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K 39 M ETAS

ISZ AMERIKOS SUSIKALBA SU
DVASIOMS

NAUJAS TILTAS PER HUDSON UPE

SAPNE MATO TURTĄ
GEIDŽIA NUVAŽIUOTI IN 

TEVISZKIA SURASTI 
TURTĄ APIE KURI 

VIS SAPNUOJA.

MERGAITE 15 METU 
KALBASI SU 

DVASIOMS.

TUKSTANCZIAI ŽMONIŲ 
JAJA ATLANKĖ.

Allentown, Pa. — Jonas Al
bert, Graikiszkas 
jeszko žmogaus su pinigais, ku
ris apmokėtu jojo kasztus in 
Graikije ir užlaikytu jojo szei- 
myna, idant galėtu surasti 
skarba apie kuri nuolatos jam 
rodosi sapne su v i rszum metas 
laiko.

Albertas sako kad jam sap
ne pasirodo milžiniszkas žmo
gus, rodydamas jam vieta, kur 
guli užkastas skarbas kuris 
randasi ant jojo ukes. Praeita 
meta Albertas buvo pasirengęs 
važiuoti in tėvynė jeszkoti to
jo skarbo bet neturėdamas už
tektinai pinigu, turėjo sugryžt 
isz New Yorko ir dabar rūpi
nasi, kad gal kitas gali surasti 
skarba.

Albertas duoda dvigubai tiek 
pinigu tam, kuris ji pinigisz- 
kai suszelptu o dali tojo skar
bo paaukautu del vargszu.

KANADOS PINIGAI 
PABRANGO.

New York. — Mainant 
tu Amerikoniszku doleriu 
užimto Kanndiszku doleriu 
bankuose reikia pridėti tris 
centus ekstra. Pirmiau Kana- 
diszki <loieriai ‘ouvo keli cen
tai pigesni už Ainerikoniszkus. 
KA TAI GERA NETINGINE

MOTERE GALI 
PADARYTI.

Everett, Wash. — Mete 1900 
Mrs. Mathen Severson pribuvo 
in czionais kaipo ateive isz 
Norvegijos. Motere turėjo pa
liegusi vyra apie kuri turėjo 
rūpintis ir prižiurineti, o kad 
negalėjo surasti kitokio užsi
ėmimo kaip ežys tin ima dideliu 

grindų, 
ėmėsi karsztai prie darbo. Per 
tuosius metus moterėle sueze- 
dino szimta tukstaiicziu dole-

Nesenai padovanojo del 
puikius 

vargonus, už kuriuos užmokė
jo dvylika tukstaneziu doleriu. 
Sziadien Seversoniene 
lengvai ir nesirūpina apie atei
ti.
ANTIS GYVENA 31 METUS.

Columbia, Del. — Gal viena 
isz seniausiu aneziu szioj pusė
je Amoriko, randasi pas Ceci- 
lije Wheatley, kuri laiko 
paukszcziu farma. Antis turi 
jau su vi rszum 31 metus ir dė
davo po kiauszini kas dien iki 
dvieju motu adgal. Antis gyve
na ant “loskavos duonos” 
laikys jaja pakol bus gyva. 
VELA ŽUDINSTA PITTS-

TONE, PA.

per lovius,

idant galėtu

Kanadiszku
<1111

ofisu ir

nu.
Baptistu

szi u ravima

bažnvežios

kuri

gvvena

j r

VISZTA “SULESE” LENKO 
POLICININKO PROTO

KOLUS.
Suvalkų npskrityj in Vidugi

riu kaima viena biauiu rvtu 
velnias atnesza Lenka polici
ninką. Szis valkata, pasznipi- 
nejes pirma apie trobesius, len
da in namus. Apuostos prieme
ne kopia ant augszto. Gal ras 
kur Lenku skaudžiai baudžia
mos namie augintos tabokos? 
Nieko ir ežia nop(‘szes veržiasi 
in vidų, t’zia jai! tikrai ras ka

•nnn rfik 110I ici n i n kas 
ta gaidį

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

(

MMUl

Sztai paveikslas kaip iszrodis naujas tiltas per Hudson upe New Yorke, kada bus
užbaigtas 1932 mete. Naujas tiltas kasztnos suvirsz 60 milijonu doleriu
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Lowell, Mass. — Vasario 2G 
diena pasitaikė nelaime Lietn- 

Buvo 
bon'ka 

o

I^en-
Cucei

pir-

Southington, Uonn. — 
metu Mariute 1 

su numirėliais, 
miausia kalbėdama su savo mi
rusia molina. Mariute kolos 
sanvaites adgal pavojingai ap
sirgo, staigai ana diena pabu
do nuo ilgaus miego su riks
mu, kad jiji mate savo nebasz- 
ninke motina, kuri jai kalbėjo 
buk jiji pasveiks noužilgio. Te-

kiolikos 
sus: kalba **^***4W(

vas iszgirdes mergaites kalba 
iszbego pas kaimynus pranesz- 
ti ka girdėjo. Kaimynai, pra
dėjo atlnnkineti mergaite ir 
klausti josios visokiu klausy
mu apie mirusius. Mariute vi
siems atsakinėjo iszmintingai, 

sveikina
atsakinėjo iszmintingai 

kad mirusios gimines 
juos isz ano svieto ir kad apie 

‘S jiems te-juos nesirūpintu m 
na i s yra gerai.

Žino greitai
'Eukstancziai 
mergaite. '.Iii 

manv- 
9^

pasklydo ir po 
kitus miestelius, 
žmonių atlanko 
(ai insirnaiszo palieije,
darni, kad tai tiktai pinigisidkas 
is»n‘islas, bet patys persitik- 
. .no teisingumą mergaites in- 
spejimu ir paliko jaja ramy
bėje, pasikalbėjimo su numirė
liais.

Zinmros -atkinkydami 
ir

mer
gaite nukauna pinigus. — Argi 
ne bus tai panasziai kaip 
buklas”

usto-
Ilazletonc ana meta?!

NUO VARGSZES PASILIKO 
TURTINGA.

Boston, Mass. — Isz priežas
ties apleidimo josios per vyra 
kuris dingo szeszi metai adgal, 
Mrs. Ona Griffiths, motina 
dvieju vaiku, iszvažiavo ana 
diena in Hamilton, Ontario, 
Kanada, pasiimti 175 tukstan- 
czius doleriu paliktus jai per 
josios uoszve. Griffitlis’iene at
važiavo j n cziona is isz Roches
ter, N. Y., kada jaja apleido jo
sios v v ras.
jo apie tokia geradejyste uosz- 
ves ? Gal ne.

Argi kas girdc-

ISZTEKEJO TURĖDAMA 
120 METU.

Phoenix, Arizona. — Septy- 
nesdeszimts devynių metu jau
nikis Davidas Valverde ana 
diena paėmė sau už paezia Juli
ja Coscarello, kuri turi 120 me
tu, o kuria pažinojo per.ketu- 
resdeszimts metu. Senuke jam 
pasakė kad ir taip neužilgo 
mirs, todėl geidžia idant turė
tu vyra kuris? rūpintųsi josios 
laidotuvėms.

Paskutines Žinutes.

side Drive ant New Yorko puses su Fort Lee ant New Jersey puses.
ir sujungs River

Isz Visu Szaliu
■ urn ii ——>

KRUVINA VESELKA
28 8SUŽEISTI, 8 MIRĖ 

LAIKE VESELKOS ISZ 
PRIEŽASTIES 

GERYMO.

Į vienatines

Kazan. — Gaspadorius An
tanas Scgadin, užprasze dau
geli sveeziu ant vestuvių savo 

dukteres. Tuojaus 
pirma diena, sveteliai konia
iszgere visa, zoposti gerymu, o 
ant rytojaus nesirado ne lauže
lio ramybes, kada sveeziai spy
rėsi daugiau, gaspadorius na- 

\s apreisz- 
gerymo nesi-

mo, tėvas jaunamarte 
ko, kad daugiau 
randa. Sveteliai turėdami 
rai pakauszyje, pradėjo gaspa- 
doriu gerai apdostinot kumsz- 
temis, 
giau gerymu

saves.
ypa- 

sužeistos isz kuriu 
mirė nuo

PERPJOVĖ VYRUI 
GERKLE KADA 

TASAI MIEGOJO.
Mari iona Gabri-Lodžius, f— 

sziene, turėdama baisia neapy
kanta priesZais savo vyra Ste
poną, nes turėjo jaunesni prie- 
laidini, perpjovė jam gerkle 
kada tasai miegojo. Steponas 
mirė po trumpam laikui. Isz 
pradžių motere užsigynė kad 
papilde žudinsta, bet prispirta 
karsztai per palieije ant galo 
prisipažino. Už liudininkus li- 

paszaukti josios vaikai, 
mate kaip motina per

pjovė su brilva gerkle savo vy
rui.

trumpam laikui, 
motere

kos 
kurie

Sofia 
Bev, 3‘ 
kaimo, 
ezos,

ISZ LIETUVOS
KIEK LIETUVOJE LIGI 

SZIOL ISZDALYTA 
DVARU, 
reformosŽemos reformos valdyboj 

gautomis žiniomis iki 1.928 m. 
Sausio men. I d. iszparceliuota 
2,997 dvarai su 555,207 hakeriu 
žemes ir sudaryta apie 52,000 

Taip pat iszsi- 
1,510 

kaimu paliecziant apie 30,000 
ū ki u su bendru 428,422 ha. že
mes plotu ir sudarant 42,849 
atskirus žemes ukius.

žemes sklypu, 
skirstyta

t
viensėdžiais

VAIKAS 
NUSZOVE JUOD- 

RANKI.
Pittston, Pa. — Koki tai du 

nepažinslami. vyrai atvažiavo 
isz Now Yorko pas Antanu Al
frida, anglekasi ir po karsztam 
pasikalbėjimui, vienas isztrau
kos revolveri perszove Antanu. 
Jojo sūnūs Samuel, 18 metu, 
matydamas tęva pavojuj, pa
griebė karubiną ir nuszove ant 
smert nepažinstama o jojo 
draugu mirtinai pažeidė ir (la
bu r guli ligonibuteje. Vėliaus 
pasirodo kad tai buvo juod- teri kurie užtroszko nuo durnu.

U Mexico City, Mex. —Dvl-

nepažins t atna

rankini: irzmusztasis v ra Do-

Scranton, Pa. 
kilo szilku fabrike 
David ant South Side, 
gesinimo, 15 ugniagesiu kone 
užtroszko skiepe.

U Belgradas, Jugoslavija.— 
Drebėjimas žemes Zagrebe, Po- 
hrace ir kitur nuvert kaminus 
nuo grineziu ir daug mum su
truko, bet žmonių nepražuvo.

H Boston, Mass. — Motina, 
vyras ir pati Donovanu pražu
vo deganeziam name Dorches-

- Ugnis
Edmund

Laike

pakol neparupino dau- 
, na ir isz to pra

sidėjo musztyne. Sveeziai ap
kūlė tęva ant smert, o vėliaus 
pradėjo musztyne tarp

Po kruvinai Veselkai 28 
tos likos 
asztuoni mirė nuo žaiduliu 
tarp kuriu radosi ir jaunikis. 
Didesne dalis kuriu iszliko gy
vais po taip ”puikiam priomi- 

li’kos nuvežti du ligonbu- 
ti. Badai da keli isz .svod bin in
kų mirs nuo žaiduliu.

NEDORAS PATĖVIS.
Lublinas. — Kaime Gruszo- 

ve, paviete Dambrauckam, gas- 
padoris Rakoszka, 
nuo darbo, kirto szesziu metu 
savo paduktiai du kartus kir
viu in galva, kuri krito mirsz- 
tanti ant grindų. Iszgama tęva 
uždare kalėjime, kuris iszsikal- 
binejo: kad jam taip norėjosi 
padaryt nes mergaites neken
tė ir tik dykai jiji duona val
gė. Mergaite mire in trumpa 
laika po atvežimui in ligonbu- 
ti.

