
f

I
j

IfWsiTYdf m r..,
4 5 iimny

'H i i i'i 11 lion e i» o 4! e • ii m 1.111 imi

TDK LITHUANIAN SKMUWk’KliLYbSAU.bH’ (SUN)
PUBLISHKD EVERY TUESDAY AND FRIDAY 

I
ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBflCRIPl’ION $3.00

Brings the beat results to Advertiser!. Rates on application. 
PUBLISHED BY THE

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
į MAHANOY AND A ST.. MAHXNOY city. pa.

ji

4

i

J.

II

J 

i i

t 
h

o
i |

■ <

i
f
/

i

-M

1
į

.Ui

H

x

1

/1

11 ■

IM1"' 
m'wllV'' t llr

i 

c i?

t

%

K.

T
V.

&II

p®

f’
L

J 
rl ■ i

I

B
fe,M

I

I*

I I

' I

-h ■ ■■ r 111111 <b* ii n i **> i in**■

DU-KART NKDKMNiS ŲAiKH th/ 
U3ZK1NA KAR UTAKNIJNKA oi 4 i

PKKNUMEBATA KAMZTLoJa
AMKRIKE: Ant dm meto $3.00. Am piiNMA <u«w $1.m 

EUROPOJE: Ant vbw> meto $4 00.
SflT* lriw ir piningus visada siuskite tikisi ant m;k> adrw^:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY AND A ST„

■ > TĮl ||.4 f'- ' I'

• •/*» r<- f • K *•
♦

I
I

I

f

ft

I

MAHANOY CITY. PA.

1

Published and distributed under permit No.756 authorized by the Aot of October 6,1917, on file at the Post Office of Mahanoy City, Pa. By order of the Preaident. A. S. Burleaon, Poatmoater GenemL‘f 10 ’-I H«

No. 48 te, i jPi » VO8T*Or>I0B
BNTBRKD AT TUB MAHANOY O1TY. PA., X 
•OPPIOB AB B1COND OLAHS MAIL MATTBRJ m T

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 16 BIRŽELIO 1922 (FRIDAY 16 JUNE)
- ------ — . __ . . .... ..... _______  . __ ____ _______ _______ . ____ ■ - --------- -— - -y-- — - --— - - Į-n. Į - I............ MH m>H 1-1. ... ..... II— Į B.....- Ml ■imi H 4i.i» >’■> iMiiUMihM........ »Hi»i nei lUiN'M ' UI i i— ~ ~
«<• t

n. n. ROCXKOWMKI, Proa. AW« if* a>i7v»<B v n nm. itipn* i 
F. W. BOCZKOWIIKI. Nlltor 34 METAS 1 ‘jiM 

■ į s 

»' ■ i fr

ISZ AMERIKOS] i
7 namai ir kataliku bažnycze 

sudege.
Passaic, N. J. — Ugnis kilo 

restauracijoi po 
uli. kuri greitai

No. 24 Wall 
prasiplatino 

ant kitu namu, vargingesnį oje 
kuri sunaikino 

ir kataliku 
Ražancziaus.

miesto, 
namus

Isz kuknios ant artistes.

♦

teip

• daliję 
septinis 
bažnyczia Szv.
Palicije paliepė žmon i m iszsi- 
kraustyt net isz trijų bloku.
Trecze pati neduoda jam atsil- 

sio už bjauru pasielgimą.
Boston, Mass. — “Jiji mane 

persekioja y kas nakt ir neduo
da man ramvbes rodvdama sa
vo kauluota pirszta ant manos 
ir vaikszczioje paskui,”
kalbėjo savo kaimynams ir pa- 
licijai 64 metu Charles Leo
nard apie savo treczia mirusia 
paezia kuri guli ant kapiniu 
apleistam kape szale dvieju ki
tu mirusiu paežiu, o su ketvir
ta teipgi gyvena nesutikimia. 
Tojo senio gyvenimas su ketu
rioms moterimis per dvileka 
metu buvo labai audringas.

Ketvirta motore kalbėdama 
apie savo Chaluka 
jojo trecze
karta inkveps in 
Imime Dievo ir pataisa jojo gy- 

^-venime. Dažiuretoja ligoniu 
kuri prižiurinejo mirsztante 
treczia paezia Leonardo, sako, 
buk priesz mirimą, motore pri
slėgė jog sugryž ant szio svieto 
isz užgrabinio gyvenimo kan- 
kyt savo vyra-už nedora pasi
elgimą su jaja už gyvasezio. 
Matyt motore dalaike savo žo
di.

sako, buk 
mirusi * pati nors 

jojo szi rd i

Da žiūrėtoja 
prižiurinejo

Žųdinsta už pypkia.
Alena, Mieli. — Dvilekos me- 

susipesze 
su savo draugu vienuolikos 
metu Jonuku Strom už sena 
pypkia kuriam jaunesnis ne 
norėjo duot parūkyt. Danie
lius užmusze savo dranga 
rede 
kuna in upeluka,

tu Danielius Dalton 
draugu

, nu- 
nuo drapanų ir iumete 

kad žmonis 
manvtu kad Jonukas nusken
do. Danielius vėliaus prisipa
žino prie žudinstes, nes kitas 
mažas vaikas mate visa atsiti
kima praneszdamas apie tai tė
vams, kurie vaiko jeszkojo pel
keles dienas.
Turi paveiyt sunui apsipa- 
cziuot arba ejti in kalėjimą.
Chicago. — Jonas Mikųlikas 

aplaike menesi laiko ant ap
svarstymo ar paveiyt savo su
nui apsipaeziuot su iszrinkta 
mylema ar ejti in kalėjimą už 
savo užsispyrima. Tėvui nepa
tiko sūnelio mergina pana 
Myrtle^Grandsol kuri yra žy- 
diszko iszpažinimo ir da prislė
gė, jog sūnūs ne yra pilnu me
tu, nes turi tik 19 metu, bet isz
tikruju sūnūs turi 22 metus.

Sudže kerszino uždarvt tęva 
in kalėjimą už lęi-eiva prisiega. 
Sukapojo dažiuretoja priglau- 

dos su kirviu.
Jackson, Mich. — Kokis tai 

nežinomas žmogus sukapojo 
baisei pana Alicije Mollet, da
žiuretoja priglaudos del vaiku, 
kada ejo’lhinio. Palicije surado

M
win

W i frs’nm

Lawrence, Mass.'— Miss Eva 
La Rose nubodo darbas mazgo
jimo torielku hotelije ir nuta
rė mokvtis malorvstes. Po ke
liolikos menesiu mokslo užbai
gė pasekmingai malorysta ir 
sziadien turi užsiėmimą su ge
resniu užmokeseziu. Viską ga- 

padaryti, jeigu prie to
n

Indijohai sukylo, ejna ant Lea- 
mingtono, gyventoje! ginsis.
Leamington,

Sztamas Indijonu Potvvatomo 
|; sukylo ir cjna ant czionaitinio 

miestelio tyksle 
žadinimo baltųjų, 
pasirengineja 
dflhskurius su kulkoms. Kana- 
diszki kazokai iszejo pasitikt 
pasikclelius ir apmaiszyt juju 
karszti.
Amerikas ir.zvarys 11 negeisti

nu radikalu.
Detroit, Mich. — Ana diena 

isz czionais szveže in New Yor- 
ka Mikola Mauszoviczhi ir vie
nuolika kitu radikalu, kurie 
likos pripažinti už negeistinus 
gyventojus. Mauszcviczius yra 
gymes Gardino, 
randasi Lenku rankosia. Visus 
iszvež in Gardina.

Lenkp mobilizacija Seinų ir 
Punsko srityse.

Ontario. —

deginimo ir 
Gyventojai 

pasveikiht rau-

kuris dabar

Isz Lietuvos

Punsko srityse,
^lockava. — Neutraleje

apylinkėje 
gauta 
siems v v rams 
buvo intraukti in naujoku sa- 
raszus (nuo 18 iki 37 m. am
žiaus) ir buvo gdve tam tikras 
szaukimo kortas, stoti dabar 
gegužes 11 ir 12 d. in Suvalkus 
mobilizaęijos punkte. Insako
ma pasiimti isz namu trims 
dienoms maisto ir visas reika
lingas kareivio drapanas, taip
gi po 3 poras šjcalbiniu, koji
niu 
baudžiami ir gaudomi...
Iszdygo dantukai priesz smert.

Plateliai, Kretingos ap. —’ 
Pil. Drcimanu szeimynoje gimė 
berniukas, kurjs pagyvenęs 18 
dienu mirė; priesz pat mirti in 
6-sziu valandų laika iszdygo

Mockųvil. — Neutraleje zo
noje (Suvalkų apskr.) Punsko 

visuose kaimuose 
riežtį insakyinai — vi-

J

<>•

raszus (nuo

kurie iki szi oi

ir tt. Nestojusieji busią

ANGLEKASIU STRAIKAS
' ** |Ul J. . r '• '•

■ h.......  4—

PAVOJUS STRĄIKO.

ISZ VISU SZAL1U ISZ ROSIJOS

Kompanijos nesutinka ant seno 
mokesezio. — Anglekasiai 
straikuos. — Spragilas min- 

ksztu anglių padėjime. •

Wilkes-Barre Pa. — Kom
panijos nemano sutikti ant an- 
glekasiu propozicijų ir kanecz 
spiresi ant sumažinimo darbi
ninkams mokesti. Vienatinis 
būdas susitaikinimo yra pažen
klinimas per prezidentą taikos

400 žmonių žuvo potvinije.
San Salvador,- Salvador. — 

Keturi szimtai žinoniu prigėrė, 
o daugelio nesųruHębL P©1’ pasi
kėlimą Acclimate ir Arenai 
upiu kurios iszsiliejo ir suėjo 
in viena. Daugeli namu likos 
nuneszti per ij^elųsįvs upes. 
Visus pask^rujytų^ Javonųs at

iųszelusiąs upes.

rasta. Vaįdže nusiuntė paszial- 
pa del likyshuu.

Milijonai rusu pražuvo karėjo 
ir isz bado.

Moskva. — Sovietu 
duoda skaitmenų eile,

4 4 Izves-

Įima 
yra drūtas noras, o czion Ame- 
rike del moterių yra platus kė
lės prie visokiu pramonių.
Bolszevikai nukryžiavo josios 
vyra; nori pasilikti Amerike.
Washingtonas, D. C. — Pas 

Darbo Sekretorių Davis atsi- 
szauke Rusijos kunigaiksztie- 
ne, pati kung. Ivano Czernisze- 
vo, kuris buvęs artimas caru 
Romanovu gimine,

kad jai butu pavelyta 
Amerikoje pasilikti ir atgauti 
Amerikos pilietybių 
pirm isztokejimo buvo amori- 
konka. 1919 metuos jos vyra 
bolszevikai pagriebė, torturavo 
ir pagalinus kur ten netoli nuo 
Lati'ijos, nukryžiavojo. Dabar 
ji atvažiavo Amerikon, bet imi
gracijos valdžia buvo nutarusi 
sugražinti atgal, nes atvažiavo 
kaipo pasmukole (stowaway) 
ir be jokiu legaliszku popieru.

Darbo Departamentas tyri
nėja jos inrodinejimus.
Užvydus burdingierius nužudė 
savo gaspadine ir pats save 

mirtinai pažeido.
Erie, Pa. 

ežius mylėjo savo 
lia V. Junevicziene, 
žyde peiliu po tam pats sau 
bandė pasidaryti gala, susižeis- 
damas mirtinai ir vargei isz to 
iszliks. Jurgis nužudė savo gas
padine dels to, kad jiji aplaike 
gromata nuo savo vyro isz Dėt-' 
roito, paliepdamas jiai atva
žiuoti ir pasiymti savo trejetą 
vaiku, nes mane tenais apsigy
venti.

Isz dydelio užvydejimo ir 
baimes, jog 
važiuos ir 
gryž, pagriebė dydeli peili, 
szoko in miegkambari kur gaš

li Įėjo ir perpjovė jiai 
motore iszbego 

ant kiemo mirė.
buvo surastas 

kambąrije mirsztantis ir likos 
nuvežtas in Hamot ligonbufi.

Juneviczienes vyras pamėtė 
savo motore isz priežasties 
szeimyniszko nesupratimo.
Isztrauks 2 milijonus galonu 

arielkos isz magazinu.
' Washhigtoh. p. C.., •»- W • "11 k
Haynes sako,

kuris buvęs

jeigu

praszyda-
nia 9

nes B

— Jurgis Mackevi- 
gaspadine- 

kuriu nu-

Junevicziene isz- 
gal daugiau nesu-

pad i ne 
gerkle, 
laukan, 
Mackevicziufe

A ors 
bet

Sudiev ranku bueziavimas!
...Parkeliavęs isz Amerikos 

Lietuvon,/Kauno paszte paste
bėjau prilipinta sekanti dideli 
paskelbimu:

LABAS!
Kasdieniai ir tankus ranku 

sveikinimai (spaudimai) in- 
staigose tarpe darbuotoju ir 
interesantu yra labai nepagei
daujama. Trukdo ir kliudo 
darbu. Ilygienos atžvilgiu 
ranku spaudimas skleidžia nc- 
szvaruma ir ligas. Tai yra pa- 
protis užsilikęs nuo senovės, 
kuris kulturinguose Vakaru 
krasztuosc, 
Skandinavijoj, 
Amerikoj ir kituose, nebeprak
tikuojamas.

Bueziavimas ranku ponioms 
ir panelėms, kunigams, po
nams etc. Lietuvos piliecziui 
netinka, 
liekana, 
atėjus instaigose užtenka pasa
kyti: “Labas,” 
i 4

Ilygienos

kaip Anglijoj,
Vokietijoj,

nes tai yra vergijos 
o ne etiketą. Todėl

Labas
9

ii

Sudiev?*
Isz Vilniaus.

Oficieriu elgimasis. — Vil
niaus spauda 
nemandagaus lenku oficieriu 
elgimosi su moterimis kavine- 

gatvese ir sziaip vieszose 
vietose.

Lieitivos žeme — lenku ko
lonistams.

