
Popiežius PIUS E.’ sako!
“Kiekvieno kataliko yra 

šventa priedermė paremti 
katalikiškają spaudu ir ją 
kuopi ačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausia daik
tu ir verti didžiausio užnjo- 
kesnio.”

No. 58. Metai X.

Lakūnai iš žemgalio Žemes drėbė 
dar negrįžo

imas Žinios iš Lietuvos
Japoniją i ŽUVŲ ŪKIO REIKALU 

LIETUVOJ

PASAULIS NESULAUKIA 
ŽINIOS

I 5:45 vai. va k. 
dienos, I
nuo jų Hera.

Bet jau trys i NAUJA JAPONŲ NELAIMĖ. į 
kaip tikros žinios . 

Amundseno. i

UŽTRAU CS PASKOLA

r netrukus 
>ty hė< u pa
iniu i z.uvn

vak. du orlaiviai vadovystėje
i kiti mokslo vyrai dar vis te- 

Slink# kapit.m.. Amumkn.. į’^uri tikra vilti, kad ilra- 

mi.i Spirzlsei-seno snl.>s gloislt'ms !akl"'a"ls bl"so 
kė i Siaurės žemgali. 0!;id.:'h'arsmk..., Amunils.mns yra 

viai buvo nuo vienaskit<>320 
pėdt.i. Jie lėkė 2.000 pėdu 
aukštumoje. Jąi apartoje \ -

TT(' 14L>C

T, Jdi,. — Vakarinėj Jano:-
nijos dalyje išt ii<o naujas že-
mūs drebėjimą s. Pridarė
daug vi šok iii ji •ibiu. Žmo-
nių žuvo 5(i0. c si -.ž.G'ta l.iDd.
be pastogės liko. 24.00(1 žnio-
ilill. nuostoli;; ;; ž anie 100.-
l)()().1)0!

Oka. .■
Mi>'* 
000 .

Madrid. — 
nijos vyriau: 
traukti nantim- paskolą iš 
500.000,000 yezetii penkiems

Netrukus Tspa-j*, 
i Tl)ė- keikia už-Į p.

1 udt-1 radosi 
m-t at-kira-. ui
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ną; Knrp 
kurio vaisinti.

int Centnerių jau- 
ūsą kiriroiU' ap-

VĖŽIŲ DERLIUS LIETU
VOJE

je sudegė namai 
BlUOse gvvvniisių

tr tuose ntt- 
dviejų šeimą

Įdomi yra 
(■ y venusioB 

dinos nebuvę

kaip gelbėtis bile 
: atsitikime.

GINČAI DEL ŠUNS yan-

gaisro priežastį? 
tuose namuose 
tu namu .'aviniukai, bet kampi
ninkavo. Xuo šią. metu šv. Jur
gio jiems iš tu namu reikėjo iš- 
sikraustyti. Jodei prieš išva
žiuosiant nusistatė nevidyti tu 
namu krosnių dūmtraukių. 
Kam mat jie kitam turi valy
ti.' Bet 
tur būt. 
nūs. už 
dūmtrauki- 
Išnešt: m;

štai V Myką šeštadienį, 
is kibiau .kūre- 

oi'uas suodžių 
:ižd<-gė namus. 
:;a- tejiavyko. 

gi naty- nebuvo

hergeno iki siaurės žeminio 
yra 687 mailės. Todėl terir 
atgal susidaro 1.274 mailės.

!Uoksit>

i< >U(-

panedėlio ryto nuo ju udni-.ią Aimindseiio drau 
vo žinios. Tai gal ima (laleisii. • kmi 11. Hanuner. 
kad su jais visko atsitiko.1 >i kad pa.-iiistit 
Gal jie nulėkę tyrinėja žm-i”.ą She 
galio vietas. Gal mašinossu-į Angeles 
gedo. Gal žuvo. kinta.

Lakūnai i orlaivius buvo 
prisidėję tiek gazolino, kadi ., 
jo užtektu 1.500 mailių. Jie p^eT’j 
pasiėmė teip-gi ginklu, amu-j P1''’ L . . 
niciji'is. šėtrų, kamerų ir į ’^okai pt isit eng t ■. 

koncentruoto maisto. Viui ( 
iii krovinių ant abiejąi orlai
vių buvo po 6.000 svaru.

