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Kas girdėt ? Isz Amerikos.

ISZ BOSUOS, LIE<
TUVOS IK LEN
KIJOS.

Vyskupas Nikouas
nuszautas

tapo

Tifitas.- Ekzarchas .Groži
jos Keli nežinomieji žmones
sulaukeji iszeinant isz savo ru
Gaisraimo, netikėtai fzove kelis kar
Bildu sodžiuje (Szauliu tus m vy-kupa. Vyskupas kri
pav.) sudega 14 ūkininku trio to negyvas ant vietos. Sunkiai
bu. Kietyje bemiegąs 90 metu pažeistas ir ejes su juo miny
senelis V. Andraitis ir gi žu kas. Užpuolikai pabėgo.
vo liepsnoje. Nuostuolis ap
— Ta paezia diena sunkiai
skaitomas in 15 tuKstancziu sužeistas Tiflieo cchrankos vir
rub. Spėjama, jog gaisro prie szininkas Karaulovas. Kada,
žastis- tai vaiku paperosu ru isztyres vyskupo Nikono už
kymas. Triobos buvo apdraus muFzima, Karalovas grižo na
Nauja degtines prova.
tos nuo ugnies.
mon, Kataliku gatvėje nežino
Pradedant nog 1 d. ežio me
mas žmogus szove in ji tris kar
§
Puszalato
miestelyje
(Pa

uosio invyko nauja prova kaelink padarinio ir pardavimo nevėžio pavieto) del nežino tus isz revolverio ir sunkiai su
d- gtinee (siielkoe), Pagal nau mos priežasties sudegė 6 ūki žeide ji. Užmuszejas pabėgo.
ja prova ant buteliu turi būti ninku triobos. Sudege kart ir Jis matomai norėjo atimti isz
paraezyta arba iezaiezkinta ko žydu metrikų knygos kurios Karaulovo popie‘ra\ kuriuos
kia joja randasi d-gtine, todėl buvo sudėtos pas vietini rabi jis veže su savimi, isztyres vys
Kiekvienas žmogus galės žino na, ir visokį rasztai dokumen kupo Nikono užmuszima.
§ Nežinomas žmogus apsire
ti kokia jie degtine geria, ar tai pasportu blankai sudėti
dės žandaro rūbais, kartu su
grina ar sudaryta (falszivota) miestelio valdybos namuose.
§ Didelis gaisras aplanke pobeistais, kuriuos jis per
Augszcziitusias namas
Divinka.
Lztisa diena ir nakti telefoną iszezauke isz policijos
pagaulėje.
padare pas viena ponia krata.
New Yorko- Kompanija siautė ugnis. Astuonios gat Jie paėmė apie 500 rubliu, su
Equitable Life Asurance So ves, du fabrikai sunaikintos. rasze protokolą, žadėjo dargi
ciety, stato -zitam mieste narna Tūkstantis szeimynu. daugiau ir paezia ta .ponia suimti, nes
ant 62 lobu (piontri) augez šiai darbininku liko be duonos pas ja mat radęs netikru pini
ežio, ant kampo Broadway in ir pastoges. Nuostuoliai ap gu (falezivu), ir .randai sau isz
Nassau ulycziu. Naujas namas skaitomi in milijoną rubliu. ėjo. Tik ant rytojaus pasirodė,
jog tai buvo apgavikas. Polici
turės 909 pėdu augezezio ant Tik maža triobu dalis buvo ja dabar j’eszko jo. Jai pasisa
katro da pastatys stulpą del nuo ugnies apdrausta. Siau ke susekti, kad tai buvo vienas
kainuos 190 pėdu ylgio. Na czianti vėtra ugniagesiu visa isz paliuosuotuju slaptos polici
mas kasztuoe 10 milijonu do darbavimos in nieką paverzda jos aficieriu, kuri policija su
vo.
’ time.
leriu.
Gesinimu buvo užimti, apart
Mokykitės angelskai ir no Milžiniszka
N u nuodiji mas ketėjimo
vietiniu ugniagesiu, dar atvy
rint pirmutines popieras ižsiym
prižiūrėtojo.
kasikiu anglies- kusieji isz Riežycos, Jakobszta
kite, ba ne kam tykias paska
Vyriausioji
kalėjimu vai
Pottjyille,
Pa.-Panedeli
pra
do, Polocko, Kreucburgo, Kai
tas duodasi girdėt.
dyba gavo praneszima isz Ir
dėjo dirbti nauja kasikla ang kūnu, Szventienu.
Pribuvome in czion ne Lietu
lies Pine Knot, prigulinti
Vilniaus ugniagesiai atvyko kucko, jog ten kriminaliszkieji
va tvert.
kaliniai nunuodijo tris kalėj,
prie Readingo kompanijos. gaisrui pasibaigus.
Tik kad lengiau turėt ir ant
mo prižiūrėtojus.
Yra sakyta kad yra tai dy
maisto užsidirbt.
Užpuolimas
ant
džiausią kasikla kietųjų an
Vedėju Amerikon
Mes czion Lietuva gaivina
muitos kasos
glių visoj patauleje. Lz k&sik
nubaudimasme, na ir per ta gaivinima dy
Tiflisas.- Deszimts plesziku
los bus iszkasoma 100 karu
Vidaus reikalu ministerijos
kaduonius maitiname, o nevet
anglies kiekviena diena arba vidudienyje užpuolė muito tau insakymu, vietine valdžia isz
taisės puikes bažnyczes,- pui
pomaja kasa. Užmusztas virszi siuntė nesenai isz Minsko
35 tuks. tonu.
kei intaisytas per Lietuvius ati
ninkas Juzefoviczius, sargas, Vologdos gubernijon 10 agen
Pakorimas.
mineje. Ar gal ne?
du kasos prižiūrėtojai ir pirk tu, kurie paslapczia vezdave
Wethai field, Conn. - Jonas
lio Krimovo ingliotasis. Pleszi
Jokiu prapareziu ne karezemu VVai liekis tapo pakartas už nu kai, suezuope pinigus, bego. per siena žmones, norinezius
Amerikon keliauti.
žndinima Petro Lukaszevi
ne pirkinekite,
Policija besivydama, užmusze
§ Poltavos žemiecziu instai
Piningus druezei laikykite. cziaus Gruodžio 31-mo 1903 tris pleszikus ketviitasie ir su
ga nutarsi pasiskolinti 2 500,mete New Haven.
imtas. Pas užmusztuosius rasta
000 rb. žieminiu javu sėkloms
Sumažino instojima.
Apgavyste.
piningu dalis. Pashode,. jog
Scranton, Pa.- Idant padau pleszikai sugriebė 24 tukstan pirkti, nes kiek ji nnjauczianti
Perskaitęs “Vienybėje Liet.’'
gint
skaitlį sąnariu Angleka ežius 241 rubl. I-z policistu du szimet viskas menkai teuždere
ir “Sauleja” apgarsinimas, kad
siu
unijoje,
instojimo mokes liko sužeistu. Kiti pleszikai isz šia visos gubernijoje.
prieiuneziant 4 centus mar
Isz kalėjimu.
kems ir 10 adresu savo pažins- tis buvo numažinta nog §10 sielapste.
tarnu tūlam Z. Kazlauckui lyg §2 tik per Liepos menesi.
Vyriausioji kalėjimu valdy
Pleszikai
New York, prisiims puikia Anglekasiu unija raudosi silp
ba iszsivntinejo aplinkraezRygos miesto pakrasztyje ti, kad visus kalimus katorgon
daktariszka knyga Norėdamas nam padėjime kadangi nei pu
ir asz pasinaudot sziaja proga, se anglekasiu prie juos nepri du ginkluotu plesziku užpuo
pasmerktus, apvilkti kalėjimo
surinkau adresu ir 40. pasiun- klauso.
lusiu ir apipleezusiu viena vale apsiaustais ir tuoj jiems užde
cziau ir jau praslinko kelioli
tieti ir norėjusiu pabėgti, bet ti geležinius ant kojų ir ranku.
ka sinvaieziu, bet knygos neap
atsiradę policijos ir eziaip-jau
Kur Buna.
turėjau. Iszsiaiszkino, juk mi
Duona pabrango
netas Kazlauckas, renkasi ad Diena 29 June, Nedeloje, pri ginkluotu žmonių ir pradėjo
Neseniai
Vilniaus miesto
resus kokiai nors apgavybei, ir buvo iž Shenandoah, in Ilazle tuodu plesziku gaudyti. Tada
dar sau piningu prisirinks tona, Pa. Vincas Kvedera, pa juodu pradėjusiu szaudyti ir valdyba buvo nutarusi suma
Todelei sziuomi praneszu, kad
labai sužeidusiu Rygos apygar žinti duonos kaina. Dabar
tautiecziai kili neapsigautu ir einantis iž Suvalkų gub.. Sei dos pol cijos virszininko pade duonakepiai kreipėsi in mies
nuo tokiu apskelbimu lenktu nu pav., iž Veisiejų api 25
to valdyba prarydami numa
metu senumo, 5 pėdu ir 8 co jeja Fdipavicziu ir tris žmones žinti duonos kaina, nes miltai
si.
viena
gi
valstieti
nuszovusiu.
J. Sekeviczius,
liu augszczio,- plaukai tamsei
vėl esą pabrange. Vilniuje,
geltoni, siutas, skrybėlė ir cze Bet ir juodu neiszsisukusiu. svaras juodosios duonos mokė
82 Commercial str.
policija
abudu
nu-zovusi.
Brooklyn, N. Y. verykai rudi, palei deszine
jo 31 kap. o pusbaltes 4į kap.
ausi turi randa ant kaklo no Naujas Vitebsko guberni
Dabar bus į kap. už švara
jos latviu laikrasztis. brangiau mokama.
Katrie esate už puse meto už sužeidymo; ant kaires rankos
iždarytas laivas.
Gegužio menesi pradėjo eiti
mokėjo už gazieta “Saule” pri
Kas danesz api jin, ‘ gaus 50
Prekes Vilkaviszkyje
siunskite antra puse, jagu nori dol. nagrados no szito adresan lietgaliu laikrasztis “Dryva”.
(Suvalkų gub)
Spauzdinamas lotiniszkomis
te kad ne sulaikitume, ba be to:
(9S °1) raidėmis, nes Vitebsko gub.
Rugiu
1 r. 20 k. pūdas; kvie
piningu ne vale siunst, nes
Mr. Adam Truska,
latviai katalikai ir in prate ežiu 1 r. 35 k. pūdas; miežiu
pacztines t’esos ne vėlina.
7 Union St. Shenandoah, Pa. skaityti knygas tomis raidomis
paraszytae. Eina isz Peterbui ligi 1 r. pūdas; vikiu 80-85 k.
go. Redaktorius leidėjas kuni pūdas; avižų 80 85 k; pūdas;
Pasyrupikite pirmutines po
NAUJA KNYGA gas Skrinka Ketinama leisti szieno 40-45 k. pūdas; dobilu
pieras, nes trumpoje ateiteje
viena karta m sanvaite, jei atsi 45-50 pūdas; bulviu 40-42 k.
bus labai reikalyngos. Ne už
rasia pakaktinai skaitytoju, ir pūdas; eemenu 1 r. 40 k. pu
myrszkite!
skirti kaina metams 3 rubliai. das; sviesto 30-35 k. svaras;
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais. Jei maža tebusią skaitytoju,
tad tik karta in menesi busią kiausziniu 15-16 už deszimti.
Kiek kas turi duonos.
Yra tai pirmutine knyga lietuviszk» leidž'amas ir mokėsiąs 80 kap
KOŽNAS RASZO GROMATAS.
Prancūzija “savo duona” su teip pnikeis paveikslais, padirbto!
metams. Skiriamas sodiecziams Bet jago nori raszit gromala ant puikiau
per
europinus
artistus.
Puiki
popiert
maitinasi in metus 333 dienas,
sios popieros kokios lig sziol <la ne esi ma
darbo žmonėms.
drukas. 1 )idelo formato.
tes, tai pargabenk sau tuziną su kopertom
Vokietija 311 d , Italija 289 Aiszkus
Reikia
tik
laukti,
kad
tas
Kožnas gėrėsis katras taja knygi
už 40/ 05/ ir $1.50 busi užganadytas o
d., Lpanija 280 d., Anglija nusipirks. Norint daug kaszto anl laikrasztis insigaletu tarp mu tik
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata
iszdavistes
tosios
knygos
padejoim
187 d. Likueiims gi dienoms
su giminiccziu, teip isztroksz- aplaikys.
kušiu szvieios. Vertėtu, kad ir Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą
jos turi parsivežti isz kitu eza vienok pastanavijom
visokiu popieru viena tuziną.
lietuviai, kurie sziek tiek nu jie
liu, ypaciiz Sziaurines Ame
Prisįunsk 25/. o aplaikym surinkimą
Teipos-gi
turime
visokiu
dvasiszkn
gia latviezkai, ji parsisiųsdintų. Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje
likos ir-Rusijos, kurioj valstie
svietiszku ir istorinu knyga kurio
Labai puikus. Adressas:
ežiai badu miiszta, pardavus katalogą gausite dykai. Adresavokit* Kalba labai leugvo ir panaezi
P. T. BOCZKAUCKAS,
"Siūle’’ Mahan^y
Hain lietuviu.
javus užsienin.
MAHANOY CITY, PA.

Bledinga audra.
Clinton, Minn.- Per fzita
miesteli perėjo smarki audra,
užmuezdama septinis ypatas ir
apie 60 tapo pažeistu. Trisde
ezimts-tris namai buvo visisz
kai isznaikinti o 25 kiti buvo
maž-daugiatis sunaikinti. Su
virszum 200 gyventoju randa
ei be pastoges ir reikalauja
greitos pagialboe.

IstorijeSzventa
parduo: 50 centu

Isz Lietuvos,
Katinas
Neseniai bandė pabėgti isz
kalėjimo keli žmones, keliems
tikrai pavyko ieztrukti. Nuo to
Iriko kaliniu padėjimas virto
blogesniu. Nuolatos ezaudo
sargai in kalinius, jeigu tie
užsilipa ant langu. Neseniai
di katorgon pasmerktuoju
atsidarė Įauga gėrėjosi atgijan
ežios gamtos grožybėmis, abu
nuszauti. Abu nuszovetas pats
sorgas Sobolevskis. Po antro
atitikimo politiszkieji buvo
u.'tarė badauti, bet pribūvu
<)f.m ta pati vakara gubernato
r ji, piižadcjus
iezpildyti
d ''ilguma reikalavimu badavi
mas neivyko. Tecziaus sargas,
nžizovusis anuos kalinius ga
vo pagirima ir nuo vietos
n prafzilinta. Szaudymas in
langus nesiliauna.

