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Isz AmerikosII

pra-

Bet real v net 
kurios papai- 

minisza ines. 
proh i biri jos 

kuri 
laužv-

Munszaine priežaste 
papaikimo.

Plymouth, Pa. — Xu<> 
džios naujo meto isz >zio mies
telio likos uždaryta prii'glau- 
dojo del paikszu 
devynios ypatos 
ko nuo gerymo 
Paskutine auka
vra Andrius Konradas, • 
palieije aresztavojo už < 
ma langu ir baidinima mažu 
vaiku ant ulycziu.
Skundže jauniki ant $10,000 

už paniekinimą.
Det roit, Mieh. — 

18 melu patogios

ant ledo

ir juokėsi 
, 3(i met u, 

Mariute* 1

žodžio sii

pa s įrengus ant
i r k i -

l ž. tai, kad 
Marijonos 

Laskauckiutes drauges isz jo
sios visaip szandijo 
kad Pranas Kiemista 
jaja paliko
apskundė ji ant 10,1)00 doleriu 
kad nedalaike duoto 
jaja apsivesti.

Mariute buvo
szliubo, nes pirko szlebe 
tokius parėdus kokius privalo 
turėti nuotaka, bet Pranas su
laužė duota žodi, o drauges Ma
riutės pradėjo isz josios daryti 
visokiu- juokn>. Daugiaaše 
Marint*' kaltina savo dedia An- 
tana Laskaneka už 
svodbos prikalbindamas ji ant 
apsivedimo >u Mariute, bet 
pirszo jam ir kita mergina kuri 
gyvena kur ten PennsyIvanijoi. 
Todėl Prano meile atszalo del 
Mariutės.

Trikampine meile — žudinsta.
Grand Rapids, Midi. — Auk- 

sztesnvsis teismas 
Enocba Rosima, 
žiaus, nuo dvieju iki deszimties 
metu kalėjimo, už pasikėsini
mą nuszauti savo žmona, Alena 
Kasimiene, 32 metu, 
prisipažino szoves savo paezia, 
kai užtikęs ja besirnyluojanczia 
su kitu vvrn,

Iszkasa lavonus idant padaryti 
vieta gyviems.

San Prancisco, Calif. - 
priežasties stebėtino

jnok u>.

smirdvma

>n

pasmerke
40 metu am-

Kasimas

vidurmiesti ir

l>Z 
pasi didi

nimo miesto, valdže nutarė isz- 
kasti visus lavonus isz kapiniu 
kurios randasi
perneszti in naujas kapines to
linus užmieslije idant pmlaryti 
vieta del gyvujii. Kada tosios 
kapines buvo uždėtos, tai rado
si toli nuo miesto, bet kada 
miestas užaugo kapines ra<lo>i 
konia vidumiiestije ir dabar 
taisės vietas užims ir pastatys 
didelius namus.

Daktarai buvo priežaste 
josios mirties.

Mari i na s 
skunda ant

prieszais llud-

laktarai tosios ligonbutes 
laike operaci-

per

Syracuse, X. J. - 
Lipinskas užvedė 
27),000 doleriu 
son ligonbutia Jersey City, kad 
(
apsižioplinirna 
jos paliko žaidulijc jojo paezios 
mažiukes žirkles kurias užsiu
vo ir radosi kūne per dvi die
nas, kas buvo priežaste josios 

Teismas da neužsibai- 
gaus

mirties. T_____  ... ___
ge ir nežino ar Lipinskas 
atlyginimą už tai ar ne.
Kersztas insiutusios moteres.

Columbus, Ohio.

r>

ži vaikai pasitiko 
kada mot ere
< i
bolium juju

— 1 r\‘s ma- 
sierat ūkais, 

vadinama kaipo 
Grace,” apdegino veidą k ar

te v u i George B.
Tackney, 30 metu, kada tasai 
radosi ant perstatymo kruta- 
muju paveikslu. In kolos valan
das inszelusios moteres auka 
mirė ligonbuteje. Pagal apsa
kymu vyriausios dukreles, tai

‘tęVHk di’anįrav'o su tuja motore 

ant apsivedimo su jaja. Mdtina 
vaiku mirė keli metai adgal.

pd?Jlfoki tai lįiktf h
ia mon

Banditai užklupo ant viso 
kaimelio.

S p r i n g< I a le, Pa. — K e 11 oi i k a 
apsimaskavusiu banditu užklu
po ant mažo anglinio kaimelio 

prie Allegheny upes, 
lai k»'. iszba ilgindami 

nužu

Burking 
nakt ies 
gyventojus kerszindami 
dinimu. kada perkratinejo ku-
parus, stalcziiis ir kitas vietas, 
paimdami kas papuoli' in ran
kas. Daug 
Inu banditai
tamsumoje nakt i< 
tojaus

ir brangeny- 
ir dingo 

Tik ant rv- 
pra nesze

pinigu
pai'ini' 

s.
gyventojai

apie tai palicijei, bet banditai 
jau toli.

Grabai su numireleis ingriuvo 
in kasyklas.

\\ ilkes Barre, Pa. Kelioli- 
in ('oidon

1)11 VI)

vandenines

ka grabu ingrinvo 
Coal ('o. kasyklas Plainse, ku
rie radosi Szirdies Jeziiso kapi- 
ne.-e. Inkermone
paipos sutruko per ingriuvima 
virszmies žemes iii X<». 14 ka
syklas priguliiiczias prie Penn- 
syIvanijos kompanijos.

Nesitikėjo tokio pasielgimo 
Amerikoniszku sudu.

Xe\v \’orke. — M. Sikora, 
levas t riju vaiku, kuris pribu
vo isz Lenki,io- vos aszt iioni 
menesiu i adg:d, stojo >ud<* kal

bėt tas, kas ji 
d<*l jojo la-

Sudže ir advo- 
jam ir vaikaitis

()

po kalt įninka-, 
pat iko >nde. buv 
bai stebet ii m. 
katai surinko
auku apie 7>(i doleriu.

Sikora likos areszta votas 
kaipo pabėgėlis isz t 'art(‘rel, X. 
J., kur paliko antra paczia, nes 

mirė oriesz iszva

11 k< •>

pirmutiiH' mirė priesz 
žiuojent iu Amerika. Po pribu
vimui iii Amerika apsivedė, 
bet su szetonbobia kuri pa>i('l- 
ginejo
vaikais ir iszvare laukan. Siko
ra supratęs savo klaida aplei<lo 
ragana ir su vaikais pribuvo iii 
czionais. l ž tai ant ra pat i ji 
apskundė.

Sudže

m

nemielaszirdingai

l ž tai ant ra

sn

antpaleido žmogeli 
liuosybes ir negana to, da su
rinko gausia auka idant turėtu 

randa ir pirkt i

zeimv-

už ka užmokei 
vaikams czever\ kus.

Pacziule norėjo sukapot kirviu 
savo vyra.

\\ dhamston, Pa. —
na Antanas ir Zofije žolei1, gy
veno terp savos kaip 
szunim -- - neperėjo diena idant 
v ienas 
akis ii-
sk vajera.

Ana diena kilo terp juju to
kia velniava kuri 
praliejimu kraujo ir konia žu- 
(
ežia vo, 
pradedama kapoti Antana, 
dos kad tai but u 
džio. Antana nuvožė in ligonbu-
ti kuris iszrode kaip sukapotas 
stoikas, <>

kitam 
nekarta

kale su

neszokinetu in 
skundėsi pas

užsi įmigę

linsta. Zolijele teip insikarsz- 
jbg pagriebė kirvuką 

ro- 
szmotas me-

pacziule uždari' in 
kalėjimą pakol
sveiks ar mirs nuo sužeidimu.

Auka munszaines.
Wilkes-Barre, Pa.

vyras nepa-

Laike 
slieetvos pasirodė Imk 7)0 metu 
senumo Jurgis Czuba mirė nuo 
t rucinanczios munszaiiies, ku
ria dirbo jojo Imrdingbosis Do
vy las Dupek. Palicije rado pas 
gaspadori saniogonka ir daug 
brogos. Dupeka su paezia užda
re kalėjime.

Nuo naujo meto Lucernes pa
viete lyg sziai dienai mirė nuo 
munszaines 37 žmonis. Praejta 
meta mirė tiktai 29 — ir tai per 
d a u _______

Tamaqua, Pa.
Ket vergą Raliu kasyk losią li
kos užmusztas Williarnas 
Broisch o Petras Kralikauckas 
mirtinai sužeistas, mirdamas“ 
Coaldale ligonbuteje. Krali
kauckas paliko didžiausiam 
nuliudimia paezia ir du mažus 
vaikus; turėjo 42 motus.
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Isz Lietuvos.
Pinigu dirbėjai. •

Sziomis 
mis Sziaidiuose susekta slapia

Kaulins. — dieno-

W ■

iš liti < y,

j

ISZ VISU SZALIU

Buvo
laike pat ies 
spausdinami 

po 7)0 litu. Pinigu 
dalvvavo «

Iii't aviai.
rusai, 

Smulkiau

& '
y
J

Į

f t

pinigh dirbykla 
da rbo.
banknotai -
spausdinime
žydai ir
praneszime vėliau.

Vela nesupratimas bažnyczioj.
( ’ziona i s 

nesupral imas
bet

Kaunas, 
si buvo 
ežioje, 
ežioje Szi rd i 
šia,

Lenkiszkai. Kunigas tu 
s idant

vela al
ba žny

tuom kart bažny- 
es JeZllso SzAlicilo

kurioje Liet uviszka jaunu
mėm' pert rauke giedojimą litą 
nijos 
rojo pert ra u k t | ta ma lda
užbėgti musziams.

“Cenzūra” paszte.
Pumpėnai, 

su r taip 
raszezius “ perceiizuriiol us" 

lar ( nelaimei alsi! ikus, 
— ba nd('i-ol i n i siiplyszus), vir
ve siira isziot us. 
bėdos butu, 
sau žmones 
kam jie pleszyti ir nekurie nu
meriai po sauvaile ir daugiau 
užlaiky t i

A r >zia i p, ar taip 
kios “ cenzu ros" 
nepageidaujamos.

Netinkama prieglauda del 
vargszu.

Rokiszkis. — Priesz kara 
sziame mit'slely tapo insteiglas 
(dgetnamis. Xaimis paimtas isz 
buvusio Rusu ligoubuczio, ir 
jame sutilpsta apie 00 pavargę 
liu. Priesz kara pavargėliai bu
vo laikomi labai 
buvo prilaikytas 
sis,

kartais <

4 4

4 4

— Kasžin ar 
(•('iiziiriiojami ” 
pcrceiizuriiol us

vi 
lai k

ir

'I'ai dar maža 
tegul pasiskaito 
m'pa\ydžiii, be|

v ištik t
paszte

< 1 - 
laba i

skonio. Vokie- 
gvvenimas pa

pakeneziamas ir
». Pats kuni-

gerai; valgis 
kuosveik i a u

ir beveik kiek vienam sidyg 
jo sveikatos, ir
(•žiu laikuose
sunkėjo, bet a.a. kun. Jankaue- 
ko pastangomis ir jo pasiszveii- 
timu del pavargėliu visgi gyve
nimas buvo
badauti noreikoj*
gas ragindavo szclpti pavargė
lius, iK'pasigailedavo ir savo 
pi(‘t u jiems at iduot i. Bet dabar
tiniu laiku pavargėliai yra už
laikomi labai blogai. Valgis la
bai prastai,
žiemos laike kambarius aut sa
vaites tik J ar du sykiu kuro- 
na. (’zia kalt int i

drabužiu nėra,

prisieina da- 
Uirtinis klebonas už jo apsilei
dimu ; aut ra — tai vietine val
džia nemato padėties pavargė
liu; kuro ir už pinigus sunku 
(r* M 
t esu i
pranta artimo meiles. Jeigu tik 
4 dali atiduotu pavargėliams, 
ka žmones per metus pragi'ria, 
tai 200 pavargėliu galėtu k ne
puikiausiai užlaikyti. Vertėtu 
muiRR visiems su nelaimingai
siais susdometi, nes mums dau
geliui toks likimas laukia.

Pavogė 20,000 doleriu.
Kaunas. — Lietuvos gele

žinkeliu Valdvba skelbia:
25 d, traukiny 11 

.-i., ateinant jam in
Sziaulius isz vjtao važiavusio 
tarptautnes bendroves miega
majam \'ag()nefc|3koleivi() buvo

aut i; 1 reezia — tai užvis kal- 
parapijonai, kad nesu-

Hi:\'a

Pa’ ■ ’<3.

> * «
įįi<*V|įL

•*be< M

9

«<i*, ♦

B

t

Puikeiapdovanota už savo
pasiaukavima.

Ercell isz S;iinl Paul,< )n i t e
M i n n., praėji a (>k t oberio mene • 

krauju del 
met u,

si paaukavo
Mrs. W. Morton, 
idant iszgialbel ja ja nuo smert. 
In du menesius p<> tam ligone 

buk josios brolis 
pa 11 k o 

loleri u. 
sell U l<e

>a v< i
w. 37

Balandžio 
pnit'sz

pavogta 20,000 doleriu. Vogime 
intariami aptarnaujantieji szi

gelžkeliecziams,
užinusztas

vagonu tarptautines bendroves 
tarnautojai.

Apie tai Gelžkeliu Valdyba 
pranesza inspedanin (del gali
mu (alpti neteisingu gandu- 
priekaisztu
nes tarptautiniu vagonu jie ne^ 
aptarnauja.