Jei mašinos sugedo, ta: la
kūnai per užšalusią jūręri-i 
rėš pėsti eiti ir gabenti reik - 
menas. Jie keliaus Grenlan
dijos linkui. Grenlandija v- 
ra mena iš salų netoli niloi 
žemgalio. Ant tos salos yra
civilizuotas miestukas Fjah.i11’-’' MeMul

Tai jie iš žemgalio turės pės- ! 
ti eiti Į Etah. Nuo žeirga- 
lio iki Etahos yra 420 maiii’i. ; 
Bet jei jų mašinos sugedo 
žemgalio nepa-siekiĮs. tai rei
kės daugiau pėstiems dii. ! 
Jei jiems pėstiems ir navvk< ; 
nueiti i Etah. tai ap;e į-n< ’ 
tebus sužinota vasarą 192GĮ 
m. Nes Į Etah tada trbusęa-i 
Įima nuplaukti ir da-ižimti; 
lakūnu likimą. j

pastatyta

rengimai vykti jų i 
nebus apie juo?

i a k

K

1! i ! ’ Visi r.ini. kur iŠ . Japr-rij s
galo m- .žinovė' wk<tn sveikata ;:t-

:ii 1 S g v. gauti. T;v dr :)ūj;m;:s užėjo.
i;'.!--!>:eU kada h»’l žn: ’ r::;mlū<;.
m- ii;ia- ’’a ■ ' • :d•• ■'>"•:ima -'b*

k! fipū- ■ hūg.o nr.s
Zeppeli- i/ait r"g;i!"j' rast: :.ei dralri-

i g; ‘ ■ žiu. nei -avo ninig’t.
.ūm; ii- | r-p ....

■ 1 ran<’*:’r: >11
■ lai Vo- idakuirais. nin-ėmis. arabu-
zepneli- ž:ai<. maisto. vaLmis tun]

■i iš A’o- Įna-iii't: 'lelaimū-
. Vai.'ti-
s trūkta
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NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

J, 
P

i py: valo-
ne-ilaiko sutarties, 
•le< 1 r uepriaugiisius

Daka r r»4eivn>. ura m- 1
na- po P) litą pa

•a' '.gom-

1l'< ! lleUl'

ŠUNIS REIKIA RIŠTI
(iFJil’ŽIN'K 11’raku apskr.).

Dabartinių laiku mūsų apylhį-< 
kėj laksto daug pasiutusių 
nu. Žmonėm, matyt. į taŽ.ZMM 
ža dėmesio tekreipia, pegjMfl 
šunii namuose neriša...
ei ja taip pat kažin
Jei dabar jau. tik tik atšilus, 
randa.'i daug pa>iiitu?ių šuuij, 
tai ka> gi bus atėjus kar
ščiams? Toki šunes gali daug 
apkramtyti ne tik gyvulių bot 
ir pačią žmonių. Reikia dėti 
vi.-as jėgas, kad užkirsti tam 
kelią, o ypač reikia visus šunis, 
stipriai pririšta

tas garsus šiaurės šaltų kraš
tui tyrėja.' MaeMiiian iŠ Bos
tono Bunker Tlill dienoje 
plauks i Etah ir iš ten su nul-
ku šunų k

NUPIRKO BANKĄ

— Du Ma.G

'>0.000. VILKAS SU PASU.

r,

Pagal aprokavimą lakū
nai turėjo sugrįžti pėtnvčinj

Rusims ię F’ancijos. Rusu 
nupirktasis bankas kapitali- 
znotasant 1 .5.000,000 franku.

L. D.K.S. X Seimas
A adm>dam;c< (kvintoje štamo igaliojimu i? 

reniro vaIdyhos •mtminin šilimui skelbiame. kad 
Lietuvių Darbininku bv»<»perat vvės Sa jungos d< 
“imtumai Seimą? lm<

BIRŽELIO 25 IR 26 D.
MONTELLO. MASS-

Kadangi šis seimas bus jubiliejinis ir 1 įlomi 
lobai svarbus, tai prašome vi-n L. D. K. S. kuo
pi! ir nariu stūmiai rengtis prie rinkti d; le
gatus ir gaminti mišinius.

.1. Į’oėszna.sAvz.s-. Pinti
P. Daužrardis, S c /r r c/orius 
•L Pof rmberfjas. Iždininkai

Rusijoj labai atšalor
?čjau> Pagiro kai-

žūna juo

T mazunam

SUGRĮŽO ŽIEMA
TYRINĖS VĖŽĮ

Ru'i.’o.j užs' 
' orą.'. ir1

I topartmeut
i'/iuC; taki n nu

.•y' iš nakties vis
Kai kurie gy

vo avis sudras- 
apie tvar 

kraujo pritašky-

MITINGAS
KIJ>VA1XIA! (šiauinyap.).- 

š. m. balandžio o d. iš kar.inknr ■ 
atvykęs čia valstiečių iiaudi-- 
nin“ misijonieriii' rinkoje dft-' 
rė mitingą neva tai Lietuvos vi- ’ 
dau- ĮKiiitika. Klausytojų iSl 
karto sUsirnko apie kokia 50,* 
bet kai
jau iš kitu 
skirstyt i?. 
] ta p ras t ai. 
mo k ra t U'.

n
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BAISI AUDRA
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IGNORUOJA TROCKĮ

Vieną vytu ne
viu - jos buvo 

iyz vilkit bū- 
> ! a>ta> netolimo 
U'. Mat bo-ir - 
i r pasas 1 "ko pa-

Mr.s

Tar DIDŽIAUSIAS KOTELIS

vilko kaily su

.bojo palik* i
:Trocki< imbi įl-Mas. Jam.

erio vieta.
PRIPAŽINO KALTA

£
£

TEISMAI PRIEŠ KOMU 
NISTUS

Višnu- knlrnL i” ar 
fortam 5JKM) k'miimO'fu.

