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DRAPANAS:

džiowynimui sawo aszaru atsys prystawa laiwu. Cze wela ne pabudus labai nusymine, kada
weikinimo pradėjo szirdes gai- žinojo ka pradėt, waiksztiojo ne rado Zamano. Paszaukus
OFFICE AS SECOND CLASS MATERS.
snrdotos,
wint tuo, kaip tai džeugsys te pakrasztiu ir prysyartyno prie sawo moterys, paklausė ju, ar
kelnes,
was isz regeimo sawo sunaus ir duriu kakio tai sodo, o pama ne mate jo? Kada wysos atsa
braslotos,
D. T. BOCZKOWSKI, EDITOR
ir su tail linksma mysle kela tęs prawyras in ėjo in wydu. ke, jog mate kaip inejo in jos
skrybėlės,
Sodaudinkas, žylas senelis bu būda, nes kaip iszejo, ne mate;
wo.
>
Pabaigoje pyrmutinio mene- wo užimtas darbu, pakele gal- paėmus in ranka sawo juasta,
ir wysokės darbines drapa
so sawo kelones, prybuwo ant wa kada, ji pamate, ir pažino, paregėjo, jog jos giluko ne ira.
nas ka no-pigense.
puikios lankos, ant kuros kaip jog tai buwo swetymžemis, ir myslijo, jog Zamanas paėmė ir
Wirauses Zeceris Ir
ARABYSZKOS HISTORIJOSkur augo medžei, po kureis del mozulmonu; papraszeji idant nuėjo kur norynt prysyžuret
Uszžuretojas
pyrkt ciela apredala gatava, nes gali
pakelewingu buwo smagus pa- inejtu greitai ir durys paskuj gihikui (karielui) ir kad ne už
ilgo sugriž. Lauke igi wakavo noro o ko-ne įvys tiek kasztuos.
MEJL1NGA HISTORYJE
».
wesys, o ipacz to dieno saule sawe uždaritu.
Zamanas tai padare^if pas- rui ir ne saw iždet, kur jis užkas žino ba jame ne wienas pyrko kelis fintus ir ilgeu dewejo
labai kaityno. Zamanas liepe
weikines
sodauninka, paklausė sylaike taip ilgai. O kada su
del tarnu, idant tie padarytu
giwenu ant uliczos Sout Main, nu. 10.
del
ko
taip
bijo?- Del-to, at teme, pradėjo labai rupyntis
pakelewyngas būdas, o ir Ba[Tolesnis traukis]
30-8-88.
sake
sodauninkas,
pažinau, jog jog ne grižta. Keike karalu
AGENT A J DEL „SAULES,
dara norėjo ant tos piewos pasylset ir butu jau praszius nes esy swdtymzemiu, ka tik pry o ir ta kurys ji padare; o kad
t Obywatelos W. Wroczinskas, Mahanoy City,
tas jos norams užbėga. Nusė buwes, o prie tam esy muzul- ne butu susylaikius, butu ir ant
—
O
nory
būtie
swiedku
to
A.
Szeuris,
Freeland.
į Oby.
do wysy no welbiudu ir kaip monu; o muso mieste, wysy ti motynos pludus. Norynt bu
wysko tai asz taw parodysi!, iA. DeLosky, Carbondale.
K Oby.
tiktai
parengė būdas, Badora ki in stabus (balwonus) ir ira wo labai susyrupynus, wienok
M. Mockewiczua, Detroit, Mich.
dant potam galėtai swieezit del
į Oby,
tuom lai k sėdėjo po medžiu o dydeleis neprieteleis machome- to ne parode priesz tarnus.
Juozas Majauckas, Shamokin Pa.
[
Oby
wysu, tai matisy.
Tyktai ji wiena ir jos mote
kad buwo nuwargus užmigo, o tu tikeimo, ka ir asz ta wiera
Stan. Martinaitis. Plymouth Pa.
Oby
Tai pasakęs, ižsyenie iž <awo
rys
žinojo apie atsytoljnima Za
iszpažinau,
o
cze
labai
parsekto
Zamanas truse apietarnus ir
Ad. Ulman, Wilks-Barre. Pa
Oby.
pungulelo
atramenta,
plunksna
1
O
’
1
mano;
wysy-gi tada miegojo
je.
Matau,
jog
tu
apie
tai
ne
Mot, Brazis, Waterbury, Conn.
C by’
myslijo apie tolimes- ne kelo
ir popiera, parasze dalkaralai
sunkei.
Prysake sawo mote
[' Oby. Petras Sarpalus, Wan ami Pa.
Tuojaus, ta pacze diena at- ne, patika idant ne pabudy- žinai, ir dydelis tawo gilukis
tes tuos žodžius.
Tom Wilkajtis, Mahanoy-Plane.
Oby.
ryms
idant
niekam nieką ne
jog cze gewai gilukningai atej
syprowijo weseile, ant kuros nt sawo paczules.
„Szlowynga karalaite, milintis tawe
Win. Blažio, Pittston Pa.
Oby.
sakitu.
Potam sėdo szale jos ir paė tie.
karalajtis Zamanas, ne apraszo to buwo pakwiestas ir MarzawaS. J. Mockajtis, Shenandoah Pa,
Oby.
Tie
pagonai
tiko
ant
pakele— Tuojaus parsyrede in
n
as.
Ne
ilgai
trukus,
karalus
wysko, ka keneze neg tos nakties ka
mė paezos juosta kury buwo iž
da su tawym gulėjo. Tiktai ta ra- Marzawana apteikė dydelu dyn suta daugeli! deimantu ir pra wingu mužulmonu ir kaip tik rubus Zamano, in kury bu
szau, jog nog tos nakties apie nieką stn ir turėjo gerause loska.
dėjo mena po kitam paržurynet wiena nužwelge, tada pry war- wo suwys panaszi, jog žmonis
no mysliju kaip tik apie tawe. Ta
egorei ir ziegorelei!
t^SKAlTIKIT!
Zamanas ir Badora, daejo ka ir rado prysegta maža krepsziu gina in wales. Acziu Diewui ant ritojaus ne galėjo pažint ir
ioy City pas FILIPA KEUSHER‘Y. Renczije ant 15 metu ir
nakty drysau apmainitie su tawym
norėjo,
uziwojo raszkažiu mote ka užriszta szilku szniurelu. jog tawe cze gilukningai atwe- myslijo jog tai karalaitis ne
wysokiu anksyniu žiedu, lencugelu, auskaru ir wyoekiu dalgtudd
žiedais, o k-ury szitoje gromatoje at,
Del wysu ira ta žine reikalinga, jog
yniga
kitas. Kada buwo wyskas pa
pasydabinlmo.
2-8 88
rystos,
o
karsalu drauge dali- Dalipitejas pajuto, jog jame de in ta wieta.
?• reik czedit. Toke tai wieta randasy 81IEsuneziu; ja tu del manes adgalos atJ NANDOA.IKL2 r A., o ta wieta
Zamanas
meilei
padekawoja
už
gatawota, sėdo pati ant arklo
nosy
j
u
džeugsmu.
siunsy, tada žinosu,jog manim ne nie
kas tekis randasy. Noretdai ira MII AUC U sztoras, ba wysy tawotai.
Da
norėjo
ka
koki
toki
o neszikia sawo liepe neszt, ro
kini.
_
Laukiu
atsukimo
už
tawo
du

mas
jj^ižinot,
atryszo
ir
iszeme
M’iena nakti Zamanas turė
rai parsydnoda už pigeuse preke lejsynga
riu.
kalbėt,
nes
aod
aliniu
kas
jam
dos ji pati sėdėjo ii’ taip leidoswarste Iwogafl ir mąstą teipos-gi su kaupu
jo sąpna, kūrėm pasyrode jo karieii ant kurio buwo iszpjau
saika. Ten randasy dydele krautnwe MYETU,
sy in tolimesne kelone.
Paraszes ta gromata, in dėjo tewas, myrsztantys ant lowos,o ti wyscki ženklai del jo nežino partraukė taritdamas:
kvietiniu ir ruginiu; JMLESU auditu ir tukin
—
Gana
tos
padekawones,
Po kėlu men esu kelones taip
in wydury žiedą, idant wedy- kurys kalbėjo tuos žodžius: mi. Tas karielis kaip rodos
tu į DESZRU, KUMPIU, SWIESTO ir KEUtu
esy
nuwarges,
o
gal
ir
waldZYNIU. Kožna diena pareina wagonas su kas nematitu ir tarė:Imkie „Tas sunjis, kūreni daweu gi- turėjo turėt dydele werte, jog
žeme, kaipo ir mariomys, kela
ezwieiu toworu ipacz kokiu geros ir szwarios
git
nory;
ejkie
su
manim
atsyl
ta
raszta
ir
nuneszkie
del
kara
wasti,
kury
szirdingai
milejau,
wo Badora po wardu sawo wiBadorz
prie
sawes
neszojo
kai

