.
Nuo 22 bal. iki 5 gegužės | Sveikata, 3. Namų Ūkis, 4,
Lawrence, Mass.
Mandagumas, 5. Literatūros
Nuo 6 iki 19 gegužės Pliila- skyrius ir kiti.
delphįa, Pa.
"Moterų D i r v a " yrra pa
Nuo 12 iki 19 gegužės Van- puošta gražiais viršeliais ir
dergrift, Pa.
vinjetėmis. J o s formatas (di
Vienas menesis jau yra ufc dis) yra toks, kad po metų
imtas ir rudens sezonui ir galima pasidaryti daili kny
pora savaiėių kitai gavėniai. ga.
Nelaukite
ilgai.
Kurie gerbiamųjų klebonų Siųskite
pinigus
tuo
norėtų turėti misijas rudenį, jau ir "Moterų D i r v a " pra
malonės pranešti apie tai ank dės eiti Lietuvon.
sčiau, kad galima butų leng
Užsakymus siųskite šiuc
viau patenkinti pageidavimus. adresu :
Misionieriai:
kunigai J.
"MOTERŲ DIRVA",
Vaitkevičius ir Al. Bublys.
2322 West 24 S t ,
Visais misijų reikalais ga
Chicago, 111.
Įima kreiptis kun. J . Vaitke
vičiaus vardu šiuo adresu:
2334 So. Oakley A ve., Chiča
go, UI.

Reumatizmas sausgėlė

>> . i

ii

i t •

II

Neelkankykite savęs skaus
mais, Reuraatiscmu,
Sausgėlė,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybe
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina vlraminėtas ligas; mums šiandie dau
gybė Žmonių siunčia padėkaTones pasveikę Kaina 6«c per
pasta 66c arba dvi u i SI.§6.
Dukart tvirtesnė T5c.
Knyga: "SAlfTTNlB SVEI
KATOS" augalais gydytles, kai
na SI oentn.

i

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI.
Jusų giminės ir pažįstami
Lietuvoj, be abejo, nori žino
ti, kų veikia Amerikoj kata
likės moterys. Atsiųskite 2
dol. ir 50c. "Moterų Dirvai",
o ji per ištisus metus keliaus
Lietuvon ir visų papasakos.
"Moterų Dirva\' yra viena
tinis Amerikos lietuvių kata
likių moterų žurnalas, leidžia-

Justin Kūlis
SI 59 South Halsted Street
CHICAGO. TUa.
i
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DIDŽIOJI PAVASARIO EKSKURSIJA
|

LIETUVĄ

Greičiausiuoju Pasauly Laivu

MAURETANIA
GEGUŽIO

1-mę

Nuo 1 7 iki 31 kovo Cambri
dge, Mass.

Iš New Yorko į Klaipėdą.
Per Southanaptoną
Vadovauja plačiai žinomas judančių paveikslų rodytojas

Nuo 1 iki 7 balandžio Nev
Haven, Coim.

p. A. T. RAČIŪNAS
Po asmeniška priežiūra Cunard Linijos viršininko

MES MOKAME CASH
$ 6 5 OO
UŽ LIETUVOS' 5% BONUS
Money Orderiai J Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai.

-Paskolos Teikiamos Ant Real Estate
KAUFMAN STATE BANK
124 N. La Salle St.,
Chicago, III.

p. Stepono Bergen'o
šios ekskursijos kelionę nufotografuos ir rodys
judančiuose paveiksluos* p . A. T. RAČIŪNAS

Mūsų sekamos asmeniškai vadovaujamos
ekskursijos:
BiRžElJO 19 IR LIEPOS 8
puikiuoju didlaiviu AQUITANIA

—

Informacijų

L I E T U V O S Ū K I O BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litę. Padėtieji pinigai
aštikrinti Ždme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisves Alėja, 31 Nr.

teikia mūsų

CUNARD
Lithuanian

346 N. Michigan Ave.

agentai, ar

LINE,
Dept.

Chicago, M.