In Vilnija atvažiuoja greitu 
laiku 50 tukstancziu lenku ko
lonistu Ise Vestfalijos, kurioms 
duos žciiies iszporc^liuotu rusu 
savininku dvaru, j

Medžiagos gaisras. — 
Bieloviežo giroje lenku okupa
cine vyresnybe buvo priruoszu- 
si daugybe giriu medžiagos ir 
suguldžiusl ja ties geležinkelio 
linija. ,

Kilus gaisrui medžiaga su- 
Gaisras sugadino Belo

tojo Siedlieco geležinkelio li-

o iszeinant:

skundžiasi del

jam 4 prieszakiniai dantys.
Nepasiseke pleszikams.

Vilka vi szkis. čzia labai
iszsiplatinus girtuoklyste. Ko
vo m. 21 d. buvo muge (jomar- 
kas). f 
daug, isz kuriu kone puse bu
vo pasigėrė. Nežinia, kaip tos 
degtinėlės iszteko? Buvo ir ple- 
szimu. Obszrutu kaimo pil. J. 
Zalagaitis grįždamas in namus 
tuojaus už miesto, tapo dvieju 
plesziku užpultas. Pleszikai 
parsivertė ji ant pasostes veži
me atėmė isz jo 16,000 auksi
nu, kuriuos buvo gavės už par
duotu arkli. ‘

Nors pleszikai ji smaugė ir 
nerodo savo veido, tacziaus 

isz ju jis pažino, kuris 
tuojaus suimtas ir \jau tupi 
kalejiųie. 
priežastis.

Rokiszki atsistatymas.
Rokiszkis, būdamas 

didesniu Lietuvos miesteliu 
kaipo .apskrities centras, gana 
žymiai didėja. Esant dideliai 
buįu stokai, pradedamą staty
ti nemaža nauju namu, tiesia- 
ipos kelios naujos gatves ir, 
galima tikėtis, rudeni Rokisz- 
kio iszvaizda žymiai pasikeis.

Žmonių buvo be galo

kumisijos ant ko anglekasiai 
nesutinka ir 
ne girdot.

Anglekasei sutiks ant sekan- 
cziu iszlygu: 8 valandas darbo, 
visiszkas pripažinimas unijos 
ir mokesti kuri duotu žmogui 
gera gyvenimą ir galėtu sziek 
tiek isz savo uždarbio sneze- 
dyt keliolika doleriu ant atoj- 
ties.

į Kietųjų kasikiu darbininkai 
yra tosios nuomones, jog strei
kas jau senei užsibaigtu kad. 
ne minksztu kasikiu darbinin
kai nesispirtu už daug. Jeigu 

susitaikytu tai 
streikas sziadien pasibaigtu.

Visi lokalai kietųjų kasikiu 
balsavo ant streiko duodami 
vadams pilnų vale iszszaukimo 
streiko jeigu to butu reikalas.

Negana to, geležinkeliecziai 
korszina teipgi streiku už nu- 
mažima mokesties, kuris prasi
dėti! apie 15 Jula jįfus. > i M , . 11

ne nori apie tai

Skerdine tukstancziu Žydu 
Ukrainoje.

Londonas. — Pagal prisiuns- 
tus telcgramus in Exchange te
legrafo bjura, tai Ukrainoje at-

tija” 
vaizduojanezia Didžiojo Karo 
kaina Rusijai.

Nuo 1917 m. Rusijos gyven
toju skaiczius greitai mažinu
si; dabartinis gyventoju skai- 
cziaus, neskaitant karo nuos
toliu, yra sumažėjos 6,000,000 
žmonių. Rusai stovi prįesz isz- 
mirimo pavoju.

Sanitarijos statistikos žinio
mis, nuo Didžiojo karo nuken
tėjo lygi 14,000,000 žmonių, isz 
ju visai žuvo 1,660,000 žmonių,

sibuvo baisios skerynes Žydu. t. y. apie 12% bendrojo nuken-
Tukstanczoi Zyd,u likos iszžu- 
dinta isz kuriu dauglause buvo 
moteres ir vaikai. Tolimesniu 
žinių apie taja baisia skerdy
nių da ncaplaikyta.

sc,

doge.
L>'

nija nuo Coremkos iki Annov-
4cos stoties.-!*

viena
suimtas ii

vis degtinėlesTh i

vienas

Del streiku.
Geležinkelįecziai 

streikuoti -jiuo gegužes 5 d.,
nutarė

min ksztieje

Salt Lako City, Utah. — Ka
da skobai važiavo in darba t ni
ki je, ' 
užklupti ‘ artiiiioje

reikalaudami algų pakėlimo. 
Panaszus streikai deorgani- 
zuoja valstybes darba, dėlto 
Kauno m. ir apskr. karo ko
mendantas jszloido insakyma, 
kuriuo inspejo streikuojan- 
czius, kad streikai pakenezia- 
mi nebus.

di rbti kasiklosia, likos 
% Standard- 

villc per straikierius. Vienas 
Margas/likos užmusztas o su- 
predenas Lcnis sunkei sužeis
tas.

Uniontown, Pa. — Paskalas 
pasklydo, buk isz Pittsburgo 
ketina pribūti daugeli skobu 
užimti darbus czionaitiniuosia 
kasiklosia. Tame praėjo tris 
žmonis kurie iszrode kaip sko
bai užklupo ant juju ir baise! 
sužeido. Trūkis su skobais ne
sustojo mieste.

Lenkai visai rzeimininkauja 
neutraleje zonoje.

♦

Traukinėlio katastrofa. I
Balandžio 8 d. ejės isz Sziau- 

liu in Biržus siaurųjų geležin
keliu traukinėlis nuvirto nuo. 
Petraicziu tilto, kuris yra tarp 
Stacziunu ir Mažaicziu stoeziu. 
Nukautu nebuvo bet sužeistu 
gana daug. Laime, kad vago-

, —Val
džios kamisoriu^ prohibicijos 

' ’’ , jog szimet bus 
isztraukta isz vakliszku maga
zinu du milijonai galonu ariel
kos. Tai pripuola tiktai po vie
na kvorta ant 13 gyventoju 
szio sklypo ir yra viena szeszta 
dalis mažiau arielkos ne kaip

kruvina kinu ir dabar su pa- 
gialba szuriu • užtiko pedsaki 
žudintojaus, kuri tikisi suymti 
in kėlės dienas.
Kunigas uždarytas kalėjimo už 

pardavinejima arielkos.
Bridgeport, Conn, — Kuni

gas Genaro Striano, kuris laike
czionais misijc, likos nubaustas sunaudota 1920 mote. Kada
ant 200 doleriu ir szesziu dienu 
kalėjimo, už pardavinėjimo 
arielka, 1 
sznipai užtiko p<Įo name.-

priesz prohibicije buvo atida
ryti visi saliunai, buvo naudo-

- I 4kuria prohibicljos jamatl30 milijonu galonu ariel •1 F* A- * ii f i ‘ j, k * j . -F f 4 " T | | | į • f • | ** * k .j kos kus* iiiūtail.
I

U J /

lojusiu skaieziaus. Didžiausie
ji žmonių skaieziu sunaikino 
ligos (58%), mažiausiaji — su
žeidimai (42%). Invalidu da
bar priskaitoma in 1,500,000 
žmonių. Tremtiniu iszsikele 
isz ju 54% rusu ir 6% žydu, li
kusieji buvo invairiu tautybių.

1914 — 18 m. kare rusai nu- 
. 3.

džiausiaji belaisviu skaieziu 
sudaro pestija — 3,564,296 
žmonių.

Mobilizuotieji nišai nenorėjo • 
kariauti isz baiksztumo ir 
tukstaneziais ėjo in nelaisve. •

Didžiausia j i belaisviu skai- ' . . t. a L .

Stebukladarei aresztavoti už 
apgavima tamsuoliu..

Cieszanov, ,Lenkije. — Pa-1 
vietuosia Ciesznovskam ir Lu- 
baczovskam, nustebėjo nema
žai “klopus” porele apgaviku 
Jeva ir Petras Lorenzai, kurie 
novos keliavo po kaimus jesz- 
kodami pirkti sau dvareli, bet 
tyksle isztraukimo pinigu isz 
tamsiu gyventoju. Toji porele 
gydė žmonis, užžadejo visokius 
priepuolius ir bure visokius 
niekus del lengvatikiu.

Lublince gydė .Marijona 
Poszkoviene ant rumatizmo ir 
kitus sąnarius szeimynos kurio 
apsirgo nuo to, jog arti namo 
radosi užkasta lavono plaukai. 
Reikėjo tali praszalyt tokiu bil
du: Ant slcnksczio pastate kry
žių, paliepdama visiems mels
tis, Jieva murmėjo ka tokio lo- 
tiniszkai, apėjo visas pakam
pes ir surado plaukus, kuriuos 
sumaisze su kiausziniu, aplais
tė szvenytu vandeniu po tam 
paliepė visiems mindžioti ko
joms. — Na, ir ant galo noyps- 
tis dingo!

Rumatizma gydė sekaneziai: 
Moterei paliepė atsigulti ant 
grindų nuoga. Uždengė jaja 
paklodia ir apkirpo nagus. Pa- 
klodia pasiėmė sau ant atkal
bėjimo 12 misziu 
kiu; jeigu katra 
gestu, tai ligone nepasveiktu. 
Karvei sugražino pieną, pirma 
pakrapinus jaja su szventytu 
vandeniu, paliepdama visiems 
melstis prie karves, o pati kal- 

“lotiniszkus” poterius ir 
daug panasziu nieku naudojo 
ant gydymo 
liu.

Ant galo atsirado keli isz- 
mintingesni žmonis kurio pra- 
nesze policijai apie darbelius 

i ir abudu 
kalėjimu aut de

I stojo ,935,217 belaisviu; di- v

ežiu paome Vokiecziai: Vokie- • 
tijoje buvo 2,732,630 žmonių, 
Austro - Vengrijoje — 1,542,- ‘ 
189 žm., Turkijoje — 19,795 ir 
Bulgarijoje — 2,783 žm. Ne-, * r ■’i .

" l'**iH*1
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laisvoje mirė 252,452.žm., tsyz 
apie 11%.

Ilipdoras suimtas Latvijoje.
Ryga, birž. 11. — Poaki Įbes 

Rusijos juodaszimtis vientiolis ‘ 
lliodoras, kuris betgi paskui 
prisiszliejo prie bolszoviku, ta
po aresztuotas Latvijoje, jam 
važiuojant in Europa ir Ame
rika. Jis yra kaltinamas kaipo 
Rusijos sznipas.

h

joms. — Na, ir ant galo noyps-

prie 12 žva- 
isz žvakių už-

Kiek kasztuoje soviatinis 
pacztas?

Moskva. — Soviatinis apmo
kėjimas paczto likos padidin
tas. Už 50 graminiu gromata 
reike mokėti 30,000 rubliu. Vie
nas žodis telegramo kasžtuoje 
50,000 rubliu. Mokestis už tele
foną stuboje kasztuojo 75 mili- • 
jonai rubliu ant meto!

I

Apipleszimai bažnyczlu Ukra-Kalvarija. — Lietuvos val
džia laikosi nustatytos neutra- 
les zonos ir jos gyventojams 
reikalngu susisiekimu nedrau
džia. Bet lenku valdžia elgiasi 
visai kitaip: neutrales zon^s 
viduriu jie savaliszkai nustatė 
linij., kuria sergsti dvarininko 
Czaikovskio 
armija ir vietos gyventojus 
baudžia už menkiausi tos lini
jos perėjima. Peszcziam perė
jus paprastai ima pabaudos 
.2,000 markiu, 
! mokėti daugiau.

suorganizuotoji

bėjo

žmonių ir gyvu-

jinoje.
Minsk. — Gegužio menesije 

bolszevikai apiplesze* szeszes 
bažnvezes czionais: katedra- 
liszka, Szv. Szimono, BeniadL 
nu, Dominikonu, Kalvarijos ir
ant Aukso Kalno. Ratedralisz- 
ka bažnyczia ap^iėuibe Sovittti-
nei karcivei. Ant sžventoriiiUB 
užvažiavo keturi automobilei 
su plesziku kamisije, kuri at- 
plesze duris zokristijos greitais 
apipleszc visa 'katedra: inuo 
brangenybių. Panasziai pasi» 
elge su kitoms bažnyezioms. 
Daugybe žmonių apstojo baž- , • 
nyozes o moteres graudžej ver

tuju stebukladariu
gavosi in
szimts menesiu už apgaudineji- 
ma>£moniu, nuo kuriu surinko 
apie szimta tukstancziu mar
kiu.

in
važiuotas turi

Pabauda isz-Druskininku šrityje taip pat nas nevirto ties tilto viduriu, ................
nes vargiai vkas gulėtu^ iszsi-1 roihulaujama administratyviu
t. ’"\
toms ir langams mūžiems.

sudegė girios sandeliai. -
Penkta Lenku Žiarumo auka

Punsko apylinkėje.
Kalvarija. Gegužes 6 d., Pun

sko valsez, Vaitnkaįmio,kaimo
lenkas (Czaikpvskio, kareivis) 
persžovo per ab\koji J. Szup-
szinska, kuris Maria^npoles li
goninėje gegužes 9 d., isz to 
mirė. A. a. J. Szupszinskas bu
vo žymus szio kąimo žmogus, 
doras, ramus ir tikrai susipra
tęs lietuvis. Užtat lenkai jo
nėužkente ir visa laika ji per
sekiojo, kol pagaliaus jsudare 
porga priė jo prikibti ir perszo- 
vo ji dirbanti laukuose... Liko 
jd naązĮcj ir ^Ivi. mažos (Įųkrc-

įlos. Il
i

4

I
f Į

gelbet esant dūrini ? uždary btuju. Szi tvarka lenku invos- 
ta ežia jau nuo pereito rudens. 
Už pabauda nesumokejima bu
vo pritašyta žymusVos, ne katastrofa.

