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Isz Amerikos
90,000 kareiviu nori aplaikyt 

farmas..
Washington, D. C.— Valdže 

aplaike lyg szioliai suvirszum 
nuo90 tukstaneziu aplikacijų 

amorikoniszkn kareiviu, kurie 
valdžios idant jiems 

Daugelis isz 
randasi už-

meldže 
duotu farmas. 
tuju kareiviu da 
mari jo, bet kada tik pribus na-

apdirbinet taisosmon, 
farmas.
Ar-gi kur randasi tokis 

lietuviszkas geradejus?
- Prezi-

universiteto ant

geidže

New Haven, Conn
(lentas Yale
susirinkimo profesorių prane- 
sze, buk

tu.

do-

Kares

praejta meta tasai 
universitetas aplaike net $1,- 
856,412 dovanu nuo geru ypa- 

Vienas žmogelis, kurio
pravarde ne nori garsinti pado 
vanojo pats puse milijono 
leriu.

Reikalaus 26,500 kareiviu 
Meksike.

Washington, D. C.—
ministeris Baker garsina, buk 
valdže rekrutuos 26,500 liuos- 
noriu kareiviu ant tarnystes 
prie Meksikos rubežiaus. Mat, 
yaldže geidže yiįiszkai apinal- 
szyt meksikoniszkus bandytus 1 .*• * ♦r
ir kad ne szokinetu teip tankei 
ppr rubežih. ,

. . t • « j * ■ t ' * * * ' * *

Baisi viesulą pžmusze 250 žmo 
hiu ir supaikinp 700 namu., 
Fergus Faile,.jAIinn.-— Szi 

miesteli ir y 19a aplinkine likos

panedelio diena, 
suvirszum

sunaikino 700 namu
250

kiu sužeidimu.

atlankyti per dydelia viesulą 
kuri prapute 
užmuszdama 
žmonių ir
isz kuriu daugelis likos mums 
ta in upia, o arti 200 žmonių 
randasi ligonbutesia nuo viso- 

Trukis No. 3
ant Great Northern geležinke
lio kuris ėjo arti miestelio li
kos pagautas per viesulą, kuri 
iszkele keturis vagonus in ora. 

likos sužeista tamDaugelis 
trukije.
Karve papilde savžudinsta.

Kada ke
lios karves buvo ganamos pas 

papjovimo per 
viena

Pittsburgh, Pa.—

mesininka ant 
Tarentum viena isz 

juju teip buvo nusiminus, jog 
savžudinsta

Persi-

miesteli

nutare papildyti 
ne kaip būti papjauta, 
skyrus nuo savo nelaimingu 
draugiu, g----- 1 2--------- ---
rio užėjus ant stogo kito namo, 
apsidairius
ant szio svieto szoko žemyn ir 
atliko ant vietos.

Žaltis su dviems galvoms
Spokane, Wash.— Prie Blue 

Mountains kalnu, Jack Valera 
sugavo žalti su dviems gal
voms —žaltis turi po viena gal 
va ant kožno galo. Toji gyvate 
gali šliaužti isz abieju 
turi 28 colius ilgio, 
nias ta ja 
pardavė in muzoja už 300 dole
riu, 
vela

savo 
gavosi in narna isz ku

paskutini karta

galu ir 
Atsigabe- 

gyvate in Spokane,

Dabar Valera nusidavė 
in tuosius kalnus jieszko- 

ti daugiau panasziu 
giliuki,

gyvaeziu r
bet ar turės tame giliuki, tai
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A Amerikonai supliekė 
klupo ant miestelio Juarezo.

1,500,000 atojviu apleis Ame
rika ir iszvež su savim 4 

bilijonus doleriu.
Washington, D. C.— Vienas 

tuks- 
trnm- 

pam laike apleisti Amerika, 
kaip tik vokiccziai: pasiraszyh 
ant taikos, iszvoždami su ’‘Sa
vim arti ’keturis balijoiibti’ do
leriu arba ant1 kbžno pripudįa t • ■ ‘ ‘ *po tris tukstanezei doleriu.

Pkgal apskaitymu Stewarto, 
kuris likos

milijonas penki szimtai 
tanczin'ntejviiY kdtina • 

ąpįeisti

paženklintas per 
valdžia’ ant isztirynejimo 
sios 
Chicago 
Gary, ,
Pennsylvanijos kasyklosia ir 
kitur, ir pagal jojo raparta isz 
tuju szaliu in 
važiuot 
Austru 28, Rusu 35, 
Lietuviu 9, Rumunu 64, Italu 
ir Graiku 11, Serbu 36, Slova
ku 34 procentas.

Pragyvenimas ežia brangus, 
darbo neuždaug 
si, kad Europoje bus geresnis 
gyvenimas po padarymui 
kos ir no bus sunkus o 
tam atsiras daug visokiu fab
riku.

i szej vystės
Indiana,

Detroite

to- 
miestuosia 

South Bend, 
Pittsburge,r>v)

Kuropa ketina
Lenku 15 procentas, 

Kroatu 21

o žmonis tiky-

tai- 
priek

Rosija užpirko Ameriko viso
kio tavoro už $15,000,000.
Washington, D. C.— Karisz- 

kas ministeris Bakeris pasi- 
raszc ant kontrakto su persta- 
tytojais rusiszku 
p^įų drauguvems,
mas pristatyti jiems 
apredalo, mandieriu ir kitu da 
lyku už 15 milijonu doleriu.

vertelgys- 
prižadeda- 

v i šok i o

Ne darys kratos namuosia 
ant gėrimu.

Washington, D. C.— Kon
gresas truputi palengvino blai 
vybes tiesas
žmonims laikyti gorimus 
muosia tik turės apie tai 
kam negarsyt. i
res tiesos daryti krata namuo
sia pas tuosius, kurie turi ko
kius gėrimus del savo naudos,

t

pavėlindamas 
na- 
nie- 

Palicije netu-

i

t

o

toji banda už-

-rr-r

Argi ką-

gerai kaili moksikoniszkiems banditams prie Suv. Valstijų rubežiaus, kada
Tame muszije likos užmuszta keliolika banditu ir suymta arti szimta arkliu ir daug amuni

cijos kuria villistai paliko bėgdami nuo amerikonu. ’ į'-

Arielka paslepineja grabosia 
ant kapiniu,

Rohester, N, Y.
pineą ketina būti pasijut i nia 
atsilsys del ponios’ gužu tęs, ka
da. josios .^paskuti ii ios. dienos 
atejs atejnanczia sanvaite? 
Apie tai pradėjo svarstyt 1qc- 

nininkai. ezionaitiniu kapiniu, 
nes nuo kolitV dienu kapiniu 
lotai prasidėjo labai parsida- 
vinet ii apie priežaste pirkiipo 
. ■ . -j U a ‘‘t I H »: J . . L J a 4 ’nedasiprato 
pakol apie tai jiems kas tokis 
ne praneszo priežastes. Virszi- 
ninkai kapiniu dažinojo, 
locninikai tuju kapininiu lotu 
laidoja “nobaszninkus” kas 
diena, o kada viena isz tokiu 
grabu atkaso idant dažinoti 
kas josią palaidota, nusistebė
jo nemažai kada užtiko grabo- 
sia bonkutes guzutes.
ninkai atsilankydavo ant kapi 
niu po kelis kartus ant sanvai- 
tes atlankyneti 
kus.”
Orinis pacztas isz New Yorko 

in Ohicaga.
New York.— Isz czionais isz 

loke keliolika 
Chicago su pacztu.
orines keliones yra 745 mylės 
be porstojimo.
leke isz czionais 5 valanda :įsz 
ryto ir adgabena paczta in Chi 
caga 1 valanda po piet ta pa
ežio diena, arba in 16 valandų 
greioziau ne kaip greieziausias 
trūkis gali nuvažiuot in Chica- 
ga. Tasai orinis pacztas pra
sidės ant tikrųjų nuo 1 Džula- 
jaus.

Motina 39 vaiku mirė. \ 
Tanner, W, Va.

Bennett, pati Szimono, turinti 
75 motus, motina 39 vaiku, mi
re czionais ana diena. Toji mo
tore kitados aplaike nuo mini- 
šio zprozidento Roose velto mo
dali, už iszauginima dydžiau- 
sios szoimynos, nes visi yra gy
vi ir sveiki.

’ 4 i | J ) | f i 0 alotu daziure tojai

nobaszninkus

\ l

buk

Gaili-

nebasznin-

areoplanu in
Tolumas

Masziuos isz-

Mrs. G.

— i . ....................bu ■■ ■■■ i. .. ............................ ■-

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
lalkraszczio “SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant meto, ir $1.60 ant puses 
meto, Aplo szita neužmirszkite,

t
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Lietuvoje Mobilizavoja Vaiska
_________________ .. £

Visi vyrai nuo 19 lig 24 metu szaukiami
J 1 • • 1 • 11m kariumenia, kuria valdys 

Generolas Žukauskas.
Washington, D. C.— Ameri

kos Lietuviu Tarybai nuo at
stoviu Paryžiuje sztai kas pra- 
neszama:

4 4

prane-
fizama isz

Nesenei prezidentas Sme
tona paszauke visus vyrus tar
nybon tarp 19 ir 24 metu am
žiaus,- kaip oficiajaliai

Kauno. Generolas 
Žukauskas paskirtas
siuoju Lietuvos armijos vadu. 
Pastarasis yra vienas pastebė
tinu vyru Europoje.
mokslą Petrogrado kares aka
demijoj, jis
japonu karėjo.
res laiku jis tarnyba
kapitonu ir buvo sužeistas ke
turis sykus
frunte prieszjvokieczius.
vadovavo Lietuviu Armijos di
vizijai, buvo palėkės bolševi
kams in nelaisve ir buvo korės 
ministeriu pirmąjamO' Lie'tu-

vyriau-

Baiges

pasižymėjo rusu-
Pasaulines ka 

pradėjo

Generolui Zu- 
armijo-

gales pasekmingai 
isiverzi- 

kurie

Kaune susiorganizavo Lię- 
Komite- 

paszelpa Lietuvos 
Ameri- 
Lietu-

vos kabinete, 
kauskui vadovaujant 
je, Lietuvos valdžia insitikiau
si, kad ji
kovoti su bolszeviku 
mu ir kitais pavojais, 
graso Lietuvos nepriklausomy 
bei.

tuviu-Amerikiecziu 
tas teikti 
moterims ir vaikams, 
kiecziai lanko įvairias
vos vietas ir visur Lietuvos gy 
ventoju patinkami didžiausiu 
entuzijazmu, nes jie Amerikoj 
mato liuosuotoja isz vokie- 
cziu ir bolszeviku priespaudos 
ir iszgelbetoja isz bado,
szimtai vaiku suorganizavo di 
dele padėkos demonstracija 
prie^zais Amerikos delegačių 

'sri- 
riszima ‘ir meile savo Ameri
kos gelbėtojams.”

veikiamajame
Jis

ISZ VISU SZAŪU
i’r " ’ L f 11 1 / 1 '

VOKIECZIAI PASIR ASZYS 
GAL PANEDELIJE. 

_ 1 * 1 *1 ’

Mueller is ne nori pąsiraszyt.—
Hindenburgažf fezignavo 

nuo armijos.

Berjinas. —; Hermann1 Muel
ler, naujas užrubežinis 
toris, atsisako pasiraszyt 
taikos iszlygu, 
ežiai gal pasiraszys suimtojo o 
neveliaus kaip panodolije. Jei
gu ir tada nepasiraszys tai al- 
lijentai duos vokioeziams 24 
valandas ant priėmimo ar at
metimo iszlygu ir be jokio už- 
vilkinimo pradės kare isz nau- 
j°-

Feldmarszalka aLuJuumui- . v x .. 4.. , . Kunigai uzstraikavo — norigas rezignavo nuo dinsto ir j.-j_____________

vadovystes vokiszkos kari u me 
nes.

Kada tik bus pasiraszyta 
taika, prezidentas Wilsonas ap 
leis Francija ir gal pribus na
mo atejnanczia sanvaite.
Vokiecziai paskandino savo lai 

vu s, kuriuos buvo atydave 
alli j elitams.

Dydesne dalis

i u

rninis- 
ant 

todėl vokie-

Ilindenbur- 
nuo dinsto i-

pa- 
vokisz-

Paryžius.—• 
vokiszku kariszku laivu kurie 
radosi Scapo Flow, likos 
skandyti per paežius
kus matrosus ant paliepimo sa 
vo perdetiniu; atydare dugnus 
savo laivu, iszkele vokiszkas 
vėliavas ir laivai dabar silsysi 
ant dugno.

Anglikai matydami ta j i dar
beli vokiecziu, pradėjo leidinėt 
in juosius szuvius, užmuszda- 
mi keliolika ir daugel sužeido. 
Badai viso paskandino 47 lai
vus o ir tuosius kurie radosi 
Kiel, Wilhelmshaven ir kitur.

Vokiszki matrosai kurie ne
norėjo iszpildyt paliepimu sa
vo kapitonu idant laivus pa- 
skandyt, likos suszaudytais 
tiesiog ant laivu.

Vokiecziai tuom pasielgimu 
užsitarnavo da ant dydesnes 
paniekos nuo allijentu, nos duo 
to žodžio nedalaike, kaipo vi-

■ A'

I

sada nedalaike
i

■F

Kur dingo da 315,000 
1 J'rancUzu?1 *

Haryžiiis. —
iTrahcilzu?' ’

Fagal valdžios 
apskaitima, tai 315; tukstan- 
czid francnziszku karlviu yra 
nesurandamąju ir nežino kur 
jiejie Alingo. Vokiotijoi su
rasta da G0 tukstaneziu karei
viu nelaisvoje, apie kuriuos vai 

-I V • 1 V • ’ •

Vokieti,joi su-

<lže nieko nežinojo. v
‘6000 kiniszku studentu 

aresztavota.
Amoy, Kinai, — 

chow daejo žinia, buk tenaiti- 
ne Joponiszka kariszka val
džia suarcsztavojo szeszis tuks 
tanezius kiniszku studentu, no
vos už kokius ten prasikalti
mus, o kurie 
prie jokios kaltes.

