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APPEARING EVERY THURSDAY- 
tJubscription only Two Dollars 

per year,
REPRESENTS THE INTERESTS OF 
NEARLĘY 150,000 LITHUANIANS 
RESIDING THE UNITED STATES 

& CANADĄ
Rates ai ac|yertising:

One line once , , , , . 50o, 
“ inch one year , , , , $10,

Iszeina kas czctwergas.
Ant metu, c?e Arnerike kasztuaje 

tiktai ...... ....................... 2 dolerej,
Už coli apgarsynlino aiit metu 10 

doleru, o wleua karta apgarsynt 20 
centu už kožna eiiuke.

Wysos gromatos, taip su pynigaja 
kaipo ir su kitokeis reikalais, atlro- 
sawot:
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48. MAIIANOY CITY, PA. diena 27 Sėjos (June,) 1889 in,

ENTERED ĄT THE MAUANOT CITY POST 

OFFICE AS SECOND CLASS MATERS.

D.T. BOCZKOWSKI, EDITOR
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J p non Szesz.Roivicpe, Nev Yprk 

SYĘ. ZDĄNĄAVJf’ZH. Stinnjokia

W- SgOBzciĮiiH, HppibolfL Pa.

Wm. Mockajtltt. Hazleton Pą 

CTju. Roas, AJlcghony.

Jur, Milauokos, Mt, Canucl,.

St. Wilczeuckaa, Grand Rapids, 

Jpp. Lingy, Excelsior P#., 

W- A, Euohikls, Glenlyon’

A, DpLfiBRy, Carbondale,

M. Mockewicxup, Detroit, Mich, 

Juozas Majaiudtas, Shamokin Pa, 

Stan. Martinaitis, Plymouth Pa, 

Mot, Rriwis, Waterbury, Conn. 

Petra* Sarpalne, Wauaml Pa. 

Tom Wiikajtls, Mahanoy Plane,

-Win. Blažiu, Pittston Pa,

S, J. Mockajtis, Shenandoah Pa,
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Da rejkalaiije rediate „Sanlea“ agentu isz nn 
knrln w|etu jago katras turėtų akwuta tegul duoda 
line,

KAS UŽSYRASZIS „SAU

LE” TAJ GAUS NO PRA 
I DŽES WYSUS NUM ERUS

IDANT TURĖTU NE PAR- 

‘ TRAUKTAS THSTORYJKS.

----- pigeuses

Lietuwiszkas
K R O M A 8

pas Milauskus.
BI1EXAND0AHE PA., ANT ULICZOS EAST

CENTER STREET 108.

Ten wyska galima gaut ko tik ka

ka relkalauje:

myliu ■■''gi"iuirk„ieti„iu

Tuksiantis naktų

ir wiena

ARABYSZKOS HI8T0RU0S.
n. m u.

JI ISTORY. I li

HISTORYJE
Tolesnis traukis.

Weziriute pamaczius patoga 
jaunikaiti, tarė:- Mano prie- 
telau, ko cze lauki? Ar gal 
esy draugu mano kuproto wi
re?

— O.-ne, poni asz ne esmu 
tokiu, už koki mane laikai, ir 
jokiu ne esmu draugu to mesz 
lavvežio.

— Žinokie tai, jog tai ira 
mano wiru ir ne prywalai isz 
jo juoktys

wysokiu mesu, cukoraus, kawus ir

arbatos. TABAKO Ir CYGARU Isz

labai gero tabako su gardu dumelu.

Pipkes isz lietuwyszko mozcrio Ir

isz mariu putu su byszlakals ir be.

Taipos-gi wysoki darbinei dra-

bužel Isz kanapynio ceikio,

puikei Ir druezei pada

ryti.

Randasy Ir wysoki walgomi dailkai

owys szwieii ir labai gardus.

Moiers! ne užmirzskit

r kpie gera.nses gumbažoles 
trojanka]

1M-SS

gi galima? Tu, toke patogei ( 
mergina, turėtai but motere to 
palaikio!.... Asz esmu tuom 
kury sultonas del tawes isZryn 
ko! Dywai dydeli, wysy su 
prato, o tu igi sziol esy klaido . 
je. Jau kuprys senei stonioje 
prie arklu ir niekados tawo a- 
kis jo nereges.

