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ISZ AMERIKOS! Isztekes už Ralph Ince
L0K0M0TIVA PERPJOVĖ
JI PUSIAU.
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Lucella Mendez, patogi szok i k e ir kridamųjų paveikslu
akt orka, isztekes už Ralph
Ince, dire ktoriaus paveikslu.
Ince nesenei persiskyrė nuo
savo paezios Luce Įlos Lee Ste
wart. Pana Mendez vra duktė
mirusio prezidento Cipriano
Castro isz A’enezuelos.

MOTINA ŽUVO NUO
MUNSZAINES.

TURĖJO TIKRA “SZUNISZ
Pittsburgh, Pa. — Trys maži
KA GYVENIMĄ.“

vaikai randasi po palicijos a p
globa, vyras ka tik sveiksta
nuo gerymo už daug munszaines ligonbuteje, o Zofije
Adamskiene mirė pavietavam
kalėjime nuo užsitrucinimo per
munszaine, pagal daktaro tvir
tinimą.
Palieije nuveže girta tęva in
ligonbutia. kur daktarai iszgialbejo ji nuo mirties. Ant
skundo kaimynu palieije atvažavo pas Adamskienia ant Tuntin uli. rasdami jaja gulinezia
ant grindų pasigėrusia ir nu
vežė in kalėjimą kur in trumpa
laika mirė.

i

Pittsburgh, Pa. — 'Tikra re
voliueije atsibuvo ana diena
salinu* Mikolo Sweenev♦ kada
misiuke Olga Volska, užtiko
nakti savo vvyra
via gerenti pri«*
baro. Kas ten atsitiko, tai tik
palieije galėjo iszaiszkyt:
Szoko už baro, pagriebė bonka alaus ir kirto vyrui per gaiva irž tai kad josios .Jonuką.neatėjo ant vakarienes — te
del Olga nuėjo jojo jeszkoti.
Jonas krito kaip kalada visas
kruvinas, nes pakauszis buvo
perskeltas. .
Netemindama ant sukruvinto vvro, numete nuo baro redžisteri, o su kita bonka su
daužė dideli stiklą, o ir bartenderiui gavosi pusėtinai, kuris
stengėsi sulaikyti inirszusia
motereiia. Visi sveczei iszbego
laukan o vienas szoko net per
Įauga. Kas tokis paszauke palicije, kuri atvažiavo su automobilium.
Motere malszei pasidavė, nes
neturėjo pajėgu; vyra nuvežė
iii ligonbuti, kur ilgai pasto
li es.
)

CHICAGINEI MOTORISTAI
UŽMUSZE 400 YPATŲ.

Chicago. — Keturi szimtai
ypatų likos užmuszta mieste ir
aplinkineja per motoristus in
laika 200 dienu arba du ant
dienos. Yra tai 22 procentas
daugiau ne kaip praeita meta.
Terp užmusztuju buvo 121
vaikai, o konia dvi czvertys
buvo žmonių kurie ėjo pekszti.
Apie du tukstanezei likos su
žeisti.

HERODAS-BOBA SUTESZKINO SALUNA IR GALVA
SAVO VYRO.

y

Jersey City, N. J. — Stanislovas Vinicką, 48 metu, likos
užmusztas ant-vietos per lokomotiva ant Delaware, Lacka
wanna geležinkelio ant Man
hattan Avė.
Vinickas likos perpjautas
pusiau ir baisei sumaltas. Pa
liko paezia ir kelis vaikus.

Chicago. — “Gal važiuosite
su manim in miestą!“ kreipėsi
('baries O. M e vers in Emma 859 ŽUVO NUO KARSZCZIO.
Gehring. “Asz noriu iszsiimti
New York. — Karszczei, ku
szuns laisni.’’
rie davėsi in ženklus laike JuLikusia istorijos dali Emma niaus menesi užmusze 859 žmo
papasakojo savo advokatui .Jo nis, pagal sveikatos departa
seph Burke.
mento raparta. Isz visu prie“Asz nuvykau su juo, tarė žascziu tam dideliam mieste
ji. “Tai buvo priesz dvejus me mire in viena menesi net 6276
itus. Mudu stovėjome eileje ir ypatų, o paprastai mirszta
asz pastebėjau, jog jis nori isz- 5417 ypatų.
apsivedimui laisni. Asz
nenorėjau apsivesti su juo, bet
FREELANDAS GRIŪVA
ka asz galėjau daryti. Asz ne
IN KASYKLAS.
galėjau ten kelti skandalu. Tuo
Freeland, Pa. — Visas mies
bildu asz apsivedžiau su juo. telis yra pavojuje ingriuvimo
“Bet, tai, tur but, ir buvo in kasyklas isz kuriu kompani
NESZIOJA TUOS PACZIUS
szuns laisnis! Asz gyvenau tik jų pradėjo iszimineti anglis isz
MARSZKINIUS PER 31
rai szuniszka gyvenimą.“
METUS.
po miesto. Szifko dirbtuve
Dabar
ji
reikalauja
divorso.
Durant, Okla. — ‘‘ Tai nieko
Washington Silk Co., teip apPriežast
is
žiaurumas.
kad tūlas redaktoris nesziojo
sisedo, jog visiems darbinin
vienas kelnes per deszimts mekams paliepta eiti namo, o
MUSZTYNE
ANT
ANGLEtu“ — kalbėjo Franas Benndirbtuve uždarvta. Strvtkarei
KASIU
SEIMO.
ett, kada perskaitė apie tai
per miestą paliovė bėginėt. Di
Wilkes Barre, Pa. — Pane- deli plysziai ant ulycziu pasi
laikrasztije. Nuejas in redak
cije tojo laikraszczio pasakė ir
lprP MM delegatu atvažia- rodė daugeliosia vietosią ypa
vusiu ant anglekasiu seimo ki tingai ant bizniavos ulyczios.
redaktoriui
parode
marszkinius: “Ar matai szi- lo kruvinas sumiszimas. PrieNesenei Wolfe Coal Co., nu
tuos marszkinius kuriuos ant szininkai nenorėjo pripažyti pirko senas Woodside kasyle
saves turiu! Pirkau juosius 31 Ca'ppelino delegatus ir isz to das isz kuriu pradėjo pumpuoti
metus adgal ir sziadien da yra kilo muszis terp dvieju parti vandeni tiksle iszemimo ang
geri ir czysti, o pirkau juosius jų, kuriame likos baisei su- lių ir manoma jog tas buvo
tada už viena doleri.“ Redak- musztas George Isaacs, viee- prižeaste apsisedimo virszutoris jam pripažino pirmybia. distliktinis prezidentas, o vie nezs žemes. Miestas iszeme isz
na delegatu įpulicije teip siimu- sūdo uždraudimą iszgavimo
TURES MOKĖTI UŽ LAIS
sze, jog turėjo iszneszti isz su- augliu isz kasyklų.
NŪS MINKSZTU GERYMU. les.
Norints inirszia delegatai
Harrisburg, Pa. — Direkto- truputi apsimalszino, bet tan ATIDAVĖ PACZIA KITAM
ris maisto Dr. J. W. Kellogg, kus musziai atsibuvo terp parIR DOLERI PRIEDU.
nusprendė, buk “nir bir
bir“ yra t iju.
Omaha, Nebr. — Franas
v
minksztu gerymu, ir visi, kurie
Anglines kompanijos skelbia Zack, 47 metu, ir Magdalena
ji dirba, turės mokėti po 50 do laikraszcziuosia, buk angleka Roach, 39 metu, likos aresztaleriu ant meto už laisnus. Pen sei .sutinka ant numuszimo mo- votais, kada nuėjo in suda iszki komikai iszrado būda “ne kesezio ne kaip straikuot, bet imti pavelinima ant ženybu
vos alus“ yra minksztu gėry. tasai paskalas pasirodė netei laisnus Council Bluffs. Iowa.
mu pakol direktorius iszdave singas.
Rasztininkas
kėlės dienas
savo nusprendimą.
Pranaszaujama buk angle priesz tai dažinojo, buk MagTRYS KASYKLOS PRADE kasiu seimas užsibaigs dideliu duto likos atiduota per Frana y
nesupratimu ir sumiszimu, nes josios vyra, del Antano, kuJO DIRBTI.
Pittsburgh, Pa. — Kasyklos didesne dalis nenori pripažinti riam padovanojo doleri priedu y
kad tik nuo bobos atsikratyti.
No. 104 ir 106 prigulinezios jojo.
prie Consolidation Coal Co., RADO 3000 DOLERIU, GAVO BEZDŽIONISZKAS TEIS
Mayersdale aplinkinėje, kurios
DOVANU 50 CENTU.
MAS PASIBAIGĖ.
buvo sustoja nuo 1 Apriliaus,
Dayton, Tenn. — John Tho
pradėjo dirbti Panedelio ryta.* Atlantic City, N. J. — Ed mas Scoopes, 24 metu, darakBet dirba tik po kėlės dienas vardas Carrigan, 14 metu vai toris isz publikines mokslaines
ant sanvaites. Anglekasei ku kas, rado bleszine skrinute ku likos surastas per džiuria kal
rie iszvažinejo in kitur jeszko rioje radosi 3,000 doleriai ku tu, už p bitini ma mokslo kad
riuos paliko lauke prie savo
ti darbu ketina visi sugryžti garadžiaiiiS
M. Kugler, kada žmogus paeina isz bezdžiokos,
adgal.
uždare automobiliu ir užmirszo kas yra uždrausta per Tenne14 ANGLAKASIU UŽpasiimti pinigus. Vaikas atne- see valstija.
MUSZTA.
Teismas prasidėjo 10 Jula
sze pinigus namo bet motina
Mexico City, Mex. — Su bai paliepė jam pinigus sugrąžyti jaus ant kurio viso svieto akys
siu smarkumu nukrito kletka locnininkui nes suprato kad buvo atkreiptos. Pasibaigė
su 14 anglekaseis kurie insiĮei turi prigulei prie Kuglerio. Utarninko diena, 21 Julajaus.
dinėjo in Cinco kasyklas, Ja- Kada tasai pamate skrynute Scoop likos pastatytas po 500
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NAKTINIAI
DARBININKAI
Dr.
R. Ileivev, Valstvbes
Distrikto Sveikatos Virszinin
kas, per radio davė patarimu
darbininkams,
nakt iniams
kaip užlaikyti sveikata. Jis sa
ko, kad isz priežasties nenor
maliu aplinkybių, kuriose jie
turi dirbti, naktiniai darbinin
kai dažnai palinko prie* invairiu ligų, kurios dažnai esti pa
vojingomis.
“Nors nėra žinoma kiek
žmonių .szioje szalyje dirba
naktimis, bet spėjama, kad ju
yra labai daug, sako Dr. Ilervey. Invairus (hjrbai, kurie tu
ri būti naktiiąis atlikti yra
ska it lingi, ir juos dirbaneziu
tarpe galime rhsti dirbtuvių
nnglia-kasejus
darbininkus,
geležkeliu darbininku, policist us, naktinius sargus, ugniagesins ir kitus.
Naktiniai darbininkai via
iszstatvti ant visokiu pavoju.
Nėra jokio klausymo , kad jie
gyvena nenormalese aplinky
bėse, ir ju naktis virsta dieno
mis o dienos naktimis. Tiesa,
kad jie gali iszdirbti labai
daug metu naktimis, ir nejaus
ti jokio nesveikumo. Dažnai di
desne ju dalis pradeda silpnė
ti ir ankseziaus ar vėliau gryžta prie dienos darbo. Naktinis
darbas nevisuomet
nevisUjOmet kenkia
žmogui ir dažnhi -jo sveikata
priklauso ant kiek jis ja pri
žiūri.
Naktinio darbo fizines pa
sekmes jei ilgai tęsiasi yra be
veik tos paezios, kokios butu
kituose invairiuose darbuose.
Ligos kurios dažniausiai pasi
rodo, yra tos, kurios paeina
nuo fizinio nuovargio. Pir
miausi ženklai vra nervu suiri
mas, skilvio nemalimas ir nuo
vargis. Szio simtonai aiszkiai
pa rodo, kad ne prižiūrėjimas
saves, o ne darbas yra kaltu.
Reguleriu poilsio valandų
problema naktiniui darbinin
kui yra sunki iszriszti. Tas la
bai svarbu, nes nei vienas ne
gali palaikyti savo sveikatos
nei tvirtumo be užtektino mie
go. Naktinis darbininkas turi
paskirti tam tikra laika pasil
siu!. Kaip nekurie dienos dar
bininkai eina miegoti tuojaus
po vakarienes, taip ir naktinis
darbininkas gali eiti pasilsėti
tuojaus po pusrycziu. Bet tame
pasirodo nepatogumai. Yra vi
sokiu reikalu atlikti. Yra pasi
linksminimai, vilioja draugai,
ir noras pasivaikszczioti. Szie
dalykai dažniausiai sugaiszina
ir žmogus negauna tinkamo
sau poilsio.
Miegamas kambarys nevi4 ft

J

Isz Visu Szaliu
TVANAI VISUR PADARE
DAUG BLEDES IR PAĖMĖ
GYVASCZIU.