gaspadynes reik alauje. CrUNIIlA.-ŽOLU
aites. Jago i j ne pasweiks tas sunūs nedoras,- pamėtė, ma po giluka. Tykrai buwo gilu set.
i TRAJANKOS 1 niekur tokios ne galima gaut
ro Zamano. Prybuwo in wie
A W 0 R R, MARANO T CITY P a. kaip tam krome. Taipos-gl randasy: ZIEGO- tuojaus, tada galesy apszaijkt ne ir ira priežaste mano smerNuwede
ji
in
sawo
nameli
ir
na karaliste ant salos Hebano,
ku, ba kada kelawo, tai jos
REJ, ZIEGORELEI’ rankowsagea, lencngai, lenZanianas pasydrutyno tuom, kur tame laike karalus wadyjog esmu apgawykas irdydžeu tes.” Pabudo sunkei atsyduso, motyna jei dawe.
cngelei ir žiedai iž czisto
aukso; drapanos:
r: SZYLKU, KASZMYKU WTSOKIO KOLORO IB
M RSZKINEI, darbines kelnes, czebatai sknri- sės melagis už wysus astrologus jog net Badora pabudo, kury
Zanianas naretdmas geraus ka gawo no sodauninko, potam nosy Armonas. O kad žmo
nei ir guminei iž gerauso fabryko ir taworo, ka
jo
paklausė,
ko
taip
dusauje?
coki tik cze buwo.
tn CEJKIU IR KARIUKU.
prysžyuret tam karielui, atsy- prasze sodauninkas, idant jam nis jos, ka pyrma jos kelawo,
net žmogui nubosta dewet. C'YGAIIA.J
Wedykas inejo in pakaju
— Kur-gi nedusausu!- pa tolino ir atsysedes ant žemes žu papasakotu apie sawo priežasty inejo in miestą pranesze, jog
ižpujkeuso tabako, su kwepeneziu dumelu, parsyduoda pawieniuj o ir skrinutems, pigeu nie- ka ralaites ir padawe raszta no szauke,- gal kaip su tawym
JZ DABAR ANT ŽIEMOS
karalaitis Zamanas grįždamas
rejo, o potam pradeja snaust. prybuwymb in cze.
Zamanas
užganapadare
jo
Zamano
taritdamas:
—
Szwieseu
kalbu,
jau
mano
tewelis
su
tuo
isz tolimos kelones nory cze
žiemiszki KOTAJ de! MOTERIŲ MERSzitai pauksztis nusyleido no
se karalaite, kokis tai draseu- swietu atsyskire- Cze papa žemes kaip žaibas, nutwere ta norams ir apie wyska papasa apsystot ir kėlės dienas pasylTAI SUWYS UŽ PAMESTTNUS PYNIGUS IR WYMilauskus.
ses iž wysu astrologu koki tik sakojo apie sawo sapna. Wie krepszuka kurys szale jo gule- kojo daduotdamas jog naretu set, apie ka ir pats karalus dacze buwo, liepe idant paduotai! nok to ne sake ka myslijo, o ir isžkilo auksžtin. Zamanas gautys in karalista sawo tewo, žinojo.
16-S-68
tai apie ta, jog labai geide te- tuojaus paszoko no žemes ir la dadawe ir ta:- Ne padabna
Da rejkaiauje rediete „Saules“ agentu isz ne del tawes ta gromata ii' sako:
IAULE-SAUGEJ IB LIET-SAVGEJ [PARASOLEj] TAHG1
Karalus Armonas iszejo su
kuriu wietti jago katras turėtu akwata tegul duoda kaip tik karalaite ta gromata wa pamatit, ba
žinojo, jog bai nusymine, Pauksztis pa grižtie pas mano pacze, kurie sawo wysu dwaru pasytykt
.BP.YKU IB USZ WYSOKIA PBEKIE. WYSOKIOS MODSžine,
parskaitis ir pamatis ta, kas jo gal ne- pawelis; nes ant galo ir griebęs ta predszuka nusyleido apleidau, jau bus wienuolika prieszais Badora ir rado isz lai
n WTSOKIO AMZIO. KOZNA MOTEBISZKB AB MERCIje randasy, tai sako, tuojaus tai pasakė, ka tuojaus Badora palėkės gala. Zamanas prade dienu ir žinau, jog jos ne ras- wo iszeinante in užsakita kwa•TNIGUS GEBAJ APSTPTBKT.
JAGO NOBITE PYN1GUI
bus swb ka. Asz del jo weliju nubėgo pas tawe, o pabueze- jo artintis prie jo, myslitdamas tau. O gal ir ne giwa? Pra tiera. Pryeme ja su dydele
KVB NE EJKITK, KAJP TIK PAS:
Randasy ant pardawymo namas MAIIANOY-CI
wus ranka tarė:
idant
tie žodžei ižsypilditu
TE ant Pine uliczos du namai ant wieno loto
jog pames, nas kaip tik prysy- dėjo werkt.
paguodone kaipo sunn karaBadora
paėmė
gromata
ir
del keturiu familiju, preke ne aukszta.
Kas
—
Szwieseušes
karalau
ir
te
artyno, wela pakilo ir palėkė Sodauninkas pasakė: jog rei Ians, sawo prietelo, su kuruo
I). J. Cleary.
nory aiszkeu dasyžinot, tegul atsyezauke in radi parlaužė pecziti
abejojentei; we mano, ketynu tawes praszit jas gala nutūpė ant žemes. To ke kelaut ciela meta jago nore šutykime giweno ir nusywede
3-8-88
ste „Saules“ arba pas: Mr. Geo. Wadlingerl nes kaip tik paregėjo sawo žie
wienos loskos ir byjaus idant kiti daliku wys tolinosy kas tu nukelaut ta žeme, kur giwe- in sawo palocy, kur liepe kelis
prowinlka in Pottsville.
dą, ne galėjo iž dydelo džeug- ne atsakitum. Ne nog manes sikis o ant galo praryjo ta kre na patis muzulmonai, ir jog pakajus del jos atskirt. Par
smo pabaigtie skaitit gromata! tas praszimas, tiktai nog mano pszuka su giluku. Zamanas wandeniu greiezaus nukelautu trys dienos ant jos garbes atsyPakilo isz wietos, leidosy prie wiro paeina, ka jis apie, tai ir kaipo geras medėjus, norėjo ant salos „waiku Chaledano,
prawinejo dydelis bankietas.
duriu ir ka greiezause atydare. žino. Praszimas ira tas, idant nuszaut paukszti ir ne norėt- kur buna jo tewas. Pasakė
In ketwyrta diena koralus
Pažino tuoiaus karalaiti ir isz- jam pawelitum atsylankit pas damas no akiu nuleist, ėjo pas sodauninkas ir ta: jog kas me
Armonas
mate, jog Badora, ku
;ios TURKIJOS PARGABENTY PER
dawe baisa džeugsmo! Metesy jo tewa, o mano uoszwi!
kui paukszti, o tas wys tolino tas kupezyszkas laiwas in tenai re laike už wira, jog rengesy in
Kromas walgomu taworu tuojaus wienas in kito glėby ir
— Norynt del manes,-tare sy. Ant gala pradėjo temt, ir plauke isz ko galėtu naudot.
A KURYS TŪRY DYDELE KRAU
ilgai laikesy susyspaude, ne ga karalus.— bus sunku su juoin paukszits užlėkė ant aukszto Kada butum kėlės dienas pyr kelone, o kurie labai pasydaletdamy wienas in kita kal atsyskirt, wienok ne pejkiu jo medžio nakwot. Zamanas eit- ma prybuwas, būtumei jau ke- boja, isz dydeles iszminties ir
bėt. ... Moteryszke, ka bu noru. Tiktai kad tolimas kė damas paskui paukszti, ne ju lawes. Jago norėtai laukt igi patogumo, ernes in paszali ta
TEN
:
Paklausyk manes karatai
wo prie jos, prasze, idant eitu lės. Galite abudu kelaut, nes to kaip labai toli nog jos nusy kitam metui, tada galėtum ma re
DOAH PA NUMERAS BAKSO 312.
ti,
esmu
jau senas ir ne turu
in pakaju. Cze karalaite ata- ne ant ilgeus kaip wieno meto. irę, o suwys suteme, o ne no- no nameli j e būtie, kurios taw
MYLTU
šunaus,
kurys
po mano galwaj
dawe žiedą adgalos tarytda- Sahanas žinau jog judwieju ne retdamas be krepszuko su pryglaudos ne pawidecze.
galėtu
apimtie
karaliste. Turu
JOHNA. SWALM,
ma:- Imkie adgalos!.... ne užlaikis ant wysados ir per me grįžt, pastanawijo po tuo me Zamanui ta rodą patiko, jog
MĖSOS,
byle,
wiena
duktery,
patoge mergi
galetau ne walandeles prie sa- ta prysydžeugs in wales.
džiu nakwot ir wela ant rito rado gera žmogų ne pažinsta- na, kure labai troksztan su taAnt uliczos E. Centre ntim. 14,
CUKRAUS,
wes laikit, o tawo žiedą neszoSugrįžus Badora, kada apie jaus sekt paskuj paukszti. Ant mo žeme. Tiko ant tos rodos wym apžeuit. Ne grižkie in
ekuruoje gi- turi dydeli kroma, kureme randasy
su igi smert
tai
pasakė Zamanui, szirdingai ritojaus Zamanas pyrma pabu ir giweno sodauninku lauktda sawo karaliste, imkis už pacze
$2,90
Gerausy m ainiuei czebatai,
KAWOS,
mce), ir wyTuom laip wedykas jau aty- sawo paczulei dekawojo.
do ne kaip pauksztis, ir kada mas kada laiwas plauks in ka o padraugei ir mano karūna;
$2,50
Antras gatunkaseu eiqe:
dure
pas
karalu
kur
apie
wys
ugnies.
Liepe keralus ruosztys in ke tas pakilo, jis wela ėjo paskui ralista jo tewo. Diena kasy- giwenkime drauge. Del ma
Gerausy czewerykai ant srwentos diena ptf1R WYSOKIU WALGOMU DALIKU.
ayduoda už $2,00 ir daugena, o tai, wya ii gem*
ka papasakojo ir koku spasabu lone, o kada wyskas buwo ga- o naresdamas walgit, maityno- nejo sode, o naktimis myslijo nės laikas idant pasylsetau po
ulicziu Center ao taworo.
ižgide. Ižgirdes tai karalus, tawa, palidejo juos gera gala sy pakelui uogoms. Par desz- ii’ werke apie sawo Badora.
y Pa.
SKRIBELES IRKEPURE8
po tiek metu karelewimo.
JOG GIWENA SZALE MI- tuojaus nubeno pas karalaite ir no miesto. Atsysweikino ant imts dienu neiszmanelis seke — Palikime ji pas sodaunin
o pigeue ne kaip pas kitus.
23—S—68
2-8 »
szirdingai buczewo. Potam galo su aszaromys; karalus il paskui paukszti ir taip nusyire ka o sugrižkime pas Bado
LAUCKO ANT ULICZOS
pabuczewo karalaiti o emes jo gai stowejo ir žurejo in kelau- in dydeli miestą.
ra.
(Tolaus bus.)
CENTRE MAHANOY CI ranka ir dukters, tarė:- Gerau jentius, o kada isz akiu iszniko
Bludžiojo ilgai uliezomis, ne
*
*
sės swetimžemi, ne žymiu kuom sugrįžo in sawo stalieze.
TY, PA.
žinotdamas in kur ejtie, ne kur
Į
10-8-88,
Ząmanas ir Badora po ap- ‘užsylaikit ant gala nuėjo in
esy, nes žodi sawo dalaikau,
Badora miegojo gana ilgai, o
Pal tonos,
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Tuksiantis naktų
ir wiena

j

k

ibises hums

a

Cygaraj!

jSKAJTSK:

gausy

duktery sawo ataduodu taw už
pacze. Wienok žiuretdamas
in tawe, ne tikiu jog tu esy as
trologu.
Zanianas padekawojo karalui tarytdamas:
— Taisybe, karalau, ne esmu astrologu; drabužei tiktai
astrologo! Esmu karalaitis,
wadynuosu Zamanas, o mano
tewas Šalinas waldo salos „waiku Chaledano”. Po tam apsa
ke karatui wysa sawo historyje, ir kaip jis twyrtyno, jog tai
buwo spasabas raganiszkas pasypažinimo jo su Badora, ba
buwo tykras ženklas isz parmainitu žiedu. Tada karatus
paszauke:
— Asz tuojaus liepsu ta ste
buklinga atsytykima suraszitie
in knigas kaipo ne girdėta dai
gia ir apgarsytie po wysa swie

-i

Amery Itos.
Priesz nedele seredoje George Ro
we 18 metu senumo, isz Mahomet, 111
užmnszc sawo tewa Jamesa Rowe.
Tewas ji pagawo wagent cygarus ir
pawe in kaili, tai už tai buwo pyktas.

p. Clevelando, o wela ti' aujeno
se isz Amerykos pata’ tpyno to
ki artyliula:

laut. Szitapanedeli,antlaiwo „British
Prince” isz Liverpolo net 300 Arabu,
Wienok ne ira tai kaip Chinczikai, ba
tarp ju dydesne dalis kataliku o
ir geresnio budo žmonis. Pynigu
kožnas tūry in wales, ba kada wienas
uredninkas paklausė, ar je tūry pyni
gu, tai atsake kitas: „je tūry daugeuy,
pynigu ne kaip mes, tai ponas Uixo
nas tarė: „Tegul kelauje fola<ls.”

