
Lenkus
IMA NAGAN LENKIJA.

nariai buv
d k<»ll!ll

Būsi jimo kun. Jociu?.

dci

pa geibo*.' kuri

LENKŲ PATRIOTIZMAS. dcntu

daira

Rn-

ki sveikinimo telegramą.

n

f) W1

tik-do-

K
Ne plėšikavimu, bet lietuvybę

t,i-

š12ojkxi.

KARALIUS.

BLOGIEM ŽMONĖM IR RA 
MIOJ ŠALY NERAMU.

• • r 
ipa-

K
buv'

aures a 
s gretini

policiją
’ 'Bangi;

irt -tildei

‘■to.; y r
Tin • ■ 11

PLENUOJA DIDELĘ 
BAŽNYČIĄ

Smurto sukaktuvės.
Vasario 20 d. Vilniuj minėta

SERGA
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ĮSILEIS KROATUS SKUP- 
ČINON.

Nuskendusiųjų šeimynoms 
pašalpa.

K arkliniu k ą nuskendusi ą j u 
žveją paliktiesiems šelpti p. gu
bernatorius dovanojo 500 litu.

Jonas Glineckis.
! Birželio 2 d. vyks Lietuvon 
plačiai žinomas So. Bostonie- 

. Su juo

nonas tariamas
buv, užmušti

laiku amerikiečiai
atsimena Lietuvą
kius Lietuvoj m Atsiminę

■čjd būt -U

Smukles pakeis klubais.
Pilviškiai. Nuo naujų metų 

beliko vos viena smuklė. Da
bar žmonės prikalbinėjamr tam 
tikrų suinteresuotų asmenų 
duoti savo parašą, nors ir ui

aiutrr
Kūi*

Važiuoja Amerikon.
Šiomis dienomis išvažiuoja 

Amerikon bažnytiniais reika
lais Švėkšnos klebonas kan. Ju
lius Maciejairkas.

pic 5o . 
ir vaikų 
t inč;',

Okupantų nedorybės didėja.
Vilniaus miesto valdyboj 

(magistrate) susekta apie 18 
milijoną zl. trūkumu prekiau
jant grūdais.

grobtas. Varšuvos vaivada at
siuntė valdžios delegatui Vil
ti

Ooo. Tas
Pottm Illd.

LENKŲ NESUTARIMAS 
KOMPANIJOMIS.

PO OPERACIJOS SVEIKSTAV;t

1 '■ ' 1: ..- — Fa A;i;Z' ri<> žmo-

Vėl spirito kontrabanda. kad policija negaudo banditų.
Palangos pajūry konfiskuota kurie čia dažnai mėgsta daryti 

daugiau, kai]) $00 litr. spirito, [užpuolimus, o suiminėjo visai

RIAUŠĖ BULGARIJOJ.
S'd’.ia. Bulgarija. — TV1

1 motoriniai i ramius gyventojus.

versiteto studentai šiandie 
vėl neleido naujaj paskirtam 
tarptautinių teisių profeso-

APVOGĖ PAŠTĄ.
i<-ag<>. III. — Paštinis 
:rii- plėšiku buvo sulai-

. iaiK'i’ir.ts Lenkijoj, 
žmr.'jo Gimti 34 len- 
.■nkai labai pigūs).
:cdu komunistai jau 
gabent: prie Rusijos Didelis ginkluotas susirė

mimas.
Vileikos apskr. vasario 19 d. 

Įvyko didelis ginkluotas susirė- 
su

SULAIKĖ DU TRAUKINIU.!
Maimhc.-ter. N. II. — Gir-

džios derybos su Vokietija liPrine of V’ales apleido An
gliją i1.- iškeliavo Į Dietinę 
A trik;. Jo kelionė 
apim.-2lS.OOo mailiui.

‘ kid į'a’ lamais.

firkin iacijo- 11 m ) milijo 
;ba l nuošimtį yisų apy, 
^esančių popieriuiij lirą:

• ■ PAVASARIUI ISA®
aryžius. — Sorbonos uiti - į Pavasaris jau išaušo, šiuo

mimas pa-ienio korpuso 
plėšikais, kurią buvo apie 
žmonių.

į muare atšaukti pirmesni įsa- ■ 
.kymą. kuriuo kroatu išrink-!

nčiasiB
I 

ketu-11 k

pcrgaiminnįi i’cikes mokėti u 
p< i 22c. ! c

Amerikos 
vykti Lie-
Prekybos trijų metą sukaktuvės, kai Vil-

keleiviams Lietuvon ap- niaus kraštas yra Lenkijos pa

rarsi tete. Riaušėse, ku- k -
e dalvvavo apie tėikstan-ltnv’V Prekvbos B-vę 
-tmlentu. ir batai

žmkeiio >ui; ikč du pasažie- 
rmiu traukimu, 'fraukinio, 
očgusio į pietus, inžinierius 
pamalė tysoiantį žmogių 'kū
rėjo <u>ioti ir eiti girniokli

JAVAI RUSIJON. r,n
Lor.dii'i. — šios savaitės 

pabaigą e išplauks septyni į

RUSŲ-VOKIEČIŲ DERYBOS j
ATNAUJINTOS. I APLEIDO ANGLIJĄ.

Dvrlinas. — Sovietų vai-Į ,\njijos sosto įpėdini.-

Geria ir triukšmavoja.
Vievis. Vasario 11 d. Vie- 

vy Aprgus. Atvažiavo i

Žinios iš Lietuvos

Popiežius PITJSIX sakoj

“Kiekvieno kataliko yra 
šventa priederme paremta 
katalikiška ją spaudą ir ją 
kuoplaciausiai paskšieisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio tižroo- 
kesnio.

No. 37. Metai X KETVIRTADIENIS, BALANDŽIO 2 D., 1924. Kaina 4 centai

Protestai PriešjVokietijos 
Nelaime

garines bažnyčios iarvba 
pū liuoja AVashingtone staty- 

idinti paminklinę puikią baž
nyčią. Ketina tam reikalui 

'suniukti ^1,000.01)0. Tos baž- 
i • ....:nyeio- nariu yra ir dabarti-

NUSKENDO 50 KAREIVIŲ. ITALAI DEGINA P0PIERI- ui
Dmold. Vokieti j .— Per į NIUS PINIGUS.

\Vesciio upę karo inžinierių 
buvo ĮM‘i*inestas tiltas. HM) 
kareivių per jį maršavo. Til
tas neatlaikė, lūžo ir karei
viai nukrito vandenin. Ka- 

Įdangijic buvo apsig-iklavę.:n. 
Įbuvcisnnkūs, tai negalėjo ge-. 
I • , ė ' . md i r.iiiai banknotu,rai [mukti ir puse, tai vra , . . .•

i • • - _ rp,- ą ■ Kia.- liras, taigi vis<įoO kareiviu prigėrė. Tie ka- ■. . . \ ..
■ i-' • , . ]omi tiomerimu lirųIreivn: darė mamebrus. ■ j ■ • . '.p

REIKALAUJA VYKTI Į 
ANGORĄ.

Į Turkijos vyriausybė- apsi- 
(gyvrno Mažosios Azijos An- 
! gotus mieste. G i visokių vai- 

InĮtį-’ vbiąi ambasados tebėra 
<i:. I Konstantinopolyje. Tai Tur- 

ką jo- valdžia pareikalavo.

R<>m;t. — Italijos valdžia, 
mažina savo popierinių pini-l 
gų apyvartą. Akivaizdoj fi
nansų miiiisteri) de Stefani 
ir kiti] valdinmlfii buvo sude
ginta elektrinėj krosny du1 

po pen-Į

NORI PARDUOTI DEI
MANTUS.

