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KAINA 5 CENTĄ

BOLIVIJO SINDIJONAI 
SUKILO PRIEŠ BAL

TUOSIUS
LA PAZ, Bolivia. — Po- 

tosi, Cocliabamba ir Šuore 
vietose sukilo apie 90,000 in- 
dįjonų prieš baltuosius ^y- 
ventojus. Įkaitę indijonai 
žudo baltuosius ir degina jų 
namus. Nuraminimui pus
laukinių indi jonų valdžia 
pasiuntė kariuomenę.

Sako, kad indi.jonus- su
kurstę bolševikai, norėdami 
pasi gaut i valdžią i savo ran
kas.

“Baltische Prvsse” pra- 
nešimii,. liepos 19 d. Danei- 
gah Aplankė 900 aipm kie
čių lenkiu Tie atvožė ame
rikiečių lenkų aukotų Pil
sudskiui aukso kardą. Tą 
pat dieną Dancigo gelžinke- 
lių direkcijos rūmuose Lėni 
kijos. generalis komisaras 
surengė Iškilmingą ameri
kiečių lenkų sutikimą. Va
kare išvažiavo visi Varšu

von.

PAMINKLAS PRIE BASA
NAVIČIAUS KARSTO

VILNIUS. — Lietuvių 
mokslo draugija išleido atsi
šaukimą i lietuvių visuome
nę, 'kviesdama aukoti d-ro 
Basanavičiaus kapo pa
minklui. Atsišaukimas pa
žymima, kad tai nebūsiąs tas 
paminklas, kurį nusipelnė 
velionis, o tik vietos ženklas, 
kur guli jokunas. Kapo pa-

TROCKIS LAIMĖJO KOVĄ
MASKVA.^Nariai Troc 

kio-Zinovjovd puses komu 
nistų partijoje laimėjo kovą 
Cenfratinis partijos komite 
tas nutarė grrąžinti “neišti 
kimiems’’ partijos nariam 
visas teises ir palikti juo 
ramybėje.

Trockis-Zinovjovas ir kit 
dar kartą padare pasižade 
j imą ištikimai pildyti bolše 
vikų įsakymus ir prisipaži 
no. kad ligšiol buvo neriša 
ištikimas savo broliu valia

Kalėjimo gydytojas, kuris 
prižiūri kalinius sako, kad 
jeigu Sacco nebūtų paklau
sęs savo žmonos maldavimo 
baigti badavimą, tai būtų 
reikėję po prievartą valgy
dinti Sacco, kad palaikius 
jo gyvybę.

Žmonos maldavimo pa
klausė ir baigė trisdešimties 
dienu badavimo streiką.

VĖL ŽEMĖ SUKRĖTĖ 
JAPONIJĄ

LONDONAS. — Praneša
ma, kad šiaurinėje Japoni
jos daly buvo smarkus že
mės drebėjimas. Pridarė 
daug žalos: nutraukė susi
siekimą gelžkeliais, telegra- 
fu ir telefonais,' sugriovė 
daug namų ir nemažai žmo
nių sužeidė.

sios nuo paminklo statymo 
aukos bus padėtos d-ro Jo
no Basanavičiaus vardo 
švietimo fondan prie lietu
vių mokslo draugijos.

SVEIKOS, SĄJUNGIETĖS

Rugpjūčio 15, 16 ir 17 d. 
d., Detroite, prasidėjo try- 
liktas A. L. R. K. Moterų

- Sąjungos Seimas. ■
Mes sveikiname sesutes 

sąjungi’etes ir linkime,, kad 
šis seimas- būtų gausus kil
niais ir svarbiais nutari
mais.

OAKTjANT), Gal.—Joseph 
Lancaster, 72 metų amžiaus, 
nušovė ant vietos savo pa
čią 42 metų amžiaus po 

'smarkaus ginčo dėlei $100,- 
kad Meksika ,000 savasties. Po to, Lan- 

kaster papildė saužudystę. 
Priežodis sako: “Pinigai — 
galvažudžiai.” Senelis, 72 
metų amžiaus atliko krimi- 
nališką darbą dėl pinigų.

MASKVA. — Bolševikų 
teismas pasmerkė sušaudy
mui buvusi kazokų generolą 
Annenkovą ir jo štabo vir
šininką.

Juos kaitino išdavvste.

RAPID CITY, S. D. — 
Praneša kad prezidentas 
C.oolidge patvirtino planus 
sustiprinimui ir apginklavi
mui, kariuomenės, jūreivių 
ir aviatorių. Prezidentas 
Coolidge nori, kad sekantis 
kongresas patvirtintų' pa
skirtą sumą pastatymui nau
jų šešių kreiserių ir įsitaisy- 
mui kitokių apsiginklavimų 
ant jūrių. Taip-gi skiriama 
nemaža suma pinigų ištobu
linimui ir praplėtimui orlai- 
vininkystės.

Herbert M. Lord. biudže
to direktorisr-sako, kad kuo
met šis planas bus įvykin
tas, tai Jungt. Valstijos tu
rės 1,800 kariniiįpirmos rū
šies orlaiviu ir 1,000 laivu.

COLUMBUS, Ohio. — 
Penkius streikuojančius 

unijistus ir dvi simpatizato- 
res moteris areštavo neva už 
kėlimą riaušių prie Ohio 
anglių operatorių kasyklų, 
kuomtt skobai ėjo į darbą. 
Visi areštuoti neprisipažino 
kaltais ir jie buvo paleisti 
iki teismo po $1,000 kaucija.

Sako, kad apie 300 vyrų 
ir moterų bąndė sulaikyti ei
nančius skebus į darbą ir į- 
simaišius policijai kilo riau
šės ir nevienas darbininkas 
nukentėjo nuo policijos laz
dos.

MEKSIKA DEPORTAVO 
AMERIKOS LAIKRAŠČIO 

KORESPONDENTĄ
LAREDO, Tex. — Meksi

kos valdžia deportavo “New 
York Times” laikraščio ko
respondentą Courcev. Del- 
ko jį deportavo nepasako, 
bet' iš paties koresponden
to paaiškėjo 
nusistatė boikotuoti Jungt. 
Valstijas ir jos prekes ir to
dėl nenori, kad apie tokį nu
sistatymą plačiai sužinotų 
Amerikos visuomenė.

PLANUOJA ATIDARYTI 
KASYKLAS z

S a mdys n eunij istu s

CLEVELAND, Ohio. — 
Ohio anglių operatorių or
ganizacijos vadai šaukiasi 
prie gubernatoriaus Dona- 
hev, kad jis jiems pagelbėti} 
suardyti streiką ir autori
zuotų samdymą neunijistų. 
Sako, kad nerandą būdo su
sitaikinti su streikuojančiais 
darbininkais, o todėl nutarę 
atidaryti kasyklas ir operuo
ti jas neimi jistais darbinin
kais.

BOLŠEVIKAMS NĖRA 
VIETOS KINIJOJ

SHANGHAI, Kinija. — 
Nationalistai dėjo visas pa
stangas. kad atsikratyti rau
donųjų patarėjų.

Paskutinis bolševikų va
das, generolas Zoivsevolodo- 
vič Galens. apleido Hanko- 
vą ir per Mongoliją “parų- 
nijo” į Rusiją.

- Rusams pasidarė karšta 
Kinijoj po to, kai svetimos 
valstybės nors dalinai pasi
traukė iš opozicijos.

Taigi nė Rusijos rubliai 
nesužavėjo kinu.

LIETUVIAI RINKIMUOSE Į 
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

SEIMELĮ
KLAIPĖDA.—Tenka pa

ti rti, kad ligi šiol dar nėra 
nutarta, keliais sąrašais lie
tuviai eis į Klaipėdos seime
lio rinkimus. Manoma,,kad 
sąrašai liks tie patys, kurie 
buvo anksčiau sudaryti, t. y. 
[smulkiųjų laukininkų ir vi
suomenės sąrašas. Visi tie 
trys sąrašai sudarysią blo
ką. ' ?

Dessau, Vokietija.—Rug 
piūčio 15 d. Vokietijos la 
kūnai, orlaiviais Bremen i 
Europa buvo išlėkę 'skersa 
Atlantiko Amerikon. Dėle 
kilusios smarkios audros la 
kūnai grižo atgal Vokieti 
jon 4:24 vai. po pietų. Lauk 
rinkamo kelionei oro.

Jeigu nebūtų grįžę, ta 
oro pranašai sako, gal būti 
su jais taip atsitikę, kai} 
kad atsitiko su Prancijos la 
kūnais.

Orlaiviu Bremen važiav< 
lakūnas August Loose si 
rdviem draugais.

Kartu lekiąs orlaivis Eu 
ropa turėjo nelaimę ir Bre 
meny turėjo nusileisti.

New Yorkas ir Bostonan 
laukė lakūnu.

KLAIPĖDOS LIETUVIŲ 
SĄRAŠAI Į SEIMELIO 

RINKIMUS
t,
. Klaipėdos lietuyii|. galuti
nai -susitarta eiti į seimelio 
J > t , ‘ •
rinkimus 3 sąrašais, — vi
dutinių ūkininkų,, smulkiųjų 
ūkininkų ir vijrtmmenės są- 
rašu. Jie sudarys bloką.

