Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis,
kad tautos dora bujotų ten,
kur tikybiniai principai atmes— Wa8hington.
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žinios

Rusijoj pakrikimas didėja

PAMINĖJO APIE '
LIETUVIUS.

Boston Post rugsėjo 27 d.
padavė iš Philadelphijos pra
Pas prez. AV ii šonų lankėsi nešimų apie A. L. R. K. Fede
PRAŠALYSIĄ VALDŽIĄ.
SUTINKA APLEISTI
Švedijos
ambasadorius. Kalbė racijos kongresų.
PADĖJIMAS RUSIJOJ.
BELGIJĄ.
josi apie perdavimų karinių ži
Rusijos kraštutiniai revoliucijonieriai sušaukė suvažiavi Boston Post indėjo indomų Vokietijos užsienio reikalų STREIKAS TEBSITŲSIA. strvtkariu buvo išėję, bet buvo nioj Berlinų per Švedijos am
mų. Suvažiavo į 1700 delegatų aprašymų p-nios Dorr apie Ru ministeris pasakė popiežiaus
apipilti plytgaliais ir paga basadų Argentinoj.
KALENDORIUS.
nuncijui
Mueniche,
jog
su
tū

sijos
dabartinį
padėjimų.
Ji
Didžiulis,
visuotinas
strei

į Petrogradu. Tas suvažiavi
liais.
Kol
kas
tai
dar
nesima

Žinome, jog katalikiškoji vi
mas priėmė rezoliucija kurioj ten buvo nuo pat revoliucijos lomis išlygomis vokiečiai su kas Argentinoj tebsitęsia. Bai to, kad greit pasibaigtoj strei
tinka apleisti Belgijų ir jai at sūs daiktai dedasi dėl streiko.
Pereitų
savaitę
vokiečių
sub

suomenė
laukia rengiamojo
sakoma, kad šis suvažiavimas' pradžios.
kas. Tokiame šalies krizyj
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Miestuose
pritrūko
maisto,
vmarinai
nuskandino
17
garlai

Kalendoriaus
ateinantiems me
turi išrinkti komitetų, kurs užvaldžia ketina stoti karėn prieš
pirmas
Vokietijos
oficialis
pa

jo
griebtis
aštresni!}
priemonių
pač
pritrūko
pieno
ir
dėlto
jau
imtii laikinuosios ministerius
Vokietijų. Gyventojai labai vių. Tai mažiausias vokiečių tams. Tai pranešame, jog pa
gal dabartinio darbų spaustu
laimikis.
ir visų valdžių. Reiškia Ke įvykinimui tvarkos. Valdžia žadėjimas apleisti Belgijų. Tai daug kūdikioj įr senelioj mirė. įpykę ant vokiečių.
išrodo,
jog
vokiečiai
jau
ima
bijo
netekti
minių
prielanku

Esti
smarkių
susirėmimoj
su
vėj
sutvarkymo, Kalendorius
renskio valdžia turi pasitrauk
nusileisti
ir
gatavi
prie
dery

mo
ir
prieš
visokias
suktybes,
policija.
Visa
pramonė
ir
visi
Suv.
Valstijų
valdžia
pasko

išeis
iš spaudos apie 25 d. spa
ti ir užleisti bolševikams, kraš
New Yorke mirė rabinas
bų.
piktadarybes,
neišpildymus
už

bizniai sustojo. Neina jokie Barret Wilinski 113 metų am lino Francijai $40.000.000. Tai lio m. Visų rašytojų, kurie ruo
tutiniams socijalistams. Vie
simerkia
ir
neliečia
kaltinin

traukiniai ant geležinkelių. žiaus. Buvo tris kartus ve išviso ligšiol Amerika jau pa šė Kalendoriui straipsnius ir
nas ininisteri Kortašev nelauk
kų,
kad
neužsitraukti
minių
Prie vandens įvadų dirba ka dęs ir paliko 118 vaikų ir anū skolino talkininkams 2.466.- visų biznierių, kurie manė Ka
damas audros rezignavo.
ŽUVO DU GARSIU
rūstybę.
Per
tai
netvarka
tik
reiviai.
Buenos Aires du kų.
lendoriuj pasigarsinti, prašo
400.000 dol.
Nebus dvvų, jei Rusijoj
LAKUNU.
didėja
ir
didėja.
Kuomet
bol

me kuogreičiausia atsiųsti raš
kils didelės žudynės.
ševikai po didelių alasavimų Vokietija ir Francija neteko
Visi Berlino laikraščiai in- tus ir pagarsinimus.
prieš valdžių buvo liepos m. savo didžiauisų lakūnų. Vokie
dėjo pagarsinimų, kur prez.
pradžioj
sukilę,
tai
jų
vadas
tija
neteko
Vosse,
kurs
nudė

AVilson išvadinamas veidmai
NEPATENKINTI.
niu.
Rugsėjo 16 d. Chicagoj J. M.
Rusijos spauda labai nepa ramiai spruko į Švediją. Jo jęs padangėse 42 priešininkų
HARTFORD, CONN.
I didinasi.
niekas
nei
nebandė
areštydinorlaiviu.
O
Francijos
žuvęs
arcivvskupas
Mundelein padė
tenkinta vokiečių atsakymu
Didis ko-operacijos
Ko-operacija sumanė suren Garv, Ind. sustreikavo 700
ti.
Panašiai
esti
ir
su
kitokiais
lakūnas
yra
Guvnemer.
Jis
pa

jo kertinį akmenį naujai semi
popiežiui. Visi laikraščiai kri
pasisekimas.
gti milžiniškas prakalbas. Ir
dangėse kurnėjo 52 mūšiu. O
geležinkelių darbininkų. Jie narijai.
tikuoja ir sako, jog Vokietija niekadėjais ir piktadėjais.
Jau antras mėnuo baigias, jos įvyks rugsėjo 30 d. Kalbės
----- o----tebnori lamėti taikų ant savo Apie daugelį dalykų ir nelai buvo tik 21 metų amžiaus. kaip čionykščiai lietuviai ati p. J. J. Ramanauskas, visoj dirbo prie freightinių vagonų
mių
visai
nesiunčiama
žinių
Pereitais
metais
rugsėjo
mė

plieno
korporacijos.
Suv.
Valstijose
žvakių su
išlygų.
nei užsienin, nei Rusijos laik nesyje jis per pustrečios minu- darė savo ko-operatvviškų Amerikoj pagarsėjęs kalbėto
naudojama už 20.000.000 dole
raščiuose rašoma. Nelaimės tos nušovė tris vokiečių orlai krautuvę, kuri yra po num. 34 jas. Prakalbos įvyks vakare Pietinėse valstijose palei Me- rių. Didžiuma tų žvakių su
ant geležinkelių ten dažnas at vius. Vienų sykį iš padangių Park St. Visi lietuviai labai Conway salėje prie Main ir xiko užlajų siaučia didelė aud naudojama katalikų bažnyčio
PAVIRTO Į PLĖŠIKUS.
patenkinti savo krautuve. Ją. Sheldon gatvių.
se.
Vienas amerikonas pabuvęs sitikimas, bet apie tai visai su mašina buyo nukritęs tarp įsteigti pavyko tik po ilgo ir Tuomet dar bus proga pasi ra.
----o
----Rusijoj šešias savaites pasako mažai ir retai terašo Rusijoj. francūzų ir vokiečių tranšėjų. sunkaus dačrbo.
pirkti šėrų visiems, kurie lig ' Francuzijoj mirė vyskupas
ja apie didelį ištižimų Rusijos Nei nelaimių priežasčių nety Bet iš to tarpo jam pavyko
Ko-operdcija
pradėta
orga

šiol
abejojo arba netikėjo, kad Lenfant. Vyskupavo mieste
sveikam ištrūkti.
armijos. Sako, jog kareiviai rinėjama.
nizuoti
jau
1914
metais
gegu

•
turėsime
pasisekimų. Šeras Digne. Buvo įšventintas 1916
virto tiesiog “ ptėšikai^rir raz- Vienų sykį traukinys išėjo
m.
Jai
pradžių
davė
šv.
žio
.
kainuoja
tik
25 dol., įstojimo metais.
baininkais. Sako, jog karei iš Maskvos į Petrogradu. Pa
Kazimiero Jaunimo Apšvietos 1 dol., viena ypata gali pirktis
™„TTT NAMŲ,
TUŠČIAS DARBAS.
----- o----viams nužudyti oficierų tai važiavus keletu viorstų susi
dr-ja. Tapo inkorporuota lie iki 10 šėrų. Gali pirktis lietu
ginčijo
mašinistas
su
pečkuriu.
M. Schollaert, prezidentas
farmų,
kasdieninis atsitikimas. Ka
Vokietijos Reichstagas bu- pos 18. 1914 pagal Conn. vals viai ir iš kitų miestų susira
BIZNIŲ.
Belgijos deputatų rūmo, nese
reiviai pasklido po miestus ir Kad pabaigti ginčų, jie sustab vo atsidaręs ir jį atidarydamas tijos įstatymus su Capitol šant laiškais.
Daugelis savininku karės laiku
sodžius, apleidę frontų ir nie dė traukinį ir ėmė kumščiuotis. prez. Kaempf pasakė: “Tas. Stock 25.000 dol. Inkorpo- Mes manome žymiai padi nai persiskyrė su šiuo pasau
kas nei nemano juos versti grį Vienam pavyko pasigauti ge kurs bando įvaryti kylį tarp ruotojais buvo šie vyrai: Ka dinti savo biznį, manome ir a- liu. Jis keletas metų atgal priverstinai parduoda visai pigiai ir
žti frontam Daugelyje vietų ležgalį ir tvoti priešininkui. vokiečių žmonhj ir valdžios, rolis Lesevičius, S. V. kareivis, pielinkėse kur lietuvių yra buvo didžiu katalikų veikėju
kareiviai užpuldinėja trauki Gavusis apsipylė kraujais. Po bando griaužti granitų.” Dar A. J. Mašiotas, vietos lietuvių steigti panašias krautuves. kovoj prieš socijalistus ir ma mes patys nuo savęs patariant persi«
sonus.
nius apiplėšia keleivius, o jei to kiti traukinio perdėtiniai jisai pasakė, girdi, kaip prez. veikėjas, J. Mončiunskis.
tikrinti pas:
Mes ant to turime teisę. To
suareštavo
tų,
kurs
antrųjį
su