Isz Fu—

neprisipažysta

didesnes mokesties.
Rymas. — Apygardoje Lo

retto prasidėjo streikas, kokio 
da niekas negirdejo, o tai su- 

visoje aplinkinėje 
provindamiesi dides-

Czekijos kunigai reikalauja 
praszatinimb celibato.

Praga. Vengrijos Czeko- 
Slavokai katalikiszki kunigai 
pradėjo reikalaut kad; celiba
tas (nepatistą) butu panaikin
ta ir kad kunigams butu paven 
linta vesti moters.
sze peticije 500 kunigai ir nu
siuntė popiežiui Ne gana to tie 
ji kunigai reikalauje, idant mi- 
szios butu skaitomos juju kal
boje o ne lotiniszkai.
lauje tokiu pat tiesu kaip ru- 
siszki kunigai — unijotai, ku
rie yra susijungia su katalikisz 
ka bažnyczia, kurie turi savo 
atskyrius tiesas ir pamaldos sa 
vo kalboje ir gali apsipaeziuo- 

Kunigai ne nori atsiskyrt
nuo Rymo kataliku bažnyczios 
tiktai geidže panaikinimo celi
bato.

Suvirszum
moterių pasirasze ant peticijos
kuria bus perstatyta popiežiui, 
idant pavėlintu kunigams pa- 
czuotis.

Jau su ra-

Reika-

ti.

straikavo 
kunigai, 
nio mokeseziol už savo darbo. 
Lorreto vieta yra stebuklinga, 
nes 1294 mete tonais buvo at- 
nosztasvMarijos namelis. Kas 
metas sueidavo in tenais daug 
žmonių. Kunigai už savo dar 
ba aplaikydavo nuo valdžios 
maža pensije ir todėl sustojo 
laike miszes ir kitas kunigisz- 
kas pareigas.
Nigerei nurijo deimantu už 

$180,000.
Trensvaelus. — Nuo kokio , 

tai laiko juodi darbininkai dei
mantu kasyklosia “De Beers 
Mining Co.” 
daugeli deimantu, o idant da-

30 tukstaneziu

Afrike nurydavo

Baisi brangenybia Serbijoj.
Nish, Serbije.— Kada ame- 

rikoniszka paszelpine drauga
vę pribuvo in czionais suszelp- 
ti gyventojus, rado sekanezes 
prekes: už vyriszka aprodala 
reikėjo mokėti $240, kelnes 
$60, czeverikus $55, mastas cei 

1 Įkio $12, siulu viena szpule $12, 
szmotelis muilo $6, svaras ka
vos $15, kepalėlis duonos $1, 
svaras cukriaus $5 ir 1.1. Piro-

kepalėlis duonos $1

žinoti katras isz juju nurijine- įe įr Nįs}ie bulgarai apiplesze
jo, statydavo po eksrej spindu- 

deimantus surasdavo. visa miestą o gyventojai niekoleis ir ________ _________
Duodavo ant praezystinimo vi- neturėjo ant saves kaip suply-
duriu ir deimantus surasdavo. 
Tokiu budu jau surado už 
$180,000 doleriu nigeriu vidu
riuosią,

102 areoplanu sudegė.
Bledes $2,000,000.

Paryžius.— jLTgnis kylo ereo 
planu stotije czionais kurioje 
sudege 18 sziopu ir 102 areo- 
planai, kurio buvo naudojami 
karoję. Bledes valdžia aptu
rėjo ant dvieju milijonu dolo- 
rhą

jos imveino’ii* iszreiszkė *prti

Tonikas nuo plauku geras gė
rimas del PbrtoHklecziu.
San Juan, Porto Riko,.

Mieste Ponce detektivai ati- < {I I1 Jį e ii 1
dt*n£e kmiitu^e kurioje radosi 

.. i . J i \ » H’ r *4 I . * U

1

4350 bhtbtiu su plautiniu to
nikų, koki "naudoje skusbarz- 
džei ant tepimo plauku, d Ku
riame badai radosi dydesne da 
lis alkoholiaus. Portorie- 
cziams teip patiko tasai toni
kas, jog nesenei pargabeno sau 
75 tukstanezius buteliu ku
riuos pardavinėjo po du dole
rius.

68 villistu užmuszta muszije.
El Paso, Tex. — Szeszesde- 

sziints asztuoni bandytai pri
gulinti prie Villiaus bandos, 
likos užmuszti o daugelis 
žeista muszije, 
norėjo užymti 
Ahumada.
tris valandas ir ant galo ban
dytai turėjo apleisti miestą pa 
likdami užmusztuosiuB ir su-i
žeistus, kaipo daug amunici
jos ir kitokio kariszko materi- 
jolo. .

su- 
kada bandytai 
miesteli Villa 

Muszei tęsęsi per

AKYVOS ŽINIUTES.

*

szusius maiszus. Tifusas prasi
platino visur ir žmonis mirszta 
szimtais.

Sibire pasiliks 10,000 
Amerikonu.

Washington, D. C.— Valdže 
pranesza, buk Sibire pasiliks 
deszimts tukstaneziu ameriko- 
hiszku kareiviu. In vieta tu-

Jeigu žmogus galetįi teip 
keliauti greitai kaip kraujas 
jojo, kūne, tai butu stebėtinas 
keleivis. Jeigu dagyventu 
lyg 80 metu amžiaus, thi tavo 
kraujas perbėgtu penkis mili
jonus myliu, arba 200 kartu ap 
linkui musu žemes.

* Lig 1823 metui savžudint
jai buvo laidojami Anglijoj 
ant gryžkeliu.

* Antanas Mango isz 
nijos, likos sužeistas ant karisz 
ku lauku Francijoi 121 kartus. 
Jojo kūnas iszrode kaip sietas.

* Norvegiszka

ju, ka jau isz ten iszkoliavo nu m^s žmoni 
grofaikeliaus liuosnoriai ant tarnys- 

tos, ^I.J,,

įjjįįjįjjį^^

valdže 
mingai padare duona kurj 
sideda isz 20 procento žuvu.

dėjo nąudoti augsztesne 
karalei, t 

luiii)g;iikszcz(‘i ir kiti 
apie 1200 mete<

Pravardes pirmiausią pra- 
s kyl- 
>ajorai,s,

y
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KAS GIRDĖT
Mergaites, jeigu nenorite pa 

senmergėms lyg 35 me
tai nuvažiuokite in Siama, 

kur gausite jauniki koki jumis
paskirs tenaitinis 
tojo s 
sekant is

silikt 
tu,

valdytojus
Jojo būdas yra 

lia
11)0, 
s

kly po.
: Jeigu kalininkas J 

ūdže aplaikyt savo liu
su
O-

ybia, tai turi apsipaeziuoti 
taja mergina, kokia jam kara 
liūs Siamo paskirs.
turi viena paezia, tai tas nieko
neženklina, turi ymti ir antra.

Jeigu ir

geidžo in
vest! Amerike maivybia, tai 
tegul seka pėdoms Szvedijos. 
Subatomis karezemos Szve- 

nes taja 
pede, 

paezedos bankos yra atidary
tos lyg pusiaunakt.

Jeigu szlapiejei 
ti Amerike blaivybių,

karezemos 
d i joj yra uždarytos, 
diena buna tenais

Sziandien

bet

vokiszkn marke 
turi vertes tik septinis centus. 
Priesz kare buvo verta 23 cen
tus ir 8 deszimtas dalis.
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AMERIKONAI PRIBUNA IN JUARESZA, O ŽEMIAU PARODO VILLO BANDA UŽ- 
MIESZTIJE JUAREZO PRIESZ UŽKLUPIMA ANT MIESTELIO.
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Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke

1)

2)

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitala pramones (iszdirbystcs) ir 
pirklybos (biznio) varymui Lietuvoje.

Padaryti Lietuva Neprigulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies į
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Jau 
prekeczeveriku

Priežas- 
ižgabeni-

Fabrikantai czeveriku pra- 
nosza, buk szi rudeni pora ge
ru czeveriku kasztuos nuo 12 
lyg 24 doleriu už pora, 
ant nekuriu
kylo po doleri ir du. 
tis tame yra dydelis 
mas skuros in Angliję, o ypa
tingai kėlės dienas adgal likos 
iszsiunsta in tenais skuros už 
40 milijonu doleriu. Kuom 
Amerikas iszsiuntines dau
giau ta voro in 
daugiau žmonis 
už v i šok i ta vora.

iszsiuntines
Europa tuom

turės mokėti

va-
Ant

ežias,

Kožna diena aplaikome nuo 
musu skaitytoju daugeli gro- 
matu su užklausymais, ar 
žinoti iu Lietuva ar no?1
visu tuju užklausymu atsako
me, jog tegul tieje tik važiuoje 
kurie tenais paliko savo pa

valkus ir gaspadorys-
tes; kiti tegul da susilaiko su 
važiavimu kada bus galima ir 
laukti pakol viskas daejs prie 
pa red k o.

Ko važiuot in Lietuva? Juk 
žinoma, jog tenais baisi bran
genybe, uždarbiu nėra, o
ir yra koki uždarbei, tai tiktai 
del tuju, kurie daugiausia to
jo uždarbio reikalauje, nes per 
penkis metus kentėjo 
Jeigu geidžeme tiems 
szams prigalbeti, tai
šia nusiunsti jiems kiek pinin
gu, bet važiuoti patiems, 
nėr ko.

Kožnas, katras važiuos iii 
Lietuva, turės nukensti
nesmagumu: kelione kasztuoje 

o kal
tai

kad

vargu, 
varg- 

geriau-

tai

daug

>
Lietuva,

nes

Po praleidimui piningu

pakol

daug ir labai yra paini 
rie ir gautųsi in
kokia nauda isz to turėtu?, pi
ningai greitai iszsibaigtu
viskas kasztuoje deszimts kar
tu daugiau ne kaip priesz ka
re.
reikėtų pasirūpint kokio užsi
ėmimo kurio ne visi gales su
rasti, o ka kalbėti apie toki 
katras atkeliaus isz Ameriko? 
Da daug laiko praejs,
viskas duosis apmalszyt ir stos 
ant kojų.

Geriausia da czionais pa
laukt kelis metus, sucžedyt 
sau daugiau graszio, o po tam, 
kas norės gales važiuoti in Lie 
tuva ir ant gero apsigyvent.

Tebyriam laike o ir po pasi- 
raazynlui pakajaus, patariame 
su iszkeliavimu in Lietuva da 
palaukt.

Direktbriai Lakewood Park
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pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.
Pakelti Lietuvoje abėlna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. 
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirklybos draugijas, surandant 
gorus uždarbius, palengvinant ingijima ukos inrankiu, maszinu, gyvuliu, javu ir tt.

Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:
(Foreign Exchange) Skyriumi

3)
4)

*

U S INFANTR-V Advancjn<

kapiniu

laidojo
idant nesta-

kryžių ir t. t.

marmurines

< )N JUA^CTZ

Ta pati galima pasakyti ir 
apie raszonias plunksnas. Ra- 
szomu plunksnų dirbtuves kas 
dien pagamina po 40 milijonu.

Atitarnavusi savo laika ada
ta atsiduria ant grindų 
ant meszlyno, arba
būva laukan iszmesta. Bet vis- 

pakliuva 
vandeni, 

surūdija, ir subyra. 
Tai-gi adata pavirsta in žeme 
isz kurios ji likosi ir padaryta, 

gimi- Tas pats būva ir su plunksna.

ISZ BONKOS PENIMIEJI KŪDIKIAI.

Valstijų visuomenes
prirengė

arba
paprastai

Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu 
piningu mainymui, siuntinėjimu ir laivnkdrcziu pardavojimui ir tt.

Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujaneziu in Lietuva ir in kitas szalis. 
Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, daliu isz- 
jeszkojimus (dhvicmastis), iszgauna dokumentams konsulo ])aliudijimus ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szerai (aksijos) kasz- 
tuoja po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui.

1)

2)
3)

L. A. Bendroves 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galima prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia 
savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES!
Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu: A

Lithuanian Development Corporation
• 320 Fifth Ave, New York, N. Y.

Lietuviszkas 
Iszradėjas

EXTRA! EXTRA! DIDELIS PASIŪLYMAS.
Tik $5.45> >
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Patent”.

Ji gali- ti
shingtono.

galu gale

Ohaįuj, nutarė užj 
draust likusiems giminėms tur 
tingu žmonių kuriuos 
ant sziu kapiniu,
tytu dydeliu ir puikiu stovylu, 

Nuo sziandien 
visi numirėlei bus lygus ir tu
rės tik po mažas
pliteles ant kuriu bus užraszy- gi adata 
ta numirėliu pravardes ir ka- arba in žeme arba in 

Dydeli stovylai del 
nebaszninku yra 
ir iždavimas phlingu 1 

priek tam, /fikusie 
karta^ižduotlu paskutini 

centą ant tokįu Bfy/yylp idant 
tiktai nepasidubt vieni ki
tiems arba 
kaip ir anas.
piningus sunaudoti ant ko kito 
arba aut likusiu vaiku ir nasz- 
liu. . !

da mirė.

lo, 
nes ne

o

nepasiduot
<<<

►

Adata ir Rcl-

nereikalingi
be re i k a-

vieni 
ih asz toks geras

Geriau likusius

Kas turi Dieva szirdyje 
maszneleje piningus, tasai bus 
nuo visu guodojamas.

o

y

KUR BUNA?
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Mano pus-brolial. Stasys ir Domi
ninkas Audraicikal, paeina isz Suval
kų gub., Seinų pav., Bersinko gmino,T ’ ---------- • • ------ ...........>
Stabingio kaimo; taipgi pranzau ma
no kitu giminiu ir kaimynu atnlszuu- 

Yra svarbus reikalas.
J. Andraiclkah,

43 Franklin Std 
New Britain, Conn.

kla.

i

Man/) dedo Vincentas Vaitokaczunas 
paeina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., Jonavos gmino, Liudvinavo para, 
girdėjau kad gyvena 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

E. Denauseviczlene,
1223 Front A ve., 

Grand Rapids, Mich.