DABAR TEPABAIGĖ

Wa<hin

Į: fimdnvimo bvvo 
j pralietos, bet p 

l šiomis dioi'i>mi<.

Amerikai
;au svam
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SUDEGĖ DIRBTUVĖ

i-m dirbtuv". Visiškai -u-
Namai buvo dvieju

$17S.5D>.000. Mokėjimai bus 
daromi kas pusmeti. Mokė
jimas tęsis per 62 metu.

Inasaulė’i- hop-]is. Afsoi- 
l <>n (MMi.'Mm Darb<> 2;iib I8.-
OOtį darbimnk'i. I fotelis tu ■ 

! r‘- -alo. kurion tilps pi.OOO

DŽIOVININKŲ SANATORI
JA PANEMUNĖJ

l.’midona'ai Kryžius ruošiasi 
iž ovininku sanatorijos Panp- 
-mm‘

girdn jo giesmę, gertu ■ 
visiems žinomę. 5me;

Kalbėtojas, kaip* 
- m e i zė K r i k še. De- j 
Ūkininku'. Darbo* 

’r g\ nė >avo k rome--
IĮ. Žmonės piktinosi. Ypač vi
si laba: pa?i pik t ino. kai kuni
gus pavadino eržilai'. Baigęs 
aktingą prašė dar duoti jam 
Ida ilsini ir. ' kuriuo? žadėjo at
sakyti. b-ef klovainieėiai. būda
mi organizuoti i Ūkininkų Są
jungą. Darbo Federaciją ir ki
ta- kataliką! organizacijas, nč 
vieno rimto klausimo nedavė, 
nes įje jau gerai žinn. kaĄ fte

ATVEŽĖ DAUG GYVAČIŲ

. W. Va.

jdi.iV’ dinamitu ('.įpit-’l t« at ra

’-dnkai. visi namai buvo 
liepsnose. I'llo
buvo smarkus ir apie užgesi
nimą nebuvo kalinis. Nuosto
liu už $35^000.

'talymo darbams, j i bačkom žiimsrii reikia kreiptis 
• ■niės ūkio ministerijos tem .>u klausiniais.
:abii išnuomotas didėlis į - ---- ■----------
'O Į.Ima?. Sanatorijos naš 1 SOCIALISTAI DAUŽO *
■ i-ii' 4 aukštą ir alsui? apie • LANGUS

m;! ono litąi. Toj pat \ie-j TKLšf \l Balandžio mČTL

>ivą Dcmnkr0ĮŲ 
,n- -iF'irinkinUfcu 

ir\ iii. kuriu pie- je o v;)| ,. ną. |<až kokių W- 
I’. K ligoninėj (-ia]j<tu bernioku gmi jn paleido 
2 arkl’-ai dirvai akun uin

a/.u Uirvo-i plotu, kur lai - Sparti

■ nu m;ri manu

langan ir ji iž-
apdirbo. Sanatoriją Įsteigi! 
n k i - manoma padidinti.

kis miiH'štas. Sprogimas ( 
arpu vėjas,biivo taip smarkus, kad visąi Į 

lapielinkėj namu stiklai išby
rėjo ir keičias praeiviu bu
vo Ružeięta.

PER NEATSARGUMĄ 
SUDEGĖ

I Ta; dar karia nanulo. knTV*- 
Ida snciali'iii b< d:-" 'koji dOK. 

|S<M-i}di'lai niatvdarii. kad ,jų 
įžodžiu lėcka- n‘klnnse, h*d 
žmonės mm jąi - n! naui, r*-

GEGUŽINR (Trakų apskr.). jbiasi teroro.
S. m., . (“-



Lietuvos Nota ir Protestasjumous rinka
Vatikanuišiame “Darbininko'’ nume-

£ po Motiejaus

mc bus parodyta visit kuopą

pos bus delegatą paaukštin-

SUBSCRIPTION KATES:

Eminencijai Kardinolui
lie

norite, kad Tamstą kuopa it
mo n

stengtis. kad kuopa da paau

gi įtinkamą

kolonijos žmonių veikimą ir 
darbininką susipratimą. jas; šią teritoriją kataliką 

bažnyčia inkorporuota į len
ką bažnytinę organizaciją, 
vyskupui ir klebonai gali būt

pai turi net prišokti daboti 
Lenki] valstybes saugumą. 
Lietuviui ir gudui panašios

bei sutinkant; vyriausybė tu
ri vinis priemones pašalinti 
lietuvius ir gudus nuo buž

m viskiui 

Lietuvai.

pąi Antaną ir Vilniaus vys
kupijos neokupuotosios da
lies administratorių, kadan-

norite, kad Tamstą kuopa ir

būtu pilnai užsimokėję, kad 
pasiusti nors po viena dele-

,;arba bent ncitralus tame 
pradėtos [konflikte. Lietuvos vyriau-

under the Act of Marcb 3, 1879."

mailiui at spedal rate of poatage prvvidetf Aer ia Section HA* 
A*. «C Oct. 8, 1917, autborlaed on July 12, 1948.”