----- o----tie priešinas, tai biasiai apmuAVilson gali kalbėti apie ma Pildomoji Taryba susideda dėl tai lietuviai privajo stip
Anglijos atsivertėliai į ka
ša. Sako, jog Rygai puolus kruvino. Tuomet garvežį at žųjų tautų globojimų, kuomet iš šių asmenų pirm. A. J. Ma rinti ko-operacijų, prie jos
talikų
tikėjimų pastatydino Lithuanian Agency,
kabino
nuo
traukinio
ir
dūmė
bolševikai darė džiaugsmingas
jis palieka sutremtų Graikija. šiotas, ižd. V. M. Džikas, rašt. prisirašant ir patampant jos
.4. Ivaszkeviez
demonstracijas ir valdžia ne Maskvon augštesnei valdžiai Po atidarymo ir po trumpų Petras Elijošius. kasos globė kostomeriais. Prie jos priva koplytėlę prie AVestminsterio
katedros.
Koplytėlė
yra
di

parodyti
kruvinų
garvežį
ir
drįso jų kliudyti.
pranešimų Reichstagas tapo
315 Broadicay,
So. Boston, Mass.
palikti kaltininkų ir sužeistų- paleistas iki spalio 3 d. Tuo jai P. Mikalauskas ir K. Krue- lo dėtis apielinkių lietuviai. delio gražumo.
ir jis tamstoms aprodys pigių farmų,
jį. Tuo tarpu šimtai pąsažie- tarpu veikia įvairūs Reichsta kas, vice-pirm. T. Špelis, A. Tas palengvįs ir pagreitis į----- o----steigimų
panašių
krautuvių
aMazalas,
J.
Laučkas,
J.
BernoNUTEISTAS KATORGON. rių turi laukti ir sėdėti vago
Mirė Roger Vail. Jis bu- visokių biznių dykai. Naudokitės ge
go komitetai ir slapta tariasi tavičius, J. Tamošiūnas, J. Gi- pielinkėse. Turime teisę steigę
Garsioji byla Petrograde nuose. O tai buvo expresinis apie įvairius valstybės reika- raitis, A. Stravinskaitė-Špelie- ti krautuves ir kitose valstijo vo žymus veikėjas tarpe kata ra proga, nes po karės bus du-syk
likų Minnesotos valstijos. Su
prieš gen. Suchomlinovų jau traukinis.
lūs.
se. Jei kas iš kitur norėtų a- laukė 75 metų amžiaus.
nė
ir
B.
Sausonavičia.
brangiau, negu dabar ir jeigu patiks
pasibaigė, Tapo apkaltintas Antru kartu tuo pat trauki
pie mūsų krautuvę ir biznį žiToji
Taryba
(Board
of
Dinamas arba farma pirkti tai .4. Ivasz----- o----išdavystėj, Nuteistas ant viso niu važiavo vienas Amerikos
rectorę)
valdo
ir
visus
reikalus noti arba prisirašyti, tai gali
Mihvaukee, Wis. mirė gar
mūšiai eina.
amžiaus katorgon. Jo pati pa- laikraščio korespondentas. Bu
kreiptis adresu: ~
The Litliua- sus architektas Biielmaier. Jis kcciez padarys visus raštus teisingai
veda.
liuosuota. Suchomlinov buvo vo šilta naktis, amerikonas no Anglų fronte eina susirėmi Trijų metų darbas, kaip ma- nian Co-operative Corporation,
yra pastatęs daugiau bažnyčių ir atsakančiai.
rėjo atidaryti langus vagono,
karės ministeriu prie caro.
34
Park
St.,
Hartford,
Conn.
bet rusai neleido. Tai ameri mai tarp Ypres ir Meniu. An tome, nenuėjo niekais, o jau Nedėlioj, 7 d. spalio bažny Suv. Valstijose, negu kitas
konas išsiderėjo, kad nors du glai čia daro atakas ir vis va atnešė vaisius, vėliau bus
v • tinėj salėj, 7 vai. vak. bus architektas.
RUSIJOS KARĖS
REIKALINGAS
gausesni
vaisiai.
Gali
čia
rosi
pirmyn.
Francūzų
laiko

----- o----ris leistų laikyti atdaras. Tai
IŠKAŠČIAI.
svarbus
bertaininis
ko-operacisupratlyvi
lie

džiaugtis
visi
mame fronte atakų nedaro nei
•faunas vyras mokantis agentantl
Philadelphijoj advokatų su pardavinėjimui
Rusijos finansų ministeris ant to sutiko. Bet kuomet pa- viena pusė, o eina tik artileri tuviai,
namų ir farmų ir už
tu v><u, visi.
v»>, kurie pirkosi Še jos susirinkimas. Ten bus iš
važiavime tapo išrinktas Ame rašinėti “insurance.” Yra gera proga
paskelbė, jog iki rugėsėjo 14 sažieriai sumigo, tai vagonan jos veikimai.
rus, kurie dabar naudojasi iš duota atskaita krautuvės biz rikos Bar association preziden išmokti bizniauti ir isidirbti j gerų sa
d. karė atsėjo 41.000.0000.000 inėjo būrys kareivių. Jie sau
vaitinę arba nuošimtinę (commission)
tos krautuvės, gali džiaugties nio. Visa pildomoji Taryba
London Times rašo, jog tal ir kitų kolonijų lietuviai, kad privalo susirinkti. Ne šėrinin- tu AValter George Smitli. Jis algų.
rublių. Dabar išlaidos vis di ramiai susirinko pasažierių
LITHUANIAN AGENCV,
dinasi dėlto, kad darbininkai čemodanus, drabužius ir kito kininkams vargu pavyks įvei mes čia naudingų ir naujų dar kai nebus įleidžiami. Bet tie, yra vienas žymiausių katalikų
.4. I vaszkcricz.
315 Broadiray,
So. Boston, Mass.
vis reikalauja didesnių algų. kius daiktus. Ainerikonui pa kti submarinus tai yra kol ka bų pasekmingai užvedėme. kurie panorės prisidėti, tai bus veikėjų šioje šalyje.
vogė
viską
—
pasportų,
pini

rė
tęsis
tol
vokiečių
submari

Tai ministeris atsišaukia, kad
Tuomi labiau mes turime leidžiami.
darbininkai nereikalautų da gus, drabužius. Tas pat atsi nai bus didžiausiu baisumu džiaugtis ir didžiuotis, kad Nors dabar visur didi branbar pakelti algų iki karė pasi tiko ir vienam oficieriui. Jis anglams. Dar priduria, jog mūsų krautuvėj viskas pavyz genybė, bet mūsų krautuvė
liko naktiniuose marškiniuose. nors pastaroj savaitėj nedaug dingai ištaisyta. Biznis pui stengiasi parduoti pigiau, nebaigs.
Pasišaukęs konduktorių klau laivų tenuskandinta, užtad nu kiai eina. Septintos savaitės gu kitur.
sia, kas čia do čiortas buvo. skandintieji esu dideli.
A. L. R. K. Moterų Są-gos 13 kuopos
POPIEŽIUS RŪSTINASI
A. J. Mašiotas,
apyvarta yra $5.493.89. Biz
Tasai sakė, jog matęs ineinant
Italijos fronte stambių vei nis anga kasdien, kostomeriai
ANT VOKIEČIŲ
Ko-operacijos pirm
kareivius ir išsinešant visokių kimų nėra.
VALDŽIOS.
Popiežius davė vokiečių val- gėrybių, bet nedrįsęs priešin
z
Žinokite savo teises.
’ai žinoti, jog jis labai ne tis. Be to girdi kas naktis pa
Sv.Petro parapijos Svetainėje
REKVIZUOS LAIVUS.
patenkintas iš varžymo kata našiai esti ir tai paprastas at
Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs.
IF. FIFTII STREET.,
V
SOUTH BOSTON, MASS.
likų spaudos Vokietijoj ir sitikimas. Girdi jei jis būt prie
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
PRASIDĖS 7 V AL. VAKARE.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose.
varžymų katalikų vado Erz- šinęsis, tai kareiviai būtų jį už-1 Suv. Valstijų valdžia nuo
Aš
samdau
perkalbėtojus
dėl
Rusų,
Lenkų
ir
Lietuvių.
spalių
15
d.
paima
sau
visus
mušę.
«
JžANGA:
25c. ir 15c., vaikams 10c.
borgerio. Vokietijos katalikai
i!
Ofisas
atdaras
vakarais.
Kreipkitės
per
telephon
’
ą
arba
Amerikos
kompanijoj
laivus,
ir katalikiškoji spauda eina
Programas bus labai Įvairus. Moterys dalyvaus vyrų rolėse. Bus per
!
rašvkite:
x ii statyta
puikus veikalai: 1) KAS BAILYS.” 2) “GUDRI NAŠLE.” Abu vei
tinkamus plaukti per Atlantiprieš naujų žemių prijungimų.
ii
kalai juokingi ir atsilankiusieji praleis linksmai laikų.
Dar popiežius išsireiškė, kad Airių Sinn Fein organizaci kų. Tokioj laivų įtalpos bus
Ypatingai kas, kad moterys išpildys vist) programų, nereikalaudamos
i!
pagelbos iš vyrų. Dainuos gabios solistės ir taip-gi pasižymėjusios dekleRyga ir kitos nuo Rusijos už jos vadas Ashe mirė kalėjime. 2.000.000 tonų. Rekvizuoja dėl
i! matorkos tikrai visus užžavės, o ypatingai p-lė Alena Zenevičiutė. ,
kąri autos žemės neturi Vokie Jis buvo sustreikavęs nuo val- to, kad valdžiai labai prireikė
JAMES M. KEYES, Advokatas,
Piano skambins p. M. Karbauskas. Bus taip-gi Įvairių monologų.
Vt
Visus širdingai kviečiame RENGĖJOS.
laivų.
350 Broadway,
So. Boston, Mass.
tijai pasilikti.
g;o*
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Biznis gerai sekas.
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Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600.
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
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Biznieriai, nepraleiskite progos; apsigarsinkite L. D. Kalendoriuje
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DARBININKAS

tų, sakosi, pašelpos varge
nereikalingi yra. Pasekmėje,
nė patys artimo nelaimėje negelbėją ne gelbėti nenori, at
sisako.
Savimi, savo jėgomis pa
sitikėjimas yra geras dalykas.
Bet tik lyg tiek geras, lyg
kiek į saumeilės ribas neineina. Graži ypatybė savimi pa
sitikėti, bet jei iš jos artimo
nelaimėje šelpti nenoras iš
plaukia — nėra geras dalykas.
Kad ir tvirčiausiam žmogui,
kad ir geriausiai pasiturin
čiam, gali toki nelaimė atsi
tikt, kad jį ant žemės perblokš, ubagu-vargdieniu pada
rys.
Prieš karę Lietuvoje
daugelis tvirtų darbininkų, pa
siturinčių ūkininkų? buvo, ku
rie jokios svetimų malonės ne
reikalavo.
Bet užėjo karės
audros — vienus primasino,
gerai gyvenančius plikais, el
getomis pavertė. Prieš karę
Lietuva buvo garsi savo geraširdingais žmonėmis, žmonė
mis, kurie visuomet artimų
varge gelbėjo. Šiandie jie
nelaimėje ir patys pagelbos
reikalingi. Kaip galėjo —
kitus šelpė, šiandie gi...
Jei mes šiandie gerai stovi
me, nebūkime tikri, kad taip
visados bus. Gali ir mus ne
laimė perblokšti. Prie ko
tuomet šauksimės, jei visi bus
atšalę? Kol pas mus ištek
lius yra gaivinkime graži) žmo
nijos paprotį. Augščiausiojo
užgirių darbų: viens kitų nelaimėje šelpti. Šiandien Lietuvoj, rytoj gal mums tas
šventas gelbėjimo paprotys
bus išganymu.
Ar daug prie to papročio
gaivinimo prisidėjote,
ar
daug Tautos Fondan paauko
jote? Jei pirma Tautos Fon
dan paaukoti progos nebuvo,
tad ji dabar yra.
Naudokitės iš progos.
Pinigus siųskite šitaip: ant
čekio ar money orderio rašy
kite iždininko vardų: B. Vaiš
noras ir siųskite Tautos Fon
do Centro Sekretoriui:

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

LDS. KUOPOMS ŽINOTINA.