Padaryto Sziauliuoso gelž
keliu policijos tardymo faktai 
inrodo, -kad vogimu padare 
miegamųjų vagonu palydovas 
Fraidmanas.

f

žino,
A nst ra I i joi 

L’< K I 111 k >1 a 11 ezi 11 s 
d zia Ilgėsi

<

>11

aplaike 
mirdamas 
jei 
Xei Iga i
sa vo d idol i u turiu m i r< lama iii 

Kada advokatai 
paskutini lesta 

meni a, per>i I i k ri no ka< I 
užrasze \ isa t ui ta < 
mergaites kuri paaukav 
krau.ja del josio-.

kėlės < I ienas, 
a t ida re jo>ms

\ įsa
semi ko 

lel tosios 
o savo

Prigėrė degtinėj.
I >va reliszk iu
Kilimo aps). 

samI<' 1 is >z. m.
22 d. naktyje 
iszplesztas ir

Kauna-. 
(Panemunes v., 
spirito van k los 
Balandžio m. 21
darbininku buvo 
pavogta apie |ihi literiu spiri 
to. Ant rytojaus Balandžio 22 
d. \'ar\klos meisteris Radi 
vas 
sze 
apie atsit ik ima. I >ar nakt i pra 
leidus, Balaudži 
iiK'ist erio 
skendos ? 
landžio 
kimo vieta teismo 
p. Marciiikeviezins su

os moi s( (>ris
( Vok i < • t i jos pi I irt is ) pr;i ne 
varvklos

i > -

nuomininkam*

24 d. at rasta 
lavonas pa

i a -

I 1

11 a d I o \ o
■.pirito ci>l(‘moję. I>a- 

27) d., iszvyko in at si t i- 
tardytojas 

gy i lyto 
ju. Reikia pastebėti, kad pas 
svarb. bvlu I. lardvtoja vra isz- 
kelta byla del > 
isz m i m* tos varyki 
Vas t o įe bv|o je losz.e 
le.

pirito grobimo 
ir Kadlo 

varbia ro-
t >s

meta Snv. \’alstij<>
21 4,7)83 dvasiszkuju

I ‘raejl a 
šia radosi 
kiirii' rūpinosi 47.401,7)8S žnio- 
uimis kiiri(> laukėsi, 
czes.

iii bažny-

10,000 svoeziu dalybavo ant 
szitos Veselkos.

V ied n i ii>. - 
lines d u k t ers 
Tei I ei ba limo 
bersl a u m isz 
Marma ros, 
iszkilmingai ant kuriu siivažia 
vo deszimts 
isz Rosi jos, Leiikijt 
ir Austrijos 
76 ra b i na i. Dovanos 
laike jaunavedžiai buvo vertos 
konia ant milijono doleriu, \’e- 
seile tęsęsi suviiszum visa san- 
vaitia, kuri prasidėjo su paval- 
gydinimn pirmiause visu varg 
szu kurie, pribuvo ant veseilios. 

suvalgė 32 jauezius,

Svodba 17) me- 
Zydiszko rabino 
>ii

(lar!i (* f I s 
l» iimiinijoi,

rabinu llal 
atsibuvo 

la ha i

t u k si a nezei Žydu 
>s, Lietuvos 

terp kuriu radosi 
k u rias a p-

Svoezei
avis

.‘kižrj \ iszlas. Driek tam
ge

g<* -12
11 >2 versziukns, 2311)* ) M.

žąsis 11
iszgerta du vagonai \ isokin 
r\ imi.

Kolimoje
void ž< •

ant Sibi- 
iszsi imt e

prisiims! u inžinierius

Rado auksa Siberijoi.
Yaknckas, Rosije. — Turtin- 
s gyslos aukso likos atrastos 

gu b(‘riii joi
r<>. Yakucko 
praszyma iii ekmmmiszka tary
ba idant 
ir li'kniszka kamisije ant toli
mesnio i>zt \ rinejimo suradimą 

Badai
<> ir plat iiK

Kinai nužudė Amerikoną.
Pekinas.* — A me r i komis var

du Dinsmore, agentas nuo 
< 'įtina I mport \ Export I aimb- 
er kompanijos, likos nužudin- 
tas per Kiniszkns banditas ar
timoje Skabsliieii. 
ambasadorius 
protestą prieszais niižiidinima 
Amerikieezio ir lauke ka Kinai 
kel ina dabar daryt i tam atsi- 
I ikime.

an ks< >.
daug auk.-

lenais randasi 
•s.

A merikos 
i 111 e i k e valdžei

Pranesza apie didele katas
trofa Kijeve.

- Garsusis Rusu 
• K i jevo-1 ’eeziors- 
tapo sunaikintas, 

skardas besi
risdamas žemyn in Dniepro 
upe, siigrio\-e visa ta didele is
torine instaiga.

Maskvos laikraszcziai paduo
da daug smulkmenų apie ta ka- 
tastrofa, kurioj žuvo taipjau 
daug žmonių.

Be Peeziorskos Lavros (‘sa 
sunaikinta dar taip vadinamas 
••(’ars k v sad” 
I i tikės

Bėdinas. 
\ ieniioh nas 
k a ja Lavra I I

Atitrukęs l\ a I n o
zemvn

I

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU.

Luzerne, Pa. — Czia jau nuo 
seniai žmones svajoja apie sa
vo bažnyczia. Swoyersville ir 

I Malt by kur Lietuviu randasi 
įapie 400 szeimyiiu. Iki sziol jie 
[skaitėsi Kingstono parapija, 
I bet labai neparanku nuejti in 
] bažnyczia, nes 
ra' t) v a sa ra 
szalla, tad daug žmonių ypacz 
vaikucziai sėdi namie. Szi meta 

Ipradeta daugiau apie tai kalbe
li i ir jau Sausio mėnesy buvo 
Įsnszaaktas mitingas. Iszrink- 
tas komitetas, kad važiuoti pas 

k vyskupą. Vyskupas iszklauscs 
| delegatu praszymo sutiko pa- 
’ skirta kunigą. Dabar jau pilnai 

susiorganizavo. Pirm, iszrin'k- 
tas Juozas Crbonaviczius, sek.

Montvila, kas.
Mrs. Mollie Xewburv, locni - 1 Nlockait is. Kolektoriai: Luzor- 

ne — 
Balt rus 
vi lie — Mažėt is ir

%

$Jį-
i ’■"z''.’

¥>/.■

t St

f

.’t M

> į

gatvekario ne
ką rszta, žiema

/

■:4 1

. ■■■ *

■r<

1
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Brangi gyvastis szitos 

moterėles.
Vincas Ant.

įlinki' Bost on St ore 
apdraudė savo gyvastį ant tri
jų milijonu doleriu. Yra tai vie
natine motore Ami'rike kuri 
yra teip aiigszlai apdrausta.

('zikago Vrbonaviczia irJ urgis
Baltruzeika, Swoyers- 

St ruckus. 
Kasoj pinigu jau sukolektuota
800 do|. Pradžia graži.

Bai ka h’, 
va karinėjo 

regi mentus

art i moję 
Sibelijui, 

aplaike pa
in amurska

Pereita

i r visa eile apie-
A u kszt osios 

nugriuvę 
mvliu iszil-1

ga (viii.
Dniepro ant ki aules 
per keliasdeszimt 
•ai upes.

Vladimirskoj (.orkoj daug 
namu sugriauta.

(

L 
r

MOKSLINCZEI KELIAUNA IN TOLIMA ALASKA.
Dr. Eilipas Smith su keleis draugais iszkoliavo in Tana

na, Alaska isz kur nusiduos tolinus ifi Žiemius, 
geologiszkus turtus del valdžios. Toji ekspedicije paiiesze (|L 
deles sunkenybes ir vargus, nes kelionių atbūna suHpagiall)a 
szmiu ir rogucziu, nesutikdami joki žmogų per kolioliktCsan- 
vaieziu. Du tarnai suszalo ant sinort. 4 '

r

suraszinoti

Sukylimas Soviatu Sibire — 
iszžudino bolszevikiszkus 

kamisorius.
Berlinas. — 'Ik'legramai pra- 

nesza apie sukylima soviatinio 
regiliH'Uto 
('žilos, 
Tasai
liepimą nusiduoti 
aplinkine kur darbininkai ant 

“ geležinkelio su kitais sutvėrė 
pi'ieszhiga. valdže prieszais 
bolszevi k us
st ra i k us. Tasai regi mentus no- 
iszpilde savo | 
padai(‘ jirieszingai — 
no visus virszininkus, 
sze arsinola 
girres.

Bolszevikai užklupo ant 
Lenkiszko kaimo.

Warszawa. — Visa 
sujudo isz priežasties bolszevi- 
l«u u/.klupimo
Krzx wicu, 18 myliu nuo rusisz- 
ko rubežiaus, per szimta gerai 

banditu, už- 
mnszdami 2() yp.tt u ir sužeisda- 
mi apie t risdeszimts. Po 
pimui banditai pabėgo iu Rosi- 
je. Laike užklupimo, banditai 

telefonus ir telegra- 
gyventojai negaletu 

szaukti pagialbos.

Banditai nuteisti ant smert.
Septyniolika ban- 

randasi ketu-

valdže
a psza likdami

Brooklyn, N. Y. — 
szcsztadieni prohibicijos agen
tai padare “pogromą” 
liunu li
ne, (Queens ir Long Island. 
Brooklyne jie užsiautė ant 
Pulton St., kur aresztavo kole
tą saliuninku, daugiausiai Ita
lu. Aut 11 Henry St. valgyk
loje aresztavo indu plovėja 
Ilobbins, kuris isz kiszencs 
iszt rankdamas pardavinėjo

po 20c. Paskui 
ir in Central 
ant 75 Gold

‘ ‘ pogromą 
spykiziu 

Queens ir 
jie

4 i T J

ant sa-
Brooklv- IK

<*■>

buže, stikleli
agentai užsuko
Brook Ivna,• T kur

paliepimo, tiktai St. aresztavo Miką Mažoni, nA-
iszžudi- 
apiple- 

ir iszbeginejo po

apsiginklavusiu

perkirto 
fiis idant

ant

Lenkije

kaimelio

užkhi-

K ije va s. 
(litu terp kuriu 
fios moteres, likos nuteisti ant 
pakorimo Zilomire, l’krajino- 
je, už apipleszinejima ir viso- 
kes žudinstas. Dvideszimts li
kos apsodinti in kalėjimą ant 
deszimts metu, l’oji banda raz- 
baininku darbavosi aplinkine- 
je Kijevo per du 
juju nesueme.

metus pakol

PADEKAVONE.
------------------------------------

Gerbiami tamistos:

suramina mano
Asz t i k, szi-

— Leka
vo j u szird i ngai tamistoms už 
“Saule” nes man labai malonu 
jaja skaityti, nes daugeli kar
tu jiji mane
nusiminimuosia.
met atvažiavau in Amerika ir 
pradėjau skaityti 
nuo pirmo karto man teip pati
ko “Saule” jog nepaliausiu jo
jo niekad skaityti. O idant ir 
mano gimines žinotu apie teip 
puiku laikraszti Lietuvoje, to
dėl prisiuneziu prenumerata 
idant siilnstvimet ir 
“Saule,” i 
trokszta. Su a’ugszta ])agni’hn.

No. 1618 — Miss (). Z., ‘ 
fepringfield, 111.

4 i Sa u lo ir

siilnstvimet ir jiems 
nes ten josios labai M 1

No. 1618 Miss O. Z.,n i ’

niu savininka už pardavineji- 
ma sznabes.

aresztuot ioji, 
skaitlius siekia aĮ)i<‘ 7)0, padėti 
po $1,000 kaucijos kiekvienas.

Juozas Kubilius, 120 De- 
St. iszemo ženvbu laisnus

Visi k tiriu

voe
su Mare Kiseliauskas, 410 Met
ropolitan Avė.

da nevisai gata-
žada but už-

Boston, Mass. — Advokatai 
Szalnai sziomis dienomis nusi
pirko labai gražu dvieju szei- 
mynu narna (’ambridge’uje, ne
toli Harvard Square’o. Namas 
yra naujas,
vas, bet greitai 
baigtas ir pp. Szalnai tada per
sikels gyventi iu Cambridge’u.

Kompozitorius M. Pet
rauskas žada jau greitu laiku 
apleisti Amerika. Jis iszpar- 
duoda didesnius savo daiktus 
ir, pastatęs
keliaus jau Lietuvon. Kartu su 
juo ketina Vykti Kaunan ir A. 
Bacziulis, 
tono apielinkej
viu dainininkas ir choru vadas.

Tūli mane, kad iszvažiavus • 
Lietuvon, Bacziu- 

“Gabi-
vadas. Bet

4 4 Eagles” opera,

gerai žinomas Bos- 
jaunas Liet u-

Petrauskui 
lis užims jo vieta prie 
jos” kaipo choro 
dabar iszrodo, kad taip nebus. 

.“Gabijos” vadovu dabar vei
kiausia pasiliks Navadauskas 
isz Lawrence’o.

— Sziomis dienomis South 
Bostono ’ susitvėrė Lietuviu 
profesionalu ir biznierių kliu- 
bas, kuris angliszkai pasivadi
no ‘ ‘ 
Commerce.