KRATOS MAŽUMŲ ORGA
NO REDAKCIJOJ

VARŠUVA. — “Kurjer 
Porannv” rašo, kad lenkų 
policija padariusi kratą tau
tinių mažumų organo “Na
rio’’ redakcijoj Varšuvoj. 
Suimtas redaktorius ben
dradarbis Karolis A^^Del 
ios kratos Į vidaus m^Rte- 
riją buvo atsilankęs seimo 
narys ir vienas “Nario” lei
dėjų Gninbaumas,' bet jam 
nepavykę jsiižĄi0i, del/l|6 <?- 
sas suimtas Ano.1 JU . r ‘

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

RAC1NE, Wis. — Grei
tasis Chicago, MiltvaHkee ir 
St. Pau! pašto traukinys nu
bėgo nuo relių ir ant vietos 
užmušė mašinistą ir pečku- 
rj. Kiti darbininkai išliko 
sveiki, šis traukinys gabe
no tik pastos ir šiaip kitų 
kompanijų siuntinius. Pa- 
sažieriu nebuvo. Katastro-

L. Vyčių 102 kp. choras, artistui J. Olšauskui vadovauj ant dalyvaus A. L. R. K. Mo 
tęrų Sąjungos Seimo koncerto programoje, rugpiūčio 16 d., Lietuvių Svetainėje, Detroit, 
Mich. šis choras yra? gerai išlavintas ir Seimo atstovės ir visi atsilankiusieji į šį koncer
tą turės progą klausytis dainuojant gražias lietuviškas dainas. '

SACCO IR VANZETTI BYLA 
VĖL AUKŠČIAUSIAME 

TEISME
Nukėlus mirties bausmę 

iki rugpiūčio 22 d., Sacco ir 
Vaiįzetti peticija, kurioje 
prašo išnaujo peržiūrėti by
lą. pateko į Aukščiausiąjį 
teismą.

Šis teismas pradės peržiū
rėjimą antradieny, rugp. 16 
d. Kaip šis teismas išspręs 
•nesiimame spėti, bet tik pa
reiškiame, kad maža yra viU 

Įmeti .

VANZETTI TIKISI PASI
MATYTI SU SAVO _ 

SESERE
Praneša iš Paryžiaus, kad 

Vanzetti sesuo 'šeštadienį 
laivu Aųuitania išplaukė į 
Nevr York’ą. Tai-gi Van
zetti dar prieš rugpiūčio 22 
d. tikisi pamatyti savo sese-

Vaduodamiesi konstitucija ir Seimo nutarimu šiuomi skelbia
me mūsų organizacijos Dvyliktąjį Seimą

RUGPJŪČIO 30 IR 31 DD., 1927 
PROVIDENCE, R. L

L. D. S. kuopos rengkitės prie Šio Seimo gyvai. Išrinkite atsto
vus sulig konstitucijoje' nustatytos tvarkos.

■ “ . I z / ,
' “§38. Kiekviena kuopa gali siųsti į.Seimą bent po vieną ats

tovą. Didesnes kuopos turi teisę po vieną atstovą siųsti nuo kiek
vieno 10 narių? ’ •

SUŠAUDĖ 26 KOMUNISTUS 
KIUKIANGE i 

z KIUKIANGAS, Kinija. 
— Šiame mieste paskelbta 
apgulos stovis. Areštuota a- 
pie 100 komunistų iš kurių 
dvidešimts šeši sušaudvti.

SHANGHAI, Kinija. — 
Praneša, kad Hankove nu
žudė aštuonius komunistus. 
Kinai matyt ne juokais no
ri apsivalyti nuo raudonųjų. 

. J • _ -________ ’ jtį-
BOLŠEVIKAI PASMERKĖ 

SUŠAUDYMUI DU 
generolu

NAITĖ IŠLIKO
NARRAGANSETTęJMj 

— Susidaręs būrelis jauni 
•no iš Worcesterio nuvažia 
vo maudvtis Į šią vietą neto 
Ii Siauros lųiės tilto. Tryp 
skautai, buvę netoli vietos 
užgirdo klyksmą ir nntiėgf 
į vietą pamatė skęstančiu.4 
jaunuolius. Vienas iš to bū 
relio, kuris maudėsi, Jona^ 
Motušaitis. gerai mokėda 
mas plaukti nešė į krantą 
vieną mergaitę, o kita šau 
<ėsi pagelias. Skautai šoke 
gelbėti ir išnešė ant krahtT 
kitą mergaitę. Jų draugas, 
kuris kartu maudėsi, skau 
tų nepastebėtas prigėrė. Tai 
buvo Pranas Baguskis, 2J 
metų amžiaus, gyv. 154 
Perry Aver.ue, Woreester 
Nelaimė atsitiko apie 1:4? 
vai. po pietų.

.Merginos, kurios nuo ne 
laimės vos išsigelbėjo buvo 
Kristina '"Leonaitė ir Kon 
stancija Kaleliutė. gyv. lt 
Sterling Avė.. Worcester 
Tik tuomet pastebėta, ką< 
Baguskis žuvo, kuomet mer 
ginas išnešė ant kranto. Vė 
liau policija surado vandeny 
ir Baguskio kūną.
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ar jhūt| su veterinarijos gydyto- 
įgalba) jmsmerkti atei-

vykstA'itėhordhiis. Tuo iKi- jkitį Vollįetijos įamžino”

3a?-'.C' •

1-i). ■■

A; se kriminale policija sųeme pr< 
‘ beplatinant naktį komunistų [p 

Kas nežino vyskupo Va- l>roklama«> apie revoliu- n 
‘•r* z . i. pi-Jn ' K i ni 4/vi Stumc

« . *■. > ■

IŠKIRS MIŠK<U
► Ateinančiais metais žemes 

ūkio ministerija nuiriafto" iš
kirsti iš viso 2.500,000 ket- 
nąete^įų miško. Miško me-

į ''LABUTI
Mtf-----

lančiaus, ar tikriau sakant' 
t n yvškupo Valančiauskio, 1

džiaus )>us duotamokyk- vadino' Jįs
loms lOOf^Vkū^^m1; Vau jakin 
riams s statybai — 300,000 

einan' 
K tiems į vienkiemius 500,000 
K ktm.; prekybos ir pramonės 

reikalams 455,000 ktm. ir li- 
{ kusioji medžiaga 1,145,000 
j ktm. bus parduota iš varžy- 

tinių. 1 < . - ’ c

ZANAVYKUOS KRONIKA
8 * ŠAKIAI p r i ę š k ą r ą 

buvo paprastas, beveik vie- 
nu žydų apgyvendintas, pro- 

ū vineijos miestelis, Dr.- Vin- 
|. eo Kuirkos vadinafnas

“Žydpilė.”
Po karo Šakiuose į- 

sikūrė “Žiburio” ginmazija,- •S? < , -
ir iš Naumiesčio atsikėlė čia 
apskrities centras. Bet ne
grįstos ir sunkiai išvažiuo
jamos gatvės (išskyms dvi) 
ir negražūs, apnikę namai

^•nanis į siai\ o<u — 
—V ktm.; ūkininkams,

t

i

zT .. , ,>>13Trakt ap. 
j Pirmą Sekminių’ dieną šia-' 

—__-------- . r.”’“ ---------- _ ^šty- kaime, pas ūkininką Jo
kiomis dienomis Šiapliuo- ‘nes, per kulias Varėnos gy-[ ’ 4 ..... .

sųaneįventojui Juozui Skšliųtui 
'perplovė pilvą. Sužeistasis 
jugabentas ligoninėn, ir kal- 
tifunkai' Lapurka Vą^lbvas 
ir Lapinskas Dominėk' Nuim
ti.. 'Jfi

riją Kinijoj šiuos asmenis: 
Giršą Zauerbjhtą ir Biuie 
Bikaitę. Kitoj vietoj suėmė 
Kirkdi Zundel ir Lizą Vi,- 
lenčiuk. Pas juos buvo ras- 

. proklamacijos 
munylėtų žmonių teisių. Jei.7Gi“ki“e K?n^os j. R"s!? 
ne vvsk. Valančius. Žemai- Pos levoku<'1l*J- Nuimtieji žant pastą iš Daugij i

sunkiais laikais švietė Tam-
sią Lietuvos liaudį, jis kovo
jo su Rusu valdžia dėlei tu Ja “50 e^z*

ne vysk. Valančius* Žemai-pos ie'°^u^.V9*l. ... >
rijos liaudis būtų sulenkėju-*Pa^al^utl Slau UJ J1 rė

šią Lietuvos liaudį, jis kovo-

; ir kvota perduota karė ko
mendantui.

r

LEDAI
PANEVĖŽYS.—Važiuo

jant Smilgių keliu kokiame

✓

i, 

' •f

KĖSINOSI PAŠTĄ 
APIPLĖŠTI .

Liepos 18 d. 14 vai. ve-
Va-

riėną, privažiavus Varėnos,

SR-’ B

* ■

(
užsiliko iki šių dienų.