Beštadienfe, Kovo, 30 3., 1929.

b RS U GAS
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Alfonsas su .Feliksu, maty
dami, kad negali padėti tėve
liams, pagriebė seną su relik
vijom kryžių ir prisiglaudę
prie krutinės pasileido bėgti
pas dėdę, gyvenantį toliau.
Kelias buvo vargingas ir
sunkus, nes tarpais teko bėgti
per pusnynus, tetrpeklras ir
skardžius kalnus. TTVS kalvi
nistai pasileido paskui nekal
tas aukas. Buvo tanlsu. Prieš
akis putė žiaurus kalnų vė
jas, nešdamas sniegą ir tuo
trukefrė kelionę. J a u matėsi vai
keliu šešėliai, girdėjosi žings-

flo, kad jie buvo iš akmens,
gu ilgais vandentraukiais ir
gražiai išgrįstais keliais.
Vidurinėj Amerikoj, Mek
sikoj naujausi tyrinėtojai at
randa liekanų iš praeities Ma
y a gimines, kuri per 15 šimt
mečių, o kitų nuomone, per
3.,0OO metų laikėsi savo kul
tūros aukštumoj; Nors dar nesusekta istorine" jungtis tarp
(ienų valstybių Peru ir Maya,
bet tikriausia tokia yra buvu
si.

atsiklaupęs
(Tai įvyko XV$4 šimtmečio lių galveles ir
pradžiojo, prieš
nžgavones prieš Šv. Marijos paveikslą,
Šveicarijoj).
paskendo maldoje...
Nelaimingos šeimynėlės vaKart& viename Šveicarijos
sodžhye, netoli Bridžo mies- karo tyl& ir maldą pertraukė
to, gyvsno labai ctievobaimn- #if>k)ų žvangėjimas ir kojų
ga šeimynėlė; tėvas, da suna: trypimas. Staiga duryse pasiAlfonsas ir Felixas, maža dnk- rodė keli ginktnoti vyrai, kū
tė B ^ i n a i r serganti džiova rių veiduose "matėsi šalta, laisntotntė.
vamamška dvasia, o akys, kai
Aplink čiurkmo katfmį upo- žarijos, degė pykčiu ir kerštu'
liai. Baltavo kalnų viršūnėse; J ų vadas Mrezain puolėsi prie
Šių dienų Jungtynių Vals
amžinas sniegas ir ledai. Keli i klūpančio tėvo ir trenkė jį į
tybių gyventojai neturėjo taip
lltl vėl
žingsniai nuo lango bangavo Ueftą taip, jog tas nė pats j niai ** ta°J » J
paguldy- aukštos kultūros, kaip pirmie
a
1
skaisčios ežero bangos ir vos,! nežinojo kas su juo atsitiko, j * P® *^ aukų. Bet gamta sus
j i vidurinės ir pietų Amerikos
vos nelieto šios pirkutės sie-' Vėliau kardo ypu sudaužė Šv. kubo ateiti į p a g e l t a !Beslen~
gyventojai. Tačiau jų statyba
ims. Tai buvo ramus ir jau-1 Marijos paveikslą ir ji sut-! k ant terpeklio pakrante, krito
rodo didelio išsiplėtimo. Tuo
nuo kalno viršūnės uolos gaba
kus gamtos prieglobstis, apdo- ramdė.
atveju jie buvo aukščiau už
las
ir
didžaiusiu
trenTcšihū,
it
vagotas gansiai gamtos grožy-į T o H a n 1>nol( ., gi
ie g e r g a n
visas indijonų generacijas, da
griaustinis, pagriebęs piktada
b&mis ir papuošimais:
čios motinos lovos ir ja įs
bar gyvenančias pietinėse Am.
riu
nugramzdino
terpeklio
uToras d a r i a u s i a
lekiosi tHajkęs
fc^
] i e p . atsiža<i(,ti
Jungtinėse Valstybėse. Istori
pelin. Nebuvo jiems laiko at
laiveliu į ežerą ir ten praleis- l a u s m o k g ] o p { i ) m K a ] y
jos tyrinėjimai tuo būdu ski
ino
davo valandas,
laikvdamas tikybų. Motina suriko, kiek jė siprašyti nuskriaustųjų, nebu
vo jiems laiko tarti paskutinį
tinkle rankose. I r jei pasisek
gos leido, kad ji to nedaivs
Amžinas miegas užmerdavo, tai linksmas grįždavo įr pasiliks ištikima Kataliku I,žodį.
. . ,•
i ke jų akis.
namo, kur ji laukdavo bran ^ 5 v .
Baznvciai.
.„„
. ,„ ...
,.
Alfonsas
ir
Feliksas
puolė
gus sūneliai ir Regitttė.
Tuo tarpu atsipeikėjęs ti- a n t kelių ir dėkojo AukščiauVieną sekmadienį j)a; si ne
vas puolėsi ginti savo žmoną, s j a ni už išgelbėjimų.
šės iš miestelio laikrašti, tėve- i^i. «•
^
...
,
; sėdo skaityti.
. . Staiga laik. bet eia vargšą sutiko paskutiGeltonas mėnulio piautulis
nis kardo smūgis, nuo kurio
rašus jam iškrito iš ranku, o ; p a , v a ]msMio
^ ^
p a . vėlis j>asiuntė paskutinį pluo
mw
jo veido bruožai rodė kokį tari k H o v i ( h l j t r i u k S n l a s i r s u m i . štelį savo spindulių pasveikin
skaudų sielos p e r ^ e n i n , , bei .•
^t jo niekas iš artimu- ti pilkutėj gulinčiųjų veidus.
kančias. Sergančiai motutei j n negirdėjo, nes per toli ( f V - Bet jie jau nieko- nejautė. J ų
smilgtelėjo \>er širdį, bene ne veno. Tik vienas visų tų įvykį siela nuskrido prie dangiško
bus tik kalvinistai paėmė i sa matė. Tai Tas, dei Kurio nuo jo Tėvo sosto, kur laimė per
vo rankas valdžia. J i neapsiri pirmųjų krikščionystės laikų amžius žvdi...
A.
Labanauskas.
ko.
liejamas buvo kraujas, guldo.—
Perskaičiusi
tokių baisių mos galvos ir Kuris per amnaujienų, tėvas paglostė sune- ižus viešpataus.
i
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ĮVAIRENYBĖS.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
Rengiam visų Amerikos Lietuvių Laivakorčių
Agentų Ekskursija tiesiai
Į LIETUVA PER KLAIPĖDA