...♦4.50

...♦5.50

...♦6J6

[mum. Jie užėmė šia terito

rijos. kuri visuomet pri
klausė- Lietuvai ir niekuomet

bet ir Vi- J ūsą Eminencija, 
ct. Kat. Sužinojus, kad 
liesi taip derybos tarp šv. 
>as Eksc. i Lenką vvriausvbė

se š. m. geguž.ės mčn. 29 d. 
bus laikoms atatinkamos 
pamaldos. Liet. Kat. keiki
mo Centras prašo tą pat pa

su skriauda Lietuvai padarė Į
konkordatą su Lenkija, tad 1 ®

Lietuvos vyriausybė įteikė JUM.E1IUŠ RUSIA

i 1 įlomi parodysime kultiirin- ipo]()11jja butą pirmiaiisioji 
.gilino ženklą. Siunčiant pa- Į vį(.|O jv> Gi kad tai ivvkdvti 
[kietus ar laikraščius reikia|tai n.ikia savo kuopa šutvar- 
'dailiai ?uvnnoti ir drūtai su- ikyti kuugeriausiai; reikia

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS
|klastingiausiu būdu, lau-

TIKANĄ, ĮTEIKTA KAR- 1
DIN0LUIGAŠPARRI

SMmi aod suburbs....................................................
MNigfe eountriss yeariy..,. . ...................................

■ ■ -.............................................. ........................

HK NERŪPESTINGUMAS :;!1's ,i laiškus! L ’l'J 
ATSEINA?

(THE W0ĘKER)
d every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY

-. . by------------
JOSEPH8 LTTHUAMIAN R. C. AS80CIAT10N 07 LABOM

NARIŲ IR VALDYBŲ 
DOME!

Didžiojo Žemaičiu vysku- 
Valanč-iaus 

mirties 50-1 n s metą sukaktu
vėms tinkami pamie.cti jau 
Įiradėta rimtai ruoštis. Visu 
pirma, einant J. E. Žemai
čius vyskupJ Pranciškau 
tam likru raštu visose Že

kijai pradėjus derybas kon
kordatui padaryti. Lietuvos 
vyriausyln’ per savo atstovą 
prie Vatikano buvo įteikus 
kardinolui Gaspari Įspėjimo 
nota. J os tekstas toks ;

bos dėstyme pareina nuo 
konferi-ncijos vyskupą visai 
svetimu ir priešingu tu gy
ventoją interesams.

Tai]) Lenkijai, šv. Sostui 
padedant, pasisekė Bažny
čios pagalba realizuoti visus 
savo norus, siekiančius nu-

žydami ją pačią 1920 m. spa
liu m. 7 d. Suvalkuose pasi
rašytą sutartį ir simuliuoda
mi savo kariuomenes, gene
rolo Želigovskio vedamos, su
kilimą. Lietuva neatsisakė 
ir niekuomet neatsisakys nei 
savo sostinės, nei savo terito- itautinti okupuotas terifori-

n
M

%

f s’

t

i ■ .Suv. Valstijos yra viena 
13" bizniškiausiąi šaliąi. čia

i biznyje labai naudojamasi

j 'Į LIETUVĄ VAŽIUOJANT
pasaulėjv žmonės nerašo'

. tiek laiški], kiek jąi rašo Šio-I 

Je. šalyje. Rodos, kad tai])-
; dalykams esam, laiški] rašy I 

mas turėti] būt labai tobulas, i
’■• Tečiau Suv. A'alstiją paštas)
■ to nepatvirtina. 1 ’o teisybei1

Suv. Valstiją paštui prisiėjo 
; Įsteigti “Dead Liūtei- ()f- 
ijfiee,” kurio darbas yra at- 
’ piešti paklydusius, adresatu
■ nepasiekusius laiškus.

“Dead Letter OlTicc" tu-[

; rėjo būt Įsteigtas dėlto, kad 
‘ Žmonės siunčia laiškus neiiž-
i Adresuodami jąi tikrai ir ne
»••padėdami savo adreso. .Pas- 

kui.tokiu laiški] į sakytą <>fi-
t 21.000.(M)() ir 

Upakieiū 803.OOO.

| KasMar labiau stebina, tai 
1 laktas, kad per metus žmo- 
į nes Įmeta į paštą skryneles 
■,;1OO,O0O laišką visiškai be j<>- 
. iao adreso.
l.per neatsargumą.
* mirsimą.