ROSIJOJ YRA 140,989,246 
GYVENTOJU.

Moskva. — Pagal užbaigia 
surasza gyventoju Sovietinėje 
Rosijoj, tai rapartai parodo, 
buk tonais yra 146,989,246 gy
ventoju. Isz tojo sJkaitliaus yra 

vyru ir v

mm

stigę v zesn

75,027,246

Princeton, B. C.

minik Gelio, sužeistieji Frank [deszimts pasikeleliu nžmuszta 
Guadalajara isz 300, kurie noFa r tildo ir Antanas Alfrida,

pas kuri nepažinstami pribu- rejo užimti miesteli. Asztuoni 
už-vo. Kokia buvo tame priežas

tis tai učdažinota.
valdiszki kareiviai likos 
muszti.

75,962,000 
moteres.
ANGLEKASIAI ŽUVO.

DEGANCZIAM NAME.
— Do v v u i

anglokasiai, likos pagauti do- 
ganeziam name isz kuriu ^en
ki sudegė ant smert o keturi 
likos užmusztiL nakties laike, 
kada namas užsidegė arti 
Granby kasyklų. Name radosi 
kelioliika bertainuku parako ir 
dinamito kuris eksplodavojo.

namas

nors t n 
atsisėdo 
prarekde, tas ” 
Sveczias — nevyduonas iszsi- 
ima pqpieri ir raszo protokolą. 
Acziu Dievui darbo yra, o kas 
ežia mokant braižyti paraszyti: 
“Kambaryje gyvulius ir žvėris 
laiko... pabaudos 5 auksinai.” 
Bobos jau ir dreba: nu, kas 
bus, Dieve, gelbėk! dar kuri 
viszta sukurks, dar didesne pa
bauda! t) juk velniui ir Lenkui 
už gardi ir viszta nėra baises
nio sutvėrimo.

Užsispy re
Ii pakrosnen, ...
Lenkas veržiasi žiūrės kiek ten 
žvėrių baisiųjų. — Vaje! Vaje! 
cielos szeszios!

Nėra rodos, sako: 
septintoji bus ant stalo.” Kaip 
tik toji pasirodo “ant stalo” 
iszvirta, tai visus protoklus ir 
“sulose”.
VALSTYBES SPAUSTUVES 

PINIGU PAVOGIMO 
BYLA.

Kaunas. — Ypatingai svar
bioms byloms teismo tardyto
jas užbaigė byla apie vagyste 
isz valstybes spaustuves 18,000 
litu.

Byloje yra kaltinama p. 
Szmulksztys, buvęs spaustuves 
direkcijos narys.

Sziomis dienomis byla per 
prokuratūra su kaltinamuoju 
aktu induota Kauno apygardos 
teismui.

Szmulksztys isz kalėjimo pa
leistas už 20,000 litu laida.

Byla galimas daiktas, hus 
bus sprendžiama Balandžio-Ge
gužes menesi.

>nn. V 
ir kipszas 

kakarieku ”!tas

sveczias”
bobos neleist

žiure-

4 4

< i Ponuli,

ant stalo

pa

ve i K on d raita v i czi e n e i. 
pastatyta ant peczinu.s 
torpenino, kuri kaip en apvirt 
ant deganezios krosnies ir taip 
užsiliepsnojo ugnis, kad varg
užiai pagriebė drapanas. Vyras 
puolė gelbėti, ir pats rankas la
bai nusidegino. Tik atbėgus 
kai minką Mažirkauskiono 
dėjo moteriszke iszgeibet i.

Tai yra neatsargumo pavyz
dys: terpentino ir kerosi no ne 
reikia ant pecziaus statyti.

— Dar Vasario 25 diena 
vakare, kitoje vietoje kilo gais
ras, kuris iszdegino puse bloko 
ir padare nuostoliu in $100,000.

— Keletas savaieziu atgal 
buvo tokis nuotikis. A. Abla- 
czinskas buvo nubaustas $200 
i atariamai už “guzutes 
davinejima;
kuo pabaudos užsimokėti, 
ikosi nugabentas in Cambridge 
Mass., szatlaja. Ablaezinskas 
turėjo nuomaro liga, na ir czio- 
nai jis apsirgo. Kalėjimo sar
gai mano, kad jisai pradėjo nuo 
munszaino kvailioti, bet 
persitikrino, kad tikrai
palaike suriszo su diržais, pas
kui parvežė pusgyvi namo. Už 
keliu dienu, vargszas mirė. Pa
liko nedidelius penkis vaiku- 
czius ir moterį dideliame var-
ge‘

Velionis tikrai buvo
mingas. Darbo fabriko negalė
jo gauti, ir kitaip buvo sunku 
jau gyvenimą pelnyti. ■

” par- 
bet kad neturėjo 

tat

v<*r 
serga:

neini-

NUSZOVE KISZKI IR PATS 
SAVE.

Virbalis, Vilk, apskr. — Ky- 
beikiu kaimo ūkininkas Tamo- 
szius Bernotą, pasidirbės na

kaltinama
—V.

Laivu
Kovo 6 diena at-

Brooklyn, N. Y.
“Lituania”
vyko in Amerika Vincas Szil- 
kauskas (William Silk), kuns 
gimęs Suvienytose Valstijose, 
bet 4 metu amžiaus su levais 
iszvyko in Lietuva, ir tonai gy
veno. Atvažiavo pas Juozą Mo- 
kola ir norėtu susižinoti su dė
dėmis Krenczausku ir Petru 
Szilkausku, kuriu adresu netu
ri.

Jie patys ar kas žino, mel
džiami raszyti sziuo antraszu: 

“Vienvbe”, 193
Grand St., Brooklyn, N. Y.

— Jonas Kulboką, 64 melu, 
132-11-107111 Av., Richmond 
Hill, mire Vasario 17 diena bus 
laidotas Vasario 21 diena 
kun. Remeikos bažnvezios
valanda ryto Szv. Jono kapinė
se. Paliko moteri, dvi dukteris 
ir sunu; visi jau vede.

— Batrus Y ūsaiti 
tu, 47 So. 3rd St

Kurki jo.
, isz

H'
1

15 metu 
kuris

jam ramybes ir

ISZŽUDE PENKIS NARIUS 
SAVO SZEIMYNOS.

— I lakki 
Anatolians

turėjo dvi pa- 
laip insiuto ant savo pa- 

cziuliu kurios nuolatos ji grau
že ir nedavė
juju gimines, kad nutarė nuo 
visu atsi'kratvti ant visados. K

Pirmiausia tūla, nakti nuszo- 
pacziule, po 
t antros pa

mot i na pirmutines pa-

ve 
tam nuszove 
ežios,
ežios, trylokos metu dukterį ir 
užbaigė žudinstas nuszauda- 
mas dede pirmos Įiaezios. Po 
tam kruvinam darbui Uakki 
Bev pabėgo in kalnus, bet li
kos \’eliaiis suimtas per palici- 
jc.

Poligamije arba daug-patys- 
te likos uždrausta Turkijoj po 
karei, bet tiesos yra lengvos ir 
ne yra pildomos per senus Tur
kus ir da randasi daug vietų, 
kur vyrai turi daugiau kaip 
viena paežiu.

užvydžiausia ] 
tęva

žudinstas
1 pirmos pa ežios.

mie szautuva, netoli savo trobų 
atbėgusi zuiki norėjo nuszauti. 
Bet jo nelaimei iszszovus szau- 
tuvo vamzdis triuko ir kiaurai 
prakirto kaktos kaulu, 
kad net smegenys isztiszko. 
Zuikis krito nuszautas, bet ir 
szovikas krito vietoje.
kankines dar penkias valandas 
pasimirė,
žmona ir du mažus vaikucziuft.
LENKAI SUTINKA

PRADĖT DERYBAS 
SU LIETUVA

KARALIAUCZIUJE.
Kaunas. — Lenkija telegrafu 

prancsze Lietuvai, 
imanti pashdyma pradėti su 
Lietuva taikos dervbas Kara- 
liatieziuje, Vokietijoj, Kovo 30 
diena.

taip,

Pasi-

palikdamas jauna

kad ji pri

KIEK BOLSZEVIKAI TURI 
KARIUOMENES.

Moskva. — A pvaikszczioda- 
rni doszimts metu sukaktuves 
Raudonos Armijos, bolszevikai 
garsina kad kareiviu dabar tu
ri 562 tu-kstmiežius isz kuriu 
18 procentas susideda isz dar
bininku ir 71 isz ūkininku. Ti
kėjimu yra: 64 pro. yra Rusai

, 2 pro. žy
dai o 4 procentas Balt-gudžiu.
17 pro. U k ra jinai

PATS SAVE ISZDAVE 
KUOM YRA.

Tūloje restauracijoj sveczias 
pavalgos žuvies paszauke in 
tarna: — Bartendcri, aincszk 
man alaus, žuvis nori plaukti!

Patiko tiejei žodžiai kitam 
svecziui, kuris suvalgęs kelis 
porkezapsus paszauke: — Hoi, 
bartenderi, atneszk alaus, kiau
le nori gert! *

APIPLESZE DVARININKĄ; 
PIKTADARIAI SUIMTI.

gyventojas

MUSU EMIGRANTAI 
BAZILIJOJ.

Isz Rokiszkio paskutiniu lai
ku gauta žinių, kad isz Brazili
jon iszvažiavusiu Rokiszkenu, 
3 tapo užmuszti plesziku, 9 nu
sižudė isz skurdo, 18 tapo sun
kiai sužeista priedarbo, 3 mer
ginos dingo be žinios, 14 moto
ru pateko in palaidumo urvas.

Ir da žmonvs nori važiuoti in 
ta pragariszka Brazilija josz- 
koti mirties ir moteres patenka 
in paleistuviu namus.

W. Silk, c/o

i sz
10

Jevaravo dvaro
K. Askaitis buvo nesenai atvy
kęs su reikalais in Mariampole. 
Kiek “ iszsi motes”, eidamas 
gatve sutiko pažystama moto- 
riszko, kuri pradėjo ji vadinti 
eiti su ja daugiau iszsimesti. 
Bet szis atsisako ir, pasukos in 
kita gatve nuėjo savo keliu. 
Paikus kiek, staiga ji užpuolė 
du vyrai, 
parsibloszke ant žemes ir pra
dėjo “rubavoti.” Apkrauste 
kiszenius, 
gaiš, cigarnyczia, 
masznelo ir 
daikteliu.
egzekucija, pasislėpė. Bet kri
minalinei policijai pasisekė 
juos sueziupti. Sugauti prisi
pažino kalti. Klausinėjami, 
aiszkinosi, 
buvęs girtas ir jie norėjo isz jo

iszsi motos”,

jnsivilko in kiemą,

“ru buvoti.”
iszomo 50 litu pini- 

tabaka su 
'kitu smulkesniu 

Piktadariai, atliko

Klausinėjami 
kad pik Askaitls

pasipelnyti. Tam tikslui ji pa
griebė už pakarpos ir insiviike 
in Szmuklerio kiemą. “Gera
dariai” padėti in kalėjimą, o

Į kvota perduota teismui.

PAGIMDĖ GATVĖJ KŪDIKI 
IR KĖSINOSI JI PAMEST.
Ties Jėzuitu bažnvezia Že

ma i tai t e Agota isz Panemunes 
staiga pagimdi* kūdiki ir mėgi
no ji nežymiai paslėpti, bet po
licininkas tai pastebėjęs nuve
dė nuovadon ir greitosios pa
galbos automobiliu nugabenta 
su kūdikiu in Raudonojo Kry
žiaus ligonine.

s, 56 mc- 
., mirė Vasario 

16 diena buvo laidotas Vasario 
20 diena isz kun. Remeikos baž 
nyczios, Kalvarijos 
Paliko moteri 
abi jau vede.