' ,

Jakobsztadtas.

flKuifzogub). Miestelis nedalelis. Gyvena latviai ir rusaj-sentikiai. Isz lietuviu tikt-A 3 mokiniai rūpinasi lietu
vystės dalykais apie kuriuos
jiifkkaito laikraszcziuose o ir
ktin. T. Tomaszeyiczius laike
tikybos lekcijų papasakoja.
K H lietuviai tuo neužsiima.

<1 '
Josvainiai.
(Kauno pav ). Aludes pas
m in.is visados pilnos, gėrėjai
ei j; yi nuplif-zuszioms rudine
mis, o aludininkai- ponais. Be
mažko visos aludes turi savo
kasdieninius “abonentus” nuo
latinius lankytojus, kurie pa
vakariais ir traukia in “ramia
ja vietele” pasiszueketi. Tan
kiai meilutes kalbos pasibaigia
labai nemeilia “tragedija”uriadnikas net szaudo, kaip
tai neperseniai atsitiko: gero
kai inkausze miestelenai E
aludėj pradėjo musztis, pasi
painiojo uriadninkas ir ji na
baga pradėjo bombadauti bu
teliais, tada tas iszszove m du
ris, bet niekam nekliudė. Tai
mat, Josvainiecziai, prie ko
priveda jueu didis insimylejimas in aluti ir degtine.
Kas visubiauriausia, tai gir
tuokliavimas musu mėrgaicziu
(mat ir joms nabagėms nžsinp
ri gyvojo vandens), Nėr nieko
bjauresnio kaip matyti pavir
tusija viduryje gatves girta mo
teriszke, o dar labiaus mergai
te, “Lietuvos Žiedą1’, bet Jos
vainiu blondynes ir brunetes
vaiszina mus tokiais “spektak
liais”. Teip, neseniai valscziaus
teismas nagrinėjo 2 mėrgaicziu
byla už koliojima viena kitos.
Buvo teisme ir daugybe liudi
ninku. Po teismo pagal senojo
paproezio ir jos nuėjo biski pa
gerti. Na ir pagere gi gerai!
Ant rytojaus matyties buvo
“fotograf.jos” purvyne; viena
isz mėrgaicziu iezgulejo ne tiki
saules tekėjimui (nabage ma
tyt begalėjo pasikelti)
Pažiūrėkime gi dabar, isz
kur jos ima pinigus ant geri
mo? O jie labai lengvai joms
prieina! Viena pavagia isz na
mu javu, kita kiausziniu, o tre
ežia... nuo tvoros kaimyno kel
nes ir iszmaino pas žydą, ant
degtines, ar alaus.

Panevėžio valsz.
Jau ir pas mus žmones pra
deda, pagalios, suprasti kad
daug patogiau gyventi viensed
žiuose, negu sodžiuje. Sztai Pa
kalniu sodžius (Karužiszkiu
draug.) nutarė iszsiskirstyti
viensedžiuosna. Bile yra prad
žia. Reikia tikėtis, kad ir kiti
seks gera pakalniecziu pavyz
di.

:

D. T. Boczkauskas,

Mahanoy City, Pa.
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— Teko mums matytis su
organizatoreis Unijos ir su jeiseis kalbėt api reikalus mainie
riu. Buvo lyg nusiminia, jog
darbinykai suvis apsileidę ir
ne prisiraszineja in Unije, ku
ri dabar yra labai ant laiko.
Primini ir api ateinante bedar
be ir jog užeis dydeli straikai
Teip pat stebėjosi, jog darbi
ninkai aaglinei Skulkino pa
vieto ne paezedžei gyvena ir
per daug inprate in geryrna,
ne pamydami ant ateites.
Teip, teip baisi ateite!
Kas zoposto neturės,
Tasai badauti gales,
Ir niekas ne susimylės!
Lig terminui padaryto kon
trakto terp saviuyku kasyklų
angliniu o darbininku angli
niu devyni menesei, bet jau
teip ne dyrbs kaip dyrbo o ir
da prisideda prie sugaiszties
darbuose reukimai prezidento.
Dvi priežastes susimažinimo
darbo yra:- Daugybe pridirb
tu anglių, jog turi zoposta ant
ylgo laiko ir' kompanijos dar
buose del to, kad darbinykai
vietoje uždyrbt, užduotu savo
zoposteli, o tuom bus priversti
sulaužyt straika.
Paezedžei užsilaikykite,
Perdaug ne szumikite.

r», tu wniuTiMH mzmszTu, tiibU liitwhiszhb in awmo
lenta 1RZEJNA (U UITI IMT I»ZL«a.
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Rozalimas.
(Panevėžio p av ) Gegužio 27
d. sudege zakristijono ir baž
nytines skalbėjos gyvenimas.
Zakristijonas szilde vaszka
žvakėms lieti Vaszkas užside
ge ir liepsna puoli isz kamino
per duris, prisitiko vortinkliai
liepsna, nuo vortinkliu liepsna
in sziaudini stogą ikibo. Sude
ge skalbėjos ir zakristijono
gerybe ir parapijos namai.
Vortinkliai neturto, bet syki
ir neszvarumo ženklas. Juos
iszvaliusir atsargiau ir ezvariau
yra.

Kalvarija.

Panevezys.
Bejieizkant prilipytu paro
dos skelbimu, mėtėsi in akie
popietis ir-gi prilipytas prie
sienos. Žiuriu: “Sobolevas”.
Skelbiama, kad generolas So
bolevae noris iezparduoti visus
dvarus supirktuosius Paneve
žio paviete nuo dvarininko
Juozapo Karpio, tai yra: Klo
Vainius, Smilgius ir daug dar
mažesniu dvaru. Noris parduo
ti dideliais plotais, ar mažės
niaie, kiek kas panorėtu vala
ku, arba deezimtiniu pirkti.
Parduodas su banko skola ant
iszmokejimo per kiek metu.
Kad galėtu žmones geriau susi
eiti su juomi, susikalbėti, jie
apsigyvenęs Panevėžyje iki
liepos menesiui, daryti sakai
bos raeztus su pirkėjais su no
tarijiniais užtvirtinimais: Gera
proga žmonėms lengvu budu
nusipirkti žemes. Su mažu pi
nigu galima pirkti ir gyvenda
mas moketiee, kaip iki sziol
mokasi valstiecziai už padaly
taja jiems žeme “viekupa”.
Bet mažai kas te žino tokias
žinias, nes isz yalstiecziu retas
temija prilipytueius popierius.
Laikraszcziuose toksai ekel
mas jeigu ir tilpo, tai tik ru
eiszkuose. In lietuviszkus So
bolevae turbut nepadavė, o ir
tuos musu valstiecziai kaip ir
neskaito, todėl mes tankiai ir
pražiopsome koki gera mums
atsitikima. Kitnutis pagauna
isz po musu nosies gera kąsni
Sobolevas matyti nori, kad
czionykszczįai žmones pasinau
dotu jo dvarais pasipirktu,
prasiplatintu suspaustieji su
ganyklomis, su miszku.

(Suv. gub ). Negalima pagir
ti aplinkiniu Kalvarijos gy
ventoju, bet ir negalima teip
atvirai jau peikti, kad jie nesiezvieczia ir mirksta tamšybes
bangose, nes vis tolyn ir tolyn
tarpe žmonių platinasi apszvie
timas ir savo reikalu suprati
mas. Apszvietimas dar labiaus
eitu pirmyn, jei kam butu žmo
nes paraginti prie laikraszcziu,
knygų skaitymo. Teisybe, yra
vienas, kitas, kurie aiszkina
žmonėms laikraszcziu naudin
gumą, bet tai tik smiltele jure
se. Yra daugiaus tokiu, kurie
ir galėtu patarnauti žmonėms
bet., nelaime... ar jie nenori
tuo užsiimti, ar ka... Mat ju ir
be to soti dvasia, užtai pilnai
už.-iganedine sziuo laiku gyve
nimo sąlygomis.
Na ir nestebetina, kad ežia
žmones stovi ant teip žemo ap
szyietimo laipsnio, mažiaus
prasilavinę, negu ju kaimynai
senapiliecziai. Turime iszviso
tik viena “Žiburio” draugija,
bet ir toj paczioj nekokie mil
žinai, vis siauru pažiūru žmo
Senapile
nes. Kiekvienas narys skaito
(Suv. gub). Sustraikavo
knygas; jei kuris ir neskaito ežia mėsininkai, reikalaudami
visgi jas ima: palaikes pas sa padidinti mesos kaina. Miesto
ve kelias sanvaites, nesza atgal valdyba mat, ineake pardavi
skaityklon, nore in knyga ne neti verszienos švara po lt
nedirstelejo.
kap., “koezernos” gi po 20
— Tai butu dailu,- aiszki- kap. Tas nepatiko žydams ir
na jie,- kad mes mokėtume pi jie sukurstė mėsininkus strai
nigus ir neimtume knygų...
kuoti. Tecziaus straikas nenu
Isz szaliee žiūrint, rodosi, siseke. Suėmus viena mėsiniu
kad jie labai myli knygas, bet ka, visi kiti vėl pradėjo dirbti.
atydžiai prisižiūrėjus, visa pas
Bartininkai.
laptie eikszten iszs’verczia.
(Vilk. aps.). Bortininkieczei
Be “Lietuvos Ūkininko”,
“Vilniaus Žinių” ir kitu laik nuolatos dejuoja, jog toli nuo
raszcziu skaito ir “Szaltini”. juju krasa. Paraszius laiszka,
žmonėms platinta, nes jame reikia laukti progos, kaip kas
daug esą szventu ir neszventu važiuoja in aplinkinius mieste
paveikslu, užtai ir nemokam liūs. Nori gauti ka isz krasos,
ežius skaityti jis prisotina. vėl lauk. Ypacz vargas žmo
Maldingosios motert-les iszple- nems kurie ne turi arkliu, kaip
ežia isz “Szaltinio” szyentuo tai gritelninkams ir darbiniu
sius paveikslus, lipdo ant šie kams. Ju vaikai tankiai raezo
nos ir vakarais, einant gulti, isz karumenes ar isz užsienio.
atsiklaupia priesz juos sukai
Burtininkaiba poterius.
(Vilk. pav). Sekminių pir
Asz pasakiau vienai motere
lei kad ji negražiai elgiasi su ma diena sargybinis Dzikovas
laikraszcziais, kad laikraszcziai nuėjo in Petrovo smukle. Ki
skiriami ne sienų lipdymui, o tas sargybinis Rusas nuėjo in
Žiburio aline. Abu gerai inkau
skaitymui.
— Juozapai szventas,-atkir sze susitiko ant kelio netoli
to ji,- argi jie neszventi?! Isz raeztines ir Dievas žino, ko
paežiu Seinų pareina!... Ka susipesze. Dzikovas gerai apau
savo Russ. Starsza patyręs apie
pliauszkete, kas nereikia!
Su kitais laikraszcziais teip tai surasze protokolą ir abu
nedaro, nes nėra juose paveiks sargybiniu peezcziuiszsiunte in
lu: bet jei jie butu, be abejo Vilkaviszki pas virszininka.
nes ir ant ju-laikraezcziu-pul- Antra Sekminių diena jau nie
kur negalima buvo gauti ne
tu toks-pat likimas.
alaus, ne degtines. Blaivusžmo.
nes greit iszsiskirste be vaidu
Panevėžys.
Paroda buvo taip sau. Po irpesztyniu.
nai ponams ponus rode, ponai
Ant pardavimo.
raiti jodinėjo, o sodietes su au
Namas ant 3 florų po 5 ruji
dėklais in tolyma kampa nu
kisztos, murmėjo, kad neszama mus, ant frunto, sztoras senei
teisybes, kad kitas ponas gavo Lietuviu apgiventae, geroi vie
už versziukus ir visztas po ke toi, prie pat lietuviezkoe baž
liolika diplomu, o sodietes ar nyczioe. Priežastie pardavimo,
ba nieko, arba po kelis rub jog savininkas važuoja in Lie
liūs, o vargo ir iszlaidu daugy tuva. Dasižinokite ant szito
(gg oj)
be, kad tai jau paskutine paro adreso:
da, in kuria atvažiavusios, ir
Mr. J. Kruszas
kitais metais nebevažiuosian
11 James St.
ežios.
Waterbury, Conn.

Isz visu szalti
Užtrucino k u n i ilgus.
Italija.- Redžijo mieste mi
res szv. Ferdinando bažnyczios
kanauninkas ir drauge jo pa
dejas. Mirusiu juodu nuodu,
kuriuos jiem kažin-kas inpy
les in kielika ii kuriuos juodu
iszgerusiu, miszias be laikydamu.
Kanaun inkas Albaneze priesz
mirdamas, pasakęs, kad jo nuo
mone, tai galėjas daryti jo ben
dradarbis kanauninkas Nazoir
kad jie jam atleidžiae jo nusi
dėjimą. Kalba, kad ieztikruju
padaręs kanauninkas Nazo isz
pavydo. Nore prirodymu dar
nesą, bet policija, ji jau suė
musi.

Straikas da nepasibaigė.
Italija- Valetiecziu ir lau
ku darbininku straikas dar ne
pasibaigė. Dvarininkai pirma
ne biskelio nenorėjo priesz
darbininkus nusileisti, dabar
gi nustojo vilties, jog pergale
šia, jau pradeda galvoti apie
susitaikinimą- Darbininku ko
misija ir etraikuojaneziuju at
stovai jau tarėsi tarp eaves ir
nusprendė pavesti provincijos
atstovams iszdirbti susitaikini
mo punktus, ant kuriu abi pu
sės turės atsakyti per 3 dienas.
Tat jau didelis žingsnis pir
myn.

Balius.
Draugyste Aueztraue Bromo
Motinos Dievo ir D. L. K.
Gedemino isz Athol Maes, pa
rengė dideli Baliu kuris atsibus
Liepos 3 ir 4 diena ant South
ir Oak str. lietuvi’zkos sales.
Uezpraszom Lietuvius ir
Lietuvaites, vietinius ir isz
aplinkiniu, pribūti ant to pui
kaus pasilinksminimo. Kas
atsilankys tas džiaugsma turės.
Uezpraszom ezirdingai
Komitetas.