Mahanoy City.

beIszmintingas ir 
mokslo buna szviesu, 
kad ir mokslus pabaigs, 
liu bus.

dydelio 
o kvailys 

kvai- Mano broliai Juozas Ir Jonas Kulo- 
kai, 5 motai atgal gyveno Ocean, N. J. 
Turiu svarbu reikalą 
szaukt ant adreso.

Tony Kelly,
Johnston City, III.Kongresmenas Royal John

son užves neužilgio tirynejhna 
priesz kongresą, kuris atyda- tiene, pajioszkau 
ris akis Amerikonams kiek ir 
kaip ižduota piningu nereika
lingai ir neiszmintingai ant ka 
riszku reikalu Anglijoj, 
joj, Francijoj ir Rosijoj.

Visi pasinaudojo isz 
lupo kur kas ir ka galėjo, 
areoplanu milijonai dingo, ant 
kontraktu ir t. t. o nekuria net 
degino mandieras ir kitokį ka 
riszka materijola 
prie kariumenes. Žodžiu, 
padorysta buvo pasiutiszka.

Itali-

kares, 
ant

prigulinti
gas-

Senatas 
nima dirbimo 
alaus kuriame 
mažiau ne kaip 2.75 procento 
alkoholiaus. 
ir tolinus.

praszau atsi-

Asz Ona Vaitkiko po vyru Sutkai- 
i (ledos Joną Zūba 

paeina isz Kauno gub., Rasoinu pav., 
Batakių para., apie 30 metu Amerike. 
Tegul atsiszaukia ant adreso.

O. Sutkaitiene,
E. Vandergrift, Pa.Box 535

Mano dede Vincas Alanckas, paeina 
isz Suvalkų gub., Starapoles pav., Vo
verį! gminon, Skardžiu para., 2G metai 
amerike, gyveno Shenandoah, 
atsiszaukia ant adreso.

Mrs. M. Stckavich,
141 Flower St., 
Los Angeles, Cal.

Tegul

nubalsavo paveli- 
ir pardavimo 
gali talpytis

Bravorai dirbs

Adata reikalingiausia

Mano dėdės Adomas ir Petras Gun- 
torai, paeina isz Suvalkų gub., Kal
varijos pav., Liudinavo 
metu adgal gyveno Connecticut Stato. 
Turiu svarbu- reikalą, 
szaukt ant adreso.

W. Sasnauskas,
913 S. Hess Avo., S.; 

Saginaw, Mich.

pav., para., 10

praszau atsi-

Pftjieszkau Antana Szimku, 
paeina isz Kauno gub., Vovir- 
žieniu miesto; 8 metai atgal 
gyveno Moline, III. Turiu svar
bu, reikalą praszau atsisaukt 
ant adreso. (to 51)

John Smith,
Foot of California, St., 

Portland, Oreg,

kad .visos 
pasaulyje

U—--------------------- »

Adata ir plunksna maži daig 
tai, bet be ju niekas negali ap
sieiti,
žmogaus gyvenimo įrankis.

Yna siiskaityta, 
dirbtuves visame 
pagamina — padirba 150 mili
jonu adatų kasdien. Reiszkia, 
kad kiekviena miela dienele 
150 milijonu adatų arba bunA 
pamestos, arba būna nulauž
tos. \ '
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AtslžlnraAt in tai, kad 25 Isz kiek
vieno szimto isz bonkos' penimu kudi- 
kiil mirszta pirmaisiais metais savo 
amžiaus, Suv.
Sveikatos Skyrius atydžiai
rankvcdl moterims ir auklėms, kuria
me sutelkiamos kaip penėti kūdikius 
isz bonkos, kad apsaugoti nuo mirties 
tuos, kuriu taisyklos taip daug mirsz
ta.

Kuomet daktaras atrahda, jog kū
dikis negali būti penimas krūtimi, 
karves pienas yra goriausias maistas, 
kuris gali užimti motinos vieta,
kla vartoti kuogoriausla pieną (rie
biausias pienas nevisuomet yra ge- 
riausis.'J Jei galima gauti, reikia 
vąrtoti “Certlfikuotajl” pieną. Jei 
ne, tai gauk pasterizuota, arba szvą- 
rinusi ir tyriausi 
pasterizuok namie.

Pienas,, parduodamas ne 
arba, in bonkas supiltas išz 
krautuvėse, už tik?o yra 
nežiūrint kad jis Iszrodo kaip reikia, 
ir turi tinkama skobi.

Invali’ius prirengti “Valku Maistai” 
(Baby Food), kondensuotas pienas ir 
kiti panaszus, negali užstoti karves 
pieno ir dažnai kūdikiui yrą blodingi. 

i Jei plonas norą certifikuotas, ar 
pdstorizuotas,.> jame gali 
džiovos, skąrletinos, tonsllito, difterl- 
jos, karsztinlu ir kitu limpamųjų ligų.

Plena lengva pasterizuoti namie. 
Iszmaiszyk gerai plona in 
szvarias penimąsias bonkas, 
turi būti užkiinszlos szvarlai, nepor- 
mlnksztanczia vata. Paimk vėlini 
kropszuka, in kuri telpa szeszios ar 
septynios bonkos, 
24 valandas) ir visa tai indek in skar
dine szalto vandens, pripilk tiek kad 
apsemtu bonkoso esanti pieną.
kalsk vandeni, užvirink ir leisk jam 
virti per penkias minutes, potam isz 
lengvo szalto vandens tol, kol pienas 
atszals.

Jei galima gauti, 
Certlfikuotaji” plona.

Isz bonkos pieną

bonkose, 
vlodru 

sutersztas,

certifikuotas, 
būti ; 'peru

lengva
supilk in

kurios

(Kiek reikia per

Už-

Po to padek pieną ant ledo, 
ir laikyk ncszilczia|i 50 laipsniu.

Jei plona ketini maifizyti su kuo 
nor. k. a. avižiniais jnBtais, miežiniu 
vandeniu, ryžius, vandeniu, cukrumi, 
tai tie dalykai turi būti indeli ih plo
na priosz pastorlzavlma.

Laikyk pieną szaltai tol, kol reikia 
ji vartoti.
penėti, suszildyk ji iki kraujo szilu- 
mos Imdama bunon speneli, 
szink kelis laszus ant rankos ir pa
tirsi jo karsztuma.

Viskas kaštlk vartojamo kūdikio 
maistui, ir kas tik liecziasi to maisto 
turi būti szvarus. 
szvarias rankas.
nuplautos su karsztu vandeniu, muilu, 
nagu szepeteliu, ir gerai nuszluosty- 
tos .abrusu pirm, negu cziupineti ka 
nors, kas eina kūdikiui in burna.

Kuomet rengias kūdiki

užla-

Visuomet turėk 
Rankos turi būti

Szitu vardu iszdavOme nau
ja knygute del iszradeju sulai
kanti 20 paveikslu ir ilustraci- 
ju, visokiu iszradeju ir išra
dimu, su paraszais ir paveiks
lais miestu New Yorko ir Wa- 

Ta brangia kny
gute mes iszsiiiTicziame kiek
vienam ant pareikalavimo DY
KAI.

Jeigu jus norite žinot kiek 
turto žmonis prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba iszradimu naudin
gu, tai raszykite tuojaus reika
laudami tos naudingos knygu- 

žinovai (eksper
tai )*’patentu bandome iszradi- 
mus DYKAI. ;
American European Patent 

Offices Inc.
‘ 256 Broadway (SE.)

NEW YORK, N. Y.

tęs. Kaipo

A NATION S STRENGTH 
IS.INilTS FOOD SUPPLY 
Eat —~XVWfx! nothing

Laikrodėlis “ Roskope Patent
Tnkstanczius doleriu žmones 
praleidžia laikrodėliams, o ne 
turi isz ju jokios naudos del 
to kad nežino kokie laikrodė
liai yra geriausi. Visu geriau
siu laikrodėliu yra “Roskope 

Szltas laikrodėlis
jau žinomas visame pasauly
je/ o kas ji inslgyjo, tai jau 
visam gyvenlgiui. 
ma naudoti d&rbc ir szventa-
dieniams. Gražiai ir tvirtai 
padarytais tyrais nikeliniais 
luksztais, stipriais nikeli
niais viduriais, teisingai su
statytas taip, kad nesuvcllna 
nei paskubina ne vienos mi
tintos, toks lairodelis ver
tas mažiausiai $10.00 bet mes 
del supažindimo visuomenes 
su tuo1 laikrodėliu per trum
pa laiką, nutarcni pardavinė
ti iszdlrby'ates leszu kaina, t. 

'y. tik po $5.45., Prieto duoda-

stipriais 1 n
I

<1

me DYKAI 4 naudingus daiktus:
Naujai iszrasta spyhole, kuri užrakinama ir atrakinama be rakto,

1. Storai auksuota laikrodėliui re t eželi.2.
Ji padary- 

Ja galima užrakinti blie du-ta isz žalvario ir gali užtekti visam gyvenimui.
ris skrynute ar k|ta ka o.nežlnantip paslapties kaip ja atrakinti niekad neat-
rakina’.’ “ Bykld’ irti Spynele1 (įtiektame*ir isaiflzklnima kaip Ja reikia atidaryti: 
3. Naujai iazrastaą inrankia plaukams kirpti. Toji maszinelė kiekvienam 
vyrui labai reikalinga, nes sutauplna pinigus ir laika, kuri reikia sueikovti 
einant pas barbori. 4. Slaptingu užraktu maszlncle pinigams. Maszinele 
padaryta isz drūtos, minksAitos skuros ir užsirakina taip, kad sekreto nežinan
tis jokiu budu jos neatraklns. Sykiu su maszlncle duodame ir paiszklnimus 
kaip ja atidaryti ir uždaryti. • Taipgi, jqi nori pasinaudoti isz szlto tausu pa
siūlymo, tai nieko nelaukdama prsusk mums 25c. 
isfcfalnsimo laikrodėli ir visas hpraszytas ilovanas.
mes daiktus. Y“........  ‘
nie adgal. Pastaba Kas prisius visuA piningus isz augszto, ' tam mes priedo 
prie visu daiktu duosime auksuotus mnrszklniu rankovėms guzikits. 
tuojaus ant adreso: I’RAI’TIC'AL SALES COMPANY,
1219 North Irving Avenue, t)ept, 28

4. Slaptingu užraktu maszlncle pinigams.

įtampomis, O mos tuojaus 
Pinigus užmokėsi atsie- 

Užsitikriname, kad busi užganėdintas, kitaip pinigus gražini-1' J

Kaip tik kūdikis pavalgo, iszpllk li
kusi plena isz bonkos, ir pripilk ja 
szaltu vandeniu. Kuomet reikia reng
ti pieną kitoms 24 valandoms iszplauk 
bonkas su karsztu muiluotu vandeniu, 
iszvalyk su szepetuku, ir potam isz- 
skalavus, virink bonkas per keliolika 
minuczlu.

Vartok tik spenelius, kuriuos leng
va užlaikyti szvarlai. 
iszversti;' nuvalyti, ir iszvirinti, 
kuomet nevartok speneliu, kurio yra 
tvirtai sunerti su stiklo ar gtimos tru- 
bolemis.

Svarbiausiai už viską, 
laikas nuo laiko su 
tuomet penck isz bonkos, kuomet Jis

Raszyk

CHICAGO, ILL.

Crontg A Reserve
AMERICA MUST. FEED 
I'M. OOO. OOO AIBES

Ilgiau avėsi — daugiau piningu suezedinsi
Pirkdami guminius avalus del mainu, visada žiūrėkite kad ant ju 

butu fabriko žyme “.
Jus suezedysito piningus, nes

ll

Jie turi būti
Nie-

teiraukis 
daktaru, ir tik

pasakys, jog tai yrą reikalinga, La1)al
jausli isz bonkos penimieji kūdikiai, 
turi būti daktaro apžiūrėti kąs savai
te, senesni ir sveiki kūdikiai, karta in 
menesi, taip kad duktAras galėtu dub
ti patarimus dol permainų, jei jos bu
tu reikalingos.

Raszyk Suvienytu Valstijų Sveika’1- 
tingumo Biurui, isz jo gausi patarlan- 
cziu lapeliu, kaip'reikia prižitirotl ku- 

(lįaszant adresuok: United 
' Health * ~

dlkluB.
Statos Public
Washington, D.' C.*)

♦ ■

si G0t),000 ypatų ka turi 18 me-

Service,

New Yorko valstijo randa-
A La.' U   . a .

tu o neinoka skaityti ir raszyti 
angliszĮcai, o 400,000 ka turi 
jau pę 10 metu.
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Raudonas Kamuolys’’ (Rod-Ball).
i 41 Raudonas Kamuolys 

kad iszdirbinys yra kuogeriausis ir laikys kuoijgiausiai.
..qClADfr į. f’ 1H

reisžkia
*

BALLOBAND"j

r
'‘'AK'* ’1

Žyme “Raudonas Kamuolys” yra szsphustft ant kožno bato aulo, o 
taipgi ępt užpakalio ir pado kožno pus^baczio (Himincr) ir czeveryko 
(Lopao).-Galima gauti baltus, raudonus ar juodus. Avalu “Ball- 
Band i^zfisi padai yra padaryti spe cialiai del mainieriu darbo. Je ap-

yrti szšpdttsta ant kožno bato aulo, o

(Lopac). Galima gauti baltus, raudonus ar juodus. Avalu

saugoja peretkus ir yra taip tamprus ir drūti, kad nei asztriausios ak
mens ar iinglie's kriauksžTes negal ju porpjaut, nei perpleszt. “Ball- 
Band” batai yra drueziausi ir smag lausi iSz Visu, kokius tik galite gaut. 
TCfiiin nirkfiiin viilrnlrifn Irnri Kn+n nn4- KT»n,,,>>

mens ar anglies kriauksžTes hegal ju porpjaut, nei perpleszt.