— Baltrus Joseph (Juoz.a- 
paviezius) tapo palaidotas 
Evergreen kapinėse Kovo 19 d.

kapinėse, 
ir dvi dukteris,

Lawrence, Mass, 
didele bedarbe

PASAKĖ TEISYBE.

Pas gimines atėjo atlankyti 
dede tardamas:

— Pavėlinkite, kad truputi 
nes baisiai pailsau

Pas mus 
ir blogi laikai, 

daug fabriku iszejo isz biznio 
praeita meta kaip Everett Mill 
o fabriku Usvoeo Mill taipgi 
uždaro, kaipo ir daug mažesniu 
fabrikėliu likos uždarvti, o 
katras da ir dirba tai visai ina- v • zai.

szesziu

atsilsėsiu, 
po kolįoniai.

In kalba insirnaiszo
metu Onuka:

— Gal de.do tik juokus 
kreczia? Juk dede pats nc- 
vaikszczioje?

— Del ko mano kūdiki ?
— Ba mama visados kalba, 

kad dede pas mus vis velnei at
nesza. •i • ' ■ ~ ....... .

•McAdoo, Pa. -f Antanas l
31 motu,

r- 
bonu, 31 motu, sūnūs Jono 
Umonto mirė Panedelio ryta pa 
likdamas tris brolius, .Joną, Mi
kola, Juozą ir dvi seseris Mrs. 
O’Brein ir Mrs. Vasno. Velio
nis buvo kareiviu švietinej ka
rėj. Laidotuves atsibuvo su pa
maldomis Szv. Kunegundos 
bažnyczioje. . _. .
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W., 

Washington, D. C.
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Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
% 608 So. Dearborn St, Chicago, 111.

Kas Girdėt
Komijoj yra didelis stokas 

maisto ir visiszkas vargas po 
visa >(klypa. Soviatu valdžia 
užvede kviteles del maisto, 
kaip tai buvo per Svietinc Ka
re. Bulves, miltai, ryžiai, svies
tas, kiausziniai ir drapanos 
iszduodamos tiktai ant pave- 
linimo. Daugeli daigtu pavė
linta tiktai darbininkams par- 
davinet kurie priguli in unijo, 
o likusieji žmones aplaikineja 
tiktai puse maisto. — Tai tau 
rojus, prolotarijatu!

Viena isz musu tukstaneziu 
moteriszku skaitytoju poni Ma
re Sznekiene isz Shaft’o, Pa., 
dekavoja už kalendorių ir pui
ku surėdymą laikraszezio, ku
ri jau skaito suvirszum per 
dvideszimts metu. “Saule” jo
sios name buvo geriausiu mo
kytiniu, nes per nuolatini skai
tymu, josios trys vaikai iszmo- 
ko gerai skaityti ir raszyti 
Lictuviszkai 
dėkingi lik 
ežiui.

O kiek tai kitu panasziu szei
mynu randasi, kur vaikai isz- 
moko savo kalbos ir sziadien 
isz to džiaugėsi.

STATISTINIU ŽINIŲ
RINKIMO KOLONIJŲ

KOMISIJOMS
IR VISIEMS RINKĖJAMS.

Komisijos

skaityti ir 
už k a yra labai 
Saules”4 4 lai k rask-

Kataliku susivienijimo sek
retorius, J. B. Szaliunas, skel
bia, kad nuo Susivienijimo pra
džios jis yra savo nariams isz- 
mokejes pomirt iniu $679,455.24 
ir ligoje pnszalpu $759,698.65. 
Pereitais metais nariu mirė 
221, viso yra nariu 14,174, jau- 
namecziu skyriuje 3,345.

Kataliku susivienijimo 
mas invyks
Cleveland Birželio 11-14.

Del palyginimo paduodame 
statistika SLA.: nariu turėjo 
1 d. Sausio 1928 iszviso 18,445 
ir 1,118 jaunuoliu skyriuje. Po
mirtiniu iszmokcta $577,806.97, 
ligoje pasznlpos $660,392.15. 
Boto isz Naszliu ir Naszlaicziu 
fondo paszalpu suteikta apie 
$30,000.

Ant suvažiavimo bankieriu 
Chicago isz visos 111 i nejaus 
valstijos, prezidentas banko 
Marshall, kalbėjo, buk žmogus 
yra taip ilgai laukiniu, pakol 
nepradeda czedinti pinigus. 
Tik tada kada žmones pradėjo 
ezodint dalykus ant tolinus ant 
kokios juodos valandos, pra
sidėjo civilizacija.

Amerikas yra sklypu kuria
me 48 milijonai žmonių turi 
sudeja pinigu Lankose.

visos

szrimyniszkas gy
venimas taip persimainė, kad 
ne tėvai, bet vaikai yra 
nais”
sziadieniniam

Sziadien

po- 
namu. Motina ir levas 

Aincrikonisz- 
kam name turi tiek tiesos kal
bėti, kiek 50 metu adgal turė
jo tiesa vaikai — taip kalbėjo 
Carl Graff, kapelenas kalėji
mo Michi ganė.

Pagal jojo tyrinėjimą, tai 
jaigu vaikas ar mergaite daei- 
na lyg szesziolikos metu, tai 
juju tėvai turi mažai progos 
kalbėti su jais, todėl negalima 
stebėtis, kad neturi jokios pa- 
guodones del savo gimdytoju 
ir vedusio gyvenimo.

Kalbant apie kalėjimus, tai 
kun. Graff, sake kad bausme 
mirties butu palaiminimu del 
prasižengėliu ne kaip bausme 
ant viso gyvenimo. Toki kali- 
limkai gyvena baisiose kan
džiose, daugeli kartu būna per
sekiojami per savo nužudytas 
aukas per miega, toki kaliniai 
nenori draugaut su kitais ir 
meldžia idant juos mirtis pa- 
liuosuotu nuo tokiu kaneziu.

4 4

Pagal automobiliu fabrikan
tus, tai szimet bus padirbta 
penki milijonai nauju automo
biliu ir kaip rodos parduoti. 
Tas reiszkia, kad pcksztin in
kai turės apdraust daugiau sa
vo gyvastis.

Bet jaigu bedarbe ilgai 
trauksis, tai žmones automobi
liu nepirkines ir ezedys doleri 
ant maisto.

bedarbe

Vienas isz katalikiszku 
fizventuju, Filipas Nereusz, bu
vo labai iszmintingas žmogus, 
kuris moterėles, kurios eidavo 
pas ji in spaviedni labai baus
davo už platinima liežuviu ir 
apjuodinima savo artymo. Tū
lai moterėliai, kuri buvo didele 
liežuvninke, paliepė už pakula 
Xiupeszti plunksnas nuo gai
džio, eiti per miestą ir kas 
žingsni mesti in užpakali vie
pia plunksna, po tam ant ryto
jaus surinkti visas plunksnas. 
Susirupinus liežuvninke, pra
dėjo aiszkint kunigui, kad tai 
negalimas daigias, bet tasai 
atsake: ° Negali surinkti
plunksnų vieno gaidžio, kurias 
iszmetei po miestą, o manai, 
kad tau pasiseks surinkti ad- 
gal visus paniekinimus, kokius 
isznesziojai po grinozias, 
akriauzdama savo artymus l”

Lindna, labai liūdna, kad ta
sai szventasis negyvas ir nega
lį spaviedoti moterėlės sziam

18Z

Negali

sei-
szimet mieste

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo broli Kara
lių Szalkaucka paeinantis isz 
Vilniaus Red., Alovės Para., 
Margeliu Kaimo. Meldžiu atsl- 
szaukt, arba jei kas apie ji ži
no meldžiu praneszt. lt. 
Mrs. Leonora Chmioliauckienc

5317 Carnegie Ave., 
Pittsburgh, Pu.

ANT PARDAVIMO.

Alovės Para.

lietelis ir farina. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Kar
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, alkilai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda-
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso:

t.f.)

,Wm. Konsavage, 
Locust Valiev, 

Box 144, R.F.D. No 1, 
Barnesville, Pa.

PARMOS — FARMOS.

Pirkite farma didžioj Lietu
viu ūkininku kolonijoje, kur 
randasi suvirsz 400 Lietuviu 
ūkininku, kurie turi 4 draugi
jas, 2 nuosavus svetaines ir 

Jbažnyezia. Szitoj kolonijoj yra 
labai geros žemes už tai ežia 
tiek daug Lietuviu yr apsigy- 
venia. Asz kaipo seniausias 
ūkininkas szioj apylinkėje ir 
jau 14 metu kaip Lietuviams 
patarnauju ūki u pirkime, tai Ir 
szimet surinkau daugeli gra
žiu ūkiu ant pardavimo visokiu 
didumu ir prekių. Del platesniu 
žinių raszykite ant adreso:

J. A. Žemaitis,
R. No. 1, Box 17, 

Fountain, Mich.
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.

nuosavus

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymaa galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisluskite 
pinigais ne stempomis). Issrasta lx 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite las tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laldotuviu, kriksz- 
tinlu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
•20 W. Centro St., Mahsnoy City, Pa.
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Kolonijų Komisijos dirba 
vadovaujamos arba Rajoniniu 
Komisijų, arba jei negali pri
klausyti kokiam nors rajonan 
— su žinia vyriausios Statisti
niu Žinių Rinkimo Komisijos. 
Kolonijn komisijos susidaro 
arba isz draugijų, atstovu, ar
ba mass-mitinge rinktos, arba 
vietos veikėju.

Iszrinktoji S. Ž. R. Kolonijos 
Komisija prie pirmos progos 
susirinkusi: , ,

1. Pasiskirsto pareigomis,
2. pasiskirsto kuris narys 

kokioms draugijoms iszdalys 
užpildymui anketas, 
niai draugijų valdybos 
riams arba susirinkimuose isz- 
aiszkins statistiniu žinių rinki
mo reikalingumą ir 1.1, bei su
teiks reikalingus paaiszkini- 
mus.

3. Kolonijos komisijos na
riai pats arba per kitus iszdali- 
na visiems profesionalams už
pildyti anketas. Kiekvienam 
profesionalui duodama viena 
anketa. Profesionalai skaito
mi i žmones iszeje tam tikros 
specialybes mokslą ir gavusi 
reikalinga liudyma 'pav., gy
dytojai, dantistai, advokatai, 
mokytojai-os, 
(nurses), graboriai, vaistinin
kai ir 1.1. ” 
yra profesionaldi, kiti tik biz
nieriai noiszeje tam specialaus 
mokslo ir neturinti diplomo.

4. Nariai paėmė iszdalyti 
anketas privalo tuojaus jas isz
dalyti ir pasirūpinti, kad tuo
jaus butu iszpildomos.

5. Užpildyti ji biznierių an
ketas, surinkti szeimynu bei 
ypatų, namu, - savininku skai- 
cziu ir 1.1, kolonijos Komisijos 
nariai savo kolonija paskirsto 
rajoneliais sulyg gatvių ar ki
taip ir kiekviename rajonelyje 
suranda žmogų, kuris jau žino 
visus aplink ji gyvenanezius ir 
tiesiog atsako in anketos klau
symus arba pereina suraszino- 
damas.

Palengvinti iszpildyti 
Jonijos anketa” 
domoji, kuriu kelias ar kelioli
ka gauna kiekvienas asmuo su- 
ras/inejan'lis szeimynas, ypa
tus, namu savininkus ir t.t.

1
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Labai yra svarbu, kad St. apraszyti įsu pastabu ju likvi
dacijos.