"■ Tūlas gali pamisiyt

-------------'-V --------l|' ' atgabenta

i -

s

-k

t
y

t fe:

r
v
p
i*

F
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-mum

k
gaimama nien 

-akant kiaulini

minką kelionės, negu
i Atlantika. Geriau-

Bremena.

nmi keletą įnešimu.
'tingai SVARBU.'
i KIEKVIENAS N

s ĮMOKĖJĘS, i

dažnai Sitai]) įsipina; 
dirba am naktų, arba 
na toli nuo svetainės.

kadi (]u mint- .--vardaim- tautos di-
Idvyrio ir Bažnyčios Gaiiym-

— :o iiaminejiii.r galėtą, daly-
n i i i

Karevičiau

!je susi rinkimai laikomi-—U.]\- 
■ susirinkimai jam neprieina- • M

kad lietu-1]n-Į(p. ]ia].ys tampa išbrauk- ]-

K] ai] >edąbūtą vykti per
Tuomi didinama Klaipėdos 
reikšmė Lietuvai. Bet bėda, 
kad iš didžiąją! tmstąi ncgali- 

g;ui’i gero laivo Kiaipč-

doma jam mylimas laikraš
tis *• ] )arbininka.s.”

Tatgi kad išvengus tokiu

' pro

-įlomėli
i atarta

sumai

t -- - |-------- -. ..............konkor- j pūsi Į šv. Sostą išdėstydaina
stori d-rą Matui padaryti dėl Lenkijos įokupuotą teritoriją politinę, 

duotu ata- de facto sudarytos padėties [tautinę ir tikybinę padėti. J i 
vijoms turi galvoj įjungti į Lenką [prašė įsteigti lietuviu bažny- 

tą gegužės bažnytinį padalinimą kai ku-įtinę organizaciją, kurios in-
1 tokiu bū-j rias >ritis. kurios sudaro degralinė dalis būtu Vilnius, 

ir Lenki jos [arba kent sakytoj teritorijoj 
Lietuvos ros-1 palaikyti status ąuo, bet jo- 
sybč laiko sa- kiu būdu iieinkorporuoti jos
• lankiai lira- į lenką bažnytinę organizaci

ginčo objektą, 
mibiikos veria

rudu tautybes priešai. mi
te. ar tikintieji lietuviai ir 
lai gali vartoti savo tėvu

mkupo Pr.
'įšauktajame įjungimas padarytą sim- džio m. Jūsų Eminencija tu- 

smūgį jo> teisėms prieš, rė-jo progos sužinoti iš tam 
eikeją po>ė-[tai. kol teritoriniai klausi- tikro> lietuviu kataliku dele- 

i tarp dvieju valstybių nė- jgacijo>. kuriai pirmininkavo 
iškrėsti bendru sutari- [pralotas Staugaitis, tuomet 

nu. [buvęs Lietuvos respublikos

gyti Kaune m: 
paminklas.

i ivvkii

n veikėją; J. 
kas. prof. M. 
\. Smetona, 
s i r meninin-

iiotas pranešti Jūsų Emineii- 
! ei jai, kad Ambasadorių Kom

'y']>a't ingos svarbos turi Lietu- 
jvos tautai viršminėtas klau
simas.

Tim būdu. šv. Sostas da
vė juridinę sankciją ir savo 
nioralini palaiminimą bruta
liuos .jėgos aktui, neteisin
gam aktui kurs yra tarptau- 
tiniii sutarčių ir pasižadėji
mą laužymo vaisius.

Kad ])ateisintą savo nusi-

■Tam vėl posby. Karniditi. 
klebonijoje, kilandžm ui. 30.

laip atsitinka p,a pįmikti kiauliniu laivui Į 
per uzsi-1 Klaipėdą, tai patriotiniai iŠ- 

[roką’, imai turi išnykti. Dąu- 
vra sun- 

-zžmonės tai]) neatsargiai cl-jkiai pakeliama. Tokiems 
š^giasi su savo laiškais dėlto. <lar bjatirkm vykti ]ier A 
kad jie parašo apie menkus [ 1;ją. Kada jau juros ko 
ęlalykus ir nepaiso. Tėčiai; uč 

.'taip nėra. Adh-satp ne]);isie- i la 
tusiuose laiškuose Dėdė- Sa-mį 
mas atplėšęs tu<>s miškus po- 
metus randa, gry’mis pm: 
gaiš 55.<^>u. sl<mipė-mi< šl2.- 
•000, čeki ais. draftai-. nmm-y 
orderiais sJJmmi.immi.

Už grąžinimą tokiąi pakiy- 
idusią laiškąi Dėdė- Šamas su- 
kolektuoja iš siuntėju per i Iš
metus $92.000. [ I f

Kartais laiškai ir su m-tii<- [im 
Tais adresais pasiekia adri-’n.-i 
Batus. Raštui patikrinimam juk ■■ \ iemiv imlnvis b< 
tokiu adresą atseina kasmet ilvtą su mgei-iais keliauti. 
$1,740.000. Raštininkai ]>ei 
metus patikrina adresus 
200.0O0.0OO l.-iišką.