Tokio, Jaiponije. — Tvanai
Korejoi padare milžiniszkas
bledes o suvirszum 2000 žmo
nių pražuvo.
Hong Kong upe teip pakilo,
jog daejo lyg 55 pėdu augszežio. Daugeli žmonių radosi
ant stogu namu, kuriu negali
ma buvo iszgialbet. Terp Fusen ir Mukdano geležinkeloi
paliovė eiti. Bledes padaryta
ant keturiu milijonu doleriu.
Calcutta, Indijo. — Daugeli
žmonių pražuvo, o tukstaneziai.
likosi be pastoges per iszsilie_ nu m ji «
rn—
u^

“Karaliene Francijos”

ISZ LIETUVOS
KADA ŽMONES LIETUVO
JE APSIGYVENO.
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Mlle. Adelina Basso!, ana
diena likos iszrinkta kaipo pa
togiuose mergaite visoje Francijoi ant patogumo kontesto ir
praminta i Karaliene Francijos.“
4

suome t yra geras miegojimui.
Jei [>er daug szviesos tuomet
miegas ir poilsis nebūna geras.
Ventiliacija sunki, ypacz vasa
ros laiku. Užtraukus langu už
dangas kanTbarys pasidaro
troszkus; o neužtraukus langu uždangų ir laikant langus
atdarus,
_______
sz viešą ir gatves
triukszmas neleidžia miegoti.
Naktinio darbininko miegamas kambarys turi būti k neto
liausiai nuo gatves tviukszmo,
ir ventilacijos turi /būti kuo
dą ilgiausia i.
Naktinio darbininko maistas
yra lygiai taip pat svarbus. Jo
vakariene yra szeimynos pusrycziai, ju pietus, jo užkandis,
del kurio jis dažnai pertraukia
sau miega ir j u vakariene jo
pusrycziai; jo pietus tai szaltas užkandis kuri jis isz namu
atsinesza ir valgo nakties laiku. Naktinis darbininkas turi
atminti, kad niekas taip ne
kenkia viduriu malimui kaip
pertrauktas miegas. Su tinka
mu poilsiu jis gali taip-pat su
tvarkyti savo kasdienini gy
venimą, kaip ir dienos darbi
ninkas.
Palaikvmas sveikatos nak
tiniuos darbuos daug priklau
so ant paties darbininko. Dau
guma nori nakti dirbti ir die
na praleisti linksmai. Tie ku
rie dirba naktimis, turi atmin
ti, kad protingai reguliuojant
kasdienini gyvenimą, tol kol
insigyvena tam tikri rutinos
paproeziai, tebus galima palai
kyti sveikata tinkamai.
—F.LJ.S.

EKSPLOZIJE ANT KARISZKO LAIVO.

Varszava, Lenkije. — Lenkiszkas torpedinis laivas “Kaszub“ truko pusiau nuo baisios eksplozijos kuri kilo isz
nežinomos priežasties. Asztuoni laivoriai likos sudraskyti
ant szmoteliu o likusieji sužeis
ti, — ne vieno nepasiliko svei
ko.

11 Girardville, Pa? — Upolukije surado 3 menesiu negy
va kūdiki. Palieije užėjo ant
pedsakio nelabos motinos.
If Springfield, Ill. — Liep.,
21. — Arti 4,500,000 žmonių
Illinois valstijoj per metus per
skaito 18 milijonu knygų, anot
paduodamos statistikos.
U Dallas, Tex. — Keturios
______ ±
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Geologijos mokslas randa,
kad ant Lietuvos kada tai bu
vusi stora ledu marszka ir joki
gyvybe ten negalėjusi gyventi.
Ledu marszka pranykusi apie
30,000 metu atgal ir nuo to lai
ko Lietuvoje vieszpntavo to
kios gamtos sąlygos, kad žmo
gus galėjo tame kraszte gyven
ti. Bet ar jis apsigyveno tuo
laiku, ar vėliau, dar nėra aiszku. Tarasenka
Tarasenka, savo naujoje
knygoje Gimtoji Senove“ sa
ko, kad geologija tikrai i n rodo
kad žmogus Lietuvje gyveno
jau 5,000 m. pirm Kristaus,
reiszkia 7,000 motu atgal. Mat,
rasta jo liekamos žemutinio
Nemuno paupemis. Bet prie ko
kios tautos tas pirmutinis Lie
tuvoje žmogus priklausė, mok
slas dar tikrai neranda.
Yra žinoma, kad pirm atėji
mo Teutonu ir Slavu in Vidu
rine Europa, ten gyveno Keltu
tautos, airiszkos. Pavyzdžiu,
tie Slavai, kurie dabar gyve
na Czekoslovakijoj, atvykę ra
do Keltu tauta Boju. Todėl
prof. Bezzenbergeris ir spėja,
kad pirmieji Lietuvos gyvento
jai buvę koki nors airiu Keltu
tauta. Ji buvo pasiekusi teip
vadinamo senojo akmens gady
nes kulturos laipsnio, tai yra
dar nemokėjo titnago asztrinti
ir galąsti. Po jos esą apie 3000
m. pirm. Kristaus jau gyvene
aiszcziai, skaitomi lietuviu-pru
su ir latviu protėviais. Su jais
kaimynystoje gyveno suomiai
Kadangi Danijoje rasta žmo
gaus pėdsakai siekianti 15,000
metu atgal, tai galima su tik
rumu spėti, kad Lietuvoje žmo
gus gyvena jau nuo 10,000 me
tu. Bet tikrai jis randamas 7,000 metu atgal Nemuno pa
krantėmis.
IR KAUNISZKIS DVIRATI
NINKAS APLINK PASAULI

36 METAS

GABRYS SUDAUŽI PREZI
DENTUI SMETONAI NOSĮ.

Kaunas (“Vien.“ kor.) —
Garsus Juozas Gabrys (Parszaitis) vėl pasižymėjo 4 4 tautos geroves“ darbais. Kaune
yra dailininku paroda ir ten
dailininkas Aleksandrnviczius
yra iszstates biustą stovyluke
pirmojo Lietuvos prezidento,
A. Smetonos prie kurio Gabrys
buvo Lietuvos valdžios jeszkomas, kaipo iszdavikas. Biustas
stovėjęs netoli biusto Lietuvos
kunigaikszczio Vytauto.
Gabrys kaip tik užmatė Sme
tona netoli Vytauto, tuoj pra
dėjo kolioti Smetona varliu ter
minologija. Tr pakeles savo
stora laz^la norėjo Smetona su
daužyti, bet Aleksandraviczius
ji sulaikė. Po to, Gabrys pradė
jo derėtis nupirkti ta biustą ir
sulygo už 500 litu. Inmokejes
100 litu, Gabrys tuoj ir pradėjo
lazda bumbinti Smetona. Tik
mat stovyluke buvusi gero ak
mens, o ne gipso ir Gabriui pa
vyko tik Smetonai nosi nudau
žyti, kol Aleksandraviczius ji
sulaikė.
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ŽUDIN8TA ANT VAKARUSZKU.

Pentupiai (“Vien.“ koresp.)
Naujienos pas mus biski blo
gos. Vasara szalta ir lija kas
dien. Kaip kas turj dobilu ar
szieno nupjautu, tai jau baigia
suputi. Per sekmines palei Ra
gaus ka užmusze Stasi Janulaicziu. Mat gi buvo dvi vakaniszkos, viena pas Venskuna, o
kita pas Ragauska. Visi Pentu
piecziai buvo nueje pas Vens
kuna. Ragausko kompanija
užmaeziusi Dudonius, szoko
muszti. Pentupiecziai szoko
juos ginti. Pirmiausia pribegp
Janulaitukas. Tai ji ir apspito
Ragausku
“džentelmanai.
džentelmanai.“
Jurgis Silionis kaip kirto szeredekszninku, o Zidaviszkio
Bajorukas ir isz anos puses
Plutiszkiu Rutkutis, kitais
prietaisais eme muszti ir užmu
sze. Pentupiecziai paskui ne
buvo kitu leidžiami artvn ir
tik akmenais su užmuszikais
pasimetė.
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Kauno Sporto narys Bronius
Daujotas ruosziasi kelionei
zr
dviraeziu aplink pasauli. Pir
miausia žada vykti in Latvija,
Estija, Suomija, paskum per
Po °vainai
vainai4 “’’ pasirodė, kad
4'"'
Skandinavija toliau. Keliauja Stasiui burna sumuszta, dan-‘
kaipo spirtininkas.
tvs izsmuszti su kuolais. Jis tu
la laika dar buvo gyvas. Trys
BAISI PASAKA.
4 4 Panevėžio Balse“ randame užmuszikai sėdi kalėjime.
Reikia pasakyti, kad szio
pasakute, nugirsta isz senelio
Dargio, tarnavusio panaktiniu kraszto žmones gyvena tarp
■
pas Retavo kunigaikszti Bag giriu ir sausomis malkomis
doną Oginski. Senelis tas senai kad policija nepamatytu isz
miręs, ir jo paša kojinius pa Mariampoles kūrena bravorus
duoda A. Krasauskas. Sztai ir verda samogonka. Paskui
nusigėrė nežino ka daro. Vaik- '^9
vienas:
*7
Esą netoli Tveriu miestelio szto dažnai su vizomis, arba ap
Mi
gyvene trys dideles davatkos. driske, nes pinigus praleidžia
s
Jos turėdavę trioboje grabus ir ant gerymo. Jau laikas regis
į
kas nakti, užsidegusios žvakes, butu susiprasti ir būti žmonė
sugulė in grabus melsdavosi. mis.
t
Bet truko “finishing touch.”
Viena davatka buvo vardu Mo Klaipeda. — Anądien važiuok
nika, o ji mate ant szventuju damas tramvajumi maeziau ja
paveikslu, kad Szv. Monika vis me inlipusi viena visai girta v ’
rodoma su žmogaus kaukuole vyra, kuris taip szlvkszcziai
rankoje. Šumane ir ji gauti kabinėjusi prie dvieju važiuojaneziu mergeliu, kad net vy La
kaukuole isz kapu.
Parsinesze. Pastate ant Sta rams buvo drovu tai matyti, j
lo, padėjo knygas, ražanezius Kita diena, sekmadieni Birž. •
teip kaip mate ant Szv. Moni 21 d., in apipilni važiuojaneziu j
kos paveikslo ir pradėjo mels tramvajų vėl insirioglino visai i
tis. Atėjo vidunaktis. Kaukuo girtutėlis vyras su teip pat in- le kaip pradės kvatotis ir in sikauszusia moterim. Jiedu tu- J
davatkas purkszti ugnimi! Da rejo dar po buteli svaigalu. Jis "
vatkos perseigando. Kas tai nirs jau vos bepaėjo, jautėsi,; ’ * VJ
pamatęs ir praneszes klebonui, matyt buvo, dideliu ‘didvyriu’
bet klebonas sakosi ‘ ‘ nemac- ir su moterim besiginezydamas
nus“ buvęs ka nors su kaukuo tramvajus viduje teip eme mo
le padaryti ir prisiszauke sena suoti buteliu, kad keletas kelei
altarista, kurio piktos dvasios viu, vos sulaukė pirmos stote
bijojo. Tas kaip tik prisiarti- les paskubėjo nelaiku iszlipti.
______ j---- i—i i--'iM
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Tikrai <Amerikoniszka
Mergaite.