N0RW00D, MASS

Rugsėjo 22 d. LSS. 33 kuo
Pranešu gerb. N. Y. ir N. J.
pa vaidino “Pagirėnų Gobtuvalst. LDS. kuopoms jogei nuo
ves.” Vaidinimas išėjo že
šio
laiko
visais
LDS.
Apskričio
NEW YORKO IR NEW JER- prisiųstus vakarienės apgarsi
reikalais, reikia kreipties že- miau kritikos. Vaidintojai
SEY’S LDS. APSKRIČIO
nimus, e) ir visur kur vakarie miaus nurodytu antrašu ir nemokėjo savo rolių, tai tik
SUVAŽIAVIMO PRO
nės rengimo komisijai bus rei meldžiu gerai įsitėmyti: Fr. kaž ką bambėjo po nosim. Bu
TOKOLAS.
kalinga pagelba, susinešimų Vileikis, 123 Chapel St., New- vo atsilankę tik saujalė žmo
nių. Ir tie pradėjo juokus da
Kina iš So. Boston’o utaminkais, ketvergais ir subatomis.
New York ir New Jersey’s komisija turės pagelbėti ir tt. ark, N. J.
ryti iš jų tokio lošimo. Tuomet
Surengimui
vakarienės
išrink

Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
valst LDS. Apskr. IV suvažia
jų
didysis veikėjas Ziurinskas
Darbininkų Sąjunga.
vimas įvyko 9 d. rugsėjo 1917, ta komiisja iš 18-os kp. Pater
išėjęs palojojo publiką ir prie
RUMFORD, ME.
Prenumeratos kaina:
Liet. šv. Jurgio parapijos sve son, N. J. pp. J. Spreinaitis ir
tos
progos pakeikė ant “Dar
J.
Karalius.
Kitus
visus
dar

Metams tris kartus savaitėje...................................... $3.00
tainėje, C. Brooklyn. N. Y.
A
t
A
bininko.
” Toks tai socialistų
Užrubežyje metams.......................................................... $4.25
Atvyko delegatai iš šių kuo bininkus nutarta paimti iš L.
Rūgs. 21 d. persiskyrė su “teatras.”
pų: 9 kp. New-York, N. Y.: P. D. S. 18-os kuopos. Vakarie
Subscription Kates:
nei
įžangos
kaina
nustatyta
K. St-kus.
šiuo pasauliu Jurgis Tėvelis,
Preikšą ir P. Zuikiutė. 10 kp.
Yearly .......................................................................... $3.00
$1.00
ypatai.
Visus
spauzdikuris
buvo
geras
katalikas,
C. Brooklyn, N. Y.:P. Puodžiū
6 months..................................................................... $1.50
nas, M. Brangaitis ir J. Amu- nius nutarta duoti į “Darbi prigulėjo prie L. D. S. ir prie
Foreign countries yearly.............................
$4.25
BROOKLYN, N. Y.
navičius. 11 kp. Brooklyn, N. ninko” spaustuvę.
L. Vyčių.
Buvo labai uolus
“D A R B I N I N K A S”
Nutarimai:
veikėjas.
Jau
buvo
vedęs,
Y.
:
P.
Montvila.
12
kp.
Brook

“DARBININKAS”
Bazaro triukšminga konferen
lyn, N. Y.: V. Bendoravičius ir 1) A. Klapatauskas inešė, paliko žmoną su maža dukre
(The Worker)
cija.
A. Lukoševičius. 14 kp. Neb susidėti su Vyčiais ir rengti po le, 2 mėnesių amžiaus. Jis
The Lithuanian tri-weekly paper.
Rugsėjo 19 d. Ap. P. Šv. pa
ark, N. J.: F. Vileikis, J. Dau- visų apskritį prakalbų marš pats buvo 24 metų amžiaus.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
rutą
Apsvarsčius
tas
įneši

rapijos
salėj buvo lietuviškų
Velionis neilgai sirgo, tik
kšis, A. Misiūnas, A.KlapotauJoseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
mas
tapo
atmestas.
Vietoje
pusantros savaitės. Jo žmo dr-jų konferencija, kur daly
skas ir P. Daugžvardis. 15 kp.
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
Harrison. N. J.: J. K. Mečionis prakalbų maršruto nutarta už na liko vargingam padėjime. vavo New Yorko, Brooklyno,
ir J. Valikas, 18 kp. Paterson, siimti rengimu Kat. Spaudos
K. P. Newarko, Harrisono, PatersoLENKŲ “MALONĖ.”
gų išleidimo pelnų nei nemanė.
Savaitės
ir
visais
galimais
bū

no ir net svečių buvo ir iš
N. J.: J. Sprainaitis ir J. Ka-.
Iš Lenkų Apsigynimo komi Nustant 1 dol. metams nadais
remti
spaudos
platinimo
Hartford, Conn.
ralius.
NEW BRITAIN, CONN.
teto gavome štai kokį raštelį: rių mokestį ir duodant jiems
darbų.
Apie 40 dr-jų atsiuntė į 150
Apskr.
valdyba:
V.
Dauba

nebuvo
25 d. Rugsėjo, 1917. 2 dol. vertės knygų,
Rugsėjo 23 d. Šv. Andrie delegatų.
Vadovavo konfe
ras — pirm.; A. -Masandukas 2) Pageidauta, kad visos N. jaus bažnyčioje sakė pamokslų
galima nei mintyti apie kokį
Gerbiamas Tamista:
— pirmininko pagelbininkas ir Y. ir N. J. valstijų LDS. kuo gerb. kun. Petras Saurusaitis rencijai pir. p. J. O. Sirvydas,
Priešingai, ši
Siunčiu Tamistai Žinias apie len nors uždarbį.
F. Vileikis — rašt. Svečiai: A. pos užlaikytų tvarką, į kiek iš AVaterbury, Conn. apie blai rašt. p. J. B Kaupas “Garso”
ku pripažinimu Lietuvai nepriklau dr-ja net su nuostoliu išleidiČialkis, J. K. Miliauskas ir J. vienų apskričio susivažiavimų vybę. Gert). Blaivybės Apa redaktorius.
somybės, patalpintos lenkiškose lai- nėjo knygas.
Zajankauskas. Svečiams kai kad stengtus atsiųsti savo de štalas yra be abejo visiems ge
Pirmuose metuose katalikų
Surašant mandatus buvo
kraščiose, o taipgi parašitos anglu
po žinomiems LDS. dirvoj vei legatus.
Spaudos Dr-jos stovis buvo
kviestas
kalbėti p. J. O. Sir
kalboje.
rai žinomas, ir reikia pripa
kėjams
suteikta
sprendžiama

ne
šio
nei
to.
Sutverta
net
17
Kaip Tamista patemysi, lenkai
3) Dėl geresnės tvarkos nu žinti faktų, kad nemaža yra vydas, kuris nurodė naudų iš
sis balsas.
Taip-gi
duoda lietuviams proga Įiosnorial kuopų su 500 narių.
padaręs gero tarp mūsų bro bazaro, kur susirinktų į $10.LDS. Apskr. pirm. V. Dau tarta, kad apskr. rašt. vestų lių lietuvių, aiškindamas a- 000,00 ir kur lietuviai pasiro
pa
arba vienitis su lenkais kaipo lygus prisirašė kelios dešimtys
baras atidarė susirinkimų 2:25 tam tikrų kuopų sųrašų t. y. niems girtuoklio blėdingus pa dytų.
Nekurie gera
su lygu; t. y., kaip duokim New vienių narių.
kiek ir kokios kuopos priklaupo pietų.
Yorko Valstija su New Jersey Valst., dariai, paaukavo dr-jai po $25,
si į N. Y.-N. J. apskritį ir ko pročius ir blogas to papročio
Po susitvarkymo prasidėjo
į amžinuosius
ar su kitoms, su pripažinimu atski prisirašydami
Perskaityta protokolas 3-čio kli) kuopų delegatai dalyvauja pasekmes.
diskusijos
apie tai po kokiu
Kiti atjausdami jos
ros ne tik administracijos bet ir narius.
Apskr. suvažiavimo ir vien apskr. suvažiavimuose ir ko
Pagaliaus, suteikė keletu vardu bus bazaras rengiamas.
kalbos ir kulturiškųs siekius, — ar stovį ir jos naudų prisidėjo
balsiai priimtas.
kių ne. Taipos-gi nutarta, kad galingų sugestijų kaip reikia P. Račkauskas, Vitaitis ir Stri
kaipo šėrininkai, inmokėdami
Raportas valdybos: Rašt. iš apskr. suvažiavimuose delega pergalėti alkolį, ir su viso maitis nurodo, kad Centraliatsiskirti visotinai.
kiekvienas. Pir
duodamas savo raportų paaiš tai būtų iššaukiami pagal kuo mis išgalėmis prieš jį kariauti. nis Komitetas jau turi pradžių
šiame dalyke buvo išnešta rezo po 50 dol.
muose
metuose
ši
dr-ja,
kaipo
liucija visu partijų Lenkijoj, o Ame
kino, kad šiame tarpolaikyje pų numarus.
Visagalis
Dieve, duok padaręs su Alijantų bazaro
gana gra
mažai kų galėjęs veikti LDS.
rikoje paminėjo apie tą dalykiį sa dar visai jaunutė,
mums
daug
tokių
apaštalų, o rengimo komitetu, kuris jau
4) Dėl geresnės agitacijos
Kol viskas bu
labui. Buvęs tris sykius Harri nutarta išrinkti keturis LDS. kun. Saurusaičiui daug svei ir $1.000.00 užstatęs kaucijos.
vo politiškam programe Lenku Tau žiai gyvavo.
vo galutinai sutvarkyta, drson’e ir tenai vietinei kuopai apskr. organizatorius, iš abie katos.
tinio Apsigynimo Komitetas.
Tai, sako p. Račkauskas, ši
jos
darbavimosi
metai
prasidė

padėjęs maž-daug susitvarky jų valstijų po du. Organizato
Visos šios žinios Tamista rasi paPo pamokslo, 150 žmonių ta konferencija jam turi eiti į
jo nuo sausio 1915 m. ir tęsėsi
ti. Dabar šaukdamas apskr. riais tapo išrinkti šie: J. K. sudėjo priežadus negerti svai pagelbų. Kun. Petkus nuro
brieštos raudonu alaveliu.
1916 me
suvažiavimų, visoms kuopoms Miliauskas ir A. Čialkis. iš N. galų per pusę metų.
Taipgi, kas link paskiausiu žinių iki 1 liepos 1916 m.
do dabartinio Centralinio ko
tais
tapo
išleistas
“
Metraštis,
”
laiškus išsiuntinėjęs, kurių tik Y. valst., K. Mečionis ir Aapie Lietuvą, tai pranešu, kad Len
Matęs. miteto sąstatą kad jis dabar
išsiuntinėtas vi
antrašus žinojęs. Taipo-gi vi Klapatauskas iš N. J. valst.
ku Tautinio Apsigynimo Komitetas kuris buvo
yra vienos srovės rankose ir
sus kitus praeito Apskr. suva Pagal reikalų ir pagal apskri
kai tik dabar gavo žinią, kad Len siems nariams veltui.
jei jis ims savo rankon visą
BROOKLYN, N. Y.
Antri metai ėjo taip gi ga
žiavimo uždavinius išpildęs. čio nuožiūros, organizatoriams
kijoj iškilo nauja politiška partija,
pirmenybę, tai katalikai atsiPrisirašė nemažai
Raportas priimtas.
Suareštavo sąjungietę.
kuria už priėjima priejuriu (Gdan na gerai.
kelionės
lėšos
nutarta
atlygin

mes. P. Račkauskas atsako,
K. Pakštas,
Komisijų raportai: Iš pra ti.
ską), ir, kaip sako, dėl švento spa- naujų narių, susitvėrė 4 nau
A. L. R. K. M. Sųjungos 29 kad C. K. priešingi tik kuni
456 Grand St.,
kalbų rengimo komisijos ra
kajaus (dla swietego špokoju z jos kuopos, dr-ja pradėjo bu
kuopa
rengė vakarų “Šv. Ag gų laikraščiai, o šiaip .visi
Brooklyn,
N.
Y.
porto pasirodė, kad tame laike 5) Išreikšta pageidavimas,
Litvvinami), nori atiduoti šmotą joti ir augti.
prijaučiu ir aukas siunčią tai
nietę.
”
Šįmet dr-ja, turėdama tru
įvykusios tiktai trejos prakal kad visos LDS. kuopos pasirū
Lietuvos su 3,000,000 lietuviu Vokie
Nedėlioj rūgs. 23 d. p-lė jei kas atsimes, tai girdi mes
putį atliekamų pinigų žada iš ATSAKYMAS Į KUN. KE bos, dvejos Newark’e ir vienos pintų pasiųsti dvas. vadovui
tijai.
rengsim su tais žmonėmis, ku
MĖŠIO ATVIRĄ MAN
kurios
Harrison’e. Kitose kolonijose paliudijimą apie narių atliki Jankaitė apgarsinimus atsine
Tas pats Apsigynimo Komitetas leisti puikių knygų,
rie mums prijaučiu.
šus
prie
Kar.
Aniolų
bažny