4. Profesijonaliu ankietoje 
apima visus profesionalus ne
paisant juju pažiiTni; geriausia 
kad kiekvienas profesinius už
pildo pats savo ankiota. Jeigu 
nėra galima, 161 d pats užpildy
tu 
teikti reikalingas žinias. Pro
fesionalams kaipo žmonėms su
darantiems tautai tam tikra 
garbe, duodama istorinėje kny
goje ta privilege, kad ju var
dai, pavardes ir antraszai bus 
pntalpyti knygoje. Užtat, visi 
profesionalai k u o - s z i r d i n g i a u - 
šia kviecziami aljaust szi svar
bu visos isz-eivyjos uždavinį, 
ir aktyvai paremti žodžiu, 
rasztais, patarimais ir kitu pa
raginimais. Labai butu geisti
na kad pats profesionalai pa
sistengtu, savo kolonijose pri
sidėti prie įsurinkimo Statisti
niu Žinių nors profesionalu 
tarpe. Profesionalu 
nuszveis 
interektuale padėti.

5. Banku ir taupomai skoli
namųjų bendrovių ankietoje 
suraszoma bankai ir skolina
mosios bendroves netik dabar 
esanezios, hot ir nustoję gyva
vusios.

6. Biznierių ankiotos apima 
visas bizniu instaigas, priva- 
cziu žmonių, krautuves ir t.t.

Nors negalima butu apraszy
ti kiekvieno biznieriaus mate
rialiu stovio, nes vieni varžy
sis, kiti del tarn tikru priežas- 
cziu nenorės, treti gal norės 

vienok nors 
daug maža juju turtingumas 
turėtu būti nustatytas.

Žinių . Rinkimas ilgai neužsi- 
testu. Ilgai renkamos Žinios 
neturi tokięs reikszmos.

Visos Draugijų, kliubu ir 
profesionalu anketos turi būti 
iszpildytos iki 30 Balandžio sz. 
m. Bendras Amerikos Lietuviu
skaiezius, namu savininku biz
nierių ir t.t. turėtu būti už
baigtas — 31 Gegužio sz. m.
Knygos “Amerikos Lietuviu 

Leidėju Komiteto Pirm-kas 
Kun. S. Draugelis.

1 >

gali ir kits apie ji ■su-

Visiems Statistiniu 
Žinių Rinkėjams 

Paaiszkinimas
No. 1.
Vi-sos Statistines Žinios v ra

asmenį-' renkamos sulyg nustatytu sze-
na-

advokatai 
slaugintojos

Druggists”: vieni

“Ko-
iszleista papil-

KLIUBU

sziu rusai n ankietu: 
KOLONIJOS 
PARAPIJOS 
DRAUGIJŲ — 
PROFESIJONALIU
BANKU ir TAUPOMAI SKO
LINAMŲJŲ BENDROVIŲ 
BIZNIERIŲ

1. Kolonijos ankieta apima 
miestelius ir vietas kur nėra 
parapijų ir kur yra viena arba 
net ir kelios parapijos. Koloni
jos ankietoje apraszoma, kolo
nijos Lietuviu stovis: moralia 
materialia, ekonominis ju gy
venimas, visuomeninis ir t.t. 
atsakant in kiekviena užklau- 
syma. Kolonijos ankietoje pa
žymima pirmus toje kolonijoje 
a ps i gyvo n u« i u s Lietuvius
dabartinis Lietuviu skaiezius:

Mat,

ir

szeimynu ir ypatų. Alai, yra 
nopriklaiwancziosszeimvnos

prie Liotuviszku parapijų, yra 
profesionalai arba pasižymėjo 
y pa tos priklausanczioe prie 

bet
priklausancziofl 

svetimtaueziu 
Lietuviais, skaitosi — 
ineina kolonijos ankieton.

2. Parapijos ankiotos apima 
parapijų

parapijų
jie vist

rV * • Žinių

an kietos
Amerikos Lietuviu

nenorės, 
pasigirti ir t.t.

STRENDIEGLIS IR
MIZERIJA GREITAI

-PASZALINAMA
Red Gross Kidney Plasteris 

Veikia Tarsi Magiszkai

Jus gulite beveik ūmai paszalint 
nsztrius skausmus ir nulipusius 
dieglius del Strcndieglio, Neuralgijos 
ir kitu Reumatizmo priepuoliu su 
Johnson's Rod Cross Kidney Plaster. 
Nuo momento, kuomet sz.is nuosta
bus, senas gelbstantis plasteris yra 
panaudojama prie skaudamu vietų, 
jis teikia—szilimn, szvelnina ir rami
na sujaudintus nervus ir paszalina 
skausmą ir mizerija turai magiszkai. 
Jus gaunat patvaria pagalba da ir 
del to, kad gyduoles Red Cross Kid
ney Plastcrio nuolat sunkias per oda 
in apimtas vietas taip ilgai, kol plas
teris laikomas prie kūno. Buk tikras 
pareikalaut didelio Red Cross Kidney 
Plastcrio su raudona flanele užpaku- 

kusias draugijos ir tas roi'kia ly. Visose vaistinėse.

Amerikos Lietuviu 
insiknrima, ju vyst imasi ir gy
vavimu.

3. Draugijų ir kliubu ankie- 
otje suraižoma kiekviena sky
rium draugija nepaisant ju po
litiniu visuomeniniu ir tikvbi- 
niii pažiūru, atsakant in klau
symu: kiek ižde pinigu imama 
skaitlyne likusiu pinigu nau 
jiems 1928 metams. VISOS 
DRAUGIJOS ir visi kliubai tu
ri būti apraszyti. Net ir prany-

skausmus

666
n

yra ts> receptas del
Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmuaca mikrobus. —— Aptiekoaa

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

VALIO!!
4 VALIO!!

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSUOSLIETUVON
Tiesiog in Lietuvos UostaKLAIPEDA

Be Jokiu Persėdimu

z® i* .1., ĮM'\

Baltiko-Amerikos 
Linijos Laivais

10 Metu Lietuvos Nepriklausomy
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

Pirma Ekskursija
Lietuviu Judamuju Pa

veikslu Korporacijos

BALANDŽIO-APR 17 D.
Laivu "LITUANIA”
Ekskursijai Vadovaus

JONAS K. MILIUS

Treczia Ekskursija
“NAUJIENŲ"

GEGUŽES-MAY 29 DIENA 
Laivu "LITUANIA" 
Ekskursijai Vadovaus

NAUJIENŲ’ ATSTOVAS( I

Antra Ekskursija
“VIENYBES"

GEGUŽES-MAY 2 DIENA 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
ANTANAS KANDROTAS

Ketvirta Ekskursija
LIETUVOS VYCZIU

BIRŽELIO-JUNE 16 D.
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
KAZYS J. VIESULĄ

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtaji kraszta. 

Kas metai vis daugiau Amerikiccziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvccziuoti. 
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti 
inspudžius isz Lietuvos

ir
Lietuviai deda visas 

iszsivežtu malonius

Tas važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amcrikos Linil- 
jos be jokiu persėdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi-
siszkai keleiviu nevargina.

♦ Patartina visfertis, kurie' troszka pamatyti gimtąjį kraszta neati- 
viena isz virszminetudėti, bet važiuoti pas savosius szia vasara su 

ekskursijų isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.
Žiniom Kreipkitės in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

Union Trust Bldg. 315 So. Dearborn Str.
Pittsburgh, Pa. Chicago, Ill.
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SMAGIOS GUMINES KURPES
Gumines kurpės, kurios kasdien nešiojamos, privalo būti smagios. 
Tas reiškia, turi būti tinkamai pritaikintos prie kojų — ne per 
šiaurios ir ne per liuosos.
"Ball Band 
miausios.

> f (raudona )x>lc)

ballSband
Lengva pažinti tuos gerus čebatus ir guminius kalošius 
kuomet juos matai, 
kvienos poros.
Žeuiiaus parodytos rūšys, Lopac ir Himiner, padarytos 
angliakasiams. Drųtos kur privalo būti drųta. Gumas 
tvirtas ir ilgai nešiojantis.

tino aštrų akmenų.

Jos duoda ilgaus nešiojimo ir tikro smagumo.

Padarytos iš balto, raudono ir juodo gurno, 
tavo krautuvniuko tau parodyti.

Patėmyk raudoną bol^ ant kie-

saugoti viršų

• 6

Drųtos kur privalo būti drųta.
Padai truputį pailginti ap-

\

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street Mishawaka, Ind.

Kuris Išmoka Milijonus Dol RuAics’’
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EXTRA NAUJAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
Dėlto kad mes turimo ka doth ste

bėtino. Stebėtinas grajijantis Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
Iszradlmas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stjprial, gra
žiai apdirbtas ir laikys visam am
žiui. Jeigu mylite girdot! gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzikallszkus ins
trumentus, pavyzdln: Plano, fono
grafo, smuikos, korneto ir tam pa
nasziu. Jums terelk tik pasukt rak
ta virszuje to laikrodžio ir jis gra- 
jins gražias dainas ir mel ledijąs,

visokius
pavyzdln:

muzikallszkiiH

gražias dainas 
kurios palinksmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 35 miliutu su vienu 
užvedimu ir kiekviena syki užve
dus grajina skirtingas mellodljas, 
Laikrodis aprūpintas 
kad muzikos vollukul 
patįs. Tai dideles vertes laikrodis, 
nes szale laikrodžio turi da ir 
muzika. Toki laikrodi relkctu 
reti kiekvienam name. Ir jus to 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus. Tikra kaina to 
laikrodžio $18.00. Kiekvienas kuris 
Iszkirps szi apgarslnima ir prisius 
mums užsakymą gaus szi laikrodi už
$8.45. Mes nepraszome pinigu isz anksto, tik paraszyk savo vardu ir adre
są aiszkial, indek $2.00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atvežsz 
jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.45 isz kalno už la laikrodi 
tam pasiusimo YIISAI DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota re
težėli. Nepraleiskite, bet raszykite tuojaus ant adreso:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Irving Ave., Dept. 416, Chicago, Ill.

mechanizmu, 
persimaino

szale laikrodžio
Toki 

kiekvienam name.
negalite

tu-

■
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. •

----- —$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Y*ra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.dol žmogaus kuris dirba ir ezediua. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tąi pinigas auga su padauginimu Procento.

.e., , —.     > „„„ w į ... „ „a, iW , į,           
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oAntanas
ARBA KAS ATSIDUODA PO 

APVEIZDA DIEVO, TAS 
NEPRAŽŪSTA.

tin tare Antanas. Gal butu 
daug geriau, kad bueziau tada 
pražuvęs jaigu tie puikiai apsi
taiso ponai, kurio mano iszliuo- 
savo isz kalėjimo ir dabar sutu
rėjo nuo nusiskundimo no butu 
man perszkadine.

AJi, koki gori žmones!
— Nepertruukinek man mo

li sz kitaip

'BAtjMT- '

Galinus jau visai nusilpnejes 
pabarszkinau in duris puikaus 
namo. Atidarė duris tarnaite, 
bet iszvvdus mane su kliksmu 
4 4

tin, teiksiesi klausyt 
apie juos sprendžiu.

Sztai galas galams,

Pageiba

TARADAIKA

teisingystos. Nuvargintas 
trukus atsiguliau 
man vietoj ir užmigau miegu 
teisingojo. Nuo to laiko niekad 
beveik neturedam-as blaivaus 
proto, būdamas visados apsvai
gintu vynu, kuriuom girde ma
no mano draugai, visai pamir- 
szau snvo praeiti, o kasdieninis 
besibnsl vnias isz vietos iii vieta 
kasdienines ekspedieijps dėlei 
plesžimu daromos, kasdieninis 
besi rupi n imas maistu, taip už
ėmė mano misi i s, kad pamegai- 
sau toki laisva gyvenimą ir su
visai. pamirszau kuomi kitados 
buvau.

Besibaigiant Gegužes mene
siui, kada visa gamta žydėjo 
nauju gyvenimu, kada ir mano 
sunaikintos pajėgos visai atsi
taiso, pradėjau veikt su noru, 
mislindamas plonus musu kas
dieniniu ekspedicijų arba ple- 
szimu, pats apmislinodavau ir 
rinkdavau vietas gtiliklom ir 
tuomi kaskart drueziau prisi- 
riszineja prie manos nes ir tu
riu pasakyt pamylėjo ir godo
jo, nors kitom i niekuom jiems 
nieko gero nesuteikdavo. — 
Bet kada vienkart viename isz 
užpuolimu ant bandos kariau
nos,

ne 
parodytojI
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JAUNA NEPAPRASTA ARTISTE.