Lithuanian
y y

Chamber of 
Conimerco.” Steigiamas susi
rinkimas buvo pas 
Landžiu.
iszrinkta dentistas Kapoczius, 
sekretorium d-ras Landžius," o 
kasierium aptiokorius K. Szid- 
lauskas. Instojimas in klhibn 
kainuoja $100.00. Surinkę pini
gu,’ klivil)ieczhn piusi-

nam^ h* fp9&?isyu 
jacina (laiva) pasivažinėjimui 
ant juriu,

daktaru
K Ii ubo, pirmininku

namV
iaenra (laiva) pasivazinej

ri

1
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KAS GIRDĖT
Czion Amerike turime viso

kiu tiesu — teisingu mažai, o 
didesne dalis pasiūtiszkos. Di
deli prasižengelei ir graftorei 
buna bandžom! lengvai o var
gingi rustai. Pa veizdi tuju tie
su parodo sekantis atsitiki
mas:

Penkiolikos metu mergaite 
Katre Savickinte isz Wilkes 
Barre, Pa.. I 
lojime per penkiolika dienu, irž 
tai, kad negalėjo užmokėt $10 
bausmes kad josios szuniukas 
neturėjo laisnu. Sndžc Fuller 
dagirdes apie tai, teip užpyko, 
jog paliuosavo mergaite ir pats 
iszpirko laisnus del szuniuko, 
paniekindamas tokes tiesas ku
rios netinka ne Dievui ne žmo- 
nim.

gaus dusze sugryžta adgal in 
kuna užgimusio kūdikio. Ne- 
senei tonais atsitiko akyvas at
sitikimas, o tai tas, kad in sze- 
szin ląotu vaikA sugryžo dusze 
mirusio inspektoriaus palicijos 
Tukero, kuris likos nužudytas 
1849 mote.

Vaiku apvodinejo in visokes 
vietas, kurias buvo lankos nu-

SVEIKATA IR KAIP 
JIA INGYTI, 

vienasSveikata yra vienas isz di
džiausiu faktorių dabartinėj 
civilizacijoj. Yru tai pamatinis 
akmuo, ant kurio statoma pro
greso ir laimes trioba. Sveika-

žudytas ir vaikas gerai atsime- mgyjimas yra prieinamas
na visas tas vietas gerai. Kada 
ji nuvedė ant tosios vietos kur 
Tukero buvo nužudytas, vai- 

t ant viso 
kūno, po tam atsake visa atsi
tikima kaip žudinsta atsibuvo. 
— Žinoma, jog tai yra negali
mas daigias idant dusze numi
rusio, inžengtu in kuna gyvojo 
isz naujo.

likos uždaryta ka- |-ns pradėjo drėbėt

American Telephone ir Tele
graph kompanijų iszrado nau
ja prietaisą kuriuom galima 
siunsti per telefoną visokius 
paveikslus. Ana diena prisiun
tė paveiksią prezidento Cool
idge isz ( Jevelando in Najorka 
in laika penkiolika miliutu. — 
Stebuklai ant svieto da nepasi
baigė.

o kada mirsime

Sekretorius National Coal 
draugu ves Harry L. Gandy, 
kalba buk minksztuju anglių 
užteks da ant tukstanezio me
tu, nes žemoje randasi pagal 
apskaityma žinunu kokia 3,500 
milijonu tonu. Todėl neprivalo
me abejoti, jog suszalsime kol 
busime gyvi,
tai ir be to galėsimo apsiejt. 

110'1' H - -*»*• " ■*** ***►...

‘ ‘ Drauge ’ ’ praneszama, jogei 
su pradžia Birželio žadas pasi
rodyti naujas laikrasztis “ 
roito Žinios,” vietos Lietuviu 
reikalams skiriamas. Redakci
ja rodos busianti prie Lietuviu 
Svetaines B-ves Namo.

roito Žinios,
Det

Apie isztikimysta ir prisiri- 
szima naminiu gyvuliu viens 
prie kito kaip szunis, kates, 
arklui ir t.t., daug jau buvo ra- 
szoma ir kalbėta, bot apie atsi
tikima kuris nesenei atsitiko 
Cordiff, Anglijoj sunku intike
ti, bot yra tai noužginczytas 
faktas kuri patvirtina liudinto- 
jai.

Ana diena notarijuszas Lloyd 
Robertson ejdamas namo užte- 
mino ejnanczius keliu dvi di
deles žiurkes, kurios laike už 
galu sziauda. Robertsonas už- 
musze viena isz žiurkių su laz
da, bet kita vietoje bėgti, sto
vėjo malszei ant vietos, kraipy
damas su galva in szona. Ne 
riksmas ne spyrimas su-koja ja 
neiszgazdino.

Nusistebėjas tokiu pasielgi
mu žiurkes, pasiėmė su savim 
pasilikusia namon, kur persi
tikrino, jog buvo tai nerege 
žiurke, kuria užmusztoji vede 
su savim laikydama snukije 
gala sziaudo idant draugas ži
notu kur ejti. Moksliszka drau- 
guve, užsiėmė tuom atsitikimu, 
kuris parodo jauslu ir isztiki
mysta žvėrių vienas kitam.

i i 
ka “ in akis kaip ap- 

munszai-

t a ji

Draugas” No. 122 vela szo- 
Siuiloi”

s v a i gi n tas pasiutėlis 
nia. Juk kas daugiau mulkina 

v a rg i n ga da r bi n i n k ei i
kaip ne dvasiszko turinio laik- 
raszczei ? Kokia nauda turi isz 
tokiu dvasiszkn laikraszcziu 
darbininkas atojas isz kasyklų 
po sunkiam darbui? Ar ji tokis 
laikrasztis suramina, pralinks- 
minia ir pra'sklaidina nubudu
sias mintis. Žinoma kad no 
nes neradęs jame ko trokszta 
meta po stalu su 
nei paima su
ežiu, nes tik apie aukas, kliosz- ' • t • « % • ■*

tegul ji vel- 
tokiu laikrasz-

4 4

ir zokoninkestorius parapijos
raszo!”

O dvasiszkieje lovelei, ypa-
Draugo” pudimo,

spaudoje

tingai nuo “ 
mulkinate žmonis kaip inmano- 
te, o “Saule” jums yra kaulu 
gerklėje, nuo kurio neužilgio 
užspringsi t e.

Norite terp žmonių prapla
tinti jusu liipokroiziszka kata- 
likiszka spauda(!?) bet ar to
je katalikiszkoje
skelbėte artyma meiles? — like 
hell! Ne!

Leidžeto laikraszczius del sa
vo labo, savo apsigynimo, pel
no ir paniekinimo savo artymo, 
uždengimo savo nuodėmių ir 
norėtumėt atimti szmoteli duo
nos nuo žmonių kurie sunkei 
dirba ant tojo szmotelio duo
nos del labo kitu. Jus neturite 
ne kibirkszteles meiles artymo

visiems, kurie tik paklausys 
civilizacijos instatymn.

M o d oru i sz k a sa n i t n c i*j a 
minsi ant tikru moksliszku 
faktu, ir jos praktiszkas pritai
kymas labai atsargiai ir smulk- 
meniszkai iszdirhtas. Sziu die
nu sanitacija riszasi no su teo
rijoms, bot su faktais, ir tinka
mai iszpildžius visus reikalavi
mus vos prie panaikinimo daug 
visokiu ligų kuriomis žmogus 
yra apsunkintas. Tas netik kad 
sutaupys daug doleriu iv centu, 
bet atims daug skausmo ir liū
desio.

Ligonis 
rūpestis,

re*

SAULE

*

t C’i, M J
1
Iszrado kamti kuris; Viską

naikina,
Grindell Mttlhtnvs, 

kas
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K. RĖKLAITIS

žmogus

tai neiszvengiamas 
dažniausiai apsunki

nimas sau, savo szeimynai, ir 
visuomenei; jis yra skola, o ne 
turtas. Sveikas kanas reikalin
gas proto tinkamam vystymui, 
ir kad sektus su kitais luomi 
ž v i 1 gsn i u k om po t u o t i,
uri savo sveikata prižiūrėti; 

sveiki žmones reiszkia sveika 
xompcticija, ir sveika visuo
mene reiszkia pasitikėtina dar
bu, ir nei vienas miestas nei 
miestelis negali pasiekti ge- 
rausio gerbūvio be sveiku ap
linkybių. Dėlto, sveikatos ir 
jos instatymu žinojimas turi 
būti reikalingiausia dalimi 
kiekvieno žmogaus mokslo, ir 
kuo ankszcziau jis ingyjamas, 
tuo geriau.

Sveikatos palaikymui, dau
giau neg kokiuose' kituose at
sitikimuose, “ 
brolio u žl a i k y tojum, 
teises apleisti savo 
arba narna taip kad leidus ligai 
kilti. Vienas isz sveikatos rei
kalingumu, tai szvarumas. Na
mai turi būti užlaikomi szva- 

’ riai viduj ir iszlauk.

žmogus yra savo
1 T ir neturi 

szeimvna

Reikia 
kad namuose butu 

daug tyro oro, ir kad namas bu
tu taip pastatytas, kad gautu 
daugiausiai saules.

žiūrėti, namuose

anglisz- 
mokslinczius iszrado bal

sei drula karsztini spinduli su 
kurio pagialba isznaikinn vis
ką; kaipo uždega paraka kolos 
mylės tolumo, uždega eloktri- 
kines lampas, naikina nreopla- 
nus ir už.musza peles puse my
lios tolumo.

Nusidavė pasekmingai.
Iii gyvenimą misterio Ziop- 

linskio kns tokis nžskambino. 
Tarnaite atidaro jam duris ir 
klauso nepažinstamo ko sau vė
lina.

— Praszau panaites, 
szian ponui gromata.

O atsakymas bus? 
klausė tarnaite.

— Nežinau.
— Na, tai i 

prioszpa kajujiv

at ne-

— Turi man tai ūžt i k rv t 
prispyrinejo pakelevingas.

— O! nieko lengvesnio, kaip 
szlai — atsiliope anas szaukda- 
mas savo paezia, kuri užtikrino 
žodžius savo vvi’o.

••

— Xa tai gerai, 
tai iszsirinkt 
arkliu, 
vingus,

—- n t sa ko 
nudžiugęs,

J

gali sau už 
viena isz mano 

jam pakele- 
jog karta

rado vyra kuris vadinasi pilna 
burna ponu savo namo.

— I msiu berūką

LaMoM NumtrellM 
aanJaiuLa mada ir Meksla.

Turi pagelMnfftlM santara 
PrlehUMnee prekes.

SIC WMtVpnee Vteeet
MA MANMY CITY, PJL

Bali Tala»honaa No. 149
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TJ. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa

Lietuviszkas Bankierius 
ir Laivakorcziu Agentas
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laikrasz- 
cziuosia likos apgarsytos pra
vardes daugeliu žmonių kurie 
užsitarnavo ant garbes sąnariu 
“Garbingos Ligos.” Terp kan
didatu ant medaliu, randasi 
daugeli moteriszku pravardžių 
isz darbininkiszko luomo, ku
rios paaukavo savo sunns del 
apgynimo tėvynės paskutinėje 
karėjo. Terp tuju moterių ran
dasi motina Arnot, kuri turėjo 
23 vaikus isz kuriu penki kri
to ant kares lauko. Kita motere 
Degrendel turėjo asztuonis sū
nūs karojo isz kuriu ne vienas 
nesugryžo. Naszle Esquien isz- 
augino teipgi 15 šonu kurie 
dingo karojo.

Teip tai Franci jo garbina 
motinas, kurios ne tik ka pa
gimdo tiek veikli, bot iszaugi- 
no ir paaukavo del apgynimo 
tėvynės nuo prieszu.

Fra 11 c uziszk uosi a

Birmąntiecziai,. Azijoi, tiki 
in augryzfnm dužios adgal in 
kuna, arba,Kad numirusio žmor

' 4 * JI

ipeziai,. .
yztin^ dužios adgal i 
rba.kad numinisio žmc

MICHAEL V. WOLFE 
(VILKAITIS) 

336 E. Arlington St. 
TAMAQUA, PA.

meldžiu palaukt

Ir su tais žodžius paskubino nudžiugęs vyras, 
pas savo poną su gromativ/

— Praszau 
žmogus alnesze j 
bus aisakvmas !«

— Tuojaus, palauk ! — kalba
ponas, o 
skaito ant mažos korteles se 
kanezius žodžius:

“ Nnsiduos lai gerai, 
si d uos lai ir bus gerai.

pono
O'

kokis tai

paszanke 
Bet tojo 

paezioje valandoje pnszaiike ji 
save pati ir tykei in ausi 

s ir prade

5

i

Į
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PARDUODA VISOKIUS NAMUS 
TAMAQUA, PA. TEIPGI ESMIŲ 

INSURANCE AGENTU.
►e*, m ♦ <■»o<—» oooe ee i —> l» o — O 1

pas
romata. Ar ka loki paszuabždoju

jo jam priesztarant is. Tas pasi 
užtruko trumpai, 
jog mojere ji per

kalbėjo, ba vyras atsigryžes in 
greitai: 
asz

i

koperi a,
kalbėjimas 
nes mat vt,

,1

pakch'vim<a tarė 
I -zl i k raju, 

anas rudis
o nonų-

t I

— Kas lai ženklina ?• Xuo ko 
tas? Paszauk ji ezionais ka nl- 
nesze t a ja gromata.

Tania ii o 
irroicziaii 
persiyand us:

— Vajui, — praszau pono 
nusidavė jam, ba jau tavo dvie
ju ovurkouziu nesiranda priesz- 
pakajuje.

mielinu.
man gm ini) pa 

paimsiu rudi!

szimts velniu! 
paszanke

viiszla pa

kaip ir turtingiausio žmogaus, 
todėl vanduo turi but i nelik 
saugus, bet turi pasiekti visus 
mieste namus. i

Maisto Produktu Sanitare 
Kontrole.