Ižgirdus tuos žodžius, muso 
wezoriute adgijo ir greitai pra 
dėjo nusyrengtie ir ta paty pra 
dėjo darytie Bedredynas. Da
bar cze partrauksi! kaip juodu 
parleido nakti, ba patis galite 
susyprast....

Kada prysysotyno laime mo- 
terystos-užmygo, geniuszas we 
la suejas su geniuszka, tare in 
ia:

Na, turyme pabaigtie kapra 
dejome. Diena jau ne toli; 
imkie jaunikaity ka greiezause 
nes žurekie idant ne pabustu.

Geniuszka nuėjo tuojaus in 
mieg>ttibe, pagriebė Bedredyna 
ir akimierko radosy Damaszke 
Syryjo, o in ta laika atkelawo, 
kadapardetojei maldwietu szau 
ke žmonis ant nobaženstwos. 
Geniuszka padėjo Bedredyna 
ant žemes, iszniko drauge su 
geniuszu

Kada žmonis pradėjo rynk- 
tis ir rado prie bromo gulinti 
ant žemes, wienmarszkiui, labai 
nusydywijo, ir kalbėjo tarp sa 
wes: “Nebagelis; turėjo pra- 
syszalint nog kokios merginos 
jog ne spėjo sawo diabužiu pa
imti e.

Kiti wela kalbėjo: “Gal 
kur par nakti gere karezemoje 
tai butdamas girtas net cze at- 
wežlojo ir užmygo.

Wysoki wysaip kalbėjo, li
ne galėjo atmintie io atsytyki- 
mo. Kada taip apstoję kalbe-

jp, jaunikaitys pabudo, Nusy 
dywijo ir jis ne mažai, kada pa 
regėjo apie sawe daugibe žmo
nių apstojusu ir už walandeles 
prakalbėjo:

— Mano gėry prietelei, pa
sakokite, man praszau, kur asz 
esmu ir k a nog manes noryte?

AVienas isz tu atsake:- Jau
nikaiti, kada mes pradėjome 
rinktys, radome tawe cze gu 
linti prie to bromo Damaszke.

— Prie bromo Damaszke?! 
Kibą meluojet, juk asz ta nak
ty miegojau Kaire,

Kada žmonis tai ižgirdo, pra 
dėjo ant Bedredyno pikt ba 
myslijo jog jis isz j u juokesy 
ir pradėjo trauktys. Nes wie 
nas senas žmogus tare in ji:— 
Szendien randiesy Damaszke 
kokiu dalikli galejei wakar bu 
tie Kaire? tai negali būtie tai
sybe.

— Asz sakau jog tai taisybe 
ir prysiegiu, jog wakar buwau 
Kaire. Wos tai pasakė, szitai 
wysy paszauke wienu balsu: 
“Padūko!padūko!

Ne kurie wienok gailawo jo, 
del to, jog da buwo jaunas ir 
wienas isz j u tarė:- Sūnau, 
turejei proto ne tekt, jog taip 
kalby. Ar tai panaszu, idant 
žmogus galėtu būtie wakar Bal 
-eeno/ - n n k wotip K.-irP. o szen -

pasyrodė, pradėjo žmonis skirs 
titis. Kada jau lauke prie 
kromo nieko ne buwo, pradėjo 
klausynet jaunikaiezio, ko jis 
atwiko in Damąszka. Bejre- 
dynas, nieko ne sleptdamas o 
ir sawn gimimo, jog ira suiium 
dydžipjo wezyro, papasakojo, 
kaip užmigo ant kapo sawo te- 
wo ir kaip miege radosy Ka
ire,- kaip apsyženijo, ir diwi- 
josy jog randasy dabar Damasz 
kt-.

— Prysypažint reikie,- atsa 
ke kepykas,-jog ta tawo pasa
ka iralabai nawatna; nes jago 
mano rodos iszklausytai, tai 
asz taw roditau, idant apie tai 
niekam ne sakitai, o lauktum 
laiko, pakolei ant tawes Die 
was ne susymiles. Dabar ko 
ki laika gali pas mane, būtie; 
0 jog asz waiku ne turu, tai 
akwatnei tawe prysyimsu už 
sunu, jago tu noresy. Kada 
prie manės apsybusy, tada dra 
sei galesy po miestą waiksztiot 
ir niekas isz tawes nesyjuoks.