■ O H ui M U kūmų. Zittre- 
—irwpK '.tan WL/gM kite, kad -Ši 
darytų jus kankintiniu.

le 
organai nepa

darytų jus kankintiniu. Tėmykite 
pirmutinį ženklų, rakantį jums, 
kad “dalykai yra ne kokie.
kito gausiai vandens ir naudokite 
Gold Medui lluarlom Oil Capsules. 
Tai yra visam pasaulyj garsi gy
duolė nuo 
pū*l<3 ir 
jčiai žinoma nuo 1696 metų.

HAAHLCM OIL

x imuH npt i * korius. Trejopuose d>u- 
kftd butų va rdne

ont radyiun spalvos

Ger-

ligų inkstų, kepenų, 
Šlapumo rūgšties, pla-

paėmė 
mane ir beveik neszto nuneszc 

s t o vi nezi o u k smet 
medžiu ne toli upes, ten paso
dino pagirdė vynu ir pavalgi-

ant 3U0I0,,

valkata”, užtrenkė duris ir |
pabėgo. Bandžiau klabint kitas Įdino. Atsigėrės ir pavalgęs pa
jūris namu, bet visur mane su 
panieka atstumineta, nieks ne
atjautė mano nelaimes ir siel
varto. Sievartas mano didinosi 
o neapykanta prie visos žmoni
jos taipgi. Visus kaltinau už 
datirtas skriaudas, kurias pa
dare man keli individai. Du
slioje mano kilo smarki audra 
pajaueziau jausmus, kokiu lyg 
tam laikui 
niekinau nelaba 
kioms 
vargintas dasivilkau prie upes 
Amo.
' Buvo jau vakaras. Po karsz- 
tai dienai oras atvėso, o žmo
nes iszvilioti ir isz namu iszejo 
ant pasivaikszcziojimo, 
atkvėpti smagiu oru. 
kad visi jie buvo vaikais vie
nos motinos visi meilingai svei
kinosi ir kalbėjosi tik asz vie
nas iszmestinnkas draugijos 
nevertas esmių draugaut su 
niekuomi; atstumtas nuo visu 
paniekintas, nuskriaustas, nu
žemintas! Visur skambėjo mu
zikos balsai tartum del dides
nes kartybes ir iszjuokimo; ko
jos po manim linko ir sunkios asz pasidaryt galo, 
buvo kaipi kad geležines, taip 
buvau nuvargęs ir sunaikintas 
per žmonių ne dorybe.

— O ne sugryžai 
)htIranke molina 
meiles, pasigailėjimo ir kelio
nes.

visai nepažinojau 
To- 

jausmais
svieta.

misi i mis ir

idant
Rodėsi

namon, 
balsu pilnu

— O brangi motin !jug sa 
kinu, jog to padaryt negalėjau 
o dabar jau buvo pervelai. 
Kaipgi galeeziau atlikt tokia Ii 
ga kelione taip suvargintastaip

I

jauezia savyj pražudintas spė
kas iszroiszkiau mano iszgany- 
tojams snvo dekingystes ir pa
sikėlęs norėjau atsitraukt, bet 
jie nepažinstami man, suturėjo 
mane, o buvo taip mandagus ir 
iszrciksztinejo man savo 
jausma taip, kad ir asz noromis 
ne noroms pajaueziau prie koki 
tai prisiriszima kad nesinorėjo 
jau man palikt ju. Sujudintas 
ju gerumu ir prieteliszkumn, 
sėdau vėl ant suolo ir pradėjau 
apsakinet jiems mano praeiti ir 
datyrimus žmogiszkos neteisy
bes.

Atsako jie man, kad jau ma
no pažysta ir žino apie viską, 
kokios neteisvbes ir skriaudos *
dntyrinu Eloreiicijoj ir nuo ne
doro gaspadorinus, kuris mano 
apiplesze. Jie girdi mane isz 
kalėjimo iszliuosavo, o būdami 
gaspadoj, patyrė bnk reikala
vau pas ji savo

Apie Mikado merginas nieko 
nesakysiu,

Tiiom laiku daug negiedosiu, 
Juk žinoto, kad tarp daugelio 

merginu, 
yra gamulu;

PhR 
ghiosc.

san-

Gailia Bustabo (ant deszines), vienuolika metu mergai- 
c atsižymėjo garsiai per savo artistiszka loszima ant skrip- 

kos, kada davė koncertą Chicago Civic orkestroje. Guilios tė
vai yra Hali joną i.

Visokiu 
Lietnviszkai kalbėt ne nori

Ba žiotys i a guma turi. 
Su nuskurusiu Vo’kie'luku

Bile kokiu dreiveruku,
Kalbėdama kaip kumelaite 

raivosi, 
Rydama geltonus dantis 

szaiposi, 
Nuo pavietres ir tokiu mergų 

Tr nuo josios geltonu dantų, 
Jszgelbekie mus Vieszpatie, 
Jus vyrukai ant to 

nepaisykite, 
Kantrybe apsiginkluokite.

Tegul ka nori ant jus iszrandn 
Jums karūna nuo galvos 

nenukrinta.
*

)

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiata 

Vitoa Kroniszkoa Ligoa.

Silpni, Serganti Vyrai Ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.nuo žalnioriszku kulku 
puolė vadas mus bandosniui sutartu reikszmiu. Nujojo

me tiesiog prie.ugnaviccziu.— 
Dabar tik supratau kad pate
kai in rankas razbaininku ku
rie kaip jau pirma Žinojau ne
ramino visos aplinkines gyven
tojus.

dint ant arklio? Atsakiau pa- 
tvirtinaneziai, nes žinai motin, 
kad nors mes savo arklio nie
kad neturėjome, bet kaimynam 
mėgdavau patarnaut ir iszmo- 
kau .jot neblogai, besilenktiue- 
jant su kaimo vaikinais. Mano 
draugai matomai isz mano at
sakymo buvo užganėdinti. Pa
ėjom dar apie varsnas kelio, 
kada susitikom kelis joezius, o 
kaip tamsoj, nes buvo tai tam-

klumszelio.
Taigi buk atjautė, kad sielvar
to paimtas jeszkosiu galo mano 
nelaimes nusižudime, ir dėlto 
seke paskui mane, idant neda-

knip sj naktis — galėjau patemint
Pripažino

mane už teisinga ir keike nela
ba profesoriaus tarna. Jie, gir-

leist taip jaunam vyrui,
sznlies pa-

vien- 
vadu

Gydau pasekmingai kataru, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimus dykai.

Kožna Sereda, Ketverge ir Pctnyczia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauium Name. Antras floras.

Kožna Utacninke, Shenandoah, Pa. 
Captital Theatre Name. Coal ir Main.

i
mums pasiseko pabėgti ir pasi
slėpti nuo žandarmijos, 
balsiai likutis aprinktu 
bandos.

— Jėzau Marija — vaitojo 
nelaiminga motina — dabar su
prantu, kodėl tu apskundinejai 
tuos savo labdarius, kurio tave 
teisingai vede prie pragaisz- 
liesl... O Dievo, kuomi jie ta
ve padare 
niekad,
taip suklysi ir Dievo iszsižade- 
si.

vai tojes

♦ * *

Tūlas cimbilistas labai 
užpyko,

Kada su pamokslu in viena 
miestą atvyko,

Mat, vos deszimts doleruku 
gavo, 

džiaugsmo neturėjo, 
Ba ilgai būti mieste negalėjo 

ir dingo, 
Rodos in pekla inlindo. 
Ir 'kitas buvo atsiradęs, 

merginai szlektai 
padaręs, 

l ’ ž tai gavo si ant salo s, 
Ant metavones.

O tai jums mergeles 
cimbilistai

Vadovas bandos, 
puikini, su keliais pisztalietais 
isz szaliu užkisztnis nž bran
gios juostos ir dideliu peiliu, 
arba sztilietu, pasveikino mano 
draugus, arba pagautojns ma
no, kurie pagavo mane in savo 
spaustus. Apsakė jam turbut 
savo darbus paszalije pasznabž 
dom kalbėdamiesi, bet isz ju 
judėjimu ar rodymu ir iszveizti 
suprast galėjau, jog tai apie 
mano kalba. Po tam virszinin- 
.kas bandos prisiartino prie 
manos ir pažiūrėjęs in mano te
miniai gan ilga valanda, aki
mis, kurios mane degino kaip 
žarijos, atsikreipęs in viena isz 
mano pažystamu banditu tarė:

Kagi czia atgabeno!.
Leronzo? Ar negeriau 

but iimete padare, 
mete ta vargkza 
tarpe netikėliu.

— Atleisk vade 
renzo — vra tai drąsus ir drn- v 
t'as jaunikaitis kokis mums rei
kia datyre ir jis, kaipo mes vi
si, žmogiszkos neteisingystes ir 
taip kaip mes norėtu atkerszyt 
už savo skriaudas;

Ir pradėjo apsakinet 
mano praeiti arba datyrimus, o 
taip mokėjo gražiai nupieszt 
paveiksią didžios neteisingys
tes ir mano skriaudų, kad asz 
pats užgautas kokia tai pajėga 
jo apsakymo, 
prisiegl, jog teisybe jis apsako 
nors ir ta “teisybe” 
gryna teisybe, nes 
visokiais prideczkais apibjauri 
nejaneziais žmones, o grožinan- 
cziais mano teisingumą. Nesu
sipratau tada kad gudrus ban
ditas tom pagyrom taiso mano 
dusziai amžina pragaiszti, kad 
vilioja mane isz kelio doros, 
atitraukineja nuo Dievo, o ku
ria ugni neapykantos mano 
duszioje, ugni kerszto ir pikty
bes ^rie visos žmonijos nekal
tos, katinamos per mane už ke
lis mano skriaudikus. Be pa- 
mislijimo, ant klausymo vado 
banditu, ar noriu prigulei prie 
ju draugystes, tvirtai atsakiau: 
“Taip”. — Tada visi nauji 
draugai pradėjo sveikint mano, 
kožnas spausdamas mano del
ną ir iszreiszkinet savo pikta- 
dariszkus velijimus, kas mano 
jau biski atvedino kadangi gir
dėjau, jog visi jie man velija, 
idant pasilikczian piktu žmo
gumi, žmogžudžiu plesziku ir 
tiems panasziu.

Buvau priverstas gert drau
go su goraneziais ant 
sveikatos, o pertai iszgert no 
viena taure vyno, kurio jie tu
rėjo pakaktinai. Apsvaigintas 
vynu jau nežinojau ir nejau-

apsitni«ob

--- nesitikėjau to 
kad tu sunau mano Isz to

kožnas vedesi prie 
balnota arkli. Suprantama kad 
jie musu lauke. Asz vienog ne 

di, butu reikalavo teisingystes mislijau tuomet apie tai ir ne
sirūpinau suprasti, kad tai yra 
kokia sutartis ant manės pada
ryta ka da rodi nėjo jau atvestas 
ir man pabalnotas arklis, ant 
kurio užsisedau net su 1____

<ral dėlto kad 
nebuvo atsakan- 

czios taip sunkiai kelionini — 
gana kad judinomos visi ir niv 
jojome tolinus.