Tas reiszkia, svarbiausiai, 
sanitarinis peržiūrėjimas visu 
pieno produktu, ries 90 nuo- 
szimeziu visu ligų isz priežas
ties jiesanitarinio valgio paei
na nuo užkrėsto pieno ir jo 
produktu. Pienas būdamas taip 
svarbus valgis, jo problema yra 
svarbiausia isz visu kuriuomi 
visuomene turi susidurti. Žino
ma, gyvuliai maistui yra užmu- Į 
szami sanitarinėse aplinkybė
se, ir vietos kur mesa pardavi
mui laikoma visuomet szvariai 
užlaikomos, bet visas pienas 
pardavimui paskirtas turi Imti 
Sveikatos Virsziuinko peržiū
rimas, ir gale, saugiausias pie
nas tai tas kuris pasteurizuoja- 
mas.

Pasteurizuotas pienas reisz
kia pieną, kuris laikomas tam 
tikroje szilumoje paskirta lai
ka, paskui greitai užszaldomas 
ir in bonkas supiliamas, ir lai
komas szaltai kol vartojamas. 
Nors pasteurizavimas neprilei
džia užsikrėtimo, vienok svar
bu, daug priežasezin delei, kad 
pienas pasiektu pasteurizavi- 
mo vieta szvariose aplinkybė
se. Szaltakoszes dirbtuves pri- 
vereziamos vartoti pasteuri- 
zuota pieną, ir jos dažnai Svei
katos Virsziuinko peržiūrimos, 
nes, senesniais laikais, didesne 
dalis invairiu ligų paėjo nuo 
užkrėsto pieno.
Užkrecziamu Ligų Kontrole.
Tai svarbiausia dalis sveika

tos srity, ir kad ligas kontro
liuoti, reikia žinoti, kokios 
dažniausiai apicinkej pasirodo. 
Ir tai galima sužinoti peržiu- 
|rint karts nuo karto, mokyklos 

, ir nuo 
gydytojo, kuris visas ligas turi 
Sveikatos 
neszti. Netik kad gydytojas tu- j$

»

iszbego, bei < la

J"g 
liktu

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY.

n

sugryžo szaukdama .

praszau

Nerado ne vieno kuris butu 
ponu savo name.

žmogus kuris 
pristovės 

pas

Vienas jaunas 
vos daplauke prie 
moterystes, nusidavė karia 
savo le\a 

r p
užklausdamas:

— Tove, kas dabar 1 n ri Imt i 
ponu musu name, 
mano pat i .’

Senas tėvas nusiszy psojo ant 
tokio iižklausymo ir vietoje at
sakyti aut sūnaus užklausvmo 
tarė:

ar a<z ar

11— j 

niauti 
kias

— tai 
užpy

()
i gi Ink is.
pakelevingflH,

imsi o ne arklį, bn kaip matau, 
lai tu ne esi ponu szio namo.

Ir nuvažiavotiktai tavo pati, 
nanm nusiminias.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, vesoliju, pasivažinėjimo ir t.t. 
520 W. Centre St. Mahanoy City Pa.

Perkytras kareivis.

Iu žvdiszka 
kurianu* pardavinėjo aliejų ant 
sulaisynm visokiu valgiu, inejo 
1 Jei uviszkas kareivis.

-- Duok Sor<* 
aliejaus.

X u,

k romą Kauno,

pusk vatierki

CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

pilt
a kur tam alivu in- 

at -užklauso žydelka, 
mieravu.- IJe>ziiiej(* aliejų.

< 'zia, — aisiliope k arei- 
paduodamas puse k.(*pal< 

viduris kone
()

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 
Liepos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.vis, 

duonos isz kurio 
visas buvo iszvalgytas, 
pasiliko pluta.

Zydelka inpyle aliejų.
.Kareivis laiko pluta p< r ko

ki laika raukusia ir vartė ant 
visu szonii, po tam atsiliepi*:

1a<ai

>

lik | EI. BALL, Prezidentas.
j Geo. W. BARLOW, Vace-Prez.
I Jos. E. FERGUSON, Kasierius.
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—- ržkinkvk »
mano arkliu,
visztu ir niisiduok
Jeigu surasi
rioje yra pat i ponui i i u l d - • didžiausi prieszai.del kitu, nes esate savmylei ir 1

norėtumėt apžiot viską o kitam 
palikti apgraužta kaula.

“Saule” ejna neutraliszku 
keliu, neužkabina nieką ir ne- 
jeszko priekabiu kaip pripa- 
žysta tukstanezei 
siausdami už tai padekavones, 
kurios jum labai dure in akis. 
0 jus dvasiszki lovelei nuola-

“Saules” lojote kaip 
insiute už tai, kad “Saule” 
ri didžiausia pasisekimu terp 
tuju praszcziokeliu kuriuos 
jus mulkinate patys ir apiple- 
szinejate be jokios mielaszir- 
dystes ir norite kad jus guodp- 
tu, o jus patys jiems duodate 
“kiauliszka paveizda meiles 
artymo.”

Jeigu jums szito neužteks ir 
atejteje žoeziu neuždarysite, 
tai“ 
kraipa prieszais jus 
džiagos turime užtektinai ir 
dings visa paguodone del jusu, 
kokia lyg sziai dienai turėjo 
iszduotojai ir redaktorių del 
dvasiszko luomo.

Yra daug kunigu kurie “Sau
lei” pritarė ir yra gerais prie- 
teleis, ne tik 
bet ir ypatiszkai, bet yra ir to
kiu, kurie ne yra verti neszioti 
kalnierelio ant kaklo tik drūta 
virvelia ant kurios galėtu pa
sikart, ka duok Dieve, Amen.

Saule

tos ant

> >

žmonių pri-

t u-

ir kovoje su isz- 
papro-

geriausia pora 
paimki<* szimta 

iii kelione, 
vedusia pora kil

iojo namo,
lai palik jam viszta, bet jeivu 
ponu namo Imlu vyras, palik 
jam viena isz mano arkliu.

Sūnus nuvažiavo. Po kokiam 
tai laikui, kad jau iszdave 97 
visztas, o arklius 
turejo, Įirivažiavo
namo, užklausdama 
klausymą: •

— Žinoma, j----- '

da nuolatos 
prie vieno 

paprasta

. jog asz (‘Simu pe
riamo,nu szio namo, — atsiliope su 

I ia si szi a u sz imu žm og u s.

— <) kiek 
aliejus!

— Deszimts Iii u.
— Tai per daug, 

iszliek adgal.
Žinoma, konia

pluta duonos, 
turėjo nors

suvalgė 
pa mirkyta su

k asz t u oje

imnirko in
(ielka keikdama,
tiek priimt kiek pasiliko adgal

kareivis iszejas,
’•ardžei,duona g< 

aliejum.

asz nenoriu,

puse a lit'jaus
ZY-

Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

IR BALSAMUOTOJAS

—i

visokiems
jausta mada 
pristato 
reikalams.
Parduodu visokius paminklus, dide

lius ir mažius už pigiausia preke, to
dėl jeigu pirkaite POMNINKA Ui 
kreipkitės pas mane, nes asz galiu ju
mis pigiau gerinus parduoti negu kiti. 
333-335 W. Centre St., Mahanoy City

MBta>v*
Laidoja kunus Numirėliu pagal Nau- 

Pigi preke. Teipgi 
automobilius
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kiu specialiu ęydytoju.

j3 XhhS1C■Hyr*

Yra Vedus 70 Metu ir Da Vis Gyvena Sutikime ir Meileje.

Daktaras Juozas J. Austrą 
LIETUVIS.

Barusia daktaras kartumeoeje.
Gydo visokias liga*.

Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12 iki 2 popiet. < Iki 9 vakare.
210 N. Main St Shenandoah

reikia žinoti

Saules 
szviesa ir tyras oras yra ligos 

Turime ne- 
perstojaneziai kariiauti su vi
sais gyvūnais inimant žiurkes 
ir peles; reikia apdengti visus 
langus sietais, kad neinleidus 
mušiu ir uodu; laikyti kiemus 
szvariai ir žiūrėti, kad iszma- 
toms butu tam tikras viedras 
su tinkamu dangeziu.

Kaipo pagerintu sveikatos 
aplinkybių svarbiausiu fakto
rių ateity yra individualia mo
kinimas, ir kiekvienas mokyk
los vaikas turi būti mokinamas 
sveikatos ir sanitacijos pamati
niu reikalavimu. Turi būti mo
kinamas kaip apsiginti kovoje 
su liga, kaip
tvirkimu ir nedorais 
ežiais.

Kad geriau supratus vieszos' 
sveikatos problema, reikia pa
žymėti keturis reikalingiausius 
sanitacijos faktorius, būtent,

1. Parupinimas saugaus van
dens.

2. Maisto produktu sanitare 
kontrole.

3. Užkrecziamu ligų kontro
le.

4. Iszmatu sanitare kontrole 
visuomeniszkai ir panaikinimas.

Atsižvelgiant in 
karsztliges, vaiku viduriu ligų, 
koleros, ir tam panasziu ligų 
perai gali užkrėsti vandeni, 
vandens apvalymas dažnai rei
kalingas.

Kaip gauname tyra vandeni ? 
Seniau, buvo tai sunki ir daug 
kaiinuojama procedūra, bet da
bar, moderniszkas mokslas, su 
filtriavimo ir disinfekcijos bu
dais, petik kad iszkasti suma- 

* i

Saule” naudos kitokia pa
nes me-

Lietuvos Respublikos Atsto
vybe pajeszko: 1. Mykolą, Zig
manto sunu, Velikoni, (Veli-
kanec).

2. Mykolą Skiriu.
3. Antanu Beržinski.

t

Lietuvos Atstovybe praszo 
jeszkomu asmenų atsiliepti, ir

>visu, kas apie jeszkomus asme
nis galėtu suteikti kokiu nors 
žinių, malonėti, praneszti Ats
tovybei, ,. 7
Lietuvos Respub. Atstovybe,

2622 18th St. NAV. >
’ Washington, D. C.

vaiku sveikatos stovi

Virszininkui pra-

tai, kad

ri praneszti užkrecziamas ligas 
dėlto kad tai instatymas, bet 
del to kad jis užsiinteresavęs 
žmonija ir jos progresu ir ger
būviu.

Visi vaikai turi būti cziepi- 
janp kol dar nelanko mokyklos.

I f n *1 j* 1 • *•

tei
i

žins, bet apveikė visus sunku
mus tųomi žvilgsniu, ir padare 
galimu daiktu finansiniai kiek
vienam miesteliui tureli užtek
tinai savo žmonėms tyro van
dens. Kada tyras vanduo gau
namas, reikia atminti, kad 
biedniausio žmogaus sveikata 
yra taip put svarbi žmoniszku- 
mo ir. sąjutariszkumo žvilgsniu,

A «

Turi būti vėl eziepijami tarpe 
15 ir 20 metu amžiaus. Užau
gusieji turi vėl būti eziepijami 
tarpe 35 ir 45 motu amžiaus, ir 
tuomet kada’tik raupai pasiro
do.

Rasztus apie sveikatos daly
kus galima gauti ant pareika
lavimo isz Jungtiniu Valstybių 

Departamento, 
Washingtone. Reikia atminti 
kad geresne sveikatos padėtis 
gali būti invykįnama ir tas ves 
prie ilgesnio gyvenimo ir di
desnes laimes ir gerbūvio.

—F.L.I.S.

Sveikatos

reikia atminti, kad

v
Skaitykite “Saule”
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Charles (1. Darby isz Youngstown, Ohio, kuris yra vedins 
*su savo paezia 70 metu, turi ta ja garbe, jog yra seninuse ve
dusi pora visam’ Amerike. Darby turi jau 97 metus o jojo pa- 
cziule 90 metu. Per vFsa taji laika toji pora niekad nepersi- 
skyro viens nuo kito o poni Dnrby džiaugėsi, jog josios vyras 
da yis ja ja pabueziuojo kada ejntt gult.,

SZTAI KA MUMS RASZO.
“Sirgau per 6 metus ir nieks man 

negelbėjo. Teko man proga bandyti 
jusu sutaisytu žolių No. 30.”., kurios 
man labai gelbsti. Sztai czion rasi 
“Money Order” meldžlp vėl atsiusti 
pakeli No. 303. Su tikra pagarba,

Anthony Morrison, Simpson, Pa. 
Mes tokiu panasziai visokiu laiszku 
gauname daugybe ir aiszkiai matosi 
kad žmones su žolių gyduolėms yra 
goriaus užganėdinti, negu nuo viso
kiu specialiu ęydytoju. Mos žolių 
sutaisymus turime pritaikytus nuo 
visokiu ligų. Musu krautuvėje ran
dasi daugiau kaip 600 gatunku žolių. 
Musu tai yra vienatine grynai lietu- 
viszku žolių vaistinyczia. Musu žolių 
nurodymai ant kožno žolių pakelio 
yra nurodyta lictuviszkai ir angelskai 
nuo ko Jos yra ir kaip jas vartoti. 
Atsiusk 10c o gausi visu žolių kata
logą. Reikalaujame agentu visose 
lietuviu kolionijo.se. Teipgi pas mano 
galima gauti Nauja Dideli Sapnoriu, 
drūtais kietais audeklineis apdarais, 
su daugybe paveiksi. Preke su pri- 
siuntimu tik $1.75. Teipgi turiu sa- 
liklo ir apyniu del 15 goreziu naminio 
alaus su pamokinimu kaip reikia

’ • fl a Mu WAXTIS, 
451 Hudson Avei Rochester, N. Y,

II 1 /

pądaryti. Preke su prisiunjtimu.ftli8Qn

Rochester, N, Y,
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Erszkecziu Takais.