Dab ar,, atsikėlus į Ša-1 
f kius energingam Apskrities 

' Viršininkui Misiurevičiui.
Šakiai kasdien žymiai kultū- 
rėja. Ačiū tik p. Apskrities 
Viršininkui Dr. Vinco Ku- 

? (tirkos gatvė, kuri šiemet bu- 
Vo visai neišvažiuojama, per 
menesį laiko bus akmenimis 
išgrįsta. Miesto Valdybos 
pagalba bus neužilgo Aušros 

S* ' g-vė išgrįsta. Namai, kurių 
? buvo nuo 50 metų aprūku

sių, yra dabar dažomi. Taip 
- Šakių išvaizda kaskart gra- 

žėja. Tik reikia naujos baž-1 
J nveios. ir Šakiams nebus gė

dos būti gražios Žana vyki jos 
centru.

__ Zanavykuos plentas turi 
- tik 25 kini, (automobilium 

pervažiuojamo plento tik 12 
klm.}. Šiemet bus apie 7 

■' klm. plento kapitaliniai at
remontuota. Dar ]>enkių 
klm. intervalu bus Šakiai 
atskirti nuo'kultūringo su- 

. sisiekimo. Visi zanavykai 
pageidauja, kad Susisieki
mo ■ Ministeris pasigailėtų 

r Zairavvkų ir dar šiais metais 
užbaigtų visą 25 klm. plentą 
NaUmiestis—Šakiai remon
tuoti. .*

Plento darbininkai, kurie 
dar ‘ “tikrosios demokrati
jos? buvo pastatyti ir šie
met praeinančius ar prava- 

*• žiuojančius visaip užkabinė
davę (ir labai ciniškai), da- 

t bar p. Apskrities Viršinin
ko yra pakeisti tikrais, dar- 
bščiais darbininkais.

i? Plečkaitis Zanarikijoį. 
; Šiomis dienomis matėsi pas 
t draugus besilankantis dvira

tį , čill draugas Jeronimas Pleč- 
K kai”

si, kaip kad lenkystės rau
gas buvo beapimąs Aukštai
ti ją-

Tam garsiam vyskupui ir 
žmonių, švietėjui /Vainių 
miestelyje^ kuriame vvsku- ‘ketvirtame, penktame klm. 
pas gyveno, nesenai pastaty- nuo Panevėžio pamatai bai
tas paminklas. Paminklo 
atidarymas įvyko 18 liepos, 
dalyvaujant Lietuvos Prezi
dentui A. Smetonai,. Telšių 
vyskupui Staugaičiiu ir ki
tiems Valdžios ir visuomenės 
atstovams. Gražią kalbą 
prie paminklo atidarymo 
pasakė kan. J. Tumas. Žmo
nių į šias iškilmes buvo su
sirinkę apie 3,000- Gaila 
tik, kad apie šio paminklo 
statymą ir jo atidarymą iš- 
anksto laikraščiuose nedaug 
tebuvo skelbiama, todėl iš to
liau atvykusių svečių buvo 
neperdaugiausia.

padarytas pasikėsinimas 
paštą apiplėšti. Pasikėsini
mą padarė Varėnos miesto 
gyventojai Velyvis, Salva ir 
Jackus Petras, kurie suimti 

.'■r vedama kvota.

Vietoj gulėdamas it. ak- 
sų reginį — ledų visai su- niuo apželia. (Lietuvių prie- 
naikinti rugių laukai. . žodis).

(Aly-
d. be-
Mete-

PAŠIRVINČIAI 
taus ap.). Liepos 7 
maudydamas arklius 
lių ežere prigėrė šio kaimo
18 m. Žalis Juozas ir du ar
kliai. Nors vietos gyvento
jai matė nelaimę, bet nega
lėjo išgelbėti nelaimingojo, 
nes tuojau nugrimzdo dug
nan.

X
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f SUSIPAŽINKIT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS*
|___ Nei vįena tauta negali kilti kultūroje ir
’ gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie

na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 

i turi būti.
| Kiekvienas lietuvis turi žinoti apie savo
F tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 

pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip,nedaroma, tai reikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj. ,
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

LIETUVOS ALBUMAS
Veikalas turi 436 puslapių, iš kurių 288 puslapiai 

užimti paveikslais .: . “
Kaiti* $3.50 - Užsisakykite

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass. z

------- ------ - •
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ną Stampkauską įvfko bai
si žmogžudystė. Minėtas ū- 
kiniųkas turėjo 'beprotį Sū
nų, kuris labai neapkentė tė
vų įr Vis rengėsi juos nužu
dyti, ką, per Sekmines ir pa
darė. Ū. ‘ ’ 1 !

Tą dieną du Stampkauš- 
kų sūnūs buvo išėję į atlai
dus. gi. beprotis ir pats 
Stampkauskas buvo likę na
mie. Stampkauskienė irgi 
buvo išėjusi bažnyčion ir su
grįžusi, po pietų prigulė pa
silsėtų, senis Stampkauskas 
taip pat atsigulė. Dabar be
protis paėmęs storoką paga
lį, smarkiai kirto miegan- 
tiems į galvas ir keliais Smil
giais užmušė abu tėvų. At
likęs kruviną darbą, išvilko 
lavonus į netolimą pušyną ir 
pats pasislėpė ant pirkios 
aukšto. Atvykusį Žaslių po
licijai .nors ir sunkiai, bet 
pasisekė paimti beprotį ir 
dabar Kaune eina tardymas.

GRAŽIŠKIAI (Vilkaviš
kio apsk.). Šiame bąžnyt- 
kiemy yra pieninė, tik gai
la, kad ūkininkai nenori vež
ti į ją pieną.

i
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
SEIVAI, Suvalkų apskr. 

— Čia liepos m. 7 d. ėjo' 
valsčiaus tarybos rinkimai 
ąntru kart. Pirma rinkton 
tarybon pateko 8 atstovai 
lietuviai, kas valsčiaus lenkų 
garbintojams negalėjoj>atik- 
ti. Todėl darė visokias suk
tybes, kol valdžia panaikino 
pirmus, rinkimus.

Dėl įvairių priespaudą 
naujai išrinktazį Seivų val
sčiaus tarybą 7 lenkai ir 5 
lietuviai. E.

Tenka girdėti apie Žara- Kad žmonija neišsigimtų; 
sus kjąįdiūga nuomonė, kaj-^reikia fiziškai silpnus (tur 
tai i Lietuvos r Sibiibs ar .Hūt| su veterinarijos gydyto- 
Kamčatką. . Dėl to ir vald|-J jį pagalba) jmsinerkti atei- 
ninkai, skiriami Zarasuosna, ;Čia| mirusiais. Prikalbėta ir 
vykstA'itėhordūds. Tuo tkr- >kitį Vokįetijos ' įamžino” 
pu kas -palįsta Zfirašus' Vi- ^docento Barto giidiybių. N<>- 
tdkids yra nucAndneS. ‘ 1 ■ ’ jrint išvengti panašių gudry- 

Mažaį tėra 'tiėfuvoje to- įb^ ar nevertėtų Šv. Miuis- 
kiu gražių poetiškų apvlin- .Arijai nurodyti mokytojau® 
kilį kaip kad Parašų. J—- '
miestelis'ant‘smėlio kalno, pamokas jie privalėtų vado- 
iš > dviejų‘įusiii apsuptas e-fVau^ls- 
žerais, čia pat- vingiuoja upė Zarasų apskrities visuo- 
Ovillęa, už 1,5 kil. miškas. susirūpino keturkla-
Vasarą atsilanko ir kurorti- i-—
ninku. Jie sakosi geriau pa- ■ 
silsią čia, negu triukšmingoj ■ 
Palangoj. ' 1

Pragyvenimas čia pigus, 
š kelių kambarių ir virtu- ‘ 

vės butą gauni už 40-50 litų 
mėnesiui. Įvairių vaisių, uo
gų pusdykiai. Susisiekimas 
su Kaunu patogus. Kasdien 
kursuoja autobusai. Už 20 
lt. per 6-7 valandas galima 
pasiekti Kauną.

Čia dirba keturklasė mo
kykla ir šiais metais likvi
duoti mokytojų kursai. Nau
jų mokytojų išleista 40. 
Tarp jų yra pasižymėjusių 
“kultūra.”, Prof. Čepins
kio paskirtas mokytojas su
organizavo “Kultūros” bū
relį, kurs kultūrą suprato 
vien kaipo kovą prieš Dievą, 
tikybą. Jei jie būdami mo
kytojais taip pūt uoliai 
skleis tą savąją 4‘kultūrą,” 
tai Lietuvai būtii geriau, 
kad jie važiuotų verčiau į 
Braziliją. Kitas irgi p. Če
pinskio paskirtas “moksli- 
n inkas, ’ ’ nuo Velykų j au 
atostogaująs, . dėstydamas 
kursuose svarbesnius daly
kus, paneigė žmogaus laisvą 
valią, autoritetingai pripa
žino tikybos dėstymą mo
kyklose, leistiną kaipo seno
vės istoriją. Tas pats “moks
lininkas” susirūpino Lietu
vos ir žmonijos ateitimi.

- • > jasų. ! Pats P^^l118’. JšMriaijf jd^dydaini C
_ _ -__ ....................................i.

i pakeitimu komercine 
mokykla. Visoj apskrity 
nėra nė vienos aukštesnės 
mokyklos.

Zarasams būtų lyg ir 
skriauda. Komercinės mo 
kyklos įsteigimo reikalu 
kviečiami susirinkimai. Nu
rodomi Šviet. Ministerijai 
svarbūs motyvai. Savivaldy
bė žada prisidėti. Visuome
nė įsitikinusi, kad nuo atei
nančių mokslo metų Zara
suose komercinė mokykla 
bus įsteigta.