Jojome tamsije, per kalnus ii* 
klonius, nekarta kelias musu 
ėjo uolomis, 
mai gerai kelia žinojo, kadangi 
ėjo drąsiai, nežiūrint kad tas 
kelias jojimui buvo visai netin- 
kaneziu kad tokiu keliu ir žmo- 

, bet musu ark
liai turbūt inprato jau ėjo ge
rai. Jojome vienas paskui kita, 
o vis asz buvau vidurije. Vis
kas tas man buvo nesuprasti- 
niu — bot smarkumas jojimo 
ir kaskart nauji inspudžiai isz- 
blaszkinejo visokias mano mis- 
lis ir nedaloido man tyrinėt 
mano padėjimo. Jaucziau kad 
mano draugai teisingoj globoj 
mane turi rūpinasi, idant man 
nieko blogo neatsitiktu.

Neturėjau visai prajautimo 
koks buses galas tos stebėtinos 
musu keliones ir klausymo ko
dėl ne pažistamieje taip rūpi
nasi manim — tas man buvo ne 
isztyriama slaptybe.

— Gal tave norėjo apipleszt 
ir nužudint tarė baimes paim
ta motina—'bet kodėl taip toli 
ved e ?

— Geriau Imtu man padare, 
idant butu nužudo, idant butu 
atėmė man gyvasti, 
buvę su manim to 

motin,

su sztilietu rankoje ir apgailes
tavo mano szvelnnma ir nusiže
minimą. Tas isztikro pataikė 
man in szirdi ir nesvarstinda- 

palaikine- 
sanžinisz- 

Savo gudriais

- mus dalyko tvirtai

kada vienas žingsnis jau buvo 
man sunkus. Tuotarpn naktis 

pasaule atneszdamu 
svietui smagu pasilsio laika ju
dėjimas ant gatvių mažinosi ir 
gabaus visi balsai nutilo. Asz 
vienas neturiu pastoges tiese 
galva! Toje tai valandoje pir
mu kartu iszvydau gerai visa 
baisu paveiksią mano vargo...

— Iszvydau jog neesmiu 
reikalingu ant visos pasaulės— 
ir...

apglobi*

Antanėli
šu

!

Užkeikė

kokiu
prisiartino

O motin, — 
A ntanas, 

kaip dideli nesmaguma 
kia savo iszpažinczia 
moteriszkem; 
biau merginos

gėdijosi
y

su-

Plikis 1

tai džiaugsmu — 
pajėgos mano

priete- czia

— Jėzau, Marija! 
ka-gi padaryt norėjai! 
szuko motina baimes paimta.

— Nusiskandint, motin, nes 
užbaigime gyvenimo tik jau 
maeziau gala mano nelaimingo 
gyvenimo.

— Sunau, ar nepamislijal 
apie Dieva, kuris už patžudys- 
ta, kaipo už dideli nusidėjimą, 
baudžia. Juk Dievas davė žmo- 

negal
žadint

jau juos nž žmonos 
kus, teisingus.
žodžiais dar padidino mano ne 
apykanta prie žmonių.

Nepažinstami mano
liai paaukavo man prieglauda 
pas save. Paėmė su savim kaip 
sako ant nakvynes, o asz su 
perpildinta jausmais dekingys- 
tes szirdžia, dekavodamas 
jiems už labdaryste szirdinga: 
ir noringai tikau. Apleidome 
miestą ir ojome keliu, man jau 
žinomu. Besikalbant ne neju
tau kaip veik atėjome in mies
teli, kuriame jau dusyk buvau.. 
Praeitinejome pro gaspada kur 
mane apipleszta. Vienas isz 
mano draugu nubėgo greit in 
gaspada ir gaspadorius, kuris 
buvo iszejcs ant slonkszczio isz- 
vydes bėganti veik pasitraukė 
in vidų. Draugas netrukus su- 
gryžo — ir, kaip nusistebėjau, 
kada man padavė mano klum- 
szoli kuris visai buvo nejudin
tas!

Aiszkinau sau, kad
apie tai nuo manes, mano isz- 
gelbetojai nusprendė priverst 
gaspadoriu prie sugrąžinimo 
man mano savasties, kas ir 
jiems pasiseko. Isztikro, kaip 
man rodos galit suprast, buvau 
dabar laimingu, o dekingysto 
mano geriems ponams ne turė
jo rubežiaus!

Tegul jiems
vas szimteriopai atygina už tu 
ju gera darbu del tavęs padary
ta — tarė motina.

— Prioszingai motin! Te — 
neatmena jiems Dievas tos 
skriaudos, kokia jie man pada
re!

Abi motei’isz’kes negalėdamos 
suprast už ka Antanas taip 
skundžiasi ant savo labdariu, 
buvo nusistebėjusios, bet nuo 
žingeidžiau klausė Antano ap
sakymo, idant jis jiems viską 
iszaiszkintn. Antanas trauke 
tolinus savo apsakymu:

Kelione musu darėsi kas 
aplinkine kas 

kart recziau apgyventa, o mes 
vis lipome priesz kalnu ir per
si pleszinojome per plaiszas ir 
knimtis. Ant kart girdimo 
žvengimą arkliu, o mano drau
gai klausia manės ar moku jo-

bot arkliai mato-

gui sunku eiti

man

patyrė

mums,
k'ad bulu- 

Imlike gyvent

- tavo Le-

vadui

gatavas buvau
) 

buvo no 
papuoszta

gui gyvastį ir žmogus 
niekint jo dovana, 
veikalą.

— O

jo

Nesuprantimotin! 
kaip buvau prispaustas nuož- 
mio likimo ranka, kaip labai 
apjakintas buvau neapykanta 
prie svieto ir visko kas mano 
apsiautiiiejo ir kaipi kad ty- 
cziavosi isz mano vargo ir ne
laimes. Npstebetina, jog pamir- 
szau visus tavo, motin pamoki
nimus kadangi vanduo viliojo 
mane prie savos žadėdamas 
man amžina smagu pasilsi pa
sislėpimu nuo žmonių piktybes 
ir vargu kad stovėjau jau ant 
pat kranto brannos ir viens 
linktelėjimas, o szaltos vilnis 
butu apglobė mane ir paslėpė, 
jszcziuje. Jan linkau, kaip pa
kirstas medis, idant, bet sztai 
pajaueziau kad mane kas toks 
pastvėrė už paežiu ir sulaikė...

— Garbe Tau Dieve — isz- 
tare motina
kuri iki sziol klausė 
baisaus apsakymo sntiirojui- 
krutinėję dvase.

— Tu iszgelbejai ji nuo pra- 
gaiszties. Tu sugražinai man 
mano brangu kūdiki.

— Nesaiyk to mylima mo

Vieszpats Die-

giliai atsidusus, 
sunaus

apsakymo

sakymo,

kart sunkesne,

o nebūtu 
kas vyko, 

nepertrauki nok 
nes mano iszpažintis ir

y

gan

Bet, 
man, 
taipjau mano neapsakomai sle
gia ir vargina.

Taigi po ilgam jojimui
sunkiam, galinus prijojome di
dele pieva kai pi kad tam tyczia 
gamtos isz visu pusiu aptverta 
uolomis. Iszvydau ezionais prie 
vienos isz uolu sukurta ugni, 
aplink kurios buvo daug viso
kiu žmogiszku paveikslu. Pra
dėjau atskyrinet viena nuo ki
tos ypatos ir su nusistebėjimu 
persitikrinau kad ežia buvo ir 
moteriszkes, kurios triūse prie 
ugnavietes, o vyrai vieni sėdo
je, kiti gulėjo ant žoles besil- 
sedami. Linksmu dainų gaidos 
skambėjo aplink.

Sargai sustatyti aplink aba
zo praleido mus po apsimainy-

I k

’ll

mano

at sako 
jausdamas 

su te i- 
abiem 
jis la-

kuria taip ne
kaltai mylejos ir buvo mylimu 
nuo jos, o dabar parodo koki 
nelaba žmogų ta dora mergele 
mylėjo savo nesutepta szirdžia, 
bet nieko užslėpt nenorėjo, ka
dangi troszko numest nuo sa
lios baisia sunkenybe nusidėji
mo kuris sloge ji kaip sunkiav- 

todel traukia to-

savo

šia nnszta, 
liaus:

— Pasilikau tada vadu ban
dos piktadariu, o turėjau po 

valdžia žmonių isz visu
luomu, kurie savo gyvenime 
daug blogo buvo pridarė, o po- 
tam bėgdami nuo teisingai už
pelnytos bausmes pabėgo in 
kalnus, ir piktadariavo toliau?, 
nesirūpindami niekuomi, neat
mindami ant. nieko, apart savo 
smaguminais savo nedoro gy
venimo.

['POLIAUS BUS]

Skaitykite “Saule”
❖ ❖

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Dabar ir jus žinosite kad 
niekai,

Lietuviai dori vaikinai, 
Tik maitele tinka kožnai, 
Nemoka ant bakso užsilipęs 

pliovot, 
Ant dorybes ir ti'kybes lot.

* * ♦ .
Jau tik isz tuju bajoru, 

Turimo juoku,
Ne tiktai Lietuvoje,

Bet ir czion Amerikoje, 
Czia tokis bajoras vyžuotas, 
Kaip Lietuvoje taip ir czion 

iszjuoktas,
Ir asz pažinojau nuo keletą 

metu,
Net mano sukrato, 

Pasmelias kaip skilvis 
Bajorpalaikiš,

Norints gerai uždirbo, 
Sziadien nuo szolderio susirgo 

Ba tik szolderius valgo, 
Ir kava bo cukraus gero.

Pilvą suvis pagadino, 
Ka daryti, daktaras nežino, 
Braci kokani zavsze živatuje

- - * v n

LIETUVISZKA
AGENTŪRA •

Parduoda Szipkortcs in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parvežu gimines ir darbi
ninkus (ant fnrmu) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Praszau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.

*

1

PAVOJUS!
pirmiems

; krūtinėje, patrinkite vikriai UI
Pasirodžius 
ženklams ip c r s i Š a 1 <1 y th o W*1 * • tA

su
DR. RICHTERIO

Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLER1U
VaiibaJenklts rrimituotas

K S. V. Pat. Biuxc. /
Persitikrinkite, kad 

: a r o vaisbaženklisfį Ink 
[“ butų aut pakelio.

N rašykite tiesiai j laboratoriją.
i-j F. AD. RICHTER * CO..

Berry & So, Sth Sts., 
f Brooklyn, N. Y. 4 J 
V f ArI * ii

35c ir 70c vaistinėse, arba I
,;r

m

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
toiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors figos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Joigu tokiam žmogui h* auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit ręikalauk musu vaist-žoliu nuu 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekuneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio,. nenoro valgyt, strenu ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskariu, szlapininiosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, pannikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdios liga, tai atsiunsk 85c. o gau-
h! niUNU gausins vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas,” Nepvu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ,ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk įOc. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogu, Reikalingi musu

cziati daugiau nieko, kaip tik joliu pardavinėtojai visuose mipstuo- 
M. ŽUKAITIS,linksmumą, kad radau priete-t-------- sc. M. ŽUKAHTS,

liūs ir apginejus nuo žmonių ne 25 Giilot Street Sponcorpoint, N. Y.
sc.

4 4

Juž nulio nikt noiszkuruje
Taip tai su bajorais vis 

taip eina, 
Sunki pabaiga pareina. • • • !■

O jus mergeles,
Jus viszta-galveles,

Jus mislinate, kad 
iszlaimositc

Jaigu nuo Lietuviu 
atsimosite?

Bicdnos esate ir tamsunes, 
Pasirodote besniege nes, 

Taip kaip viena tlazletonc 
ana, 

Su i’ricuku per naktis trankosi, 
Su savo uždarbiu dalinosi, 

Del žaliablekiu žodeli pataiko, 
O Lietuvius ant juoko laiko.

Mergeles darote negerai, 
Užaugo jums ragai, 

Talka turėsiu supraszyt, 
Ir tuosius raguczius daužyt.

N 
P

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokamo 8-czm procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir* 
1 Liepos. Mes norim kad ir jusF 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres. \ 
J. FERGUSON, Vice-Pros, ir Kas.