Gegužes 7 d. 8 v. vakare vos ncutralineš' itohos gyventoju....
neinvyko j geležinkelio katas- Pastaruoju laiku szios pabau- 
trofa^. tarp stoeziu Palemonas— dos ina vis smarkyn'. Baudžia- 
Kaluenai. Geležinkeliu bėgiai mos ir moters už nuėjima, kad
trofatarp stocziu Palemonas

skaiczius
į ■

dos ina vis smarkyn. Baudžia-

buvo . užversti akmenimis: ir ir pas artimiausia kaimyną, 
rastais. * . . * „ J kad ir didžiausiu reikalu nuei-

• Pastebėjos pavoju, inųszinis- tu —
tas suątąbde traukiui, ir pra-1 jeszkodamos, pav., 
szalines kliūti, 
liau. Jei butu atsitikus katas-

kokios nors pagalbos 
Kreivėnu 

-nuvažiavo .to-1 kaimo Ona Moliusziene, J. Sa- 
a 4 j 11 'i ir' " I t Tjr it r i . V • i • a •

trofa, but buve.ięlaug auku, uęs 'M.S • • A ' A ' "
dauskas, K. Makauskas ir kiti. 
j^uq daugelio nulupta szimtai

traukinys susidėjo isz 40 va- tukstancziu markiu. Dar dau-

Tvirivybe apims valdžo ant 
Rosi j os.

Belli nas. — Dažinota czio- 
nais, buk isz priežasties Lenino 
pavojingos ligos ir apleidimo 
Moskvos ant szesziu menesiu, 
nauja valdžo ‘ ‘ trivirybe ’ ’ kuri 
susidės- isz J. V. Statinas, Leo 
Kamenoff ir A. I. Rykoff. Ko
munistu partija taja valdžo jau 
užtvirtino.

In Washingtona pribuvo ži
no, buk Leninas isztikruju pa
vojingai serga ir kaip rodos

ke, bet ka galėjo padarytį prie- 
szais stovinezia 
peksztininkus ir raitelius! . .

- e

k ■ I 

h. I 
ft į ji I X (

aitilerijęi

gon|jtJ J?įk^,idarai dar nosusek-
ii.

ginu už šzia linija iszsedejo.ka
lėjimo.

Z

— Brangenybe kyli. • 
jungus” Vilnių prie Lenkijos, 
jo gyveųtojams pasidarė sun- • 
kesnes pragyvenimo sąlygos.' 
Visi maisto produktai, o ypa- ’ 
ežiai duona, gerokai pabrąngo. 
Be to, pakelti ir investi nauji * 
mokeseziai, pakeltas mokesnis 
už elektra ir vandeni ir inves-’ 

jau nepaąveiks, norints keli tas už kralikus. Žadama tąip^

“Pri.

vokisski specialistai isz Berli- pat reikalauti mokesnio Už ka^>* 
110 ji gydo be paliovos. tos. »i4

* '»»

h
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^liestas Bridgeport, N. J. 
yra tikru rojum del senu jau
nikiu, nes tonais susivineziavo- 
jimai yra labai reti. Tame 
miesto randasi vos penkiolika 
tukstaneziu gyventoju, o pra- 
ejta menesi vos 
kos surisztn mazgu 
tos. Kaip isz to duodasi matyt, 
tai tasai miesas yrn skupjau- 
sias miestas Ainerike. Nekurie 
mano in tonais atgabenti kelio
lika vagonu merginu isz Wes- 
tu, idant padarytu ablava* ant 
tenaitiniu senberniu, 
tosios nuomones 
dažinoja apie 
juju akis nesztu.

yventoju, 
viena pora li- 

motervs-

kiti v ra 
jog jaunikei

tai bėgtu kur

Kentuki jo atsirado gyvento
jas turintys 84 metus, kuris pa
siliko ana. diena tėvu 33 kudy- 
kio. Jojo pati yra septinta mo
toro ir yra motina septiniu vai
ku. Tasai žmogelis norints jau 
turi 84 metus, bet da yra drū
tas ir sako, jog tiki in dydeles 
szeimynas, nes turi dydžiausia 
Bzeimyna visam Amerike. — 
Mes jam jojo gilukio nepavydi
me! . JI l *

'Ana diena

nes sirgo

bolszevikiszka 
Valdžia paliepė suszaudyt 117 
Hergancziu vaiku, kuriu nega
lima buvo ižgydyt, 
bjauria liga valgydami pasti
pusia arkliena. Bolszevikai ne
surado, o gal nenorėjo, jeszkoti 
budo idant tuosius nelaimin
gus ižgydyt, lengviau buvo su
gaudyt.

Puikus dalykai atsitinka bol- 
fezevikiszkoi Rosijoi, jeigu 
ėmėsi prie szaudimo vaiku. Te- 
byri laikai vadinasi ‘‘augsz- 

Argi tai

Rosijoi,

vadinasi 
cziausia civilizacije.” 
įteisingyste ?

Tūlas francuziszkas profeso- 
buk moteres ne 

liuosos nuo visokiu ligų, 
ypatingai voeziu visokio budo, 
jeigu ne yra motinoms nors ke- 
turiu vaiku. Motynysta, pagal 
tojo mokyto profesoriaus, yra 
(lydžiausiu tvarkytojum mote- 
riszkos sveikatos, prioszingai, 
jeigu moteres sulaiko gimdymą 
kudykiu, nes atejteje gamta 
tokioms moterimis atkerszina 
baisei.

Gal tame yra kiek teisybes, 
bet galima numanyti, 
francuziszka propoganda idant 
priverst francuziszkas moteres 
prie gimdymo daugiau vaiku.

lis tvirtina, 
yra

nes

jog tai

suszelpiino

į<
j

«4

JHM.

s-.

1
I

1

'Amerikoniszkn
.draugine Rosijoi darbuojesi 
sunkei ant suszelpiino tenaiti- 
niu vargszu. Apskaitoma, jo 
lyg pabaigai szio menesio, toji 
drauguve maitys Rosijoi suvir- 
szum deszimts milijonu žmo
nių. Diena L Gegužio, skaitlis 
[Rusu suszelpiami per ameriko- 
niszka szelpimo drauguve da- 
e.i° lyff keturiu milijonu.
pinuos dienos szio niendsio su- 
Ezelpinejo septinis 
Isz Ameriko nusiunsta
sije 72 laivus su maistu, kurie 
adgabeno daugiau 
tukstanezius tonu maisto. Ru
sai atjauezia geradejinguma 
Ameriko ir už tai yra labai dė
kingi. Rosijoi prie suszelpiino 
tlrauguves randasi 163 Ameri
konai kuriems duota in pagial- 
ba 70 tukstanezei Rusu.
t L........

’ Amerikas sziadien atjauezia 
viena isz didžiausiu darbiniu- 
kiszku pavoju kokio da nebuvo 
turėjus. Tasai pavojus suside
da isz anglinio straiko, dabar 
kerszina sustraikuot geležinke- 
liecziai ir kiti.

* t Dabar atejna laikas idant 
darbininkai laikytųsi brolisz- 
kumo ir vienybes, 
laikys, tai atejs vela laikai 
kaip buvo keli szimtai metu 
adgal, kada valydavo darbi- 
JUnka kaip jauti ir laike bai
sioje baudževoje.

’ . Gompersas sako, jog tik per 
drūta vienybe bus darbininkai 
galingi ir aplaikys ta, ko tei
singai jeszko, kitaip turės žūti 
ir vela bus nelaisvoje po padu 
•jįidžpilviu. ' į _ 

. --------------- . ..

cr

Nuo

milijonus.
in Ro-

kaip 275

jeigu nesi-

i t *

sziol Lietuvei Ameriko 
gyvuojame tiktai įuivieniuj, be 
jokios valdžios, be 
klausimo, tankei klykaujeme 
apie 
bet kas isz tosios 
jeigu mes kaip neregiai vežlio- 

negalime

y g

jokio susi-

lietuviszka visuomene, 
visuomenes,

vadintijeme, todėl
tai gyvu oje nti sandara.

Po teisybes goidžeme susilie
ti in vienybių ir gęidžeme su
si riszti drufii mazgu ir jau tu
rime gera pradže per lietuvisz- 
kus susivienijimus, bet ar gali
ma tai pavadyt susivienijimu ? 
Ne, ne susivienijimas!
goidžeme susivienyt druezei 

susivienyt

Jeigu

tai turime susivienyt su du- 
szia, kimu, jaustom ir tikėjimu! 
Visi turi stanavvti viena dvde- 
lia myne su visokiu budu nuor 
moniu.

Ne vienas gal pasakyt: 
tuvei Amerike druezei laiko- 

Ant to tiktai reike su gal
va palinguoti ir sakyti: Lietu
viszka tauta suvis pakrikus — 
ne yra jokio susiklausimo, o 
bile pakulius stojosi 
rium tiesu ir geistu visus Lie
tuvius už uosiu vedžioti.

Gaivu ir salamoniszku protu 
ne stokas terp Lietuviu, tiktai 
trumpa ranku ir da ranku; sto
kas drūtu ranku ir sveiko pro
to, senoviszku 
tautu ir 
greitai 

bolszevikus.
galėtumo 

kad tiktai draugiszkai darbuo- 
turnos, bet idant, daejt prie to, 
turime susiklausti, dirbti vie
nybėje, sutikime, užmirszt par
tijos ir barnius, o tada Lietuviu 
tauta Amerike ženklivai pasi
keltu.

Amerike
4 { Lie-

SI.

«t

J )

.jokio
diktato-

Gediminu, Vi
ki tu didvyriu, kurie 

apmalszytu »> tuosius

Viską padaryti

Po dangcliu liotuviszku api- 
gardu pradėjo tverti teip vadi- 

“neprigulmingas para- 
Kas tame do priežastis 

geidže

namas 
pijęs.” 
jog tasai darbininkėlis 
naujos nepriguImingos bažny- 
ezios. Juk turime czionais pui
kūs bažnyczes, gerus kunigus 
— o bet isz to žmonis ne v ra 
užganadytais isz tebyriu pa
dėjimu, geisilami naujos teisin- 
gv’stes, meiles artimo.

Žmonis jau 
nia, jog tikėjimas yrn kas ki
tas o tikimiszkas 
mas yra kas kitas.

Lietuvys lyg sziolei buvo ge- 
raduszis, kantinis ir dievobai
mingas, ir tik su ranka moste
lėdavo, jeigu jam kas padary
davo skriauda, ar tai prie dar
bo ar bažnyczioje ar politikoje. 
Reike atsimyt, jog kur tik 
ajrujzis turi pirmybia, kur yra 
sudžia, palitujantas o ir bisku- 
pu tai vis paniekina torėigne- 
rius, nors patis yra da žalesneis 
foreigneriais ne kaip Lietuvn^s.

r> >

yra persi tik ri-

isznaudoji-

atsimyt, jo

Post Picture Corpora- 
siunczia szia vasara savo

Viena isz žymesniu Ameri
kos judomuju paveikslu kom
panijų 
tion” 
žmones in Lietuva nufotogra
fuoti Lietuvos žymesniu vietų, 
instaigu ir žmonių — žodžiu 
sakant visa, kas Amerikos 
žmonėms galėtu būti svarbu ir 
naudinga sužinoti apie Lietu
va. Ateinanti rudeni ju nuimti 
paveikslai bus rodomi visuose 
Amerikos teatruose, 
juos žadama 
pon.
Lietuvos Atstovybe del pagel- 
boh ir tarpininkavimo. Praszo- 
nioji pagclba jai bus teikiama.

visa,

vėliau
persiunsti Euro-

Kompanija kreipėsi in

SKAITYKITE “SAULE” *
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j EXPELIER”
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

' apsireifikiinas pergalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 

'! t ad naudokite Sity patikėtinu namini 
> vaistu. Persitikrinkite, kad kiekvie-

Kaip tik pasirodo pirmutinis

patikėtinu namini 
rinkite, kad kiekvie-

na bonka Vain - Expellerlo, kurip
; jus perkate, butu pažymėta Inkaro 

*; aptiekose arba pas.
4 A * --

, Broakl,n. g, Y? '

jiao uutu uitu*

vaisbaženkliu. Kaina 35e. ir 70c.
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KŪDIKIU PRIEŽIŪRA 
VASAROS LAIKU.

\Kudlkiu priežiūra pradeda tapti ti
kru mokslu. Motinos visur pradedu 
mokytis ir tyrinėti ta dalyku, nes jis 
priklauso priežiūrai Ju paežiu vaiku, 
Ir su uolumu reikalauja kati tas moks
las Joms butu duodamas isz visu szal- 

Gallina lengvai suprasti, kad
szlamc trumpamo straipsnyje smulk- 
meniszkai visko nebus galiama isz- 
destyti.
pilnos informacijos, Valku Biuras, 
Washington, D. C., turi Isžloides kelis 
buletinus apie valku priežiūra kuriuos 
veltui sius, molinoms, kurios tik pa
reikalaus.

Senesnio Valko Valgia,
Kaip kūdikiui nukanka metai jin turi 

būti valgldinamas keturis nykius per 
djena, Jeigu Jin yra sveikas, Ir nieko 
neturi valgyti Jaiko-tarpiais.1 'Į’tti yra 
labai svarbu vasnrbs kada karsz 
tin yra nepakonczlanuts. 
motinu nuramina vaikus, 
JlęmH viHoklun dalykus hclalku valgy

dilbdtuuos
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tintu.

Naudai molynu kurion nori 
informacijos,

p

. -t-
Kiidlklu Vnlgh VasaroN Laiku.

Mažluju kūdikiu valgis yrn svarbiau 
sis dalykas, nežiūrint koks laikas ne
būtu, jis nelaukia ilgai apie tai nepra- 
neszo^'lJet vasarinis valgis turi ir 
savo neparankumus, 
maitinamas molinos pienu,

ti. Paprastas dalykas yra matyti val
ka dar noturianezio dvieju metu Jau 
griaužiant. banalia afba saldaini. Vai
kai, kuriems toks valgis yra duoda
ma paprastai serga vlrduiu ligomis, 
įjuo kuriu kas vasara mlrszta tuks- 
tanczlal valku,
brangi valko sveikata,' neduos Jani to
kiu valgiu kurio Jo amžiui nėra tinka
mi, bot duos Jam regullarlszkiii ilktai 
tinkama valgi. į A

Antroj .dalyje pirmu $petU:. reikia 
jam duoti’ vaisiu skystimo, grūdinio 
valgio, džiovintos duonos, augalu sriu
bos ir klauszinlo tryniu.