į

Diena 27 Liepos, kuri pri
ateinanti
puola
.Punedeli,
“Saule” pradės 38-tn meta sa
vo gyvybes.
Diena 27 Liepos, 1888 mete
a.a. D. T. Boczkauskas pradė
jo leisti pirma numari “
“Sauh‘s” kuri sziadien yra placziausiu skaitomu laikraszeziu
po visa Amerika ir Europa, ir
v ra antru seniausiu Lietuvisziszskirent
laikraszcziu,
ku
“Vienybes, kuri pradėjo iszei t i net 1886 mete o a.a. D. T.
Boczkauskas buvo josios pirPlv
redaktorium
mutiniu
mouth, Pa.
Per t uos 37 metus Saule ’ ’
perėjo per visokias kalvinas,
nukente visokius persekioji
mus už visuomenes gera, bet
pasekmingai pergyveno viską
ir sziadien gali žiūrėti su užga
nadijiinu ant ateities.
“Saule
Saule” drasei ėjo pinny n, o
gal nekarta ir pahludo, nes
žmogaus būdas nuo to negali
apsisaugot, bet niekas mums
negali užmetinet, jog žmonis
kvailinome, nes kaip IJnkolnas pasako:
pasakė: ’’You cannot fool
all of the people all the time 1 >
(negalima visados apgaudinėt
visu žmonių). Neturime patim
to ant visokios iszmintingyste<
ir su miulu noru klausome ka
kiti turi pasakyt, bet laikomės
teisvbes ir teisvbe skaityto
jams skelbsime pagal musu iszgale, netemindami ant visoir keiksmu
kiu kerszinimu
prieszininku.
Taigi, pradedami szi .38-1 a
meta iszdavvstes ‘ ‘ .Sau lesi” SU
naujoms spėkoms imamės prie
i larbo del geru Lietuviszkos vi
suomenes czion Amerike ir fevyneje.
Negalima
užginezvti>i kad
“Saule” buvo žmonėms priei
namiausia, kad ga Įima pava
dinti pradine mokykla Ameri
ke Lietuviu apszvietos kylime
isz kurios pasinaudojo dauge
lis ir >ziadien turi svarbius
diustu> uzionais ir Lietuvoje.
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M ot ereles, kurios ne turi gi
liuko vedusiam gyvenime, lai
perskaito su a t yda žemiau paluotas rodąs ir gerai ant juju
apsimislina, o gal joms bus pa
gini boję juju kartam gvvenime.
G varant iiuimc, jog namine
pekla kokia kenezia, persimainis ant tikro dangaus.
Taisės rodąs surasze Marie
Anderson, pagialbininke p ro
kuratoriaus New Yorke, ku ri
sude perkratineja visokius ne
sutikimus terp nesutinkamųjų
porelių, todėl žino ji gerai vi
sokias priežastes tuju nesutikimu ir raszo kokiu budu gulima
juju apsisaugot, yra teip:
L Nebukie uuobrodi.
2. Nesi part y k priesz v v ra
kad tu nori būti bosu namie.
3. Neužmirszk, j<>g
jog vedusis
gyvenimas tai kompanijų susi
lodanti isz dvieju ypatų, kuries turi lygias tiesas visame.
4. Nesitikėk traukti nauda
isz vedusio gyveninio jeigu neprigialbsti prie to.
■). Neapgaudinėk savo vyro,
nes ar greieziau ar vėliau apie
tai dažinos.
6. Neapleidinekie jojo, nes
vvrai v ra didžiausi beibokai.
7. Nepave.link ant to, idant
ta■
“ t reezias” maiszytusi
r"'*’ ”'* 4" : terp “
ves ir tavo vvro.
8. Nesirupyk ir neužvydek,
kad kiti turi daugiau už tave.
9. Neviliokie visu pinigu nuo
savo vyro, juk ir jisai geidže
t uret i kelis cent us kiszeniuje,
nes jeigu atiminėsi visus pini
gu>, jisai neturės noro dirbti.
10. Nerupinkic savo vyra visokcis
bobi.szkais I iežuveis J
jam tas ueapeina.
11. Neužmirszk, jo k m lik is
yra didžiausiu rysziu terp vy
ro ir paežius.
12. Neužmirszk , jog prie barnio reike < Ivieju ypatu, viena <
negali bartis su savim.
1.3. Stengkis, idant
saldus
meiiesei po szliubui, tenst u d
per visa tavo gyvenimą.
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Mis> Bloat i n g ('loud isz Kanados,
I nd i jo n i szka
kunimikszczinte isz szlamo Indijonu I ro(pioi>, kuri daly baus pa
togumo konteste Septemberio
menesi 1925 mete, kur rinks
patogiause mergina ir jaja už
vardins Miss Amerika. * t Pa
Plankent is Debesis,
na
no
rints yra tikra Indijonka, bet
turi naujausia būda kaipo ir
Visos A meri kon i>zkos mergai
te> ir užbaigė nesenei universiteta.
(r

<*><
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Noriais szimet susimažino
iszsiuntimas pinigu isz Ameri
ka ant labdaringu t ikslu, bet
iszsiunsta ant tuju tikslu 55
milijonai doleriu.
skaitlian> i>z>iunsta isz Ameri
ko 2 7) milijonai ant labdaringu
ir su>zelpimo tikslu, o .30 mili
jonu ant tikcjrmiszku ir misi
ju užlaikymo.

Prezidimtas Standard Commercial 'Tobacco C o., tai mete
192.) Ameri ko su inkis septynes-deszimts penkis bilijonus
papcrosii, tai yra penkis bilijo
nūs daugiau ne kaip praeita
meta, J uosius penkis bilijonus
daugiau, surukvs moterėles,
Ekspedicije kuri i>zkelia v o nes rukyma.s ierp moterių ste
jeszkoti senoviszk u užliek u L r, bėt i na i prasiplal ino po visa
Chaldenijoi, surado daug a k v - A merika.
vu senoviszku užliek u, kurios
A. H. 'I'szczit'faly, gai but
parodo, buk moteres nesziojo
parėdus panaszius in musu \ engiąs, ketina apvažiuoti vi
s n ark leis, persisziandieninins parėdus, vaikai sa Amerika su
a r vale žmogaus, ar
ėjo iu mokslaines, mokinosi tikrinti ar
gramatikos ir rokundu ir turė pajėgos dvieju geriausiu ark
jo knygas, o tai buvo 6000 me Ii u pergales žmogu. I>zvažiuos
jisai dviems arkleis isz La Paz,
tu priesz Gimimą Kristuso.
Bolivijos, po tam in Cuzo ir
Senas A m e r i k o n i sz k a s prie Ayaeucho, Peru, per Equadora
žodis kalba buk
ne varta in Panamos kanala, ant laivo
verkti ant iszlieto pieiu ” Vir iii San Pranciška, po tam vela
>zininkai departamento ti k vs- arkleis in New Yurka. Vale
tęs Washingtone apskaitė, buk žmogaus ingalejo daugeli kliu
praeita meta, .39,190,767) galonu ežiu ir dabar galina spėti, kad
pieno likos nereikalingai i>z- žmogaus vela ims virszu.
lieta per >pirima karvių tvar
Nesijuokite
iausia kada jaises melže. Vi>o
per garsei...
produkcije pieno buvo 1,30.3,- M i ėst e (Irand Rapids, Mich.,
128,211 galonu i>z to siiuaudo- randasi skustbarzdis arba pa
ta ant naminio pareikala vimo prastai vadinamas barberis,
kuris prisiege ant Visu Szven46 procentas.
tu.jog daugiau garsei nesi
Saint Louis mire Jurgis S. juok>. Atsitiko sziteip: leis
Bastian, darbininkas, kuris sa- barberi sėdo ant krėslo jojo
vo gyvenime nenesziojo balto draugas idant ji apskustu. Ka'
kaInierelio. Per xvisa
’įsa savo gy
U *’  da barberis parenginejo kanoveralls ” didata ant skutimo — muilino,
venimą
nesziojo “overalls
(mėlynas darbines kelnes) ir pradėjo jam apsakinėti juokin
mėlynus ma
marszkinius.
r.sakinius. Priesz ga at si tikina su mot erei i a...
smert paliepė savo draugams, Barberini teip patiko tasai
pradėjo klykti
idant ji palaidotu teip, kaip už juokas, jog
gyvasezio rėdėsi. Gimines per kaip kiaule kada jaja skerdžia
vėlai dažinojo apie jojo pasku — juokdamasis garsiau ir ati
tini velinima ir parėdė ji kaip darydamas burna placziau, ant
grofa. Ar bus isz to užganady- galo negalėjo uždaryti žandu.
tas žmogelis, tai nežinome nes Prietelis su pagialba kitu kosisz ano svieto negalima siunsli tumeriu nuvede barberi pas
daktaru kuris jam žandus už
t e leg ra m u. _______
dare.
Pagal cenzuso bjura, tai
4
New Yorkas 1920 mete turėjo
Seniausios natos (muzike)
5,620,048 gyventoju o szimet
kurios buvo paraszytos per seturi 6,103,384; Chicagas 2,993,- noviszkus kompožijorijis 200
Philadelphia 1,979,364. metu priesz Kristusa, likos su
239,

I

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas
Kotus moteris »r mergina
privalo 'turėti szia knyga
ir ji turėtu rastis kiek*
yienągi name-162 puslapiu
didėlio forp^to. Drūtais
audekiineis apdarais. Pre
ke tiktai .... $1.80
W. D. B0CZK0WSKI-C0.
MAHANOY CITY, PA.
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Veronika
Agnieszka Walk, kuri kitados
uzionais gyveno, o kuri kitados
vadinosi Mrs. E. Maraglia, o
dabar vra Misis John Juszkevieziene, gyvenanti Rea^inge»
likos apskusta per W. L. Stu
ber ant 5,0()0 doleriu, už sulau
žymą duoto prižadėjimo ir jojo
szirdies, kad su jum neapsivede, <» priek tam priėmė nuo jo
jo puiku deimantini žiedą ant
Vyrai nelankei
sužiedo jimo.
skimdže moterėlės už nedalai
kyma žodžio, bet Stuber negali
susilaikyt isz didelio gailesezio
ir turėjo jeszkoti k u ra ii 111111i u >
sude.

Saint Clair, Pa. — Musu par.
klebonas un. M iež\ iiiskas \ iena sekina d i iu i pranesze bažnyczioje, jog už savaites apleis
musu parapija ir persi kelia
(kiek žinoma) in \V. Chester,
Pa. Musu dvasios vadas, musu
tarpe uoliai darbavosi virsz
poros met u, sut v nike dau i?• paitpujos darbu, vaikelius gražiai mokino, paskutinėmis die
nomis skubiai rengia dideli bū
reli vaikeliu prie pirmos komu
nijos, kuri buvo 19 d. Liepos.
Kiek žinoma apie 20 d. Liepos
apleido musu kolonija.

Girardville, Pa. — Ncseuei
tilpo apraszynias apie Szv. Vin
cento Bažnvczia Teisingo Pa
rapijono” — o rasztas mela
gingas buk žmonis pyksta kam
toji
mokykla ir Bažnvczia
180,000 kasztuos ir 1.1.
Jeigu tas Teisingasis” tikrai viską surasze, tai kodėl bi
jojo savo pravarde pasiraszyt ?
Isz tikro tie labai barszkina
dantis, kurie nieko
neduoda.
Per viena meta parapijonis sudėjo 17> tilkstaneziu, o bažnyczia kasztuos 80,060, tai kiek
amžių reikes mokėt .' Bctodau
gumas žmonių Sheuadori ir
Mabanoy (’ity, parėmė, žmonis
supirko varpus, langus labai
brangius — ta viską paaukav o. Airei stc.besi kad dabar
buk daugiau Lietiniu lanko
bažnyczia kas Nedalia negu sa
vo buvo senoi. Pas juos taipgi
buvo rėksniu kad nereikia mokvklos, o dabar džiaugėsi.
Bronislovas Nekraszas ir Jo
utis Radzeviczia.
k s

» 4

VLt inis
anglu laikraszlis
Elizabeth
* >
Dailv Journal
pranesza, kad
velionis kini. Žindžius, kuris
czionai klebonavo apie .30 metu
turto paliko $21,200 ir ji seka
mai padalino: $12,000 savo bu
vusiai gaspadinei K. Norkus,
trims broliams — Augustui
$1,500, Antanui ir Stanislovui
po 7)00 dol., Jonui ir Kranui
Steponavicziams — po 500 dol.
Pranui Vaizgirdai — .300 dol.,
Domicėlei Vaizgirdai —$1,500
Maruijonai ir Juozui Vaizgir
flams — po .300 dol., Szv. Eranciszkaus vienuolyno seserims
Pittsburghe — 500 dol., Pažais
liu vienuolynui Lietuvoje —
500 d., Viliiiaus m.szlaicziams
— $1,000. Kauno naszlaicziams
— $1,000, Ladislavui Zaleskiui

del piano

<
TURYNIS:
rSecita Polka
S Lietuviu Marszas
z Suktinis Polka
CLastucza Polka
S Tu Mano Mielinusia Polka
c Vamzdelis Polka
sDucaty Polka
/Griež Polka
iSzvilpis Marszaa
> Klumpakojis Polka
<MarcL‘le Polka
Cl'ade-Espan Valcas
/Noriu Miego Polka
(Helena Polka
sMojavas Vainikas Polka
(Rasluca Valcas
>Mojava Veszna
cAugonelo Polka
(Ilgėjimas Tėvynės Mąrszas
/Lietuviu Vestuvių Polka
(Lietuviu Galopas
IPijonkcles Valcas
cPampilidnas Polka
1 Nekaltybe Valcas
/Lietuviu Kadrilius
i-)
<4
/Muzike aiszku budu sutaisyta ir
<
lengvai grajyti.

I Ar

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.

S

MAHANOY CITY, PA.
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Skaitykite “Saule”

WALTERS
BOTTLING WORKS
•

kas kenkia jusu sveikatai?

STOMACH

i

Kykolas, kiemo sargas isz
Smeltės (Klaipėdos pav.) ma
te nekuria nakti, apie dvylikta
adyna, du baltus moteriszkus
pavidalus kelio krasztu jam
prieszais ateinant iy visai pro
ji prasidriekiant, jog jis, jut
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Patarnavimas greitas ir mandagus.

MMA •

• t

4.

OFISAS:
406 W«at Mabanoy Avcune
BOTTLING
WORKS:
1 *.
) t >
i
*4 * ir “
406
West «»•Maple
Street
I * • N „ •
<
*

MĄĘĄNOY CITY, JA.
t Pv ■
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Merchants Banking Trust Co. Banka
Mahaney City, Pe.

B1TERI

ar Nueikite in savo artimiausia aptieka ir reikalaukite
jo, jei aptiekorius
užsakima muųi, o mes
« neturi siųskite
I
Jūsų reikalavima isz pildysim kuonogreieziausiai.
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SALUTARO

✓
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r Preke su prisiuntimu tiktai 76c.