Į I’uiyžių atvyko Rusij 
iti ši-Masdešimt vienas atsto-1vyrir.mybūs delegatas Evo-.būdu valdžia siekias .- 
įves buvo pašalinami iš skup-;dokiinov tartis su biznieriais' 
:,čin<>s (seimo). Valdžia pa- Japie pardavimą Rusijos dvi-' 
jbugo pilietinio karo ir įsakė Imant;. Nuo senų senov 
priimti visų Radičo vadovam !l\remio rūsiuose Rusijos t- 

Ijamos kroatų valstiečių par-'rai ta’ipč deimantus ir kito- 
Įtijos išrinktų atstovų mauda- jkias brang menas. Dabar Ru
du.--. išskirant penkių, laiko-Įsų diktatoriai nori parduoti 

 

mų kalėjime tarp jų ir paties Ipaskuiinius Rimantus. Jų 
Radičo. “ “ ----'a

dvi komercinės sutarties ta
po vėl atnaujintos. Gal būt. 
kad šiais metais sutartis bus 
galų gale padaryta. Rusai 
turi pakankamai laiko, o V<>- 

a irgi nebesižavi Rusi- 
Tat nė viena, nė antra 
perdaug nesiskubina.

■:-'m ITALIJA TURĖS 2,000 
AEROPLANŲ.

į Roma. — Pateiktas biu- 
SUįJžeto raportas parodo, kad 

jlb‘24 metui birželio 30 dieną 
ja turėjo šešiasdešimt 
r.drų su 1.100 aeroplanui. 
: 0.50 buvo kovojamos 
ros. Ateinančią vasarą 
da turėti jau dvidešimt 

M-p-'kmlrų su 2.000 aeroplaną.
.kurią; IMK) bus kovos aeropla- 

“'.:;a. Raporte pažvmima.
ikarf Francija turinti 1:18 eks-

BIJO SUSIJUNGIMO.
Prusa, Čeko-Slovakija. — 

Čekų vyriausybė susiiTipino 
A'okietijos ir Austrijos susi
jungimu. Jei tas susijungi
mas įvyktų, tai Vokietija su
stiprėtu ir būti] pavojumi 
Čekijai.

KURSAI TĖVAMS.
i London. — Sveikatos 
partmento viršininkas Fins- 
bury’jo įsteigė tėvams kur
sus. kurių tikslu bus tėvus 
ūži n teminti jų pačių vai
kai?.

BADAVIMO STREIKAS 
PASIBAIGĖ.

I i ambui'gas, Vokietija. — 
i Soų, vniasdešimt du komu- 
ųiistaL sėdintieji kalėjimo 
.bausmę už dalyvavimą pra- 

merais komunistų “pu
JAPONIJA PALEIS 40,000 i -----------------

KAREIVIŲ. 1 LENGVA BAUSMĖ.

IToiidiilu. — Vietos japo-i Lavvronc... Mnsm—Georgo įis jonns GIrneekis. Su juo 
nų laikraščio Žizi gauta iš AVclling. kurs suvažinėjo au- Į vvps būry? lietuviu . Patogu 

įTokio telegrama praneša.'tofiJibilinmi keturis žmones kelianti su būriu apsukriu 
gavo du vyrų. \ ūksiantieji Lietuvon 

, rengkitės vykti su Jonu Gli- 
įnockiu. Tuoj kreipkitės į 
■mus dėl visu reikaliL surištų

Vilo jo-- maisto priimsiu.

buvo paskelbė badavimo
sti< :ką. Jie buvo atsisakę
visr priimti maistą. Dabar-1 kad Japonijos karo depai-1 ir du iš jų užmuša
gi pranešė kalėjimo vy- Šlamentas paskelbęs, jogui įnėre-iu į pataisos namus. 
riausy!x'i. kad streikas at- būsią, panaikintos keturios!
šaukiamas ir kad jie vėl Laimaijcnlivizijos. kuriu kiek- į 

viena susideda iš 10.000 ka-j
PABĖGO PRO STOGĄ.
Pittsburg. Fa. — Iš West- 'su kelione.

badavusių buvo taip reiviu. Tai daroma einant ern Pmiitentiarv nro stogą LITHUANIAN SALES CORP. jai labai pasipiktino Rastenio klubas. Girdėt jau net trys klu- 
toko premjero Kato politika — j išlindo ir pabėgo aštuoni kri-1 366 W. Broadway, suėmimu, nes visi jį ^įno kaip b»i atsidarysią.

karpyti raištybgg išlaidas. minalistai. South BbMOn, Maja, mmų darbliaj ūlrihink| ir ypač,
misilpnėję. kad 
perleIti ligoninėn.

SąjungOB 

D A R B IN IN K A 43
— Btoa —

ŪTXBWINKAIS, KETVERGAIS IR 
8ŪBATOMIS

Metaaa .......................................
Utx*obeAr ir Beatoao apMtate*

metams ..............................................98.80'

“Darbininkas”
366 Broadw«y, So. Boston, Mani.

Tel. South Boston 820.

Jūroj pastebėti * 
šmugelninkų laivai. Jie laiko
si už neitralinės zonos tarp Lie
tuvos ir Latvijos sienos. Ma
noma susitarti su latviais dėl 
bendro policijos veikimo.

Kun. Jocius paleistas.
Užsienių Reikalų Ministerija 

praneša, kad 1925 m. vasario

Okupantų karininkų butan 
metė granatą.

Nesenai Naugarduko vaiva
dijoj, Ivenco sodžiuj. Į vietos 
kariuomenės dalies karininkų 
būstą mesta granata, kuri ta
čiau nesprogo.

'otličkis

gų siuntimą atlikite per Lie
r Pini-•— žudyti pasienį saugojančius 

ai. per B-vę pasiusti, pasie- [lenką karius. ' • Z! 
ia adresatu.- per 10 dienų, Į _____ :__ :__
Dabar Šimtai 

etuvių pienuoja 
uvon. Lietuviui

Į Belgiją vienuolynam
Kovo mėnesi išvyko Belgi- 

jon Liežo vienuolynan penkios 
lietuvaitės: Barbora Kontri- 
maitč, Domicėlė Maižytė, Ko
tryna Balčaitienė, Ona Gričai- 
tė ir- Elena Viršilaitė.

('1 Tėvynės Sargas *' i

Suimtas kaž
s, spaudos

ypatingai
ir savis-

os uždavinysizaeijai, kn

įduoda. laivakortes, parūpina 
'pasus, išgauna afida-vitus 
' impiiiečiams sugrįžimui A- 
om-rikon: atlieka ir visus ki
mus patarnavimus. Vykimo 
Lietuvon reikalais kreipkitės

nm.’ pošto siuntimas per 
mimtą. banditai užpuolę pa-

inkaa Paškevičius 
savo žmty- 

nom. nėjo savo uošvi, ir visi 
nutraukė į smuklę “pasišneku
čiuoti- kaip senai matęsi. Ne
trukus išsiverčia visi kamuoliu 
iš smuklūs jau nusigėrę, barda- 
'miosi ir č.ia gatvėj susipeša. 
Pasisuko policistas ir tuoj peš
tukus į nuovadą, bet kur tau 
jie eis. Nepasiduoda. Atėjo 
antras policistas, ir abudu peš
tukus gabena nuovadon prie
varta. Bet pakeliui su.-ipešu- 
siąjų draugai ir kaimynai “su
siorganizavo“ ir apie 30 žmo
nių puolė plytgaliais ir akine 
nimis mušti policistus. žino
ma, tie turėjo sprukti šalin pa
likę peštukus. Jau tik žmonių 
žvėriškumas!