Po gruodžio 17 d. Zarasuo
se pasidarė ramus gyveni
mas. Valdininkai savaran
kiškai dirba savąjį darbą, 
nebereikia klausyti “tikro
sios demokratijos*’ agentų 
nurodymų. Į Varnius nie
kas nenuvažiavo.

Nesenai atsilankė valdan
čios partijos atstovas dek. 
Mironas. Savo pranešime 
kalbėjo dėl Konstitucijos 
pakeitimo, dėl referendumo 
ir k. Pranešimas buvo ga
na kultūriškas, nieko neįžei- 
dė. Bet privačiam pasikal
bėjime gerb. dekanas puolė 
Ūk. Sąjungą, kam ji neno
rinti susilieti su žemėse ūkio 
draugija. Esą išsimanę Ūk. 
Sąjungos vadai kažin kokias 
katalikiškas bulves, silkes, 
kam jie skriaudę žemes ūkio 
Puolė ir kr. demokratus, 
draugiją, kad jie nemokėję 
valdyti krašto ir tt.
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Ar tai ne puikus irw iškilmingas jausmas BRIGGS

jo Ątatyti perkūnsargius, 
^^MSįKisangotų nuo šios 

nelaimės.
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itįs. Kažin kokiais reika- $ u’.u. ■'>
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ŠĖKŠTINYKŲ kaimas 
(Papdelio rak). Prrtšį kai- 

3S27 metais lie|xm 6 die-- 
ną praėjo smarkus lietus su 
ledais,' nuo kurių labai nu- 
ėntejo kai kurių ūkininkų 

; Savai. Ledai buvo riešučio 
didumo ir dar didesni. Tąip- 

: pat pas mus ir jierkūnas 
vietose sudegino 

tfs už tat žmonės pradč-

VISI SKAITYKITE, PLATINKITE IR 
UŽSISAKYKITE LAIKRAŠTĮ

‘DARBįNINKį’p 1 
“DARBININKAS” yra plačiųjų darbo žmo- j 

nių, kaip sodžiaus, taip ir miestų ir miestelių | 
gyventojų laikraštis. Jis teikia žinių apie šalies 
reikalus, Seimo ir vyriausybės darbus ir valsty- ; 
bes vidaus ir užsienio politiką. !

“DARBININKAS” visur atstovauja ir gina 
teisingus darbo žmonių reikalus ir nurodo kelią 
į geresnę ateitį.

“DARBININKAS” rašo naudingų nurody
mų, patarimų ir straipsnių apie žemės ūkį, nau
jakurių, mažažemių, smulkiųjų ūkininkų ir ki
tų žemininkų būvį ir reikalus.

“DARBININKAS” duoda nemokamai juri
dinių (teismo dalykais) patarimų ir atsako į 
klausirtius savo nuolatiniams skaitytojams. 
. “DĮRBiNlSKAS” talpias 
mėlių ir naudingų skaitymų k * 
ir jauniems, kaip vyrams,

“DARBININKAS” yra vfsų
&ai-

72w švelnesnis ir geresnis cigaretas 

Išrūkysi vežimas

draugas ir patarėjas* , Kiekvienas pri
tyti ir kitiems patarti išsirašyti “DarbMInką.” 

“DARBININKO” kairia tik 8 litai metams, 
pusei metų 4 lifaf. Amerikoje; Anglijoje dvigu
bai. '
. “DARBININKAS ekvieųąMvaife

dažnai su priedais.
“DARBININKO-’ 

jos adrosas: Koknos, 
2-rn, LITBVANIA
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II. Dovans 

jaus dovanos skirs-

pašalpos skyrių) įstojimo 
okesčio nemoka. Visos ki-. 
s mokestys pasilieka, kaip 
įstatyta statutais.*
5. Vajaus metu prirašomi 
iriai nuo 18 iki '50 metų į 
įaugusių jų skyrių ir nuo 1 
etų iki 17 metų į jauname- 
ų (vaikų) skyrių.

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

-- . ' * - 5
Dv. Vad. — Kun. P. Saurusaitis, 

2334 So. Oakley Are., ' 
Chicago. UJinois.

Jei- Reaktorius—Kun. ‘C. Matulaitis,

prasti savo mosyKias lan
kančių vaikų; pžblemus, ir 

su jais pasidalinti Amerikos 
istorija; tėvui, kaip jis gali 
genaus suprasti Amerikos i- 
dealiis, politiskas-problemas, 
sportų arba kitus Amerikos 
mokyklas lankančių. vaikų 
problemas., ■
JSjekvienas piešinįnkas ga

li prisiųsti kiek, tik nori pie
šinių. Tik reikalaujama kad 
•būtų prųsiųsti “entry” 
(Įėjimo) blankų; kurią gali“ 
ma gauti iš Poster Secreta- 
rv of the Sodely, 120 Beile- 
vue PI., Chicago, HV. Kon- 
testas viisems atdaras, 
gu sprendėjų nuomonei, pa-. 

į 'siųsti piešiniai ueperstato
■ tinkama tikslų tai draugystė 
. gali sulaikyti dovanas. .
> Piešiniai turi užimti vie

ną popieros arkušą iš 24x36 
- colių. Nereik vartoti dau-
■ giaus kaip keturias pamati- 
l nias spalvas, kad būtų gali

ma roproduktuoti keturius
s arba mažiaus spaudinimų. 
y Po paveikslu - patartina 

padėti vardų/‘TfeiNational

Organe skelbiamos 
*ste dalyvaujančios 
os, kontesto darbuoto^

_ s naujos



Milžinas atlieka

tautoms jų 
—tas mums,

ga 
W įta 
Svarba

jei Dėklių 
mų!

Deja, tų

tį valiai pas

į Tarant-

tuojhetu,
b.-ė.ai t

boselių ade- 
yra ištikrųjų

etais patarimais
ŽSžiH a- »aa

>mas, jis ne- 
neišdildomas, 
r sau Tautos

atsakė Oblomo-
* ,♦ ’ 

H* '.'V U ’<

mes Į lietuvių visuomenę 
karštai kviesdami jų palai* 
kvti mūsų sumanymų — su
mesti aukų Tautos Didvyrio 
kapo paminklui statyti. Te
gu kiekvienas lietuvis atlie
ka savo pareigą! Tegu kiek
vienas padeda mažutę- savo 
plytelę ant Didžiojo Vyro 
kapo'paminklo 1 Tegu tasai

tpė Tąraętjffas. - 
jo, jau dvieji bus 
Ar-gi Čia didelį p

šiaurys, nei nepaliaujamas, 
greitas metų bėgimas...

opąy kad ji paremtų, jo 
gaidas, ir štai centro val- 
ba gauna iš kuopta pilną 
asinimų ir įtarimų, nacha- 
ką ir storžievišką ttkozųi 
rašytą' “nesamdyto bose- 
” tulžimi. Ukaze netrūks- 
tokių žodelių j kaip carai, 
^totoriai, despotai ir t. t. 
d tie nesamdyti boseliai

» ii /irrf iiji >1

— Koks giminaitis t Pas mane jokio 
naičio nėra, — nedrąsiau paskubom atsakė 
siejevas išvertęs akis. • *

— Na-gi tas, kurs čia tarnauja, kaip 
Afanasjęvu vadina. Kaip ne giminaitis? • 
minaitis. . Y

. — Aš gi ne Aafanasjevas o Aleksiejeva 
re Aleksiejevas t — aš neturiu giminaičio.

—-Giminaitis, dar ko! Toks pat, kaip ir 
ta, niekam tikęs ir vardu Vosilij Hikblajei

— Dieve mylėk, ne giminaitis; mano v 
Ivan Al^ksiejevič. '

— Na, vistiek, panašus į tamstą. T 
kiaule, Tamsta jam tatai pasakyk, kai si

— Ašjb nežinau ir niekad nęsutriatęs: - 
bėjo Al^siejevab atvertamas tnbakierkąJ

— Duok gi tabokos — tėrė Tifantjevas- 
pas tamstą niekam tikus, ne prandūziška t 
ir yra, — tarė jis pauostęa: delko ne pr 
ziJkal — .gmęžaFpndM dar. — tStikro.l

eiams apie šį reikalą, priim
tų į savo rankas sumestas 
aukas ir pirma proga j aš at
siųstų Viiniurišiuo.Udrę^i: 
Wilno, G^nacjdifia-Nr. 4, 
Lietuvių Mokslo Draugija 
•Kapo paminklo projektas ir 
sąmata bus paskelbti veiiait 
Likusios nuo paminklo sta
tymo aukos bus padėtos Dr.

nas kvaily? Dtiok greičiau apsirengimą ponui.