LAIŠKĄ.
neįvyko dėlto, kad kalbėtojų mų velykinės išpažinties, nes
gavo žinia, kad Lenkijoi jau yra vardas bus “Dievas Sutvėrė
čios dalino žmonėms, bet mi
P. Montvila kalbą kad ši
Šių knygų reikėtų per
nustatyta Tautos Regencija, suside jas.”
Buvau išvažiavęs ant vaka- negalima buvę gauti. Raportai kaip sužinota kad kaikurios nėtos bažnyčios tarnai labai
tų
bazaro reikalų pradėjo tar
skaityti
visokių
pakraipų
žmo

kuopos
dar
nebuvo
pasiuntupriimti.
danti iš 3-ju ypatų: is Lenkijos, ku
cijų, kuomet Tamstos atviras
prijaučia
katalikiškam
judėji

pe
lietuvių organizuoti tik 5
nėms,
nes
ji
aiškins
ir
pripasios.
nigaikštis Zdizislaw Lubomirski; is
man laiškas pasirodė “Darbi Apskričio išvažiavimo komi
mui.
Pirm,
kolektorius
Kartair ninko” num. 282-me ir todėl sijos raportas: P. J. Sprainai 6) P. Montvila plačiai paai
ypatos, per laikraščius atsi
Galicijos, bajoras Adam Tarnovvski; rodys apie Dievo buvimų,
vičius padavė merginų polic- šaukusios ir kad čion išnešė
daug
kitų
klausimų,
o
ypatin

tis
paaiškino,
kad
išvažiavi

is Poznaniaus. Kunigaikštis Dructik vėliaus man teko su jo tu
škino, apie rengiamų š. m. New
gai tų, kuriais šiandieninė riniu susipažinti.
mas buvo surengtas 12 d. rug York’e talkininkų bazarų. P. monui ir ji buvo nuvesta į po jau per du praėjusiu susirin
_ ki-lubecki.
licijos stotį.
kimu, kad šį bazarų turi paim
žmonija labai interesuojasi.
•
i*
Su pagarba,
Mano atsakymas į Tamistos pjūčio, viskas nusisekė gerai. Masandukas perskaitė liglaikiNors parapijonams užsisto ti į savo rankas šios dienos
Šįmet
bus
taip
gi
duodamos
Paskui
p.
J.
Sprainaitis
išdavė
—
i
A. Liševskis.
minėtų atvirų laiškų yra trum
nio komiteto atsišaukimo laiš jus priversta paleisti, bet ko
gražių
skaitymų
knygutės
ir
konferencijos išrinktas komi
išvažiavimo
atskaitą.
Pasiro

pas:
Ir
aš
pilnai
tikiu,
kad
i Matome, jog lenkai tebėra įkų. Nutarta, kad visi apskri kis nesmagumas merginai.
tetas.
sivaizdinę esu Lietuvos kokiais kiekvienas 1 dol. užmokėjęs, o istorija bus teisinga ir bešališ dė, kad nuo išvažiavimo liko čio delegatai parvažiavę ragin
Parapijonams
tokius
reikė

Toliaus sako, kad šita kon
tai valdovais, kad galop pri už du dol. gavęs knygų, džiau ka, ir jos nusprendimui aš ra gryno pelno $13.45. Prie su tų LDS. kuopų valdybas, kad tų prašalint, nes ne pirmas
gsis
iš
savo
žygio.
rengimo
išvažiavimo
už
gerą
miai
ir
pilnai
pasiduodu.
To

ferencija turi užklausti C. K.
pažįsta mums nepriklausomy
visos kuopos siųstų savo atsto
Taigi šiuomi atsišaukiame, dėl atsakinėjimas į Jųsų neaiš pasidarbavimą p. J. Spreinai- vus į šaukiamų bazaro rengi sykis!
ar jis sutinka pavesti savo pra
bę, duoda lietuviams progų
K.
D.
dėtų darbų ar ne.
liuosnoriai vienyties su jais, nuoširdžiai patardami prisidė kius įtarinėjimus būtų bergž čiui, p-lei A. Jakubavičiutei ir mo susirinkimų 19 d. rūgs. š.
ti
prie
šios
taip
labai
svarbios
kitiems
18-os
kuopos
nariams
džias
ir
bereikalingas
darbas,
arba visai atsiskirti.
m.
Toliaus kalbėjo A. DrabiCHICAGO, ILL.
Čia visai bereikalinga malo ir naudingos dr-jos. Prisidė nelyginant jau iškultų šiaudų išreikšta padėka gausiu delnų
7)
Susidarius
apskričio
iž

šis,
P. Daukšys, kun. Švagžnė. Jau lietuviai senai pasa kite broliai palaikymui katali naujas kūlimas. Ir skaityto plojimu.
(North
Side)
dui, reikalinga buvo rinkti iž
dys, Norkus ir Pranys. Ga
kė, ko jie nori, visiems žino kų spaudos, nes šiais laikais jams, ir mums bene bus ge Kas link įvykusio Apskr. iš dininkas. Renkama iš A. Lu
lop užsirašo balsų apie 30, bet
spaudoje
tuno
visa
galybė.
Su
važiavimo
nesmagumo,
už
drą

Rugsėjo
23
d.
invyko
pirmas
naus palaukti to istorijos ver
mi, kokie yra mūsų politiš
koševičiaus,
A.
Misiūno
ir
V.
nutarė
neilgiaus kalbėti kaip
sų ir sumaningą 18-os kuopos
susirinkimas surengimui Kat.
ki troškimai. Be lenkų duo spauda šiais laikais beveik vis dikto.
Bendoravičiaus.
Nominuojama
narių pasidarbavimų, Apskr.
Spaudos Savaitės. Susirinki po 3 min. įneša sumanymus,
B. K. Balutis.
tos progos lietuviai nutarė ei kas yra galima nuveikti. Tai
viešai, balsuojama slaptai. Pa mą atidarė gerb. kun. F. Ku kad išrinkti komisijų dėl sura
gi
broliai
ir
sesutės,
katalikai,
delegatai
LDS.
18-os
kp.
na

ti prie visiškos neprigulmybės,
riams išreiškė padėką delnų sekmė: A. Lukoševičius gau dirką plačiai paaiškindamas šymo rezoliucijos; ineina Stri
CAMBRIDGE, MASS.
o apie vienijimusi su lenkais prisidėkite prie šios dr-jos;
plojimu ir kaipo pagarbų atsi na 8 balsus, A. Misiūnas 5, V. spaudos vertę ir jos galybę. Po maitis, Norkus, Pranys ir kun.
Svarbus susirinkimas.
niekur niekas tarp lietuvių ne tverkite savo apygardoje jos
Bendoravičius 1 balsą Tai-gi to-dar pridūrė keletą žodžių p. Petkus. Rašant rezoliuciją ap
kuopas,
bukite
tikrais
apaš

LDS. 8-os kuopos mėnesinis stojimu. ■
šneka, nerašo, nesvajoja. Vir
pagal daugumą balsų A. Lu
pasikaus bazaro k-to
šuj cituotas raštelis netaisyk talais katalikų spaudos. At susirinkimas bus panedėlyje, Raportas vakarienės: Komi koševičius tapo išrinktas N. M. Mažeika. Nuskirta į pirm. kalbėjo
A. Baciavyčius, rašt. P. S. Ma veikimą po visas kolonijas ir
lingoj kalboj parašytas paro minkite, kad praleistas laikas 1 d. spalio po No. 875 Cambri sija paaiškino, kad dėl nekuriu Y., N. J. LDS. apskr. ižd.
aplinkybių
š.
m.
nepatogu
esą
negalima
yra
sugrąžinti,
tai
žeika. Po tam iššaukta dele smulkmenas. Nesulaukiant il
dge
St.
Prasidės
7
:30
vai.
va

do, jog lenkai neturi nei vie
8)
Daugumas
delegatų
pa

gi
nesnauskime,
bet
kuogreiNevark
’
e
rengti
vakarienę.
gatai
iš įvairių dr-jų; šios ypa gai rezoliucijos, atkviečia ko
kare.
no lietuvio inteligento, kurs
geidavo,
kad
tankiau
būtų
lai

tos: LDS. kuopos A. Bacevi misiją su dviem rezoliucijom,
Susirinkime bus svarstoma Kaikurie komisijos nariai pa
pritartų kokiam nors bendra čiausiai kibkime į darbų. Vi
komi apskričio suvažiavimai. čius, A. Mažeiką M. Mažeika; iš kurių susirinkimas padarė
si,
kurių
meilė
savo
tikybos
tarė
š.
m.
nerengti
visai.
Ap

apie
Kat.
Spaudos
Savaitę
ir
vimui su lenakis. O apie laik
9) Sekančiam apskričio su
pertaisant vieną ir vienbalsiai
raščius, organizacijas, draugi ir savo prigimtos kalbos dar daug kitų svarbių dalykų. To svarsčius nuodugniai ir visa važiavimui vieta perstatoma L. Vyčių 5-tos kuopos J. Lebeneužgeso, neužmirškite savo dėl, gerbiamieji nariai ir na pusiškai, nutarta vakarienės
žinskas, H. Rimkus, J. Brazai priėmė.
jas, tai nėra nei kalbos.
Newark’as,Harrison’as ir New tis, P. S. Mažeika; Gyvojo Ra- Išrinko komitetą iš 15 ypa
ausų
ant
šio
atsišaukimo.
Rarengimą
perkelti
į
Paterson,
rės
meldžiame
visų
atsilankyti
Matyt, lenkai intriguoja da
N. J. Dėl geresnės tvarkos ir York’as. Balsuojant Newark’- žančiaus dr-ja Panų ir Moterų tų, kasierių rinko iš trijų
bar tarp lietuvių ypatingu bū šykitės pavieniais, tverkite į šį susirinkimų.
as gauna 8 balsus, Harrisonas
du ir visi lietuviai privalo būt kuopas dirbkite katalikų spau Taip-gi primenu tamstoms, išvengimo nepasisekimo nutar 6 ir New York’as 6. Pagal ponios Sabaliauskienė, Bemec- kandidatų; daugiausia gavo
kienė, Kilekevičiene; iš Blaivi balsų kun. Petkus. Po išrinki
dos labui kuodaugiausiai.
jog daugumas esat nemokėję ta išrinkti tam tikrą susinešiatsargūs.
Reikalaudami konstitucijų mėnesinių mokesnių už 3-ris mų komisiją Komisija išrink didžiumą balsų sekantis aps ninkų J. Naujokas ir iš šv. My mui komiteto su kasininku
šios draugijos malonėkite pri mėn. ir daugiau. Meldžiame ta iš viso apskr., iš kiekvenos kričio suvažiavimas bus lai kolo dr-jos pirm. K. Repšys. O kun. Petkum kas-žin kas vie
KATALIKŲ SPAUDOS DR- siųsti 6c. krasos ženkleliais pas atsilyginti, nes pagal kong kuopos po vieną ypatą — iš 11 komas Newark, N. J. Susiva dar nuo penkių dr-jų nebuvo
nam juodbriuviui vyrukui pa
JOS ATSIŠAUKIMAS.
raštininkų.
reso nutarimo laikraštis gal kuopos P. Montvila, iš 14-os žiavimą nutarta laikyti apie 15 delegatų. Tai išreikšta pagei sidarė, kad jis pasakė: “AšPinigus siunčiant ar tai če sustot ėjęs.
kp. A. Misiūnas, iš 15 kp. K. lapkr. mėn. š. m., kad dar ga davimas, kad ir jos prisidėtų pranešu jums, kad Centralis
Amerikos Lietuvių RymoMačionis, iš 9 kp. P. Preikšą, lima būtų suspėti prisiruošti prie to didelio darbo. Paga Komitetas nesutiks su šituom
Kp. Rašt Z. T.
Katal. Spaudos Dr-ja jau tre kius ar “money orderius”
siųsikte
p.
Iz.
Nausiedos
vardu
iš 12 kp. V. Bendoravičius, iš prie Kat. Spaudos Savaitės. liaus prieita prie rinkimo ko išrinktu komitetu, jūs čia mus
ti metai gyvuoja Jos pirmos
10 kp. J. Anumavičius. Komi Tikrą laiką paskirs valdyba misijos, kuri visą darbą varys surietėt dvilinkai.
LAIŠKAS.
gyvavimo dienos prasidėjo a- ant ALRKS Dr-jos raštininko
“Darbininke” yra laiškas iš sijos užduotys bus: a) susiži 10) Taipos-gi šiame susiva surengime Katalikų Spaudos
čiū pasidarbavimui nenuils rankų: J. Tumasonis, 917 W.
Visą triukšmą kėlė “Tėvy
33rd
St.,
Chicago,
III.
Lietuvos
Petrui Juraičiui nuo noti su vakarienės rengėjais, žiavime buvo dar keletas daly Savaitės. Į komisiją ineina
tančių dvasios vadovų: kun.
nės
” ir “V. L.” štabai. Gana
kų
apkalbėta
ir
nutarta.
Bet
šie
asmenvn
:M.
Mažeika,
Anie.
Su
augšta
godone
b)
kreiptis
į
vietines
kolonijų
Onos Juraitis, iš Gižų, Vilka
Kudirkos, kun. Kemėšio ir ki
apskr.
suvažiavimas
nematė
pavyzdingai
ir rimtai vedė su
Šlapelis, J. Brazaitis, K. Rep
J. Tumasonis. viškio pavieto, Suvalkų gub. draugijas bei kuopas prašant,
tų. Ta dr-ja užsidėjo su tiks
£
kad nerengtų nieko tą dieną, reikalo tuos dalykus viešai or šys, A. Nausieda. Sekantį susi sirinkimą p. J. O. Sirvydas.
lu, kad liet, katalikams ko
Socijalistiškų dr-jų atstovų
GAIVINKIME
MUSŲ
rinkimą nutarė laikyti ketver
kurioje
bus rengiama LDS. ap gane skelbti.
AGENTAMS.
kiu nors labiau prieinamu bunebuvo.
Tai naujas prirody
LDS.
Apskr.
pirm.
V.
Dau