Motina, kurini yrn

DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA 
IN LIETUVA

BALTIC STATES BANKA, 294 Eighth Ave. New York 
ir puikiausiu pa- 

Tasai milžiniszkas plaukiojau-
parengiapspqciale ekskursija djdži^msiu J.-

Jeigu kūdikis 
, mot Inos 

vargas yta daug mažesnis, Ir Jis yrn 
rogulariar.kai maitinamas kas tris nr 
keturias valandos ir gauna užtektinai 
vandens tarp valgiu jis turėtu augti 
puiidausiai. Bonka penimas kūdikis 
grelcziau gali nukenteti nuo vasaros 
karszcziu del sunkumo Iszlalkytl pie
ną saldžiu ir lluosu nuo ligos mikrobu. 
Plonas turi būti pristatomas szaltas, 
užklmsztORe bonkosc, ir turi bull lai
komas szaltai, kolroikla kūdikiui duo- 

Jelgu yra Abejone apie pieno ty
ruma, atsargiau yra plona atvirlntl 
nors per didžiuosius karszczius arba 
kūdikio viduriukai yra liuosi. Isz bon- 
kos penimieji kūdikiai turi mažiau 
gauti valgyti per karszczius ir turi būti 
lengvai penimi kol pradeda atvesti. 
Reikia duoti užtektinai vandens.

—t—
Maudyne.

Sveikas kūdikis, nežiuriant kiek am
žiaus, turi but kasdiena maudomas. 
Geriausiai mauditi rytmetį.
kada reikia JI vešiai užlaikyti, jis turi 
būti maudomas priesz* migdysiant. 
Drugnas vanduo, nuo 85e F., iki 90c 
F., yra geriausia, nors paaugėję vaikai 
mėgsta kiek vešesni. Visai mažai mui
lo reikia vartoti. Muilas niekad netu
ri būti staczlai trinamas ant kūno. Ir 
per karsztl kūdikis turi būti taip mau
domas kad vejas ant Jo nepūstu, nes 
jis lengvai suserga slogoms, Ir dėlto 
iszemus isz vandens, ji reikia tuojaus 
aprengti.

Iszmaudžius valkas turi būti szvel- I
niai ir asargiai nudžiovinamas, isz- 

abrusu tapnojant kuniuka. 
Talkom miliuku galiama truputi už
barstyti odos raukszles, kaip tai kirk- 
sznyse ir po pažastimis, bet daugum
as motinu per daug vartoja tu miliu
ku ir užkcmsza odos skylutes.

Per karsztl, kada oda gali bull kiek 
užsidegus, selenu maudyne gali kūdi
kiui pagelbėt!. Reikia bovelnini mai- 
sziuka lluosia sėlenoms pripildyta in- 
merkti in vandeni, ir iszspausti, ir tai 
daryti kol vanduo paliks pienuotas. 
Indcti kūdiki In maudyne, laikyti ke
lias mlnutas ir iszlmtl be plovimo.

Muilo nereikia vartoti.
—t—

M togas.
Labai Jaunas kūdikis didesne dali 

laiko praleidžia miegodamas, ir karsz
tis nelabai ji vargina Jeigu tinkamai 
aprengtas. Toks kūdikis, jeigu moti
nos pienu maitinamas, nieko nenu- 
kenezia nuo karszczjo. 
yra neramus ir nesmagus.
vienu metu senumo kūdikiui 14 valan
dų miego, kuriu jis reikalauja, visos 
pastangos turi but dedamos, kad palai 
kilis jo miegamąjį kambarį vešiai kaip 
naktį taip ir diena. Elektros vedykla 
pagelbės, ir miegamas prieaugis ap
saugotas nuo mušiu ir uodu yra sma
gus kūdikiui miegoti, 
einant miegoti palengvins jeigu nera
mus ir atvėsis užkaitusia oda, taip jis 
gales miegoti.

Molinos turi būti persergiamos kad 
neduotu kūdikiui vaistu kad ji užmig
dyti. Jeigu kūdikis nemiegos, yra prie 
žastls, kuria JI turi isztirti, bet niekad 
neturi duoti vaistu, Jei nebus daktaro 
insakyta.

Jeigu kūdikis turi viduj miegoti, 
Jis visuomet turi turėt savo lova, ir 
kur galiama savo kambarį, dėlto kad 

nuo laiko > paguldy-

II.

Vasara,

maudomas

lengvo tapnoja n t

Bet Jis dažnai
Kad davus

Maudyne priesz

nuolat teinljant

galėtu iszinlegoti 
mo, iki kėlimo rytmetį.

4-— U.-----

Kūdikiu Vasaros Apredalas.
Karsztis, koks esti nuo Birželio iki 

Rugsėjo m., daugumoje vietų Suv. Val
stijose, yra labai sunkus kūdikiui, ir 
daug triūso reikia motinai padėti, kad 
užlaikius ji ramiai,
jo valgi, apredala, maudyne ir t. t.

Kad užlaikius kūdiki ramiu per Lie
pos ir Rugpluczio m., karszczius, rei
kia Ji labai lengvai aprengti, jeigu bu
tu reikalas galiama beveik visai nu
rengusi laikyti per karszcziausi die
nos laika. Vilnones juostos, vystiklu 
ir plono apvalkalo užtenka, jei motina 
pasistengs apmauti Jam paneziakas, 
marazkiniukus ir kitus drabužius kaip 
diena pradeda atvesti.
svarbu Jo ncužszaldyti, ir jeigu staiga 
atvesta, taip kaip priesz vėtra arba 
smarkus vejas pradeda pusti valka 
luojaus reikia taip aprengti, kad jis 
negalėtu staiga atvesti.

Szlaureje, Ir vakaruose,
turi būti pritaikinami prie oro. 
būti kars z. t u dienu, kuomet valka rei
kėtų aprengti taip kaip aukszcziau ap- 
raszyta, bet goriausia yra, ir vaikas 
bus ramus su plonais marszkinials, 
Juosta, ir suknele su vilnoniu ap^h 
austuvu vešesniame oro.
vaiku kojos turi būti sziltai užlaiko
mos su plonomis vilnonėmis panczla- 
komis kurios apdengia visa koja.

Senesniems vaikams nėra reikalo 
turėti paneziakas ir czeverykus per 
karszczius.

Motina pati turi nuspręsti kad per
mainas reikia daryti, kad užlaikiufi 
valka pmlu.

Yra labai

drabužiai
Gali

Mažuczlu

.Antruose, metuose jam duoti grūdi
nio valgio, pieno, tyte Ir vakare, klau- 
sziniu,.augalu 
sviestu vidurdieniu 
gini turi susidėti tik isz pieno.

—t—
ViiNiiriiils Valgis.

Motinos visuomet stengdamos val
kus užganėdinti, kartais noiszmintin- 
gai Jiems valia duoda. Ypatingai kau
link maisto. Skanumynai nuo szolrny- 
nos stalo ir visokį paragavimai suga
dina kūdikio naturaliszka apetitą del 
paprasto naudingo maisto, 
galime matyti motina duodant kudi-l 
kini paragauti szaltos koszes arba ko
kio ten gerymo kuomet Ji pati sustoja 
sau nusipirkti. Namie daryta szalta 
koszc galima duoti dvieju metu kudi-. 
klul su plotais, bet no pirktas, nes ne
galima žinoti isz ko padaryta.

Vieton szaltos koszes, gcrtaiis paga
minti vaisiu gerymus ir rogularlszkal 
vaikams duoti, 
saldus sirapus.

sriubos, ' su duona Ir 
valgiu. Kiti val-

Ne syki

Nepatartina vartoti 
Kaiktirlos motinos 

duoda vaikams szaltos arbatos arba 
kavos, tas pavojingai Sznltas vanduo 
kūdikiui geriausias gorymas. ' l

. , 1 į! ’

. • . -t-
Kudlkis Ir j’ii Bonkii.

N

Jeigu del geros priežasties kūdikis 
krūtimi nepenietasfiurl būti bonka pe- 

Vicnintclis 'inotinos pieno už- 
yra

notas.
vaduotojas yra karves pienas — Ir 
kožnas kūdikio valgis turi susidėti isz 
dalies pieno. Motinai sunku gauti gero 
pieno, užlaikyti szvarial ir szaltal Iki 
vartojimo ir po tam tinkamai prttal- 

Gcrlausla virti plona prieszkytl.
vartojant.

Sulig sekanežiu senumu kūdikis tu
ri imti sckanczlal pieno:
Amžius. Kiek turi gauti.

1 savaite......
1 menesio.....
3 menesiu. ...
6 menesiu....
8 menesiu.....

..% uncijos.
... 2‘Xj ikl 3% uneiju.

.1 iki uneiju.
.. .6 uncijas,
... 8 uncijas.

Motinos Pienus.
Motinos pienas yra geriausia kūdi

kio gyvastį ir sveikata užlaikyti, hr nei 
vienas isz kitu motinos patarnavimu 
nėra taip svarbus kaip josj pienas.

Pirmuose menesiuose savo gyveni
mo kūdikis neturi imti Jokio kito val
gio tiktai vasaros laiku galima duoti 
alszaldyto vandens kelis sykius in die
na. . Bet kūdikis maitinamas ir moti
nos pienu gali nukenteti, Jeigu Jis per
si vai go.

i

I

Gali, būti

Daugumas gydytoju pripa
žįsta, kad nemažiau kaip 3 valandos 
turi praeiti tarp valgidinimu ir valkus 
geriau auga,jeigu penimas kas ketu
rias valandas,.

Jeigu motinos pienas pasirodo kad 
nebetinka kūdikiui, motinai gal rei
kia tinkamesnio valgio, ir permainų 
Jos gyvenimo paprpcziu.
kad vaikas yra penimas per tankiai 
arba duodamas per daug ant sykio, 
nes lengva pervalgidinti kūdiki ypacz 
kada motina turi perdaug pieno. Jei
gu kūdikis negauna užtektinai moti
nos pieno, gali prisieiti vartoti truputi 
karves pieno. Motina turi saugotis, 
kad turėtu užtektinai pieno nors per 
pirmus szeszius menesius kūdikio 
gyvenimo.

Yra svarbu kūdikio gerovei kad mo
tina stengtus pati užsilaikyti geroj 
sveikatoj. Jos valgis, miegas manksz- 
tinimas ir apsižiurejimas yra labai 

Patarimai kaip užsilaikyti 
motinoms bus siuneziamas veltui vi
soms kurios pareikalaus bulctino 
‘Kūdikiu Priežiūra’ (Care of Children) 
isz Vaiku Biuro, Suvienytu Valstijų 
Darbo Departamento, (Children’s Bu
reau, U. S. Department of Labor), 
Washington, D. C.

—Foreign Language Infor. Service.

szeszius

.svarbu.

pareikalaus

U. S. Department of

I. R-
T

5

GYVENIMAI SZVENTUJU
Suraszyti del kiekvienos dienos 

per visus metus

Drucziai apdaryta kietais juo
dais apdarais, vienoje knygoje.
1269 puslapiai. Tiktai $5.00

* .. ’

W. D. BOOZKAUSKAS-CO. 
MAH ANO Y CITY, PA.

—       .................... .i—p.
Knygele Draugystėms del 
iszmokejlmo pinigu ligonia
ms - - ' - - , 50c.

KVITU Knygele Draugystėms, del

KVITU
Kanierlaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu; -z - - f .-.. • f'UBOc. 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
M4HAN0Y ęiI’Y. PA.

)

šaulyje laivu MAJESTIC.
tis palocius iszplauks isz New Yorko 29 LIEPOS (July). 
Keleivius lydės isz New Yorko 
pasiuntinys p. Rapolas Kruczas, 
lietuviu ekskursija naujuoju didlaiviu nutrauks ant kru- 
taneziuju paveikslu (moving pictures.

Laivas ^MAJESTIC teip yra didelis, 
kad jokios
siupti., Keleiviams nereikia juru liga 

mandagus pa- 
, gražus kambariai pasil- 

deniai pasivaikszcziojimui 
atskiri kambariai kiekvienai szeimy-

< I |(| *

nai, (pavieniai irgi gauna atskirus kambarius po dvi, ar 
keturias lovas kiekviename) szvarus ir naujausi patogumai 
tai po laivo ypatybes.

Kelione isz New Yorko in Kauna užims vos 9 dienas! 
Laivakorte iki Kauno $107.50;
vos) $106.50. War Tax $5.

Skubinkitės užsisakyti vietas, nes jau nedaug teliko.
Platesni tos ekskursijos apraszyma ir visus patarimus 

iszsiunczia BALTIC STATES BANK kiekvinam.
kite tuoj, adresuodami:

M
, h A

r v 

mA
x
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1 I

1 L

“MAJESTIC" Didžlausis Laivas

sirgti.

in pat Kauna, Banko 
kuris szia pirmutinė

vilnys neinstengia jo pa-

Gardus valgis 
tarnavimas
sėjimui, 9 4

irgi gauna atskirus kambarius po dvi

iki Karaliaucziaus (Pilia-

Kaszy-

BALTIC STATES BANK
’ . I

294 Eighth Ave. New YorkJ

i t
T
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GREIČIAUSI MODERNIŠKI LAIVAI 
PASAULI.! A. GERIAUSIAS VATA R- 

N AIM AS FASAŽ1ERIAMAS.
Jusu miešto randasi musu agentas.

In Lietuva, Lenkija, Rusija, Latvija, 
Ukrainia ir visus Baltikos Valstijas.

PER HAMBURGĄ
SAXON IA 
(AROMA 
Kabineo $130.

Tax $5 extra.