Žydams Vilniuje bloga.
Vilniaus žydą laikraščiai y- 

pač skundžiasi dideliais mokes
čiais. “Di Cajt“ rašo, kad “da
bar žydu nebemčto iš traukinių, 
bet jie patys puola po trauki
niais, šiandie neberauna kiti 
žydu barzdų, bet patys žydai 
jas rauna iš nusiminimo dėl 
bankroto.“

Ankstybas pavasaris.
Garliava. Vasario mėnesio 

pirmomis dienomis gerokai 
orui atšilus ir nuolatos paly- 
jant. darželiuose pradėjo gėlės 
sprogti ir žaliuoti. \ asario 
mėn. II dieną vidurdieni vaka
ruose buvo girdėti nemažas 
griausmas.

Mašina sužeidė.
Garliava. Jonučių kaime ū- 

kininko Drulio kūlė javw ku
liamąja mašina, šeimininke, 
kuri padėjo dirbti prie mašinos 
buvo mašinos pagauta ir sun
kiai sužeista.

Stragaliūnai, Linkmenų vai. 
Prieš porą savaičių atvyko mū
są sodžiun policijos būrys ir 
padarė kratą pas ūkininką J. 
Rastenį. Policija kimbanti, būk 
Jonas nesąs ištikimas Lenkijos 
valstybei ir susižinąs su Lietu
va. Per kratą nieko įtariamo 
nesurado, tiktai vieną lietuviš
ką laišką, kurį Rastenis gavo 
paštu iš Latvijos. Policija su
statė protokolą, Rastenį suėmė 
ir išvežė. Aplinkiniai gyvento- buteliuką, kad būtų įsteigtas
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YAHANO-LENKŲ KON
KONKORDATAS SEIME

sienio Reikalų Komisijoje 
reiškėme, kad mums ne tik 
svarbus bažnytinių klausimų 
sutvarkymas, nors jisai ir
gi yra reikalingas, bet labai 
svarbus, kaipo politiškas 
klausimas. Mes žiūrime i 
konkordato sudarymą kaip i 
politiškos reikšmės klausi
mą. Tamstos gerai atsime
nat mano kalbą, kuomet at
sakinėjau į pono Sleževi
čiaus kalbą. Aš tada nu
rodžiau, kad konkordatas 
mums svarbus kaipo politiš
kos reikšmės aktas, kuriuo, 
jeigu ir negalima išspręsti 
Vilniaus klausimo, tai beir 
galima neprileisti, kad būtų 
sprendžiamas tokia forma, 
kaip dabar yra padaryta len
kų konkordtu. 
raut lenkams 
tamstos, ponai 
liaudininkai, 
trukdytojų rolę ir tur būt tuo 
tik padėjot lenkams suda
ryti konkordatą, kurį dabar 
turite. Taigi jeigu kalbėti 
apie diplomatišką klaidą, — 
tai kaip — aš ją pripažįstu, 
mes padarėme klaidą, ponai 
valstiečiai liaudininkai, kad 
ponui Galvanauskui nepano- 
rėjom pasakyti: Tamsta 
traukis iŠ atsakomingos vie
tos.. . kadangi Tamsta neno
ri suprasti, nežiūrint mū
sų reikalavimų konkordato 
klausimo svarbumo. Taigi 
mūsų klaida, kad ties anks
čiau nesudarėm savojo kabi
neto, nes pono Galvanausko 
kabinetas tur būt jūsų aspi
rinų ama

J eigų

Lietuvos Seime buvo svar
stomas Vatikano — lenkų 
konkordatas, kuriuo Vilnija 
intraukiama Lenkijosbažny- 
tinėn hierarkijon. Socijalis- 
tiniai atstovai kaltino kri
kščionis demokratus ir sakė, 
kad su Vatikanu daugiau jo
kių santikių nereikią turėti. 
Girdi Vatikanas per amžius 
buvęs Lietuvai nepalankus. 
Kataliką atstovas Šmulkštys 
išdėjo kitą klausimo pusę. 
Nurodė, kad jei Vatikanas 
ir visada būt buvęs Lietuvai 
nepalankus, tai iš to neišei
ną, -kai nereikia su ta įstai- ■ 
ga turėti santikių. Juk Ru- ■ 
sija per amžius Lietuvai ken
kė ir ilgą laiką ją smaugė.' 
Ar tai jau išeina, kad su Ru
sija nereikia jokių ryšių tu
rėti. Toliau atstovas Šmulkš
tys nurodė, kaip liaudininkai 
sutrukdė Lietuvos derybas . 
su Vatikanu. Be kitko ats-’. 
tovas Šmulkštys sakė:
“Tamstos gerai žinote, kad 

derybos su Vatikanu yra 
pradėtus dveji metai atgal. 
Bet ponai valstiečiai liaudi
ninkai labai gerai žinote, kad 
tamstos niekados nepritarė
te, kad reikalinga yra laiky
ti atstovas prie Vatikano, 
kuris informuotų Vatikaną 
dėl santykių su Lietuva ir 
užbėgtu kelią mums priešin
goms valstybėms, sudaryti 
konkordatą tokį, kaip šian- 
’dienųpadarę lenkai, 
tokiu) informacij ų nebuvo, 
tai buvo padaryta didelė di
plomatiška klaida. Jeigu 
tos klaidos konstatuoti prie
žastis, tai ją darėte jūs. po
nai? įj tamstos gerai žinote, 
kad p. Galvanauskui būnant 
priešaky tos informacijos 
per mūsą atstovą buvo nu
trauktos. nes atstovo visai 
nebuvo.

“Sleževičius tur būt paste
bėjo, kad aš savo kalboje va
sario mėli. 6 d. priminiau, 
jog mūsą buvo visur primyg
tinai reikalaujama, kad san
tykiai su Vatikanu būtų pa
laikomi dėl to. kad tas klau
simas politiškai yra labai 
svarbus Lietuvai. Tamstos 
taiįa laikėtės tokios politikos, 
kad atstovas prie Vatikano 
yra visai nereikalingas, ir 
nežiūrint mūsų primygtini] 
reikalavimų ponas Galva
nauskas atstovo nesiuntė. 
Tade! nenuostabu, kad len
kai būdami patys vieni prie 
Vatikano galėjo jį informuo- 
ti ftetruMomi kaip norėjo.

‘'Daba: paimsime pačias 
derybas. Jeigu paimti patį 
konkordatą, tai šitas klausi- tas. Kairiasparoiams nepa- 

i£iriisų pusės buvo visą tiko, kad kalbėtojas dažnai 
laikų primygtinai reikliau- nurodinėjo į Rusijos liūdną 
jfimas išapręsti. Mes jau Už- padėtį ir kad tos padėties

eionaliznao dėsnius ir rūpiu- sistatymo valstybei, bet dėl 
sis tenkinti ribose ^ędtūrinio darbo savo tautos
gyvenančius lietuvius ir ki
tus nelenkus, tiį straipsnių 
duodamomis teisėmis gali 
pilnai išnaudoti bažnyčią po
litiniams tikslams.

Vyskupo priesaikos for
mulė deda jam pareigą ak
tingai veikti valstybės apsau
gai nuo gręsiančių pavoju. 
Ta priesaika baigiasi tokiais 
žodžiais: “rūpindamas vals
tybės nauda ir gerove steng
siuos pašalinti nuo jos visus 
pavojas, kuriuos žinosiu jai 
grasant.” Tataigali įtrauk
ti vyskupus į kenksmingą 
bažnyčiai ir visuomenei kovą 
su tautiniais ir kultūriniais 
mažumų siekimais, kurie tuo 
tarpu viešpataujančių tautų 
laikomi kenksmingais vals
tybėms, ir pažemintų vys- 

‘kupų autoritetą, primenant 
jiems darbą, kurįligšiol dir
bo valstybiniai apsaugos or
ganai.