C

dvieju iszsilenkdamas, veik in'
grain1 inyprjidu. Gulg .ligojau
Lietuviszkos Pasakos. jis vėl atgal gryžo, tai painapama
te jis tais dvi deives in beržą
bek ryk s# ta u jynSURINKO Dr. J. BASANĄVICZIUS. in.^ilipusias
ežias. (Drasus būdamas, paemes
knipeli, jis tiesiog ant jųdvie
jų in beržą mete, ir josdvi
tuom žygiu prapuolė. Kita kar
APIE DEIVES, LAIMA,
LAUMES IR VANDENINES. ta mate jis ant to daikto, taip
jau naktije, juoda kiaule tvo
Et, kas dabar da laikai; pra ra graužiant, bet rytmetije nei
**>,
jį*
puolė ir deives ir velniai! Kita jokio graužimo pažymio tvoro
>yk tai Imdavo vaikszczios lai je nerado.
3.
i £
mes, kurios užlemdavo mažiem
31A vaikam...
T
Pas nekuri ūkininką SęmeViena svki jau labai senei tenuose (Pilupcnu para., Sta
i
mot eriszke griebė sziena k ru lupėnų pav.) viena vakaru prie
lango
baltai i szsi rėdžiusios
muose
ir
turėjo
tenai
pakrume■t
je vaika pasidėjusi. Vakare ei- deives atėjo sakydamos: “Mii .4
— elgi lama
namo užmirszo, kad tas kol, tu szventas žmogus
* t
JO* vaikas pakrūmėje, ir par kis teip ir toliaus.
4.
Bill Hays isz Saint Louis, 19 ėjo sau. Parėjus namon atsimi
Pas viena moezeka buvo po
metu, už jojo paguodonia del ne, kad vaikas pasiliko, tada,
jojo darbdavio, gavo $20,000. nevalgydama vakarienes, isz dukra. Nukent(>jo jos moezeka
Charles llerboth, fabrikantas, bego jo jeszkoti (o pievos toli ir nejokiu darbu nemokino, samirdamas paliko jam tuos pi- buvo nuo namu,) ir atrado jau vo-gi dukteres mylėjo, lepino
nigus, kad atlikdavo gerai pa ansztant. Eina jau arti tos vie ir mokino visokiu namu dar
skirta jam dalba ir paguodo- tos, kur buvo vakare palikusi ini. Viena karta, podukrai gė
nia. Bill sako, jog piliigus in- vaika, žiuri — apie ta krūmą dini kieme ant rastu, .važiavo
des in banka ir pirks savo mo būrys deivių (laimiu), o jos pro szali keliu vienturtis po
tinai puiku narna ir nerei kės vaikas padėtas in lopsze.li: dei- naitis isz didelio dvaro. Buvo
jiai daugiau rupint*s apie ran ves ji supa ir dainuoja: “cziu- vasaros giedri diena. Ponaitis
da.
ežia, liūlia. užuomarszos vai- su.sziles iszt roszkias, pamakas.” Jinai priėjo, pasiklonio tęs sedinezia mergaite, prasze
jos vandens ginti. Juoda, apRomoje, miszionis užpirkti — jo joms ir prasze, kad jos ati
sk ret usi podukra neiszdryso
.300 dol. Likusi dalis skiriama duoti jai vai'ka. Deives atida
Veliuonos ir (lirdžiunu parapi vė ir davė jai dovanu ritiniii- tam puikiajam ponaieziui van
joms, kad ten butu nž kunigo ka drobes ir pasakė: “tu isz to dens paduoti. Moezeka, nežvel
siela laikomos miszio*'. J’eip gi ritini liko imk, kiek nori — Ja gusi per Įauga ir iszgirdusi po
sakoma, kad jis buv o daug pi- me vis bus, tiktai žiūrėk — ne • naiti vandens praszant, iszir nu siimte savo (lukteri grąžei ap
nigu indejes in Real Estate iszvyniok iki galo!”
r 11
rėdyta su vandens puoduku,
Brook h ue. l’a nuosavvbe bus (‘JO.
Jinai namo parsineszus vai bet ponaieziui vanduo netiko:
iszparduota ir perimta t lllo
Smirda,
sako, negardus.”
John Bosiu.
— V. ka tiiojaus pradėjo vynioti ta
( luotaja drobe ir kirpti marš/. Tada jau podukra nuėjo van
Kinston, Pa. — Czia gyvena kinius. Ale rieczia, rieezia, v v- dens atneszti. Jos vandens po
Tas
daugeliui žinoma
.Abraicziu nioja, vynioja, o vis tiek ir naitis atsigėrė ir pagyre: “T_
11
vaiiduo
ir
gardus
ir
kvepia.
Pradėjo
jinai
girtis
sut
iek
.
szeimvna. Amerikouiszkai jie
raszosi O’Braitis Susideda isz siedkoms, kad deives jai tokia l’eip jiems besznekant, iszejo
moezeka ir pradėjo peikti savo
tėvo, motinos, vieno sūnaus ir bagotyste suteikė.
Viena bagoczka isz kaimo padukra: “niekai, sako, ta ma
penkių dukterų.
kad deivo no podukra, tik vargas man su
Tėvas, isz papratimo, užlai- susimislijo sau:
ko lietuviszka užeiga, Sunus davė tai biednai tiek skarbo, jaja, nežinau kur ja ir dėti, ne
laiko valgomu daiktu krautu žinodamos, kad jos vaikui to galiu nieko iszmokinti.” “ Jeinercik, tai jaigu asz. nunesziu gu ji tamstai nereikalinga, ta
ve. ■
Viena duktė yra medicinos in pakrūme ir paliksiu ant re ponaitis atiduok man. Pas
gydytoja. Ji užlaiko savo ofisą nakties savo vaika, tai jos duos mane yra daug ka verpti, te
Toliaus bus.
20 Public Square, Wilkes-Bar ( lar daugiau, nes juk jos žino, verpia!!”
re, Pa. Dr. Constance O’Brai kad manojui daugiau reikia.
PAJMZKOJIMAI.
tis yra gerai praktikuojanti Vakare suvystė dailei savo
gydytoja. Visi kas pas ja atsi vaika, nuncszc in pakrūme ir
1 ) Gailius, Adomas, Amerilanko, džiaugiasi, nes bumą isz- padėjo. Parėjus namo visa
gydyti. Constance kila ir nauju mikli negalėjo užmigt — misli- kon atkeliavus priesz keturioli
ja, kur dės tuos audimus, kat ka metu.
pacientu kasdien gauna.
2) Jurkeviczaite, Jule, ‘ ar
ruos deives jos vaikui sunesz.
Elorenee <)’Brail is (“ Elo
baigė muzikos kursus \Vvo- Ant rytojaus ryto, dar nepra- Jurkeviez, Julia Chan, atkeming Seminary. Kurie pernai szvitn>, jau jinai bėga iii pa liavusi Amerikon 1913 metais
dalvvavo
SLA. Seinų* Wilkes- kilime pas vaika. Bėgdama per ir apsigyvenusi New York’o
»
Barre, ja gerai gali atsiminti. krūmus mato jau isz tolo, kad mieste. Jos seni tėvai susirūpi
Ji žavėjo publika savo talentu. apie ta vieta, kur jinai vakare nę.
Apie juos žinantieji arba pa
Elorenee dabar mokytojauja vaika paliko, ( leiviu krūvos,
kaipo piano mokytoja.
Eina artyn, klauso — dainuo- tys jeszkomieji praszomi atsi
............
TheressaT..
Eliza
bet h. (PBrai- ,)a •
Cziuczia, liūlia, 1 vežio liepti sziuo antraszu:
Lithuanian Consulate,
t is (“Three”) baigė moksla vaikas. IJ Bijo jinai jau eit ar
ir szi rudeni stos in Pennsvlva- tyn, stovi už krumu ir žiuri, .38 Park Row, New York, N. Y.
nijos I’nivc'isitetai mokintis kada pradės deives skirstytis.
ant vaistininkes. Lankydama
1
Joms iszsiskirsuzius prieina
Wyoming Seminary, Theressa prie lopszelio, žiuri, jos vaiko
buvo žinoma kaipo žvaigžde. liktai szmoteliai: rankos sau,
Ji yra labai linksmo budo mer kojos sau. O ana biednoji žmo
gaite. Ja visi gėrėjosi. Ji visus na, kuriai davė audimu, ta au
pralinksmindavo. Todėl ja visi dimu pardavinėja; jau iszriegerbdavo.
— V. czia, iszrieczia, isz nakties ir JUSAITIS IR LESKAUSKAS', LOC.,
vėl toks ritinukas, koks buvo.
MAHANOY CITY, PA,
II Luzerne, Pa. — Natalije Susimislijo jinai viena syki pa
Jetrackiute, 14 metu, likos už- žiūrėt, kas tenai yra gale to au DIRBIMO M1NKSZTU GERYMU
muszta arti namo per automo dimo. Riete lyg galo, žiuri, ga
biliu kuriame važiavo 1 Leonar las kaip visu audiniu. Surietė Del Pikninkamt, del Baliu, Vestuvių,
Kriktztynu ir in Namus. :x
das Julus isz Kingston, 1J kos jinai vėl dailei in ritinuka, ule
Pabandykite musu gerymus o busite
aresztavotas.
jau paskui kiek nurėžė, tiek ir užganadyti. Galite užkalbint per
nėra, jau neatauga.
Bell Telefoną No. S9-m.
o

Jaigu
Žinoma, tas yra labai svarbus klausimas.
Jus turite galvos svaigimą, akiu raibima, ausu spengimą
ir neturite apetito. Todėl Jus jaueziates ligotais. Jei
norite ]t>uti sveikais ir prašalinti sveikatai pariszkadijanezius negerumus, tai vartokite nieko nelaukdami

°ANIi
Vl»o« reikalingo* maldoe,
’dulkiai'hjMiaryia
akaihfttala
ilHai
rastos Mažoje Azijoi per Curt
feąęksa isz Berlino. Ant įaszto eknrlnalt agtUraU/aOltatoti kratattoi.
Frako »a \Ūktai/ Si «p0.

Farmas apleido 182,000 žmo
nis, kurie nuvažiavo in dides
nius miestus, o isz miestu isz- nesiranda ibkin imsn luitu, o

Tamaqua, Pa. —
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Gilųkningas Vaikas

Elizabeth, N. J. -

LIETUVĮSZKAS
SZOĘIU ALBUMAS No. 1
Muzike arfa notos
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kiu pilnu tonu. Natos buvo paraszytos del arfos kuri susidė
jo isz asztuoniu striunii.
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3-csUb procentas už jusu pinigus ir saugumas del juau
pinigu yra geriaus negu lotas procentas be jokio saugumo. ‘
Merchants Banking Trust Co. Banka moka 8-(?ria
8-ęsia pro
centą nž
UŽ jūsų
jusu sutaupytus pinigus ir ta suma kas-kart
auga didyn. Yra tai saugiau ir gėriau del imogaus kurie
dirba ir credina. DUJU tavo pinigui in aMta Banka o
persitikrinsite Ir matysite kaip tad pinigas auga m pa1
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“SAULE”
J,