..................... 1 Liepos
................... 29 Liepos 
l'reczla klesii $103.50

Per Liverpool ir Glasgow
SCYTHIA .......................... 22 Juniaus
LACONIA .............................. 6 Liepos
CARMAMA .......................... 13 Liepos

Ekskurclja su palydovu su kondicijas 
prie Southampton hi Danzlgn, Pilava 
ir Li|mva:
I’er Southampton KOŽNA UTARN1KA 
Laivai: MAURETANIA, AQUITAN1A 

1R BERENGAR1A.
Per Anglija ar( .Hamburgu in Danziga 
$106.50. In Libava $107. Tax $5 extra

Laivakortes Vėl Atpigo
In Klaipeda .............. $107.00
In Liepoju....................$107.00
InPiliava-Karaliaucziu $106.50

(WAR TAX $5.00)

Pinigu Siuntimas in Lietuva 
Žemiausiu dienos kursu.

Pinigus Lietuvoje gauna arczlausiame 
paszte laiko 25—30 dienu.

P. MIKOLAINIS, į
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

i

I

N. Y.
A n t» • S

A

IN PILIAVA
PER HAMBURGA 

Neužkliudant Lenku Koridoriaus. 
Puikiausi Nauji “O" Garlaiviai.

VANDYCK 17 Juliaus ir 20 July
O ROPES A 22 July Ir 2« Augusta

24 Jiiniaus, 5 Aughsto 
'ORIHJNA.... 8 Llępos, 12 Augusto 
TAURAN .............  15 Liepos

ORBITA

Tiesiai in Cherbourg. 
Southampton ir Hamburg.

Visos atskirtos kajutos. N6ra 
extra mokeseziu.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET COMPANY.

SANDERSON & SON Ipo’ Agents
2« HROADWAY. NEW YORK.’ 

Clilcage: 117 W. Washington St
Ar pnH vietini laivakorcziu agentu.

I
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RALTIJOSAMERIKOQ
U LINIJA 9Broadvay, Nev"\ork.NY

TIESIkElIONeILIETUX^\
1 PER hUXMBUR.GyX,PTl

t

bLXMBUR GzV.PlLlANĄ 
ARBA LIEPOJU.

Lietuvei važuojant in Pillava aplenkia 
lenku juosta (karidora)

Visa trcczia klasa padalinta in kam- 
barns ant 2, 4, 6 Ir 8 lovų.

POLONIA ...........  28 Juniaus
LATVIA....................5 Liepos ,

Isz New Yorko ar Philadelphia in Hamburgą 
In Pillava $10050. In Liepoju $107.

Mes užmokame už tikieta Isz New Yorko in 
Philadelphia. Kreipkitės pas vietini agenta. *

3.50.

CHA S. S. FARMLEY 
Ileal Estate Agent Notary rublio

Jeigu norite pirkti ar parduoti Šlubas, 
mes galime jumis tame patarnauti. 
Randavojame namus, koletavojamo 

randas ir teip tolinus.
23S IV, Centre SU M n h a n o y City, Pa.

VILTIS PLIKIAMS.
Arablszka Mostis yra tikrai pasek

minga ir kas prisiuns keliolika štam
pu ir savo adresa tai aplaikys trijų 
arabiszku gyduolių dykai. Raszykite 
ant szio adreso Dr. Jmbco, 236 Broad
way, Box 9, Brooklyn, N. Y. Panaudo
kite isz szios progos visi kurio yra 
pus-plikial arba vlsa| yra nuplikta, t.f

i Imi
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA NEW YORK

I

LIETUVIAI KREIPKITE PRIE SAVŲJŲ. 
k Keliauk isz Lietuvos ir in Lietuva visada per George J.

nes czionai parduodamos laiva-,Bartaszius Agentūra, :
• koines pigiausia kaina ne tik jsz New Yorko ir, Bostono,

I

■** ’ I v r ’
bot ir isz vjsu kitu portu. Pinigus siuneziame su pilniąu-
šia gvarantija in visas dalis pasaulio pagal žemiausia 
dienos kursą ir norintiems iszmainome. Turime artimus 
ryszius su Lietuvos Ūkio Banku Kaune.
Pasportus ir kitus Dokumentus su Notaro ir Lietuvos 
Atstovo patvirtinimais teisingai, pigiai ir greitai. Užlai
kome Vieszguti del laikino keliavin apsigyvenimo. Rei
kalaukite musu pinigu ir laivakorcziu kurso ir visokiu 
patarimo, laiszkais arba atsilankus ypatiszkai, o suteik
simo juos dykai po sekanežiu dntraszu:

GEORGE J. BARTASZIUS
498 Washington St, ,: , New York, N. Y,

Padaromo

i

I
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Vis
kas užversta sudužusiais pa
juodusiais plytgaliais. Czia ge
ležgaliai, balkiai, arba susirai- 
cziusios skardos szmotai nuo 
ugnies karszczio.

Tris dienas ir tris naktis czia 
blaszkesi, lyg juriu vilnys, ug
nis. Kilo ore didžiuliu kibirksz- 
eziu stulpai ir anksztai pasi
sukę ratu — vėl krito žemyn 
ant nauju triobeliu; sužibėda
vo vis daugiau ugnies lii'žuviu, 
tartum nematomos rankos de- 
giojamos žvakes. Su trenksmu 
griuvo trijų, keturiu auksztu 
namai, užpildami gatves griu- 

ket virt daliu 
miesto beliko nepereinamu 
griuvėsiu krūvos 
ežiomis krosnimis.

Asz vilkaus per ugniaviete; 
kartais isz po mano kojų prasi- 
muszdavo durnai ir per batu 
padus pajusdavau karszti. Vie
tomis namu pamatai buvo dar 
užsilikę, kad galėjai aiszkiai 
perstatyt padėjimu kambariu. 
Nenoromis apsistoji ir užsi- 
mastai.

Kaip beprotisžkai 
tingu kare!
va ji ir nuszlnoja viską sau nuo 
kelio. Suprantama, 
miau sziuose namuose gyvqno 
žmones, kurie savo 
vo toli nuo kares.
kartos, sziandiena jau sugriu
vusiu namu, sienose; visuomet 
czia vieszpatavo taikus darbsz- 
tumas, tykus ramybes gyveni
mas. Bet priėjo nuožmusis lai
kas ir nepraszoma-nelaukiama 
baisi viesznia-kare užslinko ir 

Sugriovė, sulaužė viską, 
jązarde, padege ir taip pat 
Trauko tMyn.

— Del Dievo! — Ar 
rna taip gazdint ?...

Isz už

į

Ii

•II
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vėsiais. Isz trijų
beliko

su st v ra ii-

negailes-
Lyg audra užgriu-

ežia pi r-

dvasia bu- 
Pragyveno

czia.

gali-

apdbgusios krosnies,

beūsis jo veidas, 
raukszlemis su-

pa žiu reti
Beprotisžkai trys

Praszome

visai beprotisžkai iszlindo esy
be, juodame ploname drabužy 
su nudėvėta balta apykakle — 
bebarzdis ir 
tankiomis 
raukszletas. 

_  4 *
griuvėsiu!
ketvirtadaliai miesto sugriau
ta, sunaikinta! Nepatikesite 
kaip tai skaudu! Zinia ant ma
no akiu tie visi namai iszaugo 

•— asz czia trisdeszimts septyni 
Inetai gyvenu, prie iždo tar
nyste turiu! Taip!”

Ir nelaukdamas isz manes 
jokio užklausimo, nei žiūrėda
mas ar asz sutinku klausvti — 
jis vis skubėdamas pasakojo.

“Atėjo diena, 
landose
siaut — jau j u nebuvo: 
sako visi iszejo!” 
dėjo eiti vis tolyn 
Pilnas miestas
buvo. Ir isz karto 
krautuves daužyti ir 
Tuom pat laiku 
Jau taip doge, taip dege — 
tokio gaisro 
neužmirsziu! ’ ’

i ■
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dviejose va- 
— musiszkius klau- 

‘ nėra, 
O kaip pra-

ir tolvn. 
ju pripildytas | 

pradėjo 
pleszti. 

ir užsidegė.
asz 

savo gyvenime 
e

— Sakykite — užklausiau: 
kur dabar raudasi szeimy-

Visaip! Didele dalis 
iszvažiavo, paspejus sugriebti 

Kurie vargingesni,

O kur gi jie priglaudę?

Tarp

ežios glaudžiasi. Tartum tabo
ru jie ten padare. Ypatingai 
žingeidi!! Jus praeikite jei in- 
domaujate!”

griuvėsiu aplink —
isztolo didžiuojasi pilka dide
le bažnvczia. Patraukiau ten.

Vietos bažnyczia garsi per 
koki szimta verstu visoje apy
linkėje. Ji garsi savo senumu 
ir didumu. Kas del senumo 
tikrai nežinau. Man pasakojo, 
jog ji turinti apie szeszis szim- 
tus metu. Auksztybo jos in pa
danges iszsiduodanti. Kada asz 
važiavau czia su automobiliu, 
lygiu ir kietu plentu, szoferis 
kaip tai atsigrižes suszuko:

— ‘‘Sztai varpine Sz-liu baž
nyczios. O isz czia lyg Sz-liu — 
trisdeszimt verstu.

Kada miestas dar buvo mu
su pusėje, in vakarus nuo jo

gaisre > paskendę

, > •.*<.- ■ • h

— “Taip iszbegome.”
Ir su didžiausiu kalbingumu, 

senute apsakinėjo viena isz is
torijų, kuriomis taip turtingas 
sz i s kares 
krasztas.

Ju buvo tik dviese — senu
kas ir jiji. Buvo vaikai — isz- 
mire. Vienas anūkas Ameri- 

kareivijoj, ant ka- 
Senute žila, jau baigia 

.septyniasdeszimtis — senukui 
septynios. Gyveno jie 

, mirties belaukdami. 
Kaip netikėtai atėjo vokiecziai, 
pradėjo vogti pleszti. Senukas 
sako:

Vienas 
k oje, kitas 
res.

visos i 
ramiai,

innu [ '1111 » w (i i uo J'r

ėjo kovos. Vokiecziai manyda
mi, kad bažnyczios bokszte in- 
taisyta temijimo stotis — už
pylė senąją bažnyczia granato
mis. Vienok isz ju nei viena 
nenukrito ant stogo ar sienų 
Aukszcziausiojo namu. Iszby- 
rejo tik visi stikai languose ir 
vietomis atatruko zimsai.

Inejus vokieeziams in mies
tą prasidėjo gaisras. Plėnys 
szokinejo nuo vienu namu ant 
kitu. Isz trijų pusiu aplink baž
nyczia bangavo ugnine jura, 

aukszto szvento- 
lindo per ji

Priėjo lyg 
riaus aptvėrimo, 
palikdama savo pėdsaku, bet 
in szvontoriu neperši mete. Ir 
tartum aukszcziau iszkilmin- 

stojosi bažnyczia, tarp
sunaikinto kvartalo.

— Dievo stebuklas, 
buklus Dievo! — kalbėjo žmo
nes.

Nestebėtina, kad
sodieeziai kovos lauke, tarpe 
Itulku szvilpimo ir trenksmo 
granatu

ginu

ste-

atsirado

pamėtė viską — 
bego in miestą, skubinosi prie 
vieninteles varge priebegos — 
bažnyczios ir glaudėsi po jos 
auksztuoju boksztu.

Bažnvczia stovi 
les,
kalvos. Asz užsiraugiau ant 
vieno stogo — ir aiszkiai stojo
si prieszais margas paveikslas; 
visa pabėgėliu prieglauda atsi
vėrė priesz mano akis.

Einant artyn *bažnvežios — 
ugnies ženklai aiszkiai maže-

Sudego sukritę stogai — 
bet sienos užsiliko czielos ir 
krūvos gatvplc&^ueužtvenktos 
griuvėsiais. Dabar jos pilnos 
žmonių marguoso drabužiuose 
ir man primine toji ju iszvaiz- 
da azijine dali Konstantinopo
lio — jo gyventojus. Saule isz 
aukszto szviete savo kaitriais 
spinduliais.

Nusileidžiu

ant nedide
lio t su statokais krantais 

Asz užsiraugiau

.)<>•

— Blogi dalykai žmonel; 
reikia kraustytis miestan.
• — Neleidžia jau vokiecziai 
— atsako ji.

— Bet mes nakti iszeisime. 
Pasikinkysime arkliuką, taip 
miszku, pelkėmis dasigausime 
lyg miesto. Asz toki keleli ži
nau, jog musu nieks nepaims.,;

tiek daiktU’Susirinkę sziek i 
ir valgymu, vakare, kada sutjl 

pakinkė senukas arklį 
per daržus, taip 

ant kelio 
Pravažiavo 

versta — vis gerai. Staigu už
lekia vokiecziai, žvalgai. Senu
te isz vežimo laukan, o senukui 
prisakė važiuot atgal. Norėjo 
senute pasilikti prie vyro — 
neprileido. Daryti nebuvo ka, 
ėjau peszczia. Ir lyg ryto pasie
kiau miestą. Ir pirmu žygiu, 
žinoma, prie bažnyczios.

— O kur dabar senukas? — 
klausiau.

— Kas-gi

mo, 
persikraustė 
pakraszcziais lauku 
isz važiavo.

ji žino ? Su vo- 
kieczihis pasiliko. Gyvas gal, o 
gal ir užmusze!”

Kalbėjo ji be jokio jausmo? 
turbut.Pailso turbut. Septyniasde- 

szimt pragyvent — galima pa
ilst. Prie minties apie persis
kyrimu su vyru, apiė mirti, jau 
priprato. Taip,. JumIJ r imtu vo-
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hos sziu sunaikintuT gyvenimu!
________ i i 
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ka*galejo. 
tie pasiliko.