Pasaulinė valdžia turi tei
sės statyti veto, skirdama 
dvasininkus į bažnytines ad
ministracines vietas, jei ji 
ras kandidatą neištikimu 
valstybei. Savaime aišku kad 
kandidatus turės kvalifikuo
ti žemesnieji valdininkai, su
teiktomis žiniomis remsis 
aukštesnioji valdžia. Mūsų 
gyvenime turime labai daug 

- . . pavyzdžių ir faktų, kada
ji žino, kad dabartinis sttrė- lieka laisvė ir privatinei nuo- t valdininkai neigiamai kvali- 

kts.” savybei ir kooperacijai ir so- fikuoja

kaltininkai yra komunistai- j
Woll nurodė, kad Ameri

kos Darbo Federacijoj dabar 
mažiau radikali], negu metai 
tam atgal.

Kame Amerikos darbinin
kų išganymas? Vice-prezi- 
dentas Wool sakė, kad bė
gančius reikalus Amerikos 
darbininkai geriausia išriša 
kolektyvėmis derybomis. To
limesnis Amerikos darbinin- 
kų tikslas yra eiti į laisvano
riški] kooperatyvį surėdymą. 
Šitokis surėdymas pasieks 
plačiasįas darbininkijos mi
nias. Amerikos darbininki
ja, sakė vice-prezidentas, ne-

l sutinka su socijalistais sindi- 
kalistais ir komunistais dėl
to, kad šie stovi už privers
tiną jų pienų vykinimą, kas 
smaugia asmeninę iniciaty
vą, pastangas ir siekimą. Ji
sai šitaip sakė:

"Nėra galimu daiktu pa
lesti valdžiai galią reguliuo--Vo nuomoilę, tas konkor- 
ti piamonę ir vykinti nuosa-įjatas n^ra jar ratifikuotas.

Laikinasis Vilniaus Lietu
vių Komitetas yra paskelbęs 
tokį savo nusistatymą dėl pa
sirašyto Lenkijos ir Vatika
no konkordato:

•‘Spaudoj paskelbtas Len
kijos ir Vatikano pasirašyto 
konkordato tekstas. Kai ku
rie to konkordato straips
niai labai liečia Lenkijos kri
kščionių tautines mažumas, 
jų tarpe ir lietuvius, ir jei 
konkordatas bus vykdomas 
gyvenime, jis turės labai ža
lingų pasekmių. Turėdami 
tai galvoj, mes, Laikinasis 
Vilniaus Lietuvių Komite
tas, kaipo organizuotos Vil
niaus krašto lietuvių visuo
menės atstovybė, tariame sa-

/Taigi suda- 
konkordatą 

valstiečiai 
suvaidinote

šituo klausimu 
nieko nedarė ir jo nespren
dė."

RADIKALŲ SKAIČIUS 
SUMAŽĖJO

Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkai ne kartą yra 
pabriežę savo priešingumą 
raudonajam gaivalui. Na- 
bašninko Gomperso griežtas 
nusistatymas prieš socijalis- 
tus ir komunistus plačiai ži
nomas. Šitokį nusistatymą 
Gonipers reiškė iš meti] į me
tus. Ir dabar jo įpėdinis 
Green. dabartinis Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas yra pareiškęs nepalanku
mą raudonajam gaivalui.

Pereitą nedėldienį Bosto-

vybių suvalstybinimą.
tą valdžiai pavesi, tai val
džiai turi pavesti galią dik
tuoti tą. ką atskiras asmuo 

Ta

kalbėjo Matthe'v Woll. Ame 
rikos Darbo Federacijos vi- 
cc-prezidentas. Jis tokio 
griežtumo kairiajam sparnui 
parodė, kad karštieji nenu
rimo ir ėmė atsiliepti ir 
triukšmą kelti. Triukšmas, 
vienok, buvo greit likviduo-

Jei Eidama XII. XIX, XX 
ir XXI konkordato sraips- 
niais pasaulinė valdžia, kiek 
,ji panorės vykdyti gyveni

niu ai ba neturi dary ti. Ta -mail kariaujančio lenku na- 
da būtų despotai ir diktato- į . ___________________ 1___
riai. lygiai taip, kai]) Rusi- |]įo ištempti. Klaida yra viš
toj vietiniai sovietai ir komi-j ką palikti privatinėje nuosa- 
tetai- jvybeje. klaida būtų visokias

alizmas nėra prak- gamybos ir distribucijos į- 
Anierikos Darbo Fe- staigus suvalstybinti arba tą 
tą žino, lygiai kaip viską sukooperatinti. Tegu

katalikų tautų susitaikymui.
Esant pilnai galimybei pa

saulinei valdžiai kištis į baž
nyčios reikalus, sunku yra 
tikėti, kad minima XXIII- 
me konkordato straipsny 
Lenkijos vyskupų konferen
cija galėtų laiduoti lietuvių 
ir kitų netenku katalikų tei
ses bažnyčiose.

Konstatuodamas tokią pa
dėtį Laikinasis Vilniaus Lie
tuvių Komitetas tikis, kad 
lenkų tautos atstovų daugu
ma ir šventasis Tėvas nera
tifikuos konkordato,' kuris 
vietoj ramumo, taikos ir net 
meilės katalikų tarpe sukels 
neapykantą, kam geriausias 
įrodymas yra jau dabar len
kų nacionalistų pradėtas tem

oku minių kurstytus prieš lie
tuvių ir gudų kunigus, kurie 
savo parapiečiuose turi daug 
autoriteto ir pagarbos.

La iki naši s Vilniaus 
Lietuviu Komitetas

Vilnius. 1925 m. kovo 3 d.

("Lietuva”)

J. Naruševičius 
SVEIKATA IR IŠMINTIS

tiškas.

dymas nėra tobula.
Klaida yra manyti, kad ei jalistiniam gamybos ir dis- 

reikia viską ant vieno kurpa-tribucijos būdams.

labui, nes žemesnieji valdi
ninkai paprastai neskiria 
tautinio veikimo nuo prieš
valstybinio.

Lenki] nacionalistai per 
spaudą ir kitokiais būdais 
kaip anksčiau, taip ypač to 
konkordato ratifikavimo rū
pinsis sudaryti neigiamą opi
niją apie visus nelenkus ku
nigus. Tas darbas jau ir da
bar pilnai apsireiškė, jų 
spaudoj pasirodė daug strai
psnių, pilnų insinuacijų 
prieš ištisą eilę lietuvių ir 
gudų kunigus Vilniaus vys
kupijoj.

Konkordato sudaroma pa
dėtis lietuviams bus tuo 
opesnė, kad šiandien nėra 
normalių santykių tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Del to lie
tuvių tautinis darbas lenki] 
nacionalistų buvo ir bus kva
lifikuojamas, kaipo prieš
valstybinis. Daugelis pasau
linių ir dvasinių lietuvių in
teligentų ligšiol vilkinamas į 
pilietybės pripažinimas, kas ( 
turės neigiamų pasekmių ry- , 
šy su XIX-ju konkordato 
straipsniu: kiekvienu mo
mentu jie gali būti ištremti, 
nors yra apsigyvenę šiame 
krašte, kol jis dar nebuvo 
prijungtas prie Lenkijos iri _ , _
iš semi senovės istorinių, et-j-^iekduod išmintis, 
nografinių ir ekonominių at- kuiios kiekiuenam g 
žvilgiais sudaro su Lietuva 

atskirus lietuviųvieną vienetą. Lietuviui sle- 
dvasinius ir pasaulinius vei-gimo padidėjimas per bažny-

Niekas nuošimčiu didesnio
Atnešt negales.
Kaip gera sveikata kūno
Tavyj sutvirtės.