4

visztn, aneziu, žasu, o tie sura- liepė in žmonos kalba Ungu rgszytn kits veikim tuoj tilto ve iki Aleksoto, kur riogso mil
sze in knygius — ir eiiia visi rys. Jyuri ineitehiiti ? Ui ta(|]gl-(
“Įįos!” žtu i«4.k o, I >a žny cz i os d id ūmo ce
trys patikrinti.
Visu gyvuliu Ii, kur manome sau pasipjauti. važiuok ir gana, nei ne žiurėjo. pelino.namas, ežia prieszais jopa ke
randa tiek, kiek padiktuota, gi Mumsda nešt rokas da ik i Visu Tai ko ežia ir mums bijotis; o ja dn žandarai. Halt!
(Vaizdelis isz vokiecziu oku paukszcziu ir visztu ir aneziu Szventei, man rodos apsieisim. du pabaigsim pritemus inva les deszine ranka isztiestu del
nu lengvu balsu szuktelejo vie
ir žasu po viena trūksta, po vje Ak but nieko, szi rd ei e pinigo zinei in mieste.
pacijos laiku.)
Beje, po tuo bernuku, sako, nas žandaras.
Wollin faliren
na nedasakvta. Kode! jus ne pasidarius, visiems reikalams
in :'
-, : —-~-r-~-— —----- -r-- teisingai paukszezius pasnkqt.' užtektu, tik kad tam kantyue buvo patiesė lasziniu pulti.
paltį. Hie
Was haben šie hier.’
— klausė, pažiūrėjęs in sura- labai mažai duoda* O kam Pąvdave, paėmė gerus pinigus, (Stok! kur važiuojat.' Ka ežia
Na, tu tėvai, po piet vis laikf* •
iliums in kantyna vežti, njes in kiemą užsukę, ligoni iu vie vežas.') parode pirsztu in užM'l>.
'
1 M1' *
» k*
raszti nusitveri, iinsikueibes
..............
užuolankiniąis keliais in pati ta pristatė — ir ne lape pelojo. kladus. Nach Kovvno, Kovvno.
sau ramini skaitai, ir vis galu Ii, neteisingai, asz teisingai ro
dos sgkiau, atsake szeimynin- Kauna pristatysim ir paimsim Tai ir mes... K a daryt, kąd ki Krank, Lazaret, •— vienu kartinai uepasiszuekava apie mu
kas, padaręs nustebusio mina. pinigus, kaip priguli. Jau tik taip neiszeina. Kiziktiosim jr tu abudu atsake, ir ( ngurys
su reikalus, užvedė sznieka UnYra užraszyta deszimts visztu, tu su tais užuolankiuiais liau gana, kaip bus, taip Ims. M,an tuoj griebėsi in kiszenius szei
guriene, szhiostydama po pietų
asztnonos antvs ir keturioli kis: inkiszi kada kudasziu, ge vi.s kaž k a,s k n iota szirdy, ka^l ne paduoti, kad lik' neužsima
stala.
ka žasu, o pas jus yra 11 visz rai nusvilsi, tai sau visi i'ki tik kas neatsitiktu. Mėginkim, nytu pažiūrėt, ka veža. Bet
Apie kokius reikalus.* — atvienu matu gal pasiseks.
žandarai, matydami, kad vyras
siliepe. Ungurys, akin neat i- tu, 9 antys ir 15 žasu — po vie sziol buvo pelnai
na vis daugiau, ai.szkino vach dings, atsižadėsi tada visko.
'Taip neilgai trukęs apie pa jau graibosi po kiszenius szeitraukdamas nuo laikraszczio.
mistras Brencris. A! Tai, ma Matai kokia tu, Onele: kai ma vakare ir nutraukė pas l^rcne- nes, patikėdami pamojo ran
“Apie kokius”... lyg, rodos,
tot. ponai, ežia taip ir yra, asz žai duoda — ncgerai, o kur ga- ri szeines. Brencris ilgai ne ka : .Ja ja, skat, skut, lios \vei
nežinai, kad nerupetu, pradėjo
nemelavau, padare mina dasi- Ii žmoniszkai pinigo paimti ir delsė, nekaniantinejo, nes gera ter! (Gerai, gerai, važiuok ba u
iszmetinetti
nerūpestingumą
protejusio. Jus ežia matot prie' szeimynos reikalus aprūpinti aki ant Ungurio turėjo ir tuoj sveikas) -— Ir nujojo sau.
žmona vyrui. Juk, a ežiu Dievui
visztu gaidi. prie aneziu gaiga — tu vėl bijai. Kad bueziau ta szeine iszdave. Pareidamas da
Ungury s irgi naktelejo ark
jau Szv. Baltramiejų perszvenlu ir prie žasu žąsiną. Taip. Bet vęs klausės, tai, isztrkro, būtu užsuko in kaimynus pasibarsz- liūs, sudrožė abiem po rimbą,
tem sziandien, jau reikes vai
jus gaidžiu, gaigalu ir žąsinu me dabar visi pusplikiai, Da kaliuoti, tai parėjės sutemus ir važiavo tolyn. O ka biski
kas vežti in gimnazija. (> jirk
neklausei, tai asz ju nei nedik bar, aeziu Dievui, ir apsirenge, rado jąu szeimyna sugulusia.
smiltelejo, a .’ - Klause, užkiržinai, kad rusiszki pinigai da
tavau.
ir pavalgė ir gyvulėlius susitai
Rytojaus diena, da apytam tos arklius, atsisukes Ungurys
bar jau negiliuoju, ypaez mies
Žandarai net ketai nusijuokė sė m. O juk beveik viską karbs siui, savoje papjovė meitelaite in paezia, kuria valde da lie
tuose. Kaime tai dar pasismogi ir vachmistras karta paraszy- buvo sunaikinęs. Žinokis. Kad
prietvarty, užsidarė duris, kad normalus
ja usmas.
Duok
kai kas ir rusiszku: mano, suta skaitliniu netaiso. Pasinau tik bėdos nepasidarytum, kad kas kaimynu neiszgirstu žvie szventa ramybe. Jau man ir
gryž da rusai, ju pinigai vėl sa
dodamas geni
g
žandaro upu uo kur neinkliutum. Iki sziol, ro giant, kad žandarams liežuvi blusos numirė. Maniau pažin
vo verte turės. Kur vaikas dė
rodamas dą geriau insiteikti. dos, da Dievas gelbėjo. Reikia, nepakisztu. Paskui insiverte in re s - tai jau gana. Bet da nesis Kaune su rusiszkais. ka už
juodu Ungury s gerai pavaiszi- matai, gerai apsižiūrėti. Kare szlypkcs tėvas su sūnum nu bjaurus, matyt, kad neleuda
juos pirks — reikia vokiszku
no. isztaisc gerus pavakarius, žmonėms padare daug vargo, tempe ji už kluono pro pasziu- kur nereik, — kalbėjo atilok
arba tu naujuju. 'Tik tu nežupo ko sziuodu patenkinti iszjo bet ir gudrumo iszmokino. An re in lanku elksnyna in loma, dama Unguricne. Man ir, žinai,
rok jau teip labai, Kai reikes,
jo toliau.
negauna apie kuria buvo pridygę daug ne szio ne to pasidarė. Kai nie
tai Giiszvnu Petras
pasisznekt'sim
apsirupinsim.
Pereitas metais Kalėdų ant szeines nu žandaru rugiams mažyeziu elksniuku taip iki ko nesiveža kada, tai, rodos, ne
ir gana. Kam ežia teip sielotis,
ra diena praeidamas vachmis vežti iu maluna, o prie manie juostai, iki pažastų aukszezio. tu prūsu nematai.
nematai, o kaip t ik
imtis in galva. Gerai, Joneli.
tras užjojo in Ungurius ir užti žo negal prisitaisvt, net nuolat Tėvas
apvertė
ineitelaiti ka draudžiama turi — tuoj ir
Sakai kam imtis in galva. O
ko balta pyragu bevalgant ku žandarai persekioja, tai, žino aiiksztininka, padėjo isz abieju tuos žandarus matai ir jie, ru
paskui, kai ateina paskutines
rio tik ka prapjauta banda gu tumei. pasakoja sziandien V oV- szonu po kuoleli, kad nesivar- dos, lave seka... Szimts žino. ()
dienos, kai susivaro visi nuka
lėjo ant stalo. Na jai, pons Un- ra i miestely, sako prisitaisęs taliotu, o Antanuką pasiuntė ka tu SU fliukais, iszkreczia,
la i iii krūva, tai sze bėk, te bėk
guris. jus kvietine duona balta mažas girnukt •s vežime prie ra alneszti kuli sziaudu, kurs at ima J nustrafuoja — ir tylėk.
viena skubink, kita skubink,
valgot. o tas juk tik negalima, to ir, kol nuvažiavus iii Prienus tuoj atidulkejo su dviem ku niekam nepasiskusi, Netylėsi,
lakstymams ne galo nėra. Gegausit szt ra fa mokėt, perspėjo ir atgal, sumalęs arti karezio liais. () kam du.’ — klausia tė tai superetys, ir džiaukis lai
riau isz ankstu o po biski \ iska
žandaras pamatęs banda, vai- rugiu. Mat, kai važiuoja plentu vas. Gal viens neužteks, tai <lu mėjęs. Gerai, kad mane vaikas
prisiruoszt i.
goma szeimynos. Visiems tru vežimas barszka ir negirdėt at neszian.
aiszkinos sūnūs. pamokino.
kokioj, saki
Uzia Ungury'- paliovė
Da- •'
puti nesmagu pasidarė, net pa lengvo girnų ūžimo. Ale szimts Vistick, lai paskui nereiks. Isz- mamab
kyk
Krank, I ai za •
barti” skaitės padėjo sulankaežiam
I nguriui s z. i rd i n tas žino, kaip jis ten gali ir prisi- trauk dabar pora geru saujų rot,” ilai jie supras kur ir ko
ves laikraszti ant tralinio suolo
szt ratas I * smegtelejo. Bet jis, taisyt. Iszsimislink tu man! isz kulio, suriszk sziaudu r v- važiuoja. Asz kaip tik tai pašair, klausydamas paežius >znrkaip paprastai, greitai susi l’askui vol girdėjau, kad apie szeliu palei k u rezga Ii ir uždek;f kinu, t uoj, ži u rėk, i r atstojo,
kos, eme sukti deszini usa ir
Vilkaviszki žmones isz^imis- kai užsiliepsnos
griebė ir kalba: Matote, ponas
galas, suprato.
visas galas
kaž ka mastyti.
pas mus yra toks paprotys pri line isz cukriniu brokucziu enk liepsna užpusk ir pamesk. 'Tai
(TUMAUS BUS.)
Ko] jis valandėlė masto asz
laktas, kad per Kalėdas žmonos ru dirbti, kai isz niekur negal bus atsargai ugnies svilinant,
jums ‘keliais bruožais pasaky
kepa plotkeliu valgyti, kalėdi dagauti. Sakau, ka toj kare ue- nereikės nuolat braukyt degtu
siu. kas yra tie l'nguriai.
niu valgiu. rl’ai ir mes iszsike- iszmokino! Bet ir in klampina. ku. 'Tas atsarginis k u lytis va
Jonas t ngurys, 42 m. am
peiiKSu 4’zia ne pyragas, |k>iiu->
Kai ka tai teip numaudo, teip dinasi viliokas. Gal da ne ne
žiaus buvo Vyžantu kaimo paIi, ežia tokia plotkele; tik mus
Pajeszkau savo brolio Antasitnrins ūkininkas, valdas 40
nutekina, kad jau tam daugiau žinai, kaipo gimnazistas, —
moters diduma biski negerai
no Kanlavicziaus. Jau ilgas
nereikia. Nurekina tai nureki- nusiszypsojo tėvas.
margu žeme>. Tik per kare jo
nužiūrėjo, biski per stora iszValanda gera truko ir jau laikas kaip nežinau kur jis ranna. Kas gerai sukas, tam užten
ūke ir rusai ir vokiecziai gero
ėjo...
dasi. Man labai yra svarbus
ka ir pabaudoms iipmoketi ir meitelaitis buvo nusvilvtas.
kai apnaikino: paėmė pora veŽandaras atsiminė karta ma
vis da pelno lieka, Su pabau- Lengvas vėjelis dvelkė, durnus dalykas jo jsužinoli, lodei pra-t
žinių. isz ved e trejetą arkliu,
tos rusu cerkvėj pardavinėjant
Bet kai pažemiu tarp medžiu sklaistė, szau atsiszauktif arba kas apie
doms da tuszczia ju.
karve r pora telyczaicziu, ir
bandeles, kas turi ryszio su ju
žandarai ima kada už prieszin- nieks tarp ekseniu ne nepama ji žinote praszau praneszti ant
kitu mažesniu namams nuostikėjimo apeigų pildymu, pa
adreso
tė nei ugnies, nei durnu.
toliu pridirbo. Liko tik ant požodi
kaip
szuni
spardyt,
manė, kad ežia plot kėlės yra ga
Mrs. Antanina Kainick
Iki vėloku pusrycziu jau
ros liesoku arkliu ir vienos
daužyt kaip paskutini — tai
kataliku tikėjimo reikalas, kad
325 E. M t. Vernon St.,
karves. Gerai žemes negalėjo
jau kada bjauru.
Na, tiek to. meitėlis buvo iszdarinetas. Ge
jos kepamos per Kalėdas, pa
Shenandoah, Pa.
indirbti. bet nedaugeliui gyKaip kam buvo, taip. Szi laika rai pasiseku, niekas ne neužėjo, (Aug.7)
ilgai keturkampos bandos pa
kalbėjo baigdama darba
kas kad ir ant peczians sėdi ir
vuliu
užteko ir to. Pinigu
ANT PARDAVIMO
vidale, kaip kad szi “plotkemotina.
'Tai
atėjo
laikai,
kad
priesz kare buvo susidėjęs vai
tai da ne vienam in kelia parei
le.
Ir nieko paskui nesako.
na. Kalbėkim apie mus reika- su savo geru turi slapstytis,
kaili* iu mokslą leisti, but per
Namas del vienos familijos,
Žandarui iszejus Ungurys ir jo
la. Asz manau, (hiele, papjau- kaip koks vagis. Jeigu Prusnos imt viso loto, ant kampo prie
kare rusiszkieji nupuolė ir vai
szeimyna skaniai pasijuokė,
kini ta balti nusvilinkim, isz- visada taip viskas valdžios ži No. 436-438 E. Centre St. Atsikams dabar iu mokslą leisti rei
kad taip gerai pavyko iszsimekejo prasimanyti isz ūkio da
da ri nek im — ir in Kauna. Po nioj turi būti, kaip ten gali szaukite iu u Saules” ofisą.
luoti.
lyku naujuju, vokiszkuju. Bet
piet iszvažiuosiip, pritemus jau žmones gyventi, — stebėjosi
būdamas nesuires žmogus, jis
Taip tat, Ungurys buvo ne- mieste busim. Bet kaip gi tu, tėvas. Dirbi žmogus, bet ne
bent no tavo, v iš RAGANIAUS STEBUKLAI
ir sunkesnėse gyvenimo valan suires žmogus ir sumanus juok szirdde, nuveszi, kad prie tilto sau, turi
Magijos Raganius J.
dose nenusimindavo; vis llio- darys. Priesz kare jis skaityda- Aleksote kareiviu sargyba pa kas tavo tur but sužiūrėta.
Czekanaviczius iszlcido
Ta
diena,
apie
mesa
apsi