TARPE ŠVENTĄ
Jei pas kų nors užsiliko“ Dar skričio vakarienė, c) priimti
ge*
du ingyti naudingų jų protui
A Bacevičius pirm. mas, kad socijalistams nerūpi
PAPROTĮ.
bininko” numerių 78, 79 ir prisiųstus tikietus ir juos iš baras uždarė susirinkimą 7 v.
ir sielai lietuviškų knygų.
Lietuva nei badaujanti broliai.
P.
S. Mažeika rašt.
Daugelis žmonių savimi be 110, tai meldžiame jų sugrą anksto pardavinėti, d) išdalin vak.
Šios dr-jos uždėtojai apie kny
Delegatas.
F.
Vileikis,
apskr.
rašt.
1342 Dean St.
galo pasitiki.
Tokie nuo ki žint!
ti savo vietinėje kolonijoje
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DARBININKAS.

kirti vidurin ir ten jis tuo
ŽEMUOGE IR TULPE.
Mažas, baltas žemuogės žie jaus atsistoja. Vidurinis ieško
delis skursnai žiūrėjo iš žolės, žiedo ir kada patėmiją suduo
ir tulpės lapų užslėptas mažai da tam per ranką pas kurį
žiurėjo. 0 graži tulpė puikiai žiedas yra. Sugautasis eina į
siūbavo savo raudona galva vidurį, o vidurinis atsistoja į
jo vietą. Jei kas nesugauna,
šalę žemuogės.
Praėjus kiek laiko, vietoje tada už kiekvieną sykį sako
balto žemuogės žiedelio, kabo mą kad jis žalią žuvį prarijo.
jo nusirpusi raudona uoga, Oj Prieš kiekvieną žiedo ieško
vietoje puikios tulpės — nu jimą ratas dainuoja. Kuomet
daina nutilstą tuomet praside
džiūvęs kotelis.
Aras. da ieškojimas. Laikantys už
šniūro, žiedą kavoja, slapsto.
Žaidžiant, ar kas turi rankose
MŪSŲ TAKAS.
žiedą, ar ne, visų rankos tu
ri
nardyti po šniūrą kad ieško
Mes-gi prieš savę
tojas nesuprastų kame yra žie
Tą patį matom taką,
Kurį protėviai mūsų skynė. das.
Dainuoja šitaip:
Vai, sesyte-lelijėle,
Tas takas-gi mums
Kur padėjai rūtos žiedą?
Kalbėte kalba, sako:
(Du kart abi eili.)
“Mylėkit Lietuvą tėvynę.”
Ant
šniūrelio
užrišau,
S. ž.
Nuo bernyčio paslėpiau;

Jaunimo
Darželis.
i
JAUNYSTE.

Jaunystė maloni šviesi, —
Dienelės gėlėm iškaišytos;
Svajonių tinkleliais tiesi —
Prajovai aušros kito ryto.
g

t
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Už dangų žvaigždėm išdabintą
Gražesnė, meilesnė esi;
Tu meilės, doros surakinta,
Kaip rožė darželyj kvepi.
Ant tavo galingos krutinės
Tėvynes viltis sukrauta;
Tavimi pasitiki noriai
Senelio pražilusi galva.

Jaunystė — meteliai linksmybės;
Saldus josios skonis, meilus;
Kaip mirgančios naktį žvaigždutės
Ir jie taip vilioja visus.

(Du kart abi eili.)

t

Jaunystė už auksą brangesnė:
Ji kart’ sunaikinta — negrįž!
Veltui būtų ašaras lieti:
Pradingus jai — nieks nelinksmins.
G a n d a s.
IŠMINTIES IR PROTO
PERLAI.
Je tik tu nork..

JEI nori, kad tau žmonės
<larvtų gerai, mėgink tu jiems
pirma tą padaryti.
1
Jei nori, kad tau blogai ne
būtų daroma, nedaryk niekam
blogo; o jei ir esi kam pada
ręs pirmiaus, dabar stengkis
lą pataisyti.
Būk kiekvienam tikru broliu
ir prieteliu, ypač savo artimą,
nelaimei ištikus jį, paguosk,
suramink ir prigelbėk.
Būk "sąžiningu mokytojum
tiems, kurie pas tave patarimo
klausia.
Būk nusižeminusiu mokiniu,
jei kas tave mokina doro pasi
elgimo, mandagumo ir kitų ge
rų ypatybių.
Būk viisems lygus savo dar
bais ir nuo visų lygiai priimUie sau užuojautą. Taip savę
vesdamas, būsi labai naudin
gas pasaulyje žmogus.
Šešupė.
------ o------

RYTMETINES MINTYS.
— Jeigu aš ryte atsikėlęs
apsiprausiu, apvalau savo kū
ną, kodėl man neapvalyti ir
vėlę nors sąžinės atskaita ir
sauvalia atgaila. Kodėl neapiprausti ir protą?..
— Atsikėlęs pusryčiauju,
duodu maistą savo kūnui, kurs
man duos stiprybės visai die
nai; kodėl kaikada pamirštu
savo sielą pastiprinti nors ke
letu atsidūsėjimų į Augščiausiąjį?..
Kas rytas šitas dvi minti
atkartokie, o visuomet turėsi
laimingą dieną.
Prie to dar šitaip manvAš
kie, sakyte savo sieloje:
isiandien geidžiu būti linksmu
Wir pasekmingu taip, kad vaka
re galėčiau pasidžiaugti iš pra
ėjusios laimingai dienos, ir iš
visko būčiau patenkintas.
Pradėdamas taip dieną,
be abejonės kad sulauksi links
mas ir laimingo vakaro, ir
džiaugsiesi iš prasunkusios
dienos, kad daug ko gero pa
darei, kaip sau, taip ir visuo
menei, o ypač brangiai Tėvy
nei Lietuvai!
Rytą padaręs gerus prisiketinimus, susiplenuok visos
dienos darbą, ką turi šiandien
nuveikti. Netinginiauk, tad ir
Dievas padės.
Šešupė.

KĄ MUMS SAKO MŪSŲ
PRIEDERME.
— Jei kas ant augštesnio
laipsnio stovi, tas dar augščiau atsistoti nori.
— Jei kas prie augštesnio
laipsnio priėjo, tas turi daugiau iDevo malonių, tuo dides
nės yra jo priedermės.
— Kam daugiau malonių su
teiktą nuo to yra ir bus dau
giau reikalaujama.
— Kas daugiau gavo, tai
privalo ir turi daugiau atiduo
ti.
— Svarbių darbų niekuomet
/

%

negalima atlikti be didelio
triūso ir vargo, jei stengsimės
sąžiniškai išpildyti savo prie
dermes.
— Kiekvienas žmogus turi
žinoti savo teises ir prieder
mes ; teisėmis turime naudotis,
o priedermes pildyti.
— Šio laiko žmonių yra
klaida, klaida didelė, mums
nepermatoma, ta: kad mes
daugiau kalbame apie savo tei
ses, kaip apie priedermių pil
dymą
— Mes savo teises kiekvie
nas gerai atmename, nepamir
štame, bet apie mūsų pačių
priedermes reikia visuomet
mums priminti, nes tuojaus ir
užmirštam.
— Mums mūsų pačių prie
dermė turėtų būti visuomet
pildoma pirmoje vietoje, o tei
sių paskui ieškotume.
Šešupė.

Tegu ieško,
RUDUO.
Tegu gaudo
Šviesi saulutė iš augštybių
Po visą mūs būrį.
(Du kart visas.)
Jau nesišaipo taip linksmai;
Gamta nustojo daug grožybių, Čia jau pradeda ieškoti. Jei
Tušti juoduoja laukai.
sugavo, tad mainosi, o jei ne,
visi šaukia: — Ryk žalią žuvį!
Nyku, miške nečiulba pauk- Ir vėl dainuoja, ir vėl iš naujo
f-v
įsciai,• žaidžia.
Neošia medžiai jau švelniai,
Žaisle traukiasi, kol nusibos
Tik šiaurės vėjas dūksta, šnio- ta.
[kščia Tą žaislę gali maži ir užau
Ir džiaugias, nes tai jo laikai. gę, lošti.
P. M.
J. V. Kovas.
BEŽDŽIONE.
Vienas žmogus nuėjo į girią
ir nukirto medį. Užsidėjęs
vieną medžio galą ant kelmo,
pradėjo į rulius piaustyti. Pa
skui inkalė inpiauton vieton
kylį ir vėl piovė toliau. Mat,
taip daroma kad negnyptų
piautuvo. Paskui kylį žmogus
išėmė ir nuėjo.
Medyje sėdėdama beždžionė
visa tai matė, o beždžionės
jau toks papratimas tą daryti,
ką žmogus daro.
Kaip žmogus prasišalino,
beždžionė iš medžio išlipus, at
sisėdo ant kelmo ir darė taip,
kaip žmogus darė. Bet kaip
išėmė kylį, tai medis susiglau
dė ir privėrė į plyšį beždžionės
uodegą.
Žmogus atėjęs pradžiugo,
pamatęs inkliuvusią beždžionę,
ir ją pasigavo.
Beždžionei šokinėti po me
džius uodega labai daug pritarnauja, bet prie darbo netin
ka.
J. V. K., .s.