Norynt Bedredynui ne labai 
uorejosy būtie sūnum kepyko, 
wienok ant to tyko; ba ka gale 
jo pradėt? Kepykas tuojaus 
ji aprėdė in rubus norynt ne 
puikius, nes szwarius, pasy- 
kwiete raszitoju, pora swiedku 
ir ir/p i-asze už sawo sunu. Nog 
to įniko' Bearedynas giweno 
pas kepyka ir iszmoko kepis- 
tos.

Laike, kada tas dejosy I)a- 
maszke, duktė Szeinsedyno pa
budo, ir ne matitdama Bedre
dyno szale sawes, myslijo jog 
atsykele ir jog tuojaus sugriž. 
Lauke jo, szitai tewas jos, pa
imtas gaileste, atejas prie jos 
duriu, isz tiko pabaladojo. Pa
szauke ja wardu ir ij ižgirdus, 
tuojaus paszoko ir durys atida 
re. Pabuczewus jam ranka, 
pryeme linksmai taip, jog we 
zyras, kurys, tikejosy rastie ja 
werkehte, labai nusydywijo ir 
tarė:- Nedora esy, jog mano 
akiso esy linksma likus paeze 
baisaus kuprio?....

Matitdama duktė, jog tewas 
ja peike, už parodyta linksmi- 
be, tarė: Meilingas teweli, ne 
kolokie manes, asz to baisaus 
kuprio szenąkty pa^sawe ne 
turėjau kurio bjaurynuosu 
kaip welnio; wysy ji iszjuoke 
jog turėjo isz cze ižbegt, o ant- 
jo wietos atėjo pas mane pato
gus jaunikaitys ir tas likos ma 
no tikru wiru.

— Ka tu cze man pasako
ji? Artai kuprys su tawym 
ne nakwojo?

— Ne, teweli, tykrai ne, ne 
kuprys|su manim miegojo, tyk 
tai patogus jaunikaitys.

Wezyras isz nekantrybes pa
szauke:- Tu niekadeja, nory 
in mane inkalbet ir manekwai 
lu pastatyt?

— No, teweli, tu isz manės 
szandiji!

— Na ar ne kuprys su ta- 
. wym miegojo? wela paklausė 
, tewas.
r — Del Diewo! teweli! pra-

dien cze rastys Damaszke? 1 
Kaip rodos da ne ižsypagiro 
jei.

— Ta, ka asz kalbu,- tarė 
Bedredynas-ira tykra tiesa o ir 
tas, jog mane wakar apženijo 
Kaire.

Kada tai ižgirdo, wysy pra
dėjo juoktys, tada tas žmogus 
wela in ji tare:— Pamyslikie 
gerai ka kalbi, ir tas wyskas 
ka pasakoji, ira tyktai sapnu.

— Asz žinau ka kalbu, atsa 
ke jaunikaitys. Ar-gi asz ga 
letau sapnuotdanias _ nuejtie iii 
Kaira, kūrėm isztykro buwau, 
su sawo paeze gulėjau; o ir 
kupry maczeu, ka jei už wira 
buwo dawe. Pasakikie-gi, 
kur dyugo mano drabužei ir 
krepsziukas su pyuingais, ka 
turėjau Kaire?

Norynt ižduszios jaunikaitys 
kalbėjo, wienok klausytoje! 
nuolatos juokesy iž jo, ir taip 
jis susymaisze tuom, jog neži
nojo kas tai butu ir kaip apie 
tai myslit.

Pakilo paskui no žemes ir e 
jo in miestą, o žmonis paskui 
jiji ėjo szauktdamy: “Padūko! 
padūko!” Ras karta pradėjo 
daugeus žmonių rynktys ir kož 
nas szaude: “Padūkęs, padū
kęs! ir ne .žino apie ka ejna.

Susyniaiszes jaunikaitys tuo 
iszjuokimu, inejo in kroma wie 
no kepyko kurys ka tik buwo 
kroma atidaręs ir inbego in wy 
du idant praszyszalint isz akiu 
uszpuolu.