I

■/

A’- ■
*

<

I

Dabar 
mios pievutes, 
dvieju Kuru Eddino virszuniu. 
Tai isztroszkusiai miniai Jis 
ėmę kalbėti taip nepaprastus 
ir naujus žodžius. Jis kalbėjo 
lyg koks pergalėtojas ir ge
riau negu karalius. Rimta ir 
paprasta kalba seme savo galy 

Jojo nebuvo 
’’Jums vra

’ J

Jis atsisėdo ant ru
oša nezios tarp

be isz Jo paties, 
svetimos intakus, 
pasakyta... o asz jums sakau.. 
Jis mokė su aukszcziausiu isz- 
minties, gerumo, meiles ir tikė
jimo supratimu, szviesdamas 
geros valios žmonių sielas. Jis 
nurodo kaipo tobulybes pavyz 

kuri liopo maldoje
vadinti maloniu
<li Dieva,

Tėvo vardu.
Jis laimino varguolius, gailes
tinguosius ir 
t lems
Laimino ir 
kiojaini del

pasotinimą.

pakvietimo. Daugelis jojo drau 
gu nuvyko ton puotou tuoj po 

Tarp ju buvo yjiacz 
. i u s Hillelio mokinvs mokv- 

tasai Vendas. Gamalielis, brau 
gindamas ta malonu seneli, 
vadino ji savo tėvu. Dalyvavi
mas jo ir dar kitu Simono pak
vietime minėtu rabbi, Gama
liel! begalo viliojo ton puotom 
Isz savo puses ir Zuzana turė
jo pietauti moteriszkiu tarje.

Vaiszingumas turėjo savo 
smulkiausias taisykles ir apei
gas. Gamnlieliui 
savo brangaus arklio 
ninkas stovis ties slenkscziu 
nusilenko beveik iki žemos kad 
rankomis apėmus 
litis.
nuavė jo sandalus tuotarpn kai 
Simonas jacinto ir inriszo kve
palais t epo 
Tadu prasidėjo 
plovimo apeigos.
tas, kurs pildo

rabbi
vandens tampos 

apeigose

subatos.

nulipus nuo 
szeimi-

svoczio ke- 
Vos jam i nejus vergai

pakeleivio galva, 
rimtos ranku 

“ Palaimin- 
szi i n sakymą. 

Vartojant is

*

SA UL K

*«i4W-*-*W

Mokslaine del jaunu krut amuju paveikslu aktorių.

- Mokytojmi,,saltyĮ^., '
—* Vienas iiuoinininjcas turo- 

Į jo du skolininku. Vienas jam 
buvo kaltas penkis szimtus de
naru ir kitas penkiaskleszimt. 
Neturint jiems isz ko atiduoti, 
jis abiem dovanojo ju skolas. 
Katras tat myli ji labiaus.

— Tikiuos, jog tasai kuriam 
(langiaus dovanojo, iszdidžiai 
atsiliepo Simonas.

—Teisingai nutarei, atsake 
Mokytojas. Ir atsig'ryžes link 
moteriszkes tarė Simonui:

Į

— Ar regi tu szia. moterisz-

.ft

ke ?
Koks keistas klausimas! Ar 

mato szi ta moteriszke?! 
Juk jn akys visa laika i n ja 
žiurėjo su panieka, ir neapy
kanta. ir dar klausia ar jie ma
to ta. moteriszke! Jie, atsisky-
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Vienam mieste kodais gyve-
no turtingas žmogus. Buvo ji
sai didis bedievis ir szv. tikėji
mo niekintojas. Sakydavosis, 
kad jokios religijos nepripažys- 
tns. Nnsiszalino nuo tikineziu- 
jn žmonių draugystes, paliovė 
bažnyczia lankos, o
tiesiog szmeiždavo (niekinda
vo.)

Sukakęs 80 motu

kunigus

* musu pa-
relini, tyrieji! O! nu kokiu ma- klydelis sunkiai susirgo, ir jau

'1

ramins, alksta il
gi žadėjo

tuos, kurie perse- 
teisvbos iki mir

ties neiszsizada atkaklaus mu- 
szio...

Ar tai buvo po rd idele savy- 
meile, ar tai pormaža tikrumo 
Zuzana pasisėmė isz to reiksz 
mingo žvilgsnio, — - gana to. 
kad ji dar

Tose

> y

lauko isz Jo lupu 
nnkrintant sau pritaikinto žo
delio.

Ir szaip kai]) gaiviliant i rasa 
kad vilgo drėgna žemele, tai]) 
isz Jėzaus lupu pasigirdo dau
gi sz k i žodžiai:

“Palaiminti grynos szirdies 
Dangisz-nes jie Dieva roges.“ 

koji sėkla giliai insmigo Zu- 
zanos szirdin. Jau ji nieko da 
bar netroszko atstumti panie
kinti. Tik gausios 
tryszko isz josios 
akiu.

Tik
isz

aszaros 
žydriųjų

maloniamJi sugryžo namo 
sielos pakilime, ka Gambalielis 
tuojaus ir pastebėjo. Bet dora 
sai rabbi nenorėjo drumsti 
vo klausinėjimais 
susitelkimo.

sa- 
jos tylaus

Ji pati nesipasa
koju. Tik Vakaro sulig savo pa- 
proezio, atkalbėjus paprastas 
maldas, ji sustojo lyg d\-ejoda- 
mu, lyg jeszkodama žodžiu: ir 
pagalinus su 
mimu pridūrė:
Kurs esi danguose, tebūnie ta- 

danguje taip ir

begaliniu malo-
“Teve musu.

sak.vda.vo 
daugiausiai 
turtingiausiu.
telpa deszimties ii įsakymu pas 
laptis” Gamalielis atkalbėjo, 
“Tegul buna palaimi n t as kurs 
suteikė mums szi insakvma
ir vienydama, abi raukas pake
le jas auksztyn, kad vanduo 
pasiektu linkyma. Antra karta 
apsiplovus jau vartotam nety
ram vandeny, rankas nulenkė 
žemyn. Tai iszganinga apeiga! 
“Kas jos nepildytu paneszetu 
in nedorėli” — sakydavo pn- 
rizejai. Atliekantieji szias ti
kybines apeigas laike savi* ge
rais žmonėmis ir Dievo drau
gais.

Gamalielis basas inejo salen, 
kuri buvo iszbarslyta gėlomis. 
Oras kvepėjo,. Kiti sveeziai 
jau senai lanki' atvykstant di
džiojo rabbi. 'Tarji ju Jochanan 
ben Zacnhai garsiai ir karsztai 
pasakojo apie 
vo sūnaus maldomi.* 
Szaninah ben Dosa.

— Zakajus kad ir butu mel
dės ir galva, lyg keliu nulenkęs 
— nieks butu neiszeje — t vi r 
tino jisai.

— Na, argi tu blogiau mel- 
diesi už Szaninah, juokavo Ca- 

I dok ’as.
— lai!

tarnas, galis Dievo insakymus 
gi esu kuningaik- 

mano
priimti. Asz

Kiti

iszgydyma sa
ls įmigo

Juk Szaninah vra

Hollywood, kur yra daromi krutami paveikslai

kur papuolė.

randasi 
atskyruin viena mokslaine kurioje lavinasi vaikai ant akto
rių kurie dalibauje visokiosia. perstatimuosia. Tokiu vaiku to 
jo niokslaineje randasi apie penki szimtai. ....... ■ —* ■ -----  - ----- - - . ; - - - ■ - - - - -- _  ■- ---

J ie bu vo prast n
bailus if vargingi.

Gamalielis pasakojo Joadui 
apie Szventaji. Kaszta, nes tik 
ta viena, dalyku jis 
tinkaneziu sziame su.sirinkime. 
Persiemcs savo pasakojimu, jis 
nukreipė domes in tai, kas dėjo 
si aplinkui. Bet greitai jis pas
tebėjo, kad .Joadas jo neklau
so. Mat jis buvo insižiurejes in 
angeliszkaji ateivio veida. Ir 
Gamalielis dirstelėjo in ta szo- 

’ pa
sažu

, lU'S 
laiko pri-

Kas ežia do žmogus

t i ka tai mahmaus. H 
tarė:

na. “ 
klausė jis pasznabždomis, 
volas ateivio iszvaizda. Joadas 
tylojo, lyg norėdamas atsimin- 

’agaliaiis
Keistas dalykas. Asz ji 

Asz ji kur iai macziaii... Bet 
kur?... Na. tiek to! 
tamasai sveezio 
Dievo sinnt inys.

Puota tęsęsi

inacziaii..,
Nepažins

iu žna i( v ra

dėsniu,
vaiszese buvo

javiniai iszsiverže 
nes. 
n ra.
jaus padu

isz kruti- 
Ji puolė ant keliu, slepda- 
saVo voida. tarp Mokyto 

ir nesi linu janezio- 
mis aszaromis reiszko szi rd gė
la ir nepasitenkinimu savo gy
venimu. T 
dus, kad jos netyros
sutepa Pranaszo kojas, ji ome 

savo geltona i-

Tecziaus lyg susige- 
aszaros

ros vėl eme teketi, 
mosi su t vliais

jas sziuostyt i 
šia is plaukais.

Bet karezios karsztos asza- 
maiszv'da- 

jiabucziavi-
ma,is tu kojų, kurios ja neatstu 
nu*.

O jisai tyiejo. Tas pa k lyd il
sios ir atgailojapczios sielos de 
join's jisai priėmė lyg atnasza 
už nuodėmes. Iki sziol žeme ne
pažino tos iszraiszkos, kuri da
bar matosi jo veide. Boabejo ir 
iki sziol būdavo atleidžiamos 
nuodėmės, bot. su kokiu iszdi- 
dumu! Pasigailėdavo,
kiek tolio! O jisai savo begali
ne užuojauta, rodos pripildo ta 
bedugne, kuri ji skyrė nuo tos 
klupanczios esybes. Jo atleidi- 

rodos, iszdil.de jos negar- 
praoiti ir įvore nauja

siela. Nors jis nesijudindamas 
tylėjo, — isz jo ilo toks virsz- 
žmogiszkas

lonumu jie butu ja. iszvije isz 
savo akiu. Jis ir dabar jaute 
jos ošima ir norėjo jn apkeikti 
ir sugėdinti! ...

Paslaptingasa! balsas tose:
■— ”Tuojau in tavo namus, 

tu nedavei vandens mano ko
joms; szi gi aszaromis aplaistė 
mano kojas ir savo plaukais 
sziuoste. Tu manos nopnbuczia 
vaiv ta gi, kaip t ik i nėjo, nepa
liovė bueziuoti mano kojų. 
Nepatepei mano galvos alieju
mi Ingi patepė mano kojas 
kvepalais. Dėlto sakau tau: at
sileidžia jai daug nusidėjimu 
nes daug mylėjo.” "

Joadas, primerkęs akis, klau 
se ir tai butu Szventuju Szven- 
tosios ariu skambėjimas.

Tuomet Mokytojas kreipda
masi in Magdalena kuri pirmoj 
prasimusze |ier savo vargingos 
sielos tamsumas prie .Jo, tarė:

— “Atsileidžia tau tavo nu
sidėjimai.” “Tavo tikėjimas

nebuvo jokios vilties, kad lie- 
pagysias.

Iszgirdo apie tai vietinis kle
bonas. Vargais-ncgalais gerasis 
dusziii ganytojas nuėjo atlan
kyti ligoni. Mat, gaila buvo ku- 

paklydusios Kristausnigui
aveles du hz i o s.

Ale 
sveczia prisileido.

Ligonio namiszkiai ome ku
nigą .praszyt i, kad tasai sorgan- 
cziam nei žodeliu neužsimintu 
apie tikėjimą. Szi karta kuni
gas nieko panaszaus neužsimi
nė. Ligonis nelab 
kreieziojo (pyko.)

Kita diena, kuomet klebonas 
ligonis dar la-

ligonis labai nenoriai

ant. klebono

bet per

užsimas-

vo valia kaip 
žemoje... ”

Gamalielis klauso 
tos. Ir ilgai dar ilgai jis nakti
sėdėjo ant stogo, alkūnėmis pa 
rėmės savo galva ant akmeni
nes užtvaros. Jah senai mirė 
jo pati, o vienintelis sūnūs isz- 
keliavo in tolimąsias szalis. 
Nuo to laiko Zuzana liko jo 
vienintelis džiaugsmas. Jie vi
sa klika rūpestingai anklejo ta 

iszmintinga siela.
sziandien pirma syki 

intaku

skaisezin, 
Sztai
svetima intaku insispraude 
juodvieju tarpan! Jis nusileido 
žernvn ties Zuzanos kambariu

•

ir pakele sunkia uždanga. Jis 
permete akimis brangiuosius 
kilimus, sienas kedru iszpuosz- 
tas, kankles auksu iszmargili
tas ir lengvuosius Sidono žy
dus, dengianezius hosiszypsan- 
ti mergaites veida. Savo Gali
lėjos rūmuose ir savo Jeruza
lės buveinėje Gamalielis supo 
ja dideliausiomis brangenybė
mis ir kitais malonumais.• — 
Ir sztai dabar svot. mok. inta
ku jos siela pripildo didesniu 
džiaugsmu, negu jo rūpestin
ga globa. Liudnu žvilgsniu jis 
dirstelojo in ta savo szirdies 
kudyki, kuri silpnai apszviete 
kvepianezio aliejaus lempute 
ir iszticses rankas prasznabž- 
dejo ir melzdamosi:
ym laiminimo gale, to visos 
palaimos nužengia ant tavos P 

3.
Po kiek laiko vienas parizo- 

jus, vadinamas Simonu, pasi
kvietė Gamaliel! pas savo pie
tautu. Niekas tarp tuolaikiniu 
rabbi nebuvo taip garbinga kai 
toki susirinkimai, kuriuose tio- 
dalyvaudavo tamsuoliai. “ 
bbi sėdi tik su sau lygiais sa
kydavo jn patarle. Gamalielis 
su prideranezin savo.auksztam 
luomi prięlankuihį priome ta

d

4 < -Jei dar

Rjv

sztis ir mano garbingumas 
kliudo ka geresnio 
iszmolst i.