Kada pitksito žiūrėkite kad butu ant ju žyme “Raudonas Kamuolys”.
i r MISHAWAKA WOOLEN MANUFACTURING CO.

414 Water Street, Mishawaka, Ind.
. ‘uInštaiga, kuri iszmoka milijonus del gerumo”.
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cara.

Teisingai

pasakos

užkeikto< <

i

i c

Nieks jo

ant pasturgaliu

viso

'f

nes 
kuriuomi

Tarsi tie 
tu r

kuris ži
kuris

milžiniszkom 
sargai

ap-
re-

ku- 
Negana 

eilių sargu stovin
au

carisz-

atsilankan- 
, bet 

laiszkeli ineji-

II.
AUKSO NAME.

cariszka 
“Aukso 

kadangi už akmeniniu

mo’* 
mainomu.

t’ k ---------
gį Audencijos pas

Slaptybes Cariszko 
Palociaus.

vadina 
palociu Petersburge 
namu,” 
milžiniszku muru, kuriu ne lai
ko yltis neingraužia susi kuopi
ne tiek daug brangmeniu, jog 
inejes in palociu niekad jame 
nebuvęs žmogus, manytu esąs 
užkeiktam sviete, apie kokius 
pasakoja arabiszkos
Tūkstantije ir vienoj naktyse, 
jeigu tik daleista jam butu per Czia stovėjo būrys 
žengt slenksti to 
dvaro. ”

* Tas gal but galimu nogut 
Jifezriliktiems isz tarpo iszrink- 
' tuju, nes cariszkus rumus 
juosineja dvilinkas gyvas 
težys tartum smakas, kuris 
gramo mirtim drąsuoliui 
ris artinties bandytu, 
tu dvieju 
ežiu dienomis ir naktimis 
szautuvais ir kardais, 
kas ramus daboja tris syk di
desnis skaiezius cariszka sznir 
pa, karia nedaleidžia pažint ei 
viliszkas rūbas nes kiekvienas 
cariszkas tarnas be mandieros 
ir kalavijo nepalaikomas až ca 
riszka valdininką, 
valdininkai būtinai tur ne- 
sziot ant saves budeliszka pa- 
reda, jlf ibtankins —- idant pri- 
miįt padonamscara-<- 1

Idantin&jt ip Cariszka palo
ciu nepakanka žinistos su ta ri
mes, kokia kas vakaras pats 
caras sargam paduoda, idant 
prie inleidinejimo in palociaus 
bromą vartotu sutarta žodi del 
persitikrinimo ar 
tis carui yra pažinstamu 
reik da turėt 

kuris kas sanvaite buna

Laiminguoliu tuom, 
nojo palocine su tarme, 
aprūpintas buvo laiszkeliu in- 
ejimo, matomai buvo žmogus 
apsisupęs pilka skraiste kuris 
drąsiai ėjo pro sargu eiles link 
žinomu jam duriu,
nesulaikinejo net daejo iki 
marmurinio prieszrumio, kur 
milžiniszki kanarijsko puikiau 
šio munnuro pilioriai stovėjo 
ant sidabriniu pedastalu isz- 
veizdos naturaliszko didumo 
tupineziu 
meszkinu.

Nežinans viso padėjimo 
palociaus manytu esąs jau kai
po ir palociuje, ar pats nežino
tu kur randasi, kadangi mur- 
muriniam mure niekur nema
tai duriu, negu lango, nes esi 
tik da priesz mūra 
kaip chiniszka žeme nuo svie
to aptvertas palocius caru ir 
nežinantis cariszko palociaus 
slaptybių veltu jieszkos duriu • • • m ji.

Kardow, kuriuomi buvo ap
sisupęs pilka skraiste vyra f 
priėjo prie marmurines sienos, 
paspaude gerai paslėpta knyp- 
kuti ir mure pasidarė duris 
per kurias inejes vėl uždare, o 
po tam murmuriniais sukriais 
laiptais nuėjo augsztyn linkui 
cariszku kambariu. Virszujc, 
kaip ir žemai isz szaliu laiptu 
stovėjo po du 
kazokiszKom kepurėm 
su apnuogintais kardais. Kada 
Kordov norėjo prieit prie du
riu priesz ji susikryžiavojo du 
kardai. Kordov parode szvie- 
siai žalia laiszkeli ir sargai ftti
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daro jam kelia. Kordov nuėjo 
tolinus lirdugtp persiszku kam 
ru isztiestais laiptais papuosz- 

auksuotamtais paszallttis 
bronzinėm stovylom paimtom 
isz mitaliogijos. . ■

Kordov ėjo in teip vadina
ma “purpurine sale” kuri ta 
vardu gavo nuo didelio npi- 
manezio visa salo isz purpuri
nio szilko baldakimo. Czia tu
rėjo laukt visi tie, kurio norė
jo gaut pas cai'4 audencija. 
Nors da visa adyna laiko iki 
audencijai sziandien purpuri
nėje salėj buvo gana daug lau- 
kianeziu inleidimo pas cara. 
Buvo czia žmonos isz parednes 
sprendžiant įvairaus luomo ir 
isz įvairiu ciesorystes krasztu.

rusu, ten 
ant puikaus kauro susėdo tylo
mis sznekucziavo keli azijatai 
ten vėl kalbėjosi keli jencrolai 
apsitaiso puikiom mandierom 
pasipuosze aukso szlipais ir ap 
sikabine agnosais, žvaigždėms 
ir kryželiais idant visados pa-1 
rodyt savo nuopelnus 
riuds' esa 
ženklus.

rodnmab in Kordova.
.— Turinys man. žinomas.
— Turinys? Del Dievo! Ka 

tik porskaieziau kelias eilutes 
ir da man paežiam ne 
rai žinomu,

i— Mano vaikeli, ne tik ku- 
hingaikszęziu toks sunkus gy
venimas, daug sunkesnis yra

purpurino sale ’ ’

už ku- 
gavo tuos garbes 

Vidurys sales buvo 
tuszczias, tarnai palociaus ran 
domiose traktuose 
tuose gausiai aksuotais galio
nais ir szniurais szvaistesi

iszpuosz-

szilkinem 
ir

ne-

už kota-
Siaurais laiptais nuėjo 

suvi- 
kur buvo

atsimuszanti
besirau

žmogaus.

in 
szian ir ten bėgiodami ant sa
vo smarkiu mikliu, 
baltom siaurom kelnaitėm
tokios spalvos iki keliu ilgom 
paneziakom apautu, kojų, 
sibelsdami savo minksztom su 
auksuotom sagom kurpaitėm.

Kordov būdamas tvirtu sa
vo didybėj ir galybei su pai
kybe perėjo per salo ir stapte- 
lejes prie skvinezio prie szilki 
nes sunkios /otaros atskiriaii- 
czios laukimo sale nuo kito 
kambarioy, akimis .tik . užklau
sė, o tas linktelėjo jam su gal
va ir Kordov dingo 
ros.
da augsztyn ir inejo in 
sai tamsu kambarį, 
teip tamsu kad savo rankos ne 
galima buvo matyt, o bet baras 
kuoaiszkiausiai galėjo apžvel- 
ginet paveikslai
dideliam veidrodije, 
daneziam jo kambarijc, moju
sio in tamsinyczia, 
Ta prietaisme geriau cara ap
saugot galėjo negu isztiki- 
miausioji sargai.
tamsu kambarį turėjo kad ir 
nenoroms laukt kol nematoma 
ranka ant cariszko paliepimo 
atidarys duris in priėmimo 
kambarį vedanezias ir ap- 
szvies einaneziam kelia, paro
dys kur tur eiti.

Kordovui žinomos buvo ca
riszku rumu slaptybes ir neil
gai laukus inejo in cariszka 
kambarį atsidarius durims.

Caras Aleksandras II-ras so 
dėjo prie mažo auksu gausiai 
iszpuoszto stalelio užkrauto 
popioroms ir buvo užimtas 
skaitymu laiszko.
liszkai kairiaja ranka laikas 
nuo laiko imdavo isz gurbelio 
vynynoges. ,

JCordovas iszsitioses stovėjo

Inejes in

Machina-

koj^caras neatsikreips link jo. 
Valdonas perskaitęs laiszka ir 
dedamas ji apt stalo iszvydo 
stovinti ir atsiliepė linksmai:

— Ah, Kordov! — Gerai 
kad tamsta ateini, turiu pakai 
bet apie labai svarbu dalyką.

— Gal but apie laiszka, ku
ri Jusu ciesoriszka mylista 
skaitėt — atsake Kordov pri
siartindamas prie cariszko sta 
lo.

— Ka ponas žinai apie laisz 
ka kuri aplaikiau? — užklati- 
sc caras sd nusistebėjimu žiu-

yra: ge- 
o tamsta sakai, 

Ikad tau jau praneszta pirma 
apie turini, ar intalpa laiszko 
negu man.

— Taip Jusu ciesoriszka di 
dybe — atsake direktoris pali- 
cijos. Mano tarnysta visko rei 
kalauja nuo manes, viską 
riu žinot.
Jusu Ciesoriszka didybe, idant 
nedalyvautu ceremonijoje pa
dėjimo kampinio akmens po 
naujai statoma Moskvoje cerk 
ve, kadangi keli sektiszki fana

tu-
Laiszko persorgsti

to jis kad caro svaine apsi- su: 
lanko su kokia slaptybe ~ca- 
riszkos gimines, bet caro palie 
pimas tur but ir jam pildomu
todėl iszejo irit kita kambarį musu vioszpataujancziii gyve- 

i t 1

atskirta nuo andenciszkos sa
les tiktai partijera.,, . .

Tilo jaus įliejo kunigaiksz
tiono Heilo, kuria caras pavo- 

pra-
tieiio Heilo, kuria caras 
do prie minksztos kėdės 
szydamas idant atsibostu.

Kuningaiksztieno iszžiurejo 
labai gražiai nors Veidas jos 
sziandien buvo iszblyszkes ir 
matomas buvo .ant jo susikrim 
tintas ir liudnastis.

Caras Aleksandras 
buvo geru 
tuoj pažino

H-ras 
žmonių,žinovu 

kad moteris jo

jo pilkos akis insmigo in akis 
jaunos kuningaiksztienęs.

— Nenoriu tikėt kad jums 
kas apie tai galėtu pasakot — 
tarė bargiai Rosijos valdonas, 
o jeigu kas pasiryžo sudrumst

M«su jusu laime bausme nukris ant

9

irimas, kuris privorėzia 
gint net paties savos, 
gyvenimas, kuris , kvailiem jo kaip perkūno trenksmas,

UŽS1-

tikai nusprendė pasikeset ant įbrolio Konstantino kenezia isz sau laiminga
jusu ciesoriszkos mylistos gy
vasties.

Caro veidas nubalo, 
ko ir vėl nubalo, bet netrukus 
nusiraminęs suszuko: 

ar esi

apsar-

— Žmogau! ar esi raga
nium, ar burtininku, kaip gali 
žinot, jog persergetojai tau to 
nesako.

Kordov < žemai pasilenkė 
priesz savo valdoną ir atsake.

— Nebucziau vertu 
tiesi Jusu cariszkos 
tarnu, nebucziau vertu jusu 
malones ir vardo palicijos di
rektoriaus, idant nesirupin- 
cziau patyrt apie kiekviena už 
manyta piktadaryste, o ypacz 
tokia, kuri gresia Jusu carisz- 
kai y patai pavojumi. Tas 
man tur but pirma bent dvide- 
szimts keturiom adynom, negu 
Jusu cariszkai 
mu.

y

zemai

idant

vadin- 
didybes 

vertu

zino-

kokios — nors priežasties, nes 
akyse jos mato aszaras, o kru
tino jos smarkiai kilnojosi isz 
ko caras suprato, kad Hollos 
szirdis smarkiai plake.

Caras su baime užklauso:
— Kas jum Heile? Del Die

vo ar užrūstinta jus kuomi? 
Mano rūstybe baisi tam kas 
pasiryžtu tai padaryt.

Kad kunigaiksztiono tylėjo 
tik stambios aszaros riedėjo 
jai isz akiu caras sau jausmin
gu balsu neramus kalbėjo:

— Ne dėlto pribuvot isz l
i sziltos Graikijos in 
niauklip. Bosija

gražios 
szalta niauklip. Bosija, idant 
saldus žiedelis turėtu liūdnai 
nu lenkt gal vele, 
jaustumėtės laiminga pas mus 
žiaurius Sziaures vaikus; paša 
kykit kas jus inžeide, o 
mes tas neiszvengs.

Heile ppole prięsz cara

noriu idant

baus-
didvbei

i I

Neturi tiesos tyrinėt isz keliu ir apsiliejus aszarom pra
I * f ' . i • l 1

ant
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bilo susprangintu balsu; , t , 
, — Jilsu ciesoriszka mylista 
teiksis nepalaikyt ------- “y
negailinga, bet negaliu 
kentėt savo bamd‘matant tikra 
simu savo vyro.