Skvajeris: Už ka tave paemi in lakupa?
— Už tai kad pasivėlinau
ant treino.
Skvajeris: Ka? Tai dėlto
tave inkiezo in lakupa?
— Tai- gi buvau kaltas
sztorninkui, tai pasivėlinau isz
važiuot in kita miestą.
Skvajeris;-Už ka likais nu
tvertu?
Valkata:- Už apikakles po
nae skajeri.

Seniaus valgi cibulus, vadis
Aronas;
Szendien Amerike prisimini
baronas. Givalt!
Viena mergina turėjo du
jaunikius, bet milejo geriaus
ta, kuris motinai labiaus pati
ko, o tėvas ta antra inkalbine
jo ir viena karta inpikias pa
szauki:
— Asz tav padarisiu jog
esmių tavo tėvu.
— Ne klausik tėvo, ba jisai
to ne žino....

Paskubinkite nusipirkt
labai puike isztorje po vardu:

KAPITONAS VELNES.
PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.
Verte lai FracnalHiko
KUN. DB. M. JUODYSZ1U8.

Pasiskubyukite nusipirkt, o
gausite tiktai pas Iždaveje
tosios kningos po adresu:
D. T. Boczkauskas,
Mahanoy City, Pa.
Piningus §2 siuskite Re:|
gistrayotoja gromatoje, ar per.
“Money Order” kuri nupirkite:
ant pacztc, in prasta gromata
indekite ir prisunskit.

J1U-KART NEDELINIS LAIKKRASZT1S

Iszejna kas Utarninka ir Petniczet
PRENUMERATA

KASZTUOJE:

AMERIKE—Ant cielo meto
$2,50
ant puses meto
1,25
ant ketverczio meto 65
EUROPA - Rosije
$3,50
Angliję ir Szkotije 15 sh
Prusus
15 mi

Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda“
AMERIKE ANT METO...........r.......... —........ <1,00
ANGLIJĘ....................
—...........
7 Rh
p'ILSUS
................... —.............. ~.........
7 mr
ROSSI J E .............................—....................... <1,60

KAS UŽSIRASZO “SAULE” IR “LINKSMA
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:
AMEBINE....... ~................
.... <3,00
ROSSI J E..... —.....................
<1,60
ANO LI JOJ
10 nh

Priek tam pilnai užsimokeja
ekaititojei, kas metas aplaiko
dovana puiku Kalendori.
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
PA. POST OFFICE, AS SECOND
CLASS MAIL MATTER. : .- : : .-

Užraszai Kvestoriaus
(Kliosztoriaus Kolektorius)
Pagal J.C. parašte Kun. Dr. M.Juodyszius

(Tasa.)

Dievas, kada ka pori nu
bausti, tai protą atima- sako
senas priežodis;- taigi ir mes
laukiame bausmes Dievo: nes
Dievas atėmė mum senoviezka,
sveika protą, o užleido ant mus
tikėjimą in kalba ir protą fran
cusiszka, dabartini, nes senoviszkas protas ir fiancuziszkas
ne buvo toksai. Dabartinis be
dięviszkas, nedoras, nekriksz
czioniszkas, norintis iszversti
tikėjimą szyenta, paproezius,
būda ir viską, ka ligszol žmo
nes garbino ir guodojo. Ir tai
yra sziadienine f .lozof• ja, pra
gare gimus, kuri terp mus su
kalba francuziszka, su žmonėm
francueais, lab’aueiai jįsu kny
gom francuziszkom platintis
pradėjo, terpu dideliu ponu
pirmiausiai, o potam pereis ir
pas pamegždžiojanezius bajor
rus.
Dideliam sviete, kai antai
Varszavoi bo franenciazkos
kalbos nei pereiti ne gali. Pate
ta macziau, kaip pereita meta
tenai buyom. Taigi iez tenai
pareivežem ir szita filozofa.
Ale užvežiau asz jam gerai!

Po ilgu su szviesum ponu
pasikalbėjimu, po ginezu su
patim ponu irjponia, kurie mo
ka francuziszkai, kurie kaipo
dievobaimingi katalikai ne ga
Įėjo ramiai klausyti jo piktažo
džiavimu, o isz mandagumo ir
guodones del tokio galvocziaus
burnos jam uždaryti ne dryeo;
po neateakaneziam ir neprigulineziam jo apsieimui bažny
ežioj ir kitokiose vietose, ypacz
žinodamas apie abelna dvasia
jojo broliu, supratau, ant ko
užeineeza. Taigi papraszea pagelbos dvasios szventos, kuri
iszsyk iszmokino apasztalus vi
šokiu kalbu, ėmiausi, niekam
nieko ne sakydamas, ir dar
slėpdamasis priesz kitus francuziszko liežuvio. Man gerai
mokaneziam lotyniszkai, neteip sunkiai tas parėjo. Radau
žodynus ir kitas reikalingas
tam knygas knygyne musu op
no, prisiklausiau neva neno
rom lekcijom jo paties iszgul
dinetom del vaiku; o naktimi
ir rytais dirbau be atvangos.
Ir teip po trijų menesiu jau
iszpratau visa pamata tos kal
bos ir mokslo musu filozofo;
vienok tylėjau, laukdamas pro
gos, tobulidamasis kasdien ir
kalbėdamas pats su savim.
Viena diena per pietus, prie
daugumo svecziu insisznekejo
francokas apie numylėtus sa
vo dalykus, kaip jisai vadina,
filozofiszkus.
Daugelis buvo ponu mokauežiu francuziszkai, o su didele
alyda klausancziu jojo begediszku pliovoniu. Davadžiojo,
kad dvasiezkija yra nereikalin
ga sunkenybe del valstijos, nes
visi kunigai esą tinginiais.
— Meluoji! begediszkai me
luoji!— atsiliepiau.
— Sunkenybe del musu
vieszpatystes yra valkatos, ku
rie savame ne galėdami uždirb
ti duonos, ateina musu duona
valgyti; ir už ta duona atne
sza mums nuodus ir prapulti.
Ne galiu tamistai apsakyti
nusistebėjimo paties franeuzo,

mus pono ir visos kompanijos. gesimo stalo, prie kurio, inePrancūzas nutilo; žiurėjo in jus ponam su vaikais ir ponu
mane iezverstom akimi, kaip filozofu paskui juosius, po pa
vagie pagautas ant savo karsz laiminimui, visi susėdom.to darbo.... Ant galo ponas
— Ir teip tada esame tiesu
Storasta prakalbėjo:
pergalėti, ponas advokate!- at
— Kunige Joachimai! ar
eiliepe Storasta in poną Kvet
tau dvasia' Szventa inkvepe
ka.
dovana kalbėjimo liežuviais?
— Nesuvisai- atsake jisai—
Ka tas ženklina ? Nuo pen
nesuvisai:
nes “remissa” (atme
kiu metu gyvename drauge.
Ar slepiai savo mokslą? ir del timas) ne reiszkia praloszimo
Asz poteisybei maniau, kad
ko t
— Ne slėpiau savo mokslo, iazsyk pergalesim bajora tribu
szviesus pone, nes jo neture nole; bet kas prasivilke. tas ne
jau; bet itz ikruju szaukiausi pabėgs: o tuomtarpu “beatus,
prie Drąsios Szuentos, idan> qui tenet!” (laimingas, kas lai
galecziau užmokti kalbos, ku ko): tegul sau bajoras provoja
rioje szitas neteisus filozofae si, o kaimelis prie mus!
kelbia piktažodžiavimus.
— Ne “beatus”, tiktai “ma
Trys meneaiai atgalios nesu ledictus, qui tenet in juste”
pratau nei žodžio frateuzisz (prakeiktas, kas laiko neteisiu
kai;sziadien jau suprantu ir gai); atsiliepe kunigas kapelio
galiu gaudyti szita žalti gun nas.
dintoja, eutrupint jam galva
— Nesikiezk in nesavo daly
jo savo ginklu, o apginti nore
kus kunige teolioge!- atsiliepe
vaikelius pono nuo pavietres
ponas Kvetka - Teoliogija ir
ir isztvirkimo!
tiesos tai du atskyri mokslai,
Visi davė man “bravo”!
kuriuos nekarta sunku sutaiky
Storasta atsikėlė nuo stalo ir
ti.
suspaudė mane. Geda franeu
zo buvo didele; ir tuom dides — O vienok- atsiliepe sto
ne, kada jam papasakojau, rasta- asz esu nuomones kum
kaip kada ir kokiam mierij? go Joachimo; ir dėlto pakol iez
iszsimokinau francuziszkai; o naujo ne pradėsim provos
teipgijkada ponas Storasta pri aug-ztesniam eude, turiu pasiro
dūrė: “Mog ežio laiko kuni davot su savo prieteliais, ir pra
gae Joachimas turi būti ant szyt iszrodymo teisybes, norint
kožnos lekcijos: nes ne noriu ne po mano pusei; o potam no
savo vaikus paversti in bedie riu atiduoti kaimeli mano prieszui, jeigu jisai teisingai jam
vius.
Taigi dabar szvelnesnis, ir priguli.
Bet apie tai bus toliaus. O
prie manes “cit!”
Tiktai savo knygas slepia dabar kunige kvestoriau, kada
nuo manes; bet ir prie tu kada gi czionai nereikalausim tavo
dalinimo, turėdami invales do
nors dasigriebsiu.
Prie to pasakojimo atsimi vanu Dievo, tai reikalaujam
niau žodžius mano kunigo tavo gudrumo ir linksmumo,
gvardijono, kuriuos man iszva kuri pakurstyk, ponas marezal
žiuojant apie ta dalyka kalbe ka stikleliu vyno.
j*
Dar sodydamae mane prie
— Teip, teip!- tarė jisai- tu stalo, parode man ponas Marrejo teisybe tavo kunigas gvar szalka viena tik vieta ant pa
dijonas; matyt, kad tai iszmin- ties galo ilgo stalo, prieezai po
tingas ir permalantis kunigas. nia storastiene, kuri teipgi vie
Yra “blogas” terp muši, yra! na sau užsiėmė pirmutinia vie
Tamista matai czionai tiktai ta.
maža paveikslėli... Bet, ne
— Czia- tarė- vieta kvesto
yžeidžiant tavo iszminties, ne riaus- o czia tavo parcija- pri
kvestoriszku protu ir ne įves dure, rodydamas in didęli stik
toriu proga gali supiuoti, k a* p
leli.
jisai (bloga=) apima augszcziau
— Deo gratias!- atsakiau,
sias mus szaliee galvas, kaip ir atsisėdau liuosai. Pažinau,
auszina nevat karszti kunigu, kad marszalka supranta savo
su kokiu godumu graibo ežia amata; nes jeigu mane kur ki
dien francuziszkas knygas, per tur butu pasodines, butu pasiel
mirkusias nuodais bedievystes; ges prieszai paprastas regulas.
o prisiskaitė ju, iezjuokia vis
Pripylė tada man vyno, ku
ka, kas pas mus visados buvo ris isz kvapsnies ir skanumo už
szventu ir nedalytetu.
nesze ant vejevodos “duonos
Oi, beda, beda, vieszpatystei visu dienu”. Taigi ragaudamas
kurioje teip darosi, kaip pas iszvalios, atsakiau Storastai:
mus! Puls ji! be abejones puls!
— Ant dvaro Szvieszaus po
nes apleis ja globa Dievo. Ka
no teip visi iez Jus malonies
da nyksta baime Dievo, tai da
linksmi ir laimingi, kad apsi
turime apszcziai naminiu dory
eis be mano menko gudrumo,
biu; bet ir tos gesta iszvalios;
kurio dar neturėjau progos nei
o in ju vieta platinasi begedhz
iezlavinti: nes pirmu kartu esu
ka paleistuvyste ir pat meile.
kvestorium, ir dar labai ne se
Lekiam užtaigi kaip apjake m
niai klioeztoriuje.
nelaime laikine ir in prapulti
— Tai negerai- atsiliepe po
damžina!.
— Del Dievo!- euezukau- nas Kvetka, kveetorius turi bu
gelbekit tamistos teoliogai, gel ti gudrus ir juokautojas; nes
paprastai tokiais yra visi besi
bėkit!
— O za gelbes musu žemi valkiojentieje “broliai” tamis
protai ir musu budai prieeza tos. O jeigu tamistai to etokuo
valia Dievo? Už mus tai nusi ja, tai atvažiuok pas mus in
sėjimus baudžia mus Dievas ir tribnnola; bet turėk su savim
daleidžia paszelitna. Bet ar krepszi dolieriu; nes pas mus
mielini, kad dėlto nupuls mu ant ezalies, kada ezviesiau
su szventas krikszczioniszkas sias tribunolas yra ant rodos,
tikėjimas? O, ne! suvisai ne! tai szviesi “palestra’' atlieka
Vartai peklos nepajudinėjo! kova ant liežieyiu; o kiekvie
Kada rodosi, kad puola, tada na gerakonceptu arba iez drau
go, praloezes moka po du auk
tiktai tvirtinaei!...
Kunigas Kapelionas pamėtė einu in pule, už kuria potam
pueryczius ir dideliais žings pusrycziai del visu! Taigi ma
niais vaikezeziojo po kambari; žu kaeztu iszmokei pas mus
o akys jo Ugne žėrėjo. Daug proto.
dar man papasakojo apie to
— Pigus tai protas,- tariau
kius daiktus; kas gal viską pa -kurio galima iszsimokyti už
minti? Klausiau jo kaipo pa du auksinu: kad tik jis ne bu
mokslininko isz sakyklos. Ir tu tiek vertas, kaip ir pigi
teip perejo mums laikas iki mėsa?
pietų, priesz kuriuos iszejom
■—■ O ar nevertas ir szitas at
biski in soda, o iez tenai ant sakymas dvieju auksinu, ponas
gonku.
advokate!?- tarė Storastas.-.Ir
Lyginai tala važevo m sto persergszcziu, ne užkabinėk
nia žalias saskas vežimėlis, po prasto ant pažiūros kvestoriaus
ra arkliu pakinkytas, o eve nes gali daugiau praloszti, ne
ežias ant jo pribuvęs jau rado gu “ant szalies”.
si palečių j.
Bet užsitikejes savo iezmin
Pažino kunigas kapelionas tije ponas advokatas, tiktai
vežimėli, ir pasakė' man, kad linktelėjo galva ir po valande
atvažeyo ponas Kvetka, advo lei tylėjimo, užklausė manes:
katas tiibunoliszkas, ir pleni
— Kaip tai, mano gerade
patentas stora-tos jojo provoee, jau, vadina klioeztoriuose bro
kuriu butu ne turejes, jeigu
advokatas prie barniu ir nesu liūs jaunus, nemisziaunus, tar
nūs ir t. t. kuriu vienok gal
tikimu ne buto jo kurstės.
Inejo tada m sale, kur jau vos jau apskustos?
marezalka sukinėjosi apie už
(Toliaus bus).