Toliau rimtai
Izaokas su Simonu, kalbėdami 
apie teisingumą ir teisybe: 
i i

isz Rieve

vaikszcziojo

teisingumą ir 
sapnavau ateinant pašau 

lin vaiku, kalbėjo Simonas. Jei 
jie butu trys — tai buczian asz 
mano sūnūs ir mudu abu (Įran

tai buczian 
asz ir mano sūnūs.” Silpna 
szypsena vos szvystelejo daly
viu veiduose. Mat, jie apsipra
tę su panasziais žodžiais.

Tuotarpn Gamalielis ir kiti 
sveeziai ėjo prie lovų apsupan- 
cziu žema skobu i. Gamalielis 
užėmė garbingiausia vieta, tu
rėdamas po kairei Joada. Ver
gas atnesze vyno, kuri jis turė
jo palaiminti. Bet tais laikais 
buvo karsztai ginezijamas di
džiulis klausymas, kaip reikėjo 
daryti: ar priesz inpilant vyno 
in taure reikėjo plauti ar jau 
inpylūs ?

geje, jei tik du —
sūnūs.

Pagerbdamas abi 
pricsztaraujanczias nuomoii(‘s, 
jis priesz inpilant ir inpylus 
pasiszlakste pirsztus.

Gamalielis iszkilmingai isz
tare paskutinius maldos žo
džius. Visi artinosi prie stalo, 
tik ,Jochanan ben Zachai, norė
damas atkreipti savin ju dome 
stovėjo pakeles auksztyn ran
kas ir nuleidęs akis melzdamo
si: “T 
si žvelgti in 
liūdesius. PasireĮdyk tu gailes
tingumu; apsivilk galybe; apsi 
teisk paRtgailejimu. Te priesz 
tave eina gerumas ir nuolaidu
mas/’

Dar jam bekalbant trys nau
ji sveeziai inejo salen, Simono 
veidas nuszvito.
juos sutiko ir pasveikino ju no 
apkabindamas. Tam, kuris at- i • •» /-m •

Tepatinka* tau, Dieve, at-
a « '"Mr w

musu žemuma ir

Jis skubiai

rodo esąs ju vadu, Simonas nu
rodo dar neužimta vieta priesz 
Gamaliel!. I^iti du prisiszliejo

*

paprastai bil
du. Vieni valgiai keitėsi kitais. 
Sveeziai valgo, prisilaikydami 
gana painiu parizeju 
kuriu Simono
iszt i kiniai, laikomasi.

Dabar prisiartino raudona
sai Libano \ynas. Begeriant ai 
si rado ir karsztosniu kalbu. Jo- 
cliananas ben Zacliai smarkiai 

Izmaeliumi apie 
atnasza

artintum per

ginezijosi su
tai: ar reiktu darvti
jei ineinant szventyklon prisi

teis žingsnius 
prie nnsidejeles. Izmaelis ma
in*, kad reiktu ta diena neiti 
szventyklon. Jochanan’as tik
rino kad reikia padaryti isz- 
maldavimo auka. Simonas pa- 
prasze kad jaunasai 
iszsprestu byla.

— Ar jus neskaitėto:

sveczias

mus, 
binga

4 4 \ . ,F.zlS Z 
labiau-myliu gailestingumą ne
gu auka” — isztare ateivis ir 
lyg pimin/lamas Jochanan’o 
malda, jam tarė, —’Ar tu dar 
neskaitei:

“Tie žmones

malonumas, kad 
rimt asai Joadas, pranaszingai 
iszkeles rankas, kartojo ir sap
no: “ Nepažinstamasa! sveczias 
dažnai buvo Dievo siuntinvs.” 

Bet tik jis vienas taip supra
to. Aplinkui gi vieszpatavo bai 
si tyla. Sveeziai su pasipiktini
mu ir inszirdimu žiurėjo in ta 
regini. Niekas negalėjo būti 

jn mintims ir 
Buvo tai negir-

“Tie žmones mano garbina 
lupomis, bot ju szirdis yra toli 
nuo manes.

Jochanan beu žachai susi
raukė. Gamalielis atsidėjęs do
mėjosi maloniuoju svecziu.

Bet ta diena invyko dar in- 
domesnis atsitikimas. Žema, 
vesi salGitik isz vieno szono bu
vo menkftį^aTszviesta gaubtais 
langais,' iszpintais dratu vėlo
mis. Siaurieji saules spinduliai 
vos teapszvieto pusrutuliu su
gulusiu farižeju drabužius, in
dus ir grindis, palikdami toli- 
mesniuosius daiktus paslaptin
game szeszelyje. Netikėtai die
nos szviesa prasimusza isz tam 
siojo szono. Ant slenkstzczio pa
sirodo skaisti, graži iszvaizda. 
Ja dongo 
rankose laiko alebastrini indą. 
Jos palaidi geltoni plaukai bu
vo iszpuoszti brangiais perlais. 
Besiart i nanezioj i moteriszke
buvo... be szydo: visas miestas 
ju žinojo kaipo pasiloidelo.

Ji patylomis bet greitai pri
siartino prie jaunojo svoczio. 
Galbūt ji norėjo stovėti ties 
ties Mokytojo kojomis, ir, neat 
kreipus in save domes, klausy
ti jo žodžiu, v Bet jos akys pa-

Žema

teapszvieto pusrutuliu su-

purpuriilis rūbas,

Nieką 
taip prieszinga. 
paproeziams. 
dėtas dalykas, kad koks rabbl 
leistu taip skaisti kai saule. 
Uas sutinimus į 
kytojJus kojomis
Czia gi pasileidusi moteriszke! 
Viena isz tu esybių, kuriu vie
nius sutepimu. Sunki tyla re isz' 
ko audros prisiartinimu.

nas sutikimas / būdavo laido- 
alebastrin!

Tik 
Marija. Magdalena nejuto tos 
tylos. Ji atsimindama, kad jos 
nevertos aszaros buvo netiku
sia. duokle, ji sumusze ties Mo- 
inda ir brangiausiasiais kvepa 
palais eme tepti jo kojas. Jos 
aszaros vis dar iesiliove plovu
sios jo kojų.*

Ji dar nenumano, jog tuotar- 
pu dar brangesne jos atgailos 
kvapsnis, ir aukuro smilkalai, 
kilo link Mokytojaus sielos.

Gamalielis nežinojo kas su 
juo darosi. Cadok’as ir Izmae- 
lis nepatenkinti lingavo gal
vomis.

Simonas sumiszes norėjo nu
kreipti svecziu domėsi duoda
mas i n va irius ii įsa k y mus tar
nams. Jochanan ben Zachai 
iszkilmingai citavo Szventaji 
Raszta: “
daug vertesnis 
patepimas.”
niai nusiminė patylomis kalbė
josi, nedrįsdami ne akiu pakol 
ti.

Ncpakencziamaja tyla per
trauke jaunojo rabbi balsas:

— Simonai, asz turiu tau szi’
plūdo aszaromis ir graudus de ita pasakyti. ’ ;

Geras vardas yra 
negu brangus 

O bailieji moki-

r‘

M <4 
tave iszgelbejo. Keliauk ramv- 
beje.”

Szaltas drebulys pakrato su
sirinkusius. Jie niekad pana- 
szaus žodžio nebuvo girdoje. Ir 
klausinėjosi jie vieni kitu, už- 
mirszdami savo paprastoji isz- 
didnma ir 
reikszti tie 
galėjo isztarti joks žmogus

svarstė: ka galėtu 
žodžiai, kuriu ne-

butu tasai, kurs nusidėjimus
atleidžia,/

— Kas vra szisai — paklau
so visiszkai iszbales Gamalie- 
lis.

Szeimlninkas atsake:
— Tai Jėzus isz Nazareto.

Toli aus bus.

PAJESZKOJIMAI.
Pajeszkau Petru Bud ravi - 

ežiu paeina isz Kalvarijos Mies 
to, Suvalkų Red. 
kiszkai ir lietuviszkai.

Kalba len- 
Turiu 

svarbu reikalu, jeigu kas apie 
ji žino meldžiu praneszt.

M. T. Boden 
Taylorville, Ill.

Pajeszkau Juozą Bagdonuka 
paeinantis isz Mikalauskos 
Sodž., Suvalkų Red.
gyveno Shenandoah, dabar ne
žinau kur. Jeigu gyvas tegul 
atsiszaukia ant adreso.

Tony Boden
Taylorville, Ill.

isz
Pirmiau

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, šu dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius'* žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai ąpda-
ryta kietais audeklinei s 
apdarais. Preke su nu-

; siuntimu tiktai $1.50.
' i V *■ W 1 „h
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ve) atsilanko, 
biau ant kunigo užpyko.

— Bet ka asz matau / — tarė 
kunigas. — Tamsta kalbi apie 
Dieva ir tikėjimą su panieka, o 
prie 'Tamstos va ant sienos 
Dievo Motinos pa veikslas ka
bo?

— I a i p, —
ka tai in 'Tamsta priguli!

-- Ar gr nebijai Dievo Moti- 
Juk 'Tamsta esi

tarė ligonis — bet

nos intekmes
masonas (bedievis.’)

— Taip, toksai esu ir daviau
sau žodi mirti be iszpažinties.

mA i 11) I «' I
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Tik isz tuju bajoru, 
'Turime nemažai juoku, 

Ne tik tėvynėje Lietuvoje, 
Bet ir czionais Amerikoje. 

Czia tokis bajoras vyruotas, 
Kaip Lietuvoje teip ir ezion 

iszjuoktas.
Ir asz pažinau nuo keletą metu. 

Kada pamislinu, net mane 
krato,

O tai pasmelias kaip skilvis 
Tasai bajorpaiaikis.

Norint s gerai uždirbo, 
Sziadien nuo szolderio susirgo, 

Ba nuolatos tik szolderius 
valgė, 

Ir kava be cukraus gere, 
Už tai pilvą suvįs pagadino, 
Daktaras ka daryti nežino. 
“Braci kokani zavsze živa- 

tuje, 
Juž muse nikt nevikuruje.” 
Teip, teip su bajorais vis teip 

ejna,
Pabaiga sunki pareina.

# # ♦

Apie Montkarmu merginas 
nieko nesakysiu, 

Tuom laik daug negiodosiu, 
Juk žinoto, jog terp daugelio 

merginu,
Visokiu yra gamulu. 

Lietuviszkai kalbėt įienori, 
Ba žiotyse guma turi, 

Su nuskurusiu cziutabakiu
Bile kokiu paszlemeku,

'Tai kaip kumelaite kalbeda- 
‘ ma raivosi, 

Rodydama dantis szaiposi.
Nuo pavietres ir tokiu mergų, 

! Ir puo josios pasielgimu, 
v Iszgialbek mus Vieszpatie.

Pr.iszau iszeiti ir palikti mane 
ramybėje...

— Tuojau; vienok, Tamsta 
turi prie saves Dievo Motinos 
paveiksią: Jinai padarys dau
giau ir geriau, negu asz, — tarė 
kunigas ir iszejo.

Kita diena klebonas atėjo 
treczia karia. Kaip tai nusiste
bėjo, matydamas lipsznia-mei- 
lia ligonio mina vietoje piktu
mo.

to
masonas, 
not i nenori? 
liai kunigas.

— Palik, kunige ta paveiks
ią my bijo, — tarė ligonis. 

Tikrai esu masonas.

Kode] Tamsta neiszmeti 
paveikslo, kuomet, kaipo 

nieko apie Dieva ži- 
užklause mei-

la
Tikrai esu masonas. Bet nie
kuomet nepraėjo Dievo Moti
nos szvente, kad nebueziau del 

Marijos sukalbėjos ke- 
Sveika Marija0 bei nepa-

meiles 
liti “ 
dares kokio-nors gero darbo. 
Szi paveikslu visuomet ger
biau.

Po ilgesnes kalbos kunigas 
paliko ligoni gana ramu, pa
vesdamas jo d u szi a Dievo Mo- 
I i nos globai. Duszioj ligonio 
dar butą kibirksztele meiles 
del Marijos.

Ant rytojaus ligonis Kepo 
paszaukti kunigą pas savo: at
siverto, žadindamasis gaileties 
ir Marijos globai atsiduoti. 
St iprinamas Dievo meiles, Ku
rio tail) ilgai nepaturejo, pri
ėmė Szv. Komunija ir Paskuti
ni szv. Aliejais Patepimą. Jau 
kita vakaru Sžvencziausioji 
Panele atidarė jam rojaus var
tus. V. S.

vakaru

I
>r

f Kant rybių apsiginkluokite, 
Tegul ka nori, ant jus iszranda,

Jums karūna nuo galvos ne
krinta.