Newbubg N. Y. Ant West Shore
geležinio kelo, laike bėgio maszinos
Jonas Myers isz Hockensach likos
par tuneli West Point, nukryto wyr- apsuditas ant pako’rymo už nužudy
szus su daugelu akmenų ir žemiu tie mą sawo paezos. Kėlaus ant wyrwu
sog ant bagažinio karo ey.presawo tęs 29 Grudio.
treino ir treinas likos svlaikitas. Ant
dydelo giluko ne wieno ne užmusze
ne kolieczije. Szkados kompanije ap
Apie Hajirisburga, Pa John Zeth
turėjo ne maži.
ir David Jones abudo isz Claysburg,
Blais Co. nuėjo in girre pawaiksztiot
Patemijo jedu dydele juoda kirmėlė,
kury inlindo in skilę szale dydelo ak
Lancastere, pareita se.reda, likos
menio. Pasyjeszkojo tuojaus lazdas
suimtu Calvin M. Delinger, ant kurio
sugrįžo ir pamate da kėlės mažesnes
puolė nužureimas, jog sawo paeze 19
kirmėlės kaip inta skilę iniindo; Tuo
metu motery, wardu Mary, užmusze
du waikiaai iszjudyno ta akmeni ir
ir in upe Canestoga inmete, kuroi ku
nuryto no kaino, tada pamate daugina rado.
bo kirmelu, kurossusvr tijoziemawot
ir pradėjo musyne, Jzmusze iszwyso
49, o tarp tu »■ jį ’’ juodos kirmėlės
11 braszk-kirau (rattle-snakes,) 3
Ant ateinanezio meneso Lapkritio,
waryn-galwes o dwylika margu ir wy
dienose: 17, 19, 26, ir 3 Grudi, Potts
šokiu, ir 4 labai margos o kitu wardu
vili e likos suszaukti sudžios (Juros)
no žino.
tarp kuriu randasy ir gerai pažinstaTuryme isz tos taisybes puiku pry
mas del wysu isz Shenandoah oby.
J. J. Bobinas, o kurys užims wieta 26 liginimą del sawes. Tos kirmėlės
kožna kitokio apsygimimo ir ne wief.apkritio kaipo sudže.
nos geluonis smertelnas, o wienok
tarp sawes sutinka ir wiena kitai ipo
Ne gilukningeuses geležinis ketes smertelno ne užduoda. O kas tarp
Vales. Dabar wela susymusze du mus dedasy, ne turyme geluoiu nes
treinai ant kelo Cumberland Valley. turyme kumsztes, liezuwius ir peieus
Wiena žmogų ant smert užmusze o tuos tai zbrajus tenkeuse reikalaudaug laoai kolieczijo. Tai buwo pa jem. Kirmėlė, jago kanda, tai apginime sawo locnos giwastes, o žmogus
reita czetwerga ritmetije.
ne žury, ar ira uszka ar ne, muszasy
su wienas kitu ne kaip bjaureusos giwates nes kaip welnei arba padūkę
Piiiladelphio Wokiszko szkaio, ko szunes. Giwates sutynka o muso
kios tik randasy mergaites, ipacz ku žmonis ne.
pos baigė mokslą turės mokintis kuko
raut. Kožna ims 20 lekcyju ir ta tu
Žiues <lel Lietu
rės patalpinta ant swedectwos ar ge
^vinilui.
ra kukarka ar ne. Butu gerai, idant
kožnam miestelije butu tokis užwePereita czetwerga, buwo apdym.is.

Ne toli Wjlkes-Barre petniezos
rita apie Mountain, rado du užmusztus: J. B. McClure Paymaster, ir
Stable Bosas Hugh Flanigan, buwo
jau gerai suteme, kada wažewo weži
melu, tame likos nuszautais par neži
nomus pyktadarius ir aprubawoti ant
$> 12,000. Polieyje sznipinejo tu lat
ru. Užmetineje, jog tai ketyna but
darbas Italijonu ar Hungaru.

Philadelphia, moteryszke Finebergeriene ant uliczos Wayne 2221
numeras, prypile in cebery wandenjo
ir pati iszejo laukan palikus kildini 19
menesu senumo; tas priėjo prie coberio, paswyro ir inpuole, o kada motyna inejo in wydu rado kūdiki prygerusy.
Jus motynos prywalote wektuotie
waikus, ipacz kada rengetes skalbt.

Jau Nebraskoje ant gero pradeda
snygt ir jau su szlejoms cziužineje.

Philadelphia C'hs. Fisherui bo
sui stones (livery stable) spire arklis
tiesog in weida, par ka nosy sugadino
ir aki iszmuBze.

Perajta czetwerga republikonai cze
Mahanoy City turėjo paroda, ant kuros buwo wiru in 200 o tarp tu daug
sziksznotsparniu kurie pasygodejo ant
audeklinio kaszkieto prysyskire prie
ju o ir daug waiku dawesy matit. Bu
wo net pustretios kapelijos.
Daug nukente abrozaa Harrisono ir
Aiortono kuruos nesze iszkela ant
smagu, nes iszrode kaip rėtis no akme

kureis sweikino isz wysu szaln
kaip bites. Pasyredo kaip mili republikonus o ir ju kandydatus. Taip
tai Ameryke daede republikanskas
randas in storpylwei prszydentai.
„Szetauk su republika!”

RINKIME TUOS:

waiksztioimas republikonu cze
Mahanoy City; tarp kuriu atszwiete kėlės guoges-žibintes,
muso Lietuwiniku, kajpo repu
blikonai. Grąžei iszrode, kaip
Filipai isz kanapių, ar tik be
ne ne bus iž Shenandoah ba
dauglis juos pažino o wienam
ka tik in kaili nedawe pas oby.
XX tiek-to, paiku ne reikie
jeszkot, paties pasyrodo. Wiruczej, trys kregždes pawasario ne padarys, o atsyminkite
ant tokiu, kurie ira prieszingi
norams wysu Lietuwininku ir
norams demokratyczno rando. ISZ HUSYJOS LIETU
Tokiu sziksznotsparniu kožnas
WOS IR LANKU.
prywalo lenktis kaip pawietres.
ReJKALJNGAS KAJr WELNES CzENShenandoah’e likos uždėta
draugiste po apieka Szwentų
jų, Peiro ir Powilo, in kure
tuojaus prysyrasze apie 100 su
nariu ir kaip rodos rietesys
mylžiniszkai.
Kožnas prywalo ne wilkint
o risztis in tu nauje Draugiste,
ba žinote kokia nauda aptury
ligoje ir kitokese nelaimėse.

Szitoje Subatoje bus dydelis
apwajksztioimas Demokratu
oze Mahanoy City. M ysy, ku
rie turyte popieras pylnas turyte stotie wakare idant pryim
tie dalibas apwaiksztiojime Ja
go turesyme gražu orą, tai swie
to in Mahanoju ne tylps.

du

Chinczikam uždraudė kelaut in Ame
'■a tai dabar pradėjo Arabai atke-

josy ir man but, bet nesytykejau iRimas
dant muso brolei Lietuwinikai jau su
wysu tap galwijiszki arba tiesog sa
Isz Potenza daeina žine, jog
kant laukineis žmonimis, bet už tiesa
apie
ta miestą užgruwo kalnas
„ Demokratai S7 J-meta sten ir laukinei tarpe sawes nesysmau
ant
geležinio
kelo ir tame užgė wysokeisspasaPais : sznek- ge, kibą kada swetima pagriebė in na
beo-o
treinas
excursinis,
ir katoms, parodoms, alum ir py- gus, o cze wiru kožno karezemo, kur
rai
susygrudo,
par-ka
90
asabu
tik
inejt,
tai
wysur
kruwini
takai.
nigais, ka.<i tiktai perwestie
Isz wydaus ižsymusza laukan, tai užmusze o 70 kplieczijo.
sawo kandydatus; žinoma ant rynkos dare weda su akmenais,
kad ira daug tokiu, katrie arba krome geležis susygriebe o wie
Taradai lei.
pawieryje ir už menka styk- nas kita somije kad baisu žuret ir pro
la alaus parsyduoda, bet ka sžali ejt; mudu su dede norėjome
Ar girdit ka asz Jums pasa
je gero padare, paklausyki rast tike wieta del atsylsio ir pasyszte tu katrie jau Ameryke ta nekejmo, bet ir mano dedeka tik no kiau? Jago katrie kėlaus ant
sies ne pragaiszimo juk liko szioke
da buwo kaip je randyjo ” nes ir ta pati krejwai sugijo, bet ge- seimo, tai tegul pasykausto, ba
Ar-gi ir wysame taip taisyngai rau norynt krejwa nossy, o ne be no bus paszalia ir slydu, ba žino
elges kaip tam swarbiam laike sies. Zemskiu tame laike ne buwo te jog po seimui žmogus tūry
kada wysy prypažino Demo- matit, ba ir tie gal par daug degute pasylinksmit, o jago ne kaus
kratiszka randa taisyngu o re- seikėjo. Zidai Lietuwininkus ant tytas, tai galėtu parpult ir sme
publikomis kaipo spendžentius juoko laiko isz ju pasywedymo, o kas genine sukult, o kaip potam
labeuse. jog tarp rauso locnu brolu
ant prapulties darbininku.— ne ira wienibes ir sutikimo, o sudru iszroditu senatorus be smege
>1
Ar tai ne djwai?
mstam wandenije gerai zwejot. Bar nių? Na wiruczei, juk tai ro
zdų wirai kaip padukia, Opszrutu dą gera. Ir tai bus ne proszakaip pasiute, Pilunai no apsyleide, no Ii primintie, ale tiek to.. patis
Wyszakio kaip drygniu apsyede. To dažinosyte.
ANT PREZYDENTO:
kis tai buwo atlejdas [atpuskas] PilTai kaip rodos jau nuejs
wiszkiuose, žuwis žuwi ede. BažniGROVER CLEVELAND.
wyskas
„tfiut” pro nosy, o ant
ezoje laike pamokslo kaip krokodylus
galo
Ameryke
ir sorkes reika
asz.aras liejo o dusauje ir szniekszte,
AND VICE-PRESTDENTO:
lingos
ipacz
jago
buna daug
kaip kalwio dumples, o iszejas iž baž
ALLEN G. THURMAN.
niezios sawo pasiutymu welne parej- sloniu, beždžionku ir kitokiu
na. Kastam wysam kaltas? Ne ku žweriu, tada werta pamatit.
nigai, ne ponai ne randas tiktai prygi
Na, tai bus wyskas, o! be-je;
Demokratyszki uredninkai Walstio. mtas kraujes. Tegul laukinis buwa
Kaip
Jums wiruczei pasydaboANT SUDŽIOS
mokiezauses ir bus geras žmogus,
J. B. McCollum isz Sisųuehanna County.
je
T
wardauckas
? Asz myslij u
nes kada smegenine degutes garas a/NT AUKSZTEUSIO SUDŽIOS.
jog
del
wysu
patiks,
ba jago
Henry Meyer, isž Allegheny County.
pima tada rubeži žmogistos parženge. Tokis kraujes. Ba turyme ir ma patinka, tai ir kožnam pa
tikrai mokitu wiru, o wiekok nesywal tiks, ba tai apie „raganių”- uj,
do, kada styklinem diewukije liežuwi raganių!
ANT ELECTORIU.
R. Milton Speer, A. F. Keating,
padažo.
Na tai bus-gi gana, ba wiruDavid W. Sellers, 15. Alvin Dav,
Kaip asz mysliju, tai pas Jus Ame
Michael Magee,
16 William bent,
3. A. II. Ladnr,
17. Russel Karns,
ryke kitaip wirai elgesy ir norynt juo ti ne turu czeso daug padawiMillian) J. Latta,
IS. Henry K. Woodal,
5- John Taylor,
19. Herman Hosier,
ku
iž sawes ne daro, nes pas mus? net, o we ir Meisterys aut ma
6. Franklin Walden, 20. William A. Garman,
7. George W, Pauling, 21. William Maher,
nes piksta, ba jam daugwietos
Diewe gelbek!
g. James Smith,
22. John II. Bailey,
9.Daniai II. Schewer 23. John Huckenstein,
Randasy pasnaus daug tokiu ka uni užimu.
10 W. B. Gives,
24. William F. Lantz,
11. Charles Robinson 25. David S. Morris
wersytetus pabaigia, nes tegul tokis
12. John B. Reynolds, 26. James H. Caldwell,
O, kad tu gala! bueze wiru13' Edward J. Gaynor, 27. S T. Neill,
drysta del tokiu padukelu dawynct
14. Simon P. Light,
28. J. L. Brown,
ti
užmirszes
apie wiena nauje
iszminti uga pamokinimą, tai tada rei
na.
Szita
panedeli,
no Redinkie paklausyt, kaip liežuwis tokio Bar
□Tlltielas
go
geležinio
kelo,
cze
Maha
zdisztio zanawiko arba Opszrutyszkio
Wylkawyszkieczio pasyleidže, tai to noy City, isz wagono nupuolė
ANT CONGHESSO!
cze ne noru mynawot.
du werszei ir trepeleis no tylHon. James B. Relly. isz Pottsville.
Kaip m a nuduoda , tai pas Jus Die to nusyire žemin. O kad juos
was giwena jago turyte taip daug
Ant sueriffo:
galas! badesy ir badesy, o kuo
Frederick Krapp, isz Ashland.
lietuwyszku rasztu tarp kuriu labeu
pa angliku žiurėjo. Ne buwo
se „Saule” atszwiecze. Turėjome
ANT PARDETOJAUS BIEDNUJU:
tai werszei su keturoms kojoms
„Auszra
”
Tilžėje,
buwo
tai
iaikraszWilliam Leininger, iaz Tremont.
tis in pradže labai puikus nes in pa nes su dwiems, o kas toki?.. .
baiga sugadyno sawo intury, bet jau Muso wirukai, o kaip je wadyANT SŪDO COMMISSIONERAUS:
James O'Donnell, isz St. Clair.
dabar wietoje „ Auszros” turyme „Sau nasy? ne sakisu.
le” kury tikra szwiesa ižduoda lietuTeip tai ant swieto einasy;
ANT SENATORAUS:
tuwyszkai
tautai kuri senei laukema
S. C. Kirk, isz l’ottsvillos.
buwo, tiktai Brolei turyme stypryt ta muszasy, peszasy o katram ne„Saule” kuri ka tik užtekėjus o jau syseka giwent tada tūry sei
LEGISLATURE-ANTRO DISTRICTO;
Eugene Donahe, isz Girardville.
jos spyndulei labai toli dassekie ne mus užszaukt idant žmonim gal
PYRMO DISTRICTO
tik in užmarės pas mus warkszus was užwerst ir sawo buwyma
James Robbins, isz Shenandoah.
nes ir in tamsės szirdes. Turyme paprowit, nes žmonis daug da
TRECZIO DISTRIKTO.
mažai lietuwyszku laikrasztiu o ir tie
William M. Bachert, isz Rushbar iszmano ir ne duoda apwienas kita dargawoje o tai daro pra
KETWYRT0 DISTRICTO.
sypaikint,
ba kožnas pažino
keiktas užwideimas.’ Žmogus ta oJohn P. Martin, isz Pinegrove.
kwarbuota
lape ir jos stengiM. J. Fleming, isz Donaldson.
buoli walgo, katras jam patinka, o
John C. Beck, isz Orwigsburg.
ruksztaus, girinio, arba sukirmijuso mus. Cze turyme luoša žeme
niekas ne krutyna.
ir giwenkime kaip Diewas pry