— O tamsta pirmiau įsigyk šavąjį Zakarą ir

ne Prie amžinojo garbinimo 
draugijos jaU prisidėjo 15Q0 
katalikų. Per Velykas baž
nytinės iškilmės buvo laiko
mos vienoje Rio de Janeiro 
miesto aikščių,10,000 kata-, 
likų priėmė šv. Sakramen- 
tns. Jų,tarpe buvo daUg se
natorių, atstovų, aukšto tao- 
kšfo žmonių, genęfolų ir L t

Paskutiniosios Brazilijos 
statistikos rodo, kad visuo
se jos 880 miestų ir 1407 
valsčiuose gyvena 39,870,000 
gyventojų. Vidutiniai_ tai 
sudaro apgyvendinimo tirš
tumą 4,7 gyventojus viena
me kvadratiniame kilomet- 

■ r. į.ruį—į-- ■ ■ —,

..»x
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tarė Oblomovas: 

io, geriau pagalvok ką 
kaa...}

5^ fflcL Štimė” 166 n-ry įdė
tas jo korespondentei' pasi
kalbėjimas sii min. pirmi
ninku ir užs. reikalu inin. 
prof. Voldemaru einamai
siais reikalais.

Į korespondento klausimą

gipsuose priimtas 
jas Vilniaus klaui

abiem kalbom ; ‘.-
d} bandyti eiti į Seimo 

rinkimus Lietuvoj ir Latvi
joj išstatant rinkimų sąra
šus su abięjų vienybes
lozungais. - ’

1 ■ •
/ 7 - ’ ’ '

-Aš vis tau pirmenybę duodu, 
butą padaryt.. Z vPaląuk gi,

~ Aš tyčia iš anksto užėjau, kad sužinočiau 
kokie bus pietūs. Tu vis kaž kuom manė imafti- 

; dabar sužinosiu, kĄ tu liepei Šiandien paga-

— Sužinok ten virtuvėje, — tarė Oblomovas. 
tatairt jevM i»jo.
-^jBūki mielas, -r, tarė jis sugrįžęs, jau

tiena ir veršiena! Ech, brolau tu mano. nemoki 
V1 SLyeųti o.dąp dvarponis! Koks tu popas? Gy
veni miestiškai p chango pataisyt nrinokilM& 
deras nttpifttaF 7 ' L ' L

pirmininkas pasakė! 
konstitucijos pakeitinro 
jektas pirma bus vieša 
skelbtas, ka tisubm|tįj|| 
tų su juo sUsipažūaį^P 
reikšti savo nuomonę^ 
kum pakeitimų prbjį 
bus paskelbtas “Vyr.'Ž 
se” ir prie to smulįkoį 
ir taisyklės, kaipyykdį’l 
ferenumas. Prie to “Še 
iiia*’ ’korespondentas p] 
ną, esą būsią leista špS 
dėl tų projektų laisvaį 
tarti. .J

Kndn įvyks refeteM 
dar tikrai negalima p# 
ti, bet taKartimiausid* 
dies dalykas. & 

<“IAr'štime,,ko?ą^ 
tas dar sužinojo^ JEat] 
kito mėnesio pradŽĮ^i 
siąs Latvijos užsiėmę iį 
tų ministeris, F. Cieled 
daryti revizi jąv prpf^S 
marui, ktiris per btiV.j 
Čakstėš laidotuvts B 
viešėjo pas jį dvi d&gjjĮĮ

sušaukti Rygoj 192$yi 
ke Latvijos jatiniMiM 

Rezoliucijos if nuia 
priimti vieriu balstt||| 
tL vakariidam posėdį 

< ; ^Lietuva’^ 
Y.-r ..

Ne, šičia norį 
kur gi tų? Pai 
savaites išsikraustyČiail..

— Koks aš tau atsiradau patarėjas?. < Be 
reikalo tu įsivaizdini.. 7

— Aš nieko neįsivaizdinu
— be triukšmo, be k 
daryt. Tu žmogus p:

Tarantj e vas jau neklausė jo kalbos ir apie ką 
tai galvojo/ . . ' .< ...: - ,

— Taip ir būti, dėkuok man, — tarė jis nttši- 
imdamas skrybėlę it prisėsdamas: — liepk pie
tums paduot šampano: tavo dalykas atliktas. <

— Kas tokio ? — klausė Oblomovas. •

— Sampano'busi -Tė.j
^—Mielai, jeįjpatatimasvertas... ,r

* ■>** - ■' z ■ - *■ » -» < •{■'

— Ne, tai tu pats patarimas nėvėrtak Ką; 
aš tau veltui patarimus davinėsiu? Nja, ki nįtįš 
jo,pridūrė jis, rodydamas iAlekšfep 
ar pax;jp pminaitį.,. t,.,...,.-. . ;

. -v , 
i ! "
bes ir atskilų partiją 
labiau asmehiški, n 
principiniai motyvai1- 
kritai'nedarom jokio si 
mo.tarp partijų. Mes 
4arn joms, kiek galiai 
ditUs ir jokių ypatlng 
šių neturinti nė viena

lesilankysiu. Matai, kaip niekam ver- — Tai duokyisusjjtenai duos grąžos, nebijok! 
jis užsilaikęs cigarą,.— negalima rū- j-g įgtįįgfke, iŠ rankų Oblųmovo, asignaciją

; ir gudriai įsikišę kisėniun. . ;
iksti atėjai, Michail Andrejevič, tarė ^ AŠ jau eisiu,—tarė Taranjevas\ižsismauk- 
imas. .• , damas kepurę: —penkiomis būsiu; reikalinga
jau aš tau ar ką? s ’ kažkur Užeiti: žadėjo vietą vienoje gėrimų konr
aš'tik taip ūastebSauj tu nam-astai toro^ pasiteirauti.;. Štai ką, Uja Djiė: 
ini o rw Pi negautum tu bričkos šiandien Ekateringojan, nū-
uu, o:dabar vospi^

Oblomovas neigiamai papurtė galvąį ; | Vti.t
.Ką tinginys ar pihigų, gaila ?Xli tik ^fail- 

čiipmaiše t— tarė jis. r— Kol kas sudiev į; P0’’
- — Palauk Michail Andriejėvič, —pertraukė
Oblomovas: nfian reikėtų apie karką pasitarti su 
tavim.*-. . .i '

• — Kų dar tau? SakykxgTeičiau: man nėra
laiko. ■ • ’ i-'r' • / • • . i .

vii. L *3



•Eisime,

aukotojai

kuždėjo j ausį

Kriaučius Bėdoj 

ęA. Giedraitis, kempių užžiū- 
reto jas ir-gi papuolė į~ sausųjų 
nagus. Rugpiūčio 1 d. š. m. 
biivo nugabentas i šaltųjų. Pas 
kriaučiukų rado keletu, vyrukų 
ir vienų moterėlę ir tuos nusi
gabeno į š^ltų^ų. Sulaukę die
nos, kriaueinko draugai užsi
mokėję paskirtų bausmę buvo 
paleisti, o savininkas po kauci
ja išimtas ir laukia teismo.

Apgailauja Šarkį.

Visi lietuviai, sužinoję, kad 
mūsų kumštininkas pralaimė-

jų parapijoj yra nemažas 
s stambių aukotojų baž- 
Uabui. Jų vardų dar kol 
beskelbiame, nes yra ne- 
|«sižadėjusiu. Kaip tik 

us išpildvs, paskelbsime 
kartu. -

totai pradeda taisytis

do dirbtuvėse pradeda 
išdirbti, nes jau permai- 
ujus korius. Kitos dirb- 
Ueblogiausia dirba. Dau- 

ttt bedarbiau jančių yra iš 
^.dirbtuvių.

LDS. 72 kp. koresp.

'2 kp.’ 6nėnesihis stfsi- 
įvyks 21 d„ rugpiū- 

klps kambariuose. Vi
te su mokesčiais, o y-

ženklai

Mlji nanai, krečiami lietuvių Kolonijoje, tada neręi- 
irit susirinkimo iružsi- ketų mūsų brangių yliėtuvių 
duokles. Jei katrie ne- visaip pravardžiuoti. 4 

eiti ant susirinkimo, tai Mes,.visi Maspettib lietuviai, 
gali ateiti į biurų linkime ilgiausių metelių Tė- 
iį‘ kampas Carddhi' ir’ viri1 Ęrigmanui ir pasiliekame 

Iriėtefr prie Šv. Jurgibtant visados dėkingi u$ aptari-

f t >
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LIETUVOS ŽENKLAI. IšlISLAND SROVE, ABINGTON, MASS.

GRAUDŪS VERKSMAI. V

EUCIIARIST1ŠK0S STACJ

POEZIJj

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
P OGLOBA MOTINOS ŠVČ. 

VALDYBOS ADRESAI

VYČIŲ HIMNAS—Parašė 
BLAIVININKŲ HIMNAS 
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALII 

ŠIŲ NAKCELY________ _
SIUNTĖ MANE MOTINI 

VAI AŠ PAK1RSČIAU _ 

UŽ ŠILINGĖLĮ_________
SKYNlAu SKYNIMĖLĮ 

LIGHO (latviška) ______

ĖMĘS IR KALBĖK: Dekk 
rašė Juozas V. Kovas. K;

GILIUKINGAS VYRAS—
ELGETŲ GUDRUMAS - 

rijų Juozukas ______

UBAGŲ AKADEMIJA IR 
tą; parašė Seirijų Juos

SNIEGAS—Drama 4 akti
ESUMAS—3-eia dalis dn 

Kun. L. Vaicekauskas

Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJOS.
P. S. Jeigu būtų lietus, piknikas bus perkeltas ant sekančio sek
madienio, Rugpiūčio-August 28.