■ ■ . ...........—............. II ■■ ' ■ —......... ' ' . .. —

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

KVITU knygele Draagystema del laa- 
mokejimo pinigu ligoniams. Prekė 25o 
XVITU knygele Draugystėms del Ka- ant vilkiu kapiniu. Pagrabue panto-

laabalsamuoja ir laidoja minulei

sleriaus nog sudėtu pinigu ant n00 faPraBC®iRU®hi 
susirinkimu. i___ _

W. D. BOCZKOWSKI-CO.,
MAHANOY CITY, PA.

Preke - - - 25c. niausiu. Parsamdo automobilius de) 
laidotuvlu, vąšeliu, krikvitynin
kitiems pasivažinijimama.

Bell Telefonai II71-M
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ŽINIOS VIETINES
Nedel io jo A pla n k y ma s 

Szv. P. Marijos.
— Paskalai apibėginėjo buk 

St. Nicholas ir Suffolk kasy
klos pradės dirbti apie pirmu 
Apriliaus, kurie nedirba jau 
szeszias sanvaites. Badai bosai 
aplaike paliepimus peržiureti 
kasyklas ar yra geram padėji
mo. Badai ketina dirbti Vulka
nas ir Bukmaute po Apriliui.

____ -LJ-

PUIKIOS UKES.
4

West Frankfort, Ill. — Szia- 
me mieste nors darbai eina ne 
per geriausiai bet nelaimiu ne 
trūksta, o ypatingai mainose. 
Tarpe kitu pasiekė nelaime ir 
Tekorių szeimyna. Kovo 6 die
na apie 11 valanda priesz pie
tus anglis krisdama užmusze 
Juozą Tekorių. Nors ant vietos 
ne užmusze bet taip labai su
žeidė kad in pora valandų po 
sužeidimui mirė ligoninei. \’e- 
lionis Tekorius buvo maszinis- 
tas. Mnszina kirto angį i jam 

i krito 
isz virszaus taip kad galva pri
spaudė prie maszinos sulaužy
dama burnos kaulus tai velio
nis jau negaejo kalbėti iki nu
mirė ir kada graborius atvožė 
kuna in namus, nebuvo galima 
pažinti ar buvo Juozas Teko
rius ar kas kitas. Kovo 9 diena 
tapo palaidotas ant Katalikisz- 
ku kapu su bažnytinėm apei
gom. Velionis isz Lietuvos pa
ėjo isz Suvalkų Redybos, Marl- 
ampoles Apskriezio, Kumelio- 
niu Kaimo. Girnos 1886 motiio- 

Ainorike 
metus. Penn- 

sylvanijos raštijoj apie 11 mo
tu ir West Frankort, Illinois 
valstijoj apie tiek pat. Buvo 42 
motu amžiaus. Paliko nuliūdi
me motori, viena duktori, ir tris 
sūnūs, jauniausias sūnūs da t ik 
17 menesiu, taipgi paliko 3 se
seris Lietuvoj ir daug tolimes
niu giminiu ir pažystamu. Isz 
giminiu ant laidotuvių pribuvo 
isz toliau Feliksas Yurkonis isz 
Ringtown, Pa., kurias yra pasi
turintis ūkininkas toj aplinki
nei ir Ona Povylaitieno isz 
Ashley, Pa., kurios vyras yra 
pasekmingas biznierius tame 
miesto. Velionis prigulėjo in 
vietine draugyste Lietuvos Su
nil.

Ponia 'l’ekoriene per laikrasz- 
ti Saule taria nuoszirdžiai 
aeziu visiems giminėm ir pa
žystamiem taipogi draugystei 
Lietuvos Sunu už dalyvavima 
iszkilmingose laidotuvėse kad 
taip skaitlingas būrelis teikėsi 
palaidoti in amžina atilsio vie
ta. _____ — V.S.K.

Amsterdam, N. Y. — Fede
racijos Kliubas nutarė rengti 

Balandžio mėnesyj, idant

Keletas Skaitmenų
Apie Lietuva

510, vikaru 188, kitu (kn- 
, o visu

t

nu
pelionu, altaristų) 141 
kartu 919.

Evangeliku liuteriu vyr.

Kiek tame teisybes yra tai sun- vn|dnn( lllaszina anglis
ku atminti, bet tiejei, kurie yra 
susinoRze su virszininknis sako 
kad kasyklos jprados dirbti ne 
užilgio. Moreoa kasyklos pra
dėjo dirbti Ketverge kaipo ir 
Kehley Run. Gal laikai truputi 
ir pasigerins.

— Girdėt kad East Penu 
Electric Railwav ketina užsi- 
baigt Petnyežioje. Taipgi sa
koma kad Schuylkill Railway 
kompanijc pareikalavo 
szerininku deszimts tukstan- 
cziirs doleriu ant pataisymo 
savo geležinkelio kas duoda 
suprasti, kad ir toji kompani- 
je mano varyti karukus neuž- 
ilgio.

Miestai ir apskritys. — Žemes 
plotas ir gyventojų skaiezius.

Lyg sziol statistiniu daviniu 
a pi o
Mat, truko krūvon suvestu 
duomenų, kurie valstybe apim
tu isz visu pusiu, kiek tatai ga
lima vaizduotu skaitmenimis. 
Bet praeitais metais pasirodė 

Lietuvos Statistikos Metrasz- 
kiiris paduoda daug ži

nių api<‘ nepriklausomąja. Lie
tuva. 'Paine metrasztyj telpa
mu žinių santrauka vienas 
laikrasztis paduoda sekamai: 

Administraciniu

Lietuva nedaug buvo, 
truko krūvon

nuo

— Frano Kmicliaucko teis
mas, kuris nuszove savo paezia 
16-ta Apriliaus, 1927 mete, už
sibaigė Seredoje Pottsvilles 
sude. Kmieliauckas pripažino 
kad jisai nužudė savo motore, 
bet neatsimena kokiu budu tai 
padare. I žginezino kad jaja 
daugeli kartu sumusze kad 
net visa buvo pa juodus ir pa
inei vnavus. Iįžiurę nusidavė in 

e>

savo kambarį apsvarstyti ko
ki iszduoti jam viroka ir da 
nesutiko ant viroko einant 
laikraszcziui in spauda 11-ta 
valanda. Vieni kovoje už isz- 
radima Kmicliaucko kaltu pir
mam laipsiiv ant elektrikines 
kėdės o kiti ant lengvesnio nu
baudimo arba ant viso gyveni
mo in kalėjimą.

SHENANDOAH, PA.

ligonbuti 
Ve- 

penkis

t Erodas Aleksandraviczius 
41 metu isz Turk e v Run mire 
Schuylkill Haven 
sirgdamas koki tai laika, 
lionis paliko paezia,
brolius, viena broli Joną kuris 
gyvena Tuscarora. Laidotuves 
atsibuvo Seredoje.

— Burmistras uždraudė lai
kyti susirinkimą radikalu ku
rie pribuvo in miestą suarzyt 
anglekasius kaip tai panasziai 
norėjo padaryti Pi 11 st one.

— P. J. Juodys, vienas isz 
musu taiitiecziu kuris yra gi
męs ęzionais parasze dvi nau-

“ Good-jas Angliszkas dainas: 
bye Mother” ir “I’ve Broken 
m v Heart for von”.

t Vincas J. A nd lik is, kuris 
czion pergyveno daugiau kaip 
40 metu, mirė pas savo žentą J. 
Keff, 39 E. Centre uli., nuo pa
ralyžiaus. Paliko paezia, duk- 
tere ir sese re Vassariene isz 
Brooklvno. Laidotuves atsibus 
Subatos ryta su pamadomis 
Szv. Jurgio b»žnyežioje.

ir «*

Shamokin, Pa.
vos it

se 16 diena Sausio, 
iszgyvno apie 22

forus Balandžio mėnesyj, idant 
didinti sutverta fondą, isz ku
rio bus statoma moderniszka 
Lietuviszka svetaine, patogiojo 
vietoje — viduryje miesto. Tai 
bus amžinas paminklas Lietu
viu darbo.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

—■ Apskrities teisėjas Ful
ler, paskyrė musu tautieti, adv. 
.L S. Lopatto, in komisija sta
tymui naujo apskrieziui Kny
gyno. Tokie pa skyrimą i "y ra vis 
parodanti, kad ir musu žmones 
yra žinomi ir gerbiami pas 
Amerikonus.

— Iszsiemc vedybų popio- 
ras szios poros: Juozas P. Sta- 
nakynas isz Pittstono su Jule 
Yanikliuniute

gerbiami

4 I 
tis, t >

'l'ame 
žinių

atžvilgiu 
N. Lietuvos valstybes teritori
ja suskirstyta in 28 atskirus 
vienetus: miestus ir apskritis, 

miestas Kaunas.Didžiausias
Gyventoju skaiezius 1926 me
tais Sausio 1 dienai butą 94,- 
105; toliau eina: Klaipeda 33,- 
961, 
žvs f

dvasine valdžia priklauso kon
sistorijai, kuria sudaro trys ju 
dvasininkai (Lietuviu Vokic- 
eziu ir Latviu sinodu senjorai), 
3 pasauliniu nariu ir 1 proku
roro teisininko, Konsistorijos 
prezidentą ir viceprezidentą 
skiria Lietuvos valstybes pre
zidentas isz senjoru ir pasauli
niu tarpo, o prokurorą ir kitus 
narius — vidaus reikalu minis- 
teris. Szi konsistorijos juris
dikcija neiszeina isz Didžiosios 
Lietuvos ribų (Klaipėdos krasz 
tas turi savo atskira dvasine 
Ev. Lietuviu valdžia.)Evange
liku, Liuteriu parapijų Didž. 
Lietuvoj priskaitoma 
Klaipėdos kraszto 29.

Evangeliku reformatu 
riausia dvasine valdžia sudaro 
sinodas, kuris susirenka, bent

00 ir

Pati

32(i8( Uk-

Gyventoju skai-

teismas 
valscziu

ku, 31 jaunesniu techniku: ak
cizo ir monopolio priežiūra, I 
vyriausias revizorius, 27 revi
zoriai, 42 kontroleriai prie fa
briku, 5 kqntr. prie monopoliu 
sandeliu.

Muitiniu 20 ir 36 pereinamie
ji punktai, 10 muitiniu ir 10 
pereinamu punktu Klaipėdos 
kraszte, o visa kita Didž. Lie
tuvoj. '

Tai tiek apie administracini

Kurie norite apsigyventi mu
su Lietuviu Kolonijoje kuri yra 
didžiausia ūkininku kolonija 
Amerika. Žeme derlinga ir ne 
brangi.

40 akru geros žemes, geri 
budinkai, 2 arkliai,

12 kiaules 
$3,500.

95 akru,

3 
maszinos.

dvariszki

jais.
56

karves^ 
Preke

murini
Nepr. Lietuvos sutvarkymą ir budinkai, 17 karvių. 10 kiaulių
jos gyventojus.

I Eehigh Valley

m
It

13 aviu, 4 arklci, maszinos ir 
tik puse mylės in miestą. Preke 
$8,5(X).

karta in metus. Sinodo vykdo
masis organas-kolegija. Dvasi
niai reikalais rtipinasi trejiems 
metams renkamas superinten
dentas. Taip dvasininku ners 
jokiu vyresnybes laipsniu. Pa
rapijų priskaitoma 11, kurias 
aptarnauja 5 kunigai.

Be to dar yra Nepr. Lietuvoj 
26 Pravoslavu su tiek pat dva
sininku, 54 senatikiu (staroob- 
riadeu) parapijos, 18 Evangel i-

rusziu:

v v-

?* •jį
t

Įl
'i I

•*

lo

$4.00

Ai
hi

Dubeltavae 
Tikietaa

NEDELIOJ 1 APRILIAUS

SPECIALISZKAS TREINAS 
Apleai Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 7:20 vakare.

—, i..,-r , e -

I 200 akru, 14 karvių, 11 kiau
lių, 3 arklci, girrios, sodas, upe 
arti miesto. Preke $7,500.