Teisiu

Keliu.

IR VĖL 100 TUKSTANCZIU ISZLEISTA

Paskutiniu laiku rusu laikraszcziai pranesza žinias apie
neteisingus pasielgimus žemų
jų policijos tarnu su žmonėms,
kurie pakliūva in ju rankas.
Lietuvoje taip-pat neretai pri
sieina silpniesiems sodžiaus gy
ventojams iszmegint ant savo
Geru tėvu vaikai,
kūno sunkuma sargybinio
Ir buvuse saldotai,
kumszczio. Tokia dabar ma
Tiejei kitoki vyrai, _ da.
Tiejei pasielgė gerai,
Girdeties atsitikimai, kad
Paczedžei gyvena,
paluosuotas isz antstolio “szal
Na ir apszviesti gana;
tosios” žmogus, kur jis nere
Nes pirmesnės po <>0 tukstančiij laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visą pasaulį knygas.
Užsiima skaitymu,
tai esti atvedamas ir bereikalo
NAUJA
puskiitinė 100 tuksiančių egz. LAIDA, su daug pridėjimų ir
Saugojesi girtavimu.
iszeina sukruvintas ir nežino
Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsiTiejei visur tinka,
kur jieszkot užtarimo.
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta
Ir del visu patinka; *
Kai musza, tai sopa. Ir da
Nes ir kitoki sztama turime,
labjau sopa, jeigu musza ne
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
Ir už Lietuvius laikome;
TĄ KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o Inbiauso sergantiems.
kaltaji. Tai didžiausia skriau
Bet ne galime prilygyt prie
ŠITĄ KNYGĄ pe:skaitos, ifel ik«mokės, kaip būti sveiku, nuo visokių ligų apsisorgt ii, bet ir daktariškam mok
da. Nuo jos reikia ginties viso
slo npsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. ,, Vad.in Sveikatą' ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net-su pa
Lietuviu,
veikslais
parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas
mis pajiegomis.
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip bull laimingu.
Tiktai prie tankynių Indijonu.
Veikiantieji musu szalyje
KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs jų, viską
Tokie, kad ir role sportu gragalėsi atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 16 centų
instatymai musztines baudžia.
ina,
markėms prisiuntimo kaštus.
Bet ant sporto ne tinka ir ga Užtat kiekvienas žmogus turi
.1EI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS
netik teise, bet ir priederme
na!
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame
persekiot visus policijos žings darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja goriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, — su
Juk ir kaip čigono arkli pa
teikia sveikatai pagalbą, atsišaukus asabi.Škai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesveikumus, per laišką.
nius, kurie prieszinasi instatyrėdytu,
Kad apsiima, tai ir’išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
mams. Nuo ju reikia ginties,
KAI) TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir paslaptas užsikrečiamas išgydo;
Tai ant puikesnio krioko isz reikia statyt kliūtis ju iszsiple
tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimų iš daugelio talpiname nors keletą.
rodytu.
tojimui.
Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Ilgai sirgias inkstų
j Išgydyta nuo užIszmintingi vaikinai,
Dėkingas esu už vaistus, ku
Palikdamas szalyje visus nu
vidurių liga, skaudė
| sendintos
ligos
rie mane išgydo nuo abolno nusilp
Suvis kitoki vyrai;
* rodymus, kuriuos suteikia ta
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
jimo kojose, ranko
skausmingos
mė
dų nors butų sarmatą apreikš! vi
se ir sąnariuose plau
Tiejei su bile kokiu ne drffu me dalyke kairiosios partijos,
nesinės,
baltųjų,
są buvusį nelaimingumą, bet ve
učiu nesveikumųir dieglių. vidųlydamas del broliųslaptinguose ai
gauje,
asz manau, kad galima pasek
kosėjimu su skrepruose irsirėnosę kilikimuose aptiirėF t\krą išgvdimą
kad
kreiptųsi
prie
jus
ir
kad
viso

liavimu.
Ne ne bezdžionkauje,
ti daktarai neįstonmingai ginties ir tiesiu keliu.
kiem be pašaukimo daktarams
Išgyditas dėkingas
go išgydyt.
pinigų be naudos nemetylų. Da
Tiejei vargo czionais ne turi, Kelias paprastas:
ir prisiuntė paveik
bar aš esu sveikas ir drūtas anl
Agnieška Daškene
slą.
Piningu ioyales visada turį
visų daliu raino - jus vardą visiem
New Rockford,
N. Dakota.
1) Tie ka nukentejo, nepri
Juozas Nikelis
garsinsių\aii<\ damas pagodong.
Verszio ne pamegždžioje,
S. A. Kardu lis
251 Cypres avė.
Johnstown Pa.
valo dalyka slaptoje palikti,
71!) O’Fallon st.
St. Louis, Mo,
Lupos ne brazduoje.
bet turi skusties gubernatoriui
Sztant vyras,
Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciališkai — atėjus asabi.škal ar laišku atsišau
nurodymam! visus liudininkus
kus. Gyduolės išsiiiučiamos, po visų Amerlkų ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:
Doras ir geras!
kurie tiktai nors ka regejo.
Teisybe, lupa skųst gerai,
The Collins New York Medical Institute
Juo daugiau, tuo geriau. Varg
Ba Bzrodo lig jauniau; • dieniai žmones, pripratinti
Bet jaunystes ne prides, ■ prie visokiu skriaudų dažniau
Ba riaukszles ant terios turės, šiai nusileidžia. Skundžiasi tik • Dėlei atsilankančių astibiškai Ofisas ndaras kasdieu nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
Dr. R. MIELKE, ruptntojapis gydinlals Institute,
O tuju niekuom ne isznaikys, tai labai smarkiai nuskriaustie
Norint ir su prosu prosysl. ji. Toks nuolankumas platino
piktus su jais pasielgimus.
W
*
*
2) Beto paduotos skundos
reikia praneszt ir proKurorui, KUR BUNA.
Sako, kad api Flauberi,
aiszkiai nurodžius: kame atsiti
Dydeli prograsa padari,
Mano komas Juozas Glamba, isz
ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA
kirnas, kaltininkai, liudininką*
Ir Gilbertonas prisideda.
Suvaiką gub. Starapoles par. Vehe
kada
ir
kam
paduota
skunda.
Tai kone visada.
riu gmi. Skrandžiu pav. 4 metai ad
Prokuroras tokiose bylose in
Larumas pasidaro,
gal giveno Sesser, Ill paskui iszvaže
Terp saves armideri padaro, administracijos darbus nesikivo in Bentona ir mano brolis Kaži
Ne dyvai, tai karsztis dartty sza; laukia, kol kaltininkas
mietas Skuezas, pirma giveno Brook
nebus patrauktas teisman. Bet
Alutis vaidus padaro;
lyn, N Y. paskui iszvaževo kur in
su jo nuomone neretai adminis
Dingsta noras skaityti,
Pennsylvanijos szteita. Praszau atsi
Veluk tuosius piningus pa tracijai priseina skaityties. By szaukti ant adreso:
la
palieka
vieszesne.
leisti,
Mr. Geo. Skuozas
Ant galo, ugi ka gal pradėt,
Reading, Pa.
3) Liudininkams, kuriems 100 Neversink St.
Ir po budeliu kad neižsigert? tiktai pasisekė kas pastebet,
Kas ne turi piningu,
nereikia slepties, reikia apsiSu kietais apdarais
•
•
$2,00
Tegul ne gere su visu, f reikszt. Policijos virszininkas, Mano du tikri brolei Andrius ir
Su puikeis zalatitais apdarais - §2,50
Vincas Tuuilaisz Suvalkų gub. Seinų
Ka cze snapsot ir sėdėt,
kuris driso peržengti instaty pav, Barcziu Kaimo, Meteliu gmino
Už prisiuntima per paozta turite dadot 15o prie knigos.
Kam cze ant piningu žiūrėt, ma, atsitikus skunda’, nesidro Andrius apie 14 m. Amerike, 3 me
Kninga spaudlnta yra lletuviszkom litarom.
Piningai ne ižganys,
vidirmueziausia grąžint liudi tai adgalos gyveno Springfield, 111
Szlektu taiku ne pataisys.
ninkams, stengias praszalint Tegul atsiszauke ant adreso: (nę o^"|
Mr. Martin Tunila,
juos nuo bylos. Liudininkai
Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City, Pi.
638 E. Malianoy St.
gi, bijodami arba mnoredam
Mahanoy City, Pa.
tasyties poteismus, visa žino, o
Illinojuje du prusukai vienas
<&
sakos nemate. Tas juo labjau
Lybas,
negerai,
kad
tie
patis
liudinin
Mano brolis Jonas Zilinokas isz
Antras Frydas;
kai dažnai nieksziszkose bylo Vilniaus gub. Traku pav. Kruvnio
Gyvi notangarai,
se yra papratę ir mėgsta su sa volost. 6 metai Amerike. Praszau
Pasielgė ne gerai.
(j G o;)
vo kaimynais tasyties po vals- atsiszaukti ant adreso:
Nuolat moteres užkabineje,
Mr. Banis Zilinokas
cziaus ti išmuš, o czionai, kur
Uždėta 1848 m.
(BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.
Ne praeiti ne davineje.
Erving, Mase.
gresia pavojusplacziai visuome
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
Ar jau ten nesiranda Lietu
nei, nenori pridėt savo gaiszto.
A
:--------- :--------------———------------- :------------- -■
Ji
viu,
4) Apie tokiuos atsitikimus Kazimieras Žilionis isz Vilniaus
B
B
Pinigus
siuneziame
i
sena
tėvynė
kuoatsakaneziausiai,
pagal
Jog ne iszpita kaili del tu
1
butu naudinga trumpai, bet gub. Traku pav.sodžiaus Biozunu.
1
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukianskersprusiu?
cziu greillaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
S
s
rimtai paraszyt laikraszcziuo- Kas apie ji žine, tegul kagreioziause
C
Nurėdytu,
c
duoda
žine
ant
adreso:
(pu
o;
Pinigus
isziuainome
visu
krasztu
svieto
pagal
dieninio
kurso,
se, geriau su liudininku para
H
H
Rankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmaiIžsmoluotu,
Mr. Jos Alukonis
szais. Vieszumas tai asztrus 1Q2 Clinton Place Yonkers, N. Y.
O
O
nymo.
Plunksnoms apibarstytu
F
F
ginklas kovoje su neteisybe.
Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duulam procentą.F
Ir ant vėjo paleistu.
F
Szipkortes
iszsuncziam
ant
geriausiu
garlaiviu
del
atkeliavimo
Žinoma, nevisi auksztieji polici
S
s
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
O, pirma reike buksvas nu jos virszininkai yra prielankus
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
B
B
traukt
skundėjams. Dažnai instatymo
A
A
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
NO $5 IGI $40 i
Kelis virvagalius pertrauką reikalavimai esti suprantami
N
N
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
: ^MAJNINES HASZINOsS*- ♦
K
Ir kad karszti apmalszyti,
K
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
ir kaltininko-policisto naudon.
1
1
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
Reike szalta maudykle pada Užtat skundėjui reikia daug
gelžkeliu arba botu isz vietos Lszvažiuos tada siusime
N
N
ryti,
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu aprisaugos
G
fakto gaiszto, daug jieszkojiG
nuo gabiu apgaviku.
Tai mat du prusukai.
mo ir vargo, o labjausiai daug
H
H
Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
O
Nususia notangariukai,
O
nenusileidimo, kol pasiseks lai
Daricrnastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas poU
U
Lietuvius už niek laiko,
met. Didelis skundu skaiezius
pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame
S
s
Ir net lietuviszkas moteres be visados pasieks savo tikslo.
kuoteisingiausiai.
E
E
sivaiko.
Kiekviena nauja skunda, kiek
r PER LAISZKA AR ASABISZKAI' ATSISZAUKITE ANT ADRESO: A
Duokite per klyną
vienas prokuroro užklausimas
Ir siuskite pas Martyna!
policijos rasztinese daro dide
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
Ii nusiminimą. Asz szita ge
237 BROADWAY i 4 PARK PLACE,
rai žinau, nes seniau neviena
NEW YORK, N. Y.
g--------------------------------------------------dešzimti
popiero
lapu
prisiėjo
Nedeloje
Banka
atidaryta
no: 10 igi 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynai vakare.
NAUJA KNYGA
iszrasztyt bylose žemiesiems
policijos atstovams prasikal
tus.
Neretai prasikaltėliai esti ir
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.
baudžiami. Kelios dienos at
Yra tai pirmutine knyga lietuviszka
gal Baku miesto virszininkas
bu teip puikeis paveikslais, padirbtos
Ir kitoki r^kakngi prietajaaj nu- 4
per europinus artistus. Puiki popieri smarkiai nubaudė viena polidaei pen nun »nt pardawimo. T«j- į
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
Aiszkus drukas. Didelo formato.
cista: atstatė nuo vietos, isztre
po»-fi
priBtatom kofna deJeli
4
Kožnas gėrėsis katras taja knyga
me
isz
miesto
patraukė
teis

aduos
norints
kokio
padirbimo.
nusipirks.
Norint daug kaszto anl
Pardoodame pikes, adatas, diikrų J
iszdavistes tosios knygos padejoma man.
^reperius, akwibaoo, knatus, popie- 4
vienok pastanavijom
Anaiptol nesisakydami nuo
Mirkt. Parduodam Pioxirw o ir į
520 WEST CENTER STR.. MAHANOY 01W, M.
wans patajaom.
J
kitu savo teisiu gynimo budu,
LAIDOJE KUNUH NUBIRUSIU, PASAMDO BTGINU8
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku neužmirszkim ir tu, kuriuos
W. MORGAN,
DEL PASiVAŽINITMD, KRAUSTO DAIGTUR, IB T. T.
avietiszku ir istorinu knygų kuriu
16 NrMaln Mahinoy City Pa 1
kataloga gausite dykai. Adresąvokite mums patis instatymai sutei
'‘Saule’’ mahanc^r Ci^ Ęfat,
kia.

VADOVAS

LIETUVIS-

IN

SVEIKATA

Daktariszkos

Didžio 208
puslapiu

KNYGOS

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.