KRISTAUS KRYŽIUS, Sta 
gūžio, Birželio ir Spalių i 

IŠGANYMO APSIREIŠKI! 
Jėzaus Kristaus. Vaidi 

DANGAUS KARALIENĖ, 
darų 75 centai, su apdai

RUGPIUCIO-AUG. 21 d. 1927
• • 7

RENGIA MOTERŲ SĄJUNGOS 63-ČIA KUOPA

f U- '
I

žinios
- 1

LDS. SUSIRINKIMAS
Ketvirtadieny, rugp. 4 d. 

įvyko LDS. 1 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkusie
ji g\Aai svarstė organizaci
jos veikalus. Išrinko du de- 'vinias-piknikas 
legatu Į LDS. seimą, 
kį ir J. Guzevičių. 
nutarė smarkiai ruoštis aps-k 
krivio išvažiaviman. kuris vietinės taip ir Bi+ghtono 
bus rugpiūčio 21 d., Įkilau- draugijos toje dienoje netu- 

> rotu

CAMBRIDGE, MASS.
Pranešimas

Šiuomi pranešam kad Švč. 
Panos Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos išvažia- 

> Įvyks rugp. 
, K. Kiš-i'28. 1927. Romuvos Darže, 
Taip-gi |Meitėlio, Mass. .

Labai prašoma kad kaip

MOKYKLOS UŽBAIGIMO
• VAKARAS

Penktadieny, rugp. 12 d. 
buvo So. Boston’a vasarinės 
mokyklos užbaigimo vaka
ras. Programa. kurią išpil
dė* vaikučiai buvo Įvairi ir 
publika buvo patenkinta. 
Kalbėjo kun. K. Urbonavi
čius ir kun. Strakauskas.

Vakaras ] m vyko ir mo
kyklos fpudau Įėjo keletas 
desėtkų doleriu.

i

SUAREŠTAVO “BOMŲ 
GANGĖS” VADĄ

So. Bostonas žinomas kai
po “bonių” lizdas. Per daug 
įlietu čia buvo organizuota 
plėšiku 
dinama 
gang.’

“gaiige,” taip va- 
‘ "Stove Gustin

Toji gauja gatviniu 
“bumelių” apiplėšdavo pra
eivius. Lietuviai irgi via 
nemažai nukentėję. Bet nuo 
nekuriu laiko ir toje “gan- 
gėje” ėjo nesusipratimai. 
Štai sekmadieny iš prava
žiuojančio “ta.vicab’ pasilei
do .šūviai, nuo kurių žuvo tū
las 5Vright. ’ Pasirodęs kad 
las Wright.Pasirode, kad tai 
buvęs narys Gustin “gan- 
ges” galva Gustin ir dar du 
jo draugai. Jis kaltinamas 
nušovime žmogaus. Sako, 
kad toje “gangčje” nuo se
nai ėjus kumštinė kova tar- 
|Mi narių ir spėja, kad 
Wright nušautas už “neišti
kimumą” savo vadui. Kaip 
ištikrųjų buvo paaiškės vė
liau. ,

Šiaip ar taip So. Bostonui 
laikas apsivalyti nuo tokių 

piliečių.

“DARBININK

NAUJAS “RADIO“
Šiuomi turiu garbūs pra

nešti interesuojantiems as
meninis, kad aš šiose durno
se gavau naujai išrastą 
“Radio,” kuris veikia be ba- 
tarūjų, — pavartojant elek
tros jėgą.

Abršmiiiūtas “Radio” bus 
demonstruojamas nuo 1G d. 
rugpiūčio mėn. š. m. iki 21 
d. 375 Broad\va\. So. Bos- 
ton. Mass. Felikso Zaleskio 
naujai uždėtoje krautuvėje.

Malonėkite atsilankyti.
Su pagarba. .

FelikstLs Zalcskas

PRANEŠIMAS
Hiuoini pranešame ir nžkvie- 

čiaim* visus Mass. Valstijos 
IJetuvins dalyvauti ant VA IŽ
UOS BUTo ičio Metinio Iš
važiavimo. kuris Įvyks Nedė- 
lioj, Rugsėjo-Sept. 4 d., 1927. 
Vieta VOSE PAVILLKJN, 
Mavnanl, Mass. šitas išvažia
vimas bus daug didesnis ir į- 
vairesnis už pereitų metų. Vie
ta extra good. Bus daug PR AI
ŽŲ IR GRAŽUOLIŲ KON
VENTAS.

Kelrodis: Tolumas bus apie 
25 iii. nuo Bostono. Važiuo
jant per IValtliani. Mass. im
kite Iludson. M nss. kelią 117 
iki <lavaži įlosite Parker St., 
davažiavus Parker St., sukitės 
po kairei ir važiuokite iki Old 
Marllami M. Vose’s Pavillion 
Irtis matyti pradžioje to ke
lio.

Važiuojant per Concord, 
Mass., imkite Mavnanl kelią, 
davažiavus Maynardą. važiuo
kite Parker St. iki Old Marl- 
boro Rd. apie 1 '. už M ay nardo. 
Tėuiykite Vaizbos Buto iška
bos.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
IŠREIŠKĖ SAVO 

MINTIS 
metus suvirŠ, 
konipani ja.
eigaretus ir ta-

P. 
kuri

Per 3 
Lorillard 
išdirbinėjo 
baką per 1G6 metus suvirs,
tyrinėjo kąd padirbus naują 
ii* geresni cigartdą. Jie ži- 
nojo kad Amerikos publika 
nori ką nors naujo cigare- 
iuoso.

Rūkytojai gaudami paten
kinimo iš cigaretų už 15c.. 
suranda kad OLD GOLD ei
ga reta i vra nepaprasti ir 
juose yra ką nors tokio ko 
nesiranda kituose eigaretuo- 
se.

OTJ) GOLT) jtekandžioja 
liežuvio ir nenuvargitia ger
kles. Nėra kosulio vežime. 
Gali juos rūkyti ryle, dieiją 
ir vakare be jokios gerklės 
iritaci jos.

Pradėk šiandien ir nusi
pirk OLD 
jeigu nori 
garėtuose.

Skaitvk 
ga ridu 
merv. 
ko ir
draugų ir šeimynoj. Jie tel
pa nuolatos.

GOLT) eiga retu, 
ką nors naujo ci-

OLD GOLD ci- 
skelbimą šiame nu- 

Rasi jame daug juo- 
malonumo dėl savo

GERA PROGA
Turime gerą progą lietuviui 

jaunikaičiu, kuris su pilnu noru 
norėtų dirbti dėl automobilių biz
nio. Domės nekreipiama j pirmes
ni patyrimą bile tik turi laipsnį 
moksle ir taipgi y pat iškurnąs rei
kalingas idant kad susipažinti ir 
parduoti lietuviams vieną iš ge
riausių automobilių Amerikoje. 
Pageidaujama kad mokėti kalbė
ti ir lietuviškai, bet visų svar
biausia turėti norą dirbti.

Jeigu gali ši reikalavimą išpil
dyti, mes parodysime kaip būti 
pasekmingu. Visi atsakymai j šį 
skelbimą bus -užlaikomi slaptybė
je. Atsakymus siųskite taip: 
“Darbininko” ofisas, Box 20, So. 
Boston, Mass. (?)

VAIZBOS BI TAS 
(Skelbimas)

MARIJONA ŠIRVAITIENĖ,
t

Įžymi solistė, dainuos A. L. R. K. Moterų Sąjungos šeiminiame koncerte ir kituose seimo 
rengiamuose vakaruose, rugpiūčio 15, 16 ir 17 d. d. P-nia M. širvaitienė turi labai malonų 
balsą ir visuomet patenkina publiką, patenkins ir šį kartą. . i

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

f

Pirmininkas — M. Zloba,
539 E. Sėventh St., So. Boston, Maso 
Telephone South Boston 8552-R.

Vice-Pirrainlnkas — J. Petrauskus,
17 Vale St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. Glineekls,
5 Thomas Pk., South Boston, Mum 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
3C6 Broadway, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay. So. Boston, M&st 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 Winfiel<! St.. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
ueilėldienj kiekvieffb mėnesio, 2-rą va
landą po pietų, parapijos salėj, 492 E. 
Seventb SU So. B<r»ion.

ĮVAIRI
MANDAGUMAS—įvairūs patai 

visuomeniniame gyveniąie. F 

APIE KATALIKŲ TIKYBOS 1 
privalumų, ypatybių ir tikr 

'Kun. Jėzuitas Feliksas Cozel 

TRETININKŲ JUBILIEJUS- 
aprašvnias Šv. Pranciškaus • 

HUCKLEBERRY FINNAS—1 

PATARMĖS MOTERIMS—pa i 
me, šeimyniniame ir visuom 
V. Kulikauskas___________

BEN-HUR—Istoirjos apysaka 
įdomi ir plačiai žinoma knj 
nas Montvila_____________

TEN GERAI KUR MŪS NĖ 
viams sekasi Amerikoje. P

TRYS KELEIVIAI—Krikščio 
apysaka. Parašė T. Vyniai

TRUMPI SKAITYMĖLIAI—1 
rius gyvenimo atsitikimus.