LAIVU

"LITUANiA"

GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M.
Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietu
viai laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisaky
ti tuoj iš anksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės j Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks j u m s pilnas ir puikias informa
cijas, taip-pi pagelbts paruošti kelionės doku|nentus.

Paul P. Baltutis, 3327 S. Halsted 9t., Chicago
Central mg. District Bank 1112 VV. 35 St.,
Chicago,
S. L. Fabian & Co., 809 W. 35 St., Cbieago,
Lithuanian News PubJJshing Co., 1739 So.
Halsted Street, Chicago,
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22 St.
Chicago,
V. M. Stulpinas, 3255 S. Halsted St., Chicago,
Uftiversa! State Bank N. YV. Cor. S. Halsted
Sts., Chicago,
John J. Zolp, 4559 S. Paulina St., Chicago,
A. A. Appanaftls, YVestville, 111.
Thos, Baron, 818 Lincoln St., VVaukegan, 111.
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich.
BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearbom Str.,
Chicago, 111.
I Š P L A U K I M A I LAIVTJ I Š N E W YORKO
'Polonia , , April G | < < Polonia , , May 11
" E s t o m a " April 27 I " L i r u a n i a " May 18
<

Indeaų giminė-s Maya auk
so karstas. Kai Kolumbą^ iš
lipo Amerikos žemėj, jau
Amerikos istorija turėjo ke
letą, šimtmečių. Tačiau netu
rim tikrų žinių apie pirmuofsius tos šalies gyventojus ir
jų kultūrą. Mokslas rodo dvi
teorijas: kad pirmieji Ameri
kos gyventojai yrfl kilę iš ry
tų Azijos arba iš Finikijos
ar Aigipto. Tačiau žinoma,
kad Amerikos kontinentai tu
ri tokią, pat ilgą Ir garsingą,
praeitį, kaip Aigiptas ir Ba- t
bilonas 1926 m. padaryta
daug naujų atradimų toj sri
ty ir nušviesta tamsią Ame
rikos praeitį. Dabar vėl pra- (
nešama, kad Guatemala vals
tybėj atkastas aukso karstas
senos indėnų giminės ' Maya.
Karste rasta dvi gerai užsilai
kiusios mumijos. Tos iškase
nos patvirtina teoriją del tų
kultūrų Aigipto kilmes.
Ispanams užkariavus Ame
riką, ten sutikta dvi giminės:
inkai — Peru krašte ir aztekai — Meksikoj. Didižaoj in
dėnų kultūra vidurinėj Ame
rikoj fjau tuomet buvo puolu
si ir buvo tik pasilikę keletas
vargingų miestų. J a u senokai
prieš tai, kai Peru valdomos
dinastijos Inko giminės geni
jus sukūrė didelį politinį or
II
ganizmą, * kurį ispanai rado ir
sunaikino, buvo ten bent dvi
žymios civilizacijos epokos.
Pirmoji pasiekė savo aukščiau