140. WEST 34 STR.

<arti Broadway)

NEW YORK N. Y.

SZV. RASZTAS NAUJO ĮSTATINIO

PARDUODAM PO:

*

BISCHOFFS BANKING HOUSE]

Istorije Szventa

W. Traskaucka

KaK rdr 50 centu

SRABORIUS

kelt ir sienų sienmedžei krntet. Perkūnas tai girdėdama
bei matydama tuojau pro lan
Trecze nakti dailyde turėjo ga iezbi go, ale dailyde ernes sa
eit ant sargybos. Bet jis mokė vo giedamasis knygas ir pra le
damas mažuma szpieliuot, eme jo giedot bei skaityt ir pasiliko
Laukinis
savo smuiką drauge, ir po vie stub->; velnes ji iszbaugyt ne
Mažas Petrukas:- Mama,
na egle pasisėdės kad jau galėjo, norint jie gana dideli
miegas jera norėjo užeit, sau bildėjimą ir vėtra pakele ir ta parodik man noiint. viena kai
bile ka pasismuikavo, nes jis buteli visaip draskė ir purtė ir ta laukini žmogų.
Vyrai, Hana tatai!
Motina:- Gerai vaikeli tiktai
tik norėjo žinot nemiegojęs. kraipė. Perkūnas taigi laižyba
Kožnas Lasas Vertas Dolerio
p'ib-j" ūsų ko, u n
Apie vidurnakti jis iszgirdo buvo pražadee, o dailyde lai ne užmig, o tuojaus tėtis girtas
-bot nu S1 *yduol<*9 sugT
ų. J..< Sclinar 'l<y iA ll.-iniimui
atvažiuojent ta vagi tiesiog in mėjęs. Antra naktį iez“jo Per pareis, tai iezrodie kaip tikrai
vi*-u^ utelį ja 1 s imiudojaii ir
Ta gy( uolč yn g* ra. si butelį kfc I
ropes, o vis su botagu pyszkida kūnas bangin’, o dailyde su laukinis.
duodu savodr.
i. AA jūsų k> tlitoh
Įnikta? yj.” 1’
s Rudzenis.
massakydams: “Pyk-z", pokezt, velniu stuboi pasiliko. Kaip
tašo!
Aplnik
gyduoles suv
k'i'ia pamačllv
r d. kavojil la
geležinis vežimatis vieliu bota jau gera valanda in nakti bu
Teip yra.
duoles. Vėlini ir kiti, uis kreip
Kožn2 dieniu a turime šimtus ta
gatie,” o vis teip be nuotrau vo, tai užkila tokia tamsi de
Advokatas in savo paeze:nuo ko uuneri. .J. ieu nesijauti
riM.i.k linini
tai nek uk ii-iii
kos. Dailyde visaip pradėjo besis, kaip take ir iszgastings Aez ne žinau, ka tu mielini,
mislyt, ir pagavo dabar juo la griovime bei isz tos debesies tu to vaiko niekad no pikto
biaus smuikuot. O tas vagis ta rados, ir juo areziaus prie to negini, ir kada noriu muizt,
DR. B. M. ROSS
muzike iszgirdes apsistoję pas butelio, perkūniję atėjo, juo tai tu gini jin.
167 DEARBORN STREET
pa paveikslai ir preki
ropes ir nutilo, bet dailyde skaudi snis buvo tas griovimą — Asz mat no tavęs ieztno
gydančių aparatų, Robcrinlų daiktų, MagiSkų
ANT KAMPO MONROE ST.
aparatų. Brukuojamų ir Rašomų Mašinų, Stercoczirszkino kiek drūtas, bemisly ir trenkimas, tarsi visa gire kau, juk ir tu didžeusius
CHICAGO, ILL.
skopų ir jiem Paveikslų, Armonikų. Koncertinų,
Britvų ir daugel kitokių kožnain reikalingų
Užsikeik Elevtltor?_:.u ant Penkto Flcro
damas vagi tuom pabaidyses; ir butelis m žemes bedugni, prasižengelus gini.
daiktų. Nelauk, rašyk šendien, dabar, tuojaus.
Ofiso valnnd.-. Kasdien nuo 9 iki 1
Vakarais, is:-O; rus Utarninka ir K**t vergu
bet ne . Vagiui ta muzike pa bus nutrenkti ir toks didis žai
nuo 7 iki 8
Geltom nuo 10 iki 12 pietų.
JOHN’S SUPPLY HOUSE
tiko, ir atėjo pas jin. O kas bu bu ezovimas ir tryszkejimas,
Gerai pasuki.
PILSEN STATION, CHICAGO, ILL
vo? Buvo smarki ir nelaba kad tuojau viekrs galėjo užsi
Stoję studentas advakatisz
Laume kuri ir toi paežio gi degt. Velnias tai matydamas kas ant agzammo o profesorių
rioj savo gyvenimą turėjo ir staigei kaip vejes pro langa klausė:
□r. J. Fropstep
kurie niekas inveikt negalėjo. iszsimete ir pabėgo, nes jis Per — Praszau pasakit, koke ira Specialistas AKiu Lygas
Szi Laume buvo ropes rovusi, kunu nelabai iezsitikejo, kad Kora uį dvipaezieta?
Pritaiso akulorius.
Stiklines akis.
WIENATIN1S
Mano darbas kalba del saves.
o ir velnio bei Perkūną sukala tas jin ne su kokiu žaibu stul
Studentas:- Tokia koia, jog
SALONAS
IR
Ofisas
adinas
8
ryte
lyg
8:80
vakare
GROSER-SZTORIS.
tojusi. Dabar dailyde jau ge pa nuszautu: juk jis gana ge gauna dvi uoszves...,
SUGAR NOTCH, PA.
Ofisas 15 E. Center St.
rai žinojo, kaip aniemdviem rai žinoję, kad Perkūnas vėl
Parduoda Cukrų, Kava, Herbata, Mesa
buvo ir kad su je turėjo la nius, sviete aplink besib'astan
Milius ii vyska ta kas ira reikalinga del
Kuprotas.
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sabai ezvelnei elgtis. Laume pas ežius numueza. D.dlyde vienas — Mama, kodėl Filipas ..... lietuviszkas ag entas.....
IuuSjj su milžiniszkaisstiklais, szaitum alum
dailyde atėjusi jem laba vaka-' pasilikęs, vėl ernes knygas, gie kuprotas?
VIKTORAS LAPINSKAS, arieucum ir pujkeis cygarais. Priekiam
parduoda SZIPKORTES ii
801 W. Malwnoy st Mahanoy City, Pa
ra sake ir dėjosi labai meiliu doje bei skaitė, ir nieko toneat
— Matai, kaip buvo mažas
piningus in visas dale.1
ga, nes jei ta muzike labai pa bojo, ka Perkūnas lauke per
tai neszioti isz ranku, iezmeti,
tiko. Valanda paklausiusi sa iszgaiczius dare. Teip jis vėl
tai likos kuprotu.
PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU ir lt.
ke ji dailydei: “E:gi, buk teip lažyba laimėjo, o velnias pra
— Tai mamite, ir verbluda
gers, o duoki ma pabandyt;” žade.
turėjo neszioti iszmeet, jagu ir
ale ji visai nemokėjo. Tai dai
Dabar trecze nakti ėjo daily jis kuprotas?
lydė jos rankas nusitveręs jei de baugint, o Perkūnas su vėl
parode kaip ji tur daryt, bet niu stuboj pasiliko; juodu mis
Parduoda laivakortes ant visu keliu
Luoša Žeme.
ant vokiszku geriausn laivu isz ir in
jei tik nėjo, o ji labai norėjo lyje, kagi tas mudu baugia?
Europa. Toip-gi siunezo piningus in
ir teip mokėt. Tai ji sako dai Ale dailyde apie ziegoriaus — Del ko Jonai Amerikas visas dales svietą, ba turiu sunesziiua
vadinasi
luoša
žemi?
lydei, ji jem pasigerintu, kad vienuolika nuėjės eme ana
su visais Europineis bankais.
jie je ir teip grąžei smuikuot Laumes geležini vežimati bei — Del to, kad dideluose Užpraszo pas save visus tautieczius
iezmokintu. Dailyde sako: vieliu botagati, kuri jis melstuose ira daug tokiu ka ne jr puiinstams F. Lapinskuos
“Tai ma tik menkas daiktai ta amemdyiem nieko nesakęs gi- imi savo namo, tiktai baczkose
98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.
ve isznsokint; asz iinau ko rej tankumyne pasikavojes ir po saidvakais miega, tai usz
PUIKEI APDARUOS
tai
jokiu
czižiunemoka.
tau tik reik; jei tai apsimsi, mislyjo: Kad asz tuom prie bu
tai tuojau mokėsi.” Ji sako, telio atvažiuosiu, tai juodu bai
MALDA KNIGOS
Gerasužsieminias.
kad su džavgsmu vislab norin mes gana turės. Jis taigi m ta
408 W MAHANOY AVĖ.
MAHANOY
CITY,
PA.
Aukso Altorius akurink
ti apeimt; tai sako, jei dailyde; vežimaiti insisedo ir, emes bo— Kode! tu Juozai niektiom Tio.4701
Apdaru, apkaustitos ir auksinti kr»
“Veizek, kokio tavo stori pirez tagati, pradėjo pyezkint, tai ne uszsiimi ?
sztai, apwalais kaupais.
$1.O( PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GĖRIMU
tai,ovei maniejie; tu tini duot tas vežimaitis piadejo važiuot — Tai ve, norint kuom F o. 4705 Mažas Naujas A u k so A!
WHOLESALE.
torius skuriniu apdariu, apkausti
savo piriztus paplonit, tai pas vis artyn pri to butelio. Daily usziimt, tai reike daug pini tos
Pristato visokius gėrimu* del sair auksuoti krasztai su apwalaii
lunyku aut pikniku, balu, krikkui mokėsi.’’ Ji apsiėmė. Ta: de teip su botagu pyszkinda- gukampais
, .
.
Jį 1.04
sztynu alų, porteri, vynus, -ariel
ka ir t.L
l’ristalo in namus alų
dailyde nuėjo atnesze savo kir mas pagavo szaukt: 4‘Pykszt,
— Tai kuom tu nori but? Nu.4702 Aukso Altorius šzagrim
ir poiteri bonkutem.
Gėrimai
skurojo apdaritos, apwali kampai
piršti pas Norkevicziu yra kauovi ir kyli, ir iezjieszkojes di pokszt, geležinis vežimaitis vie — U -gi bankieriu.
auksinti kraeztai, lauai puikei isz ie4auė. Sziurl Paban<Lykiįį
. džiausi kelmą, ta iezkele jie ir liu botagatis,” o tai vis isz
marginta su auksinėms kwietkoine
labai puiki kningole
. $1,26
-teip gilei kyli inmus-ze, kolei vien ir vis areziaus prie bute
Telegramas.
N o. 4 703 Aukso Altorius minkszts
plyszys teip didelis buvo kad lio. Anuodu stuboj bebūdami
— Buczieris m savo klarka apdarai, auksinti krasztai ir apwali
Laume pireztus inkiszt galėjo, tai iszgirdo ir mislyjo, tai nie
kampai, auksuotas križius, para?za?:
givenantis kitam mieste toki ir puikei isz.marginta
. $1.5$
o kaip ji buvo abieju ranku kas kitas, kaip ana Laume, ku
318 3-RD AVENUE
duoda telegrapa:
No.4700 Aukso Altorius apdariti
Puse bloko žeminu no Pittsburglnlo Paeito.
pireztus inkiezusi, tai jie kyli ri andai teip skaudžei juodu
“Givulei paszoku. Pasiyek su baltais sloniaus kaulais, puikiu
PITTSBURG, . PA.
ieztranke ir kelmą plyszys susi buyo suplaukusi; ir juodu to
isz oeluloidos, 8 sidabrini
Didžiausia Lieluv.szka krautuve visokiu
tuok. Jagu reikalauji jaueziu, abrozelis
medalikais
ant
lenougeliu,
auksinti
czuope ir jos pireztus teip skau kio baime užpuolė, kad dgiaus
gerijnu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso
kraeztais, lahakBoJki kjM^ele $4.51 nefalszavotas, nes czistus vynus ir ari ei kas,
tai duokie man žinia.”
džei suspaudė, kad kraujei stuboj iszsilaikyt negalėjo.
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie
Antras telegrapas:
No 9. Uszpuolimas totorių - Baltas ra ir patarnavimą tik pas mus apturėjo.
iezejo ir ji isz didžios kanezios Perkuos aplink savo ugnimi
Vaidulys
•
Atmokejimas
kunin“Wisas kiaules uezkalbinau
muso prekes:
pradėjo teip skaudžei rėkt ir spjaudidams pro langa iszbe25o.
S’-’,oo 2.5o 3.oo
Gera Raudona Arielka
ant stacijos: laukiu fenais ant go.
2,00 2,oo 3.oo
Gera Balta Arielka
melst, kad dailyde je tik pa go, o vielnias isz baimes visus
No 10. Jonas Spekulantas. Križius Bumas
2,oo 2,6o 3,oo
•
-*
4.oo 5,oo G.00
Raman
Jamaika
•
-*
tavęs mano brangus.”
prie upes vielos - Doras Vaikine- Ginas
2 oo 8.6 o 3,oo
...
leistu, jau ji dauginus netesen kalpuodžus pridergė, ir teip
4
.Vo 5.oo
Vuogine
Arielka
lis.
25o.
Treczes telergrapas:
2.oo 2,5o 3,oo
Klhimil
*
*
ti ropių vogt. Ale dailyde jei baisei apsimardines per lubas
2,oo 2.5o
Anketas, smagus gėrimas
No
11.
Vargingas
Gyvenimas.
Onu“Asz pribusiu net rito, ba.
3,<io 3,5o 1.00
Cihtas spiritas
davė szauria valanda kentet, o ir per kraika iszleike: ir nu
ka,-Atsitikimas. Gromata prie Mo Šlivalte
• 2.5o 3.00 3,5o
1.6 o 5.oo G.oo
Sliralte, tikrai I.lctuvlsika
szedien treinas jaueziu neima. tinos Dievo. Juokai.
25o.
2,oo 3,o<> 3,5o
Terkellca
nuėjės atsinesze jos vieliu bo tos adynas jųdviejų nei vienas
6,00
No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo, Terkellca. tiki ai Yengrlszka 0,00
3,o<> 4.00
2.5o
tagaiti ir pradėjo jei iszilgai daugiaus prie to butelio nepasj
riaus-lszgydintaa Budelis X. Ku- Koniakav
6,00 5,5o G.oo
Eoniakas, Franenilszkas
S,oo 2,oo 3,oo
Obuoline
Brandy
Crosscts
Geriausi
ningaiksztis ir Piemuo.
25c. Blackberry
i,r>o 2,ou
rėžt, o kaip je skaudingai su rode. Tokiu bildu dailyde pa
2,5o 8,00 salon
gardui gėrimas
NAKTŲ- Puikios Arabiszkos Rosolls,
2,oo 3,oo k-a Ion
Melląvuogo
bedavojus buvo, tai vėl atsine veldėjo visa ta grąžei intaisyta V) ra ž( mi ir avit zli ezeverikai yra 1001
2,5o 3,oo galim
VI užu luto
...
istorijos,
$3.00
daug parduodami. Visi vyiai juos
sze kyli ir in kelmo plyszi in nameli. O kakelpuodžus jis reikalauja. Mada yra naujausia ir
A M E R I KO N ISZ Kl VYNAI:
Del zobovos.
raudonas
•
• ‘
$l,oo Galonai
mu.-ze, kad ji pireztus iez grąžei iezczyetyjo ir nugabeno puikei iszžiuri ant kojų. Ka daugiaus Moroliszka Kabala su Salamono no Ohio
Uhlo bahas-Kuldufl
.
.
1,-5
”
Knllfornilos, Benas, ruksztus
1.5o
Kalifornijos mustkatalaa
.
. 1.5o
traukt galėjo. Tai. ji atstojo ta velnio meazla in aptieka par reikaujate. Juodi ir Geltoni.
se.
e
25
KaiifbrnŪos ihuBzkalulas
.
l,5o
“
tokalazkuB
.
1,75
“
Tikriauses Kabalas sapagialba ka- Kalifornijos
kaip vejes, o ir paliko savo ge duot, ir už tai daug piningu $3, 350 ir §4 pora, pas:
Knllfornijos (4 metu) Port Wine
»,oo
“
Kalifornijos Szeri Wino
•
•
2,oo
ziru
2So.
žini vežimati bei vieliu botaga padare. Jis ir cze gyveno ir ii Common Sense Shoe Storo Burikla
Kalifornijos Burgundy, raudonas
l,5o
‘
10c. Viduriams
Kartus Vynas
. • •
2,6o 8,00
ti.
35 W. Center St.
gus melus gražiam pasisekime
Dide’is Sapnorissu daugio© paveiks Raszlkyte po prekes. Užkalbinimas ant glO.oc
Ir da4glau CŽMOKAM EKSPRESĄ PennayIvanlo.
Mahanoy City I’a. lu.
50o
Rytmetyje visi atėjo ropes ir palamoj, ik numirė. O visi
Ohio Ir West Virginia valstijose.
Adresas:
aptiekose
da
iki
ežios
dienos
[szguldimas
Sapniu
10
o.
pažiūrėt ir nei viena nebuvo
Stefan Rovnianek,
velnio meezla, kaip liekarstva,
Del loszimo Teatru.
pavogta. Tai dailyde szivodu pardavinėjo.
3^i4 Aieauc •
Pittsburg, Pa.
Naminis pleperis, juokinga drama
iezjuoke ir sako: “Judu mano
viename atidengime.
10c
szaunus -vyrai, dedatos teip
Popiera del groinatu.
drūti, o tik duodatės no bobos
Puikei iszmarginta su kvietkom ir
puikeis skaitiniais 2 už 5o 25o. tuz. Kur begi teip staiga i?
pereiveiat ir da nusiplakt; Jonelis Melagėlis
Gražesne popiera su auksuotuom Ar tav kas ne gerai?
ale dabar asz jei užmokėjau,
Gerai man ir smagu!
Mažasis Jonelis
kvietkoms su gerais vėlimais, puiNo Kagažinsko sznap.
kad ji kol gyva daugiaus ro
2
kei
iszmargintos
1
už
10c.
$1
už
tuz.
Belo turiu!
1-zmoko meluoti,
Ir
tu kūmai
piu vogt neateis-” Anuodu da
Puikiausios popieros ant svieto, la
Lyg kipszo tarnelis
PO WAR du:
bai puikei iszmargintos su auksuo Jagoneslenetum
tokia abar pradėjo bijotis, jin už tai
Agentas
Visus suvadžioti.
tom kvietkom, puikus uždaromas rielka turėtum
stipiu laikydami, nes ik sziol’
“
PRIEJGIAUSES
abrazelis vidurįje 1 už lOo. $1.50
Columbia
Teip tankiai melavo .
už tuz Kopertos
10c tuzinas.
juodu mislyjo, kad jis tik men
MOKSLAS
Tas vaike nedorasis,
ALAUS
kas daiktas pries.z juodu, ir no
ANGLISZKO
Dtaiktai del Kataliku.
Kad varda net gavo:
Križelei pastatomi juodi, su zalatita
to czeso juodu jin didžio’ gar
LIEZUWIO BE
“Melagis tikrasis”.
mukele 11 coliu augszozio
50o.
bej laike. O darža ir daugiaus
PAGIALBOS KITO.” Maži
križelei del ražanoziu nog 10c. 54-56 N. MAIN str.
Bet
karta
jis
ganė,
lię
$2.50
saugot’ nereikejo; Laume in ju
Ira taj praktiezniause
Krajavi szkapliereisu jaostukem 15c
O alkanas vilkas
kninga kokios lig sziol
daiža vogt daugiaus nėjo.
Karmelitinei szkaplerei
15.
Avis
užsimanė
Lietuwej
turėjo.
Ira
tejp
Žvakes nog 15o lig
40o.
Bet jiems oze kelis metus
sudėta, jog ka tikt j pnLzpjauti jam pilkas.
NAUJAUSIAS
teip gyvenus, pradėjo nepatikt
Ražanczel.
buwias gnnorius isz LieISZRADIMAS
Pagelbos
tad
szaukti
Puikus Ražanozei, kukineiį juodi ir
X
OEAMATOLOOIJO, lUMt.
teip urvoj but; gerinus kad
tuwos gali in trumpa laj ■
melsvi nog 15o. 25,|80; 15 da
Jonelis norėjo:
Daugybe odo8 Ilgu paejna no neezvaraus
vienas gyventu. Bet jie negale
ka pats per sawe iszmokužsilaikymo
Ir
uželkretiino
telpgl ir nuo
liu.
40o.
Bet .nėr ežia ko laukti
viduriniu Ilgu. Daugumas gaunefpuczkua
ti Angelskaj sziek tiek Importąvoti balto kaulo«boverti ant
jo sutast, katram tas butelis
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per
apsileidimu. Gydosi per neateakanczlus
Jam nieks netikėjo.
kalbėt,
sidabruoto lenoiugelo
80c
geriaus turėtu tekt, nes kožnas
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus Isz
vilioja, o paskui raszote mums, kau ėmė
Puikaus raudono stiklio.
•JaDo.
Toji kninga druczej
Tad
liaukis
melavęs,
te daugybe gyduolu Isz Invalrlu apgaviku
gyrės, kad daug prie jo dares,
Kaulinei
druezei
padirbti
80.
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal Ir
apdarita in Francuzim
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldleVaikuti mažasis,
Tikro balto marino kaulo^ ir toksai
Po ilgo ginezyjimo jie susitarė
me niurnu darodytl; kokis žmogus likosi
raudona ir melinaaudima
križius
ir
szirdis
50o.
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tuNes daug yra dejavęs
teip daryt: Jie ims panakti
ksUnczluB oreglnallszku padckavonlu.
ir kasztuoje tiktaj $ 1
Tas pats su maksztele
$1.25
Tegul nore vienas daktaras parodo mums
Melagis
tikrasis.
tiek padekavoniu, o mes duosime dideli
ir kasztus nusiuntimo mea Raudono akmens, suverti ant auksi
baug tis, ir tas, kurs isztrivos
atligynima. Plika galva sunku gydyti, ja
go senas ir galva žvilga, tai to pagelbėti
nio lenciugelio su maksztelefi$2.50
apmokame.
nepabeges, to pats baugindama
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus
Sidabrinei križelei del ražanoziu ar
plaukus, o ant odos matytis maži plaukuAnt
galo,
tosios
kninkitus iszbaugis, tai to tas bute
czel tai tam galima suteiktlpagelba; plau
ba dvi nesziojimo ant kaspineloV75o.
kai neyra grybai—viena diena ne iezcfyge.
gos ira patalpinti klausi- Turime ir brangesniu ražaneziutnog
Atsismaukiantiems nusiunslmedyka infor
lis turis pasilikt. Pirna nakt
macija eu placzlu apraezlmu. Mes nesiū
maj ir atsakimnj del tujii
$3, $5, $10, $15, $25, $35, iraukaz
lėme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis
110
W.
Oak
St.
Shenandoah,
Pi.
iezejo yelnes baugint. Apie vi
daktaras to ne vienas ne daro.
Kae nori
katrie nori imti* Americziau.
persitikrini tegul raszo pas mus, Adretas
Visi ražanozei yra puikei ir druezei
durnakti pasikėlė didelis vejes Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo
konines pilnas popieras.
sunerti o padaryti isz geriausio
PROF. J. M. BRUNOZA,
ir didelis tobyjims, teip kad nūs i r gvaranluųja juos tinkaneziuma. D/
materyoio.
tas butelis pradėjo drėbėt ir vV i nterš j>ei 5 melun mokinosi pas garsiu
008 BROADWAY ST.,
Abrozelti del malda kninga 2 až 5o]
BROOKLYN, N. Y.
braszket; lubos pagavo iszsi- gus prufesorais ylga laiku Philaiielpbjjc.
ir lOo.