Ndsistebęjes.

manes uz 
ilgiau

I

vi*! •žiurėjo caras

kokiu versmių tmasta pemi ži
nias apie viską kas veikiasi. 
Bet pasakau tau ponas Kordov 
kad nepaisant ant parsargos d, • v.’*'.5. << » .v.””’* !.•'a sziandien važiuosiu in Mos
kva ir padėsiu pamatini akme
ni po musu szVenta bažnyczia.

— Jusu cariszka didybe in moteri kuri klūpojo priesz 
gal but khoramiausiii, nes jau 
tie’ keturi piktadariai Petro- 
pavloskoj tvirtynej ir ju ran
ka nepasieks Jusu szventos 
ypatos. Apie juos patyriau ant 
puotos pas didi kunigaikszti 
Konstantina.

Pirm negu 
pagirt savo isztikima tarna su
skambėjo skardus balsas var
pelio. Caręs pasilenkė prie si
dabrines tartum numestos ant 
stalo rožes. , Buvo tai telefo
nas ir pro ji kalbėdavo lekajus 
pranesžant carui apie ka svar
baus, ar klausiant ar galima 
leist prie caro ypata 
ria jis pranesza.

— Tuojaus — atsake caras 
tūlom ypatingu telefonu.

Po tam atsikreipė link Kor- 
dovo ir tarė:

— Pasitrauk biskuti, 
no .graži svaine kuningaiksz- 
tiene Heilo praszo audencijos.

Ant palicijos direktoriaus 
Kordovo veidą galima buvo 
patomint neužganėdinimą isz 
to cariszko paliepimo. Supra-

i
caras suspėjo

apie ku-

ma-

ji ir skunde savo vyra bedama 
aszaras.

Caras pakele kunigąiksztie- 
ne ir pasodines vėl kalbėjo:

— Dabar mylima Heile pa- 
mišlykit jog kalbate in tęva
užkreskit priesz mano visus 
skausmus isz savo krutinės ru- 
pinsiosiu sunaikint juos..

—- Jusu ciesoriszkos mylis
tos malonumas ir gerumas -— 
pradėjo jauna kunigaiksztiene 
— priduoda man j drąsos, idant 
galeeziau atskleist priesz ju
mis paslaptį kuri gresia sunai 
kinimu musu jaunos moterys
tes gyvenimo laimes. Jusu cie 
soriszka mylista žino apie tai 
gerai, kad toks jam likimas 
kuningaikšzcziu,
jungties! su ypatom kurias pa 
tys sau pagal szirdios norą in- 
sirenka, vien su tuom su ku- 
rinom juos risza szalta politi
ka ir nuoszmus instatai viesz-

I 1 | f " l, ' » 4 i t t 1 H

patysczįu. ;
Aleksandras padėjo 

ranka ant peties knnigaiksztię 
nes ir tarė labai sujudintu bal-

, I ■ . b.-ui ■■ ■■ ■ .1   m —w,. 4.,, 4 »,

jog negal
į

savo

kuris .
žmonėms iszrodo labai pavyde kad įr butu tuom drąsuoliu ma 
jimo vertu dėlto kad apsiaubti 
esam auksu ir piiriMirom, nio- 
kuomi kitu neesą, kaip 
begaliniu retežiu kalamu isz link jo rankas, o akys jos mel- 
nuolatiniu auku ir pasiszventi 
mu daromu del labo szalios ir 
tautos. Priežodis sako kad kož 
nas žmogus yra kalviu savo li
kimo, o bot kuningaikszcziai 
ne tur tos galės idant nusikalt 

gyvenimą, nes 
jiems skirta knlt kitu laime.

Veidas caro apsiniaukė liud 
nasties debesiu, akys jo isz po 
nuleistu bruvu žiurėjo nepasi- 
judinaneziai in priszaki. 
tomai maste kokios padėkos 
sulaukia jis už savo 
pasiszventimus, kad visi jo ge
riausi troszkimai palaikomi 
jam už nuožmybes 
mos.

Ūmai kaipo isz miegu nubu
dęs pratrine akis su ranka, kai 
po norėdamas sunaikint tuos 
laveikslus kurios 
akis atskleidė mintis 
in kuningaiksztieno Heile

— Mano vaikeli nenoriu ti
kėt, kad palaikinetum 
už auka vieszpatystes. 
tacziaus tikėt, 
birksztole meiles del mano bro 
lio atsiranda; jusu szirdyje. Ne 
žiūrint ant teip urnai diploma- 
tiszku keliu atsibuvusio jusu 
su kuningaikšzcziu Konstan
tinu; susįriszimo moterystes ry

vien

Ma-

no locnas brolis,• r „ i

Didi kuningaiksztieno persi- 
gandus rūstybe caro isztiese

dc su s i mylėjimo.
— Ant meiles Dievo — su

szuko ji — nenorėjau iszszauki 
net jusu ciesoriszkos mylistos 
rūstybes,’ nes turėtu ji nukrist 
ant mano vyro galvos. O Die
vo, o Die.ve — nedrystu pasa
kyt mano vyras....

— Tolinus, tolinus — ragi
no caras, kurio visa ypata vi
sai kita iszvaizda priėmė; din
go visas jo malonumas ir szvel 
numas pasiliko ant jo veido ir

aukas ir akyse geležinis
akys blizgėjo rūstybe, 
susigniauže drueziai kaklas isz 
sitiese in priszaki, 
skambėjo kaip
griausmo dundėjimas — 
kas tas pranaszavo didele and

valdo-

Puodu mazgot, bulviu skusti, 
O paežiam už baro stovėti 

Svetelius priymineti.

Tris vaikinai Danburije ka- 
zirayo, 

Kaziruodami svaiguli gaVo, 
Vienas revolveri turėjo, 
Na ir pabaidyti norėjo.

Szove in viena, sunkei paszove 
Ir per langa lankau iszmove, 
Bet kaip rodos nepasislėps, 
Ant virveles pabaigti turės.
Žmogelis paezia ir vaikus 

Lietuvoje turi,
O jisai mirtinai paszautas guli.

bargumas, 
rankos

ir nuode-

priesz jo 
ir tarė

savo 
Noriu 

kad bent ki-

sziii jusd szirdys neesą suvisai 
szaltom kita kitai.

1 lf* ' > ♦ 1 ■ I . , I . f I I

asz Konstantina pa

liežuvi

“.°’ 
mylėjau -*• suszuko balsu, ku
ris kuogeriailsiai .parode, jog 
jos szirdis1 priverezia
prie teisybes iszreiszkimo —-no 
riu but atvyra jusu ciesorisz- 
kai mylistai, kad del jo pasiry
žau apleist Tėvynė ir persikelt 
in ledine Bosija.

Prisipažint turiu, kad isz- 
girdus apie persikelima isz ma 
no gražios, žydinezios, saulė
tos garsios poezija, daila ir 
mokslais szalies in pilna szalto 
bargumo Bosija gulinezia per 
ilgesni laika po sniegu ir szir
dis gyventoju jos teip-gi susza 
lusios, bet pažinau Konstanti
na, kuris iszrode man biski su
sikrimtusiu, užsidariusiu, sle- 
pianeziu kokias tai paslaptis 
savo duszioje, bet apart to isz
žiurejo man žmogumi dideles 
iszminties ir tobulybes vyro, 
kuris szturmu paėmė 
szirdi ir pavergė.
džiaugiausi, kad mano likimas 
nebuvo man teįp žiauriu, kaip 
būną kitoms kunipgaiksztai- 

r ' * " « ' ' T f

mano
Kaip labai

v •

' tiem ir nopriverte pmnęs eit 
gyvenimo keliu ( su žmogumi 

nerisztu
v

o balsas 
atitolintas 

vis-

Jau gana, bagetas, bagotas, 
O kaip szuo kudlotas, 

Vienoje stuboja, 
Net asztuoni apsistoja.

Patis verda valgi,
Jeigu tiktai ne tingi,
Visi norėtu ponauti, 

Ne vienas gaspadinauti.
Tarp tuju yra tris brolei 

Dydeli pagirei, 
Ir turtingi ir bagoti,

O drūti, jog bile kam ne nori 
pasiduoti.

vienas isz tu broliu,

r

ra
no.

kuri kilo krutinėjo

(Tolinus Bus.)

TARADAIKA.

Kur ten Oliajuje, 
Ncdydelioje apigarddje, 

Tankei susirupezioje, 
Ir akis iszsikapoje. 

Su buteleis teszkinosi
Galvas skaidosi,

Su revolveriais szaudosi, 
Su peileis smaigosi.

in susaide 
priguli,

Tai no apszialpos ne turi, 
Ba jeigu per girtybia liga 

gauna,
Tai paszialpos negauna.

O kad ir katras

Kad tu kriaueziuk nesival- 
kiotumei,

Darba ir motore savo vak- 
tuotumei,

Tai daugiau isz to pasinau
dotume i,

Ir pakramtos no turėtumei.
Ant girtuęklio pavirtai,

Privalumu savo užmirszai
Giaro neturėsi

Jeigu biznio nežiūrėsi.
>

• •
Szenadori yra

f

Karta, 
Sodo kaziruoti su mažiuleliu 
Kaži modami susiki virezi no, 

Na ir abudu susikabino, 
mažiukasJau

i

viražu ymt 
pradėjo,

Sztai kiti brolei gelbėti adbego 
Na ir ta mažiuką,

Jeigu butu tiejei svetimi ne- 
ižgialbeja.

Tai butu gal užganubija.
Mažiukas baisei suteriotas, 
[Likosi nuo kįtu prikalbytas, 

Idant ne dovanotu.
In suda brolius paduotu,
Iszveže pas poną va i ta,
Tasai viroka iszškaita, 

Liepe po 20 dol. užmokėti.
Ir namon sveikiem keliauti.

,, O kas pasirodę:
l Bagocziai su turtu pasirodė, 

,.,Ba ppiingp. neturėjo, 
Taį pgskolyti praszinejo.

■

Užsigavimai gal atai 
tikt netikėtai — bukite 
prisirengę.

Pain-Expeller 
greit nutildo akanami 
nuo Rumuilmn, nual- 
gremdlmu ir iAalsuklmu. 

žiūrėkite, kad butu 
su INKARO lenkiu I

Galima gant visose 
apt lok oae ui 35e ir G5e 
arba l&sisluzdlnt duo

Užaigavlmid gal alsi

F. AD. RICHTER A CO 
324-3M Breaiway. New York

Ar tu nesijauti 
sveikas?

Ar tu retkarčiais jauti 
kaitusi veidą?

Ar tavo akys pamėtė savo 
linksmumą?

Mes turime sveigatos gaivin 
toja ir tonika

v uz-

Kur randasi da
du Amerikonai? ..iI m* jfai.

Amerikonai leidže gaza ant vokieoziu. —
Elijui..

su kuriąom nieks 
apart yyszię prisięgos. Teip, 
pamylėjau .Konstantina ir į besi 
jaueziau laiminga esąnt ir mir 
tis man butu mielesne negu jd 
ąbojodamas, ąegu jo mylejį- 
mas kitos.... , . J: ; ,

— Ir esi tvirta mano laidy
ki kad jis tavos nemyli? r- ta
rė cąjjas bosiszypsędamas ma
loniai. — Mylintis szirdis tur 
ingy t meile mylimos szirjies.

— Bet esmių pavydi teip, 
kad kankina manę ir tas, jog 
jis kita mylėjo;
ra kiioaiszkiausi
nes gyvas kudykis jo numylė
tines, vaisis jo meiles.

Caras ilmąi pakele galva ir

vienas saliu
ninkas

Nes žmogelis ne kas,
Isz tikro juokus daro,

I

b

Kad mylėjo
darodymai

Kaip žmonis nuo stryto pas 
; . savo varo
Sako: galas jau atejna, 

užfundys,
Ir da kitoki džiaugsrtia pa- 

. darys.
Vienas vaikinas ir inejo, 
Ir ka jis ten paregėjo?

Ugi dvi senmerges, 
Storas kaip meszkas.
Tai jau vyras ne kas,

Tokis ponas saliuninkas,
Jeigu bizni toki varys, 

Ir tokius bartob'derius laikys.
Tokius barteiidorius in kuk- 

nia iszvatyti,

PARTOGLORY 
kuris sustiprina tavo krauja ir 

Partoglory yra toni
kas, kuris padeda subudavoti 
tavo visa kuna, sugražina tau 

» drūtuma ir pripildo tavo gys
las geru krauju.

Jis sudrutina ir paakstina ta 
vo nervas priduodant joms to
kiu elementu, kokios yra jei 
reikalingos.

Partoglory yra tas 
ižUoihas Elixir kuris yra var- 
tojammas visur, yra tai netu- 

sveika- 
daugy-

nervus.

visiems

•i

♦ .
.. ,-AMSIn ■ <

jis raliszkas gaivintojas
tos. Mes aplaikome 
bes laiszku nuo žmonių kurie 
mums pranesza kaip stebuklin-

Partoglory Jiems pagel
bėjo ir dėkodami mums reko- 
mnduoja kitiems.