sio išsiplėtimo Peru pakrantėj
ir pasižymėjo taikemojo meno
d&lykaig — tų laikų, audiniai
ir šiandien neturi sau lygių.
Kita tos Peru kultūros ^poka
pasireiškė aukštumose ir pa
sižymėjo garsiais statytojais
ir inžinieriais. Tų laikų pa\ si likusios miestų liekanos ro-

fc

ria, sitį dienų Indija, ir jos is kalnėse, bet uisiiina. vien me žiedavimo žiedų dėvėti ant kat
torijų ir kultūrų nuo pirmųjų džiokle. Tuo būdu jie fcčt ne rtomrtfc Ifetotarc #M itftftilitffovii 1UU1VU 1 I H I H U U -R t l B V n B R V u V J.
pasiekė
vidutinės
įn>in#kš&ų
gyventojų, palikusių gausius
mo prie altoriais iSJ&D tik
B.
Lietuvoje Ir VokteSirj&jb. JLng' * mounds-', sudiltus kalnus, gyvgtftetfų knlttrros.
iHjoje ir Praiict*»i5&je Stžiekurių daug randama Ohio ir
2a«ta«. Nuo neatmenamų lai į . .. . . ,. ^ ^ ^^^^^ s ^
Mississippi valstybėse.
kų žiedas buvo laikomas Šven
lėįbho siiiftKm; — žtefcfc ^ tik
Kai kuriuose tų pdliakalnų tu amžinos atminties atsimi
Jis era jau »§ra mhte # lyrasta kaukuolių daugiau su nimo simboliu. Kristaus laikų
gtis m&toi, bet pa&tmtoA tlsaMeksikos kilmės požymiais, o metu jis ja*i £*a iš*8d1n^%ės
da i i r r m g a i is^uogfes brine pietų Amerikos. Iš to pa Užstatas. Mtrsų dtettų papTOliautais, kuris ^cti ^ t p i v a l o
daryta išvada, kad vidur ir rys, fsimylėjimo arija m*kipuošti fcfeifiostes mtim
firšpietų Amerikos gyventojai į liios meiles užstatų -— žiedų #*e
1Ą. %tet Sfelysė į&m&imfc, ant
seniau buvę pietų Amerikos š*8$i mt kairiosios rankos be
st epuose, o paskiau Azijos gy vfrrd&o piršto, yra k % s iš
jos i^*ikų $ftitt*fe*tfe «HMktuventojų buvo išstumti į pietus. senovės A i g ^ i o žmftčs, v$&ii vitj Sied^
Kaip tie piliakalnių staty pasisa*4tffeas Romėnų ir <G*feiIspanijod 4 ž*e% A ^ i a u
tojai vadinasi — nėra žinių, kų. fieva*#is !0®m %ttvt> %feo Indėnais pavadino juos Ko da 1*av^las Birutes d i e v u i / i r ^ufima, kttiį i $9£»*t&t$fe ne
lumbas, nes buvo tikras, kad auksui^ To amžiaus' žmonės gu į ištikimybės ženklų. Platas pasakų kraštas — Indija. manė, kad šis pirštas yra tie tus ir brangus žiedas yra
Tų piliakalnių
statytojai sioginiai surištas su širdimi brangiausiais akmenimis nu^
buvo gyventojai, užsiimu že nervu, todėl ant jo ir buvo sagstytas ir ponia jį dėvi tibJ
mės dirbimu ir gyveno nuo maunamas dviejų įsimylėjusių ypatingais ir iškilmingais at
sitikimais.
latinėse vietose. Dabartiniai Širdžių,
Paprotys tikrąjį arba suciindijonai apsigyveno tose <paK. K.