LIETUVISZKOS PASAKOS

Juostai

M ražo

A- G. GROBLEWSKI,
—^5avipipl-.as ir Fabribaptas^s—

Gais u ‘‘LcrkhiLu-Liettwisku Waistu”

I lauka apsaug<>toja<
Miltelci nu<> kepami

Miiiugu-u-in-

Rankvaistis no sutrukime

r isZlrauki.no
nudegimui.
„vino>i,.s ’
suaugusiems

D
ULU nou

“Lagodnik” del atluosaska
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU. vimo vidurius be jokio
lioj i mo
Atgaivitojas kraujo
j Geriause giduole del skaude- Smamitojas nervu-szirdies
Jimo galvos, kataro, pecziu, <Ji<ln<»le no Ekzimo (Rožes
, krutinės, sconosie, suniatizmo
pas vaikus)
skaudėjimo
szalezio, nuralgija ir nukand- Plostcrei isz kasztavolu
galvos ima visokiu vabalukiu.
Pomada ant plauku
PASARGAI Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, ari a nežirai kokinta
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
vaistas kokios reskalingos o bus tau jo sį^- geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
Siuncziant gromata indekit marke už 2f. Adresavokite:

A. G. Groblewski,
Cor. Elm & Main Strs;

P.

»

Plymouth, Pa.

O B I E|CU N AS,

V.

g. 3, FHTTSBUW®, IP*.

12 &. CARSON ST.

Pirrna Lietuviszh.

SU KAPITOLU $75,01
8UORGAN1ZAVOTA 1R
ROOTA KAII’C

ALL NATIONS DEPO!

(Vise TAUTU BAN!

ORGANIZATORIUS TOS BA

P. V. OBI ECI
Muso tanks Irr, tnl viena is...........czcriermm*, esunu po Kontrota
Valalijoe rando Ir per (al pilnai užeklkiania. '.’rlima piningus del uAai^edljmo It moka ket
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linija ir siunčia piningus ln
dfjAs
svieto, i’adaro davlernastlu atlHdmul vleofclaįartkaiu bu waldzia Ma«kd!|o8.' Iszmajao vlio
klue piningus ant AmoUkonlszku arba kitokiu. Daro apąergeymua no uunjeB ant vd»u daikto
irt.t. I’lningua del paczedinlmo galit prietunet»nacztlnlu Money Orier arba Eipraas Oa o
tuojau;* bua iezelunstoe bankavoe knlngutea.
Kteipkitea vlei Pas gera 21 neina deleljn LfvCivl P. V. OBIECUNA, o buolt apgeergoll no<visoklu apgaviku.

Daktaras ® WINTERS

t- —

1

KATALOGAS

KNYGŲ
Malda kninges.
Aukso Altorius arba Didis Szaltisnii
1,000 puslapiu
$1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
sas reikalingos maldos 864 pusla
piu druezei apdaritos
$1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltdnis 711 puslapiu.
75a.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640
puslapiu.
75c.
Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00
Vainikelei mažesni už Altorėlius,
minksztai apdarita ir puikei zalatita
50c,
Aukso Altorius, in puikia skūra su
apvalais kampais.
$1.00
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
su auksineis papuoszimais apvalais
krasztais
$1.50.
Aukso Altorius puikei apdaryta su
auksiniu papuoszimu.
$1.25
Aukso Altorius apdaryta in balta
kaula puikaus pavydalo.
$1.00
Aukso Altorius, apdarytas in kaula
su 3 sidabrineis medalikais. su
dviem anuoleleis, viražus panaszus
in altorėli
$1.50
Aniolas sargas, minksztai apdaryta
in skūra apvalais kampais, auksuo
ti krasztai, visos reikalingos mal
dos geriausia už visas kitas 75o.
Aniolas sargas, druezei apdaryta in
juoda audima
50o.
Kanticzka apdarita in prūsine juode
skūra, puikei iszmarginta
$1.00
Kanczia vieszpaties
25o.
Graudus Verksmai
'
10o.
Stacyjos arba Kalvarija
10c.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo Instatimo.
59o.
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir
apdaryta dydele knyga - $3.00
Gyvenimas Visa Szventuju — apda
ryta
.
$4,00

Istorines K u iii gos.

RODĄ

DYKAI*

Urfidiškos vr.Lados nuo 9 iki 5; nedė1’omis nuo 9 iki 12

DR. JOS. LISTER C.
40 Dearhorn Street.