Butelis szio Elixir kainuoja 
tiktai vienas dolieris. Del pa
tarnavimo'žmonijai mos 
cziame 6 butelius Už 
rius.

gai

siun- 
dolie-5

Visus litiszkus ir pini
gus reikia siusti tiesiai in

(G. 10):
> iAPTIEKA PARTOSA

160 Second Ave., 
New York, N. Y. Dep. L. 5.
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Slaptybes Cariszko 
Palociaus.
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Audencijos pas

Feisingai
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cara.

cariszka 
“Aukso 

kadangi už akmeniniu

C c užkeikto

ap- 
ro- 

smakas, kuris 
ku-

vadina 
palociu Petersburge 
namu,” 
milžiniszku muru, kuriu ne lai
ko yltis neingraužia susikuopi- 
no tiek daug brangmenin, jog 
inejes in palociu niekad jame 
nebuvęs žmogus, manytu esąs 
užkeiktam svieto, apie kokius 
pasakoja arabiszkos pasakos 
Tūkstantije ir vienoj naktyse, 
jeigu tik daleista jam butu per 
žengt slenksti to 
dvaro. ’ ’

• Tas gal but galimu negut 
Užrinktiems isz tarpo iszrink- 
tuju, nes cariszkus rumus 
juosineja dvilinkas gyvas 
težys tartum
grumo mirtim drąsuoliui, 
ris artinties bandytu. Negana 
tu dvieju eilių sargu stovin- 
cziu dienomis ir naktimis su 
szautuvais ir kardais, carisz
kus rumus daboja tris syk di
desnis skaiezius cariszku sznir 
pu, kuriu nedaleidžia pažint ei 
viliszkas rūbas nes kiekvienas 
cariszkas tarnas be mandieros 
ir kalavijo nepalaikomas už ca

Tarsi tie
ne-

riszka valdininką, 
valdininkai būtinai tur 
sziot ant saves budeliszka pa- 
redą, l^ ihtankins -r idant pri- 
mitit pad on a m .s caru.... 1

Idririt .ihfcjt i|i Cariszka palo- 
ciu nepakanka žinistos sutari- 
mes, kokia kas vakaras pats 
caras sargam paduoda, idant 
prie inleidinejimo in palociaus 
bromu vartotu sutarta žodi del 
persitikrinimo ar
tis carui yra pažinstamu 
reik da turėt 
mo” 
mainomu.

atsilankan- 
, bet 

“laiszkeli ineji- 
kuris kas sau vai te buna

Nieks jo

Laiminguoliu tuom, kuris ži 
nojo palocine sutarme, kuris 
aprūpintas buvo laiszkeliu in- 
ejimo, matomai buvo žmogus 
apsisupęs pilka skraiste kuris 
drąsiai ėjo pro sargu eiles link 
žinomu jam duriu,
nesulaikinejo net daejo iki 
marmurinio prieszrumio, kur 
milžiniszki kanarijsko puikiau 
šio marmuro pilioriai stovėjo 
ant sidabriniu pedastalu isz- 
veizdos naturaliszko didumo 
tupineziu 
meszkinu.

Nežinans viso padėjimo 
palociaus manytu esąs jau kai
po ir palociuje, ar pats nežino
tu kur randasi, kadangi mur- 
muriniam mure niekur nema
tai duriu, negu lango, nes esi 
tik da priesz mūra kuriuomi 
kaip chiniszka žeme nuo svie
to aptvertas palocius caru ir 
nežinantis cariszko palociaus 
slaptybių veltu jieszkos duriu • • • m ji.

Kardow, kuriuomi buvo ap
sisupęs pilka skraiste 
priėjo prie mumurinės sienos 
paspaude gerai paslėpta knyp- 
kuti ir mure pasidarė duris 
per kurias inejes vėl uždare, o 
po tam murmuriniais sukriais 
laiptais nuėjo augsztyn linkui 
cariszku kambariu. Virszuje, 
kaip ir žemai isz szaliu laiptu 
stovėjo po du milžiniszkom 
kazokiszKom kepurėm 
su apnuogintais kardais. Kada 
Kordov norėjo prieit prie 
riu priesz ji susikryžiavojo du 
kardai. Kordov parode szvie- 
siai žalia laiszkeli ir sargai ati

*

ant pasturgaliu

viso

vyra f
1

sargai

du-

v.

SAULE 3

auksuotam

Puodu mazgot, bulviu skusti 
O paežiam už baro stovėti 

Svetelius priymineti.
• r rn 11«

rodamah in Kordova.
— Turinys man. žinomas.

— Turinys? Del Dievo! Ka 
tik perskaieziau kelias eilutes 
ir da man paežiam ne yra. ge
rai žinomu, o tamsta sakai, 
kad tau jau praneszta pirma 
apie turiiii, ar intalpa laiszko 
negu man.

— Toip Jusu ciesoriszka di 
dybo — atsake direktoris pali- 
oijos. Mano tarnyste visko rei 
kalauja nuo manes, viską 
riu žinot.
Jusu cidsoriszka didybe, idant 
nedalyvautu ceremonijoje pa
dėjimo kampinio akmens po 
naujai statoma Moskvoje cerk 
ve, kadangi keli sektiszki fane

* j * 4»* if r' »

daro jam kelia. Kordov nuėjo 
toliaus brrtngtp persiszku kau
ru isztiestais laiptais papuosz- 
tais priszaflals
bronzinėm stovylom paimtom 
isz mitaliogijos. .

Kordov ėjo in teip vadina
ma “purpurine stile” kuri ta 
varda gavo nuo didelio api- 
manezio visa sale isz purpuri
nio szilko baldakimo. Czia tu
rėjo laukt visi tie, kurio norė
jo gaut pas carii audencija. 
Nors da visa adyna laiko iki 
audencijai sziandien purpuri
nėje salėj buvo gana daug lau- 
kianeziu inleidimo pas cara. 
Buvo czia žmonos isz paroduos 
sprendžiant įvairaus luomo ir 
isz įvairiu ciesorystes krasztu. tikai nusprendė pasikesot ant 

ten jusu ciesoriszkos mylistos gy-

purpurine sale”

tu-
Laiszko persorgsti

su:

Czia stovėjo būrys rusu, 
ant puikaus kauro susėdo tylo
mis sznekucziavo keli azijatai 
ten vėl kalbėjosi keli jcnerolai 
apsitaiso puikiom mandierom 
pasipuosze aukso szlipais ir ap 
si kabino agnosais, žvaigždėms 
ir kryželiais idant visados pa
rodyt savo nuopelnus 
rindsesa 
ženklus.
tuszczias, tarnai palociaus ran 
domiose traktuose
tuose gausiai ūkanotais galio
nais ir szniurais szvaistesi

už ku- 
gavo tuos garbes 

Vidurys sales buvo

y iszpuosz-

szilkinem
ir

Siaurais laiptais nuėjo 
suvi- 

kur buvo

žmogaus.

Inejes in

Machina-

in 
szian ir ten bėgiodami ant sa
vo smarkiu mikliu, 
baltom siaurom kelnaitėm
tokios spalvos iki keliu ilgom 
paneziakom apautu, kojų, ne
si belsdami savo minksztom su 
auksuotom sagom kurpaitėm.

Kordov būdamas tvirtu sa
vo didybėj ir galybei su pai
kybe perejo per sale ir stapte- 
lejes prie skvinezio prie szilki 
nes sunkios Jotaros atskiriari- 
czios laukimo sale nuo kito 
kambario^, akimis ,tik • .užklau
sė, o tas linktelėjo jam su gal
va ir Kordov dingo už kota- 
ros.
da augsztyn ir inejo in 
sai tamsu kambari, 
teip tamsu kad savo rankos ne 
galima buvo matyt, o bet baras 
kuoaiszkiausiai galėjo apžvel- 
ginet paveikslai atsimuszanti 
dideliam veidrodije, besiran- 
daneziam jo kambarije, ineju- 
sio in tamsinyczia,
Ta prietaismef geriau cara ap
saugot galėjo negu isztiki- 
miausieji sargai.
tamsu kambari turėjo kad ir
nenoroms laukt kol nematoma 
ranka anl; cariszko paliepimo 
atidarys duris in priėmimo 
kambari vedanezias ir ap- 
szvies einaneziam kelia, paro
dys kur tur eiti.

Kordovui žinomos buvo ca
riszku rumu slaptybes ir neil
gai Jaukus inejo in cariszka 
kambari atsidarius durims.

Caras Aleksandras II-ras se 
dėjo prie mažo auksu gausiai 
iszpuoszto stalelio užkrauto 
popicroms ir buvo užimtas 
skaitymu laiszko.
liszkai kairiaja ranka laikas 
nuo laiko imdavo isz gurbelio 
vynvuoges.

Krirdovas iszsitiescs stovėjo 
kd|^«aras neatsikrėips link jo. 
Valdonas perskaitęs laiszka ir 
dedamas ji ant stalo iszvydo 
stovinti ir atsiliepė linksmai:

— Ah, Kordov! — Gerai 
kad tainsta ateini, turiu pakai 
bet apie labai svarbu dalyka.

— Gal but apie laiszka, ku
ri Jusu ciesoriszka mylista 
skaitėt — atsake Kordov pri
siartindamas prie cariszko sta 
lo.

— Ka ponas žinai apie laisz 
ka kuri aplaikiau? —- užklau
so caras sh nusistebėjimu žiu-

■
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vasties.
Caro veidas nubalo, apsar- 

ko ir vėl nubalo, bet netrukus 
nusiraminęs suszuko: 

ar esi— Žmogau! ar esi raga
nium, ar burtininku, kaip gali 
žinot, jog porsergetojai tau to 
nesako.

Kordov > žemai 
priesz savo valdoną ir atsake.

— Nebucziau vertu vadin- 
tiesi Jusu cariszkos 
tarnu, nebucziau vertu jusu 
malones ir vardo palicijos di
rektoriaus, idant nesirupin- 
cziau patyrt apie kiekviena už 
manyta piktadaryste, o ypacz 
tokia, kuri gresia Jusu carisz- 
kai ypatai pavojumi. Tas 
man tur but pirma bent dvide- 
szimts keturiom adynom, negu 
Jusu cariszkai didvboi •r 
mu. 1

— Neturi tiesos tyrinėt isz 
kokiu versmių įmasta semi ži- 
nias apie viską kas veikiasi. 
Bet pasakau tau ponas Kordov 
kad nepaisant ant parsargoS 
da sziandien valiuosiu'iri Mos
kva ir padėsiu pamatini akme
ni po musu szventa bažnyczia.

—- Jusu cariszka didybe 
gal Eut khorftmiausiri, nes jau 
tie* keturi piktadariai 
pavloskoj tvirtybėj ir ju ran
ka nepasieks Jusu szventos 
ypatos. Apie juos patyriau ant 
puotos pas didi 
Konstantina.

Pirm negu 
pagirt savo isztikima tarnu su
skambėjo skardus balsas var
pelio. Carąs pasilenkė prie si
dabrines tartum numestos ant 
stalo rožes. Buvo tai telefo- • » ' f t * ■ Jr I '•» r • < r ■ i?i
nas ir pro ji kalbėdavo lekajus 
pranosžant carui apie ka svar
baus, ar klausiant ar galima 
leist prie caro ypata apie ku
ria jis pranesza.

— Tuojaus — atsake caras 
tuom ypatingu telefonu.

Po tam atsikreipė link Kor- 
dovo ir tarė:

— Pasitrauk biskuti, 
no .graži svaine kuningaiksz
tiene Heile praszo audencijos.

Ant palicijos direktoriaus 
Kordovo veidą galima buvo 
patomint neužganėdinimą isz 
to cariszko paliepimo. Supra-

pasilenkė

didybes 
vertu

i

idant

pavojumi.

žino-

Petro-

kunigaikszti

caras suspėjo

ma-

jo pilkos akis jnsmigo in akis 
jaunos kuningaiksztionęs.

— Nenoriu tifcet kad jums 
kas apie tai galėtu pasakot — 
tarė bargiai Bosijos valdonas, 
o jeigu kas pasiryžo sudrumst 
jusu laime bausme nukris ant 
jo kaip perkūno trenksmas, 
kad ir butu tuom drąsuoliu ma 
no locnas brolis.

Didi kuningaiksztiene persi- 
gandus rūstybe caro isztiese 
link jo rankas, o akys jos mel
de susimylejimo.

— Ant meiles Dievo — su
szuko ji — nenorėjau iszszauki 
net jusu ciesoriszkos mylistos 
rūstybes,’nes turėtu ji nukrist 
ant mano vyro galvos. O Die
ve, o Dieye — nedrystu 
kyt mano vyras....

— Tolinus, toliaus — ragi
no caras, kurio visa ypata vi
sai kita iszvaizda priėmė; din
go visas jo malonumas ir szvel 
numas pasiliko ant jo veido ir 

bargumas, 
rankos

susigniauže drueziai kaklas isz 
sitiese in priszaki, 
skambėjo 
griausmo dundėjimas —
kas tas pranaszavo didele aud 
ra, kuri kilo krutinėjo valdo
no.

>
i — Mano vaikeli, no tik ku- 

hingaikszęziu toks sunkus gy
venimas, daug sunkesnis yra 
musu vicszpataujanczip gyve
nimas, .kuris priverėzia 
gint net paties savos, 
gyvenimas, kurie

UŽBi- 
MusU 

gyvenimas, kuris kvailiem 
žmonėms iszVodo tūbai pavydę 
jimo vertu dėlto kad apsiaubti 
esam auksu ir purpurom, nio- 
kuomi kitu neesą, kaip vien 
begaliniu retežiu Kalamu isz 
nuolatiniu aUku ir pasiszventi 
mu daromu del labo szalios ir 
tautos. Priežodis sako kad kož 
nas žmogus yra kalviu savo li
kimo, o, bet kuningaikszcziai 
ne tnr tos galės idant nusikalt 
sau laiminga gyvenimą, nes 
jiems skirta kalt kitu laime.

Veidas caro apsiniaukė liud 
nasties debesiu, akys jo isz po 
nuleistu bruvu žiurėjo nepasi- 
judinaneziai in prįszaki. 
tomai maste kokios padėkos 
sulaukia jis už savo aukas ir 
pasiszvcntimus, kad visi jo ge
riausi troszkimai palaikomi 
jam už nuožmybes ir nuodė
mes.