kodavo gura proga pa naudoti VO Garui ” ir “ Szaltini ”. Ka- statyta, szeiniu reikalau ja, ap
10 magijos paslapcziu,
szi u o tuo pasipelnyti, patekės re s metu, vokiccziams l/ietuva žiūri ka veža. Ir sziaip pakeliui liuobė, sudovojo likusius mes- kaip iszvcsti kitam pi
bėdon savo gudrumu iszsisuk- užėmus, kitu laikraszcziu no gali koks prisikabinti.. —susi dragalius ir susirengė kelio ga isz ranku, teip-pat
davo, iii priekaištus bet kam esant, skaitydavo ne isz prijau rūpino (’ngurie — ne. Zijionia, nėn. Vežimą Ungurys prirengė, patiesz rankoje pinigas
pranyksta, kuris potam
greit sumesdavo kas atsakyti. timo vokiecziams, bet kad nors atsarga reikia turėti. Nesenai vadinama turgini, su neilgoms pasirodo prikibęs kam
pridėjo sziaudu, prie padalku arba prie
Mėgdavo dažnai juoku iszkres- sziokiu tokiu žinių sustverus pas mus žandarai buvo, mate k ri putėms,
ti, ypaez jei kada ureda\ <> pas skaitvdavo “ Dabartį”, vokie- juk. kad duktė sergu, lovoj gu prisitaisė sau pirmagaly pa lubu, ir teip tolinus iszsave svecziu arba kai pats kur ežiu leidžiama lietuviu kalba li. Nors dabar jau sveiksta ima soste ir instume in daržines leido kitus labai stebė
tinus sekretus. Tcipgi
in sveczius ar iu kaimvnus nu lai k raszt i.
pavaikszc.zioti, bet tai jiems grendymu
Rytojaus diena, kai saulute iszlcido Monu Kaziras kurias iszagOna Ung nriene darbszi žmo- galvoj; tikrint, nesenai buvę,
eidavo.
zaminavus pasirodo kad kazires pa
Tai asz nueisiu pas vakaruos neperauksztai buvo, prastos bet ežia kas tik kokia iszsiViena karta atjojo du žanda nele. mylinti labai savo vaikus juk neis.
rai vokiecziai siiraszinedami ir ypaez einanti mokslą Antanu Brene ri, pasakysiu, kad ežia Unguriai isz namu iszvažiavo. trauks ir pavirsta potam visos tokios
patikrinedami savo žandarijas ką, kurio, jam neesant nami<‘, teip ir teip, duktė serga, reikiii Vaikai iszleide spėliojo; vieni tai tūzai tai karalei ir t.t. ir gali su
ūkininku gyvulius ir naminius labai pasiilgsta. Tik perdaug vežti in ligonine in Kauna — ir sake, kad pasiseks, kiti, ypaez juoms daryti 20 skirtingu monu. Kas
szituos sekretus turės ir szita kalade
Tokiems reika- Antanas, sake visaip gali būti. kaziru tas pridarys susirinkimuose
Vyresnysis ju. rūpestinga: mažai nelaimei at duos szeine.
paukszezius.
vachmistras, mokėjo lietuvisz- sitikus insibedojusi ima maty lams neatsako J o ypaez dabar Bet tėvo mineziai neprieszino, daug baimes ir juoku. Viską sykiu su
nes mate reikalu.
kai: kalbėt silpnokai kalbėjo, ti didele nelaime ima nevalgy asz su vachmistru geruoju t
paaiszkinimu prisiuneziu tik už $2.50
Važiavo palom aptiese, ap- Raszykite prisiusdami Money Orderi
dėstė savo sumanvma l’ngubet suprast gerai suprato Jis, ti, neužmiega.
Unguriai turėjo tris dukte- rys. Vaje, ka tu manai geres kamsze ir ant virszaus apygere o tuoj gausite. Adresavokite sziteip:
mat, iki karo gyveno Prusu
PROF. J. CZEKANAVICZIUS,
pasienyje ties Slavikais, kur res: Jule 18 metu, Ona 17 m. ir ne! Tu szeine turėsi ligoniui rudine užtiesė, tarsi ligoniui.
BOX 88
193 GRAND ST.
dažnai su lietuviais reikalu tu Vikute 10 m. ir viena sunu An vežti, o vežime bus mėsos pri Unguricne sėdėjo gale vežimo* Aug. 3
BROOKLYN, N. Y.
Nesmagu
žmonai
buvo
toks
ap

taną
15
m., kuris ėjo mokslu krauta! Turėk tu, žmogeli, pro
rėdavo ir todėl lietuviszkai mo
kėjo. Buvo geras žmogus, ne naujai atsidariusioje Kauno tą! Mergaites vardu mesa veszi gaulingas nudavimas nulyti,
Tik tu nesi- kaip kokiai artistei loszti, o tin
toks lupikas, kaip kad kiti, lietuviu gimnazijoje. Pavasari, ne negražu jau!
kurie ne viena už rekvizicijų mokslo metams, jierejo iii penk karszcziuok paklausyk pirma gi rizikuujant bedpn. pakliūti.
I
reikalas,
nepilna atidavimu suMmszdavo ta klase, Mokslas labai gerai manes. Mesa indesim in kripes Bet ka darysi: ežia reikalas
susjianlydavo, kaip 'kad ne sekusi. 'Tėvai džiaugėsi snnu sziaudu pridėtas, uždengsim ežia vyro užpispyriipas. .Ji,
palom gerai, apkamszysim pa- ro dėta, tai butu nedariusi....
žmogų. -.Jis vadinosi Brenner. mokytu žmogum padarys
Važiavo, kaip j ik isz namu,
Gryszim prie scdinczio U n nasziai, kaip kad ligonio, nely
Antras, jaunesnysis, lietuviszkąi nemokėjo, reta žodi supras gurio, kuris galvojo, kaip, isz ginant, patalu — ir nieks ežia rubežkeliais, mažais keliukais,
davo, ir buvo daug niekesnis; ko reikalams pinigu pasida tau nedangstys žiurėti, kai pa didžiųjų keliu vengdami, kad Reikalaująme agentu ir u gen
kaip užpykdavo kada, tai kaip rius. Zinai ka, Onele, kas man sakysi, kad ligonis ir da pirm iszsilonktus vokiecziu “postu,” ezių del pardavinejmo peksn.iP
ugnis, rodos gyva tavo prarys. galvon atėjo: parduok i m mei- yisko szeine parodysi. Juk taip kpr leidimu parodyt reikalau Nauju Gyduolių. Agentai už
Prie vyresniojo jis visuomet telaiti — ir bus tam kartui pi vokiecziai saugojusi ligų, kad ju ir sziąip pažystamu, kad ne dirba nuo $50iki $J00 per sanJylatp?k itje platesn i u
nigu; ir mergaitėms po eilute neužsikrėstu. Ąna Kalniszkiu reiktu pipuikot, ko 'jje nenori. vaite.
bildavo daug szvelnesnis.
Adresavote:
d a u ^idnte nnsįlpido, jau
Ungurys tada padiktavo žan- drabužiu intaisvsi ir bus vai- Juozai vožė bernuką su nulauž-

KARTA KLIUVO.
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MILL A PATTERSON STS.
ST. CLAIR, PA.
Inzbakamuoj* ir laidoja mirortua
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruoszia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliu* del
laidotuvių, veseliu, krik»ztyniu U
kitiem* pasivažinėjimam*.
Bell Telefoną*. 137J M.
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Lietuviszkns Oratorius
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J. G. BOGDEN
322 W.Long Ave. DuBois, Pa
———
laetuviszkąfi Bankieriua >
ir Laivakorcziu Agentas

BALTRUVIENE i
sssssa
tą

Jau nekiirios bobeles tai pa1 ra m plos,
Niekad n<* p r i.so t y U
Kaip pamato kur muuszai
nes i tiri,
Tai per \'isus plyszius žiuri,
() kaip vyrai pasiszaukia,
'Tegul misinkc siikleli isz
raukia,
Ta i su visom ket uriom
griebėsi.
Net seiles driekėsi,
<) kaip st ikla nut vėre.
Akis iszverlusios gere:
Jau ne viena mm niinmzainm
susmngii'.
I r ka i p rodo> pa baiga
sumina bu-.
*

♦

*

Nedaug džiaugsmo turėsite.
.Jeigu dukrelių geriau neau
gi Ilsite,
Ne viena sulauks s(.malt e",
Prieglaudos pas dukra neture-.
Nekurios motinos,
Ne t uri jokio- sarmato-.
Pati velkasi in karczmia.
1 r da dukrelia su savim paima.
Seda ant kodes gale bar < L
Ir bjaurius -zposm lazdai i».
() burnos ueuždar • >.
Bjauriausius žodžius va r<».
Puikia pavrizda molinrk
dukrelei duoda,
Pati gere ir dukrelei paduoda,
Sakydama: gerk! žentelei
pundi na.
Gal busi katro pati kada.
(I katrie nepundina.
'Tuosius bjaurei iszvadina,
Ne ant bardo ne laiko,
Laukan iszvaiko;
Dieve, Dievyti! kas Ims.
Ar jau vis teip sius!
*

*

*

.’C*

Liat y visikas Graboriaa

K. RĖKLAITIS
Laidoja numirėlius pagal
naujausia mada ir mokala.
Turiu pjRgelbininke moterių.
Prieinamos preke*.
------------------------------------------------------

816 W. SPRUCE 3T.
MAHANOY CITY, PA.
Tclepona* No. 149
.1- -ir-

suvis' neprižiūri ?
♦. ♦ ♦
•i*

Skaitykite ‘‘Saule”
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$1,000 TIK UŽ 60c.
Atsiunsk mums 60c ir gausi mu*u
stebuklingu žolių vertes tukttanezio
doleriu. Ka tas tūkstantis doleriu
žmogui reiszkia, jei^u jis yra apim
tas kokios nors li"os bei viduriu sugedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir invairiu nesmagu
mu apimtas. .Jeigu tokiam žmogui ir
auksini kaina parodytum, tai jam ma
lonesne butu sveikata, negu tas auk
so kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esą*
apimtu kokiu nors nesmagumu, tai
greit reikalauk musu vaistžoliu, ku
rios jums sugražins sveikata.
Vaistžoles yra nuo aekaneziu ligų:
viduriu užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pecziu
skaudėjimo,
patrūkimo,.
dusulio
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir
kitu ligų. Atsiunsk GOc, tai gausi
vaistžoliu nuo bile vienos virszuj pa
minėtos ligos.
Jeigu kenti nervu suirimą, galvos
skausmus, užima ausyse, nuomarą,
szirdies liga, tai atsiunsk 85c ir gausi
musu gausius vaistus, taip vadinamus
“Nervu Preparatas.” Nervu liga yra
labai blogas dalykas, bet musu Ner
vu Preparatas užbėga tai ligai kelia
ir suteikia žmogui ramuma.
Atsiunsk 10c, tai gausi visokiu mu
su žolių ir knygų katalogu. Reikalin
gi musu žolių pardavinėtojai visuose
miestuose.

M. ZUKA1TIS
451 Hudson Ave., Rochester, N. Y.

♦

Vienam mieste IIlinojuje,
'Ties sena szapa tam kampeli j
Kandasi motore viena,
Kuri žentelius pa.s save
kalbina kas diena.
Bet savo ji ne turi dūkreliu,
'Tik nori mat vis uždarbiu,
Jei tik katra merguže žemy
tis netrivoja,
'Tai pas t a boba at vėžlioja,
Duoti penkinia paketina,
'Tai tuojaus suranda jai vai
kina.
Ne viena jau teip prigavo,
Nuo keliu po penkinia gavo,
O mergicu netrūksta niekados,
Ir žentus pirszdama sau uže
visados.
me n lėliams jau laikas apsi
stoti,
Su t a ja bobelia įgalianti
baliavot i.
>i<
❖
*
Ir kita ten yra žmonele,
Visai supuvusi bobele,
Daniu senei jau neturi,
Bet vyra jauna turi.
'Tas vyras josios nieko ne
iszmano,
Nes savo bobos neiszgano,
O ta kaip kiaule ka bulves
knisa,
Iszlando szen ir ten užkam
pelą visa.
Kur tik kokia kvortblia ai
gabena,
Tuojaus pas ta ir nuguoglina,
Atsigėrė invales, pasvokszczia, pamehtoja,
Ir vakarui atėjus namon sau
kliviksztuoja.
Namu neapžiuri, ueiszvalo,
O ten jau bambadieriu ir
blakių yra be galo.
Ir da vįs dejuoja, kad vyru
mažai turi,
Ir kas pas,jąja gali būti, kad
•
*V* • A
M
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Ant J. Sakalauskas
MKTUVJSZKAS GRABORIU3
IB JBAL3AMUOTOJA3

Laidoj* kanai Numirėliu pagal NauJausi* mada. Pigi praka. Taipgi
automobilius
pristato
automobiliui
yisokbma
raikalamd.
i
Parduodu visokius paminklus, dida*
liūs ir mažius už pigiausia praka, todol Jeigu pirkaite POMNINKA tol
kreipkite* pas mane, nes ass galiu ju
mis pigiau geriau* parduoti negu kiti.
333-331 W. Centre Si., Makaaoy ĮCltg
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CAPITAL STOCK 9133,000 00
, SURPLUS IR UNDIVIDED
I
PROFITS >628,868.61
i

1

Mokamo 3-crt* procentą anl
sudftu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1
Liepos. Mo* norim kad ir jus
■C..
turžtumai reikale su musu banke
nepaisant ar mažas ar didelis.

ti. BALL, PresAdenias.
Geo. W. BARLOW. Vlce Prea.
Jos. B. FERGUSON, Karterius.
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WTRA8KAUSKAB
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABOR1US MAHANOY CITY
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Laidoja kunus numirėliu. ParsamdO.
autosąobiliu* del l*idotuviu kri|uBtiniu, Teseliju, pasivažinėjimo ir t.t.
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ŽINIOS VIETINES.