La. >

CHICAGO. ILL., U. S. A

Garsingiausias ant visa švieti Ir žinomas kalpe glas
ses specialistas kroniszku ir azslsenejusiu Ilgu_ _ _ _ 9

-•« DR. KO L E R, itTurintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde lukstanezu
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
varda DR. KOJjEK ir gyrė savo pažinslamiems vadin
dami ijn Samaritonu tebirio laiko.
Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szi rd ingai dek>
y voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
uzsisenejuses ligas inkstu ix rumatizmo, užsiszaldima ffki
ros, nosies, gerkite, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ronu ir visas ligas paejoanezes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
uzkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no levu] kaipo: silllis, mztrotymas vinszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai..
Ne rejke samiatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lietuviszkai ir lenkiszktu ir pats duoda ligoniams rodą, be pagiaibos thimocziaus,
kūne randasi koma pas kozn daktara mieste Pittsburgia.

adinos

PR>rM,»o:{5;’į*;IS:^M*..

DR. KOLER,

Beik pas Bašinskai

Nauja , .
Kninga .

S n nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga daina
susidedante isz 390 dailiu Rningą
druezei susiūta ir broszuravota. Kai
nusipirks, ras visokiu dainų isz visa
Gidtiolos no skandejimk
dantn užkaboriu ka dainoja Lietuvoja,
Nusipirkite o turėsite dainelu,
no prakaitavimo
Per ciela meta ant rišu dienelu.
(leležinis smlrutintoios
Nusipirkite ir burtu kningele su
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeh
ir kalada kaziru tiktai 25 centai-

Simonas J. Ncrkeviczius,

STEFAN ROVNIANEK

390 Dainų tiktai uz SI.

233-235 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY, PĄA

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu laiVU. „ Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir piSause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
zduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
pavesti. Del draugysczlu pristatau pelkes.Startas, Juostas, Kepures, Karūnas,
Špilkas If L t. Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi

Akyvos Istorijos
20o
Nevaloje pas Mauras
50o:
Morkus ir Aurelianas
25a.
Trys Valk^jozai.
25c.
Istoryje apie Septynis mokintas V y*
rus 2-Isz gyvenamo kantrabanozi
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisos Ūvą-j
ras
50o.
Puiki Istoryje apie Jonasza K orozą •
ka.
&0o.
Sieratar, Puikus apraszimas.
25.
Ali-baba ir 40 razbaininku,
20o.
Keturios Istoryjost 1-Žibinti bažnytaiteje, 2-Sugertuves traukije. 8
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 Boksztas ant salos Dago.
25o.
Abecela, arba pradžė skaitymo ir raszymo.
25o.
Križiokaj puikus apraszymas, didele
kninga $1.00
Savizrolas, didis klastoris
25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant
nusidėjimo musu. 2 Senam malu
nia. 3 Pasaka apie senvee žmonių
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Apsivedimas Motiejus. 6-Auka apkal
bėjimo. Teiposgi daugelis svetiszku ir juokingu paveiksią
25o.
Lietuviszkas dainorius arba surinka
mas visokiu dainų
$1.00
Tris apsisakos, apie Piningai galvažudžei-Ražancziaus iszgelbsti no
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.
Prieigiauskius Mokslas angliszka lie
žuvio be pagelbos kito, apdari
ta.
$1.00
Lietuviszkas Pasakotis
$1.25
75c,
Musu Pasakos
Pomokslai gražu žmonia per K. To
toriu
80o.
Duktė Mariu
25
Malūnas Girrioje
85.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kudi*
kio Paminėjimai Vladim. Solovi©yo.
25(\
Neužmokamas žiedas 2 Melazina
puiki istorije.
50e'

Trys Istorijos apie 1 Ganema auna
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeina
Alasnama ir karalių geniusza o.
Mieganti pabudusi,
25o.
Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
Apie Smaka ir Nikita
25o.
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinio brolius. 8
Apie Varginga Žmogaus aunu ir
Razbaininka.
25o
Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 8
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
tris uszkeiktas Karaliaus duktėres.
25o.
Vaidelota, apisaka isz pirmutines piM
meozio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, su paveikslais
- 50o
Dvi istorijos: Apie Sudus Malkiaus
ir Geras Medėjus
- - 25o
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o

Lietuviszkas Kninginas 1905.

Mo 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.
Apie viena kuris norėjo pažint
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta
motere.Septinos varnos
25o.
No 2. Ura užkeikto. Panaszos Lot.
renas-Sermega mužiko Su kuom
85o
tikrai lietuviška, didele krautuvė ':as kariaujf., nog to dingsta.

ninga ir t. t. rasaikyte pas mase o gausite teisinga atsakyma.

DOVANAI

Temykite gerai!

u | C I r M Q Puikiausių armonikų, skripkiį, klernetij, iri ubų, koncertinų ir
V 1 □ 1 Li 1Y1 □ daugybe kitokių muzikaliskų instrumentų. Geriausių dziegorių,
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
kišeninių lompukių, guminių Ii t arų, adresams pečėčių, gramatikų
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
už šl.oo, 1000 už $U,oo.
Kas volitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
markę ir teisingą adresą, o apttlrės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame inatūt apgarsinimo.

K. VILKEVICH.

112 Grand st-, Brooklyn, N. Y«

Lietuviszkas kninginas 1904
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip hįf
gilukis mainosi -Svirp Du Gfc'
tuoklei.
25*ct
No 5. Irlanda-Robertas Velnes M^»
dejus.
2fcNo. 6.Prasižengėlis • Doras Timkus Jonas Tvardaaokas - Ugais
kaime T. . .
25o.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi bu
torije- Nagrada už mielaszirdyaU,
Meile motinoa del aunaus
2&oNo 8. Muaztyne už mergina - G&>
raiYjingaa
ta.

murinas • Kas kak

Jįį

—r

Žinios Vietines.
__

__

— Žmones lauke kada gaus
nauja kuninga, ba Kun. Kada
vožia jau iszvaževo. Buvo la
bai geras ir parapijos reikalai
SHENANDOAH, PA
labai gerai ėjo, tiktai buvo jau
— Malezu.
per senas ir ne apsiėmė ilgiau
-— Karezta stotas lietaus
būti. Savo bažnyczia turėdami,
ir vandenio pritruks.
tumire eiti m svetimtaucziu
— Juk vandeni ne visi
pakol kitas kuningas atva
mėgsta.
ŽUO8.
— Lietuvei grąžei suteikė.
— B’znei kromuoeia lyg ap
Jamestown N, Dak- Far
stojo, tiktai grosernikai ir me merei apsisejo tai ir darbai bis
einykai nesipeike.
ki sumažėjo, Szimet labai gra
— Darbai ka p ir visur,- žei jievai iezrodo tai ir f irme
dvi dietas iždirbo -Tai ne kas rei linksmesni, u ir del darbi
szpielis.
ninku bus gerai daugiau mo
— K atrie piningu turi, tas kės. Kas nori gali važuot in
bedarbes ne žiuri.
czionais, gaus gera užmokesti,
-- Vaikri serga ant vasary o ir duoda gera valgi.
nes lygos. Tame reikale nuei — Lietuviu ne daug yra,
davinekite pas Dr. Blaže- ale ir tie sau malszei sėdi.
jeveki.
— O velei lietuviszkoje ap
ElCO, Ptl.- Darbai eina vidų
tiekoja p. Kazuno palengvini tiniszkai, ale isz kitur pribūvu
šiam sunku darba gauti, ežio
ma gali gaut.
— Paczeduma užlaikyt ir nais darbu kitokiu nėra, kaip
gazietas skaityt, o kas daug tik anglių kasiklos.
skaito, tas prie piningu prisi — Lietuviu yra per virez
laiko.
30 familiju, pavieniu du sik
tiek.
Skaitimu mažai kas užsiji
Westfield, Mass.-Lietuvei
gali sakyti dalinasi ant dvieju ma, nes luoša laika prileidže
daliu vieni tikrai davadni vy prie gėrimo ir kaziriu.

ISZ LIETUVISZKB
KAIMELU.

“Mano sūnūs yra jau suvis ižgidytas. Severo Gyduoles vėlinu koznam
ligoniui naudot.”
Ponas Martinas Kostyal, Braznell, Pa.

— Szilta.
— Subatoja (ritoi) 4 diena
Liepos bus piezkeymo invales.
— Ne vienas bubąs nagus
nusidegye ir akie iezsisvilis.
— Kas turi piningu, tam ne
Ar turyte apalpimus, atsirausziiuus, žiokseyma, ar kenti ant
baisi bedarbe. Ne daug tokiu
dyspepsyos, nesutroveymo, visiszka apslobima ar
laimingu turime katrie turi pi
dagrisimo. Tame laike pabandyk bouka
ningu.
— Alutis gerai gėrėsi - Szil
vertes Kelnes kurios
ta, maitele, tai kurgi neeigere?
galit
dataikyt prie savo
— Kasikiuose ezitam die
trikte praeita menesi tik viens
seno šuto duosim dikai
anglekasis tapo pažesitae. Už
Prigialbsti sutriovimui, gydo dyspepsye, priduoda drūtuma ir
jago pirksit vien isz mus
muezimu visai nebuvo.
pajėgas gyvastį.
Yra geriausia gyduole ant visokiu kentėji
— Biznei ne labai gerai ei
mu aut sutriovejimo organu.
Paeke 50c ir §1,00
na. Szlebiu ^neperka ba jau
turi.
— Grosernykai nesipeike
ypatingai lietuviezki groserny
“Pagal juso rodos, naudojau Severo Karczias Gyduoles
kai.
Viduriams o ir Severo Gyvasties Balsama ir esmtl suvis ižgy— Isz visu Readingu kaeik
dytas, jaueziuosiu sveika ir turiu gera norą ant valgio.”
lu Juniaue meneeije buvo isz
kasta 900 tuketancziu tonu
Mary Jedlicka, Phillips, Wis.
anglies arba 400 tukstancziu
tonu mažiaus negu tam pa
ežiam meneeije 1907 mete.
Ant pardavimo visosia aptiekuosia.
Praszyk tik “Severos.”
— pas p. Rynkevicziu visa
da pylna žmonių. Genause pir
kinet drabužius o ir viską pas
Mes atydarerae pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo
rai, turi draugyste Sz. Kazimie
savo tautieti.
Grand Rapids, Mieli
lubu musu kromo, sushledant isz rakandu, karpetu ir drabu
— Žmonelių galvos su uo- rio in kure priguli pusėtinas
— Darbai slenka po valei
žiu. Bargensai kožna nedela kolei rasis tavoras.
goms-melynems užimtos, vieni būrelis. Yra ir sztamasvadyna dirba 8 adynas ant dienos, Pri
ant nakties trauke m tolymae mas kokie tai “karnakojei”.
Randasi daug spasabu palengvinimo skausmą galvos: Prydek szmoteli aude
ezalie, kiti no pueiaunaktes su Badai tiejei mėgsta in visur buvias isz kitur negali darbo
klo pamirkita szaltam vandeni ant virszu-galvio.
Iszmirkyk kojas kasztam
Sziaudini skribelei - 20c
visom szeimynom uogu rynkt. kieztis ir isz tos pasidaro nesu gauti.
vandeni. O geriausias spasabar ant skausmo galvos yra naudot tuojaus
50c marszkinei po - 29c
— Lietuviu didelis būrys,
Kas pirmesnis, tas laimingos
tikimai.
nis.
isz tu yra visokiu.
75c
“
“
- 39c
Kur sutikymas,
— Veseiliu atsibuna kas ne
— Y. M. L. I. Klobas pa
Jieje
tav
pagialbes,
teip
kaip
pagialbejo
kitiems!
Užtikrinanti
ir
saugi.
Ten buna Dievas.
81 skribclcs po
50c
renge savo metini iezvažiavima
dele po viena. Atsibūtu ir dau
Iszmeginti per daugelis metu.
•
- > Preke 25 centai.
Be sutikymo,
arba pikniką in Mahanoy June
giau, ale merginosyra per man
“Mano pati bandė visokias gyduoles ant skausmo galvos,
82.75 supamos kreses 81.25
tiona Utarninke 14 d. szio meNeyra Dievo.
les ne vienos] tiek ne pagialbejo, kaip juso Plotkelei ant
dries, nori vyrus apgauti. Rei
nesio.gNorintieje važuoti drau
Medini kėdes 50c- Pinti 81
skausmo Galvos ir Neuralgia.” Math. Yirak, Procter, Vt
ge ir turėti gera ir linksma lai
Inkerman, Fa- Darbai ketu Baltruviene’.
Vyriu šutai 85. Vaikinu 84
ka turi užsimokėti §2 už pora mainosia eina po senovei, tai
o gaus gerti, valgyti ir 1.1, dy yra kaip ėjo gerai teip da ir Padekavones Penrose’o už
Parsiduos po už szitas pre
kai.
tarnautos.
eina, jau nuo ilgo laiko, nors
— Praeita menesi Mahano aplinkinėse vietose tos paezios
ke tiktai per szita menesi.
Kaip jie prigulėjo mus vientau
juje buvo 26 mirimai . Tam
kompanijos
ir
kitu
per
ta
lai
ežiams szioje didžio! valstijoj.
paežiam meneeije buvo 34 už
ka visaip dirba pilna ir ne pil
gimimu.
Mus vientaueziai szioje did
— Darbai ezvakai eina.- na laika, vienok czionaitinei
201 W. Center Str. Mahanoy City,
dvi dienas iždyrbo, pėdukė bus brekerei Penn. Coal Co. No.įj žioj Pennsylvanijoe valstijoj
38 E. Center Str. Shenandoah, Pa.
ir No.14 dirba kožna diena.
mažiuke.
Fanuos
ir
Turtai!
labai interesuojasi, kas bus se125 East Oak Str. Mount Carmel,
Randasi New Yorko Steite Lietu— Žmonelei isz priežasties kaneziu prezidentu ir nėra abe
— Ar ylgai teip dyrbs, tai
viszkoi Kolonioj da daugybe farmu
stokas
szveneziu,
visada
dirb
ne žine.
jones kad repubhkonu kandi ne parduotu dauk musu brolu jau
— Utarninke likosi palai darni ir neturėdami laiko ant datas gaus daugiau balsu, ue ežia apsisiedia ir stiprei laikosi. No
rim kad daugiaus musu broliu apsimintas sakramentas moterystes mandravimo szuom laiku užsi kaip koks nebūk kandidatas siestu kurie turi kiek kapitolo ant už Turime visokiu gatavu apredalu del Moterių, Merginu, Vai
ku szledes del kudykiu in Krikszta ir tt. Pargabep. Juozo Augustaiczio su pa laiko malszei, kors žinoma yra gavo. Tai yra dėlto, kad dabar pirkimo sau farmu. Artesnes žines
gausit
pas
George
Kleek.
Poolville
nom visokiu vasariniu Materijoiu ant szleir
tokiu.ka
po
kožnai
pedei
po
na Ona Krecziukiute ves.eile
•daugiau yra tarp ju ukesu, ne N. Y. reik© indeti už 2 o. marke del
Liu visokio koloro ir žemas prekes.
keletą
dienu
szvenczia.
buvo puiki ir grąžei bovijosi o
kaip renkant primesni prezi atsakymo.
NAUJAS SZTORAS.
NAUJI DRABUZEI.
NAUJOS PREKES.
ųnp)
— Eina kalba kad musu dentą. Viena to priežastis, ir
ir vakare lietuviszkas benas pa
Viskas yra kanopigiause.
Viskas yra nauja tik sena vieta tik’naujas locninykas.
graino. Jaunavedžei ketverge miestelije, ketina užsidėti vie svarbi, yra ta, kad juos to vie
Raudoni czeverikai.
iezvaževo in Najorka ant paei nas Lietuvis groeer-sztora kas nio ragino pastoti ukeeais Suv.
Yra labai daug dar neszojami per
važinėjimo. Viso gero vėlina bus czionaitinems lietuviams Valst: Valst. Senatorius Pen
ant naudos. Nore czionai yra rose. Jis ragino visokias budais vaikus ir mergaites. 1 „febai puikei isz
me.
27 WEST CENTER STREET.
lietuviezku familiju apie 50 juos apsigyventi szioje valsti rodo. Turime teip geltonus czeveri
I. SUF0WICZ1US, Lociiininkasjoj ir daug prisidėjo prie to,
ir pavieniu apie du szimtai, ne kad pakelti ežia pramone, teip kus, žemi ir aukszti.
Yra tai tavo inkstai.
pininginio ergelio Najorke nekurie fabrikantai turėjo parduot savo tavora
Raudoni czeverikai del vaiku 75o
W. Center uli,
Mahanoy City, Pa Isz priežasties
už pamestinus piningus. Nupirkome nog ju už kesz daug drapariu kaipo:
Mahaiiojatis gyventoja parodo yra ne vieno lietuviszko szto kad turėtu darba ir gerus už ir$l
ro.
d arbius- du svarbiausiu daly Raudoni czeverikai ir pantaflai
kaipjias iszgydint.
Vyru ir Vaiku Drapanas,
Szltąsjpuikus zlegorells $3.75
— 24 d. ežio menesio Jonas ku, kuriu jieszkodami jie ate del mergaieziu 1.25 ir 1.50
Geltoni czeverikai ir pantaflai
Poni Rebeooa Brenner nog 229
jo
in
ez
:
a
ezali.
Ta
padaręs,
jis
Damijonaitis naujas lietuviez
ea o prlslueiin ant nažlu
Czeverikus ir Czebatus,
Mahanoy St. sako: “Pirma karta
patikę užmokėk $3.75 ii
daibavosi, kiek galėdamas, del vaiku 75o. ir $1.00.
NESIDUOKITE SAVES MULKYTI.
y,o,.gvorantinam ant 20 metu eu
kas
saluninkas,
kele
savo
var