TURTO NORMA—moksliški i 

KELIONĖ APLINK PASAUI 
rybas be galo įdomūs nuo 
Parašė Julius Verne. Verti

PRAMONINĖS DEMOKRAT 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI 
Parašė P. Žadcikis._____

GERUMAS—aprašymas apie 
Vertė Kun. 1\ L._______

TABAKAS—NUODAI—rūky 
parengė S. Kaimietis____

UŽKEIKTA MERGELĖ SU 
a p y s a k a______ ________

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR 
nigas Tarnas Ž i 1 i n s k;

APAŠTALYSTĖS MALDOS 

GEGUŽĖS MĖNUO—Kun. I 

ARITMETIKOS UŽDAVIN 
VAIKŲ DARBYMEČIUI—E 

PETRIUKAS—laiškai vieno 

BOLŠEVIZMAS — Kas tai 
Rusijoje___________

ŽAIDIMŲ VAINIKAS—Sai 
gaidomis. Sutaisė Matas 

LAIMĖ—(poema). Parašė 1 

MŪSŲ TIKĖJIMAS—Išaišk 
tė Jonas M. Širvintas.___

BITININKAS. Parašė Tėvas

PIKNIKO PROGRAMAS
1. Kalbės Montello kleb. kun. J. švagždys; 2. Virvės traukimas;
3. Eis lenktynėn moterys ir vyrai ; 4. Toniko atradimas; 5. Bul
vių kasimas. Bus ir daugiau Įvairių žaislų, kokių dar nesat matę. 
Laimėjusieji pirmenybę žaisluose gaus nepaprastas dovanas. Nepa
mirškit pasiimti bathing-suits, ne s galėsit maudytis.
Taigi, gerbiamieji, vietiniai ir iš apielinkės, nepraleiskit geros pro
gos. Kviečiam visus atvažiuoti: Bostoniečius, Worcesteriečius, 
Ncrwoodiečius ir visus kitus. Jau gavom žinią nuo Montello gerb. 
klėb. kun. J. Švagždžio.kad jis atvažiuosiąs su visais savo parapi- 
jonais.

Pirmininkė — J ieva. Marksienė,
623 E. Eighth St.. So/Boston, Maa. 

Prot. Raštininkė — Ona Siaarienė,
443 E. 7th St., So. Boston. Masa 

. _ Telephone South Boston 3422-R.
iį. Raštininkė — Bronislava CIunietJe.
13) Gould St., W. Roxbnry, Mass. 

iždininkė — Ona StaniuiiutC,
105 W. Gth St, So. Boston. Mass. 

Cvarkdarė — Ona Mizgirotenė,
1512 Colurnbia R<1. So. Boston. Mas* 

ijraujrija savo susirinkimus laiko kat 
antrų ątamlnką kiekvieną raėne*. 

vekare. pobnžnytinėj svetainėj 
Visais dr-jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu. 

D. L. K. KEISTUČIČTdR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — .Tonas Adomavičius,
280 E Street. South Boston. Mass. 

Vice-l’irniininkas — Povilas Kuka,
95 C Street. South Boston, Mass. 

Prol. Raštininkas — Ant. Macejunas.
450 E. Seventh St.. So. Boston. Masu. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikls.
109 B«>wen St.. So. Boston. Mass. 

KasierUis — Andrius Zallecltas,
611 E. Fifth St.. So. Boston. Mass, 

Maršalka — Knz. Mikailionls,
fXX5 E. Bro:i<hvay. So. Boston. Mass 

O. L. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsinhis susirinkimus kas pirmą 
nolėldienj kiekvieno mėnesio 2-rą 
merlu 694 IVashington St.. Boston, 
Mass., 1 :.*W vai. j>o pietų. Ateidami 
nnt susirinkimo atsiveskite su savim 
•langiau naujų narių prie musų drat> 
ttlj<m prirašyti.

IŠSIRENDAVOJA NAMAS 
H MŲ KAMBARIŲ. Šiltas ir šal
ins vanduo, balh, Ražas ir fnr- 
tiare. Honda $35. i mėnesį. Kreip
kitės: MUS. GRIIFIN. 1 Ashlmr- 
ton PI., (’ambridirr. Mass. (Nuo 
Essvx St., prie Centrai Sq.^ Tel. 
Univ. 3417-M.

Boston. Masa 
Mlckpvičtna, 
Boston. Mik* 
M. Selkta.

(R.-16)

SV. KAZIMIERO R. K. IKJO3 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

So. Boston Mass.
Pirmininkus — Jonas Jaroša,

225 L Street. South Boston, Mass. 
Vlce-I’lrmlntnkns — L, ftvnrfdj-s,.

111 Rorcen St.. Sent h 
(*rot. Kast įninkąs — V.

405 Tblnl St.. South 
Fhmnsm Kn’tlninkas —

366 \V. Broatlvvny, So. Boston, Masą 
iMlntnkns •- V. Balutis,

3C -Mercar Street, S<>. Boston, Mum. 
Mnršnlkn. — P. Tjmfka, ‘

393 Fifth Str<Mt. South Boston. Mns*. 
(imutrljn įniko snslrlnklmns kas nntrą 

ncrlėhlIenĮ klok vieno mėnesio, po na
vai. po pietų. Parapijos Salėj. Septtn 
ta Gatvė, South Boatou, M

JEIGU NORI ŽINOTI, kas dedasi Didž. Britani
joje ir kitur; kaip gyvena Britanijoje lietuviai išei
viai, koks ju gyvenimas ir kultūrinis plėtojimasis, 
skaityk I

“IŠEIVIU DRAUGĄ”
“IŠEIVIU DRAUGAS” vra tai vienintelis 

lietuviu leidžiamas laikraštis Didž. Britanijoje. 
Išeina kiekvieną šeštadienį. Tarnauja lietu
viams išeiviams gyvenantiems Didžioje Brita
nijoje.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias ži
nias kaip iš lietuvių gyvenimo užsieny, taip ir 
Lietuvoje. / .

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” talpina įvairias a- 
py sakas, feljetonus, įvairius straipsnius, iš sve
timų kalbų vertimus, ir šiaip visokius lengvus

Jo Kaina Visur Veik Ta Pati:
. . . .-

Didžioje Britanijoje: Metams 12 šilingi!, pusei 
šilingpįo^gęą. 3 šilingai iv G penai.

Amerikoje‘UMctams pusei metų $1.50,
3 mėn. 90 centų. - . . .

• «

Lietuvoje: Metams 24 litai, pusei mętų 12 litų, 
3 mėn. 7 litai. ’

pasiskaitymus, todėl yra mylimiausias darbo 
žmonių laikraštis.

Ttalakcijosir Administracijos antrašas: “Išeivių 
Draugas,’’ 281 A. Eglinton Str. Glasgov, S. Š. Scot- 

land.

ŽYDŲ KARALIUS—dran 

VISI GERI—Trijų veiksi 
PATRICIJA, arba nežinoi 

nas Tarvydas_______
PILOTO DUKTĖ—5 veik 
DRAMOS: 1) Germaną; i

4 aktų; parašė Jonas 
VAIKŲ TEATRAI; dalis 

mė; 3) Pasakyk mano 
VAIKŲ TEATRAI: dalis 

našlaitis; 3) Mėginimą

1 
PULKIM ANT KELIŲ— 

Siųsdami užsakymus a 
D J 

366 West Broadway



GRABORIAI

ivilizuotose 
tuokusiųjų

Siaures.A-

Kad gražesne nuo

dudentai.
- X

— tarė pro 
kaip’ atsiranda me-

Mėnesinis leidinys,
tisdū

Prenumerata metai
Atskira knygele...

Kariuomenės švietimo ko- 
“Kary” skelbia savo pra 

švieti- 
iekvic-

miegamieji
san- 

ivaikščioti

SPARNUOTAS TRAUKINYS 
/

Dar gyvena anglų rašyto
jas Velsas, savo fantastiš
kuose romanuose aprašęs 
tolimos ateities žmonių gy
venimą, o jau jo fantazija 
pradėjo virsti tikrenybe.

I f

Mūsų laikais atsirado 
sparnuotų traukinių tikreny
bėje. Nesenai atidaryta oro 
susisiekimo linija Londonas- 
Paryžius; skraido orlaiviai, 
kuriuos drąsiai galima pa
vadinti sparnuotais trauki
niais. Tuose orlaiviuose v- 
ra įrengta virtuvė, bufetas 
ir salonas, galįs sutalpinti 
ikf 20 keleivių.

Visokiu rašytoją 3-jų veiksmų
' ‘ komedija

KAINA 50 CENTŲ
DALYVAUJA 5 vyrai ir 4 mo

terys. Scenerijos: miesto ir far- 
mos kambariai. i

ši komedija šiais laikais labiausiai 
žmonėms patinka.

čalima gauti: N

“DARBININKAS”'
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Bet dar modemiškesnius 
“sparnuotus traukinius” 
rtfošiasi paleisti oro susisie
kimui tarp Ispanijos ir pie
tų Amerikos. Tos oro susi
siekimo linijos organizato
riai užtikrina, kad kiekvie
nas keleivis orlaivy * galės 
pasisamdyti net atskirą bu
tą, susidedantį iš miegamo
jo kambarėlio, pirties ir su 
stikliniais langais valonėlio, 
iš kurio galima bus žiūrėti 1 
į apylinkes, ' ftėr kurias 
Bkrendama.