Tok iii bildu matmuo, kad 
per metus neatsargumas ad
resuojant laiškus vald/im: n 
visuomenei labai brangia; a'- 
seina. Padarykime iš šii<> 
pau tokią ]>amoka :

Rašyti laišku- tikrai /’- 
Dant adre-ą. J< i \ ra dvi tik
rumo abejonė, tai bm inai anr: ryš 
konventu j.adė-ti i i 
Bą. Juk reta

saugoti nuo išbraukimo, nes 
darydami seimui raportą, ra
dę m-užsimokėjusius narius 
— sulaikysime laikraštį ir

! dus.

m
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PRAMATĖ REIKALĄ ją ir likusius savo 
darbininkus. T'iki-į

tikime dešimtą.]

ir pleriii sudaryti ir 
ti. Į tą komitetą išrink- 
J. Lai

:m. kovo 15 d., kuri preten
duoja sutvarkyti Lenku Lie
tuviu ginčą, lenkti generolo 
.Želigovskio smurtu suprovo
kuotą. sulaužius Suvaiką su
tarti iš 1920 m. spaliu m. 7 d., 
kuri numatė taikos keliu iš-

liausiu liūdesio jausmu suži
nojo apie kai kuriuos nutari
mus. padarytus konkordate.

p. L.

•J . Murksai t i
< >11H Teta.' 
t. Veik

Kainu ■ ir prm- 
) >a>kaiti]

H'i :ir
m

z.d'is ir

an

R-a

mi
si i m

GEGUTĖ

ręs] mblikos pasirašytam. šis 
konkordatas Įkuria naują 
bažnyčios organizaciją Len
kijoj. Lietuvos okupuotos

remtis nei Tautą Sąjungos 
autoritetu, nei Ambasadorių 
konferencijos nutarimu, nei. 
bet kuriuo kitu juridiniu ak
tu. Kai dėl Tautą Sąjungos, 
ji be jokiu svyravimą pripa
žino Vilnią su jo teritorija.

mus — buvo priimta sąlygo
se. kurios privertė Lietuvos 

■ vyriausybę protestuoti for
maliausiu būdu ir kategorin- 
gai atsisakyti pripažinti auk
ščiau minėtą rezoliuciją, ku- 
rrią Lietuvos vyriausybū 
tauta laiko jiriešingą teisėtu-; 
niui ir teisei, nebuvo ir uoga- Į 
lėtą būti pripažinta iš Tautą i 
Sąjungos pusės, kuri pareiŠ-l 
kč. kad ji pripažiiisiami I

zervą inkorporuotos i tą or
ganizaciją 'str. XXVI ). 
Vilnius tapo centru vienos iš 
penkių Lenką bažnytiniu

lenką gaivalą
.s provincijos

mint

srit

ui i imi tik -u!
misom

mi nn 11. J 

mano a uk; 
■iškima etm

./. J/ecv ' ’/>'■< H X

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 
PROTESTO NOTA PRIEŠ 

VATIKANA ĮTEIKTA 
KARD. GAŠPARRI

konkordatą padarius balan-

kupai bus šv. s 
bet einant X I

kandidatu

, mi. Be to. arei vyskupas i r 
i vyskupai, be politinio lo jalil-

>ta Įiiasmc prižiūrėti dvasiš- 
.kiu> ir net pozitingai ben- 
'dradarbiauti. pašalinant vi-

kia pavesti arcivyskupui ir 
, vyskupams eiti žvalgybos

Tačiau neturėdama fizinės 
jėgos, priemonių Lenką mili- 
tarinci okupacijai pašalinti.

jekta>■ paliko Vilnią

Lietuvai, nei Lenkijai nepri
ėmus Šio kompromiso. T. Są-

k«» šį klausima ne

i nustatę

:<•' mausmm. Be t< 
niekuomet nebuv 
pripažinta.

i juk aišku. kad

netą

nimi- teritorijai

nes viismi- 
ja neturėjo 
teisės Vii- 

t varkyt i .ka - 
jokiu būdu

tori jo-. 1 *a>kum Ambasado- 
rin Koiilefcncija negalėjo 
tuo reikalu veikti kaip arbit
ras. iie-- Lietuva niekuomet

kurio- arbitražo sutar-
Del to Ambasadoriųtikaiio iteikc kardinolui Gu--- i ' i i i ' >. . kum. konkordatas palengvi-

parri tokia imta; ' - v i- • .• , - ' ■na pasalinti visus lietuvius ir 
“J ūsą Eminem-i ja. gudus nuo jiarapijos benefi-

Lietuvo> \'yriausybė. suži- cijm nes priskyrimas prie 
imjus m-sciiai tarp šv. Sosto , viršminėtąi bem-ficijąi visis- 
ir Lenkijos pasirašyto kon-įkai ]>areina mm Trenkti vy- 