NAUJAS P U I K U S DIDELIS TEATRAS
Prie 3 5 - t o s Ir Halsted St., Chicago, Iii.
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1200 sedynly.
$36,000.00 gvara/ituotos rertdos
j metus
Vertė $490j000.00.

r i u . TWr*H5
" c n i v i ų i eatras
"©ovctT"
Jsxj^jzEt

"Atviro dangaus" lubos, *ugšta,
me#
fr ^ j a f l g a
Naujausi scetios Maišymai.
Vilžlfotos.

Thirty Five 0 Eight — Thirty Five Eighteen So. Halsted St. Theatre Bldg. Corp., an Dlinois Oorp.
Tai bus vienas iš gražiausių ir jaukiausių
gičius sumoje $75;000.00 ir po ter serų verfeė
vietinių teatrų Chicagoje. Įėjęs į šį teatrą žmo
bus pakilus kone perpus. Teatras neša $36;000
gus jausis patekęs tikron malonumo ir nusira
gvarantuotos metinės rendos.- Nuomuotojai turi
minimo lieton. Artistiškai išdabinta augšta an
šildyt, taisyt ir prižiūrėt teatrą savo kaštais.
Jie taipgi savo kaštais turi intaisyti vitafoną,
ga, puikus ir erdvus teatro vidus su mėlinu
Vargonus, scenos reikmenis ir t.t. Taigi teatro
dangum, kuriame mirksi mažutės žvaigždės—
savininkams reiks iš gaunamos rendos užsimo
taip pat, kaip ir didžiajame " C a p i t o l " teatre.
kėti tik procentus ir taksus. Procentų, taksų,
Judamųjų paveikslų perstatymus šiame teatre
apdraudos ir kitų išlaidų pirmais metais bus
ves H. A. Eeckas su savo broliais, kurie yra
$16,950; atėmus tą iš gaunamų $36,000.09, liks
ekspertai savo šakoje ir kuriems teatras tapo
apie 20,000.00. Iš šitos sumos tiž metų bus nuišnomuotas dvidešimčiai metų po $36,000.00 į
tv
mokėta $7,500.00 pirmo morgičiaus, o likusius
metus.
•* *T'į&
pinigus šėrininkai galės kasmet pasidalinti
Lietuviai ši teatrų sumanė ir pastatė. Lie
kaipo savo pelną. Tuo tarpu vertė serų nuo
tuvių rankose jis yra šiandien ir lietuvių ran
lat augs su kiekvienu pirmo morgičiaus numokose jis turės pasilikti ir lietuviams nešti pel
kėjimu.
ną.
Sunku yra rasti vieta, kur -pinigai galima
Valdybos nariai y r a : Jacob Maskoliūnas,
butų indėti taip saugiai, taip pelningai ir su
3133 EmerakL Ave., Anthony A. Olis, Sekr.,
tokia didele nauda ir garbe, kaip į Šį puikiau
11 S. La Salle St., I>r. Jacob Kūlis, 3259 S.
sią lietuvių teatrą Chicagoje.
Halsted St., Chicago,' 111.
Negaišuokite. Naudokitės proga tuojaus.
Kiekvienas lietuvis dabar turi progą ir yra
Stokite talkon. Sulig visos savo išgalės tapkite
kviečiamas taj)ti jo savininku. Vienam žmogui
vienu iš savininkų mūsų puikiausio teatro. Štai
ar keliems žmosnėms yra sunkiai aprėpiamas
tuoj dabar iškirpkite čia užbrėžtą kupomą ir
dalykas valdyti tokią didelę -nuosavybę. Reikia
pasiųskite paduotu adresu, kad gavus daugiau
visiems susidėti ir dabar tuoj aus yra laikas
informacijų.
tą padaryti iki teatro atsidarymo dienai. Tai
.
ne vien tam, kad galėtume didžiuotis kaipo lie
Iškirpkite šj kuponą, ir tuojaus pas\ųskttfe į
tuviai, bet ir todėl, kad tai yra pelningas biznis
T H E A T R E BUILDING CORPORATION
ir saugus išmintingas suvartojimas pinigų. Šio
819 West 35th St.. Chicago. ItL
Nerišant
ntanes, prašau suteikti m a n pilnų žinių
teatro sumanytojai atiduoda visą puikią nuo
kaip aš galėčiau tapti vienu iš savinihkų Lietuvių
savybę ir bizni nominale kaina. Nežiūrint ar
*'ROXEE" t e a t r o Chicagoje.
kas pirks vieną šėrą ar šimtą jis bus lygus
Vardas
savininkas ir gaus savo priklausomą dalį pel
Adresas
no.
..
Šio teatro korporacijos šėrai turi šiandien
savo pilną vertę. Pinigais, kurie bus sumokėti
"Securities in <Sass " D ' ' tmder Hllnois Law
*už šėrtrs, bos tuojaus atmokėtas antras mor— These ar.e Sp^eulative Securities."
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Šeštadienis, Kovo, 30'&,1929
mmmssssssssassssaBBsmmmmmm