Isz Shenandoah, Pa.

Subatoje pripuola Readingo kasyklų pede.
\r vietinei gyventojai
žino kad Mahanojui pergyveno
terp juju laikrasztis “Saule“
jau 37 metus, o toji diena su
eis ateinanti Fanedeli. Per tuos
ilgus metus iszmire daug senu
gyventoju ir uždetojas szi o
laikraszczio, bet “Saule“ terp
jus mieli gyventojai da gyva
ir buvo priežaste apgarsinimo
Mahanojaus po visa svietą,
szeip Mahanojus butu ‘ ‘ negyvas ’ ’ ir mažai žinomas.
MintleviKazimieras
ežius, E. Centre u Ii. likos sužeistas Vulkano kasvklosia.
— Jeigu manote invest i
eb'ktrika in namus, ar szeip
kukius elektrikiszkus darbus,
pataisymo sviperiu, prosu ir t.
t., tai jum ta darba atliks geriansia Flo Electric (’o. 313
West Pine Street. Florijonas
Boczfkauskas, locnininkas, arba duokite telefoną ant 88M, o
pasimatys su jumis.
— Jonas .Jankauskas, 129
W. Pine uli. likos sužeistas per
.((•mobiliu prie Lietuviszkos
žnvezios kada ėjo ant mi/
i. Automobilistas nesustojo,
: • ■ kitas žmogus paėmė jojo
■ mari ir atidavė in rankas pa
.icijos. Sužeistoji nuvežė pas
daktara Dumia, kuris apžinrėjo žaidulius.

— Vincas Palonis ir .Juozas
Rimseviczius likos pastatyti
po belą kožnas po $2,500 už sužagejima merginos ir paleisti
isz kalėjimo lyg teismui.

— Antanas Sinkuv’czins Ii
kos aresztavotas už nepadoru
pasielgimą ant ulyczios. Anta
nas užmokėjas bausmia ir aplaikvdamas už i lyka gera pamokinimą likos paleistas.
Feliksas Bacziiiskas arba kitaip prasiininias Lazauekas, vienuolikos metu iszdykelifi, kuris nekarta buvo pakliuvęs in rankas palicijo.-i gavosi in nauja beda i>z kurios
negreitai iszsisuks, nes szi kar
ta papuolė in rankas Dėdės Ša
mo. Vaikas pavogė i>z vietinio
paczto daugeli Money Orderiu
ir peczeti, bet vėliaus likos su
imtas ir iszvežtas in F i 1 a < 1 e 1 phia.
— Petras Monkeviczius li
kos pastatytas po $1,000 belą
už sumuszima rsiiapsono
Sbapsono
Frackvilles kada juju automo
bilei susidaužė Lakeside Nede
lioje. Abi maszinos likos gera’
apdaužytos.

— Pottsville kalėjime ran
dasi 174 kaliniai už visokius
prasižengimus o uaugiause
daugiause u c
laužymą prohibicijos tiesu. Pa
kol sūdąs atsidarys, tikisi pa
imti ant burdo kokia 225
ri
tai daugiause nuo kariszku lai
ku.
Redaktoris Saules“ F.
w. Boczkauskas matydamas
reikalingumu raudono signolo
ant kampo W. Mahanoy ir
Cattawis.*»a ulyeziu padare peticije surinkdamas pat> parahzus nuo gyventoju ant 200 ir
300 skveru, inteike ; m tieije del
I’
konsulmono l'amulonio,
kuris
Utarninko vakaru inteike del
miesto rodininku. Rodininkai
pripažuuL užmanymu už gera,
03 ant tojo kampo daugelis
įtomobiliu pervažiuoju ir bu
į nemažai
pavojaus nuo
nert, ir nutarė neužilgio sig<’a in taisyt i.
4 i

f

RODĄ DEL SERGANCZIU.

k

I■

Nepaisant kokia liga serga
te, užsisenejusia ar kroniszka.
Asz esmių padėjime duoti jum
greita palengvinimą. Ateikite
pas mane ant pasikalbėjimo
nes esmių visada pasirengiąs
pagialbeti tiems 'kurie reika
lą uja ir tai už prieinama preke.
Jeigu jusu vaikas kenezia au
sies, nosies ar gerkles netvar
kos arba ne yra tokiam padėji
mo kaipo kiti vaikai tai atves
kite ji pas mane
Dr. Dom. J. Dever
E. Centre St. prie Antros uly.

ŽMONOS IR VAIKAI AME
RIKOS PILIECZIU KAIPO
IMIGRANTAI.

Žmonos vyru, kurie tapo pi> liecziais po Rugsėjo 22 d. 1922
m., neingija Amerikos pilietyste su vyro natūralizacija, ir
jeigu jos nori tapti pilietėms
— Antanas Slavinskas, 4 b turi paezios atskirai praszyti
ui., isz 1 [eights, nupuolė tre- pi I ietys! (‘s. Jeigu jos gyvena
pais žemyn susižeisdamas gana Europoje ir nori atvykti in Su
pavojingai.
vienytas Valstybes gali atvyk
ti su nekvotim? imigracijos vi
— Automobilius Vlado Vas- za. Ir tas pats su ateivėms, ku
selo ir .Juozo Juodkoje susidū rios gyvena Europoje, bet ku
rė arti Raven Run. Abudu au rios isztekejo už Amerikos pitomobile! likos smerkei sudau liecziu po Rugsėjo 22 d. , 1922
žyti ir nugabenti in Navicko m. 'Pu moterių vyrai privalo
ga radžiu.
gauti ir iszpildyti 4444 Form 633
633“
ir pasiimsi i in Washingtona su
— Kokis tai nežinomas mo- praszymu kad žmonos butu intoreiklistas sužeidė pavojingai leistos kaipo prigulinezios prie
Petra Czebatori, 39 metu, kuri nekvotines kliasos.
nuvežė in Ashlando ligonbuti
Kiton pusėn, yra sunku vy
ant sutaisvmo.
rams tapti pi'liecziais, kuriu
žmonos gyvena Europoje, nes
1 )a mini ka s M i ka la n c k a s natūralizacijos iszklausinet okuris turi maža sztoreli ant jai yra
v ra prieszmgi duoti to
320 S. Main ulvezios ir dirbo kiems vyfains pi liet y st e. lia
sunkei kasyklosia idant užga- bortiniu laiku, beveik visuose
nadyt savo neprisotyta inotere uat uralizaeijos
distrikt uose
ir pirko automobiliu del josios prie to prisilaikyti. Bi't Teis
pasilinksminimo, sziadien turi mo teisdaris turi sprendžiama
labai sužeista szirdi, nes mote baisa. Kaikuriuo.se
Kai kuri uose atsitiki
rį' pabėgo su trimis vaikais, ir muose jis priima naturalizaci
buvusiu burdingieris Aleksu jos iszklausiuetojo rekomenda
Dukovskiu, pasiimdamai visns cijas ir neduoda aiplikantui pi
pinigus tūkstanti doleriu kuris liety sies, k it uose atsit iltiniuose
prikalbino moteria ant tojo no teisdaris praszalina rekomenPorele dacijas ir duoda pilietyste.
iszmintingo žingsnio.
isz važia v o in Mahanoju, o isz
Ne visos Amerikos pilicczin
ten iszsibost ino nežino kur. Po sveturgimusios žmonos klasi
licija pabėgėliu jeszko.
fikuotos kaipo nekvotiniai imi
grantai. Ateivi' kuri isztekejo
Tra velers Aid Society už pilieczio priesz Rugsėjo 22
ISZ New Vorko prisiuntė in
d. 1922 m., tapo piliete su vyro
ezionais telegrama su užklan- na'turalizaeija, kad nors negy
>yniu apie kokia tai moteria veno Suvienytose Va 1 s t y bese,
kuri vad inasi Ona Makin ar ir ji turi teisi'
teise pareikalauti
Mikna ir josios 4 metu dukre- Amerikos pasporto. Jeigu ji
lia, kuri sakosi buk atvažiavi. gyvena Isurojioje ir nori ai
i>z Slienadorio kur gyvena jo vykti in Suvienytas Valstybes
<|o> sesuo
\gota Naudiniu.' o jos žmogus privalo pasiunsti in
gal Naujunas kuri gyvena ant Passport Control Division of
40 ar 42 Allen ulvezios, bet the
Department
of St ate,
czionais noiranda tokios ulv•
Washington, D. C. jo natūrali
ežios. Moterį' sake buk josios
zacijos certifikata, a psi vedimo
vyras yra miręs. Jeigu kas ži- certifikata ir praszymu kad jai
uotu apie jaja, lai buna malopasportas hutu iszduotns. Kuo
nūs praneszti apn* tai miesto met gaus tinkaanus prirody
Chief Burgess Magalingo,
mus, Valstybes Sekretorius
Shenandoah, Pa. iszdnos insakvma žmonai iszduoti pasporta.
SUVALGĖ KUKORIU.
Kaslink naturalizuotu Ame
rikos piliecziu vaiku imigraci
Juodas karalius iii savo sar- jos, reikia atsiminti se’kanczius
ga: — Po Kzimt s t ukstaneziu dalykus: Yra skirtumas tarpe
\ elniu! Kode! kukorius nepa • vaiku,
užsienyje
gimusiu
duoda man sziadien pietus ? priesz, ir vaiku gimusiu užsie
Kur jisai ?
nyje po, tėvu natūralizacijos.
Sargas:
Jusu karaliszka Vaikai, gimusieji užsienyje, po
malonybe, lai atsimena, jog va tėvo natūralizacija skaitomi
kar suvalgai kukoriu.*
Amerikos piliecziai, ir gali at
vykti Amerikon kaiip Ameri
VIS TAS PATS.
kos piliecziai, jeigu jie neatsi
sako pilietystes. Bet vaikai gi
Kaip Jonai užvardinai musieji užsienyje priesz tėvo
savo nauja kumelia ?
pilietyste skaitomi ateiviai pa
— Ugi teip kaip savo nau kol atvyksta in Su vien v t as
ja paezia — Veronika.
Valstybes nnolatai apsigyven— Kodėl teip ?
ti. Toki vaikai nesulau'ke 18
Ba daug ėda, nuolatos metu senumo ir jeigu neapsiguli ir visados stena.*
vede gali atvažiuoti su nekvotine imigracijos viza. Jeigu suvirsz 18 metu, bet mažiaus 21
metu ir neapsivede, gali gauti
F.L.I.S.
‘ preferred > viza.
I

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atldeurimas Paslapczlu Atei
ties. Su pafelba kazirom. Pagal
Chaldelszku, Perslszku, Graiklszku,
Arabiszku Ir Cironlszku burtlnlku.
Iszculdlnejlmas to kabalo yra labai
lengvas Ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Iszdeda tmogana ateiti. Su
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Isz Egipto Rublaa
Sulva. Del vyru Ir moterų.
VISOS TRIS KNYGUTES
TIKTAI UŽ......................

25c.

Prlalusklte mumis 25c. Gausite
visa* tris knygutes per paerta.
Pinigus galite siusti stempomls.
W. D. BOCZKOWAKT-GO.

i.