(Niekas laimės tiek neduoda,

: šviesi ateitis.
gema

Kur daugiau vargo, ten
kėjus ne dėl jų priešingo nu-čia dar labiau kenks dviejų daugiau ir linksmumo.

KAIMO IDILIJA

(Tąsa)
Ir čia atvykusieji gal retas pastebėjo, kad ne

toli durų, prie remiančių galeriją piliorių, prisišlie
jęs stovėjo susimąstęs Petrovas. Jo šioje bažnyčio
je dar ikišiol niekas nėra matęs. Kokiu būdu jis 
šia šiandien pakliuvo? -Ar ir jam buvo noro saviš
kai padėkoti Visagaliui, kad Lietuva nūdien yra 
laisva? Kad ir jį vargšą priglaudė senatvėje, ne
skirdama. kaip ir tikruosius savo vaikus? Arba 
džiaugiasi jis gal, kad nors toks pakraštėlis liko iš 
didžiosios Ru.-ų valstybės, kur nesiekia baisi bolše
viko ranka, nuo kurios jis yra daug kentėjęs:-jo tik
ras vaikas vos išliko nežuvęs jų nuožmumo raka.. . 
O rasit taip sau. kaipo oficialus mokyklos vedėjas, 
— rado reikalingu dalyvauti vasario 16 d. panialdo- 
.-e? Bet kaip ten nebuvo: — Petrovas su labai ma
žomis pertraukomis nuolat žengnojosi. lingavo, su 
‘U(i-ei:u nusižeminimu, dešimtimis .-ykių ženkliuos 
kryžiaus ženklu. Ir daugelį bažnyčioje esančių so
diečių. tokia nepaprasta mūsų žmonėms malda, juos

Pamaldo> pasdiaigė. Sodiečiai dūlino namo: tik 
keletas pažį.-tainų nesiskubindami, sustoję aikštėje, 
šnekučiavo. Tik tūlam buvo nesmagu, kad negalė
jo nusipirkti, kaip paprastą s-ekmadienį, užrūkyt. 
O ir "monopolinė” oficialiai buvo uždaryta. Ypač 
Ši paskutinė įstaiga daugumui buvo “brangi.” Ir 
noi> nesenai, tik kelios savaitės, kaip ji šiame baž
nytkaimy įsteigta. — turėjo ji didelius būrius savo 
garbintoji]. Neveltui viešpatavo čia net keliolika 
metų “kazionnavo vina” sandėlis, kurs pajėgė ne
lik gilai įpratinti vietos kaimietį prie “linksmybės” 

r mo, b< t ir žymiai ištvirkde plačią apylinkę.

Kovo ničnoio saulute jau daug linksmiau šyp
sojo pro langą. Vidurdieni — gauisai varvėjo nuo 
stogų ir sniegas, iš pietų pusės, gabalais krito že
mėn. Ir dabar. Petrovas, paleidęs vaikus pietų per
traukai. panorėjo pasidžiaugti, pasišildyti savo sen- 
staneius kauiu> saulutes atokaitoje. Atsistojo iš prie
kinės rūmo pu-es, netoli savo kambario lango, pa
sitaisė savo tamsiuoius akinius, ir kartais nusiimda
mas nuo galvo> kepurę, pažvelgdavo jos vidun, per- 
braukydamas delnu neva prakaituotą vidaus odos 
lankų. Ir vėl užsidėjęs kepurę pažvelgęs stačiai į 
saulę lyg nustebęs: “O, o! — vot kak!” — garsiai 
pasidžiaugė. Matomai, kad jam taip gera, šilta, 
prie pat krintančių, sidabrinių-lašų-buvo'šildytis. 
Ir gal ilgai jis būtų čia prastovėjęs, užmiršęs ’ apie

pietus, kaip netikėtas smūgis, — didžiulis sniego 
-gniužtas, kritęs tiesiog už apykaklės, nebūt jo iš vi
sų svajonių išbudinęs. Ir ištiesą, tai’ buvo didelis 
smūgis! Petrovo išlepinta prigimtis, ypač paskuti
niais metais, kai grįžo Lietuvon, — negalėjo skau
džiai tai neatjaust. Jis bėgo vidun, laikydamas ke
purę rankoje, persikreipęs, staiga sustodamas, lyg 
bandydamas kaip nors įkiryjį svečia iškrapštyt aš 
už apykaklės, bet greit sumesdamas, kad jis toli už 
marškinių — kuogreičiau spruko vidun, — metė ša
lin žiponą, traukdamas laukis kelnių marškinius, 
kad kuoveikiau likusįjį sniegą iškračius. Tik jau 
spėjo tuo tarpu didesnioji sniego dalis sutirpti. Ona 
netvėrė juokais, net pritūpdama kvatojo, — taip jai 
visos Petrovo bėdos mielai atrodė, kad jai dėl to ge
ro ūpo užteko iki pačiam vakarui.

na: tai negali iš visos sielos išsikeikt! Čia, kaip ty
čia, svečias >edi, o čia Ona sukinėjasi. Petrovas 
galiau, netekęs energijos, atsisėdo ir tyliai: “ach 
čiort” atsiduso.

Vakare Petrovas sykiu sugavo jaunyliu sūnum, 
Kostu, ramiai sėdėjo prie virdulio. Kostas buvo 
aukštas, kokių 28 metų vyras. Veidas šviesus, tik 
labai išbalęs, kakta aukšta, graži, nosis nedidelė. 
Akys šviesiai pilkos, plaukai šviesūs. Visa bendra 
figūra rodė žvalų, bet neperdrąsų vyrą. Jis jau ke
lintas menuo sirguliavo, važinėjo pas gydytojus, 
vaistų ėmė. — ir šiandien sumanė — mesti laikinai 
tarnybą ir atvykti pas tėvą perai savaičių pasilsėti.

Petrovui tokie artimi svečiai nelabai patiko, y- 
pač. kuomet žadėdavo ant ilgiau pas jį pasilikti. Ji> 
kartais darydavo net labai Įdomių “spaudimų,” kad 
kaip nors išbikštinus ar atsikračius neramių svečių, 
kurių tarpe, neskirdavo ir savo tikrų vaikų. Tik da
bar, žinoma, to viso dar peranksti. Gal išeis jų
dviejų tarpe “nesusipratimų,”bet tik Kostui pagy
venus kokią savaitę, kitą.

Besėdint prie arbatos, kaž-ko prireikė Petrovui 
į spintą, kur buvo jo visi valgymai sukrauti, 
artino prie spintos durų: nėra duryse rakto! 
bo kišenes — ir čia nėra. Petrovas bėga šen 
ieško po drabužius, ant stalo, asloje — bet 
kaip sudegę. Čia jau jį ima abejonės
Jis jau taip ir menkiausiam atsitikime būdavo grei- 
ta^/kame nors kitą įtarti, — o čia tik spintoje buvo
— o dabar nėra! Čia jau visai Petrovą išvedė iš 
kantrybės. Pribėgęs prie užrakintos spintos: “Leh!
— kad man dabar pikta, uch, kad pikta!” — staug
damas kumščiu trankė Petrovas spintos duris. Ir 
vėl bėgo kambarin, vertė kišenes dėjos kepurę ant 
galvos, kaž-ko bėgo ant kiemo, ir vėl skubino kam
barin, trankė išnaujo spintos duris spiegdamas: 
“Uch! — kad man dąbar.pikta, uch, kaip pikta!” 
Ir Iru r jam nebus pikta; viena, jis nespėjo laiku pa
siimt ko reikia ir dabar belakstydamas.pragąišo,’ kad 
virdUlis visai atšalo, aistra jis raktų neturi ir ne-' 
žino ar beras; bet štai dėl ko jam už vis labiau liūd-

g ū D' ■ .J “f. t

Jau kelios dienos prabėgo, kaip Kostas pas tėvą 
gyvena. Tik jaunam vyrui nelabai smagu pas tėvą 
viešėti. Nei vieno laikraščio neturėjo užsisakęs, už
tai ir Kostui buvo labai nuobodu, neturint nieko, ką 
galėtų skaityti. Mokyklos knygynėlį jau senai buvo 
pervertęs ir ką nužiūrėjęs, perskaitęs. O dabar Kos
tas skaitė prisišliejęs sienos, seną rusišką laikrašti, 
kurį gavo išvyniojęs krautuvėje pirktas kojines. Gi 
Petrovas, kojas užvertęs, gulėjo lovoje: nors buvo 
laikas nei šioks, nei toks: saulė tik nusileido. Tuo 
tarpu įėjo tarnaitė, skalbinių glėbiu nešina. Skal
binius padėjo ant kėdės ir apsisukus išėjo atgal.