■ i)'
Po atviru dangumi?
V — “Del 1 ko gi po atviru 
flangam! — su panieka jis 
pastebėjo — geri .žmones pri
glaudę, pas kuriuos dar namai 
szeip teip užsiliko. Kitu yra ir 
po atviru dangum, sztai ten 
prie bažnyczios. Tik jie ne mu- 
siszkiai iniestelenai, 
nykszcziai o pabėgėliai isz 
apylinkes sodžių. Sodžiai tai 
lyg žvakes jau antra‘Savaite 
liepsnoja. Padegėliai pas mus 
įr traukia. Ir taip ka‘ųr jie ka
talikai, tai tiėsiai pric'bažhy-

/l' *

ne czio-

nuo stogo, einu 
per daržu in viena isz gatvelių. 
Iszdeszines inejimas in... Kada 
tai buvo n amai,***71 a bar tik pa
siliko keturios apnikusios dū
mais sienos be stogo ir lubu su 
keletą kiauliniu vietoje langu 
ir duru.
sienų
trioba. Stovi lovos, stalai, kej 

Mes, suolai, krosnyje pleszka 
i ugnis.
I Ant slenksczio trys senutes, 
i Viena siuva, kitos dvi sėdi su-

dabar tik pa-

Bet tarp tu keturiu 
prirengta gyvenamoji

kiecziai ka daryt su senuku? 
Ar patiktu ? Ne per ka. Iszvys 
vokieczius ir ji pati vėl sugrisz 
sodžiun.

Taip, kad nelaime jos ne 
taip didele sulyginant su nelai
mėmis kitu.

— “Sztai jau tai nelaime!
— parode ji galva in szali.

Ir tik dabar patemijau ke
liuose žingsniuose sunykusi, 
prisiszliejusi arti prie sienos, 
moteriszkes paveiksiu.

Isznaujo eina 
toks jau trumpas, 
prastas, bet dar labjaus pilnas 
szaltos liūdnos baimes.

In taji sodžių, kur ji gyve
no — atjojo czielas eskadronas 
vokieeziux Pasirenge nakvoti. 
Buvo paskirta septyni karei
viai jos grinezioje ilsėtis. Pa
vakarieniavo sugulė. Vokie
cziai ant aslos pasiklojo sziau- 
du o ji su vaikais kaip visuo
met. Du vaikucziai jos buvo: 
berniukai penkiolikos ir mer
gaite trylikos metu.

Begulint vienas isz kareiviu 
kuris visai g^rni

sodžiun.

pasakojimas, 
taip lygiai

Pasirenge nakvoti.

g'erai rusu kalba 
vartojo — klausia:

— “Sžbimininke — o kurt v 
tavo vyras?” 

_ 44
kareivis, atsarginis.

Perdavė vokietis tai savo 
deje rankas ant keliu sznokasi, Į draugams. Jie eme nerimauti, 
taip ramiai, taikiai, lyg tartuig | Ir vėl szis sako szeimininkei: 

-- sako -rr tavo .f ( . ■ r r J nnieko neatsitiko, lyg savo griiįįį 
ežioje.
mums

y

Dabar ant kares! Jis

— “Jaigu,7< . 9 TTj i y n . 7 > į . „ r r \ m

Ir rodos visiems na- vyras kareivis mes ir-gi karei- 
taip ir privalo būti be| viai >— reiszkia 

stogo, labu ir langu.
— Tai jusu namai? — ap

sistojęs užklausiau.
— “Ne, ne musu!
— O keno-gi ?

Szeimininku nėra, isze-i <

jo.”
— 0 jus isz kur ?
— “ Asz isz Roziliu, 

Kybartu. ”
'J^Itebėgot? M

iii niesiny-
i 4

Mergina 
ežia užklausė:

inejus
Duokite man

i u

verszio galva”.
Linksmas mesinikas atsake: 

Gaila, bet neturiu, turiu vieni i

savo galva”.
Mergina: 

netinka.
“Nenoriu, ta man 

Mano motina nori 
gauti tokia galva, kurioje yra 
smegenų”!...

nekvepa.

>

TARADAIKA.

Jeigu kas gere už daug, 
Veluk suvis paliaut, 
Ohajaus 'gubemijoi,

Nedydelioje apigardoi
. ■ rr

Yra ir
Vienas geras girtuokly 
Netikins ir paklydėlis.

Kad ir gerai fabrike uždirbo, 
Tai ir viską pradirbo.

Sustojo darbas ant poros die
nu, 

del

Terp davadnu žmonių, 
keletas girtuokliu.

h,

Atnaujino jam gyvasti.
Pauksztis tupėdamas ant 

stiklo szampano kurio paraga- 
“Szirdeles tai pui

kus szulinis, kada
v o kalba:

ižgeriau
truputi tojo vandens, tai pajų- 
tau suvijo 
man visas

nauja gyvastį, net 
svietas apsisuko 

augsztyn kojom.

lykas — atminties nustojo...
O czia kareiviai savo gyvu- 

liszkumu puolėsi ir ant dukre
les, nežiūrėdami, kad ji dar 
kūdikis.

Gi priesz pat ryta — staigu 
užsidegė grinczia — isz visu 
keturiu kereziu. Vokiecziai isz 
grinezios laukan.
kiu iszbego. Iszszokus ant kie
mo ir czia tik atsiminė:

— Vaikai! — — szaukia — 
vaikai ten mano pasiliko!

Norėjo ji vidun bėgti, bot 
kareiviai pagriebė už ranku 
laike tvirtai, atkalbinėdami. — 
“Kur tu mažoji? — sudegsi! 
Vėlu jau vaikus gelbėti!”

isztikruju, 
szali u, lyg

kad

Gal ir turėjo protą kad už 
tokio ne ėjo.

— Žinai Jonai.... Yra sakvta 
kad gražiausios kvietkos visai 

o gražiausi pauksz-
cziai ne turi balso!....

.L. Teip— ir gražiausios mer 
gos neturi proto.... vakar viena 
tokia atsisako*su manim ženy- 
tis!...

Jiji: i i Linksma man girdėti 
kad jau nepraleidi savo pini
gus kaieziamoje už ta bjaurybeO’

D

gėrimą”.
Jisai: “T 

dar asz su maniszke darome 
namie geresni “sztopa 
daug pigiau mumis kasztuoja

l’eisybe sakai. Mat

y y ir tai
y J

Buvo džiaugsmas
* t nok Ii u,

O kad buvo liuesu diena, 
Suėjo in urvą viena.

M unszaines pasiszapavo, 
Gere,

iri r-

• 3. ■ , ■ ■ •• v

rV|,''"1 f'*. . ' XTNiekibii itetkiisio bizlimk
............................

P
Gyvendamas paleistuvavd

Ir tokia smerti gavo, 
Net ir locna pati isz$ižadejo, 
Ba gero gyvenimo neturėjo. 

Ir kožnas girtuoklis teip atliks 
Kaip gyvulis pastips.

♦ # M

Tai bent žmoniszkai padare 
Jeigu net vidurius iszvare,

Kada gerai turėjo galvoje;
Du galimai susirėmė, G 

Vienas kita smarkef jmetne, 
Ir kaip drūtesnis suspaudė, 

Net vidurius silpnesnio isz- 
spaude.

Vieni sako, kad iszejo žarnos, 
Kiti kad geltonos sriutos. 
Teisybe,

F

>

į

1,
■iii

I
♦

ė

i

Vienoje karczemoje

žmonis dalaikyti 
negalėjo.

Ba labai atsidavinejo;
Kad ir žveriszkai, 

Bile vvriftzkai.
Juk kur tik Lietuvei suejna 

Tai vis puikei apsiejna.
Žmogelis ta padare,

Juk netrukus numirė, 
O kada daktarai apžiurėjo, 
Tai sutrintas žarnas turėjo. 
Tai matote ka latrysta daro, 
Jog net isz svieto iszvaro, 

O tai vis girtavimas, 
Ir neiszmintingumas!

i

i

ploVojo na ir svaiguli 
gavo.

Kada valgyt pradėjo, 
Vos girtuoklys pirma kasai 

insidejo 
Akis pastate, pastyro,

Kąsnis gerklėje stojo, ne nu
rijo.

Pradėjo szaukt, 
Kaip gyvulis baubt. 
Pamate jojo draugai, 
Jog cze bus negerai,

Iszbego isz st u bos, 
Nežinodami rodos.

Daktaras atėjo, 
Ir graboriu su savim turėjo, 
Girtuoklis susmukias gulėjo, 
Graborius pas save paėmė, 

Ba ne norėjo laikyt tame namo, 
Palaike kėlės dienas, 

O draugai neatlanke ne vienas. 
O ir paezia turėjo, 

Bet su jaja gyvent ne norėjo, 
Tai kada datfe jiai žinia kad 

pribūta, 
Savo vyra palaidotu, 

Žmonele rankas pakrato,
Ir atsake:

Už gyvjasczio nenorėjo 
apie mane žinoti,

Gal sau dabar gulėti; 
Ir in pekla keliauti.

Ir teip apie szeszes
gulėjo,

Ant galo geri žmonis ant kū
no susimylėjo, 

Surinko kiek pinigu, 
Kana užkasė szale kapiniu. , 
Matot kokia pabaiga palai- 

v duno,

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto I 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odų kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuoj aus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savogal-

odų kasdien per kokią

Ruffles nuolatos ir po to, ir

vaikus?!”
sakymo bego toliau.
O sztai būrelis vaiku, laiko to
kio pat pabėgimo, pametusiu 
savo tėvus... Nelaimingi mažiu- 

prisiglaude prie 
sėdi tvkiai ir tik 

retkareziais iszgastingai suszni

— Ir nelaukdama at-

kai anksztai 
viens kito,

Ji ir-gi sy- bžda.

J y

grinczia isz 
krūva žabuvisu

liepsnojo. O jie taip ir iszlaike 
nelaimingaja, kolei stogas ne- 
inkrito. O paskui patys isz- 
vaikszcziojo kas sau, po kitus 
kiemus. Suprantama, jie patis 
grinczia padega, kad padengus 
savo piktadarybes.

Eik
Skuskis! Kam ?.-.

Pastovėjo, pastovėjo 
minga-iszniekintoji, ant gimti- 

neužraudo ji dar

m

jis

dienas

padarysi?
Taip, k a 

jeszkok ju!

neini-

nas pelenu
gi —- aszaru nebuvo, ir pasilei
do in miestą.

— Nes czia — pridėjo se
nute — visi eina! Czia prie 
szios bažnyczios kiekvienas 
skubinasi su savo nelaimėmis. 
Taip dare musu tėvai, taip i 
mes tebbdaroineZ A ' ' < ' VP

vos odų švaria ir sveika ir 
savo iplaukus gražiais ir žvil* 
gančiais.
Kaina 65o. aptiokose, arba prisiei
kite 75c. tiesiai į labaratoriję.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

Prie apdegusios iszirusios 
sienos namu, ant paskleistu 
kailiniu ant žemes — guli sun
kiai stenėdamas žilas 
kas... Jis mirszta...
spėkų, pergyvenes savo geroka 
amžiaus gala ant krosnies, nuo 
kurio jau nebenulipe keletu 
metu. Atėjo vokiecziai, nutrau
kė ji nuo krosnies, o vienas 
dar isz ju — sunkiai užkirto 
per peczius, kad 
kojų iszsilaike;
doge. Visi iszejo, iszropojo ir 
jis. Dvideszimt verstu tris die- 

ėjo. Atėjo ir sugriuvo...
i ne gimtinėje grin- 

czioje, ne ant kyosnies, kur tė
vu tėvai pasimirdavo, bet pu- 
szalej svetimos sienos, lyg koks 
valkata, lyg szuo..

Moteriszke sėdi 
verkia; tęva ir paaugusiu du 
su n u vokiecziai iszsi vede sau 
iii Vokietija nelaisvėn...

GYVENIMAI
Sz. Marijos Panos

TREKE TIKTAI »<■
W. D. BocakowakUCo, 

Mahanoy City. Pa.

PADEKAVOJIMAS UZ 
PATARNAVIMA

I zff • P

vos-vos ant 
o grinczia pa

nas
Mirszta jis

ir karcziai

Tur
būt jau ir negrįsz jie niekuo
met.

Daug nelaimiu, * sielvartu

■ . .. o ■■■ ■■ - J P 4*11

Juozas Vieša isz Scranton, Pa. kuris pirko laivakorte! 
ir dare pasporta “Vienybes’’ Skyriuje, 1812 N. Main 
Ave. atsiuntė laiszka savo draugui Scrantoniecziui 
Juozui Siniauskui isz Rotterdamo ir liepe kad Siniauskas 
nueitu in “Vienybes” ofisą ir padėkavotu už taip man
dagu ir gera patamavima. Padėkavone yra užtai kad J. 
Viesas buvo gerai New Yorke patiktas, per “Vienybes” 
centarali ofisu visokuo aprūpintas, palidėtas ant laivo 
drauge su visu bagažu. Jis džiaugiąsis kad turėjo puikia 
keione ir pataria visiems važiuoti in Lietuva .per “Vie
nybe” nes kaip New Yorke, taip ir visoje kelionėje jokios
bėdos neturėjo. (Pasiraszo) JUOZAS VIEŠA.

Isztikruju taip yra, kad keleiviai kurie važiuoja Lietuvon
per “Vienybe” negali susitikti su jokiu keblumu. Dėlto 1 
kad “Vienybes” ofisas randasi prie laiviniu prieplaukų, 1 
taip kad lengva kiekviena keleivi palideti, nuvesti in 
vieta kur reikia užsimokėti taksu, aprūpinti su nakvine 
ir visais kitais reikalais. Tad kurie tik rengites trumpu 
laiku keliauti Lietuvon, visi kreipkitės prie “Vienybes”- 
Agenturo, ar in centrali ofisą ar in skyrių, visur gausite' 
vienpda patarnayima. Kam yra areziai ir pakeliui, tai 
patartina kad kreiptumėtės, ar laiszkais ar ypatiszkai in'J

_ . _ . . . aszaru susirinko pas bažnyczia.
11 Taip daug, kad bažnyczios

Asz eidamas šiaurtfis, krei
vais 1 skersgatviais,'’ kai kur 
apsistoja ir užkalbinu. Ir per
sitikrinau, kad taip isztikruju

Prie kryžiaus stovinezio 
anksztai aijt žilojo* bažnyczios 
bokszto — 
riuos nelaukiama užplaukusi

iszmusze isz gi-

yra.

susirinko visi, ku-

(t

boksztas net pražilo ir papil-d 
kejo. Bet kaip pradeda skam-j 
binti isz jo rodosi kad jisį 
griaudžiai dejuodamas — siun4 
ežia auksztyn sunku prakeikit 
ma tiems, ktirie užliejo uolai*;: 
mernis szia taikia szali....