Diwai bydeli kaip tai žmo
nis gali elgtis melu ir ne žino
prie katros szaliespryguliClevelandas; ar prie demokratu ar
prie republikonu. „Wienibe”
laiko szali demokratu (?) ir
prymena idant duotu baisa ant

sake: Lietuwos cze ne atbudawosyme, o ant galo byle ko
kis kopust-galwis buwymo del
mus ne pataisys o jago žmogus
dyrba, tai ir tūry, o tegul tik
tai ne tenka sweikatos, tada be
jokios apiekos szpytoleje giwast pabaigė po apieka amerykonu o ne lietuwininku arba
paloku.
Daug kalbos, mažai naudos;
Niekas isz rodos, kada neir gal[wos.]
O Diewe! ir kam swieta paikit,
syszko rubežit. Kaip mdos bus po Ir Lietu wins cze taikit?
wainai o cara-batiuszka in skolas in- Tegul kožnas žiury sawes,
klampino igi uaus.
Kaip jis tolaus giwes.
Tie pryklodai tūry būtie kož
no galwoje ir tegul kožnas pa
gal sawo iszminti elgesy ir to
Polieyje Berline pradėjo nu- kiu wejewajkiu ne klauso.
Klausykite mano rodos,
pleszinet užlipintas popieras
O niekas isz Jus ne naudos,
apie nebaszninko trumpai-buNa ta-gi
wusy eiesory Frederyka.
Tarada.ika, dede.
— Pottsdame padėjo pama
la, ant kuriuo stowes pomnikas
Frydryko. Ant tos parodos
buwo nebaszninko pati ir duk KAS UŽSYRASZIS „SAU
ters, o taipos-gi ir ne kurie iž
LE” TAJ GAUS NO PRA
giminiu.
— Wilhelmas jau sugrįžo ŪŽĖS WYSUS NUMERUS

Daug pasmus ira kraujegeriu kurie
siurbė krauje kaip dieles.
Ar-gi
tokiu dalikli, gali muso tauta pasykelt? ba jago da kiek randasy krau
sTAcnawE. Ira tai senojvyszkas prie jo, tai da o tegul ir tone teksyme?
žodis, jog toje wietoje welnes suwys Tada po Lietuwai.
ne reikalingas. Dabar-gi isz wales
Skaitikite jus mauo wienzemei jr
wieno maszkoliszko szunies Hurkos semkite žines iszminties isz tos „Sau
likos iszwysos lanku' žemes no ukin- les” ba jago mes warkszai isz paskli
ku sutraukti pynigai ant pomniko del duos ta brangu raszta rememe, tai
Alexsandros II. kuri dynamitas su- del Jus ira lengweu.
plesze. Tas pomnikas stowes CzenSzitai del Jus welije
stachawe ir tai ne užilgo idant ateiWILNUTYS.
gei ateja isz wysu szalu o ir isz užrubežiu, matitu staba arba diewaiti bur
— Rusas pradeda ant gero waiska
loku.
nutraukinetno Aurtryjokiszko ir Fru

Korespondentas „Saules” isz Lietuwos-no Szaszupes, danesza, jog
wietoje girriniu wartu (strielcziu) bus
waiskawy (obieszczikai) ir jog už kar
ti awižu ne gales gaut malku arba ko
ki norynt spareli. Padliesnai dawynes laiszkus ant mažeuso szipuloirsu
tuolaiszku ivažuos in girrc ir ims ta,
kas jam reikalinga wež be jokio cziekio kur abieszczikas ant kelo stowetdamas užmarkuo laiszka-padarys ski
luk esu žniplukems, idant antra karta
ne galėtu wežt ant to paties laiszko.
Wienok apmyslijus, tai su tokiu
abieszcziku bus greiczaus padarita ne
kaip su wartu, ba wartui reikėjo duot
puskarte jewu, o tokiam kapeikai bus
in wales pur-kwatierkes. Na ar-ne?

Pilwiszkiuose par atleidus Sz. Bal
tramiejaus (wienas taip raszo:) tropi-

iž Rimo ir buwo Pottsdame DANT TURĖTU NE PARprie paszwentinimo pomniko
del nebaszninko Frydryko.
1 TRAKTAS HISTORYJES.

Mieste Freelanbe ira ant pardawymo namaj ant dwieju
familiju.
Raudos atnesza 15 doleriu
ant menesio ir stowi prieszajs
Slowiaku bažnieze kiniuose
nawet butu možna padaritie
gera bizni, del to jago kas no
rėtu dasyžinot tegul paklausė
pas
JOHNRUGENS
O tas parodis.—

Atsakimai
Kodėl Jus brolei isz Lietnwos ne duodate apie sawe žinot,
ar gaunat „Soule” ir po kiek
numeni gaunat, ba ta žine ira
del manes reikalinga; ir arkot
na nedele gaunat. Ne sėdėkit
kaip kelmai apsamanoja.

Del katrų likos „Saule” sulaikita o nory ja gaut, tada te
gul pynigus atsuneze o sulaikitus numerus aplaikis. O kat
ras ne nory, idant butu laikrasztijepakwitawotu, tada te
gul ma duoda žine apie tai o
gaus laiszka, jog pynigus pryemeu. Daug labai taip nory ir
ne žinnu del ko, norynt susyprantu....
Tiek to ir taip gerai.

Del P. isz Mahanoy Plain.
Acziu už ejles, praszau dau
gelis.

Del kėlu ta pati:- O braliczei! „Saules” tūry dydeli zoposti ii- kožnas, norynt dabar
atsyszauke tai gauna wyšus nu
merus tiktai pyrmo ne ba tas
ižsybaige o ir historyju nepradže.
A. T. Asz ne kaltas, brolu
kai, žinai, jog sauso niekas ne
klauso taw patinka „Saule” ka
asz tikiu, nes žiuokie, jog ir
del manes patinka tie, ku už
moka už dailinima „Saules” oipacz du doleru - už ciela me
ta.

Del gero wiro in Clevelanda:
— Atsunskie brolukai ejles o
bus patalpintos.
JUODWARNIS.

Už giružes teka upe,
Prie jos kaimas puikus,
Juoda-warnis ten nutūpė,
Ir lest, szauke waikus.
Jeszko maisto ten po lauka,
Kur kardai skambėjo,
Snape laike balta ranka,
Ant jos žied’s žibėjo.
Isz kur warne atsyradai,
Tu ir tawo waikai,
Kur ta balta ranka gawai,
Kure snape laikai.
Mergužėle! ten giruže,
Didi kare buwo:
Kardai skambe, kulkos uže,
Jaunu daug pražuwo.
Rase žmonis laidodami,
Kunus wiru narsiu,
Bere smiltis raudodami,
Ant j u akiu drąsiu.
Staugė wylkai ir maitinas,
Draskitdami kunus,
Blaszke rankas ten motynos,
Ap werktdamos sūnūs.
Mergužėle girdatdama,
Rankeles nuleido,
Werke gailei dusautdama,
Ir puolė ant weido.
Dabar žinau kas pražnwoį,
Keno ranka balta,
Tasai žiedas mano buwo,
O asz jo jam kalta.
F. P.
isz Mahanoy Plane.