Petrovas, tai pastebėjęs, atsikėlė ir ėmė balti
nius tikrinti. J is niekad niekam nepasitikėdavo. Ir 
nors tarnaitė nei sykio iš jo nieko nėra prisisavinusi, 
—jis vis tiek kiekvieną sykį jos darbą ar įsakymą tik
rino. Taip ir čia. Petrovas pirmiausia peržiūrėjo 
perskaitęs rankšluosčius, paklodes, paskui — marš
kinius ir viską sudėjo skyrium. Tik perskaitęs apa
tiuos kelnes — jis vėl sykį išnaujo perskaitė. Tik 
matomai vis išėjo netaip. kaip turėjo būti. Petrovas 
staiga atsigrįžo į sūnų ir persigandęs klausia ru
siškai:

— Kostia. skolko ty dal ? (Kiek tu davei, Kos-

— Počtannikov? (Kelnių ? — Ket-

— A ja try. Try i četyri. klausia Petrovas, — 
skolko? (Oaštri>. Trys ir keturios, kiek ?).

— Sėm (Septyni).

P risi
Grai- 

ir ten. 
raktai

— pavogė!

Ir vėl abudu skaito baltinius, vokuoja kiek kil
davo. ir kiek bus trys ir keturi. — liet viskas vel-ris

tui: kelnių tebuvo tik šešios "štuko>.
Petrovą- nerimavo ne juokai-. \ ei vi-us skal- 

bipius iškėtojo. manydamas ar nesusimaise su marš
kiniais. ar rankšluosčiais ir dar sykį is atminties tik
rino. kiek kuris davė. — ir vis išėjo tas pats: “Try

Ko>tas pamatęs kad tėvą.- jau nvt grūmoti pra
dėjo tarnaitei, už nova pavogtas kelnes. — ėmėsi tė
vą tildyti, sakydamas, kad jis tik trejas kelnes tė
ra davęs. Jam buvo gėda dėl tokio tėvo nepasitikė
jimo ir jei įis būtų nujautęs, kas gali išeiti, būtų 
iškarto atsižadėjęs vienų kelnių. 1 ik Petrovą, vi
duryje kelio, sulaikyti buvo visai negalima. Jis jau 
atvirai tarnaitę vagilka vadino ir keikės įsiutęs ir ga
linu išbėgęs pašaukė pačią Oną. kad jai pačiai į akis 
parodyt tariamas, jos “šunybes.” Į

Ir čia vėl visus skalbinius ii pradžios ligi galui



Delei neteisingų žinių.

darbininkai, visi prisirašyki-
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skritin po 
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Pirm. V. T. Savickas, į" 
Rašt. A. M. Šliužiutė. >

skirdamas Šime'

minusiai s
Kuopos

Įmotė.-.
Pernykštis Vyčių Seimas su

teikė garbę mūši; apskričiui pa

ii šiame apskrity. Todėl me 
būtinai turie prisiruošt tinka

nados.
Turėsime paruošti rimtų Įne

šimų seimui dėl pageriųano bei 
patobulinimo mūsų organizaci
jos.
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J. Naruševičius.
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onėse. ir eidamas naivi
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(Įvyksta didelės prakalbos ir kito- ,‘vkomseVai galite turėti. Gali-i , , .. p .• \
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dainėje, i vai. vakare. Kalbės my- į valkų. Seinų, Sinalėnų, Punsko, j- lukišką patai^^\^imų. kfil 
liir.iatisi musų, kalbėtojai: gerb.; Rudaminos, Veisiejų, Leipalingio, i jautiems. Kideiviai ant Ų1 

|kun. J. J. Jakaitis, kuu L. Kava-! Simno, Krosnos, šeštokų Kalvari-j lai vo lllfės dvigfflbai link 
.nauskas ir adv. A. Mileris, šiasjos.^ Mariampolės, Vilkaviškio, i laikui savo kelionėje. Kaipos^

J. S.iPra‘'abia.s rengia Labdaringa Dr- Alvito, Kibanti!, Gradiškių, Liepo-] padaro
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L. Vyčių N. Anglijos Apskričio 
Kuopoms. NEWARK, N. J

Katalikų Federacijos skyriaus > 
valdyba; 'į

Km. — A; Banys, 
Rašt. — V. Genutis, 
Ižd. — M. Mikelioniutė

L. Vyčių N. Anglijos metinis 
apskričio suvažiavimas Įvyks 
gegužio 3 d., 1925 m., 1 vai. po 
pietii, šv. Roko parapijos salėj, 
20 Webster St., Montello, Mass.

Šis suvažiavimas bus labai 
svarbus. Bus ne tik metinis, 
bet kartu ir priešseiminis.

Reikės ne tik nauja apskri- vesti prisirašyti jirie šios brangios 
čio valdyba rinkti, bet taip-gi 
ir delegatus seimui. Turėsime 
aptarti ir pienus padaryti savo 
tradiciniam išvažiavimui (ge
gužinei) liepos 4 d.

Šis išvažiavimas nebus vien
*Naujos Anglijos Apskričio, bet 

bus galima sakyti, visos Vy
čių organizacijos, nes jame da
lyvaus vi'i seimo delegatai iš 
visų dalių'Suv. Valstijų ir Ka-

L. D. K. S. 107 kp. susirinkimas . _. I 
įvyks 5-tą d. bal., bažnytinėj sve
tainėj, tuoj po sumai. Tai bus 
pirmas mūsų naujos kuopos susi
rinkimas. Kiti susirinkimai bus 
laikomi kožno mėnesio 1-nią sek
madieni. .Visi nariai esat kviečia- 

)nii atsilankyti ir naujų narių atsi-

1 ooel v>..:s Kuopos galvoki
te. darykite projektus. įneši
mus ir rinkite rimčiausius de
legatus šiam .'iivažiavimui.

Priruoškūe tvarkius rapor
tus tain-u: ir iš savo kuopų dar-

JURGIS MEVULISYPAT

organiząejjos. Kožnam lietuviui 
darbininkui reikėtų prisirašyti 
prie L..D. K. S., nes tai vienintelė 

I organizacija, kuri jungia visus lie- 
i tuvius darbininkus po L. D. K. Š. 
j vėliava. Lai St. Ciair ir Port Gar
bųjį nelieka nei vieno lietuvio, kit
as neprigulūtų prie aukščiau mi-

LDKS. 14 kuopa rengia istoriš
ką teatrą, “Išpažintits Auka,” 
dramą 4-sė aktuose, bal. (April) i 
19, 1925, parapijos svet. Loš L. 
Vyčių 90 kuopos (Harrison’o) ga
biausi artistai. •

Šv. Cecilijos choras perstatys o- 
peretę ‘‘Klaipėdos Julė,”bal. 26, 
1’925 m., šv. Jurgio dr-jos svetai
nėje. Pelnas skiriamas dd nau
ji] vargonų.