.Imrdato turinį, turi garlios į- riausybės noro ( str. XIX). 
teikti J ūsą Eminencijai to-' Gabi gale, vinan XXIII 

str.. lietuviai ir gudai, ku
kai rie sudaro Vilniaus bažnyti-

Į Jankai laiko ginkluotos oku- nėj provincijoj didžiausią

I )z, i i k i ja
Ar kini

Lietuvon laikraščiai ]»a- 
-kelbė Lictnvo-s v\-ria11-\bes 

ils Vatikanui įteiki u> -a 
■ jc sil lenku konkordatu. 
>- raštu-, skaitytoj

iii k žiop-[šiame ” I )arbininko" 
ryja. PasirA<fo. kad 
vo> valdžja buvo ant 
bos savo reikalą ir lenkams 
]>radėjus derėtis >u Vatika
nu dėl konkordato. Lietuvos

•i■"<> u< - 
i ūkams

iiiimc-
Lietu

Laukiame1 visu

Žinotu. I »<■’ 
idarbo pa b m 
aiškiai rašy 
rinkli mažai
THlsią. Tokiame atsitikime 
Teikia paprašyti gerai mo
kančio rašyti laiški

žmusii.i raportą.
sekret.

■nu u-l

kė tam tikrą n^tą.
nesiskaitė

ISVYK0 EUROPON
Japonijos imperatoriaus 

sūnus 22 m. a "ia

< miau/.imiėię aminlži 
t ai ilgesio lifirčins
Audra aplink siaučia

tuščias ir nei kiek nekeičia 
juridinės padėties. Iš. kitos 
piisč> paskutinis kalbamos 
teri-orijos valdytojas Rusija 
1920 m. liepos mėn. 12 d. Ma
skvos sutartimi perdavė vi

metai.

rey-Kai v
įsvazia-

¥•

tuvai



oo m

Tačiau

isoinos ir dedamos, nugut jau 
ai visai netinkama. Red.).

14 kp. raportavo, kad veiki- j 
us labai išsijudini.

Taip-gi narį sušelpę laike 
Raportas priimtas.

tikromis sąlygomis. Informa-

;cta desūtkii naujų mūri.:, 
bū’ojui atmokėję kei.u 
$5.00. Buvę Įrengę tuair

avino liko. Du: raidžią

gurus darbus parėmę, ka. 
atsišaukęs. Raportas pr

prezentuota nei Tautą Są-mos. Raportas priimtas su pa- 
•-SB neį Ambasadorių’gyrimu.

15 kp. raportavo, kad laike apskričio valdybą.

PROTOKOLAS
Apie Lietuva

lietuviai

■ inu. j

Vaivoru -Buvęs

> imgužinę
Rengimo Komitetas.

Kaleva pranešė kad gauta di
džiule amerikonų salė prie pal ož-- 
ni dėl šokių jaunimui. Bus pa
samdyta geriausia orkestrą.

Padaryta e’H kitu nutarimu ir

kra^tų. tai teks išgirsti niekad čia 
negirdėtų kalbėtoju ir daininin- '

Tanis’ų ' 
■įsukių korespon- j 
p korespondencija - ' 
Įeinu; koi\"ponden-

ar- 
tai
bet

usKas paiKU. Zmffi 
imas ne]>anrast;'s 

tauniino visur dai;

BALTIMORĘ, MD. 
Pirma vaikų iv. Komunija.

7 gegužės Baltinvirės Ii>-t : ■ : 
i:yė:a turėjo ypa'ingą iškilm

ik' i. Paskum -\aikmuai išsiskfa*. 
!'( pu namus 1;.ūžiami savo maniifi. -

įvykę. virinjinė-

jungoj,
konferencijoj, negali larky- 15 kp raportavo> kaj iaįke 
tis surišta šių dvieju institu- Yajaus kuopa trigubai paaugo, 
ciju decizijonus. i prisidėję veiklių nariu prie

Todėl, Šv. Sostas, savo nu-(kuopos — ateitis atrodanti pui- 

sistatyme remiasi vien tik ki. 
susidariusia faktine pade- ’iulamiės 
tini, giliai neteisinga, nes y- 
ra brutalinio coup de forcc ir i 
sutarties laužymo vaisius, ir

ko Įvykusi faktą (fait av
eniu pli). kaip dalyką, ku
riam reika tik nusileisti. 
Faktas, kad šv. Sostas per 

nepripažino politinės 
•s sudarytos. 1870 m.

Romoj, pakankamai išrodo 
Ši klausima.

9. Buvo nusiskundimų iš 
kaikurių kuopų, kad kuo
pų narių korespondencijos ne
talpinamos organe. . {Ar tik 
nebus čia paprasta .-cliraniš- 
ka liga, Įsigyvenusi *■ niitu se- 

c va. jnų laikų, visuomet protestuo- 
-- i.ų. ; ii prieš korespondencijų nedū- 
Kal-1 ■ ro(l°sb kad nū viena

iėsa-:, Tamstų apskričio koresponden- 
J-ku-,u:ja nubuvo numesta — visos 

Kp,

Apskritys pageidavo, kad 
tariu koruspondcncijus būtų 

uinamus bu jokiu apkarpi-

UlC Ii

hul uspon- 
operacijų.' O!

nutautinimui. .(icncijonns.

tarnam
k oro

lt•
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. J. Sereika I

Pirmas ir Gražiausias

IŠVAŽIAVIMAS
■—■■-Rengia

L. D. Ko-ves Sąjungos Naujos Anglijos Apskritys

Gegužio 30-1 a, 1925
Pradžia 10-ta valanda ryte.