tajemuieziu swit
ka
priesz akis žn
Ne wienis itnsze pas mine gra
ta,
ne dawe jam
mais kliustdimis apie tolesny tauti historyjos Twardausko. Buwo po ne saw wietos ne
taisytai myniwoti gizietoje „Saule” Sznipinejo po
apie ta dydy ragini, nes tiktai ne ilga gas ir užtiko wie
dainele kure pariejau ant Lietuvysz
ir kaip ij wadp
ko lietuvio isu knigu Micke beraus,
suwys sena, o kur
nes dabar cie padedu wysa Tvariau
welne prysyszau
sko giwenima ir jo klastas.
jeszkot.
Ne toli Kroką’
J onas
lukt), ar negiluk
Twardauskas, wiena wieta, arb
B1DTSRAGAXK
nio.
. Twardauskas
donos Twardauskas gimė
duotdawo in tern
Skrzypne, Lankuosene toli Plelandas aedetdaw
aawo. Paėjo jis it senalenkiu
mokinosy.
Szlechtu, ka jo senei turėjo ne
Wiena karta matas dynstas prie karalistes
tamsy, lietus pi
Lanku, Kaip rodos giminewoitiedro ir wejea b
sy su gimine Krasynsku, giwežas net medžei br
nanain V engrave, GaHcyįo.
pie wydurnakte
Tykiai ne žinome kokam
, niekam nieką ne
mete gimė, tiktai tiek tinę, jog
’ symyslijas, paim
szeszioliktam amžije, o bus aėjo in ta wieta.
pie trys užimtai metu, ui panaKada jau bnw
woimo Lanku karalaus Zygsėdo ant paprast
įminto Augusto (no 1548 igi
ne ilgai trukus, t
kawos boksztut
Knr ir kaip sawo jaunas die
muszt 12 adina
nas pargiweno, apie tai nežino,
szaukt trys kart
tiktai nog to laiko žine, kada
welne! prybukie!
mokinos)’ Krokawos akademiTame pasydai
žaibai ir perkūnai
Nog to tai laiko pradedant, pradėjo drėbėt ir
turyme norynt up suwys tykius Twardausko atsy
padawymus, bet jau apie jo stojo priesz ji.
darbus ira žine, igi laikui kada Twardauskas sti
no szito swieto iszniko.
, ir žurejo in ’
mes
Jaunas sawo dienas, kaip jau ant
t 10 žingsniu st<
stow
pasakeuwareKrok»we,bamo Twardauskas
'
Idnosy ant gidintoįaus (dakta- lijo
' ka cze pradėt.
ro,) akademijo, o jau tada bu Tame welnes ai
wo garsynga ir toli nuskelbta. žodžeis:
Daug jaunuwes tame laike mo — Ko reikalai
kinosy tam mieste ir ne reika- kam mane szauki
lawo jeszkotie mokslo užrube- je?
linuose uniwersytetuose.
Kala kalbėjo, t

INŽENGA

Twardauskas, butdamas Kro ugnis ir tlnmai.
i kawe, sposabijosy ant gidinto- Twardauskas dr
jaus, korys tai stonas jam pati Žinai jog esmudn
ko. Butdamas miletoju mokslo esmu godus žinesi
prigimto, emesydelnuobodumo wysko dažinotirbi
prie mokslo matematykos, fizy už wysus. Noru tz
kos, chemijos ir astronomijos žinotie
,
kur būna dy
. ir labai emesy prie tu moksli- | >ai žemeje. Del t<
ezkudalu. Par sawo akiwuma, jreikaiawau idant
daejo to, jog prastam žmogui pasakitum.
.
ne buwo galima suprast toka ' Net welniui ho
jis sutwertdawo, žodžiu kal sudrėbėjo, kada ižj
bant stebuklingus daigins dyr- gu kalbanti apie to
boi
Pentynu in žeme

Tame laike swietas buwo net kalnai sudrėbėj
tamsus ir pylnas mokiu burtu ke:
taip tarp žemesnes klases, kai Dastatysu taw w
po ir auksztesnes o ir pats kąra’ reikalauji, wyska
lūs isz to ne ižsyskire.
asz reikalauju nogi
Kada pastojo gidintoju, tada1 po septiniu metu s
lankei su prastois žmonimis tu- kurni prie manes pn
; rejo pažinti. 0 kad buwo jau — Tinku ant t<
nas, megtdawo tankei kokes Twardauskas, o pai
įnoryut klastas darit, isz ko resaw po noee,-(
žmonis ne mažai stebejosy. taw pasyseks paimti
Žmonis-kaip žmonis, pradėjo me. Pasylenkes an

wysaip pasakot, jog ne su gera■ raszeilga kontraktą
dwase tai dyrba.
ba net ant janezio sk
j Tos jo wysoe klastos, daejoi dėjo labai daug wy
ansa mokintu profesorių ir ku artykulu ant ko wel
nigu, ir tas isz to pasydare, jog Twardauskas su si
turėjo iszKrokawoižbegt.
krauju ižpyrszto-p
■ Nusydawe in Czechus ir in Welnes, papraszes
Wokietije, nes tenais ne ilgai ska idant tankei in I
užtruko.
syla-kitu, dd pasi
Okad jam ne gerai ejosy ir'
vargas pradėjo spaust, prie:
tamjautesy,jog dane suwys
ira mokintu, pastanawijo sugriž-ztie in Krokawa, idant
parsymaines prawarde galėtu
tolaus mokintis.

kaipdarit—tuojausi
džei žeme.
Pagal ta kontrak
dauskas su welneis
ir akėjo par 7 meta
turėjo daritie ka je:
be jokio atsysakimo

GiwenoKrokawe tikai, kaip' Twardauskas džei
pele po szluota ir sznipinejo' jog rado ko jeszko
mokslu žines, par-ka doug nau- su welniu susyejtda
isztempes klausė j<
Nes kaip tai ako: „Katras mokslu.
daug moka, tai ir da dangeus Da ir szendien ne
J»ry žinot”.
kawo ant kalno rant

i Taip ir Twardauskui ėjo; urwa, kuroje kaip l
fdumaa žinios ir dasiekimas sakoje, Twardauska

INŽENGA

Mieste Freelanbe ira ant pardawymo namaj ant dwieju
ne, jog
familiju.
kalnas

Ne wienas atrasze pas mane gromata ktaustdamas apie tolesny trau
ki historyjos Twardausko. Buwo po
teisybei mynawota gazietoje „Saule”
apie ta dydy ragaui, nes tiktai ne ilga
dainele, kure pardejau ant Lietuwysz
ko liezuwio isu knigu Micke .viczaus,
nes dabar cze padedu wysa Twardau
sko giwenima ir jo klastas.

Raudos atnesza 15 doleriu
me užant
menesio ir stowi pi-ieszajs
ir ka• asabu Slowiaku bažnicze kuriuose
nawet butu možna padaritie
gera bizni, del to jago kas no
rėtu dasyžinot tegul paklausė
I.
pas

JOHNfiUGENS
s pasn
aus ant
neto, ba I

O tas parodis.—
DYDYS RAGANIS

Atsakimai

>a žino
Kodėl Jus brolei isz Lietume tūry
wos
ne duodate apie sawe žinot,
le kausar
gaunat
„Soule” ir po kiek
t ir sme
potam numeni gaunat, ba ta žine ira
sniege del manes reikalinga; ir arkož
li tai ro- na nedele gaunat. Ne sėdėkit
prosza- kaip kelmai apsamanoja.
>.. patįs
Del katrų likos „Saule” suiu nuejsl laikita o nory ja gaut, tada te
)sy, o ant gul pynigus atsuncze o sulaitęs reika- kitus numerus aplaikis. O kat
ina daug ras ne nory, idant butu laik• kitokiu rasztije pakwitawotu, tada te
amatit.
gul ma duoda žine apie tai o
o! be-je; gaus laiszka, jog pynigus prymsydabo- emeu. Daug labai taip nory ir
5z mysliju ne žinnu del ko, norynt susyba jago1 prantu....
>žnam paTiek to ir taip gerai.
aniu”- uj,
Del P. isz Mahanoy Plain.
i, ba wiruAcziu už ejles, praszau daug padawigeus.
its ant maaug wietos
Del kėlu ta pati:- O braliczei!
„Saules” tūry dydeli zoucze wiruiena nauje- posti ir kožnas, norynt dabar
no Redin- atsyszauke tai gauna wySusnu
cze Maha- merus tiktai pyrmo ne ba tas
uo nupuolė ižsybaige o ir historyju ne praleis no tyl- dže.

Jonos Twardauskas gime
Skrzypne, Lankuose netoli Pleszawo. Paėjo jis iž senalenkiu
Szlechtu, ka jo senei turėjo ne
mažas dynstas prie karalistes
Lanku. Kaip rodosgiminewosy su gimine Krasynsku, giwenancziu Wengrawe, Galicyjo.
Tykrai ne žinome kokiam
mete gimė, tiktai tiek žine, jog
szeszioliktam amžije, o bus apie trys szimtai metu, už panawoimo Ijauku karalaus Zygmunto Augusto ( no 1548 igi

Kur ir kaip sawo jaunas die
naspargiweno, apie tai ne žine,
tiktai nog to laiko žine, kada
mokinosy Krokawos akademijo.
Nog to tai laiko pradedant,
■i
i turyme norynt np suwys tykrus

) kad juos
esy, o kuoNe buwo
>ms kojoms
is toki?...
ip j e wady-

• A. P. Asz ne kaltas, brolu
kai, žinai, jog sauso niekas ne
klauso taw patinka „Saule” ka
asz tikiu, nes žinokie, jog ir
del manes patinka tie, ku už
moka už dailinima „Saules” o
;to einasy; ipacz du doleru - už ciela me
katram ne- ta.
i tūry seiįmonim gal
'o buwyma
Del gero wiro in Clevelanda:
s daug da— Atsunskie brolukai ejles o
duoda ap- jus patalpintos.
nas pažino
jos stengiluoša žeme
JUODWARNIS.
Diewas pry
TJž giružes teka upe,
s ne atbu
Prie jos kaimas puikus,
do byle koJuoda-warnis ten nutupe,
auwymo del
Ir lest, szauke waikus.
ago žmogus
Jeszko maisto ten po lauka,
o tegul tik
Kur kardai skambėjo,
itės, tada be
Snape laike balta ranka,
•ytoleje giAnt jos žied’s žibėjo.
pieka ame-

ininku arba

d naudos;
adaneirgal[wos.]
wieta paikit,
aikit?
y sawes,
ves.
iry būtie kož
ii kožnas paelgesy ir to
ne klauso.
io rodos,
s ne naudos,
ta-gi

dede.

.SZIS „SAU5 NO PRA-

NUMERUS
J NE PAR

TORYJES.

Isz kur warne atsyradai,
Tu ir tawo waikai,
Kur ta balta ranka gawai,
Kure snape laikai.

padawymus, bet jau apie jo
darbus ira žine, igi laikui kada
no szito sudėto iszniko.
Jaunas sawo dienas, kaip jau
pasakeu ware Krokawe, ba mo
kinosy ant gidintojaus (dakta
ro,) akademijo, o jau tada bu
wo garsynga ir toli nuskelbta.
Daug jaunuwes tame laike mo
kinosy tam mieste ir ne reika
laut jeszkotie mokslo užrubežinuose uniwersytetuose.

Twardauskas, butdamas Kro
kawe, sposabijosy ant gidinto
jaus, kurys tai stonas jam pati
ko. Butdamas miletoju mokslo
prigimto, eraesy del nuobodumo
prie mokslo matematykos, fizy
kos, chemijos ir astronomijos
ir labai emesy prie tu moksliszku dalu. Par sawo akiwuma,
daejo to, jog prastam žmogui
ne buwo galima suprast to ka
jis sutwertdawo, žodžiu kal
bant stebuklingus daigtus dyrbo.

: Tame laike swietas buwo
tamsus ir pylnas wysokiu burtu
taip tarp žemesnes klasos, kai
po ir auksztesnes o ir pats kara
-lūs isz to ne ižsyskire.
j Kada pastojo gidintoju, tada
tankei su prastois žmonimis tu
rėjo pažinti. O kad buwo jauInas, megtdawo tankei kokes
; norynt klastas darit, isz ko
žmonis ne mažai stebejosy.
Žmonis-kaip žmonis, pradėjo

wysaip pasakot, jog ne su gera
dwase tai dyrba.