Meldžiame draugijų antviršmi- 
nėtų dienų nieko nerengti.

Kiti Įvykiai.
Kovo 8 d. LDKS. 15 kp. Harri- 

. son/ Įvyko prakalbos. Kalbėjo P. 
] Daužvardis. Prisirašė S nauji na- 
jriai ir vienas užrašė laikrašti Į Lie-

S. A. Radzevičius, rašt. ■ tuvą.
-------------------------------• Kovo 15, š. m., Šv. Vardo dr-ja 

..------------- .turėjo teatra parapijos svetainėje.
I svlmMBlikti.- vard.. .. Val.g!ils Tadas-ir Ra.
malonėki te būtinai: St imųi Jilagdč. kurios rolę iošė S.

i savo duokles ap-: Kvivtkus, iŠ Philadelphia. Publi- 
ūc. nuo nario i me-1 '<a buve

Neužsimokėjusios bus pa-1
tos suvažiavime, o pas-į " 

kiaus iv organe. ‘‘Money or-; Kovo 1 
deri” išpirkile iždininko var-, 
du. J. Vinčiūnas. 73 AVebster. 
Avė.. Cambridge. Mass. ir pa-] 
sių.'kite rašt. A. M. Šliužiutei.' 
29 Montebello Rd.. Jamaica 1 
Plain. Mass. , i

Ona pasiėmė žrhintuvtj. užlipė ant aukoto. Kai 
.'kalbiniai buvo ę-udžiauti. —gi žiuri. — Kelnės be
gulinčios nuo virvės žemeli nukritę.. - Etų. k<,d 
jas kur galas! — nusispiovė Ona. 
tarimų iš to prakeikto ruskio! — ba 
naitė. — nvm

kolei nnli]X‘

jos skyr. Atstovas J. Gvazd&itis, 
kuris nurodė svarbą ir reikalingu
mą sutraukti katalikišką jaunimą 
prie L. Vyčių 29 kp. 14 kp. už- 
gyrė tą ir prižadėjo remti kiek ga- 
Hųt.

Kovo 15 d. s. m. parapijos svet. 
LDKS. 14 kp. turėjo prakalbas. 
Kalbėjo gerb. adv. P. Daužvardis. 
Prie kuopos prisirašė 15 naujų na- į 
rių. ■

Kovo 5 dieną š. m. LRKSA. kp. 
vietinių darbuotojų numatytos Dr. 
K. Pakštui prakalbos neįvyko, tai 
iš tos priežasties nežinančią, arba 
blogo noro žmonių tapo pakdcis- 
tos neteisingos žinios, būk auk
ščiau minėtos prakalbos Siuvo ren
gtos Kat. Federacijos 
tuo m i K 
žmones 
parapija

ulbami

taip. — galvoja 'Petrovas, — bet suprasti tai kaip 
Kas tie darbo žmonės— Ar tie, kurie rankomis pel 
no sau duoną, ar tie. kurie vadinami bolševikais, so- 
cijalistais ar kaip kitaip Jis gerai atsimena, kad 
komuni'tams užvaldžius Rusiją, jis matė jų iškilmes

■‘Bet ten. lai bolševikai. įm-
— o ui juk demokrazf

m.

:P

raudonos ve

UITI

po kambarj, ar bastosi bažnytkaimio gatvėmis.

WORCESTER, MASS.

Ateinančią nedėlę, bal. d.

Prieš išvažiuosiant į Lietuvą 
pranešu savo visiems kostųme- 
riams kad galite, pas manė gauti 
’-ibai gražiai padarytų paveikslų

GiMimę
Del patoguiuo j

»<lžio 11x14 colių tik už vieną do- > kurie pasirengę aplankyti 
ri .$L0G) SU prisiuntimu ir Ve- >n . V vasan> J

jos. Mariainpolčs,
Alvito, Kibanti?, Gradiškių. Liepo- į 

Prašomi visi atsilankyti. . lauš ir taip visokių kitų vaizdelių, j 
L. Dr-jos pirm. F. Mankus' Lietuvos kareivių, kaip rugius] 

njaima ir tam panašių.
]‘ Ateinančią vasarą ir vėl važiuo 
ju i Lietuvą, galėsiu jums patar 

mauti ir nutraukti pavei’ 
■ ąažistamu

SIOUX CITY, IOWA.

"Piloto Duktė.”

Report. Į

GurKiianAkis

rs joms pasiduoti’ be kovos.

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

irmiriėmas — M. M. K:ini:'.rBulis.
2u S:.. Mum eilu. M : • <<
iue-l':rm.!:;r;l<::< — J.

s?. Su. i. M:u
— J. V. s

(•>'.> (.■'::•■:< S:.. ('■:••:!> rSize : M.
.<!C*e.e'' — V. .T: ':;, 
ūū H::::i[is'ueri S:.. C;-.:::i D (2 lTP 30. M:

laimėje, j 
oketi le

“COLUMBUS”

8 Dienas Į BREMEN—7 Dienas į CHERBOUR

Ta n;.;;y vaKa: "i;.: Muenchen Stutt-.

Bremen, Siena Ventana Luetzow.

įtūžtos Trečios Kle- 
Į abi pusi kaino

Kauna
Išplaukimai iš Nęw 

Y-ork’o
Balandžio lb. 2S

; Gegužio 5. 14. 19. 26
■ Birželio 2. 9. 19. 16.

UŽSISAKYKITE SAU VIETAS IŠKALNO
V'rhinąton St.. Boston. Mass arba pas vietos agentus

north i i n vnGERMAN L L U I U

Linksmi Bambino Dvynukai
|O mėnesių. Dabar miega 
'caitykit žemiau pacituotą 
cr.ką Bambino savo kudi- 
as puikus kūdikių vidurių 
niausią vieta kiekvienoje

R3

širdingi aus'
u ė v Per 10 mėnesių 

viena naktį ir kaip 
an prisiuntžt, tuojaus 

to jie užmigo ir ramiai 
visa naktį. ... penkis kūdikius ir mano 
iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 

K-: "S yra Bambino. Pat kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotu visos motinos. Jie padare 
stebuklus mano kūdikiams m dabar jie auga riebyn.

Mr , K., New Britain. Conn.
ikabukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. R.vhtcno Knygos Motmcms. Arba nusipirkite už 
35c bot: ką Bambino iš •.'.i3tmm.ro šiandien.

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & South -t.t Stg“, Brooklyn, N. Y.

i3tmm.ro


SI.200 įnešti

Ir nedėldienlals.

Vartok Gesa

/lino

M. Zob:

"*^63 Bolio

YOUR HOME OFFICE

;kaM i

mo.

keturių šnio- 
lyejos keliu—

’įjt.. Clik-m 
ėĖhicagoj 
gausiu a

mnuinjutM rutmimiii
š<41 gerf stalai, dvi lunvlin^ allo.vs, sy-

Brotuhvay. S<>. Boston. Savininką gsilk 
imi matyt nuo 5 vai. kiekvieną vaka
rą. Al. Kurkolotiis. (A4)

2 705 MaId St., Mostelio, Man.
|Į (Kampas Broad Street)

siutu turimv

mitelio. M

025 m. k

lons Urban

<>uth Boston. M:

LABA P G Al

GERAS PIRKIMAS
Parduoda-

Į316 LEX< ... .$1.75azi.