Kepykas tas buwo kitados 
wadu razbaininku; ir norynt 
jau apsysedo Damaszke ir do
rai elgesy, wienok ne labai kas 
su juom užsydawe ipacz kurie

' ji pažinojo, tai szalinosy nog - -- —l —
' jo. Kada jau Bedredynas ne I szau ta įves, idant apie ta kup-

ry ne mynawotum. Mano szir- 
dys ant pamynawojimo truks 
ta!,,,. Da ta paty kalbu, 
brangus tewe,, jog sawo giwe- 
nime taip saldžios nakties ne 
turėjau kaip sze nakty glebijt, 
patogaus jaunikaiezio, kurys 
turėjo iszeitie laukan ir cze 
tuojaus sugriž.

Szemsedynas-gi jeszkotie sa- 
wozento, nes wietoje radymo, 
paregėjo su dydelu diwu sto 
wynty kupry žemiu su galwa, 
o kojoms auksztin, taip kaip 
ji geniuszas paliko.

— Kas tai,- paszauke wezy 
ras,- kas cze taip tawe pasta
te?

Kuprys pažines baisa dy
džio wezyro, atsake:

— Ach, tai tu pone esy, ku 
rys del manes norejei duotie 
sawo duktė už paeze, o kury 
ira milima baisaus katyno, bai 
sios dwases!

O!. . . . ne pry gausy te manes 
uesydžeugsyte ir ne szandisyte 
iž biedno kupruko

Wezyras ižgirdes kupriuko 
kalba, myslijo, jog tykrai pa
dūko, ir tarė:- Stokie ant ko 
ju, ir ne stowekie ant galwos!

— Saugok mane Die we! asz 
turu stowetie pakolei saule ne 
usztekes. Ir tai da pasakisu, 
-jog wakar del manes ta baisy 

' dwase, kiitynas, prysake taip

stowet. Ejkie pono nog iua- 
nes ir palikio taip stowinti, 
Wezyras wietoje aisytolint, pa 
griebe kupriuką ir pastate ant 
kojų, o tas pasyjutes ant kojų 
leidosy kaip drūtas in palocy 
pas sultoną, o kada apie wyska 
papasakojo, tai sultonas ne ga- 
Įėjo atsykFausyt.

Szemsedynas sugrižo pas 
duktere, da labeus nusydiwijas 
ir ne žieuejo kas tai pasydare 
o supaiset ne galėjo ir tare in 
ėjas: Na kaip mano dukrele, 
ar gi tu man ne galesy ižaisz- 
kint, ba mano sjnegens wąrto» • 
sy?..,.

— Asz teweli taw kitaip ne 
galu pasakite tiktai ta pati ka 
pyrma kalbėjau. Žurekie, szi- 
tas ir rubai mano wiro, ka 
szicze paliko, gali dabar inti« 
k et, jog taisybe kalbu.

Wezpras apžiurėjo rubus ir 
tuojaus pažino, jog tai ne tos 
žemes naszeine, o kada in dėjo 
ranka in kiszeni, rado jame 
popiera inaksztise, o tai ta ku
re padawe tewas Bedredynui 
numirtdamas. Szemsedynas a- 
tidares pažino rasztasawo bro- 
lo Nuredyno ir paraksite ant 
pradžes: „S u n u i m ano 
Bedredynui II as sa
li u i.”

- I Tolins bus. |—
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Szitonivs dlenomvs daugibe puikiu šutu, kokiu SHKNANDO—
K^ .JEda ne buwo. Šutai su liemenimis su skwernais ir su pakirptais 

skwernais.W A S A R T S Z K U S SUTUS.
Margus ir baltus wysokio kalno ka pyrma pardawen už $12,oo tai dabar nu

žeminau preke tyktai už $9,oo, ka pardaweu už $W,oo, tai parduodu už 
$7,oo, o katruos sutus pardaweu už $9,oo tai nužeminau ant $6,oo.

Jus patys tiek suprasyte, jog pigeus niekur ne galima gaut 
kaip tyk pas: L. GOLDINA.

Pora dienu adgąlos, pargabenau daugibe kelnių su spring- 
baden ir be, taipos-gi isz tokiojau ceikio bruslotu.

wysokiu pas mane gausyte,— wysokio gatuuko ir ko nože- 
metise preke, ka pyrma pardaweu už S 2,25, tai dabar paleidau 

preke ant $ 1,25.
I >EL ĮVAIKINU PARDUODU SUTUS.