; Tos jo wysos klastos, daejo
ausn mokintu profesorių ir ku
Mergužėle! ten giruže,
nigu, ir tas isz topasydare, jog
Didi kare buwo:
turėjo isz Krokawo ižbegt.
Kardai skambe, kulkos nže,
Nusydawe in Czechus ir in
Jaunu daug pražuwo.
"Wokietije, nes fenais ne ilgai
užtruko.
Rase žmonis laidodami,
I O kad jam ne gerai ejosy ir
Kimus wiru narsiu,
wargas
pradėjo spaust, prie
Bere smiltis raudodami,
tam
jautesy,
jog da ne suwys
Ant ju akiu drąsiu.
ira mokintu, pastanawijo suStaugė wylkai ir maitinas,
grižsztie in Krokawa, idant
Draskitdami kunus,
parsymaines prawarde galėtu
Blaszke rankas ten motynos,
tolaus mokintis.
Ap werktdamos sūnūs.
r Giweno Krokawe tikai, kaip
Mergužėle girdatdama,
pele po szluota ir sznipinejo
Rankeles nuleido,
mokslu žines, par-ka doug nau
Werke gailei dusautdama,
dojo.
Ir puolė ant weido.
| Nes kaip tai sako: „Katras

Dabar žinau kas pražnu’Oį.
Keno ranka balta,
Tasai žiedas mano buwo,
O asz jo jam kalta.
F. p.
Isz Mihanoj Pine.

tajemnicziu swieto ir noturos, niu sėdėjo ir žmonis wadyna
ka priesz akis žmogaus užslėp „Twardausko szkala”.
ta, ne dawe jam spakainastes,
Kaip tik su welniu padare
sutarti, tuojaus Twardauskas
ne saw wietos ne rado.
Sznipinejo po wysokes kni- ingijo neswietiszkos galibes ir.
gas ir užtiko wiena ne žine kur mačy raganawimo, par-ka apie
ir kaip ij wadynosy. Buwo tai wyska galėjo padarit.
Jau sawo žine parėjo wysus
suwys sena, o kuroje rado: kaip
welne prysyszaukt ir kur jo profesorus ir atwyrei- ant rynkos Krokawe rode sawo galin
jeszkot.
Ne toli Krokawos, ant jo gi- gumą.
Twardauskas naudotdamas
lukp, ar ne giluko, radosy toke
■wiena wieta, arba butine wel- isz laiko, pradėjo atsyduotie
wysokioms zobowoms, gere,
nio.
Twardauskas tankei nusy- hulawojo ir su mergoms užsyduotdawo in fenais, ir ilgas wa dejo; niekuo ne apsyleido.
landas sedetdawo o nuolatos
Ar diena, ar nakti, wysad
mokinosy.
buwo linksmas, wysad girtas;
Wiena karta - naktis buwo dainawo ir statesy dydelu po
tamsy, lietus puolė kaip isz nu.
wiedro ir wejes buwo ne ma
Kepure ant szalies, niekuo
žas net medžei braszkejo.— A- ne apsyleido, o ir welniu ne bi
pie wydurnakte Twardauskas jojo, ba myslijo juos prygaut.
niekam nieką ne pasakęs - užKožnas jo bijojo ir lenkesy
symyslijas, paimtas baime, nu kaip no tykro welnio.
ėjo iii ta wieta.
Kada jau buwo tojewietoje,
sėdo ant paprasto kelmelo ir
Wiena karta užsymyslijas
ne ilgai trukus, pradėjo Kro
kawos boksztuose
ziegorei waiksztiojo pa pakaju ir tarė
muszt 12 adina ir jis pradėjo in sawe: — Kas isz to ? wysy
szaukt trys kartus: „welne! manes bijo ir lenkesy kaip no
pawietres, wienok esmu szetowelne! prybukie!”
Tame pasydare szturmas, niszku tarnu ir ju newalninku.
žaibai ir perkūnai muszt, žeme Už auksa ir .sydabra pasydapradėjo drėbėt ir tuojaus szale weu, o ir to in wales ne turu,Twardausko atsywere žeme ir metai pasybaigs ir raszkažiu
ne datirsu. Kam ma czedit wel
stojo priesz ji.
Twardauskas stowejo be bai niu?— Reike juos kankit.- Ej,
mes ir žurejo in welne kurys welne! welne! welne! prybu
ant 10 žingsniu stowejo nog jo. kie ka greiczeuse - paszauke
Twardauskas stowejo ir mys- linksmai ir sėdo ant kėdės,
lauktdamas welnio.
Szitai
lijo ka cze pradėt.
puksztelejo
par
kamynainstuTame welnes atsyliepe tais
ba dūmai ir kibirksztis - uži
žodžeis:
— Ko reikalauji ponas? - mąs baisus- stojo welnes sawo
kam mane szauki toje adino- pawydale.
— Ko nory Twardauske,
je?
szitai esmu ant tawo pareikaKada kalbėjo, ėjo iž nasrų
lawymo,— tare welnes.
ugnis ir durnai.
Twardauskas akis insmeiges
Twardauskas drasei tarė: —
in welne drasei, tare:
Žinai jog esmu drąsus szleclita,
Milimas welne, ne pikie ant
esmu godus žines o noretdamas
manes, jog asz tawe tankei rei
wysko dažinot ir būtie kitreusu
kalauju, nes asz reikalauju
už wysus. Noru taipos-gi dapynigu, ba kaip matau, ir prie
žinotie kur buna dydžeusy skar
welniu, busu ubagas, be pyni
bai žemeje. Del to tawe pagu niekai giwenimas ir neraka
reikalawau idant del manes
pradėt.
pasakitum.
Idant turetie gera žoposti
Net weluiui kuodas ir ragai
pynigu ir nuolatos tawes ne
sudrėbėjo, kada ižgirdo žmo
praszit, sudekie del manes ko
gų kalbanti apie tokius norus.
kio norynt aplinkine, maža
Pentynu in žeme tryptelėjo,
skarbcziu, del mano reikalu.
net kalnai sudrėbėjo ir paszauSurinkie isz wysu Lanku wysa
ke:
sydabra, nuneszkie in wiena
Dastatysu taw wyska ka tik
daigta ir suleidęs in wiena szmo
reikalauji, wyska turesy, nes
ta užpilkie žemeje; žurekie iasz reikalauju nog tawes, idant
dant niekas ne užtiktu. Kada
po septiniu metu su dusze ir
del manes pryreiks, tai asz imkunti prie manes pryguletum.
su, o kaip pabaigsi! daugeus
— Tinku ant to, - atsake
reikalausu.
Twardauskas, o pamyslijas ta
Welnes linktelejas su galwa,
re saw po nose, - gausy jago
tare:— Wyska turesy katiktai
taw pasyseks paimti e mane Ri
nory— busy kantentas. Tiktai
me. Pasylenkes ant kėlu, paka tawes praszisu: del menko
rasze ilga kontrakta ( cyrograf )
daigto manes ne prywalai
ba net ant jauczio skuros o pryszaukt, ba tiktai sarmata del
dejo labai daug wysokiu sawo
manes darai ir prasty welnei
artykulu ant ko welnes tiko ir
isz manes juokesy, o žinai jog
Twardauskas su sawo locnu
asz esmu wiresniu, tai lig ne
krauju iž pyrszto- pasyrasze.
iszpuola, ba ir welnes tūry žiWelnes, papraszes Twardaunotie kuom jis ira.
ska idant tankei in ta wieta atsyla"kitu, del pasymokinimo
(Tolaus bus.)
kaip darit—tuojausnuejo skradžei žeme.

mai, kaip baisei iszrodo tas
J . J• Bobin
tygrysas!
Džimas: — O - ne, jis taip
ne ira baisus kaip muso bosas. GLAUNAS AGENTAS LAJWA-KORCZIU [ szipkorozia. ]
Kada tik asz pamatau, tai net
mano wysos gislos sudreba.
SHENANDOAA, Pa.

Pyrmtitinis agentu Sheea*
Likos ivienas drūtas lauferys
doah‘e Pa. ka ižduoda seipkortu
statitas priesz Suda ii’ sudže
paklausė:— Ar tūry apgintoju
ant geransu ir druczansn lajwu
(lajery) kurys tawe gintu ?
o pigen pardaoda ne kajp kiti
— Ma ne reikie apgintojaus, da asz turu tiek wieko
agentai. Ant wysu linijų gali kelant ar isz Europos ar in tenajs. Nieką®
jog cze wysus iždaužitau.
ne buna abgautu keloneje par latrus kurie tiko prystowose ant pakelewingu
ba kožnas ira po gera apieka kompanios. Taipos-gi suncze pynigua in
wysas dales swieto ir majno ant wysokiu, o brangeuse užmoka už kitoa že
Wylkowyszki, pas Zundeliemes pynigus ne kaip kiti agentai.
ne wiena moteryszke liepe atGalite wysy drasei pas mane atsyszaukt ne tik iž Shenandoah nes ir ūc
mieruot sawo mergaitei korto
kitu wietu o kožnas džeugsys.
ant jekes, nes jei nudawe, jog
Dei wysu gerai welijeutis:
mastas par trumpas tada tarė
in Zundeliene:— Klausyk Zun'
J. J. BOBIN.
26—7—88.
deliene, tawo mastas suwys
\ora..
trumpas!
■ne) n
— Nu, ka taiskadije? tegul
jam trumpas, ale jam storas.

Naczelninkas in wiena poną:
— Nu szto, koki pas jus uradzojei, ar užaugo wyskas gerai?
— Ne wyskas, ponas naczelninke — ne wyskas, padotkai,
kad ir lietingas metas, tie tai
užaugo ir da auga nuolatos.

>

CHA. CONWAY.
SHENANANDOAH‘E,Pa. •

— Juozai, pakirsk tu mal
Ant kampo ulicziu Center ir Main, szale geležinio kromo, na
ku!
— Tai we, asz kiršu malkas, me Bidelo.
oj ka žmonis pasakis kaip sztor
SzAviežei pargabentos drapanos isz Philadelphios ir New
ninkas malkas kirs?
Yorko Avy šokio gatunko iž druczeuso ir gerauso ceikio, pui
kaus darbo.
Daržininkas nuėjo pas waita
KELNES iž francuzyszko cejkio padaro už $ 5,oo ir daugeu.
ant proivos, o su juo drauge ir
sunūs kurys da niekad ne bu
SKRYBĖLĖS, SZLIKAJ
wo pas waita. Po prowai su
grįžo sūnūs Avienas, o motyna ir Atysoki iviryszki parėdai randasy, o tai Avys iž geransu fab
paklausė:
ryku ir krautuwin.
— O ka, Jonuk, ar tete ižgraijo proAva?
D Y D E L E GERADEISTE!!!
— Ižgraijo mamite!
— Tai kur užtruko ?
Jago žmogus ne gali susyszneket angelskaj, tai tam krome
— Jis da pasyliko, ir tuojaus
ira wirai ka szneka lietuAvyszkai.
pareis, tiktai atsyms 25 riksz* ■
tes.
Ne užmyrszkite apie t a i s y n g a k u p c z n , kurys no-

U ŽMOKEJO UŽ EAJKRASZTI ry kaipo katalikas del kataliku taisyngai tarnaut.