ŽINYNELIS.
Žmogus savo amžyje daugiausia sveria, kaip jam sueina
40 metų.
------ o------

Ant Filipinų salų medžiai yra brangesni, kaip kitose pa
saulio šalyse todėl, kad ten me
džią mažai yra.
------ o------

Kišeninis laikrodėlis, kuris
yra atsakančiai padarytas ir
laiką gerai rodo, susideda iš
175 sąnarėlių-dalelių.
----- o----Sakoma yra, kad lengviau
sia išmokti persų kalba, kaip
kitos.
_---- o——
DU ŠAULIU-MEDEJU.
Musės nemėgsta mėlynos
Kartą du šauliu išėjo gau
spalvos. Tuose namuose, kur
dyti meškų (lokių). Vienas
langų stiklai arba sienos mė
nusileido į duobę ir pakliuvo
lynos — musės visai nebūna.
tiesiog , ant meškos. Meška
O jei yrą tai suvis mažai.
šaulį kojomis ir suspaudė.
----- o----Mato šaulys, kad jau jam ries
New-Yorko gyventojai labai
tą pradėjo šaukti savo drau
retai kada pamato karvę, bet
gą, bet nesako, kad jį meška
karvės pieno jie per dieną su
pagavo, tik šaukią kad jis
naudoja daugiau kaip pusant
mešką pagavęs, girdi:
IR AŠ GYVA SIŠLIKAU. ro milijono kvortų.
— Jonai, eik čia. Aš paga Kovėsi pulkai, kariavo,
----- o----vau mešką.
Kulkos zvimbė, kraujas liejos.
Mažiausi žmonės pasaulyje
Bet Jonas buvo gudresnis; Skaudžiai ir mane užgavo, - yra Laplandijoj. Augščiausi
neina į duobę, tik sako:
ten vyrai turi keturias pėdas ir
Aš pagelbos neturėjau,
— Kad pagavai, tai veskie
vienuoliką colių augščio; mo
Tečiau gyvas išlikau.
laukan.
tery s-gi dar mažesnės kokia
— Ji neina, — atsiliepė šau Taikė smūgiai vargo kieto
puse pėdos.
lys duobėje.
Širdin mano kuogiliausia;
----- o----— Tuščia jos! Kad neina, Buvau auka pikto svieto, —
Sakoma, kad ant kairėsės
nereikia. Pats vienas išeik.
rankos greičiau nagai auga,
Nežinojau kur keliausiu,
— Taip, aš norėčiau išeiti,
kaip kad ant dešinėsės.
Tečiaus gyvas išlikau.
bet ji manęs neleidžia, — sušu
—<o•—
ko šaulys. Jonas suprato, kad Aš silpnutis, kaip nendrelė,
Londonas toks yra platus ir
draugą reikia gelbėt iš nelai Bet vilties vis nenustoju.
turtingas gatvėmis miestas,
mės.
kad jei visas jo gatves ištiesIr lyg jūroje valtelė
J. V. K., .s. Mačiau mirtį aš po kojų...
tum, tai iki Petrogrado pa
siektume.
Tečiaus gyvas išlikau.
----- o----LIETUVOS PIEMENELIS.
Kalifornijoj randasi dar toks
Ta
mirtis
nekartą
baisi
Liūdnos dienos rudenėlio,
Stačiai į akis žiūrėjo,
senas medis, kuris turi 366 pė
Paukštužėlių nebmatyti;
das augščio, o 158 pėdas aplin
Bet malonė Dievo gausiai
Tik balselis piemenėlio
Su
pagelba
man
atėjo
—
kui.
Kasdien tenka dar girdėti.
Ir aš gyvas išlikau.
------ o-----Štai už kalno palei krūmus,
J. N.
Anglijoj ir Irlandijoj yra įKadugynai kur žaliuoją
vairių įvairiausių religijų, —
Ten vėjelis vaiko dūmus
PASLĖPTAS ŽIEDAS.
išviso apie 227 sektas. Jų di
Ir ugnelė plevėsuoja;
(Žaislas trioboje arba lauke) desnė pusė turėjo pradžią iš
Pirmiausiai reikia pasiga Jono Kalvyno, Liuterio drau
Aplink ugnį piemenėliai
minti ilgą nestorą, bet stiprų go. Jos ir dabar dar nėra pa
Šįla ir žabus nešioją
šniūrą. Visi žaidėjai gali su stovios, dažnai mainosi, arba
O jų ramūs gyvulėliai
sėsti arba sustoti ratu. Sta- iš vienos kelios sektos pasida
Krūmuos žolę bepešioja.
tiems smagiau žaisti. O vidu ro.
•
•
ryje rankomis visi turi laikyti
Bet štai viskas jau sudilo, — šniūrą, ant kurio bus žiedas
MUILAS.
Ugnies dūmų neregėti,
užmautas ir šniūro galus reikia
sumegsti. Šniūras tokio turi Muilą galima daryti iš viso
O balseliai piemenėlių
būti ilgio, kokio didumo ratas, kių riebumų, kaip antai, iš
Gale kaimo jau grdėti.
bet geriau kad šniūras būtų il taukų, sviesto, lajaus, aliejaus
Mat, jau vėlus vakarėlis,
gesnis, nes žaidėjai gali būti ir iš visokių varvelių. Kad
Saulužėlė nusileido,
pasiskirstę ir liuosai slankioti riebumas galėtų pavirsti į mui
Tai ir vargšas piemenėlis
slepiant žiedą. Žiedą galima lą, pirma padaro tam tikrą
Galvijus namon paleido.
parinkti prastesnį arba tam rūgštimą arba šarmą iš pelenų,
Bet neilgai piemenėlis
tikrą rinkutę. Rankų nevalia vopnos (kalkių) ir druskos.
Su galvijais bekentėjo, —
Paskui tuos riebumus pritaisy
nuo šniūro paleisti.
Tik, kol kartą atsikėlęs
Kada visi ratu sustoja ir jau tame šarme dideliuose katiluo
Daugel sniego paregėjo.
kiekvienas laiko šniūrą, tada se ilgai virina. Taip ir pasida
P. Kv. reikia vieną išrinkti arba pas- ro muilas, bet jis yra dar skysX
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tas. Tuomet jį iškošia per tam
tikrus rėčius, išvalo nuo viso
kių šiukšlių, supila jį į tam
tikras skrynias, (formas) ku
riose jis sušąlą ir sukietėja.
Dabartiniuose laikuose mui
las yra daromas su visokiomis
prietaisomis ir priedais. Ypa
tingai prausiamas muilas yra
išdirbamas su visokiais priemaišais dėl skonio kvapo. Bet
jo vidurinis sudėjimas vis tas
pats.

Čia keletą surinkęs, taip gra
žių tų mūsų patarlių paduodu
pasiskaityti:
Kas bus, tas bus,
Bet Lietuvis nepražus.
o ■
Kaip Dievas duos,
Tai taip ir bus.
----- o----Prie valgio pirmutinis,
Prie darbo paskutinis.
----- o----Ranka. Ir šuva pirktų mėsą
Bet pinigų pas jį nesą
----- o----MŪSŲ PATARLES.
Jei Dievas laikys,
Gerbiamas broliuk ir tu, se Dievas ir maitys.
----- o----sute, gal jums dar nebuvo pa
Dievas
davė
dantis,
stebėta, kad mūsų kalboje, lie
Dievas
duos
ir duoną.
tuviškoje kalboje, yra tūkstan
----o----čiai visokeriopų patarlių ir
žodžių, kuriais maloniai ir Tiesiog daug arčiau,
tinkamai padailinama mūši) Bet keliu-gi vis greičiau.
----- o----kalba. Tų patarlių, ir priežo
džių lietuvių kalboje taip daug Kur gyvenu — čia namai,
yra, jog neapsiriksiu pasakęs, Kur numirsiu — ten kapai.
----- o----kad kiekvienam darbui, kiek
vienam užsiėmimui yra po ke Toks tokį tuoj pažino
lis desėtkus ir patarlių. Gal Ir į vaišes pavadino.
----- o----kam atrodo, kad tie priežo
Kas
teisybė,
tai ne melas,
džiai mažos vertės arba visai
Bet to melo kur bus galas.
be vertės yra, tik kalbą pratę
----- o----sia. Bet taip nėra. Garsus
Negirk
niekad
tik pradžios,
kalbėtojas visuomet savo pra
Nesulaukęs pabaigos.
kalbą padabina patarlėmis,
----- o----priežodžiais, tarsi ją iškaišo
Jauno
kraujas
ne vanduo,
gėlių žiedais. Ir kaip malonu
Ir
jo
širdis
ne
akmuo.
ir nenuobodu tokios kalbos
----- o----klausyti. Tie du, trys patar
Ne tas vyras, kuris kirto,
lės žodžiai ištarti sujudina, ū- Bet tas, kurs atlaikė ir nevirto.
pą klausančiųjų sukelia. Pra----- o----tinkimės ir mes, kalbėdami,
Kokiu
saiku
saikuosi,
kodaugiausiai savo kalboje
Tokiu
atgal
apturėsi.
vartoti gražių ir dorų patarlių,
J. V. P a n e n u p i s.
ir jomis išreikšti savo mintis.

lausimui)
ampelis f
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Klausimas
Socijalistai
smerkia kapitalistus, biznierius, pramonininkus išsijuosę,
lyg jie būtų didžiausi nedorė
liai, niekadėjai, žmonių skriau
dikai. Kaip mes krikščionys
darbininkai privalo žiūrėti į
pramoninkus, ar jie yra dy
kaduoniai?

V. K.

Paaišk’n’mas. — Socijalistų
pasakojimai apie kapitalistų
niekingumą, apie jų nedory
bes yra kreivi ir neteisingi.
Kapitalistai toli gražu nėra
dykaduoniai, tinginiai, vien
blėdį nešanteji. Didžiuma
Amerikos kapitalistų kilo iš
paprastų darbininkų, rank
pelnių. Ar jiems aukso pris
nigo iš dangaus?
Ne, jie
ingi jo milijonus per savo su
manumą, energiją mokėji
mą pamatyti progą ir iš jos
pasinauduoti. Pastatyk kokį
alasavojantį socijalistą į kokio
nors kapitalisto vietą ir tegu
jam prireikia varyti kokios
nors kompanijos reikalus. Ar
bene toji kompanija ilgai lai
kytus? Žinoma, kad ne.
Tuoj darbininkams reikėtų
mažinti algas, o galop ir dirb
tuvę arba biznį reikėtų visai
uždaryti. Tai ir būtų darbi
ninkams ant naudos. Nebūtų
<kriaudikų. Darbininkai lik
tų liuosi.
- ■
Jei kapitalistai tik lėbautų,
dykinėtų, baliavotų, kaip so
cijalistai sako, tai jie urnai ne
MŪSŲ SCENOS ĮVAIRUMAI.
tekti) savo turtų, jie urnai subankrutytų. Tie, kurie mėg
VILKAS IR KATINAS.
sta lėbauti ir tinginiauti, tai
ir lieka driskias, pabaldomis,
— sakme —
cicilikais. Juk šalyse, kur
žodžiai MARGALIO.
Scenai parengė J. F. KOVAS.
kapitalizmai neišsiplėtojęs, tai
VEIKIANČIOS YPATOS: Kalbėtojas — Autorius. Vilkas ir Katinas
ten darbininkams blogiausia.
(Vieta: scenai parengti girią. Kalbėtojum vaikiną parinkti didesnį. Vil- Koks-gi
Turkijos, Rusijos,
kg ir-gi nemažą, jei galima storu balsu. Katinui berniuką parinkti nedideli- Persijos,
Chinijos gyventojų
Turi būti visi aiškios kalbos. Lošiant, visiems reikia gerai nuduoti judėji- padėjimas.
Ten kaip ir nėra
mus. Vilkas turi būti pailsęs ir nusigandęs. Katinas su pašaipa kalba. Rū- kapitalistų.
Tai jų gyvento
bai gali būti paprasti. Kalbėtojas išeina vienas ir kalba. Vilkas pasirodo iš jai emigruoja į šalis, kur ka
xieno scenos galo, o katinas iš kito. Susitik? kalba.)
pitalizmas išsiplėtojęs. Ar
tai ženklas, kad kapitalizmas
KALBĖTOJAS:
pablogina gyventojų padėjimą.
Vilkas iš girios į kaimą atbėgo,
Todėl matomt, jog socijalistai
Ne į svečius, tik gyvybę ganvdams,
pripliauškia
visokių niekų aNes kailį jis savo palydėt nemėgo,
pie kapitalistus.
_ .
Tai-gi jau rietė, kiek tik įmanydams.
Čia nurodėme, jog kapita
O paskui vilką pėdomis iš girios
lizmui plėtojantis šalies gyven
Medžiotojai jįjį su šunimis vijos.
tojų būvis pagerėją tai yra
O vilkas taikėsi kur kieman inerti,
nurodėme, jog kapitalistai
Bet ant nelaimės, vartai visur užkelti.
Bėgdams per kaimą, sutiko katytį,
pakelia šalies gerbūvį. Jei
Kurio ir meldė nelaimę atginti.
Lietuvoj bajorai būtų virtę ka
VILKAS:
pitalistais, kitaip būtų atsi
— Brolyti, dobiliuk,
radę pramoninkų, būtų pris
Sakykie tuoj, netruk:
teigę Lietuvoj reikalingų dirb
Kuris čia geriausias iš visų yr’ kaime?
tuvių, tai lietuviams nebūtų
Kas atitolins nuo manęs nelaimę?
reikėję emigruoti.
Girdi tu lojimą, girdi balsą rago?
Iš to ką viršuj pasakėme
Tai viskas ateina ant manęs nabago!..
neišeina, kad mes pripažįsta
KALBĖTOJAS:
me, jog kapitalistus turime
— Taip vilkas dar skundės, drebėdams iš baimės. tik liaupsyti ir garbinti, kaip
KATINAS:
vokiečiai kaizerį. Kapitalis
— Štai, Jurgis išgelbės tave nuo nelaimės.
tai yra žmonės, jie turi daug
VILKAS:
galės ir tą galę dažnai pavar
— Tai, kad ant manęs jis užpyko,
toja ant blogo, spausdami
Kaip kumelaitė jam nunyko.
darbininkus. Tą daro iš go
KATINAS:
dumo, iš nemielaširdystės.
— Tai dūlink greit pas Tamošiuką
Prieš tai darbininkai ir turi
VILKAS:
kovoti.
Dėl to yra visokios
— Mat nuglemžiau ir jam veršiuką
unijos, visokios darbininkiš
KATINAS:
kos organizacijos. Čia yra
— Ną pabandvk-gi pas Motiejų.
tokia kova, kaip ir prieš ki
VILKAS:
tas žmonių ydas bei nedatek— Ir tas avių neteko dviejų.
lius.
KATINAS:
— Tai bėgk greičiau į Tado kiemą.
Klausimas. — Ar tik vokie
VILKAS:
čiai teturi submarinus, kad tik
— Ir jam prasikaltau šią žiemą —
apie vokiečių submarinus tesi
Galiu ir be pagelbos likt...
girdi. Ar talkininkai neturi
KATINAS:
submarinų, kad jų nepanau— Na, dar bandvk nubėgti pas Pošką.
duoja prieš vokiečius? Kas
VILKAS:
išrado submarinus?
— Bijau su juom ir susitikti:
M. L.
Nuo pernai piktas jis už ožką.
Paaiškinimas. — Talkinin
KATINAS:
kai turi submarinų, tik jie
— E, kaip matau, tai neturi kur dėties,
beveik
visai jų negali pavarto
Visiems įgrisęs, visiems nusikaltęs.
ti.
Taip
yra todėl, kad vo
Na, kas piktadario norės gailėties?
kiečiai dabar neveda pirklyIr kas tavę savamjam vargui gelbės?..
bos,
jų garlaiviai neplaukinčTai kaime čia nerami tokio kvailio.
ja
po
jūres, kaip talkininkų.
Tikrai, nors tavęs ir labai man gailą
Juk ir vokiečiai savo submariBet, būdams kaltas, skūsties liauk,
nus vartoja tik prieš prekinius
(Lenkiasi publikai visi trys.)
talkininkų laivus. Prieš ka
- UŽDANGA
rinius veik negali vartoti, nes
PASTABA. Kalbėtojas visą laiką kraštu scenos laikosi, o Vilkas ir Ka kariniai laivai
lengvai gali
tinas ties viduriu scenos, taip, išrodo, kad kalbėtojas prie anų dviejų nieko submariną nuskandinti.
Subneturi, o tik jis apsako atsitikimą. Geistina būtų, kad už scenos kas nu marinus
išrado amerikonas
duotų šunų lojimą, balsą rago ir toli atsiliepiančius šūkavimus.
Autorius. vardu Lake.
I
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T