Urnai kaipo isz miegu nubu
dęs pratrine akis su ranka, kai 
po norėdamas sunaikint tuos 
paveikslus kurios priesz jo 
akis atskleidė mintis ir tarė 

idant in kuningaiksztiene Heile 
— Mano vaikeli nenoriu ti

kėt, kad palaikinetum 
už auka vieszpatystcs. 
tacziaus tikėt, kad bent ki- 
birksztolc meiles del mano bro 
lio atsiranda; jusu szirdyje. Ne. 
žiūrint ant teip urnai diploma- 
tiszku keliu atsibuvusio jusu 

- su kuningaikšzcziu . Konstan- 
— Jilsu ciesoriszka mylista tinui susįriszimo moterystes ry

sa-

pra-

to jis kad caro svaine apsi
lanko su kokia slaptybe ca- 
riszkos gimines, bot caro palie 
pi mes tur but ir jam pildomu 
todėl iszęjo iri t kita kambari 
atskirta nuo andenciszkos 
les tiktai partijera., - v

Tuojaus iprijo kunigaiksz- 
tieno Heilo, kuria caras pave
du prie miriksztos kėdės 
szydamaš idant atsibostu.

Kuningaiksztiene iszžiurejo 
labai gražiai nors veidas jos 
sziandien buvo iszblyszkes ir 
matomas buvo.ant jo susikriin 
times ir liudnastis.

Caras Aleksandras 
buvo geru žinovu 
tuoj pažino kad moteris jo 
brolio Konstantino kenezia isz 
kokios — ndrs priežasties, nes 
akyse jos mate aszaras, o kru
tinę jos smarkiai kilnojosi isz 
ko caras suprato, kad Helles 
szirdis smarkiai plake.

Caras su baime užklausė:
— Kas jum Heile ? Del Die

vo ar užrūstinta jus kuomi? 
Mano rūstybe baisi tam kas 
pasiryžtu tai padaryt.

Kad kunigaiksztieno tylėjo 
tik stambios aszaros riedėjo 
jai isz akiu caras sau jausmin
gu balsu neramus kalbėjo:

— Ne dėlto pribuvot isz 
gražios sziltos Graikijos in 
szalta niaukli{i Bosija, 
saldus žiedelis turėtu liūdnai 
nulenkt galvele, noriu idant 
jaustumėtės laiminga pas mus 
žiaurius Sziaures vaikus; paša 
kykit kas jus inžeide, o 
mes tas neiszvengs.

Heile ppo|e prięsz cara ant 
keliu ir apsiliejus aszaroin pra 
bilo susprangintu balsu; , (

žinovu
II-ras 

žmonių

noriu

baus-

bilo susprangintu balsu; ,

teiksis nepalaikyt 
negailinga, bet negaliu ilgiau 
kentėt savo namd’mdtant tikra 
sunu savo vyro.

Nrisistebęjes, žiurėjo 
in moterį kuri klūpojo priesz 
ji ir skunde savo yyt’a liedama 
aszaras.

Caras pakele kunigaiksztie- 
ne ir pasodines vol kalbėjo:

— Dabar mylima Heile pa
nti slyki t jog kalbate in tęva, 
užkreskit priesz mane visus 
skausmus isz savo krutinės ru- 
pinsiosiu sunaikint juos..

— Jusu ciesoriszkos mylis- 
tos malonumas ir gerumas — 
pradėjo jauna .kunigaiksztieno 
— priduoda man; drąsos, idant 
galeeziau atskleist priesz ju
mis paslaptį kuri gresia sunai 
kinimu musu jaunos moterys
tes gyvenimo laimes. Jusu cie 
soriszka mylista žino apie tai 
gerai, kad toks jam likimas 
kuningaikšzcziu,

manės
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Tris vaikinai Danburije ka- 
zirayo, 

Kaziruodami svaiguli gaVo, 
Vienas revolveri turėjo, 
Na ir pabaidyti norėjo.

Szove i n viena, sunkei paszove 
Ir per langa lankau iszmove, 
Bet kaip rodos nepasislėps, 
Ant virveles pabaigti turės.
Žmogelis paezia ir vaikus 

Lietuvoje turi,
O jisai mirtinai paszautas guli.

f

■w caras

Ma-

savo
Noriu

už sziii jusri szii’dys neesą suvisai 
szaltom kita kitai.

i h.............................;.. i.

asz Konstantina pa- 
- suszuko balsu, ku

ris kuogoriaUsiai .parode, jog 
liežuvi 

prie teisybes iszreiszkimo —no 
riu but atvyra jusu ciesorisz- 
kai mylistai, ;kad del jo pasiry
žau apleist Tėvyne ir persikelt 
in ledine Bosi ja.

Prisipažint turiu

- O, 
mylojaui

5 •1 • 1 • • •jos szirdis pnverczia

jog negal 
jungties! su ypatom kuriaš pa 
tys sau pagal szirdies norą in- 
sirenka, vien su t-uom su ku- 
riuom juos risza szalta politi
ka; ir nuoszmus įnstatai viesz- 
patyseziu.

'■ Aleksandras padėjo 
ranka ant peties kunigaiksztię 
nes ir tarė labai sujudintu bal-

.............. „I , ....................... .................................. ..

, kad isz- 
girdus apie persikėlimą isz ma 
no gražios, žydinezios, saulė
tos garsios poezija, daile jr 
mokslais szalies in pilna szalto 
bargumo Bosija gulinezia per 
ilgesni laika po sniegu ir szir- 
dis gyventoju jos teip-gi susza 
lusios, bet pažinau Konstanti
na, kuris iszrode man biski su
sikrimtusiu, užsidariusiu, sle- 
pianeziu kokias tai paslaptis 
savo duszioje, bet apart to isz- 
žiurejo man žmogumi dideles 
iszminties ir tobulybes vyro, 
kuris szturmu paėmė mano 
szirdi ir pavergė.
džiaugiausi, kad mano likimas 
nebuvo man toįp žiauriu, kaip 
buna kitoms, kuningaiksztąi- 
tįem ir jieprivęrte inaneš eit 
gyyenimę j^elin j sn žmogumi 
su kurni dm. nieks 
apart ryszio prisiegos

Kaip labai

savo

pasa-

akyse geležinis 
akys blizgėjo rūstybe,

kaip
o balsas 

atitolintas 
vis-

• ♦ •

Jau gana, begotas, begotas, 
O keip szuo kudlotas, 

Vienoje stuboja, 
Net asztuoni apsistoja.

Patis verda valgi, 
Jeigu tiktai ne tingi, 
Visi norėtu ponauti,

Ne vienas gaspadinauti.
Tarp tuju yra tris brolei 

Dydeli pagirei, 
Ir turtingi ir begoti

kuri kilo krutinėjo

(Tolinus Bus.)
♦

i

TARADAIKA.
I b .L i fe 1 *

Kur ten Ohaju jo, 
Nedydelioje apigarddje, 

Tankei susirupezioje, 
Ir akis iszsikapoje.

Su buteleis teszkinosi 
Galvas skaidosi,

Su revolveriais szaudosi 
Su peileis smaigosi.

O kad ir katras in susaide 
priguli

Tai ne apszialpos ne turi, 
Ba jeigu per girtybių liga 

gauna
Tai paszialpos negauna.

y

Kad tu kriaueziuk nosival- 
kiotumei,

Darba ir motore savo vak- 
tuotumei,

Tai daugiau isz to pasinau- 
dotumei,

Ir pakramtos noturetumei.
Ant girtuęklio pavirtai,

Privalumu savo užmirszai
Giaro neturėsi. 

Jeigu biznio nežiūrėsi.

#

J

Szcnadori yra

O drūti, jog bile kam ne nori 
pasiduoti.

Karta, vienas isz tu broliu, 
Sėdo kaziruoti su mažiuleliu 
Kaziruodami susikivirezino, 

Na ir abudu susikabino.
Jau mažiukas

J

virszu ymt 
pradėjo,

Sztai kiti brolei gelbėti adbego 
Na ir ta mažiuke,

Jeigu butu tie jei svetimi ne- 
ižgialbeja.

Tai butu gal užg(mubija.
Mažiukas baisei su ter iotas, 

|Lijkosi nuo kįtu prikalbytas
• Idant ne dovanotu, 

In suda brolius paduotu 
Iszveže pas poną vaita, 
Tasai viroka iszAkaita,

Liepe po 20 dol. užmokėti.
Ir namon sveikiem keliauti.

,, O ka$.pasirodę:
įBagocziai $u turtu pasirodė, 

Ba ppiiugn neturėjo, 
Taį pgskolyti praszinejo.

■ - ■ ♦ .......................... . ■

y

9

Uiulgftvlmai gal n t ai 
tikt netikėtai — bukite 
prisirengę.

Pain-Expeller 
greit nutildo skausmi 
nuo ftninnllmn, nual- 
gremdlmu ir lAulfiuklmu.

Žiūrėkite, kftd butu 
bu INKARO lenkiu I

Galima gaut viaoae 
aptlekone ui ir C5c 
arba ilsitluzdlnt duo

123-3SI Breadway. New Tark
F. A D. RICHTER & CO,

Ar tu nesijauti 
sveikas?

nervus.

1

4* *p r

•b >

Amerikonai leidžo gaza ant yokieoziu. —> Kur randasi da
. t UiAi ,ui •4m. 1

4 *

d u Amerikonai ?

nęrisztu 
Teip, 

pamylėjau .Konstantina ir (besi 
jaueziau laiminga esąnt ir mir 
tis inan butu inielesne negu jd 
ąbojodumas, negu jo mylejį- 
mus kitęs.,.. .

: Ir esi tvirta mano laidy
ki kad; jis tavos nemyli? ta- 

' re ęai’as besiszypsodamas ma
loniai. —
ingy t meile mylimos ęzirdies.

■ Bet esmių pavydi teip, 
•g 

Kad mylėjo 
kuria i sžkiaUsi dai’od y imli 

nes gyvas kudykis jo numylė
tinės, vaisia jo meiles.

Caras umąi pakele galva ir

Mylintis szirdis tur

kad kankina inane ir, tas, jo 
jis kita mylėjo.' 
ra

vienas saliu- 
ninkas,

Nes žmogelis ne kas,
Isz tikro juokus daro, 

Kaip žmonis nuo atryto pas 
. savo varo,

Sako: galas jau atejną, jis 
užfundys,

Ir da kitokį dziaugsrtia pa
darys.

Vienas vaikinas ir inejo,
Įr ka jis ten paregėjo?

Ugi dvi senmerges,
Sporas kaip meszkas.
Tai jau vyras ne kas, 

Tokia ponas saliuninkas,
Jeigu bizni toki varys, 

Ir tokius bartotiderius Ifiikys.
Tokius bartohdorius in kuk- 

nia iszvaryti
i 4
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kokios yra jei

visiems

sveika-
Mes aplaikoine daugy-

Ar tu retkarčiais jauti už
kaitusi veidą?

Ar tavo akys pamėtė savo 
linksmumą?

Mes turime sveigatos gaiviu 
toja ir tonika

PARTOGLORY
kuris sustiprina tavo krauja ir 

Partoglory yra toni
kas, kuris padeda subudavoti 
tavo visa kuna, sugražina tau 
drūtuma ir pripildo tavo gys
las geru krauju.

Jis sud rutina ir paakstina ta 
vo nervas priduodant joms to
kiu elementu, 
reikalingos.

Partoglory yra tas
ižrioftias Elixir kuris yra var- 
tojammas visur, yra tai netu- 
raliszkas gaivintojas 
tos.
bes laiszku nuo žmonių kurie 
mums pranesza kaip stebuklin- 

Partoglory Jiems pagel
bėjo ir dėkodami mums reko- 
mnduoja kitiems.

Butelis szio Elixir kainuoja 
tiktai vienas dolieris. Del pa- 

siun-
•5 dolie-

gai

tarnavimo' Žmonijai mos
cziame 6 butelius Už

Visus luiszkuS ir pini
gus reikia siusti tiesiai in

((i. 10)
APTIEKA PARTOSA,

160 Second Ave.,
New York, N. Y.,

rius.

inflWHi RiMili ■t. ažhi

Dep. L. 5.
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Žinios Vietines

— Nedėliojo Petro ir Po- 
vylo. •r

— Utarninke 1 Liepos — 
(.July.)

— Ar bus sausa ar ne ! Yra 
tai dydžiauses klausymas szia 
dien po visa Amerika.

— Kita Petnyczia pripuola 
“Neprigulminga diena” arba 
4-ta džulajaus. Turesiine pisz- 
kinimo užtektinai, (lai bus tai 
pirmutinis “sausas” piszkini- 
mas koki sulaukėme.

— New Bostono ir M ori joj 
kompanija pradėjo sutaisinet 
namus, kuriame gyvena darbi
ninkai. Dydelis laikas, jog 
kompanije nutarė pataisyti 
taisės stubeles nes nekurios tu
rėjo tiek plysziu, jog žiemos 
laike reikėjo viena tona augliu 
ant sanvaites ant apszildimo 
vieno kambario, o ypatingai 
stubeles kūrinsią gyvena musu 
atejviai.

— Ketvergo ryta iszkelia- 
vo automobiliam iii Nantioke, 
Pa. pas ponstva Lencus, sekau 
ežios moterėles: A. Viszins- 
kiene, F. Boczkauskiene, V. 
Miliauskiene, AL Blažiene, V. 
Rynkevicziene ir J. Džiogiene. •F

— Tunnel Ridge kasyklosia 
likos užmusztas rusnakas Po- 
vylas Peltisz, GO metu senumo. 
Laidotuves atsibus ketverge 
po d i rėkei je graboriaus Traš
kančiai isz namo 13 A. ulyczios 
Nabaszninkas paliko paezia ir 
4 dukteres.