AR ESI PATRUKIAS?
Jeigu teip, tai asz galu jus
iszgydyti. Be operacijos ir
be patrotinima laiko. Vyrai
moteres ir vaikai tikrai iszgydomi per mano spasaba.
Beabcjones ju« kurie esate patrū
kiu kentete per metus, isz priežasties
kad gal bijojotes operacijos su pjaustimu. Kodėl nepasinaudojate isz pro
gos kokios asz galiu jums suteikti su
mano pasekmingu gydymu ir bukite
vienas isz mano dėkingu pacijentu.
Klausykit ka szitas žmogus raszo:
Beverly, N. J.
Brangu. Dr. O’Malley:——
Negaliu raati žodžiu invalea jumis
padekavoti už stebėtina patarna
V
vimu delei manei, itzgydydamat
mane nuo dubeJtavoa rupturoif
ISZ UPES PASIDARĖ DIDELIS EŽERAS.
nuo kurios kentėjau per devynis
Netoli .Jackson, Wyo., kalnuose plauke graži Gros Ventre upe, kuri dabar urnai pavirmetus ir negalėjau dirbti. Banto giliu ežeru. Ta perversmą padare nuslinkinas Sheep kalno, kuris užtvenkde upe;; upe uždžiau viaokiua daktarus bet man
liejo dideli kloni ir pasidarė ežerras nuo 200 iki 300 pėdu gilumo ir 7 myliu ilgio. Nuslinkinegalėjo pagialbeti. Dar esmių
mas Chief kalno kitame upes gale visiszkai uždare ežerą ir iszsausino visus apielinkes iri• veikas, aeziu Dr. O’Malley its
Wilkes Barre, Pa. Atz etmiu Lie
gacijos kanalus. Trys turistu traukiniai liko uždarvti kainuosi“ ir niekur negali iszvažiuoti.
tuvis, 70 metu amžiaus ir szirdin'
gat rekomendavoju Dr. O’Malley
kaip sužinot i gyvulio
,...... amžių
........
mes. Skystimas nuo aszt iioniu
del kiekvieno Tautieczio kuris eta
tam paežiam padėjime kaip ats
temijant kaip jo kraujo skys met n senumo szunies sulaikė
pirmiaua buvau.
timas veikia ant celeliu, kurios celeliu augimu deszimts sykiu
Jonai Gedminas,
Kodel visztukas ar vaikas auginamos stikliniuos inde- labiau neg skystimas nuo dvie
Box 68 Beverly, N. J.
isz karto labai greit auga
liuos.
Pavyzdžiui,
kuomet
ceju
sauvaieziu
senumo
szuniiiv.
’ pas’
(Tikra gromata randasi mano ofise)
kui isz lengvo mažiau auga, o lėlės buvo maitinamos su skys ko.
Viraz-mineta gromata yra viena isz
paskui sustoja augės visai? timu nuo szesziu savaieziu se
Ar >zis būdas galima pritai • zimtu gromatu ka aplaikau nuo vyru
Kaip gali jie žinoti, kad jau už numo visztos, jos gyveno 46 kinti žmonėms, lieka dar suži kurie buvo tame paežiam padėjime
tekt inai suaugo ?
dienas. Skystimu nuo trijų me noti. Jeigu galima lai kada kaip ju« patys kurie sziandien esate
Kas sulaiko kojos ar pirszto nesiu senumo visztos, jos gyve nors bus galima sužinoti netik patrukia. Sziadien szitas žmogus esą
uždirbti dvigubai tiek kiek
augimo, kuomet tinkamas il no 30 dienu. Skvstirnu nuo t ri k a i p senas žmogus, bet ir ko padėjime
pirmiaus uždirbdavo už tai kad eis
pasiektas
gumas
pasiektas?? Žinoma, ju metu senumo visztos jos gy i lei jis senas. I r jei t iv augimo geresnis žmogus del savo pono. Iszkartais pasitaiko, kad nesusto veno 15 dienu, ir skvstirnu nuo akst iniino ir augimo sulaikymo kirpkite žemiaus padėta blanka dabar
ja laiku augę, ir nelaimingasis di'vvniu metu senumo visztos faktoriai galėtu būti atskiria ir prisiuskite su 6c. stempomis o gau
užauga perdidelis, arba visa jos gyveno tik nuo 4 iki 6 die mi ir atskirai prirengiami, ga site paveiksluota knygute apie patrū
kima.

>

Senatvės Rodykle.

gyvenimą turi iszneszioti nežmoniszkai dideles kojas ar
uosi.
Kita misterija '— kuomet
žmogus užauga, ir jo celeles ne
tenka noro plėtotis, bet gyvena
ramiai, pasitaiko n e perm a ty
tas atsitikimas, li u ris priverežia jas vėl dirbti. Pavyzdžiui
insipjovus’ar nusideginus ran
ka, sunaikinama daug kaulo ir
raumenų. Celeles ,aplink, iszbuvusios ramiomis gal per
daug metu pradeda augti ir
daugintis taip pat, kaip kad
dare, kuomet buvo jaunomis, ir
už poros dienu padaro daug
pažangos žaizdos uždarymui.
Taip-gi, kodėl nekorios ramios
ir tvarkios celeles be jokios
matomos provokacijos, staigu
yra apimtos imperialistine ma
nija ir iszsivysto in veži?
Mes taip apsipratę su tokiais
<apsireiszkimais, kad mes manome, kad jie perdaug “nat ura lūs’ ’ ir nereikalauja paaiszkinimo, vienok (ik iki dabartinio laiko nei vienas negalėjo
at rast i tam priežasties.
priežast ies. Dr.
Alexis Carrel kuris priklauso
Rockefellio Medicinos Tvrinejimo Instaigai, iszrado nauja
eksperimentacijos būda, kuris
n usz vies sziuos senus klausvv
mus. .Jis atrado, kad galima
paimti gyvas celeles isz kimo
ar kraujo, ir auginti stikliniuo
se indeliuose, kur jomis gali
ma eksperimentuoti tiek kiek
norima. Laikomos normalėj
temperatūroj ir maitinamos
kraujo skystimu, jog taip pat
auga ir dauginasi, kaip kūne,
dar geriau, nes nemirszta su
laukusios senatvės, bet gyvena
r>.
neaprybota laika. Jis pradeda
PRANESZIMAS.
taip auginti ne i szs i pere j u s i o
szi
rdies
visztuko
szirdies
raumenų
John J. Flynn, plumeris ir szmoteli dvylika metu atgal, ir
blekorius persikrausto isz 1109 tas szmotelis dar tebeauga ir
E. Centre St. in nauja vieta po gyvena, daug ilgiau negu viszNo. 1PJ E. Mahanoy St.
(62 ta butu gyvenus jei butu iszsiFAKTAI KURIAS PRIVA- pe rojus.
Bet tokios raumeningos pie
LOTE ŽINOTI.
veles negali gyventi vien krau
Doleris yra jusu geriausias jo skystimu. Maistas turi būti
prietelis. Mokslas yra galybe. joms priruosziamas nekuriu
Jeigu žinoto kaip czedinti do augimo akstiniino agentūrų
leri, jus visada galite turėti kurias jis vadina maitintojais.
Jeigu reikalausite Juos parūpina kraujo baltosios
prieteliu.
kokio ta voro kuri mes parduo kruopeles, ir nekurie gyslų
dame, ateikite o suezedinsito skystimai, ir žmogui senstant,
pinigu. Parduodame visokiu tie maitintojai nyksta. Apart
reikalingu naminiu rakandu, szito, tas skystimas turi ir ki
geležiniu daigtu, klijonku ir ta dalyku kuris atbulai veikia.
mažių karpetu, fonografu ir t.t. Jis sulaiko arba neprileidžia
Teipgi visokiu didumo sietai celelems daugintis, ir tokiuos
budu sulaiko augimu. Skaidel langu ir duriu.
L. WASCH (Yvaskeviczius) ežius to nogimo sulnikymo
Upholstering and Hardware. faktorių duuginusi artinantis
Isenatvei, — iszsykio greitai, o
1139 East Mahanov St.

nu.
li būti galima reguliuoti ju ba
Eksperimentai su szuniu laiisa ir sugražinti kuomet SU - Vardas ......................................
krauju davė tas paezias pasek naikinti.
—F.L.I.S. UI veži a ......................................
Miestas ......................................

Lietuviszkai galima susiraszyti ir
pasikalbėti.

DR. A. W. O’MALLEY
(Specialist)

G8 S. Franklin St.
WILKES-BARRE, PA.
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GEO. J. BARTASZIUS <
Lietuviszka Užeigos Vietai
Arba Kotelis.
>

1

Pinigu ir Laivakorcziu Siun
timo in Lietuva Agentas.

>

George J. Bartaszius

MAJORAS'IR JOJO BOBISZKI RODININKAI.
Robert M. Hull, majoras miesto Savannah, (l.n., priėmė
asztnonos moteres kaipo rodininkus vedime miesto paredko.
Tosios rodi niokos gali duoti savo patarimus del burmistro,
bet ne turi tiesu balsavime ir davime nauju tiesu.

498 WASHINGTON, ST.
NEW YORK, N. Y.
Teleponas: Waker 4335

DIDELE PROGA.
DEL VYRU NUSILPNEJUS1U ANT
LYTISZKU ORGANU.

ISZ KUR APLAIKINEJ0
PINIGUS?

Mahanoy City bus kožna UtarNusilpnėjo ant lytiszku organu vyrai,
ninka, 30 E. Centre St. ant kaip
tai nervu, paliks iszgydyti ant
antro floro. nuo 9 vai.
visados per vartojlma gyduolių Novo.
Ana diena Moskvoje, tūla
Tai yra; galima pasakyti, eudauna
patogi szokike isz vietinios
ryte iki 8 vai. vakare.
gyduole, kurios iszgyde jau tukstanoperos, atkreipė ant saves atyczius vyru serganeziu lytiszkomls Il
gomis. Jei esate sergantis ant lytiszku
da ant brangiu paredu ir dei
nusilpnėjimu, kad kenkia jums betvar
mautu kuriuos neszjiojo ant
ke nervu, kad nustojate vyrlszkumo,
saves. Czerezviczaika pradėjo
kad esate nusilpnejuslam padėjime,
szaltos kojos ar kojos, galvos sopėji
jaja nužiurineti ir iszsiunte pas
mai, užkietėjimai viduriu, nevlrlnlmal
jaja du agentus ant tyrinėjimo,
skilvio,
inkstu liga arba k?os ligos
iy sztai kokia terp juju ir szopūsles, nemielus sapnai, baime sutikti
žmones, kaip tai daro nekurle, palikkikes buvo pasikalbėjimas:
siet Iszgydyti per vartojlma gydyoliu
— Kiek tamistele aplaikai
Novo. Gyduoles tos in trumpa laika
pensijos?
padarys jus sveikais, tvirtais ir lai
mingais, tada-gl galima bus naudotis
— Ant menesio po 25 rub
gyvenimu ir jo ypatybėmis. Del atydos
liūs.
kad pertikrinti jus, apie tai, kad Novo
— O isz kur tamista aplai- Kreipkitės pas Dr. Hodgens gyduoles ta padaro, Iszsiunsime Jums
dykai kompletlszka kursa tu gydyoliu,
kai pinigu ant tiek paredu ir
Philadelphia Specialist®.
užtektinai ant 15 dienu, kada-gi pri
brangenybių ?
siusite mums savo adresa ir 60c stem
Silpni, Serganti Vyrai ir
— Uždirbu isz savo užsiepomis arba sidabru del apmokėjimo
kasztu už persiuntimą.
Praszom at
mimo.
Moteres.
kreipti atyda ant to, kad tai nėra maža
— Kokiu?
dėžutė, bet kompletlszkas kursas iszNeserganti
bet
vis-gi
ka
tik
— Na, jeigu draugai esate
gydymul, užtektinai ant 15 dienu, labai
tanke! yra užtektinai iszgydymul. Ta
pajiege dirbti. Nelaukite.
teip akyvi, tai paklausykite —
proga tik ant trumpo laiko, todėl raSzokike paima telefoną in
Jeigu čsate silpni, nervuoti arba szykite mumis tuoj ir nelaukite, teipgi
ranka, susinesze su kokiu tai turite kokia liga, nepadarykite klai praneszkite kokiam laikrasztije skai
virszininku ir pradėjo kalbėti: dos kaip kiti padare, ateikite dabar tėte szi apgarslnima o mes iszsiusime
jumis tuojaus tas gyduoles.
“Ar tai tu mielas Sasza, atėjo ir slaptingai apie tai pasikalbėsimo.
Novo Company,
pas mane du balvonai, kurie Laukti yra pavojingai.
Dept. 43, Box 33 Brooklyn, N.Y
manos klausinėja isz kur a$z PILVO—padėjimas, aptrauktas lie
imu pinigus ant paredu ir pa- žuvis, sunkumas ir nesmagumas po
plakymas szirdies ir kiti pilvo
puoszu. Gal jiems pasakysi — valgiui,
nesmagumai greit paszalinti.
atiduoda ,<• telefoną agentams, KRAUJO, NERVU IR ODOS—ligos * NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS
bet tiejei greitai pasikloniojo visuose padėjimuose gydomi.
Gydo, ReumatnmA, Ranku, Kojų,
*
Nugarom akaudejima, Salti, Ranku,
lyg žemeivir dūme per duris.
RUMATIZMAS—teipi gydomi.
Kojų, tirpimą. Dueuli, Galvai »kau«

ANT PARDAVIMO
Nauji namai Frackville, Pa.
Preke $4,600 ant lengvu iszmokeseziu. Teipgi lotai minėtam
mieste. Apie daugiaus dasižinokite ant adreso.
V. Laninskafi

Asz pasekmingai gydu katara, du
suli, bronkaitis, užima galvojo, pilvo,
inkstu, pūsles, kepenų, teipgv lum
bago ar neuritis.
Ligos paprastos vyrams visuose pa
dėjimuose. Gydymą kuri ant pabai
gos jeszkote.
RODĄ SUTEIKIA DYKAI.
Kožna Sereda, Ketverga ir Petnyczia
galima matyti daktara Pottsville, nuo
a
y .r«i
L Mi

*
*
*
*

*

i
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dėjimą, ir teip viaokiua akaudejimua
( tik no ronai ).

TukatanČlal žmonių yra italgyde o
milijonai dar nežino apie tai,
Dekanio Galinga Moatia
yr« tiek
verta aukso, kiek Ji pati a veria su
lig naudos gydymo.

Kaina
75 centai, $1.50 ir $3.00.
{r 10 centu extra UŽ prraiuntima.
Klaupkite pat aptirkoriua teip
DEKEN S NEW DISCOVERY
OINTMENT.

Dekftziis Ointment Co.
618 MAIN ST.

BOX

1-