damas.

kogeriausia.

tYY

Žinoma, rašyti apie tai, ką T
2. Svarstoma apie pagamini
mą kuopoms finansinių knygų. jis spyčiavo, neužsimoka. Ir
SERGANTI
Paaiškėjus, kad dėl kaip ku paprasčiausias darbininkas ga
rių kliūčių tokios knygos dar lėjo suprasti, kad nesąmones
nėra iki šiol pagamintos, nu vapaliavo.
tarta tos knygos tuojaus intaiIlgakojis.
EIKITE PAS MANE!
APIE DANTIS.
Iš tarpų dantų reikia iškrap syti: nupirkt 100 knygų, su inKam yra dantys?
y Su bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia liga, kuri reika- »>*♦
NEW YORKO IR NEW
štyti tam tikru krapštuku mai dedamais lapais kiekvienoje
Y lauja specialisto patarnavimą
Dantys yra tam, kad su sto daleles arba tą galima pa knygoje po šimtą lapų, išviso
JERSEYS VYČIAMS.
TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI.
Suvažiavimas New Yorko ♦Į* IEŠKOKITE PAGELBOS
kramtyti maistą; tai yra su daryti paimant šilkinį siūlą ir liuosų išimami} lapų paimti
Pradekite tiesiai eiti Sveikatos keliu.
j
smulkinti į mažytes daleles, varstyti tarp dantų. Paskui 15.000. Kiekviena kuopa tu ir New Jerseys valstijų Vyčių
Ofiso valan-V
sumaišyti jas su seilėmis, ir to tam tikru šepetuku nušukuoti rės prisiųsti išanksto mokestį Apskričio įvyks nedėlioj, 7 d. Y 673 Wasdos:
kiu būdu prirengiama maistas dantis, visus jįj pakraščius ir už knygas, o jų galutiną kai spalių, 2 vai. po piet, Karalie
9 vai. ryte iki*!*
hington st.
virškinimui. Be to dantys pri- kampus. Po visako- eeikia iš ną nustatys centro valdyba nės Aniolų parapijos svetai
4 vai. po pie- i
gelbsti kalboj ir dainavime.
skalauti vandeniu. Miltelių tuomet, kuomet jau jos bus nėje, Brooklyn, N. Y.
arti B<
Pageidaujama, kad kuodauIki kol dantys turi laikyti? galima vartoti vieną kartą die gatavos. Viena knyga kainuos
Vakarais. t
Dantys gamtos yra skirti vi noj. Reikia biskį pašukuoti ir netoli dviejų dolerių. Viršeliai giausia delegatų atvyktų. Ypa
ton st
nuo 6 vai. iki i
sam amžiui.
smegenis.
bus drūti ir nešiotis parankūs. tingai kviečiame dalyvaut šia
8 vai.
X
antrų
luKaip mes netenkame dantų?
Vienas lapas nariui tarnaus me suvažiavime naujai susi
Nedėliomis
Dantis prarandame per pu
per dešimts metų. Ir viskas tvėrusias kuopas Apskrityje. ♦♦♦ bų.
10 vai. ryte
KO NEDARYTI.
B. Lauraitis, Apskr. pirm.
vimą, iškritimą, ir nelaimin
bus labai aišku ir paranku už
iki 2 po pietų.
Negyvenk, nemiegok kam rašinėti ir sukontroliuoti.
C. E. Paulonis, Apsk. rast.
gus atsitikimus.
Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus čia gydybaryj, kur nėra šviežio oro,
Kodėl dantys pūva?
♦J9sitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums'tikrą
3. Tartasi apie kalendoriaus
^fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgelREIKALINGA
Dėlto kad į tarpdančus įsis kur saulė neineina. Tyras o- leidimo reikalus. Paaiškėjo,
J^bes Jus nuo kančią ir kitur negero gydymo.
DARBININKŲ.
praudžia maisto dalelių ir jei ras ir saulė užmuša įvairių li kad jau raštų didžiuma yra su
Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—
Darbas
viduje
ir
lauke.
Užmokestis
jos neiškrapštomos, tai jos pa gų perus. Todėl žiūrėk, kad tvarkyta, popiera tekstui ir gera ir nuolatinis darbas. Atsišauki
medikališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas
čios pūdamos pūdina ir dantis. tavo kambaryj būtų kuošvie viršeliams užsakyta. Ir tuojaus te tuojaus prie:
kas geriausia sergantiems.
Kur maisto dalelės užsilaiko? ši ausia ir kuodaugiausia tyro bus pradėta statyti ir spaus HUNT-SPILLER MANFG. CORP’N.. ♦t*
AR JUS KENČIATE.
383 Dorchester Avė., So. Boston, Mass.
Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenorPalei dantų smegenų kraštus, oro.
dinti.
4^malio širdies mušimo, silpną plaučių, apsnūdimo, sunkaus jautitarpe dantų ir visokiose dantų Negyvenk dulkiname ore,
T
PIRK RAKANDUS PAS
Administratorius prižadėjo,
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo
Kambarius švariai užlaikyk. kad Į tris savaites, jeigu kokių
skylaitėse.
J sąnarią, uleerio, žaizdą, kataro, užkimimo gerklės, nuo skausAr mes galime sulaikyti dan Nešluok kambario sausa šluo netikėtų kliūčių nepasitaikys,
mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvį,
RICHMOND’S
ta. Dulkes prašalink drėgnu kalendorius bus gatavas.
tų gedimą ir išpuolimą?
Y konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugą? šią ir daug kitų
Sutaupįsi pinigų.
vligij,
ilgų,
nuo kurių
uuu
Kurių ui
matosi
u tusi pirmas persergėjimas,
nustoti stcuruių
uusiuu
sveikatą ir
Taip, dažnai tą galime pa skuduru ir makačiuolu grin Spauzdinti nutarta 10.000
kaiRakandai
pirmos
rūšies
ir
Atvirtumą
ant
visados.
J
dis ištrink.
daryti.
egzempliorių. Viršeliams pie nos labai žemos.
Aš gydžiau vyrus ir~nloteris per daug metų. Vienas atsilanky- y
Nemiegok su uždarytais lan šinys dar neprisiųstas.
Kaip tas padaroma?
J^mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite,^
Frank R. Richmond,
Tinkamai vartojant juos ir gais. Bent vienas teestie pra T kalendorių apgarsinimų iš
J kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpų laikų gydy-«£»
347-378 Broadway,
So. Boston.
viras.
mo. Aš gydau tik tikrų priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsišvariai užlaikant.
Bostono miesto parinkti pasi
minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
Nesėsk valgyti nenusimaz žadėjo p. M. Venis, jei tik tu
Ką tas reiškia tinkamai var
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvilgojęs rankų.
toti?
M. ANDRIUŠIUTĖ
rės liuosesnio kiek laiko.
♦*<kimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo, T
Tai reiškia vartoti rupaus Nekaišiok pirštų, nei paiše 4. Tartasi apie geležinį kapi
MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ
SIUVĖJA
maisto, ir ilgai kramtyti, kad lio į burną.
t
Dr J. H. KENEALY
talą. Tas dalykas jau sutvar
T
tuomi dantis pamankštyti. Nenešiok kišeniuj sunešio kyta.
Atidarė savo įstaigų naujoj vietoj.
Nueikite pasižiūrėt.
V
673 WASHINGTON ST.
Vartojant vis minkštą valgį, tos nosinės.
5. J. E. Karosas ineša, kad
V
mes neduodame dantims ir Nepraleisk nei vienos savai būtų įsteigta prie LDS. centro
M. ANDRIUŠIUTĖ
♦♦♦ Antros durys nuo Gayety Theatre,
Boston, Mass.
M. Andretcs
smegenims reikalingo mankšti- tės nenusimaudęs.
komisija lietuvių kareivių glo
Boston, Mass.
nimo, o nesukramtytu mais Nekosėk ir nečiaudėk neuž- bojimui ir kitų su kareiviavi Boylston St.,
Room 8.
sidėjęs ant burnos nosinės.
tu apsunkiname vidurius.
(Tarpe IVashington ir Tremont)
mu surištų dalykų aprūpini
Nespiauk nei stuboj, nei sa mui.
Ar dažnai reikėtų dantis va
lėj, nei ant šaligatvio. Tas
lyti?
Po plataus ir visapusiško to
NAMAI
Po kiekvieno jų pavartoji nedailu ir gali praplatinti li dalyko apsvarstymo nutarta 12 šeimynų mūriniai namai su toimo, tai yra po kiekvieno val gų perus, kurie gal tavo sei tokią komisiją būtinai tuojaus letais, gazais ir skalbynėmis dėl kožšeimynos; lietuvių apgyventoj vie
lėse yra. Džiovininko seilės įsteigti. Perstatoma trys kan nos
gio.
toj arti C Street. Randos atneša $1248
yra pilnos tos ligos perų.
Kaip valyti dantis?
metus. Prekė buvo $16.000 o da
didatai: kun. Pr. Juškaitis, M. per
bar tiktai $6.800, ir labai lengvios iš

YY
YY
tt
«♦
tT
*tT*
tT
tT
Y

Sveikata

VYRAI IR MOTERIS

YY
Y

Y

X

tX
tY
iT

T

V

*:t*
*♦*

KALENDORIAI 1918 METAMS!