... .$1.25

ANIOLĖLIS, Ir.’.ai
.40

< skOros apdarais.VAINIKĖLIS, r-nln. .30

20

Įsam v, ffCTĮ m a indu n at

iTpigiai. I: 
r uos reik 
f dens. g; 
dapsigyv.

jos. Bukam 
.Patinskų. 1 
-fcntrašu: 2" 
*®es apleiiiži 
ym. Lietuvoj 
spauguose. Al. 
sSiy. Duomenyse. žiežm

450 E. Serontb St.. So Besto-. Mnn 
IX. RAšT — Jnozapn? Vink.»vli<’ua, 
906 E. P.rondvcav. So. Boston. IIhsm 
AŠ1ERIUS — Andr. Znli.-t k.is.

a laiko 
o susirinkimus kns antrą utnrnin- 

e.

.ilimluiiit' kiekvienam

,:.k 10c.
kn;. -r; kr.-alostt

I< !‘,-PTRM. — Povilas Rnks
97, c Stroe*’. So. Boston M.’*

HIVI lOHLHUnVUJIINU
SESI KAMRARLkI su visais patogu
mui*, $35.0H j mėnesį. Antras uug&lis. J-fau su geru ••leisiu." Adresas
Norintieji gutt pirkti patf namą. 41k Juoi4 Bartkt); girdėjau jog 

jyreno Cliicago'J, HL Turiu 
Ją žinią iš Lietuvos, rodai 

;atUšaukti šiuo antrašu: K. 
. Bot>-

Pigiem

UvulUvo i 
•Įrtsoo laisk 

dujour, Ih

* (Šautinio i; 
e tai neturiu 
liko tlideli 
ii 14 metu 
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tfcnime.
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NEBŪK PRIGAUTAS.
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js sužeist 
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^Konstiin
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'-'banavičii: 
-dffcijos I 
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aha r noži 
tsillepti.
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C Įneš;
L
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4-
v GREITAM PARDAVIMUI

PADĖKAVONĖ

SUSTREIKAVO

S. Mike
K".,Minenn-|l!o. r
Jfafjk Žnkaiti. -ž 

sytas žoles ir, 
Tnrėjnn vi<!-:r: 
rlo nedirbimą.

' ffmU nemigo. <1>-. :.-
i kn valgyti
r •ttndfijau Jn<i; f-' 
ti 806A, ta f t;i« •.
V;Banęs dinjrn ir m--

<81 kreiptis pr- 
į. darbia, o to<

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS

L. D. K. S. Centro valdybos 
posėdis bus subatoje, balandžio 
4 ±, 2 vai. po pietą, “Darbinin
ko” kantriuose. Malonėkite 
visi nariai pribūti, nes turėsi
me aptarti daug svarbiu reika
lu: reikės gerai pakalbėti apie 
rengimąsi prie didžiojo seimo, 
a p vaikščiojimą organizacijos 
šventės ir daug kitu dalyku.

A. Vaisiauskas, pirm.

FEDERACIJOS SUVAŽIA
VIMAS.

LINKSMYBEI NĖRA GALO

Bovven St. žiurke

NAUJOS PAŠTO KAINOS

k.»‘n •>

“DARBININKAS”
366 Wcst Broadvvay South Boston, Mass.

(AR.šALKA—Kazimieras Mikuli ionls.
906 E. Bmadtray. So. Boston. Mn«v 
D. U K. Kelrtni’in Draugija įniko s< 

o mtaeeinltui raairlnkinana k.i« pirma 
erlėldlenj kiekvieno mJneam, po mini.
94 Wasbdjwrton St.. Rozto^v
;Sn raalndy po pieta). Ateinami u tį t 

*Uslrink1mo atalveaklte mi «tr!n> dtu- 
Cln::-- nauji) narių prie tnnsij '-atgijo*

VISIEMS LINKIME t
SULAUKT 5

LINKSMŲ VELYKy
Tiiiirę'i linkime visiems laimin
gus kelionės i .iuH-rit-iiit C/otJtinff
H-ri'x krouturę nusipirkt jums 
reiknliii.mis rublis kurių pas mus

AMERICAN CLOTHING CO

10 Millbury St., Worcester.

-Motinos! Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
tuoj, pradėkite var 
toti Eagle Pieną.

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
ką negu kiti mais
tai krūvon sudėtu 
Trys gentkartės 
juo išaugo.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 

1 Eagle Pienu.
OMĄ IŠGYDOMA '

PIRMA TU UŽMOKĖSI;
‘Dept. 2

<•>’! kraštai, r.rp;
ANIOLAS SARGAS. ••■\!.'.:< X 

ž<Karna...............

GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS

Pranešame kad jau tbrime atspauzd'nę velykiniu 
konvertu. Labai gražūs ir pigiai parduodame.

“DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston, Mass.

/yyvfrooofroooooooooaapei >ooo»ooo<ooooo—oo»o»

ANIOLAS SARGAS. : i'l'.s A 

AUKSO ALTORIUS, jnr'i —

ANIOLĖLIS,
Kaina : ik

In Namus, 
ar in savo 

Biznį 
Kur tiktai 

Kuras yr tavo 

Užduotis

BOSTON CONSOLIDATED 
GAS COMPANY

149 TREMONT ST. 
BOSTON, MASS.

NAUJANYBĖ! NAUJANYBĖ!

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESIAI Iš LIETUVOS.

Parduodame pigiai: už tuziną 20 centu

li DARBININKAS

366 West Brosd'vv; South Boston, Mass.

Iš Lietuvos

PAVASARIO BARGENM

Tel. S. B. 4000

S DAKTARAS
J.LANDŽIUS-SEYMOURI

Lietuvys Gydytojas 
1 772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS:

". R'ioniiK.'
ve ir stori

■.ažians $25.00 vertės 
rurime e-kanC-in maldaknygių:

mink*tai> gražiais
.............................$1.75

DR.PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 8 iki 11 ryte. 1 iki 3 po plet.

7 Iki 8 nk
389 Broa.dway, So. Boston.

TeL So. Boston 283L

Tel. So. Boston i 
LIHTCVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER.
(KASPARAVIČIUS >

425 Broadway, South Boston •
O/iao valandot:

nno 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:3».' i 
iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakare.
Ofisas uždarytas suln'os vakarais '

I TeL So. Boston 27' I

i J. MACDONELL, M, CĮ 
Į Galima maikaZMti ir lietu rieke.-

onso taulsdos: Rytais ik! 9 ta I
Po pienj nuo 5—f ii 

i Vakarais nur>6—t- į
‘ 636 E. Broadway, So. Boston į

16 METŲ SOCTH BOSTONE

3 R. H. S. STO H E
AKTŲ SPECIALISTAS 

399a W. Broadway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. Ik; 7 v. vak

Bostono Draugysčių Vai 
dybiį Adresai

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBĄ MOTINOS ŠVČ 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Z. Zičkienė.
So. Bos or. Mass.

SV. KAZIMIERO R. K. DR-JO8
VALDYBOS ANTRAJAI

Pirmininkas — J. .Taroša.
.162 E. 6-:h St.. So. Bo«r..-.n. Ms* 

Vlce plnn. — .T. Grubin«kas.
'57 M Street, So. E->«:r>: . Mas* 

:,r- •. P.nštininkns — A. Janušonis.

i'lnlnst) Raštininkas — X .KiSitfa.
8 Hatch Street. So. P,o«*on. Ma»< 

'žolininkas — L. švagždy'-
III Bo^en f t. So. Boston. Mas* 

Tvarkdarys — P. Lnučka.
:'.95 E. Flfth St.. So. Bofton. Mea«.

Draugijos reikliais kreipk i r ėe vtaa 
los ; protokolą raštininką.

Draugija savo susirnkitur.® laiko 2-r, 
■>e<)ėidlen| kiekvieno mėnesio t ma va! 
:o pietį) parapijom salSjA. s*>vpntt-

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS
TT:MTXTXKAS — V. Zalleekn*. *

Adresuok t.nln:
M. ZUKAITI8 

? 410 Btubon Avė., Rochester N Y.