40 akru geros žemes, geri bu- 
dinkai, prie cimentinio kelio.

’ Preke $2,500.
40 akru geros žemes, 

budinkai, prie cimentinio keilo. 
Preke $1,100.

J. P. Andrekus, 
Pentwater, Mich.

maži

(t.25

i
A. J. SAKALAUSKAS 

LIETUVISZKAS GRABORIU3 
(Bell Phone 872)

331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.
►

Jokiu vyresnybes laipsniu tarp 
rabinu nesama. Be to, Nepr. 
Lietuvoj dar yra karaimu (cen
tras Panevožyj) ir Mahometu.

Teismas „Nepr. Lietuvoj su
tvarkytas szitaip: žemiausia 
instancija — taikos 
(Klaipėdos kraszte
teismai); antra instancija apy
gardos teisinas; treczia ir pas
kutine vvriausis tribunolas. 
Vyr. tribunolą sudaro 1 pirmi
ninkas, 8 nariai ir 1 sekr. Visa 
teritorija suskirstyta in 5 teis
mu apygardas: T Kauno, II 
Sziauliu, III Panevėžio, IV 
Mariampoles ir V. Klaipėdos. 
Tiek ir apygardos teismu. Prie 
Kauno apygardos priklauso 
vyriausias notaras su 2 padeje- 

Didžiojoj Lietuvoj (be
Klaipėdos kraszto) esama 
pristoviniu advokatu padėjėju 
ir 26 notaru. Klaipėdos kraszte 
5 valscziu teismai su 2 direkto
riais ir 14 valscziaus teismo pn-i 
tarėju; advokatu ir notaru esa
ma 17.

Policijos yra tokiu
vieszoji politine, kriminaline, 
geležinkeliu ir pasienio. Polici
ja yra vidaus reikalu ministe
rijos žinioje. Apskrityse 
riausias policijos virszininkas
policijos vadas. Vieszosios po
licijos sudėtis tokia: 100 poli 
eijos nuovadu virszininku, 234 
ju padėjėjai, 196 vyresni poli
cininkai ir 872 eiliniai.

Žemos akiui tvarkvti vra 21 
apskrities agronomas, 
dojejai, 3 
tojai, 19 veterinarijos felczeriu, 
5 mėsos apžiuretojai, 18 žemos 
tvarkytoju, 20 ju padėjėju, 30 
likvidatorių ir 212 matininku 
visos keturios paskutines (val
dininku ruszvs dirba žemos re
formai).

Miszku akiui tvarkvti
34 urėdai, 27 ju pavaduotojai, 
319 girininku, 274 vyresnieji 
eiguliai ir 2,730 eiguliu, o kar- 

3,384 tarnautojai.
Teisioginiu mokeseziu prio- 

1926 N,ępr, Lietuvoj rabi- žiūra tokia: 22 inspektoriai,
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II nlnke moterema. Prlei-
lr nnmoa preke*.

! , S 14 IV. sprue* Ht.. 
h W4HAWOT t’lTT, FA.
į 3o« MAiiKirr ar..
V TAMAUVA, PA.

- 1il«1MilFBTir~TiBfWr inii i T

_P
Nuliudimo valandoje suteikiau 

geiiausi p a tarn avima. Palaidojime 
atliekam rūpestingai Ir gražiai Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuotl o pribusiu in

Telefonas 87t.

ku Babtistu .parapijų, Episko- 
palai Metodistai (7 parapijos, 
3 fil., 8 kunigai) Adventistai 
9 par. su 2 pamokslininkais, 2 
Evangelistai ir 1 mokytoja.
Izraelitu (Žydu) tikybos vyr. 

valdžia sudaro Lietuvos rabi
nu sąjungos centro komitetas 
su rabinu tarvba. Komitetas ir 
arvba renkami visuotiname ca
bin ussivažiavime. Dabar esa
mo centralinio komiteto sudė
tis tokia: 1 garbes pirmininkas, 
1 pirmininkas, 1 vicepirminin
kas, 5 nariai ir generalinis sek- tu 
rotorius. Tapyba sudaro 21 na
rys, 
nu

.. 2 pn‘4 vetarinarijos gydy-

Sziauliai 2,878, Paneve- 
19,700, Ukmerge 10,861. 

Kiti N. Lietuvos miestai nėra 
iszskirti isz apskrieziu. 
didžioji apskritis ploto atžvil
giu Sziauliu 5690 kotv. klm; to
liau eina Panevėžio 3942; Tau
ragės 3351; Biržų 
mergos 3,185 ir 1.1. Paczios ma
žosios: Szilutes 644; Klaipėdos 
814; Pagėgių 928; Seinų 1,263; 
Zarasu 1,314; Vilkiaviszkio 1,- 
412 ir 1.1,
cziaus atžvilgiu apskrieziu di
dumas taip eina: Sziauliu 181,- 
719; Panevėžio 
mergos 118,833; Biržų 118,084; 
Tauragės 114,159. Visas N. Lie
tuvos plotas sudaro 55,656 ket. 
klm., o bendras gyventoju 
skaiezius 2,227,702 (tame skai- 
cziuj vyru 1,062,705 ir motoru 
1,164,797) tokiu budu vienam 
kotv. klm. tenka vidutiniszkai| 
apie 40 gyventoju. Bet yra aps
krieziu, kur žymiai pranesza 
vidutine norma, kaip Vilka- 
viszkio 58.6; Szilutes 56.6; Ma- 
riampoles 46.5 arba žymiai at
silikusios nuo jos, kaip Pane
vėžio 31.2; Seinų 31.3; Telsziu 
31.8; Sziauliu 31.9; Zarasu 33.5. 
Miestu Nepr. Lietuvoj yra 
(miestu skaitoma gyvenamoji 
vieta, kur gyventoju yra ne 
mažiau, negu 2,000) 45 su 326,- 
124 gyventojais, miesteliu ir 

o
000 gyv.) 281 SU 189,318 gy
vent. ir kaimu, dvaru ir vien
sėdžiu: 24,645 su 1,655,174 gyv.

N. Lietuva susisiekia su tri
mis valstybėmis. Su Latvija 
siena turi 480 klm., su Lenkija 
demarkacijos linija 442 klm., 
su Vokietija 245 klm., ir juros 
kranto 91 klm., o visa kartu 1,- 
258 klm.

Žemes ploto atžvilgiu už N. 
Lietuva mažesnes yra szios 
valstybes: Estija 45,220 ktv. 
klm.; Danija *42,283; Szvaica- 
rija 39,992; Olandija 32,609;. 
Belgija 30,444; Albanija 27,- 
538 ir kt.

Visas Klaipėdos krasztas tu
ri ploto 2,416 ktv. klm. su 140,- 
109 gyventojais ir naudojasi 
savo placzia autonomija su 
vietos seimeliu.

Tikybos atžvilgiu milžinine 
dauguma katalikai, 
invairiu

123,044; Uk-
daazintt* minutu.

bendras

99
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m butą 147 ir 12 jti padėjėju. 19 ju pradejoju, 20 vyr. techni-
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Neimk pamėgdžiotų 
Gaunama vino^e aptickose, 
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Jei jus rūkote
del malonumo

M’

11

NuFikrntykitc tų palengva prasideHanėiii 
nesveikumų. Sudrūtinkitc savo kūnų, ap
valydami kraują nuo besisunkiančių i ji 
nuodų per neveiklius inkstus, kepenis ir 
vidurius. Tame reikale jūs galite pasiti
kėti senąja garsiąja H olandų nacionalo 

namine gyduole—var- 
į tojaina nuo 1696 metų. 

Ji originale ir tikra.
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—tuomet Camels yra *

isz Kingston o, 
Antra pora: John A. Mclnally 

su Alena 
Tarutaite isz Wilkes Barre.

— Padavė teismui persisky
rimo praszyma Antanas Bahi- 

42 Warren St., Parsons,

i i s z N e w Yo r k Cit y rn “ ■ * -----

Penkios 
ypatos vos iszsigelbejo nuo 
smert deganeziam name Juozo tis, • ♦ Parsons
Nalevako nakties laike. Simus Poew* savo moteli Mare Balu- J • >4 TV 1 A "1 V v • ■ 1
Kazimieras visus iszgelbejo 
isz liepsnos su pagelba kope- 

pirmiatįsia iszszoko

t" "iii'ii. «i|r ii"

padaryti del jusu. Švel-
nūs, malonus, kvepianti

f
ikf

>

visus

ežiu nes 
laukan.

— ‘Pancdelyje deszimts 
patu likos sužeistos po visas 
dalis miesto, tarp t uju yra ir 
Helena Vinkevieziute kuri ba
dai mirs nuo sužeidimu.

Port Carbon, Pa. f Pri em i es
ti jc Shoentown, mire Darata 
Briliene, kuri paėjo isz Kauno 
redybos, Sziauliu apskriezio, 
Lygumu miestelio, po tėvais 
Grincziute iszgyvendama Ame- 
rike 17 metu. Ilgesni laika gy
veno Newarke, N. J., po tam 
apsigyveno ęzionais, mirdama 
11 diena Kovo. Paliko dideliam 
nuliudimia vyra ir dukreles. 
Likusi nubudus szeimyna de- 
kavoja szi rd ingai visiems ku
rie dalyvavo laidotuvėse ir ku
nigams už puikias ceremonijas. 
— Nulindęs vyras Aleksandra 
Brilius su szeimyna.

V-

13 Hudson Avet IS,
Barre.
rysziu suriszes kun. P. B. 
Pauksztis, Spalio 10, 1915 nie- 

ir turėjo pora vaikucziu.

Wilkes 
Juos buvo moterystes 
suriszes kun.

•»

Wilkes

tu, 
Vyras skundžia moterį už jos 
žiaurius ir neiszturimus puoli
mus.

Garnys lankosi pas pil. Petra 
Rigus, 73 Mack St.,
Barre, ir paliko gražia dirktori.

— Mire A. Rice (Racuvie- 
ne). Palaidojo kun. J. V. Mi
liauskas parapijos kapinėse, 
Duryea.

— Mire Martinas Lounako- 
nis, 57 metu, nuo 49 Lincoln st., 
Ekseter. Buvo placziai žino
mas. Palaidotas per gimines 
parapijos kapinėse.

— Mirė Antanas Vilkas, 40 
mdtu, 57 Mitchell St., Sebasto
pol. Jis buvo nariu Liet. Uke- 
su Klubo ir kitu draugijų. Tu
ri ežia broli ir seseri, Reading, 
Pa. Palaidotas parapijos kapi-

— V.nese per broli Juozą.

Ta ežia u 
tikybų N. Lietuvoj 

priskaitoma ligi 30. Isz ju tik 
suorganizuota11 turi savo 

bažnvezia: 8 krikszczioniu ir 3
* 

nekrikszczioniu.
Visu gyventoju tarpe katali

kai sudaro 80.5%, eVangelikai 
buferiai 8.8% ir kiti kriksz- 
czionys 3.3%, žydai ir kiti no- 
krikszczionys 7.4%,

Kataliku bažnyczįa N. Lie
tuvoje sudaro atskira provin
cija, kurios pryszaky stovi ar
kivyskupas. Vyskupijų (skai
tant ir Kauno arkivyskupija) 
5 ir Klaipėdos kraszto prela- 
tura. Visi szitie szeszi admin, 
vienetai i nei na arkivyskupo, 
kaipo metropolito jurisdikci
jom ’Smuikinis suskirstymas
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tai pasaulis malonumo
rūkyme.
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CamelsIf

atrodo szitaip; dekanatu 53, 
parapijų 373 ir filiju 102. Ka
taliku dvasininku priskaito- 
ma: vyskupu 6, prelatu 12, ka
nauninku 14, dekanu 53, klebo-
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Šiandie, kaip ir daugelį melų, Camels vadovauja
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