« * •>

0 jus mergeles, mergeles 
Visztgalveles,

Jus mislinate, jog iszlaimesite, 
Vargingos esate ir tamsunes.

Pasirodote besmegenes, 
Teip kaip Ciceroje, ana, 

Mojaus viena diena,
Susirinko didelis būrys Lie

tuviu, 
Terp tu senu ir mergeliu jaunu.

Kaip tik kalbėtojas kalbėti 
pradėjo,

Mcrgicos tuo iszsineszdino, 
Juk ne dyvai, ba tai anglikes. 

Protas atbukias.
Del tokios tiktai kokis fricas, 

Tai kas kitas,
Su visokeis per naktis trail* 

kysis,
Su savo uždarbiu dalysis, 
Del kokio tai cziutabakio 

žodi pataiko, 
O Lietuvius ant juoko laiko. 
O j mergeles, darote negerai, 

Užaugo jums jau ragai, 
Talka turėsiu praszyti,

Ir tuosius raguczius jum 
daužyti.

*

Vienas komunistas labai už
pyko, 

Kada su pamokslu in viena 
vieta atvyko,

Mat vos devynis dolerius gavo, 
Isz to džiaugsmo neturėjo, 
Ba ilgai baliuot negalėjo, 

Užkeikė — ir dingo,
Rodos gyvas in pekla inlindo. 
Ir kitas buvo toks atsiradęs, 
Plikis — merginai szlektai 

padaręs, 
nlrosi ant salos,
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Ir puo josios pasielgimu,
.r mus vleszpciue.

•. Jus vyrukai ant to nepaisykite,

Užtatai gaVosi ant salos, 
Ant pakiltos,

O tai jums mergeles komu- 
. nistai,

Dabar ir jus žinosite kad nie
kai.

Lietuvei dori vaikinai,
Tik maitole tinka kožnai, 
No moka ant bakso užsilipias

A’ plovotį1"^
Ant dorybes ir tikybes lot.
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NEVERKITE PAS KAPA. ©gū®ED[E© OO□
— Kerverge pripuola ‘‘In 

Dangų Inžcngimas V. Jėzaus.”
— Petnyežioje padabinimas 

kapu mirusiu arba “Decora
tion Dav.”

— Sziadien prasidėjo ugna- 
su visokeisgosiu karnavalas 

perstatymais.
— Jnniaus 8 Pottsvilles sli

de bus perklausinejimai ant 
iszklausymo aplikantn ant isz- 
emimo citizens popiern. Apie 
pustreezio szimto aplikantn 
bus iszklausvt i.

— Mokslą ines

Bagdonas ka- 
radosi Port Sill, 

o kuris pabėgo
(Diena 30 Gegužio.)

0*1JO Katrie krito

Vinco Potoskio, 
u ly ežios, teipgi

valdže pa- 
fizauke priesz skvajeri \ arge- 
lienia, 512 W. Centre n Ii. ant 
iszsiteisinimo del ko nesi miti
nėje savo 15 metu dukrelia Ma
re in mokslainia. Motina sake 
buk mergaite randasi Montkar
inėsią in kur palicije nusidavė 
atvežti mergaite namo.

— Spragilas iszlekias isz 
karuko sužeidė labai veidą Jo
no Sukoekio isz Szumakerso, 
laike darbo Park Place kasyk- 
losia.

-— Feliksas 
reivis, kuris 
Oklahomoje, 
nuo kariumenes, likos areszta- 
vot u ir pristatytas del valdžios. 
I ž tai Ims sunkei nubaustas.

— Jonas Žarnauekas,
metu likos sužeistas skaudžei 
in koja per karuka Parker No. 
3 kasvklosia ir likos nuvežtas 
in Ashlando ligonbnti.

— Praejta sanvaite atsibu
vo laidot lives 
E. Arlington
Jono Ka/.lauckio, 214 X. I’nion 
uli., su bažnytinėms pamal
doms szv. ,1 ingio bažnyczioje.

— Lietuviszkoje Szv. Jur
gio parapijoi vėla verda nesu
pratimas, nes kunigas 
pripaž) t
Lietuvei jau praleido keliolika 
tiikstancziu doleriu bažnytinė
je kovoje idant bažnytinis tur
tas prigulėtu prie žmonių o ik*

Neverkit pas kapa narsiųjų 
draugu 

kovoj, tiejei did
vyriai 

Juk kožna kare reikalauji*
auk u, 

Garbingai už laisvia numirė.
gailiaja 

rauda 
Bet tenskit pradetaji žygi, 
Pasisekęs jo tikslas mines 

visada

Nelaistykit kapo

sziadien yra 
priežastimi daugiausia mireziu 
Suv. Valstybėse. Net. ir priden
ki* džiova, kuri pirmiaus nžeme 
pirma vieta. Rodos smarki ko
va priesz džiova sumažino tos 
ligos pavojingumą. Todėl isz- 
mintingumas gali kovoti szir
dies liga.

Galime geriaus suprast i svar
bumą szirdies ligos ])roblemo 
kuomet pažiurosiuu* kiek daug 
žmonių
nuo jos mirszta. Statistikos pa- 

jog žmones turinti su
virs/. 40 metu amžiaus daugiau
sia ta liga mirszta. 88r4
mireziu nuo szirdies ligos yra 
žmones szitos grupes.

Bet szirdies liga tiek daug 
lie

ki e k

Szirdies liga

ta liga serga ir kiek

kitos užkrecziamos ligos 
langeli sykiu pažymi reuma- 

ir iiuolata szir-

mažas skiui- 
yra silpnas

ne nori
parapinio komiteto.

Padėjusi galva karžygį.
Minėkit, ne pragaiszti, mirti, 

kapus
Bot kova, vien kova lyg galo,
Geresnio paminklo didvyriams 

nebus
Kaip vykdymas ju idealo!

rodo

visu

ir 
( 
tizmo pradžia 
džiai bledi.

Suprantant kaip szirdies liga 
gali prasidėti, galime sekti bu
dus kaip ta liga nukreipti. V'ai- 
kn taip vadinami ” 
dėjimas” kartais
reumatizmo užpuolimas ir rei
kalauja greito gydymo. Skau
džiamos gerkles irgi reikalauja 
greito medikaliszko peržiureji- 
mo. Xerviszki vaikai, del reu- 
matiszku užkrėtimu ir pasek
mių, t. y., szirdies Įiga, reika
lauja greitos priežiūros. Ap
saugojant vaikus nuo szkarle- 
tinos ir kitu užkreeziamu Jig>*

kala uja greito gydymo.

I

n»TTj

N

žh ba-
r r r

e m

t as prigulei u prie žmonių 
Kaip girdėt, taiprie biskupo. 

ketina užvesti vela teismą.
Steit inei k(*tina padaryt i 

ablava ant \\ (*st Girard avė., 
kur konia ko/.nam name varo 
muuszaine ir randasi katilėliai. 
Sleitinei surasze visus namus 
iszskirent tiktai tris kur muu- 
szaines nedaro, 
mamužei*"*

DIDELIS BALIUS!

Wes

O j bus bėdos 
kada daris krata.

ja. GROMATA ISZ LIETUVOS.

Rengia Pirmas Lietuviu Ci
tizens Klubas isz 
Citv

angleka-
badai tris >zventes,

1 ’et n vežiojo

— Automobilistai norėdami 
važiuot in 'Tama k ve, paims ke 
lia per Locust Valley in Brok- 
tona o isz ten in 'Tamak ve nes 
yra dirbamas naujas plentas.

— Per nupuolimą szmoto 
anglies Park Place kasyk losią 
ant K. Juodaiczio, G25 W. 
Spruce uli., likos instįimtas per 
ji in sznta per ka iszsilauže k<>- 

Likos nusinnstas in Ash-
lando ligonbntia.

— Szia sanvaitia 
šiai turės
nes Ketverge pripuola In Dau
gu Inžcngimas,
Decoration Day ir atidengimas 
Jono Mitchello stovvlo Skran 
tone, o Sukatoj'* teipgi nedirbs, 
nes daugelis pasiliks Skranto 
ne per Nedelia.

— 'Tiejei katrie 
žinot i in Skran t u s g.

nes 
prasidės taja diena 
tono ant strvtkario in Skrantus 
už $2.70 ten ir adgal ir galima 
buH sugryžti Sukatoje. I>z Ma- 
hanojans in Hazleimia ne bus 
atpiginta keliom*, preke tikieto 
bun paprasta kaip ir \ i^ada.

— Szv. Juozapo 
prasideda

ti Ketverge,

Uores \ <l 
ales važiuo- 

ekskiir>ije 
isz Ilazle-

parapijos
I ‘nuodelyje

$100.00

Fe ra i 
(gegužio 2(> diena, 7 vai. vaka 
re. Forai tesis ketinis \ akavus 
iki Ketvergui Gegužio 29 die
nai. Per Szesztiniu vakaru at
sibus iszlaimejimas
Lžtad ateikite visi <> pamaty 
site kas bus laimingas.

— Lenkiszkoje bažnyczioje 
Szv. Kazimiero, Nedėliojo pra 
sidejo misijos kurios tesis per 
dvi sau va i tęs.

— Bjaurus papratimas yra 
apvoginet gyvuosius, bet jeigu 
gyvieji apvogineja kapus mi
rusiųjų, tai jau didesnio prasi 
kaitimo nėra. Ana diena tūla 
Lietuviszka szeimyna nunesze 
ant trijų kapu puikiu žiedu o 
kada ant rytojaus nuėjo pažiū
rėt ar žiedai randasi ant kapu, 
kokie tai niekadejai 
visus žiedus. Argi tai 
apvoginet kapus.* 
szai yra žinomi ir jeigu da kar 
t;i paantrys szventvagysta, tai 
bus paszaukti pas skvajera.

— Ponios F. W. Boezkaus- 
ir' V. L. Boczkauskiene 

in Ashley, Wilkes 
Barre ir Sugar Notch atlankyti 
tonais gimines per keliolika 
dienu. Kelione atbuvineja 
tomobiliuni.

— Del daugelio pažinsta- 
mas saluninkas Juozas Aidu
kaitis, su paezia ir vaikais ap
leis miestą 30 d. Mojaus ir va
žiuos in Lietuva atlankvti sa
vo gimines ir pažinstamus. p. 
Aidukaitis paeina

Suvalkų gubernijos. 
Jeigu kas turėtu koki reikalą 
su jtiom priesz iszvažiavima 
tegul kreipiasi ant adreso 1139 
E. Mahanoy St. (t.43
GYVENIMAS SZVENCZ1AUSIO3 

MARIJOS PANOS,
, VIbm pflnM apraszymas apie

kieno 
iszvažiavo

kuri<

pasiėmė 
ne geda 

Tiejei niek

au-

viszkio parapijos 
kaimo,

isz Vilka- 
Budežerio

I

i

Mjyfenima^Szv.' Mari joe Panos. 
>8 1 yuinplal. T Puiki -knygele. 
Preke su prisiuntlmu tiktai 2 fie.

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

Gerbema redakcijų: — Asz 
Domicei** A... >iiinc7.iu szirdin- 

padekavniie jums už laik- 
raszt i “ Sau le ’ ’

redakcijų: -

j 11 m s 
ir už kalendo- 

riu, Uh«< \ i>i velinam jums viso 
irero jusli gyvenime 
mingos atejtius 
>zirdžiai * 
minoms tai yra szvogeriui An
tanui Endziuliiii ir mu>u myle- 
mai Mxiitt i Marijonai isz ('Iii- 
cair<>s kad mums užrasze 
!<*,” nes tai isztikruju smagiau- 
>es laikraszlis ant svieto. Kaip 
pradedi skaityti, tai rodos ne 

niekada skaitvti. 
l’as mus susirenka i>z \ i>os ap 
linkines musu kaimynai 
skaito taji puiku laikraszti ne
atsidžiaugdami, ne 
tokiu laikraszcziu 
irai ne Ims niekada. Szimet pas 
mus labai daug prisnigo ir bu
vo 
įima buvo 
kaip sulaukda\’oni “Saule 
tuojau dingdavo visi musu tin

ka i p

ga

paliaut um

ir pasek- 
Tripgi nuo- 

l(,kavojame/ savo gi-

musu

>a li

i r

I .iet u voje 
ne buvo ir

labai szalta žiema, jog,nega
li iekur iszejt, tai 

tai

siminimai, 
skaityt i.

Musu giminiu yra daug 
Amerike ir labai džiaugėsi kad 
iszvažiavo in Amerika ir dau
giau jau nemano sugryžti in 
Lietuva, nes dakako jiems Lie
tuvos gerybe lyg

o kiti iszvažiu<»je jeigu tu 
už ka. Mes manome kad 

mums czionais gerai nes geres
nio gyveninio kitur nematom. 
Dar karta szirdinga aeziu jums 
ir musu giminei už “Saule, 
pasilieku
Xo. 11)131. — Duktė Martino A. 

isz Sza k iii, Liet uvos.

pradedam

gimimu

nemano

\ ra

gyvam kau-
lui, 
ii

iriminci > J

KVOLDAV1MAS
VISOKIO CEJKIO (PLEATING)

Szimet visokios 
szlebes konia yra 
su K v o 1 <1 o m s 
(Pleated) todėl asz 
užsiėmiau t u o m 
darbu ir Kvoldinu 
visoki materijola 
koki tik kas parei- 
kalanua Kvoldyt, 
arba isz naujo 
K v o 1 d y n u justi 
szlebes. Darba yra

gerai padaromas ir užsilaika visa
da.
jusu darbu padarysiu gerai ir 
užganadinaneziai.