<. i 1 r

—Isz Rusu kalbos! 
GurklianiszkisJ ’ D i •■

O i

1 Ii

Senintu skyrių, o kas manote kad ten nepąranku, kreip
kitės tiesiog in centra.
Liepos menesiais plaukia dideli ir greiti aivai ir daųgęlis 
žmonių stengėsi kad aut ju gauti vieta, tai manantiems 
tuose menesiose keliauti patarimu ilgai nelaukti, bet. 
■tuojaus rasžykite mums laiszkus, o mes nueisime ir už-j* 
sakysime jums tinkamus, treczios ar antros klesosjkam-| 
bariukus, kur smagiai keliausite kuomet isz kalno uisi-lj 

gausite geresni kambariuka. . Klauskite 
platesniu infonnaciju laiszkais. j

Dabarte Gegužio, Birželio (ir

karęs; vilnis iszmusze isz gi
liu, motaįs invažinetu gyveni
mo yežju; ju turtą nuszlave ug- 
nirhįt’! žemele;— aplaistė krau- 
.iu- / t t

Sfltfti moteriszke, kuriai lai
ko bėgimo isz liepąnojanczio 
gimtines kaimo — pražuvo 
vaikai. Prapuolė kuktai kely... 
Nelaimingoji puola pirmuti- 

tartum kureziai-niani imitaikiusiam ant kelio:
I — uGhl jus ii'iatete mano

— tu mums
žmona.

Ir puolėsi prie jos kareiviai. 
Vaikai suklyko, o berniukas 
užsimojo ir isz visu pajėgu už
kirto vienam per veidą. Czia ji

KUR BUNA? sakydami,

vokiecziai sugriebė, iszsivilko 
in prieangi, Norėjo motina pas
kui ji pulti — neleido. Tik 

ji iszI prieangy kas tai sutuksėjo, lyg* 
pargriuvo ir

’ ‘ [sudejavo. Suprato ji kame da-l
jmrgriuvo ir

vi uGal jus rimto te

Paieszkau savo broli Simonai: 
Martinaiti, paeina isz Kauno
Red., Baseinu Apskr., Minonu 
Kaimo. Praszau atsiszaukt ant- 
adreso. (t. 50);

Ant. Martinaitis, 
Box 332 Huntington Sta., N. Y»

VIENYBE
Centrais Ofisas: 

193 GRAND .£T.
BROOKLYN N. Y.

Ff i ■*

■r

Ii

Skyrius: 1
18J2 N. MAIN AVĖ 
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CAPITAi; STOCK >125,000.00 - 
Surplus Ir Profits >536,340.50

Mokame an t r c procentą ant sudėtu 
ptnlgu. Procentą pridedam prie jus 
pinigu * Sausio ir X Liepos, nepai
sant ar atneszat parodyt knygute 
ar ne. Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikale su musu banka, ne
paisant ar mažas ar didelis.

Bankas adaras nuo 9 ryte Iki 3 
popiet. Subatomis 9 ryte iki 12 vai.

H. BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN. Vice l’rezldent.
J. E. FERGUSON. Kasiei ius

LloturlszkRs Grnborlus

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius pagal 

naujausia mada ir mokslą.
Tūri page Alininko motore.

Prieinamos prekes.

516 West Spruce Street 
MAHANOY CITY, I’A.

Boll Tclephonas No. 119

1 I
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I Žinios Vietines
I
I

Vakacijos.
Darbininkai pradeda ne- 

nežine kaip ilgairimnut nes 
bedarbe guli prasitraukt.

. Ji • , i- •Sztorninkas Jurgis Ka- 
puiku Paige auto-

isz Liefuviszku Kaimeliu
SHENANDOAH, PA.

1 i ii........i ■! -ui mūri - ---_ i -.•.i.— .'‘l" il r. itįt. ~i r t r..
I 5 t | f | <

Turkai nužudė 1600 Armėnu. PROPOSALS. i

j.— w e

M

/

— Pradedant nuo szio ket- 
vergo visi sztorai bus uždari
nėti nuo piet idant duoti trum
pa vakaeije darbininkams. 
Pusdienine - szvente trauksis 
per* June, July, ir Augusta,

vakaeije

Londonas. — Turkai nužudo 
1600 armoniszku moterių ir 
vaiku isz Sauisuno*, nuvaryti in 
artima Kavako ir tenai s su
bjaurintos ir nužudintos baisiu 
budu.

Kavako

na

i

i leda pirko
i mobiliu.

— Seredos ryta kun. Czcs- 
snriszo mazgu moterystes p.

jJona Pnserpski, barberi su p. 
Marijona Drobniute (sesuo p.

1 W. D. Boczkauskienos).
Inytinis choras dainavo puikci 

Svodba atsibuvo pas 
i jaunavedžiu tėvus ant West 
Mahanoy Avė. Martinas Stucz- 
ka su p. Helena Drabniutc bu
vo svotais.

i — George Bcawiek Lz Ta- 
Į innkvos, malavodamas narna

miszes.
tėvus

Baž-

I

■ — Lenku kun.‘JonAs Mic
kumis iszcmo ana 
tystes popieras.

— Kam jum

diqim pilįc-

sirgt ir būti 
pavojuje, jeigu Kazuno aptic-
k oje gaueite gera rodą ir viso- 

gyduolin. ; \kiu

Wiker-Barre, Pa. — Jurgis 
Juozas Willias,

malavodamas
I ant 538 W. Mahnnoy Ave, ku
ris priguli prie

’ kio. nupuolė
i rusztavonc‘8 ir likos sunkei su
žeistas ir nuvežtas in Ash lan
do ligonbuti.

I

W. LeszcziuK- 
seredos ryta nuo

)s
Bagdonas ir
kurie nesenai pardavė Scranto- 
ne urėta restoranta Fern (da
bar Alps), nupirko nauja vieta 

Jie be to turi vie-
-

Pot tsvi’leje 
na Wilkes-.

vietoje

i
i-met pabajge mokslą

11 igb Ssbool
tarpu kuriu raminsi 
Norkuvicziute, Ona 

Violet Mockai-

GI veikai iriSZ

rirrgnios, 
Bronislava 
Ih'klaicziute,

Lrziutc, Edvardas Viszinskas ir
.— I Praras Kapusezinskas.

' I
n I — Parsiduoda bed room 

ir kiti forniczei. Ateiki-

s

bed
i siutas
• te bile koki vakara po 6 valan- 
jdai. SOI E. Centre St. (t.48)(t.4S)

Sakoma, kad 
naujoje vietoje L::’, ’.szlcista 
apie $30,000 pataisymui.

— Teismas
Mateika isz Hanoverio kaltu 
priėmimo vogtu daiktu. Jo su
nns rados pinigus 
Boczkausk io

I

4 i ta

y >

Scaled proposals will bo received 
by the undersigned, the Controller of 
Schuylkill county, __ ____
Pottsville, Pa. nutill 10 o'clock A. M. 
Juno 22, 1922, for furnishing the 
Almshouse, Insane Hospital and Pri
son with supplies, including Knitting 
and Weaving materials, for the three 
months ending September 30, 1922.

Samples required .for the Insane 
Hospital and Almshouse must bp de
livered at thpse Institutions before 
date’" of opening bids. 
PflHOn at thoCbiinty 
off lee. • . - pi "• \i fl 1 r

Schedules of supplies and all other 
Information can be had at the Con
trollers office.

Mark envelopes plainly 
for the Insane Hospital”, 
for Prison”, or "Proppsalb forT Alms
house", 
lopes..

at his office in I
i

22, 1922, I
/

I

I

Jau dauginus 
rudo Mikola žmogų nedirbsiu”.

4 4

i 4
Kas-gi pasidarė? 
Nu-gi liepi. <‘it i 

namon ir pasakė man kad es
mių atstatytas nuo darbo”....

davės ti . ui, o tas negražiuos

man

>

tūlo .Jono 
kaimyno, ir ati-

JU.
— Hanover 

High School

Instltutlono
Those for ,t)io
CdrumluAlohcra

♦ri

I

MAUDYNES SIUTAI
(BATHINd SUITS)

r ; J 

’ .■ ft' .

Guinano didelis sztoras nori idant
kiekviena ypafa-turėtu maudynės

• i._ /n .-zūs.c— >IW WIM'Jsiutą (Battling Suit).

'•t'

Temykit Lietuviai! ;
Jeigu norite nusiusti pinigus 
in Lietuva, greitai ir pagal 
žemiausi kursą, iszpirkti lai
vakorte už kompanijų preke, 
gauti teisinga patarima viso-» 
kiuose reikaluose, tai kreip. ĮI • _ t a * • y • 1 * ’kites prie gerai žinomo lie-

Svcdbinis piragas 50 metu 
senumo.

> > This 
tiing Cake* ' L-*’

priemiesczio 
sziomet pabaigė 

3! studentu ir jiems iszduota 
diplomai su didelėmis ceremo- 

Isz visu vardu anglu 
laikraszeziuose, mes pastobe- 
jonie 
Elena 
Kunigonis.

Gal yra ir daugiau lietuviu, 
bet ka gali isz szitekiu pavar
džių žinoti, kaip- Mary Sinca- 

Agnes Ch.cknosky, Gene-

NOTICE OE APPEALS.

<■ 
f

nijomis.
mes 

sekanezius 
PicKaitis i

. lietuvius: 
ir Silvestras

"Propoaahj 
t'Pi’opOBalo

cnclOBod 10 seporatč * ciivo-

The right Ir reserved to reject any 
or all bids.

By direction of (he County Comml- 
uioners. Directors of I lie Poor 
Trustees for Insane Hospital.-

JOHN E. SCHLOTTMAN,
County Controller., 

Pottr.villc, Pa. June 9, 1922. It.

and

TAMAQUA, PA.

f
I
K

h"

• '/ii t <(

Maudyne yra reikalinga vasaros
I.! *! r ' . I * M" « ' .ii* J* ' *1'1 .■ » t*1 V* >4. ", * ■■ *'Cu*laike delei sveikatos

1 f *

J'* p........
Ir 'dl t

'"r* ? k

Y

4 I

'i
;x

Privalo kiek vienas turėti
locna maudynes siutą.

savo f

Guiliano sztorc 'randasi didelis
visokiu tu siutu irpasipinHimas 

parduoda už pigias prekes.
KOŽNA SEREDA. 9 ryte iki 8 vakare.
2-tras Floras - 44 WEST BROAD ST.

Ateikite pamatyti o pirkaite. I'
i
i 
r

4

GUINAN’SNotice is hereby given by the under
signed, County Commissioners of 
Schuylkill County, to the taxable in
habitants, and other owners of pro
perty within thesald County, except 
the owners of mineral deposits, who 
will bo notified of their assessments, 
and the time fixed for their appeals, 
that appeals from the Triennial 
Assessment made for the year 1922» 
will be held by said Commissioners, 
Sitting as a Board of Revision, at the 
Court House, at Pottsville, between 
the hours of 9:30 A.M. and 4:00 P.M. 
Standard Time, for the following dis
tricts. namely:

City of Pottsville,

County

MAHANOY CITY, MT. CARMEL, SHENANDOAH.
HDAKTARAS I. W. HODGENS 

rhllndellplila Spcclnllstfts 
Lzslsenejuslu ir Chroniškų Ligų 
Eikite ten kur esate tikri kad gau

site tvirta rodą ir atsakanti medika- 
liszka gydimą, per daktara kuris turi 
daug metu pasekmingo praktikavimo. 
Gydimą ka aptaikoto nuo manes yra 
g varau t uotas.

Jalgu esate silpni, nervlszkl ar 11- 
guoti, nedarykite tos klaidos ka kiti 
esa padaro, atejkite pas mane ir pas
laptingai pasikalbėsime. Laukti • yra 
pavojinga.

Viduriu netvarkos, ap|rnnktn» 11c? 
3uvis, užkimimas ir sunkumas po val
giui, gnzal, svaigulis, silpnumas sxlr- 
(lleS, ir visos viduriu netvarkos grei
tai palengvinti.

Odos ligos, iszborlraai, 
dedervines ir kitos odos ligos greitai 
pasiduoda per mano gydimą, j

Silpni vyrai ar pajėgos jusu jaunin
tos jus apleidžia? Ar esate nuvargę ir

I i

Banka ka Turi Baisa
* I

)vage, 
vieve Beoko '.tis, Proxeda \\ on- 
savage, Lcokada Wonsavage? 
Juk jos gali būti lenkes, ruses 
arba net graikes. Pagirtina tie 
lietuviai ir lietuvaites, kurie 
visur užsiraszo savo aiszkiuS ir 
gražius lietuviszkv. i vardus.

kultūrinti

Thursday, July G, 1922 
Mahanoy City, Friday, July 7, 1922 

. Saturday, July, 8. 1922 
, Shenandoah, Monday, July 10, 1922

Pino Grove 
Boros. East Brunswick, West Bruns
wick, Blythe, Hubloy, Pino Grove, 
Washington and Wayne Townships 
Tuesday, July 11, 1922.

Cressona Gordon,
Mlddlepprt, Ringtown Boros., 
Manheim, So. Manheim, Mahantongo,
Rush, Ryan, Union and Walker, West biipA1? Ar stokus jums drūtumo, mit-

"fWs. baked 
jFeb. 3372 
and was re-

7 rtuvo, bankieriaus ir taikosi r jyM’
A • • V W _  ___  f A 1 • | I | O.

teisėjo, reikalaudami atšaki- | 
mo nusiųskite 2c marke anti
szi to'Adreso:

JOSEPH G. BOGDEN,
Aiderman & Banker

Į 4 S. Main St. DuBois, Pa.

r

4

Tamaqua,

frosted for the 
I Golden Adding 

Celebrated

<
.<■

Auburn, Landingville,
Viduriu netvarkos, ap(rnnktns lie?