No 14 igi 18 metu parduodu už § 3,5o ka wydur-nakti Wer

PUIKIUS 7VTARSZKINIUS AVYRSZUTINIUS.
Gausyte pas mane už-Kicentu ka werty. 75centus.

Ne užmyrszkite jog giwenu ant nliczos SOUTH MAIN, nume 
i as 11 paraszitas ant lango.

Ka*> atayiankis pua mane isz aplinkines, tai knsztaa, ka užmokėjo už teeina, bus sugra
žint an.

Asz Jumys duodu žody, jos pygeue parduodu ketureie dolereje auta ne kaip kitur gautumėt tokl-jau 
nupyrkt. Ne užmyrszkite apie L. Goldin kurya nw dangčio metu del Jua pažindamas.

Jago wienas iszrodys, jog pas kita s/.torninka galėtu įgant pygeus auta kaip pas mane, tada 
dtiosu tam dovanai auta.

LOUIS GOLDIN.
No 11 S. Main Street.
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(to tas n ta traukte.)

(tolesnis traukia)

TSTJOITIZ.J !!!

KATALIK1SZK0S. ŽINES

[tol. t-l
(tol. t.J

n 10 “Sawyxrolafl" 
“Mužikas ir welnea" 
Dainuko.
Juokingos pasakaites.

„ 9 Sawyzrolaa 
Mutyk&s ir wolnus. 
Dalna-
J nok ingos pasakaite*.

,, S Fauyarolas 
Tamas, kwuiiua vaikinas. 
Daina.
Juokingos pasakaites.

[pabaiga]
[tolesnis traukta. |

„ fi. I’aweiktrtas irfwenlmo. (pabaiga.) 
Suvėlinta gaitaetia (historyjo.) 
Wnkietnkas ant blikiu. (eiles.)
PradBc hi-toryjo* apie Sawyzrola, dyiieiy klas

tom, labai juokinga o kury traukšys par keloligu 
vakaru.

„ 7 Suwelinta gajleatys.
ttawyaroias.
I)wy dainos.
Juokingos pasakai tea.

Ne. 1 Prakalba in Brolua Lletnwinlkus. Vir
tis ant kurio godus Jonas pasykore. Sierata,(ej- 
lee. Juokingos pasakaites ir t. t.

„1 Kitraa mužikas. Szeuczius (ejloa.) Wo- 
kietys ir maskoliszkas aficioraa. Tyk ras atsytyki- 
inas Kaune. Juokingos pasakaites.

WIETA KUR GALITE UŽSYRA-
SZIT “LINKSMUS VAKARUS”

Del wygadoa paguodotu Brolu Lietuwiniku SLc- 
nandory je likoa ginimu Agentu oby. Andriejus 
Milaubkah, pas kury kožuns gali gautis pyrkt no 
pradžios wyaus nuinerus “L Inkam n w a k a r u' 
o ir ant tolesnio laiko užayras/.it, Ant ranku to 
oby. ateis del kožno to, kurys užsyruazis ir ne wio 
n as num< ras ne pražus.

LINKSMUOSE VAKARUOSE.“

(tolesnis trnukje)
(pabaiga.)

„ 11 Hawyzrola*
Nuopuoh-i Matensuo Jernbaucko 
Ejles ir juokai.

„ 3 PiwkirymM, hiatoryjo apie ankao paukaztu 
ka. Dainele. Wokietyslr Llatuwaite. Juykingoa 
pasakaites.

„4. Pasklrlinna. Uietoryje apie aukeo paukez 
tuka (pabaiga.) PA.veikslae glweniino. (tikra tai 
aybe.) Daina jnokuiga. Juokingo* paaakaitee. 
In ekaititoju.