ZOFIJ.E JANKAUSKIENE, 
129 W. Pine St., Mahanoy City, Pa. 
(Bell Phone 88-w.)

Atncszkite pas mane, o asz

to M.30.

PUIKI MALDA-KNYGELE 
“ANIOLAS SARGAS”

Viso, reikalingos maldos, Litanijos, 
ir t.t. Puikiai apdaryta minksstals 
skurinais apdarais, auksuoti krasatai. 
Preke su prisiuntimu tiktai $1.50.

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

Regulariszkas valymas savo dantų 
su Colgate’s Ribbon Cream pagelbės 
jumis turėt sveikata ir linksmumą.
Colgate’s valo dantis pilnai irsaugiai. 
Jis palieka burna szvaria, vėsia o ir 
gaivianaezia. Pirkite triubele šiądien.

Geri Dantis — Gera Sveikata

i j i i', ii i\ i ( 11 (i f ti t.1 f»i <„< <4 A * rs 11! 
jie apsaugot i nuo szirdies ligos.

Chorea, ’ **' ’usVi tChorea, arba 
Dance, yra vaiku nerviszka li
ga. Rasta, jog liga yra tik pra
džia kokios nors reumatizmos. 
Patartina tuoj kreiptis prie gy- 
( 
reikalauja specialiu 
( 
ežiu laiku 
pasiga il(*t i, 
nereikia kreipti per daug a ly
dos iii juos. B(*t visliek reikia 
atsargiai prižiūrėti nes be prie
žiūros gali arsziaus apsirgti.

Nuolatinis priži u lojimas \ ra 
svarbiailgias daigias nukreipti 
szirdies liga. Ir svarbu sulai
kyt i tas aplinkybes, 
priežastimi szirdies Ii

I langelis 
lius aprūpinimus del apszvieti- 
mo ir priežiliros szirdies liga 
serganeziu vaiku. Kili miestai 
galėtu sekti ju pavyzdi. Svar
bu turėti Azirdies ligos klini- 
kus. Nes daugelis žmoniu, ku
rio laikinai apserga, galėtu ten 
gyvent i 
gieniszkas 
ma, 
Yra vilties 
gaut i(*ms. 
liga gydyta, 
užklaust i, “ 
t i kokioje padėt y jo 
dis. 
vai sužinos, 
ta s\arbu 
kaip 
Kiton pusėn dau 
kuomet 
kad szirdis geroji* padėtyj)*. 
Daugiams ir (langiaus žmonių 
vis eina pas gydytojus del me
tinio egzamino. — l*1. L. I. S.

nukerta jaunu žmonių dar 
turineziu 25 m. amžiaus

’Tarp 35 ir 44 metu 
senumo’szirdies liga yra prie
žastimi (langiaus mireziu negu 
inkstu liga. I’o45m<*tu senumo 
szirdies liga parodo augsztesne 
mireziu rnta negu bile kita li- 
y<‘»-

Skaitvdami tuos žmonių am
žius, neturime užmirszti szir
dies liga kaipo priežastį daug 
mireziu tarp vaiku.

Pasaulinio karo dral’to bor- 
iK'prieme daugiams kaip 3

karsztlige.

St.

lytojo. Silpnos szirdies vaikas 
mokyk los 

larbo su pailsėjimo laiku. Pa- 
nereikia per daug 
iszplepinl juos ir

'i—e ss • w rww* •.''V.—S' * « «

KAZUNO
GUMBŪ-KURA

Szita Gyduole yra atsakan- 
cziai iszbandytas ir visados 
yra pagelba nuo Gumbo, 
Patrūkimo, Skaudėjimo po 
Krutino ir t.t. Preke bonku- 
tes 75c. su prisiuntimu 80c.

Lietuviszka Trajanka
Sutaisyta Kazuno Aptiekojc,
Parciduoda mažam ir dideliam 

pakelije po 35c. ir 75c.t per paczta 
reikia dadet ant mažo pakuczio Gc. 
o ant didelio 10c.
Teipgi importuojame isz 
Europos visokias žoles, sza- 
knis, laszu, aliejaus ir t.t. 
galima gauti musu aptiekoje 
arba raszykite o aplankysite 
atsakima ir prekes.

L. M. KAZUNAS, 
38 SOUTH JARDIN STREET 

SHENANDOAH, PA.
j. . j . i m m' rni< i,i~ Tin - m r lęsir < htii ».n - • ir     „ .

ja u s, N o r k e v i c z ia 11 s 
rytojaus 
kasvklos nedirbs

kad
Szvente li
tai publika

ant

Mahanoy 
vakaru 28 Mo

ša lojo. O 
pripuola

turės proga pra
leisti vakaru linksmai iki velv- 
bai nukeziai. ’Todėl ateikite vi- 

pirmos klasos orkestrą 
Lietuviszkus ir svetim-

si nes 
grajis 
tantiszkns szokius. 'Teipgi bus 
visokiu užkandžiu ir gerymu.
I užauga vyrams 50e., 
rems ir merginoms 25c.

mote-

. . DIDELIS. . . 
KONCERTAS IR SZ0KIAI

Koneerta 
Baž. 
29

('boras, 
Gegužio 

Bažnyt inej 
Clair, Pa. 
inrengimni

vietinis 
Vak., 
1924, 
Saint

rengia
Ket V(*rge 
(May) 

Svetainėj,
Pelnas skiriamas 

. Nauju Vargonų.
Koncertas susidės isz: Dio- 

MonoIogu, I)(*klomaeiju, 
Solu, Duetu, (Toro

A a u.] u

logu,

7:30,

Puiki orkestrą gries/.
Amerikon isz-

Taipgi galimar n

Dainų ir 
kitokiu Pamarginimu.
taiue bus ai įdaryta nuo 7 vai., 
vak. Pradžia Koncerto
po Koncerto, Szokiai iki 12 v., 
nakt ies.
Li<*tuviszkus ir 
kus szokius.
bus gauti invairiu Gėrimu, l /.- 
kandžiu ir Szaltkoszes.

Suaugusiems
50c., \'a i kams 25c.

NAUJAM SZTORE.

1NŽANGA:

sk rv bules,Moterų skrvbeles, szilko 
megstos dreses, szilko panezia- 
kos, jekes, andarokai, kotai, 
mergaitėms dreses ir t.t. Gali
ma pigiau pas mumis pirkti ne
gu kitur. Ateikite pamatyti.

Lew’s
03 W. Mahanoy St.(m.30) • )

Reading 
lines .

Nedeline Ekskurcije
— 1N —

PHILADELPHIA
1 JUNIAUS

Specialiu trolnas Sukatos naktį.

3:16

Isz Ryte
Girardville.................................2:28
Shenandoah .......................... 2:00
Mahanoy City (Preke $3.25) 2:49 
Tama.qua (Preke $3.25) .
Pribus in Philadelphia .... 6:00

Grįžtant speteialis teeinąs apdeis 
Philadelphia 7:30 vakaro ta pa
ežiu vakara in virsz-minfitas sta
cijas.

$3.50 DUBELTAVAS 
TIKIETAS

Ant Readihgo Geležinkelio J
PANEDELIJE 9 JUNIAUS

Ypatiszka su Palydovu 
4 Dienine1 Ekskurcije in 

Washingtona, D. C.
Visi ekspensal apmoksti. Apie dau- 
glfttik Infdtinaicljas raszyktte pas

O. O. Rolpor, D. P. A., 
Williamsport, Pa.

ANT PARDAVIMO.

das
procentą vvru tarp 18 ir 3.5 me

dei
didžioji*

2.6';

szirdies ligos, 
apsaugos 

žmonių ne- 
ket uri u met u pe-

kurios yra 
gos.

miestu turi spėria

t u senumo 
Vienoj(* 
kompanijoje* 
priimti per
rioda del szirdies ligos. Xe\v. 
York(* mokvkIii 
rado LGC vaiku 
nuo kokios nors 
mos, kas

peržiūrėtojai 
serga nezi u 

tos ligos for- 
reiszkia, jog tarp 

18.000 ir 20,000 vaiku szirdies
liga serga.

Daugumoj 
dies liga nukreipiama. Beveik 
visuomet silpna szirdis yra pa
sekmes reumatizmo kūdikystė
je. Labai mažai ležiiioniii apie 
reumatizmo užkrėtimą. Yra ga
lima jog reiifnatizmo nuodai 
inkvepti in kuna per padidin 
įlįs liežuvėlius, . adenoidus ir 
kitus panas/.us budus. Galima 
reumatizmą gauti blogais dan
timis. 'Tarp kit u reumat iznio 
priežasezi ui galinu* paminėti 
perszalima ir perszlapima,

at šit i k imu szir-

1 1

galimo
ir

greita temperatūros permaina, 
nužeminta gyvumą ir žiemos ir 
pavasario sezonus. Szkarlatina

, 11 1 1 1 
ir dirbti sekdami liv- t

ir tinka- 
priežiūra.

liga ser 
isz anksto

Gali
Kaip galiu sužino 

mano szir- 
Geras gydytojas ta leng- 

. Jeigu szirdis ligo- 
siižinol i 

ir tinkamiausia

gydytojas 
geroje*

taisv klės 
medikaliszka 

visiems
K uomet 

iszgydoma.

labai, 
gydymą, 
padaro 

pertikrina

ar 
<»• 

ger< i

y
t i i 
ė 
i i
tu

t

I 
1 I

I

I

I Pa. Geras
I pėdas. Geras vanduo. 60 vai- 
; singu medžiu, 22 akieriai isz- 
i dirbtos žemes. Parsiduos pi- 

■ giai. Kreipkitės ant adreso.
i Z. F. Rynykcwicz 

Advokatą,
(t. f.) Shenandoah, Pa.
TEMYK1TE BROLIAI LIETUVIAI, 

j /\sz parduodu farmas. Esmių ežia 
j pragyvenęs 11 metu ir numanau 
(reikalus apie farmas. Turiu laisnus 
i pardavima farmu. Parduodu visokias 
I farmas su budintais, sodais ir prie 
i ežeriu. Parduodu ant visokiu iszmo- 

Teipgi turiu daug nauju 
_____ Kreipkitės ant 

Sep 2

Szesziu ruimu
1 grižkeliu arti Brandonville,

namas prie

tvartas 28 per 3«

Parsiduos pi-

Ikescziu. 
nciszdirbtu farmu. 
adreso.

Antanas Macunas, 
Irons, Mich.

Į CHAS. S. PARMLEY
į Real Estate Agent. Notary Public
j Jeigu norite pirkti ar parduoti narna 

i mane, asz jumis 
j ta reikalą atliksiu. Randavoju namus 
ir kolektavoju randas.
namus ir forniezius, automobilius t.t.

Kampa, Catawissa ir Market St.^ 
Mahan y City, Pa.

R. 1, Box 51.

EŽF’ KAS NORI RŪKYT Itai heripkites pas
puiku tabaka, tas tegul 

kreipiasi pas mus.
EUROPA BOOK CO.

57 DEY ST.

Insziuriniu

NEW YORK, j
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Szventes Bryn Mawr Colegijos.Apvaikszcziojimas Gegužines
Kožna meta studentai Bryn Mawr colegijos ypvaiksztine- 

i prisižiurineja tuks- 
iszkilmingos

ja Gegužine szvente iszkilmingai, kuriai 
tanezei žmonių. Ant paveikslo matome pradže i 
procesijos ir iszrinkima karalienes ant szio meto.

Pennsylvanijoi

pievas.

ketina už
drausti dirbti ant keliu, plentu 
ir t.t. visiems kurie ne yra uki*- 
sai.s szio sklypo, neturinti po- 

Daug darbininku turi
visokius užsiėmimus prie vals
tijų, kurio czlonais gyvena dau
geli metu, o ne yra ukesais szio 
sklypo ir nemoka taksu. ’To
kius mano praszalyt. Jau di
delis laikas kad teip padarytu, 
o duotu darbus ukesams kurie] 
ne turi darbu.

ROYAL MAIL
. IN IR ISZ LIETUVOS.

“ORDUNA” “ORBITA”
“OHIO” “ORCA”

Tie laivai yra nauji ir moder- 
niszki visame. Geriausi del juru 
keliones, žinomi del gero patar
navimo ir vigados visame. Geras 
ir užtektino valgio paduodamas 
ant baltai uždengtu stalu. Szei- 
minlos, moteres ir vaikai gauna 
speciale patarnavime.

ROYAL MADj STEAM 
PACKET COMPANY,

M Broadway, New York,
arba pas vietiniu agentu.

Pirkite Geriausi - “Buckeye” Geltono 
ir Juodo Baksukese.

Užganėdinimas Gvarantytas.
DISTRIBUTED BY

Simon Fogel, Mahanoy City, Pa.
Thomas Wholesale Grocery Co. Mahanoy City, Pa.
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THE BURGER BROS. COMPANY, Cincinnati, Ohio.
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3-czias procentas už jusu pinigus ir saugumas del jūsų 
pinigu yra geriaus negu lOtas procentas be jokio saugumo. 

Merchants Banking Trust Co. Banka moka 3-czia pro
centą už justi sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart 

■i • ■> ate m . • . . . M « V _ -

1 lll’^

auga didyn. Yra t>i saugiau ir geriau del žmogaus kuris 
dirba ir czedina. Dekite savo pinigus .in- ASKta<#anka o 
persitikrinsite ir matysite kaip, tai .pinigas augą..suj>ą- 
dauginimu procento, x

t