Geltoni
czeverikai
ir
pantaflai
del
pradėjau naudoti Doana Inkstu pi
moterlezku duodam Ilga lenctįr
kad pertikrinti juos, jog jiems
Nog puses lig czverties dalies žemiau prekes.
geli o bu viru vlriazka. RaeziK
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia
mergaieziu 1.25-ir 1.50 pas:
gulkas apie du metai adgalos, tame duves ir del visu ateinacziu ta bus da geriau, jeigu jie pastos
ar nori viriezka ar moterlezka. szyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susineM. C. FARBER, 222. 225 Durbim I sze su gauje szendienynio vysokio sztamo Szitam didelam iszpardavime kuris trauksis per kėlės dienas galėsit i»aczedyt piningoj
laike jie iszgyde mane nog skaude diena in salima davė keletą ežios ezalies ukeeaie. Jis yra Common Sense Shoe Store
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
CHICAGO, I’LL.
jimo peozuose per ka labai kentėjau baczkeliu alaus ir arielkos. kandidatu
Jago pnezedisit ant siuto no 3 igi G doleriu tai deszimtuka galit iszduot ant
isznaujo aprinki
35 W.Center St
aikite pas savo miesto daktara.
karo. Gvarantinam viską arba jums pinygus sugražinsim.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka,
dydeli skausmą, Asz tikrai žinojau Beto yra tai szaunae vyras. Ne mui, ir ennariai
sekanezios
Mahanoy City, Pa
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu
$12,00 siutai tiktai po $b,37
|
$5,00 siutai tiktai po $3,G0
kad tas skausmas paėjo nog inkstu užmirszkite nuveit atlankyt, o Valstijos Legisliaturos balsuos
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
$14,00 sintai tiktai po $10,00
Į
$8,00 siutai tiktai po 5,75
iszmintyngi
klauskite
patarymo
gaysingo
ir dagirdau apie geruma Doans perdtikriniite.
tame klausime. Žmones negali
Viskas yra kanogeriause ir už nužemintas prekes.
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz
Kidney Pilis, pastanavijau juos pa
staeziai balsuoti už Suv. Vale
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
bandyti.’Pirkau baksuka Timm’s ap
Sheboygan, Wis- Darbai tiju Senatorių, teip kad mus
CZEVERIKAI IR CZEBATAI
szimtui tukstancziu pasiliko iszgydintais,
tiekoje, kurie man suteikė palengvi prastai eina, dirba po 8 ir 9 vientaueziai ne gali patys duo
kai|>-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos Jago norite genis czeverikus ar czebatus o ne galite mokėt daug tai ateikite pas mane
ligos,
apriez
sziu
lygu
kaip
tai
Reumatizmas
nima in praszalino skaudejima.
o paezedinsite no 50/ igi $l,oo ant poros. Jago pirksi siutą tai iszprosinsim dikai.
adynas, o kiti fabrikai sustojo, ti savo balsus už Penrose, bet
visokį papuezkai, iszpuolima plauku urnai
jie gali ji priremti tuomi, kad
spstabdinti, nuo drugio-maleiijos. Geriause
Ant pardavimo visose aptiekose ant kaip ilgai tai nežine.
isztyrta gyduole nuo atpralimo svaiginnbalsuos už tuos kandidatus m
Preke 50o. Foster- Milburn Co. Bu
cziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
— Lietuviu pusėtinas bure Legisliatura kurie pi įsižadėjo
prijimsroda, žednas, iszsygydins GYRT1BE
falo, N. Y. pardavėjai ant Suv.
kure tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna prolis, visi sutikime gyvena.
batuoti už Penrose.
Valet.
PO wardu:
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie parasziti

AR TURI ERGELI SU
SAVO V YDU REI S?

$3
^10dolerini Siutai

Severo Karczios Gyduoles
Perskaityk tik szita gromata.

PAS Z.EO

17-19 W. Center Street.

Pigus Pardavimai....

Skausmas Galvos.<&^

Severo plotkelei ant skausmo galvos ir neuralgios.

GUINAN’O SZTORAI,

Vasarinis Tavoras.

Didelys Atidarymas!

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The^

GLOBĖ Store The Bell Clothing Store,
Virai bukite iszmintingi?

Joe Cohen, 27 W. Center.

Crossets Geriausi

PIGIAUSE VIETA

V1SA/Ą nSESTE!
KUR GALIMA GAUTI VISOKIU

Auksiniu tavoru pigiau ir geresni
ne kaip kitur, o ir galima isz
ko iszsirinkt pagal norą.
Ziegoreliu
auksiniu, sida
briniu ir nikeliniu
lenciugelu, visokiu
szlubiniu žie•^iLTHAM ■WATCHES'X

pKU, "
moniku, revolveru, špilkų, guziku,
laketu, bronzoj etų ir muzikai iszku
instrumentu. Tavoras gvarantytas!
GO ALL OVER THE WORLD A

Vjru žtibi ir aulitzli czeverikai yra
daug parducciami. Visi vyrai juos
reikalauja. Mada yra naujausia ir
puikei iszžiuri ant kojų. Ka daugiaus
reikaujate. Juodi ir Geltoni.
$3, 850 ir §4 pora, pas:

Common Sense Shoe Store
35 W.Center StMahanoy City Pa.

Ruptura
VYRU, MOTERIŲ IR VAIKU.
DIRŽAI

NUMESTI

ANT

VISADOSI

SZTAI KA KALBA REV. WM. T. WILLIAMSAN,
Bl VVSIS PANTOBIS EAST END PRIMITU E METHODIST BAŽMCZOS
WILKES-BARRE, PA.

G GODOTINAS DR. O’MALLEY:—
Ne galu surast žodžiu ant padekavones
už geradeyste kokia aplaike mano duktė
no iszgidymo jaja isz Rupturos. Septinis
Daktaras Blažejauckas metus adgalos turėjo ruptura ir mislinau
jog iszgidysiu jaja su pagialba diržo. Ban
Atvažiuoje in p. Kaiuno ap džiau
visokius: be pasekmes. Kas diena
tieka Mahanoy City kas utar-i buvo jai arsziau Girdėti a mas api juso pa
nike ir petnycze no 3 lyg 5 sekme gidime rupturos, ir būdama per trum
pa laika po juso apgioba, su džiaugsmu ga
po pieta.
Iii gal bet jog likos suvis iszgidyta ir diržo
jokio ne neszioje suvirszum metas laiko.
Szirdingai vėlinu visiems kreiptis pas jus.
P. S.—Galite naudot mano gromata jago
kada jums bus kada naudinga. W. T. W.
,______
f

George Miller,
ZIEGORNYKAS.
-ooooooo-

Ne darau skausmo.

Nenaudojusio.

Ne trukdysiu tave nog darbo. Duosiu
tav gvarancije jog tave apsyimsiu ižgydint.
Ne sakau jog galu viską iszgidyt nes neku
ria ruptura ne galima iszgidyL Ne kaszluos tav nieko isztirinejimas o jago pryimsiu
tave gidyt tai ir duodu ant iszmokesczio.

A. J. Kazlaucka,

Gausyte czionais visokio tavoro kaipo Ziegoriu, Ziegorelu,
Daimantu Muzikaliszku ins Prisiunsk 2c. marke už knygute
trumentu, i enciugelu, Špilkų, pad abinta paveikslais apie Ruptura
Kožnas dietas gvarantintas
pagal užmok.'ta preke, Szlubi(SPECIALISTAS)
nei žiedai žii«dti isz gryno au
158
S.
Washington,
Wilkes-Barre, Pa
kso ii ue brangus, kas pirks
offise kalbasi Lietuviszkai ir
.avora czionais tai nesigailės Sziame
Lenkiszkai in kur visas gromatas

415 W. Centre St. Mahanoy City.

George Miller

Pataisau visokius ziegorelus amerikoniezkus ir
europinius. Jago nori kad tavo ziegorius gerai ir
greitai butu pataisytas už pige preke arba jago ki
tas ka toki gerai ne pataiso tai atneszkyte tik pas:

DR. O’MALLEY,

W. Center Str.

privalote adresavoti.
Antras offisas 134 Washington av.
Scranton, Pa. (2-nd Floor Bun
Building) kur galima atrasti D-ra
O’Malley kas Petnyczia ir Subata
kožna nedelia.
petuy.

“PRIEJGIAUSES
MOKSLAS
ANGLISZKO
LIEZUWIO BE
PAGTALBOS KITO.”
Ira taj praktiezniause
kninga kokios lig sziol
Lictuwej turėjo. Ira tejp
įudeta, jog ka tikt: j pribuwias gnnoriue isz Lie
tu wos gali in trumpa tajka pats per saweiszmokti Angelskaj sziek tiek
kalbėt,
Toji kninga drueze)
apdarita in Francuzim
Į-audona ir melina audima
ir kasztuoje tiktaj $1
ir kasztus nusiuntimo mes
apmokame.
Ant galo, tosios kningos ira patalpinti klausi
maj ir atsakimaj del tuju
katrie nori imtis Amerikonines pilnas popieras.

gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys
prisiuneze per panevale iszvyliodami pasku
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeiifiyna
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
tai užmoka ant sikio po keletą desetku
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, niecenlas nereikes mokėt, galite susiraszite Lieiuviszko kalboje, iszmintiugais busite jaigu
rasz.isite pas:

KOENIGSBURG SPECIALISTS,
220 S. Eighth St; Box 106.
Williamsburg-Blyn;
New York, N. Y.

Su nusiuntimu.

Iždaveme didele kninga dainų
Busidedante isz 390 dainų Kningą
druezei susinta ir broszuravota. Kas
nusipirks, ras visokiu dainų isz visu
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite dainelu,
Per ciela meta ant rišu dienelu.
Nusipirkite ir burtu kningele su
dalba kaziru, o kasztuoja km
knigela
pagialba
ir kalada kaziru, tiktai 25 centai.

MOTELIS * LBCMIIYKAS.

7 WASHINGTON STREET.

NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir isz Amcriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
ir visas bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą anodu vi
same Uotelis randasi ne toli Kastel-Gardės. Jago kokis apgavikas norėtu vest
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodone, VINCAS RAŽUKAS.

Ant pardavimo.
Kotelis su septimom famili
jom. Randos atnesza §100 ant
menesio. Yra labai gera vieta
del Lietuvio. Ant Water ir
Waggin ulyczios New Phda
delphia. AtsLzaukyte pas;
Chas Melavage,
Contractor
(j ’i)
St. Clair, Pa.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

390 Dainų tiktai uz $1.

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZ8US, •

Capital Stock
? Surplus & Profits

$125,000.00.
$238,000.00.

Suvienituju Waistiju De~
posytoras.

į Harrison Ball, Prezidentas,
į M. Mr JZ^tf<((qn,-j^ice-PrezidentlW

IP.jglpŽcĮB Kffijwii.

1000 mastu perkalaus parduosim C p
mąstą tiktai už
. UUi
Baltas audeklas kuri niekur ne R p
gausite pigiau Visos jokės papuosztos supui- Oi 0Q
kiom karunkelem po - - Vljvw
Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito milžiniszko iszpardavimo.

HARRY B. FRIEDBERG.

' DU PROCENTĄ MOKAM ANT
į SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

Ira,

Negirdetinas ir jjnmi
Iszpardavimas 13 ū lull U

_

115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuviszkai, Leukiezkai, Slavokiszkai, Angliszkai
ir Vokiszkai.
Atekyte o užezedinsyte pinygus.