ANT DIAN PIEVOS
NORWOOD, MASS.

Programe dalyvauja visi Naujos Anglijos Chorai: So 
Bostono, Cambridgiaus, Montello, Norwoodo, Nashuas 
Lowello, Dzimdzi Drimdzi Anūkai ir daug solistų. Be 
togi bus kalbų, įvairių žaislų, lenktynių, base-bolas
žais Cambridgiaus L. Vyčių 18 kp. beisbolininkai su 
Norwoodo Atletiško Kliubo bolininkai, grieš pagarsė
jusi Bostone lietuvių melody orchestra ir 1.1.
Šis išvažiavimas bus vienas iš pirmiausių, gražiausių 

ir patogiausiam laike, nes pripuola Vainikų Dienoje 
(Decoration Day),suba toje, Kvėpuoti tyruoju ir gražiuo
ju Norwoodo oru bus galima iki vėlai, nes ant rytojaus 
sekmadienis.

Tat visi važiuokime į Darbininkų gegužinę. Iš visų 
kolonijų rengiasi važiuoti lietuviški omnibusai

Kviečia Rengėjai

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
DIDŽIAUSIA GEGUŽINĖ

T . o. .. , _ Komisijos kaikuriems nariams.
Įvyks 30 geg-uzio arba Deco- .................................. ,• susnunKirr.ui pirmininkavo
rationDay,” Valley View Par- K;1?:va, ;.a;t;ninkavo A. Iva!-Ka.
ke. Inkerman, Pa. ;Ki:i dalyviai buvo: klebonas kun.

tą gegužinę, išvažiavimą'P v’rmauskis. kun. P. Juras. A.
ia komitetai iš visu lietu- * •
•: oaraniji; Scramono vv>-iBanevič

‘ ,kiu*m \
p-lčs Kriviutčs. Tva«-

padai'
įvairinus

upu-link

pa na ša k o

gi-upėnus <■ ūžiamos dviejų'.yi- 
ižų mergaičių su bukietai* į 
■e. Tau. vaikučiai 'ir ( 
ių t ė ■ ai yra širdingai deJ^B*- , 
Kazimieru sesutėms-už jjtip •

g i ir graž t surengimą torU-
s. l’o šv. mišių gerb. kŪb.
• įlinkas pasakė grąžą tai ji-
i pritaikintą pamokslą. B*i- 
iriv'j papuošta gėlėmis; Jfld* .- 
i i Iju\q įrengti triumfo .VAT-

i pru Kuriuos vaikučiai artifttai^ - 
:■ šv. komunijos. 2 vai. po jie- 
susirinki; vaikučiai nusitraįdtt 

‘ograiija dalyvaujant ■
įdvasins vadams gerb. klcb.

Duokite savo kūdikiui tinka 
tižią gyvenimui penėdami 
derės Ėagle Pienu.

Jo: pasiusite si apgarsinimą 
Bonlen Compar.y, Borde.n Build.

ork, jie pasakys jūsų ka'uc

penėti jūsų kūdikį su Eaglc Pienu.

iiuik'ii niniii. šokių 
k:;iii>:a> b<‘ii;i>. bu- 

k;i 11 »’• - rra r> ”1 - ]<;,. I ><".

LAWRENCE, MASS.
Padarė pienus

-\ Apskričio tradiciniam išvažia
vimai. Įvyksiančiam 4 d. lūpos 
jau tapo padaryti plonai.

17 d.

nizuoti pavesta J. Plevokui, V. Mc,

KAS TURI V
Kumpini* >» 
oi tArpr r« 
A v*. 12 HM 
TtkMVMM

T;; < i 1 < .»!• j;t ; s|, Į ■ >x p-; ė-::.*
šv. komuniją j eivn širdį'-. b- : 
ninku ir 27 mergaitės pasip:i'>ę 
tai iškilmei pritaikintomis drapa-

jurai, žymiausi dainininkai ir 
abiausi kalbėtojai. Kadangi to-

arti Kaievai.

geriausiai vaikučiai stebino savi 
tėvelius nepaprastu tvarkingunvi 
ir gražumu priimant šv. Koinuni 
ją Tvarka apsireiškė Imnr. knd 
vaikučiai taip buvo išmokinti, kad 
' ieni patys, niekono netvarkomi, 
artinoji prie šv. stalo grupėmis po

HARTFORD, CONN.
Valdybos atydai.

eg’.rži" 27. serid<»s’ vakari, 
. p<> pamašiu LDKS. 6-toi 
Miid'ba subrinkite bažuy 
amėn. bus svarbus pasikalbi 
apit iiėjjainus reikalus.