Merchants Banking Trust Co. banka visada užtara už 
darbinnka žmogų szali. Ą

Jį Visada užstoja už varginga žmogų. M 
I

* 1

; W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETFVISZKAS 

GRABORIUS MAHANOY CITY, FA

Celebrated 
Feb. 28“ 19X2

lietuviszkv. i
Pavcizdan tebūnie

Jokie , 1 Schlie- 
neuz iiraszys 
Schlicmnnn-

Blythe,

1?
.<

Si

vokieeziai.
mannhoffer,
“Slinm
h offer.

I tiktai
Mount Carbon, 

North

papuezkos,

Pasamdo

■ z

i <*

k . •«
laidoja Kunus Numirusiu.

Automobilius del Laidotuvlu Krik- 
sztiniu. Vescliju, Pasivažinėjimo 

ir t. t.
520 W. Centre SU Mahanoy (’Uy. Pn.

Tvlrczlansla LietuTlszka
0 A M K A

Dldele kaucija sudėta Valsti
jos Banko Departamento.
Esiu po prieilura Valstijos, 
teip kad pinigai sudėti mano 
Bankoje negali pražūti. Pri
imu pinigus saugiam palaįkl- 
mui. Siunczu pinigus in vi
sas dalis svieto, pagal dienos 
kursą. Parduodu Laivakor

tes kompanijų nustatytams 
kainoms. Pampinu Paszpor- 
tus keliaujantiems in Lietuva 
Viskas daroma teisingai, grei 
tai ir pigiai. Raszykite apie 
kainas o 
atsakima.

V. LAPINSKAS
601 W. Mahanoy Ave^ 

MAIIA50Y CITY, - PA.

gausite teisinga 
Adresavokite:

V

2 «

?'/J

r

'•> |>WMx 1'

Szis piragas yra 50 metu so-
mimo ir jau atbuvo tarnysta 

veselku 
vesoilios

L
D1L JUOZAS J. AUSTBA 

. ..(Lietuvis)
Buvusia Daktaras Karlumen- 
eje^
Priima ligonius lig 10 vai.,
ryte. 12 lig 2 popiet., 6 lig 
9 y ak a re.
HM E. Coal St

Gydo vlsokiaa Lygas.

Bell Tel. 359-R.
L Shenandoah.

Ant. J. Sakalauskas

t

LIETBVISZKAS GRABORIUS
IK BALSAMIJOTO.IAS

4 
«

Laidoja kūnas Numirėliu pagal Nau
jausia mada. Pigi preke. Teipgi pri
stato automobilius visokiems reika
lams. r

— f —«
Parduodu visokius Pamlnkus, didel

ius ir mažius už pigiausia preke, todėl
f .. w4«i«u pirkaite P.OMN1NKA tai krelp-

i|

kitos pas mane, nes asz gailu Jumis 
pigiau gerlaus parduoti negu kiti.

801 E. Pine SU Mahanoy City, Pa.

Pittston, Pa. — Lietuviu 
Pittstone i n vyko 

p-les Mares Dom- 
ir Tado Pauliuko 
Tucks aptiekoje

kaipo farmaceutu. Jaunieji isz- 
važiavo Washingtonan ir ki
tur praleisti medaus menesi.

bažnyczioje 
szliubas 
bauskaites 

dirbakuris

Jį nori but atsakanti.
. Jį dar užstoja už anglekasius ir patara jiems nepriimti 

• ?nažesnes mokesties.
J į patara laikytis isz vien ir isz vien straikuoti ir is# 

vien balsuoti o tikrai laimėsite.
Nekurie bankai yra lyg kapines, — neturi balso, nieko 

nesako, kaip tik imti turtingu žmonių szali. °' h ‘
Merchants Banking Trust Co. Banka yra tai jus banka* 

Pagelbekit jiai augti. Dekite savo paczsdžius in #zi banka. 
Jį turi baisa ir kalba už talkas yra tiesa.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MAHANOY CITY, PA.

• 1

Penn Townships. Wednesday, July 12, 
1922. , ♦

Ashland, Gilberton, Mechanicsville, 
Boroughs, Barry, Eldred, Butler, 
Branch, Cass, Delano, Frailey and 
Foster Townships, Thursday, July 13, 
1922 :

St. Clair Boro. Fridak July 11, 1922.
Sch. Haven Boro. Saturday, July 15, 

1922.
McAdoo, Palo Alto Boroughs, 

gins, Klino, ft^ahanoy, West Mahanoy, 
Porter, Schuylkill, and Trcmqnt Town 
ships. Monday, July 17, 1922.

Girardville and Minersville Boros. 
Tuesday, July 8, 1922.

, Coaldale and Tremont Boros. Wed
nesday, July 19, 1922.

Frackville, Port Carbon, Tower City 
Thursday. July 20, 1922. ' '

New Philadelphia, 'v New Ringgold,

Barry,
Cass,

Ho-

sarmatlyvl,

rūmo ir pajėgos ka gamta jums pa
ženklino, jaigu teip tai matykite ma
ne. •»

Runmtlzmas visokiuose padėjimuo
se, teippgi isztlne ir sztyvl sulenkimai 
pasiduoda per mano gydimą.

Ar esate’ncrvuotl ir trote nuodeju, 
silpni ir nuvargo, pailso isz ryto, bo 
ambicijos, be gyvumo, trotinat ant vo- 
gos, silpnos atminties,
greitai pailstat, pikti, iszbllszkusis ir 
iszborimal ant veido, pailsės, nuvar- 
skausmas poezuoso, skausmas 
luošo, skausmas gorklojo, štokas en
ergijos. Todėl nelaukite.

Pasekmingai gydžiu katara. astma, 
dusuli, užimąs galvoje, trumpo girde- . 
jimo, isztlnlma gerkles (goitre,) krau
jo, odos ir speclalcs ligas pilvo, inks
tu, kepenų, pūsles, lumbago ir neuri
tis. - 7

Ateikite ^ąiislte rodą dykai. Po tam 
Iszaiszkinsiu kokis skirtumas, geres
nis ir daug pagelbantls yra mano spa- 
sabas gydimo. Padckavones nuo dak
taru, lojerlu ir dvasiszkuju. Tie gydi
mai patvirtinti ir rckomendavotl per 
garsingiauslus Europos Ir Amerikos 
Specialistus:
Kožini Ko t vergą, INHnyczin Ir Suhata. 
Ofisos valandos; 10 ryte iki 8 vakare.- 
Dr. Hodgens Medical Office#/ 
4 S. Centre St. (2-tras floras)

. Pottsville, Pa.

kau- —DIREKTORIAI—
D. M. Grabam, Prcs. L. Eckert, Vice-Pros.

J. Garrahan, Attorney W. F. Rynkcwicz A. Daniscwicz, M. Gavuia
P. C. Fcnton

D. F. Guinan, Treas.
W. F. Rynkcwicz

T. G. Hornsby— Norėdami Investl Elektrlklnia 
Szvleaa in narna arba pataisyti koki 
dalyku, ateikyto pas elektro daktara 
Floryona Boczkauska, 313 W. Mahanoy 
A ve., o padarys jum darba gerai ir 
užganadlnancziai. i ■ (t.f.)

kaipo ir 
ana diena 

norints turi Įiusani-

ant dvieju 
auksines
('hi cage,

j ži, bet iszrodo kaip vakar isz- 
| keptas, norints ji iszkepe 1872 
i mete. Tasai svodbinis piragas 

Wedding Cake priguli 
kukoriu

o

Cake
L. B. Sinclair

I vienam isz dydeliu lioteliu.
1 Piragas likos pakeptas del jo- 

vela likos at-

arba 
prie

ISZ

w ar wr t -ft er « it <n <1 it i «• w t Ii r t~ r t «■ «h i — i*>

<

r>

jo tėvu ir dabar 
padabintas ant

svodbos
i sviežintas ir
' sukaktuviu auksines
i senuku SinclainT.
I

I

Nedeline Ekskurcija in
NEW YORK 1

18 JUNIAUS I

Speclallszkiis Ircinns Suimtos Naktį

S Isz Apleis
< Shamokin ........... ......  12:01
>Mt. Carmel..................12:10
S Ashland ............. ...... . 12 :47
< Girardville" .......  12:55
? Shenandoah ... ........... 12:35
> Mahanoy City ...........  1:16
< Tamaqua... .................. 1:45
?New York (Libesty St.) 6:35 
j New York (W. 23rd St) 7:40 
| GRĮŽTANT— Apleis New 
?Yorka nuo W. 23rd St. 6:45
> vakare (Standard Time) nuo
< Liberty St. 7:00 vai. vakare 
{(Standard .Time). '

Dubeltnvna 
Tlkletan$4.00

A

I

Taipgi inszurinam 
Atsiszaukit po adresu

ANT PARDAVIMO.
Parduodame visokius namus 

ir sztorus. 
viską.
Nelson T. Davis Agency, 120 

E. Senter St. (skersai kelia nuo 
Family Theatre,). (1.52)

Parsiduoda Maža Farma. /
Farma 10 akieriu, kuri randasi
Locust Vallėy netoli Mahanoy 

Visos reikalingos maszi- 
, 2 arkliai

2 karves, 2 vežimai. Kreipkitės 
ant adreso: tf

W. Juodeszka,
510 W. Spruce St.

City.
nos, kluonas, vanduo

Orwigsburg, Port Clinton tioros, Now 
Castle, Norwegian/ East Norwegian, 
Rahn, Reilly, North ’Union, East 
Union Townships. Friday, July 21, 
1922.

All persons who fęel themselves ag
grieved by the assessment^ and valu
ations of their property will attend 
said sittings, and present their grie
vances at the time as above stated

North Union, 
Friday,

for each District, for under the law 
no reduction can bo made in any asse
ssment after that, except in case of 
destruction of property.

W. R. ADAMSON, 
JOSEPH DAVENPORT 
PETER J. CUFF

Commissioners.

f 1 • v j v >Oinilllbbl<
Mahanoy City, Pa. Pottsville

ATTEST: •
T. J. EVANS

Commissioners Clerk, 
i Commissioners Office,

), Pa. June 12, 1922.

—T“—r
inksma Naujiena

SKAITYK SZIA NAUJIENA, 
JI DAUG LAIMES NESZA, 
DEL JUSU SVEIKATOS 
SALUTARAS LIGAS PESZA.

Ka tik pagerintas — sustiprintas ir praplatintas « « « « « • • « • V « 9 A V A A

11

savo budais del daugeli visokiu ligų iszejo SALUTARAS 
BITTERIS isz musu chemiszkos laboratorijos. Kurie 
džiaugėsi Salutaro Bitterio gerumu dabar gales pasigė
rėti nes yra daug geriau patvarkytas atitinkamoms \ 
ligom. Teipgi esame pasirenge iszpildyt visus norus,Teipgi esame pasirenge iszpildyt visus norus,
ir užsakymus in trumpa laika. Reikalaukite aptieko^e, 
o jeigu negausite tai neimkite kitoniszku bet reikalau
kite tiesok isz musu.

Salutairas Drug & Chemical jCo.
1707 S. HALSTED ST. Dept. 15.

h

CHICAGO,ILL.

i

o <■» 1 W <

Į VYRU
LIGOS

□r:

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpo Lietuviu Daktaras 
Pittsburge. Jisai mokinosi Varszavojc, studijavo begije 32 
motus invalidas Ligas; Vyru ir Motom, todėl jas nuodug
niai pažinsiu. Gydo užslnuodinima kraujo ir silpnybe? 

..vyru, spuogus, niežcjlmus, ligas tinimo, invairias ligas pą- 
^einaneziąs nuo ncczystumo kraujo. Atsiszaukite ypatlsz- 
:ka|, per laiszkus asz negydau. Dr. Kolcr kalba flusiszkal 

Ofisos valandos nuo 9 ryto lig 5 vakari? 
Nodellomis 9 iki 2 popiet. , H

s D R. KOLER * C3S VENN AYE„ i; \

Ir Lenklszkai.

- PITTSBURGH, ri.

I

fl
; ,s-|.|Wį

.... f 
t X“. t.

A

<
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DIDŽIAUSIA LIETUVISZKA AGENTŪRA LA1VAKORCZIŪ IR SIUNTIMĄ PININGU
< A ’ , • if i n. ii > 4 r > y . .> ak i

li ft
| 233-235 W. CENTRE ST.

I

geriausiu laivu visu linijų, pas seniausia Lįetuviszka agenta W. F. Rynkiovičzia.i

V

* ir-laivakorcziu kurso ir

1 
I

. 1 .'
I 1

MAHANOY CITYJ PA.'
Ą ........................n--- T------------------- “'.'5*""^
i In Lietuva ir isz Lietuvos laivakortės galima gaut pagal prekes kompanijų ir ant
L wb * ri !“■ * <■-• 1 «% « « »«*<« 1 5 iri m -•»* žiu v n ii c« • Tin^iltriur/Ln WT "T^ YTVl 1F1 Alfl 1 O

! U . - # t
Pasporius iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva,Pasportus iszreikalauja visiems keliaujantiems in Lietuva, suraszo ingaliojimus, 
affidavitus, peticijas su paliudijimu. Pinigus iszmainaud^siuncziu in visas dalis svieto 
greitai ir žemiausiu (ji^nos kursu ir siuntėjas gauna žinia isz Jjietuvos apie priėmimą 
pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai per mane nusiusti in vsas dalis sviete, 
Kurie kreipiasi in mano agentūra buna užganėdinti. Jeigu manote keliauti in Lietuva 
. a • <1, ft • I • * 1 4 • ft <1 ft i ‘ <« • i i • i ft V • •

pinigu. Milijonai doleriu buvo pasekmingai
LrnviA bmininci vnnnn nrrAYifiim Limo

tai privalote pasirūpinti apie kelione priesz laika nes didelis skaitis žmonių sziame 
laike dar važiuoja in Europa. Reikalaukite mano pini