„ 5 Paweikalaa giweniino. (toleanie traukis) Mo 
kinkitea Brolei (ejleai.) Jnooingos pa-ąkaites.

kiety korys stengesy isznaikint len- 
kiszka liežuvi, Popležis vienok rodos 
Bismarko ne paklausė ir jokio kan- 
dydato ne pryeme aut kardynolo iž 
Prosu.

j- Storone Io Mil. Kun. Gramlewi 
czaus, prabaszteus Isz Nanticoke bu- 
dawojesy Glenlyone naujo bažnieze 
det Lletuwlniku Ir Paloku. Diewe 
padėt puikiems darbas,

j- Aroybiskupas Feehan Iž Chica
go turėjo paklausyma pas PopiežI o 
potarn rodawojesy ilgai su kardynolu 
Simeon i.

* Szltoje nedeloje katalikiszkose 
bažniezose apwaiksztiojo atpuska I )e 
wlntinlu-Dlewo Kūno. Ne wieni 
taip puikei neatprowynejo kaip Wo- 
kieczei katalikai isz ko Ir atskalūnai 
ne gali atsygeret. Kada mes Lietu- 
vnlkai to susylauksyme.

j- Popiežaus sweikata wela sugrižo 
i- prilmlaejo ant paklausymo tuos 
kurie atkelawo Ji atlankitie.

f Kardynolas Manning priėmė ant 
katalikistos dyrektory misyjos Ox- 
fofrodzkss Kalkutoje, Rev. Townsen- 
la ir kitus szeszls dwasyszkus angels- 
ko Iszpažinimo.

j- Ateinante nedele, 30 sėjos, mies 
te Pittstone Lietuwinika.i turas dyde
li džeugsma Isz prlęžastes pasžwenty 
nlmo pamatynio akmenio po nauje 
bažnieze. ne tyk ju, nes ir wusu 
szirdls prywalo parsylmtle dreugs- 
mu.

Ibz Amcrykos.

Apie Wilkes-Barre isz kėlu mai
nu atsta‘e apie 2(50 Paloku Ir Ilun- 
garu o tai tuos, ka da ne psrsenel 
Ameryke. Tie ka jau mainose dyrba 
par penkis metus be palowos tada ne 
bus paszelduntl.

wysada prylalko. Wirai sawas pas 
sawa.

Johnstowne pradėjo ne kurie dar
bininkai slrgt o tai iž priežastes ne 
gero oro.

Panedelo wakara apie Lehigh Va 
lley stacvjos Shenandoryje kokis tai 
jauuoas žmogus wadynamu Sedinskl 
(?) kaip rodos bus Lankas, norėjo 
woktlnu opasabu wažiuot, nes kada 
kabynosy ant wagono, koje pasprūdo 
po ratais Ir palei pati pakinki nutrau
kė.

Kam ne skauda tas ne de 
juoje, o kam prygnli nuolatos 
sawo prysymena. Jau brolei 
brangus net sarmata kad žmo
gus už sawo proce sunkė, ku- 
rys del gero ir garbes Lietuwiu 
procewoie. tūry nuolatos in 
Jus klabint ir pryinynawot- 
Kas hz to? žinote jog kožnas 
ižduotojas daug graszio ižduo- 
da ant iszleidymo tiktai wieno 
numero gazietos ir jokios nau
dos isz to ne tūry. Ne wienas 
gal pamyslije: „Tai wiruty 
gali turėt dydeli uždarby!” Ir 
asz taip sakau, ira uždarbis 
nes ne del lietuwyszku ižduo 
toju kurie sawo silas pastato 
del gero sawo wienžemiu, nes 
del ižduotoju angelsku, wokisz 
ku ir kitokiu, kurie žino ir 
supranta kas tai gazieta ia ko
ki kaszta patraukė. Negalima 
purit ant wysu, ba ii a ir gėry, 
labai gėry wirai, nes randasy 
ir tokiu ka norėtu skaitik o su 
užmoKeste kaip Dievas duos. 
Pamyslikite patis, ipacz tie, ka 
laikote angelska laikraszti ar 
del Jus brelei taip Pgai lauke, 
norynt kėlu centu? Ne!