„-S-A-U-L-E-“
Dyrba ir- užsteluotus autus no 8 15,oo ir tolaus, iž kokio kas pasy-

SZITIE OBYWATELEJ.
A. Arminajtis, isz N. Boston,
J. Merczajtis, ,, M. City,
W. Szmulksztis,
„
J. Szymanawicze, „ Pittstono,
J. Zwairaitis,
,, Bostono,
W. Ažutis,
„ Readingo,
A. Zelwis,
„
M. Maczis.
„
„
J. Dielinikaitis. ,, Erie,
T. Wuosynis,
u Williamsport,
J. Kiczas,
„
„
R. Prydotkas, „ Chster,
J. Rewynskas, „
„
I. Margewicza, „ Buffalo,
J. Garbukas,
„ Watertown,
A. Kemeža,
„ Trenton,
W. Lopeta,
„ Paterson,

1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2

Roz. Gintariute, „ Bay City,
1
J, Grumblis,
„ Newport,
2
A. Rudwalis,
.,
,,
1
S. Zekas,
„ Aubru,
2
M. Simon,
„ Springfield,
1
M. Kilikauckas, „
„
2
L. Rastauckas, „ New Yorko,
2
A. Genbewicze, „ New London, 1
S. Zorskis,
„ Malden,
2

Pagal ta kontrakta, Twar
Jnoli-aj.
dauskas su welneis wysais are
Kas užmokėjo, o nebuwo pakwitawotu, te
ir akėjo par 7 metus ir wyska
gul loekawai atsyszauke in lip diet a ,8AULBS‘
Nuotaka in sawo jauniki:—
turėjo daritie ka jems liepe Te, mano brangus pora szkarbe jokio atsysakimo.
petku nog manes kaipo dowa- I^RODIKLE DEL WYSU.
Twardauskas džeugesy labaj nu.
jog rado ko jeszkojo; tankei
— Girk saw wysus, o asz norynt Pittstono Blažio
Jaunikis:- Acziu taw Agute, salima
ir Tepluszio sztora pagirsu.
su welniu susyejtdawo ir ausys dewesu par wysa sawo giweWirai!,
žiurekito, ne pas wiena ne pyrkiteczeba
isztempes klausė jo rodos ir nima!!!
tu kaip tik pas Fr. Urbaity Szamokuose ir ne wie
n as taip drntu ne padaro haip jie.
mokslu.

daug moka, tai ir da daugeus
Da ir szendien ne toli Kro
noiy žinot”.
Du szleitpikerei nuėjo pažukawo ant kalno randasy szalije
retie zweriu in cyrkusa, tada
B.Taip ir Twardauskui ėjo; urwa, kuroje kaip žmonis
godumas žinios ir dasiekiraas sakoje, Twardauskas su wel- J wienas paszauke:— Žurek Dži-

NAUJĖS KKOMASI

Ne Reikie Daktaro.

— Kad ji galas, taDubaucLaisz Mohanojane! Ka
da tih asz susergu tai begu pas ji ant arielkos tai
had ižgeriu etyLleir tai rodos žmogus deezimta
metu jaunesniu pasydarai. Tai wiruti ne masLolu
caras ne tūry.

renka ceikio pagal naujausos neszones.

TAI NE ŽTNOI
Jago tu nuwažuosy in Shenandoah, taj užbegkie
pas Szmeraucka. ka giwena ne toli dydziojo kro.
mo Radzewiczaus. Asz wys pas ji už einu, tai
kaip tegeriu stykleli, tai rodos ant swieto užgemn
Wirai wysy pas Szmerfltacka! I!
O kad juos kwaraba pagrėbtu tuos ziegorninkus, wakar sutaisė ziegorell ir brangei nžmakeiau,
o jau szendien stowy.
Jago nory turėt gerai pataisita ziegorell, tai nunesrk pas Lauryną Newuli: tas walkine gerai pa
taiso o ir taip nelupa kaip kiti.

— Kibą tu Janai prie raiteli! shteijei kad kojes
tūry krejwas?
— Kas taw krejwos 1 czebatai te kripia. Kad ta
szeucziu galwos nukriptu in szali kaip tie czebata.
— Jau asz taw ne wiena karta sakeu; jog ne pas
wiena ne ejkie, kaip tik pas Antana Grygleti; tas
wiras kada padaro czebatus ar kamaszus, tai koje
iszrodo kaip ponajtio, ir krejweuses kojes ižtaiso

4-10-88.
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Jago kas atwažuos in Shenandoah, Pa. ipacz
Readingo geležinkelu, tai tegul užeina in salnna
po nnmeru 837 pas ANTANA MAL1SZAUCKA,
szale dipo. Ten kožnas gaus ne tik wysokiu ge
ru gėrimu, nes ir prieteliszka rodą.
TAI DIWAI JOG NE ŽINOJO.

-- Wirai II azleto no! juk Mateuszas Wilkauskas tūry puiku groser—sztory o ir pulku tawora.
Sawas del sawo tūry duot uždyrbtie,
Niekados ne peiktie, tiktai girtis.
Geranses ir taisyngeuses sztornlnkaa Shamohuose JUOZAS MAJAUCKAS

Oj tu pareze! Asz u± Screntu Szmeraucka gatawas deszlmts kartu pryslegt—už jo taisynguma ir
geruma gėrimu.
— Tai ne, nawatna ta.wo p as ak a. Bene tu matei
Kur dydesny KromalrKūr taip taisyngai su žmo
nimis apsyeina Kaip Dazletono SiawycKai?
Tai-gi wireli, ar ne?

ALEZ. MAY;
XSvDas pakajž®B,X
Arba kaip tai žmonis wady

na: „Skwajerys“ Ofiica tūry
ne toli „Mansion House.“ Tai
pos-gi ira Agentu no draugistes naudyngos dėt kožnos asabos.
Ira tai žmogus taisyngensesi
isz skwajeru, koki cze Maha
noy City randasy ir kožnaawienas su reikalais tegul pąą ji;
ejna.