Anglų karo orlaivių dirb- 
I t^vjfce statomas mŪžiniškas 
i oį^Mvis, skiriamas -100 ke- 

Įcthu. Orlaivio vidaus įren- 
I girnas maža kuo skiriasi nuo 
Į garlaivio įrengimo: — dij 
! džiulis -valgomas kambar/s 
; 75 asmenims, 
į kambarėliai, virtuvės, 
į dėliai, aikštės 
t Tn A-r

Šiame išvažiavime bus daug įvairumo. Pa- ' ___ Ei, Jackau! Ko
kviesti visi apylinkės chorai ir įžymiausi so- taip. užsim^st^s
listai ir solistes. Taipgi pAizymeję sporti-

• ,z. r, • n t w ‘ V , - jam Palangon!
ninkai. Bus ir Dėdė Jackus su Jackione. Ten ynr
Kadangi-šis išvažiavimas yra paskutinis, v) gus pamirši.'
tai kviečiame visus darbininkus ir darbi- CjUcL

ninkes iš visos apylinkės suvažiuoti ir links- -
mai ir naudingai laiką praleisti gražiausia- '
me parke. Šio išvažiavimo, kaip ir pereito 
visas pelnas eis spaudos reikalams. Tad at- 
važiavę^ į šį išvažiavimą padarysi gražų ir' 
kilnų darbą. Važiuokite kaip patinka: že- "-
me, oru arba gelžkeliu. Visi lygiai būsite ’' 
priimti. RENGĖJAI ( ™

P. S. Jeigu kas nežinotų kur yra “Palanga,^tai atvažiavę į Lawrence galite as- 
meniai pasiklausti po numeriu 94 Bradford Street arba telefonu Lawrence 7356

NENUSTEBINO
Petras. — Žinai. Martynai 

aš mačiau tokią mašiną, vadi 
namą inkubatorium. Ir stebė 
tinas dalykas: i mašiną jded 
vištų kiaušinius ir mašina, i 
jų išperi viščiukus!..

Martynas. — Menki dyva 
Ot, kad sakytum mašina pi 
deda kiaušinius, o višta iš j 
išperi viščiukus, tai tikrai bi 
tu stebėtinas dalvkas.

DV. VADAS: Kun. Pranas Juras, 
151 Rogers St, Loveli, Mass. 

PIRMININKAS: I. Tnilnnvitfiis.
175 Ames Street Montello. 

VICE-PIRMTNINK&: M. Blafaustatltė.
70»Fairview St, New Brltnln. Conn. 

SEKIUnaiUUS: Antanu#. K«9ĮŽM,

“KARĮ”
Karys” rašo ne tik apie įvai

rius Lietuvos, kariuomenės reika
lus. bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems .žmonėms 
svarbu skaityti “Karį,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų. 
Įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų, 
misijos 
nešimus apie kariuomenęs 
mą, kurie įdomu žinoti k 
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstvhės 
veikia karo srityj. kaip jos gink

luojasi. kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti

“Karys” daug rašo dėl visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiartinę tegalėsime 
Įvykdyti savo amžiną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakeiti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
• reginių, apysakų,- eilių, įvaireny

bių, juokų ir 1.1.
“Karys” deda daug arsimirfimų 

iš Lietuvos kariuomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai- 

, tytojui parodys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukų.

» kol iškovojo nepriklausomybę
Kiekvienas jaunuolis, kuriam 

reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “Karį,” kad iš anksto su
sipažintų su kariuomene. Toks jau 
nuolis patekęs kariuomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs, 
tai garbingai tarnybai K

Kur tik yra susikūręs koks hors 
jaunimo ratelis, ten būtinai'tari 
būti “Karys,” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę.

Metiniai *‘ Kario’ * prenumerato
riai dovanai gauna.priedą — gra
žų, spalvuotą sieninį Karių Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo, papuoštas paveikslais ir sura
šyk jame žymesnieji lietuviu rin- iii

Profesorius, pradėdamas pa
skaitą apie mėlą,' sako savo 
kląusytojams-studeritams:

Šiandien skaitysiu, kaip/aL 
siranda uielas. Kas iŠ1 
ra, skaitęs 25-tą skyrių mano 
knygos prašau atsistoti.

Atsistojo^ visi'
—Taigi matot, 

fesorius.
las, nes mano knygoje 25 sky
riaus visai nėra !..

. ——-------------------------

PER DAUG TEISINGA 
NUOTRAUKA

■ •

Fotografas, taisydamas po 
zą fotografuojamo tėvo su sū
numi 
trauka išeitų ir kad daugiai 
joje būtų gyvumo, tamstai sū 
nūs tepadeda ranką ant pe 
ties...

Tėvas: — Tegu jau jis tie 
šiai ranką padeda ant kišenės 
tai daugiau bus gyvumo;

.. V------------------------
AR NEMATEI POLICI

NINKO?
-Vienas ponas miestely eii 

vėlai naktį į ganius. Šiais 
prieina vienas žmogus prie 
Įr klausia: s

— Ar nematei arti poli<
?'4

— Ne, nemačiau — atsal
— Na, tai prašau pake 

rankas aukštvn.

__-Nū<Meninis gyvenimas tiek kupinas įvairiausių įvy- i 
kiŲ, kiekvienani gyvam sektina ir žinotina. Laiko ne- į 
Saistant visa kas dedasi mūsų krašte ir visame pasauly ! 
greit galima sužinoti iš “TRIMITO.”

“TRIMITAS” ne partinis savaitinis Šaulių laikraš
tis, paveiksluotas, trumpai ir suprantamai rašo visais Lie
tuvos ir pasaulio politikos, mokslo ir visuomeninio gyve
nimo klausimais; be to, deda įdomių apysakų; eilių, įžy
miųjų Lietuvos žmonių gyvenimu ąprašyinų Įr&l* P be 
to, darkąs mėnuo.savo skaitytojams -duoda įžymaus Lie
tuvos Veikėjo paveikslą.

Užsisakę “TRIMITĄ” metams*arba pusei metą, 
gauna priedd įdomią 160jpusl. knygą “Špionažo paslap
tys/* užsisakę trims mėnesiainš'gauna 60 jirast eilių fizi
kinį “Vakarokaukės.” J * •’ 1

KALENDORIAUS SVARBA

Vienas žmogelis niekuomet r 
nepirko kalendoriaus. Bet vie- s 
nūs metus sumanęs nusipirko 1 
“Laimės” kalendorių. Išvar
tos nuo pradžios iki pabaigai, T 
išžiūrėjęs visas šventes, tarė: 
— Ištikro gerąs daiktas šitas 
kalendorius, štai pažiūrėjau 
ir žinau, kad šiifmet Velykos 
bus sekmadieni.

erezvicaikos budelis* God^ 
levski. Per .šešius savo tari: 
nybds inetuš 'Charkovo' ęrez į i 
vieaikoj . (beajieliaciniarną 
teisme} GocLfevskį nužudė a J 
pie 5000 žmonių.

į; |

GAIDŽIO IR ŠUNS DRAU- , i 
GAVĖNAS, i..

Pas vieną ūkininką Vo| 
kieti joj kažkū<sūsir£o gąi-^ ‘ 
dyfer~Vištas j am Susirgus ne 
iš tolo prie savęs neleisdavo. 
Kieme pas ūkininką buvo 
pririštas , labai piktas šuo, 
ypatingai nemėgęs paukščių. 
Jei- pasimaišydavo apie jį 

: netyčiom vištelė, tai turėjo 
!būti laiminga gavusi pa- 

; sprukti nuo pikto šuns be
> gabalo uodegos arba plunks-
; nų kuokštp: tai paplaudavo./ 
5 Apsirgęs gaidys, persekio

jamas vištų, kartą prisiarti
no prie šuns būdos, tikėda
masis tur būt nors čia gauti 
kiek lesti: Šuo tai pamatęs, 
šoko ir būdos ant gaidžio 
kai padūkęs, bet paskui, vi
sų mačiusių tą faktą nuste
bimui, apuostęs gaidį leido 
jam lesti iš savo duobens. 
Nuo Jo laiko gaidys nesiša- 
lino nuo šunies-, ir taip su 
juo susidraugavo, kad net

> naktį jo būdoje tupėjo. Pa- 
sveikęs ir susitaikęs su viš-

I tom, gaidys tačiau nemesda-
> vo draugauti su šuniu, dieną
» aplankydavo o naktį būtinai 
? tupėdavo savo gauruotojo 
[^XąjĮgo.J)ūdjoje. *

BITĖS APNIKO ARKLĮ 
I Berlyne, netoli mėsos rin- 
| kos, spietė iš kažkur mįes- 
’ tan atlėkęs spiečius bičių ir 

apsirinko sau vietą po ark
lio, pakinkyto į mėsininko 
vežimą, uodegą. Išsigandęs 
ir skaudžiai bičių gelemas, 
nelaimingas arklys atsiplėšė 
nuo vežimo ir kaip pasiutęs 
leidosi . zovada gatvėmis, 
stengdamasis kokiu nors bū
du atsikratyti sako kankin- 

- tojų.- Tačiau be pasėkų. Pa- 
| galiau tik tam tyčia iššaukti 
I gaisragėsiai, auontobiliu va- 
| žiuodami paskui arklį ir pa- 
| leidę į jį iš pumpų smarkią 
| vandens srovę, išgelbėjo gy
ti viii iui gyvybę?