— Areoplanai kurie perio
ke per miestą keliolika kartu, 
buvo tai pacztines maszinos 
lekenezios su pacztu isz New 
Yorko in Chicago — 745 mylės 
be perstojimo in asztuones va
landas.

LIETUVISZKA DIENA.
Valley View Park

4 JULY.

Szimet, kaip ir praejtuosia 
metuosia, Lietuvei isz sziauru 
rytuos Pennsylvanijos rengia 
isz paejles G-ta Lietuviu Diena 
kuri atsibus 4 Džulajaus ant 
Valley View Park.

Dienos pradžia prasidės su 
Miszioms už lietuviszkus ka
reivius kurie paaukavo savo 
gyvastes ant kariszku lauku, 
miszios prasidės 9 vai. ryte, o 
tnojaus po misziu sekantis 
programas bus iszpildomas:

10:30 vai. ryte, 7 myliu lenk
tynes (marathan race) isz 
Wilkes-Barre in Parka; 11:30 
Base Bali terp lietuviu isz 
Pittstono ir Kingstono; 1:30 
po piet 3 mylės lenktines; 2:00 
vai. mergaieziu lenktynes; 
2:45 vai. dydeliu vyru lenkty
nes; 3:00 virves traukimas; 
4:00 vai. musztines (boxing) 
terp atsižimejusiu lietuviu szio 
je aplinkinėje; 5:15 imtynes; 
G:00 prakalbos, kurias kalbės 
L. Szimutis, Tautos Fondo sek 
rotorius ir advokatas M. Szli- 
kas isz Philadelphia ir keli 
angliszki kalbėtojai.

Pelnas szios dienos bus pa
skirtas musu Tėvynės labui. 
Lai visi, katrie esate Lietu- 
veis, atsilankykite taja diena 
in parka.

A. J. Kižis, sekretoris.
Nuo redystes. — Aplaikemo 

privatiszka daneszinia, buk ad 
voką tas Lopata, kuris sugrysz 
taja diena isz Europos turės 
akyva prakalba apie Lietuvos 
reikalus ir ka jisai girdėjo Pa
ryžiuje.

Neturėjo smagenu.

- Temykite! , Aukszcziau-
sia preke mokamo už uogas.

428 E. Pine St. Jack Golin, 
pirkėjas isz New Yorko. (3-t)

SHENANDOAH, PA.

Szi manas Buszkeviczius 
34 metu senumo, likos užgriau 
tas ant smert Ellengowan ka
syklosia, palikdamas dydeliam 
nuliūdime paezia ir keturis 
vaikus. Buszkeviczius buvo 
gerai žinomas czionais kaipo 
organizatorius anglekasiu uni- 
j<*s-

_____ \
Naugatuck, Conn. — Czio

nais Lietuvei su pagialba 
Union City Lietuviu darbuoje 
si tranu smarkiu del labo savo

Viena diena dideliam karsz- 
tije vienas Lietuvys kaso gra
be in kuria ketino dėti vande
nio paipas. Musu Ilonas bu
vo konia visas nusiredias ir be 
skrybėlės o saule kaitino kaip 
pecziuje. Jojo pati Ona atne- 
sze jam pietus, o paregėjus .Jo
ną visa suszilusi ir apipilta pra 
kaitų,- negalėjo susilaikyti nuo 
gailesties ir paszauke:

Jonai užsidekie ant gal
vos skrybėlių, nes saules spin
dulei tau iszkeps smegenis.

Ar tu mislini dusziuk, 
jog asz cze dirbtau, kad ture- 
czia smegenis, no šeri!

Pradedant nuo 1 dienos Liepos (July) 
lalkraszczlo "SAULES” prenumerata 
bus $3.00 ant meto, ir $1.50 ant puses 
meto. Apie szita ncužmirszklte.

Dar laika* prasza-x 
lint tuo* bjauru* 
ženklu* nuo veido

Szlakelei 
ant 

veido

Papuczkai, iszborlmai tnojaus pranyk
sta ir niekad nosugryžta po naudoji
mui garsingo "Beauty Cream”. Preke 
tik $1.25 už stiklą. Mos užmokam nu
siuntimo kasztus. Siuskite pinigus in:

Sparrow Clienilcnl (’ompnny, M>23 
190 E. l-tii. Str. New York, N. Y.

Nauja Ir naudinga Yla. Galite taisyti 
czovorlkuR, ploszkes, malszius ir t.t. 
tolp gerai kaip su maszina. Suczodina 
laika ir pinigą. Tik $1 per paczta. 20 
mastu sziaucziszko siūlo, 2 adatas ir 
instrukcijas dykai. Extra adatas po 5c 
siūlas 15c. szpule. Prlsiusklt popierini 
doleri dabar. Nailonai Salos Co.
Dop. 131. Stn. D. Box 90. Now York.

Dldeiln Dirbtuve reikalauja pardavėju 
drapanų, paneziaku, szlobiu, jokiu ir 
dol pardavimo marszklnlu, apatiniu 
andaroku, ticsog in namus. Raižykite 
o gausite sempollus dykai. Madison 
Mills. 503 Broadway, NowYork City.

CZIA YRA plningams diržas kurio 
joszkojoto. Padirbtas isz drūto gamino 
mntorljolo. Tiktai $1.00, 7 diržai už $5. 
Gražlnam piningus jai nepatiktu. Isz- 
klrpkito szi apgarsinimą ir prlsiuskito 
su piningais. National Sales Co.
Dept. 231. Sta. D. Box 00, Now York.

Žmoguc kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjinasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

t sosi nejučioms. Bet jis 
\ žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino.
' .Vyrai ir moterjs kenčia 

niežėjimą nuo pleiskaną, 
’ o kenčia bereikalingai, 

nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

(langiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

J panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos jq nuo plciska- 
| nų atsirlaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
j RUFFLES, jei turite pleiskanų.
i Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
! galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
| markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

F, AD. RICHTER O CO., 326-330 Broadway, New York >

Dr. KOLER
(538 I’enu Ave. Pittsburgh, Pa,
Jt Dr. KOLER yra viena

tinis tarpo Lietuviu da
ktaras Plttsburge. Men
kinėsi Varszavojo. stu
dijavo begljo 21 m. in- 
valrlas ligas vyru ir 
moterų, todėl jas nua« 
dugni&l pažlnsta. Gydė 
užslnuodinlmh kraujo

Ir silpnybes vyru, spuogus, nležejlmui 
ilgas tinimo, invalrlas ligas paeinant 
ežias nuo noezystumo kraujo. Atsh 
užaukite ypatiszkal, per laiszkus aaa 
negydau. Dr. Koler kalba Lenkiukai 
ir Rusiszkai.
Of įsos valandos: nuo 9 ryte Ui B 
vakaro. Nedellomls iki 2-v. popiet

I

.t

t

i UNION 
NATIONAL 

BANK 
MAHANOY 

CITY

CnpHol Stock $125,000.00
Surplus Al’rofltH $100,000.00

*
t

II BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlcc-Prez.
J. E. FERGUSON, Kasicrius.
R. T. EDWARDS, Vlcc.Kas.

Daktaras Wasserman

PIRMUTINIS LIETUVISZKA8 
GRABORIUS MAIIANOY CITY, PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Paaamda 
automobilius, rlglnus Ir vežimus del 
laldotuvlu, krlksztlnlu, pasivullncjhno 
Ir t.L Krausto dalgtus Ir Lt.
520 W. Centre SU Mahanuy City* Fa.

Chicago, Ill1233 West 111th Place,

Daktaras Wasserman pasekmingai gydo ligas Skylvio 
Szirdięs, Inkstu, Plaucziu, Rumatizma ir visokias kraujo 
ligas trumpam laike ir nereikės trotyt darbo laika.

Musu ofise randasi naujausios maudos daktariszkos 
maszinos; teipgi ir X-Ray maszina kuri kanecz yra reika
lingas kožnam daktariszkam ofise. Pirmas atsilankymas 
in musu ofisą yra dykai.

Dr. WASSERMAN PHXLADFJ.PHIA, PA.
Ofiso valandos nuo 9 vai. ryte lig 8 vai vakare. Nedelioj 
nuo 10 fyte lig 2 popiet. Negydom per paczta, pribukit 
asabiszkai. Galima susikalbėti ir Lietuviszkai.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
.„Su Laivakorczlu Skyrium^.

T. V OBIECUNAS IR KOMPANIJA 
12th and Carson SL, Sr}<_ - Pittsburgh,
Tai yra vienatine Banka kuri senei žinoma 
Lietuviams. Banka talpinusi savam name kur- 
rio verto isznosa apie $150.000 ir vartoja sze- 
mo laike apie 
kontrole Vai. 
Pinigus moka 
in visas dalis 
Užlaiko Notarijialna kancclarlja del padirbimo 
Doviernascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubožinis skyrius randasi po 
vadoviste gerai žinoma Karoliaus Varasziaus 
valdiszko Notarijuszo.

milijoną dolioriu ir randasi po 
Pennsyltfanios. Už sutapintus 
4 procentą. Siunczia Pinigus 
svieto. Parduoda Laivakortes.

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSĮ) FIRMOS
KIEKVIENA MAŠINA GVARANTUOTA

* žita prroJtvma mašina vadinasi LITHUANIA, 
r Lithuania groja rekordus visokiausio ifidirbimo ir visokiausio 
didumo, kaip: Columbia, Vlctrola ir kitus. Lithuania groja teisingai 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tyri 

llafiykltė apie išlygas, o nulaikysite visas informacijas.
Reikalingi agentai pardavinėti inusy grojamas mašinas.

Rašydami laiškus adresuokite:

Szitas Stebėtinas PATHĖ 
Fonografas ir 1 dubcltavas 
rekordas tiktai $95

Inmokekite $10 rankpiningu 
po tam $5 ant menesio. Turi 
Sapphire akmenukas kuri ūži

pu 
kitus fonografus. Grajina bile 
kokius rekordus. Pristatysime 
in juso narna ant iszbandymo.

PHIMAMC’ 201 Centre Str UUINANO Mahanoy City, Pa.

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams 1
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, |
Yra visada pasirengus prigialbeti savo deposltoriams s 

biznije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin- J 
gus arba prigialbeti pirkime properties. <

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu- j 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- j 
vima kuri prigelbsti. Padaro prieteli kuris gal but jumis | 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
. MAHANOY CITY, PA

—DIREKTQRIAI—
D. M. Graham, PreaJ L. Eckert, Vice-Prcc.

II. Garrahan, Attorney. W.F. Rynkewicz A. Danisowlc* M. Gavula
P. C. Fenton T. G. Hornuby

I). F. Guinan, Trena.

AMŽINA ATMINTIS MOTINOMS IR-TEVAMS!
Tiems Lietuviams, kurių sūnūs, broliai ar šiaip glminčs yra paimti j kariumenę Ir ke 

liauja | anapus vandenyno, idant kovoti už viso pasaulio laisvę ir demokratiją, yra pave 
linta valdžios nešioti tam tikrus žiedus su žvaigžde. Nešiojimas Žiedo su žvaigže yra di
džiausia garbe ir paguodonč, kadangi nevisi jį gali nešioti. Tie žiedai yra labai gražiai 
išdirbti. Areliai iš abiejų pusių žiedo yra giliai įpjauti, viršus yra enamel raudona, balta 
ir mėlyna parva* Toksai žiedas turėtų rastis pas kožnų vienų mylintį laisvę ir kurio gimi
ne yra kareiviu Amerikos Armijoj. Tų žiedų gali nešioti kaip vyras taip ir moteris, ir ga
lima gauti su viena, dviem ar trim žvaigždutėms, Užstcliuodami Šį žiedų, atsiųskite savo 
piršto fhierų ant kurio manote nešioti ir mama drauge su pinigais prisupkite, o mes Jums 
prisiusime tų garbės vertų žiedų

Sterling _

1(> 1C Ali kai u i.s________ 10.50

Prckčs šių žiedų yra sekančios:

Auksinis
Taipgi moterims ir vyrams yra labai tinkamos nešioti špilkos, 

paveikslas kareivio kepurės, su viena, dviem ar trim žvaigždutėm. 
prekČ 3Sc. už kožnų.

Siųskite užsakymus ir'pini^us ant sekančio antrašo*

COLUMBIA COMMERCIAL CORPORATION (Inc.)
160 North Wells Streot, Cop. 60 CHICAGO, ILL

WRIGHT BROLEI PIRMUTINEI LEKIOTOJAI ISZ KURIU SVIETAS JUOKĖSI, JOG JUJU BANDYMAI LEKIOTI ORU NIEKADOS NE BUS

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą pri
dedant prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mene- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Banka 
nepaisant ar mažas ar didelis

Bankas adams nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Subato- 
mls 9 ryte lig 12 vai.

Lietuviszkas Graborius

A. J.SAKALAUGKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

NAUJAS IŠRADIMAS
Dol Prakaituojančiu Kojiį

Prakaitavimas Žmo
gaus kojų, tai yra di
džiausias kankinimas 
kaip dideliems teip ir
maiiems. Didelis ne- - 

t smagumas yra iŠ ne 
skanaus kvapo kaip ir kenkentis žmo
gaus sveikatai. Prakapotos kojos tai 
pradžia visokių Žmogas ii|Jų ir pavargi
mo viso kūno. Musų naujai išrastos gy
duolės išlydis prakaitavimų arba šlapu
mų Jūsų kojų j labai trumpį laikų ir męs 
užtikrinant joį nieko ne kenks Imu ^<4- 
kataL Su buteliu bus aiškus HctUViiksi , 
lųišlps su pąsyškinirnu. Preke 
su prisiunhhiu. Piningus iricįskitc adresiA

URSUS REMEDY C0M
Distributer |

160 N. WELLS St , Dtp. B. CHICAGO, ILL.

W. TRASKAUSKAS
—GRAB0I1IU8-. *1