P R A U d X B
r-

LIETUVOS KRYŽIAI

ŠVITURIO SARGAI IšQELBETI ORLAIVIU
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Francijoj, kuri nukentėjo karo metu, bet vėliau atsteigta. Atvaizdas paimtas iš kun. Vaitukaičio knyogs:
"Kelionė po Europą".
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Atvaizdas paimtas iš kun. Vaitukaičio knygos: *'Kelio
nė po Europą."
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Wamemunde, Vokietijoj, šviturio sargai del didelių speigų buvo pavojuje. Jie iš
gelbėti orlaiviu.
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AMERIKIEČIAI PASIENIO SARGYBOJE
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Jungt. Valstybių kariuomene prie EI Paso, Texas saugoja pasienius iŠ priežas
ties revoliucijos Meksikoje.
—

P-nia N. Longworth, kongreso spykerio žmona, jos
duktė ir vice prez. p. Curtis.

TURKIJOS DIKTATORIUS GRIAUJA MALDNAMIUS

Mergaitė Velykų nuotaikoj.
ILGAI SNAUDĘS — ATBUDO.
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Turkijos diktatorius Kernai Pasha visu smarkumu persekioja turkų tikėjimą, griauja jų maldnamius, kurie prieš šimtmečius buvo pastatyti.
Laivas Monaieen, kuris Anglijos pakraščiuose aud
rų perlaužtas per pusę.
DIDELE NELAIME LĖKTUVU

Tai Lassen ugniakalnis, Kalifornijoj .Per daugel] me
tų snaudęs netikėtai atbudo. Iš karto prasimušė stulpas
balto garo, paskui pradėjo rūkti, kaip atvaizde matome.
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Davis S. Ingalls iš Cleveland, Ohio, kurį prez. HooPrincas Suknsvarti, Siam'o ver paskyrė laivyno sekretot ) Lėktuvo likučiai, kuriuo užsimušė 14 žmonių New.ark, N. J. 2) Shenandoah parko
sosto įpėdinis kaipo kumšt.- riaus pagelbimnku aeronau- vaizdas, kuriame prezidentas Hoover mano žuvauti. 3) Louise Mc Phetridge, moteris
Adm. Guepratte, vienos francuzu sektos" vada* ir Tn
ninkas.
J
tikai tvarkyti.
lakūnė padariusi rekordą išbunant ore 22 vai. ir 4 min.
žmona lankosi Amerikoj
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