! szono, o aplinkui žemes ižspar- pakampes, skunetdamnsy, jog'
dytos ezebatais. Baisy myslisji jei labai galwa sopa. Naktį j
I1 A.
apėmė, nes da ne tikėjo. Nu- klejojo ir turėjo pargabentie SHENANDOAH
isz
miesto
gidintoju,
kurys
už'
bego
pas
Andriu,
ba
tas
buwo
ir jos <lii wimj.
kitresnis ir taukei jo rodos sie- raszes giduoles iszwažewo ad—ra—
kesy. Kada tai pasakė, susy- Ogalos. Par du menesus buwo
maisze ižgirdes ir ant sik jokes apimta sziltine ir niekas ne sa(Tykra tejsybe.)
kejog iszliks. Ne numirė wierodos ne galėjo duot.
nok ba Diewas da paliko ant,
Jurgis
turėjo
da
wilti
ne
dyParasze
dele, jog galėjo kur nuejtie, o sunkesniu kenteimu!
D. T. B.
Pastojus iszlowos iž sunkios
Andrus kitaip myslijo. Ne
ir
girdėtas daigtas, idant gaspa- ligos ir buwo apie pareiga uždyne pametus puodus ant ug mirszus nes po kokiam laikui
nies kur galėtu užtrukt. Ėjo we pradėjo apie wyska atsymynt.
Tolesnys traukis.
taabudo pas szulinipažuretieli- Papasakojo: kaip ja suryszta
Atėjo pawasarys. Ladai no kuso pedsakio. O kada ėjo, weže, kaip ij szauke pagetbos,
upiu nuslynko, piewos uszžala- pasytyko uliezoje ūkininką no kaip nuėmė no wežimo ir in
wo, gaspadorei pradėjo krutin kito galo kaimo, kurys paswei- kokia urwa jnnesze o kaip il
kines juos-du, paklausė apie ju gai buwo, ne žinojo, nes kaip
tys apie taukus.
Dyrba stilus iž gerauso ceikio ir taip
Ir szeimina Jurgio dyrbo rupesni, ba tuojaus pažino, o isztruko, ne atsymena ba buwo
laukuose, Katre luobesy namie dažinojas, jog Katrės jeszko, liga apimta; kaip tropijo iii pygei, kaip kremuose gautu, ba apre
sawo kaima to ne galėjo paša- data padaro no 10 igi 25 doleru o kel
je, kaipo galwa wysu, ba wyre, užlaužęs rankas paszauke:
kit. Buwo labai inbauginta, o nes pasuwa už trys dol.
—
O-gi
ne
persenei
mateu
ta
pagiwulus szere ir in kožna kam
kada pasweiko, jokiu dalikli Taipos-gi parduoda SZIPKORTES
laikiPowila,
kada
saulele
j
dosy,
puti uszžurejo. Ir szendien wi
re wakariene. Stowejo prie ug wažewo par kaima ir dabar ti- ne norėjo laukan iszejt. Wy- ka pygeuse ant wysokiu lajwu, ba
nies, myslijo apie pareiga ir cze ėjau pas tawe, Jurgi, idant dur-dieni laike durys užstum
,ury ta paeze agentūra ka Rajsas
wysaip jos galwoje wartesy. pasakitie apie ji, ba kur-gi wa- tas jago kadai butdawo wiena
turėjo. Suncze taipos-gi pynigus in
Ar jos dusze pryjaute, kas su žuotu, jago ne pas jus? O tas grinezeje, jog ne sawo wiro,
newydonas, kada jus ne buwo ne žento ne norėjo inleist. Jur wysas dalys swieto, tiesog in namus
jai nusydet ketyno?
gis pastanawijo aptwerfie kie ir ant wysokiu iszmaino. Ne užmyszDel partraukimo myslu, pa namie, paeze pagriebė!
mą aukszta twora ir ne ilgai kite apie ta taisynga wira kuri paži
Jurgis
ir
Andrus,
norynt
agriebė už wiedro ir nubėgo
wandenio noryt ne reikėjo, o pie tai pyrma myslijo, nes tuos laukus, pyrko storu lentų ir no wysam Shenandoah'e,
jau pradėjo temt; buwo wysur žodžius ižgiide, nutyrpo!.... apsytwere ir bromą su geleži
26—"—ss
ttka, ba oszymas Dniestro bu Dabar jau buwo twyrtais, jog ne spina, Insytaise dų pyktųs
wo girdėtas, ka ne partoli plau ja Powitas pagriebei Rupestys szunis, kuruos pryrakino prie
ki. Katre iszejus laukan, sto tewo ir waiku buwo dydele - bromo o ant nakties paleistdawejo ilgai ir klausė ar ne izgirs Andrus buwo kaip nunlyres, wo. Tokio užtvvoro žmoniuke
pareinančiu isz tauku no dar ne žinojo ka padarit. Ta žine apsyspakaino, o wirai tada ga
bo, ne paregėjus nieką, ėjo su tuojaus pasklido po wysa kai lėjo užsyimtie lauko darbais.
wiedru - nesyskubyno. Pry- ma, žmonis pradėjo kuopitis ir
Tolaus bus.
ėjus prie szulinio, pastate wie- wysaip rodawot. M ieni gailedra ant žemes, ba jei nudawe, josy Jurgio, antry prytaike, jog
CYRAPAS GIDINDIS WYSO
rodos kas eina. Apsydairus in Powilui prygulejo pati, ir jog
KE.S LIGAS, ISZ WAJSEUS
SZA^TAS ADUS
szalis suszuko baisei. Buwo tai pagriebė, tai nieko pykto ir
EIGOS:
prieszingo
ne
padare,
tiktai
kai
Powitas, kurys greit prie jos
pryszoko ir už ranku nutwere. po sawo toena paėmė.
Kurys gido wysokes ligas ir tai GARDI ARIELKA, SIIENANDOAIPE poe
Dowanai nebage szauke pagetTuoni taik Andrus su žentu so pagaditus wydurus ir ira ne kiau
JURGI WASIUKEWICZIU
bos—nieką ne maczijo, ba wy- Katrės rodawojo in kure szali rus kaip kitos giduoles.
sy buwo taukuose.
galėjo Powitas bėgt- pasyrode,
Ira tai giduole ant wysokiu ligų: ne toli no Roadingo dipo. Wirai ne ožmirezkite*
Katre ne girdėjo tu žodžiu, jog keli mate, kaip par kaima gido GALAVOS skaudeima, UŽ SY23-B-88
tyktai blaszkesy in szalis norėt- wažewo, nes grižtantio niekas SZALDIMA ir DRUGĮ; Uždė
tas
likos
tam-tieze
dydelis
fabrykas
dama isz trukt isz ranku newy- ne mate; tada sziek tiek žinojo,
del gero žmonių „California Fig Sy
dono. Powitas ne paleido ir ry- nes gale kaimo buwo križkele,
rup Company.” Parsyduoda pleczkuszo jos rankas. Kada suryszo, weta niekas. Ižsyktausynejo; tes po 5o centu ir po Sl,oo.
užsymete ja ant pecziu irnesze kokio plauko arklei idant žino Cze Mahanoy City niekur ne gauprie tworos, o kaip danesze už- tu ka paklaust, jago koki žmo syte, tiktai pas poną C- C. Hogenszwilpe baisu pelėdos. Tame gų pasytyktu. Tada Andrus bucli.
pryszoko jo draugas, pryeme pryejas tare in Jurgi:- Na kū
Katre isz ranku Powito par mai, neira ka ilgai myslit reike
geležinio taworo
twora, potam ir Powitas par- ka-greiezause wjitis, o gal paJ. H. E K I C H ‘ 0
szoko ir greitai nuwytko taku wjisyme. Susyrodawojo ant
užktuonems kur ne toli stowe galo; jog Andrus su Jurgiu
MAHANOY—CITY P a.
jo wežimas, ant kurio uždeja wjisys wienu kėlu, o žentas su
Ant uliczoB west CENTRE, Nu, 29. Ten gan
prytroszkuse motery suplakė kitu drutu wiru kitu. Už waMahanoy City, P a.
■yte wysokiu, darbiniu noezinu Ir blekiniu sudn
arklus ir taip pleszkejo net že landeles du wežimai iszpiszkejo
10-8-88.
me dundėjo o už walandos wy- isz kaimo, kaip tik arklei inkaskas nutylo
byno. Žmonis ižsyskirste kožJurgis taukuose spakainai nas pas sawe ir tiktai likos
procewojo ir spakainai grižo waikai pagriebtos motynos nu^DYDELE KRAUTUWE
namon, nesytyketdamas nelai ludyme ir aszarose.
mes kokie ji lauke. Parejas
C z e b a t u ir c z e w e r i k u
Už dwieju dienu sugrižo
nomon su waikais ir szejmina, wejikai, smutni nieką ne nau
pas
nusydywijo radęs ugni ižgesuse doja!
Alaus.
Mydaue.
ant kamyno, wakariene ne daIn ketwyrta diena po pagrie
Rūmo,
nįino.
wyruset o ne radęs paczios la
bymui paczios, sėdėjo Jurgis
ir arielkos.
bai užsyrustyno ba myslio jog
su Andrum prie grinezes ant Cygani ne gire, ba tie patis giresL.
kaiminuose užsykalbejo ir užsuolelo, ir taresy da ritojaus
myrszo apie wakariene. Žmo
sulaukus kelaūt jeszkot, ne su
SHENANDOAHE, Pa.
gui nusydyrbusem wysa diena
wežimais nes pekszti ir kiaušyM
Akoms
tai labai pykta. Jurgis ne kannet geru žmonių — kaimas no
ant ui. Main, szale Baniszaucko
trei pradėjo kurt ugni, o szei
kaimo. Kada tai rodawojo nu .A.. Stankewicze
mina sukosy ant kiemo apie giGerause pasuwa czebatus no wysu szeucziu ilude, szitai inslenka par wartus
wulus. Po walandai isz ėjo
pacz darbinius.
Jago noryte pynigus nžsycze
keke tai moterys. Jurgis ižsyk malawoje labai puikei, ne tik wysolaukan, paszaukt duktere ir lie
dint, tai ne pas nieką ne ejkite, kaip tik pas ji.
ne pažines paklausė:
kius nemuš nes ir literas ant medžio
pė jeszkot motynos pas katra
0-9-88
— Kas ten?
norynt isz kaiminu, o pats grį
ir ant styklo. Jago kas norėtu apie
— Tilek!— paslėpk mane! ždamas in grincze marmėjo po
ji dažtnot, tegul paklausė kožno wieatsyliepe
pažinstamas balsas.
nose:—Tai wireli! na kur ij
Paszoko abudu, ir Katre no Shenandoah’e P a.
dabar galėtu but? puodai szalGERAUSE USZEJGA
pylna
ižgastes — drebetdama
ti, jau tai bus ne maža walanjau laikesy už sawo wiro.
da kaip ij iszejo.
PAS
GERAUSE APTIEKA,
Duktė sugrižjis pasakė, jog
Jurgis inwede in grincze,
kaiminai jos ne regęjo ba da waikai apspyto, durys užstume,
-t-C. C. Hagenbuch’o-iA. BANISZAUCKA
ne senei sugrižo isz lauku no ba myslijo, jog atsyweje, nes
Ant uli. Centre, Num. 22,
darbo. Jurgis isz pradžes pyk- lauke buwo tika. Grinczej e
Shenandoah P a;
tas, pradėjo dabar. nerymaut, džeugesy nes su baime. Katre,
MAHANOY CITY, PA.
norynt ne jjryjaute nelaimes, norynt jos apie wyska kiaušyTEN
GALIMA GAUT WYSOKIU
kury ji patyko. Tam užsyno- nejo, nieką ne atsake, tiktai Ne tik ten gausy wysokiu giduolu, nes ir ro,da ligoje. Tajpos-gi randasy wysokios farbos
tėjo gert wandenio ir ne randa kas sikis prasze, idant ja pas laejus. warnisziu, parfumos k we pen tia ys mnjlas gėrimu kokiu
kas
wiedro; ižbego pats pasz szuli- lėptu ba ja wejesy! Norynt ja wysoki szepetūkal del dantų ir kitokį dalikal.
10-8-88. 1
ai,rauo wiedra parwersta anti ramyno nuolatos glaudesy in.
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kaip tam krome.

Tuksiantis n<

ir wiena

F.Boezkauskąs.

Mrauses Zeceris Ir
Uszžuretojas ■
OUKAHĘį

Ten, ne tiktai gausy pyrkt ciela apredala gatawa, nes gali
ir užsysteluot pagal sawo noro o ko-ne įvys tiek kasztuos.
Ta kroma kožnas Lietnvinil as žino ba jame ne wienas pyrko kelis sotus ir ilgen tleweja

PARASZE D. T

JfflIMl

no kaip steluotus pas kreuczus

HIjM'

Apie Zumana, karai)

Ne nzmirszkite jog giwenii ant uliczos Sout Main, iin. 10.

salos wą|ku C haledi

ir Badora clcsoraj
ChlBu.

80-B-88.

imiinEumn“

Pigeusos maszinos del suwymo!

(fcnataT. įrašau,

Wysam Shenandoah'e ne wiee.

nas isz agentu nė gali pigeir

maszina parduot, kaip tik J. Bo-

bina, ba pardawyneje už puse
pynigu ne kaip kitur.

Maszinos ira iž gerauso fabryko ir niekados ne genda.
N e užmy rszkite apie sawo se

na pažinstama kurys del Jus

daugeuse gero welije.

[Tolesnis molds]
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WYSOKIU TAWORU, MAHANOY CITY P a..
GAUT: SZYLKU, KASZMYKU WYSOKIO KOLOKO CK

TEN GALIMA

GATUNKO, WYI.N0NIU UĘJKIU IR KARTŪNU.

IPACZ DABAR ANT ŽIEMOS
Randasy wysoki
GŲ IR WAIKU, O

žiemiszki

KOTAJ dk! MOTERIŲ MER

TAI SI WYS UŽ PAMESTYNUS PYNIGUS IR WY

SOKIO sztaIto.
RANDASY TA.TPOS—Gi: SAVI.E-SAt'GEJ Ii:
BENTI ISZ GERAUSU FABRYKU IR

I.IET—SAUGEJ

USZ WYSOKIA

RYSZKOS .TEKUS IR ANT WYSOKIO AMZIO.

USZSY’CZEDIT

TA J NIEKUR NE E.JKITEt

[l’ARASOIJSj]

PREKIE. WYSOKIOS
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KOZNA MOTERISZKE AR MERGI

NA, GALI USZ MAŽUS PYNIGUS GERA.) APSYPYRKT.
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i CBADA
One line
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KRŪMAS.

REPBESE5TS THE lATfcRESTS OF
MA8LIV I5C.0OO LITIIHMBS
®
STATES

L. R e f o w i c h .

KRAUCZUS

agentas

Subscription only Tiro Dollars g
per year.
j

JAGO

NORITE PYNIGUS

KA.TP TIK PAS’.

Clen vy.

B S*. .5.

švilpto

9-8-88

Wiraj!

SSKAITIK:

Cygaraj!

ISZ PACZIOS TURKIJOS PARGABENTY PER
M. FADRAUCKA KURYS TŪRY

DYDELE KRAU

TUWE.

Kroatas wdgomu tawoni
Įg=A. DAJU8EW1CZAV8

m

oust:

SHENANDOAH PA NUMERAS BAKSO 312.
imt

J O II N A. S W A L M ,

John. J. Coyle,

Ant uliczos E. Centre num. 14,
agentas ka už asekuruoje gi- turi dydeli kroma, kureme randasy
§2,90

wasti (Life Insurance), ir wy.
sokius daigtus no ugnies.

SKR1BELES

I

2-8

B inoiir ntsoHt umir.
!fE VZMIRSZKITE

Įį J0GGM\A SZALE NL

IRKEPURES

o pigeus ne kaip pas kitis.

23-8-88

amus,

ŪTOS,

Gerauey m (lininei ezebatai,

$2,50
Antras gatunkas su siuįe:
Geransy czowerykai ant szwentos dienos p&rsyduoda už §2,00 ir daugeus, o tai, wys iž gerau
so taworo.

Giwena ant kampo ulieziu Center
ir Main, Mahanoy City Pa.

KEOS,

88

Kaip tik pasybaige rot
szauke po wysa karaimu
už žengimą naujo hralai
sosto isz ko buTo links
ar kėlės dienos.
Dakare palocysbuTo
Tiestas, kureme kas girs
sminosy, jog patogi Kajai
ta (wardas karalaites) gw
wira karalaiti Zatnana.
symislijo, jog liadorair
rai wiras, o ir pati u®
Po szlubui, uurrode in n
tube, kur palike jaunawe
iszejo. Ant ritojaus u
kada Badoraj nysy
no gerauso pasyredymo iterystos ir apėmimo karai
karelus ir karaliene, atlan
wo duktere klaustdomi,
nakti praleido! ‘

— Wietoje duotie aL<
| į 1AUCK0 ANT ULICZOS nuleido akis ir stowejo t
| Į centre KABANOY CL dus. isz ko galėjo suprast
nesydžeugeižsawowim