Venis

DIDELĖS IŠKILMĖS.
Nedėlioj, rugsėjo 30 dieną Šv. Petro parapijos bažnyčioje
bus Prano Juškaičio primicijos. Sumą laikys pats primicljantas; ąrch-kunigu bus klebonas kun. Tarnas Žilinskas; sub-dLjakonu — kun. Jonas Žilinskas ir dijakonu kun. Julius Čaplikas
iš Worcester, Mass. Pamokslą pritaikintą iškilmėms pasakys
kun. Tarnas Žilinskas. Po sumai palaiminimą žmonėms suteiks
primicijantas. So. Bostono ir apielinkių lietuviai katalikai pa
sistengiate ant šių svarbių iškilmių susirinkti, o sykiu pasvei
kinti šv. Petro parapijos naują kunigą, nes kun. Pranas Juš
kaitis pasilieka prie šv. Petro parapijos kunigauti.

ir J. J.

Ramanauskas.

Kandidatams visi vienbalsiai
pritaria.
Kunigas Pr. Juškaitis ir p.
M. Venis apsiima į tą komiisją
įeiti.
J. E. Karosas praneša, kad
jau ir su Jonu Ramanausku apie tai kalbėta ir jis apsiėmęs
į tą komisiją įeiti, jei tik toji
komisija būsianti įstegta.
Taigi lietuvių kareivių glo
bojimui komisija

įsteigta

iš

lygos. Priežastis pardavimo, tame kad
savininkas į trumpą laiką turi neat
būtinai išvažiuoti.
,

LITHUANIAN AGENCY,
A. Ivaszkevicz.
315 Broadtcay,
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
Automoblius

“Overland”

pasažierių su naujais Losorto t iręs.
Priežastis pardavimo einu iš biznio.
Kuris nusipirks aš apsiimu išmo
kinti važiuoti.

--------------------------------------------

1

Edward L. Hopkins

F. Kneižis, Pr. Gudas, M. Ve- tilr veikti taip kaip bus LDS.

Kampas Dorchester Street

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SALDAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ic»
-cream), SODA ir CIGARŲ.
Taipgi įvairią

FRUKTŲ-VAISIŲ.
Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

COSMOPOLITAN
UARMENT CORPORATION.
Didžiausia Lietuvių Korporacija
BROCKTON, MASS.

Mūs Korporacijos narys St. Reikauskas Board Direktorių yra įgaliotas «

rinkti reinkotų orderius ir pardavinėti
šėrus. šėrų kaina $10.00. Esant rei
kalui kreipkitės:

COSMOPOLITAN GARMENT CORP.
BROCKTON, MASS.

Šokių Mokykla.
38 metai kaip uždėta.
Profesorius STERNS
šokių vedėjas.

952 Broadtcay
Kamp. Myrtle Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Elevated Station.
NAUJAUSI BALIrROOM ŠOKIAI. Vienas — pėdas.
Fostrot. IValtzes ir kiti. Atdara nuo
9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro ir neda
liomis. Vyrams ir moterims išlygos
nuo $5.00. $10.00 ir iki $20.00. Mokes
tis iš kalno. Tūkstančiai mokinių lan
ko kasmet.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelia
vakarus, o padarys veidą tyra ir
skaisčiu baltu. Toji mestis išima
plSmus raudonus,
juodus arto
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutė*
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.
J. RIMKUS
P. O. Box 36,
Holbrook, Mm

Parsiduos lengvomis išlygomis, ga

L. VALIACKAS
šių ypatų: kun. Pr. Juškaitis, ;
nis, O. Meškauskaitė ir kun. M. Venis, J. J. Ramanauskas. 238 Broadtcay,
So. Boston.
Pranas Juškaitis.
Veikti Komisija tuojaus ir
Posėdį atidarė pirm. J. E. pradeda.
REIKALINGAS
: ■ -v
Karosas.
VARGONINKAS.
Tuomi ir užbaigtas posėdis
Vietinį vargonininkų paėmus į ka
Perskaityta
praeito
posėdžio
10:30
valanda
vakare.
So. Bostono lietuviški libe
riuomenę tuojaus reikalingas vargoni
F. Virak’s. ninkas prie Šv. Pan. Apreiškimo ba
ralai savo laikračio palaiky protokolas, kuris vienbalsiai
žnyčios. Prie tos pačios bažnyčios rei
mui stengiasi jį inpiršti orga priimtas.
kalingas taipo-gi ir zakristijonas-janiBRIGHTON, MASS.
torius. Algos $50. —
Kreipties šiuo adnu visoms toms draugijoms, Eina svarstyfnai:
resu:
Rugsėjo
23
d.
vakare
po
No.
kuriose liberalų partijukė sa 1. Pirmiausia svarstoma apie
REV. N. J. PETKUS,
24 Lincoln St.., kooperacijos 259 .Vo. 5-tA Str.,
Brooklyn, N. Y.
vo agentų turi. Draugijų revizijos komisiją.
salėj
buvo
socijalistų
prakal

nariai, mat, savo prenume Pasirodo, kad centro nužiū
Jau laikas užsisakyti kalėdinių aprata galėtų liberalų organą pa- rėti kandidatai: kun. Pr. Juš bos, vietoj jų rengtos demon- lotkų,
o tokias galima gauti labai pui
strancijos
Bostone,
kur
buvo
remt, o apmokami draugijų kaitis, M. Žioba ir M. Venis
kias, visokių spalvų ir žemomis prekė
taip-gi ir su puikia antspauda
valdybų antrašų skelbimai la apsiėmė įeiti į revizijos komisi kviestos visos dr-jos kaip jau mis,
konvertą pas:
buvo
minėta,
šiame
laikraštyj,
bai pageidaujami laikraščio ją ir pasižada tuojaus pradėti
S. SIMONAVICIŲ,
E. Main Str.,
Amsterdam, N. Y.
administracijai, nes draugija veikti. Ateinančiame utarninke kad buvo sutikę, bet atsisakė. 260
Tnrn atspausdinęs du puikiausiu piešiniu dėl sieniniu kalendorių, vienas kaip matote, LIETU.
(S. 120)
Nors
atsakymus
iš
anksto
ga

už tą menką dalyką laikraščio žada bendrai su administrato
VOS VĖLIAVA antras, KARALIUS GEDIMINAS ANT ARKLIO; Abudu paveikslai dviem spalvom
turinti mokėti po kelioliką do riumi p. A. F. Kneižiu ir vie vo, bet mūsų dr-jų vardus
nikiai atspausti, ir primenanti lietuviu stiprumą senovęje. Didumas 15x20. Spausdinu taipgi ir
Dr. Paul J. Jakmauh
lerių. Tuos mūsų lietuvius tiniais LDS. iždo globėjais: ant savo plakatų valkiojo.
menesius-dienas su žuviemis ir šventėmis—lietuviškai. Tokiu kalendorių dar nieks neturėjo.
(Jakimavičius)
Minėtą dieną Smelstorius
žmones, tai daugiausia libe panele O. Meškauskaite ir V.
Priėmimo valandos:
Norintieji sampeliu (gatavas Icalenderins) prisiu skite 50c. vienas 30c.,
2 iki S po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
ralai ir išnaudoja.
Sereika padaryti reviziją viso drožė spyčių, vaipvdamas; W»Nuo
Biznieriams
užsisakant daug, daug pigiau.
Adresuokite:
BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON
Tol 502 Š. B.
Reporteris. turto ir biznio stovio, taip-pat kraipydamas ir stenėdamas,
Aug. Laukžemis, 196 New York Avė. Newark, N. J.
visų knygų ir dokumentų dvilinkas ir trilinkas susilenk
Marijos Vaikelių Draugijos “Darbininko” spaustuvės ir
LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
iškilmingos šv. Mišios bus ne LDS. centro ir apie pasekmes
i!
paskelbs
per
“Darbininką.” $
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
dėlioj rugsėjo 30 d., 1917 m.
Skaityk Čia
i!
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios i!
Visi Marijos Vaikelių Draugi Administratorius p. A. F. y
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
jos nariai turi būtinai ateiti Kneižis praneša, kad “Darbi j i mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni- i!
ninko
”
biznis
gerai
stovi,
bet
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
j l gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame darŠv. Petro parapijos bažnytinėn
pavyzdingos tvarkos delei bū | I be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku b
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
svetainėn 8 vai. vyto, nes rei
tų
pageidaujama,
kad
knygų
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
| Į greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri- H
kės daug dalykų aprūpinti
peržiūrėjimas būtų daroma i I
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktostatau tiesiog į namus.
prieš 9 vai.
i!
kiekvieną mėnesį užbaigiant, o i Į
rių.
A. K. MAZALA§,
r
ii
Taigi visi nariai būtinai generalę reviziją bent du, tris f 94 JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN.
Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų prituri atsilankyti sukatoje, rug arba net ir keturi* kartus į me
rinkėjai.
Sienoms popierų, langams uždangalai.
TeL Chart er 4235-4.
sėjo 29 d., 2 vai. po pietų į tus. Tas bizniui nieko neken ¥
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:
bažnytinę salę. Bus svarsto ktų, o LDS. nariai aiškiau ma
ii
ma apie mišias ir kitokius da tydami savo biznio stovį, dar
ti. J. McGowan Co.
lykus.
uoliau
jo kėlimui
pasi
B. V. darbuotų,— kuomet tikrai ma
265 Broadway,
So. Boston, Mass.
tytų savo darbo ir pasiaukaviSankrovos:
mo vaisius.
362 Broadway So. Boston, Mass
LDS. Centro valdybos IV
471 E. Fourth St.,
So. Boston, Mass.
posėdžio protokolas.
Revizijos kom:sijoe nariai
Namai parsiduoda, kambariai parendavojami.
941—943 Washington, St., -:- Boston, Mass.
Rugsėjo 25 d. 1917 m. 8 vai. tam pritarė J. E. Karosas pa
GAISRL
vakare “Darbininko” redakci aiškina, kad garbės narys M.
Pearl St.,
-:- Boston, Mass.
SVEIKATOS, .
jos kambariuose Įvyko mėnesi Žioba šiandiena buvęs redakci
SUŽEIDIMO,
366 Washington St.,
Dorchester, Mass.
nis posėdis LDS. Centro valdy joje ir susirinkimo negalėda
APVILKTUS
686
bos.
mas laukti dėl savo asmeniškų
ST LALUS, '
Telephone: 350 So. Boston.
Į posėdį atvyko šie nariai: reikalų, pasižadėjęs į revizi
(Plato glasa)
975-W
J. E. Karosas^ F. Virok’s, A. jos komisiją, kaipo 'narys įeiĮ

Broadway, So. Boston, Masu

lima įmokėti tik puse.

Vietines žinios

■jį'y *

1916

Centrai Spa. ’

PIRMO ’ KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naują išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.!

Valandos
nno 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare.

Nedaliomis
noo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakar*.

Tel. So Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisakoi.
Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofl»o jdynos
1-3P. M 7-9P.M.

■! do visokias liras
Priskiria Akinta*.

419 Boylston St Bastau, Mass.
-------------------------- -------------------------- —

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti sau J
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk
štampą !r gausi visas informacijas.
DISTRIBUTOR FOR V1UERT C0.
42 Vine Street,
'Montello, Mase.

R.II l’hone. Dickinson S996 M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S.BroadSt., rhiladėlMia,ra
PhvMciin ind Surgeon (lietuvisgydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indiana*
Universitetai Gydo visokias ligas vy.
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijaa.
Ofiso valandos: >11 rito. 2-4 po piet 7-f
vakaro. Nedeliom*: 9-11 rito 1-4popiet.