Taisybe, buwo be-darbe- 
suukus laikas, nes jau dadar 
prywalote ne nžmirszt o atsi- 
ligintie su Redista, o tada už- 
sylaikis ne tik lietuwyszki lai- 
krasztei, nes ir wardas Lietu 
wiu pašyk eis.

j- Strokas del atskalūnu Amery- 
ke. Kaip jau del >vytU ži: omą, jog 
AVashlngtone baigesy statyt dwasysz 
kas katallklszkas Uniwersytetas, In 
kury ketynapiirgabet isz užmarės mo 
kinius Teologus ant profesoru. Tai 
toki atskalūną! užmėtė kwestyje, jog 
tai prieszynasy ižduotam pastanawi- 
jltnul, bu jago ne wale partrauktic 
darbininku isz užmarės tai ir tie Tco 
logai ne gali užimtle dynsta profeso 
rlu. Ar-gl tai ne juokas?

f Prie apszaukimo nauju kardyno 
tu, tai Popiežių wela turėjo ergeli su 
randu prttsy.'zkti. Blsmarkis persta
tė ant kurdynvlo biskupa Koppa, wo

Ateina žine Isz New Yorko, jog 
Brooklyne atsyrado geltondrugis ir 
jau keli ligonei randasy. Daktarai 
trusesy idant užbegtle tolesnėm pla
tinimui to baisaus newydona.

Johnstowne užstraikawo darbinin
kai ba pyrma dawynejo ant dienas 
pn 2, rloL.ru tr ^valfyIt.A*l»or+o„ 
sze ant SI,50. Newydonal gailesy 
pynlngu ]>rie taip sunkaus Ir szliksz- 
taus darbo.

Baltimore ant ullczos 1117 Tomp 
son mergina Julia Octavlana, 16 me
tu, nusyszowe su rewolwerlu.

Philadelphio, szita utarninka likos 
pakarta moteryszke Jenie Whitellng 
už nužudinlmą sawo wiro ir kūdikiu.

Nyack, N. Y. Nedeloje apie Jo
nes Point pasydare pesztines tarp 
Nigeriu o Hungaru. Wienas nigeris 
nuszowe Mikola Kulaska Ir pabėgo. 
Trys wela Huttgaral likos koleeziti.

Johnstowne da ir dabar atranda 
gruwesuose skanduolus. Nedeloje 
rltmetlje rado 11 negiwelu.

Suwienitos Walstijos jau ne nory 
prohibieyos. Kaip dabar temperensal 
nieko ne padare, tai ir tos walstijos, 
kur buwo užwede blalwiste, tai wela 
pradėjo gert taip, jog ir už parejusy 
laika nory ižgert. Ir tūry taisybe, ba 
jago butu tie atskalūnai pargaleja, 
tada mokestlus butu pakelti. Dabar 
skarbas Suw. Wal. aplaiko po 00 mi
lijonu doleru už patentus (lalsnus) o 
tada ar-gl dowanotu randas? ne, ba 
ant giwentoju sprando butu uszkrau- 
ta.

Baltimorys kelesy auksztln, ba 
Lietuwinlkai pradeda ant tykro kru- 
tet; pyrmeus pradėjo no garbes Dle- 
wo, ba tūry sawo locna bažnieze, o Ir 
apie ka kita pradeda myslit szltai 
obywa. Selwestras Kolitą užsydėjo 
sakina abt East Baltimore uliezos 
No 924 ne tol! ullczos Exeter ir kaip į 

girdot gerai jam pasyweda ba ira j 
geras žmogus o ir gerus gerymua!

Wilkes-Barre szlta utarnlnka apie 
10:10 adina priesz piet likos pakar
tas kieme kaleljmo Mikola Rlzzolo, 
pramintas „Red Nosed Mike” (rau- 
don-nosys Mikas), kurys su sawo 
dwiems draugais nuszowe kontrkto- 
ry J. B. Mc. Clure ir locninlnka pad- 
wadu „Stable Boss” Hugh Flanaga- 
na ne toli Wilkes-Barriu. Par eiela 
naktį priesz pakorimą tneldesy Ir ant 
pusrlt iž gere wlena stykla pieno. 
Kada wede pas kartuwes draugawo 
jam ketury kmiingal: Ku. O’Haran 
isz Wilkes-Barre, kun. Chorlsco iž 
Scranton ir kuningai Dunn ir Christ 
iž Plains. Atkinsonas, budelis iž 
New Yorko uždėjo juoda gile kepu
re ant galwos ir po kėlu poteriu kal
bėtu par kunlngus, budelis užlipo 
ant platformos užsage jo drabuži, 
suryszo rankas, pawedejo ties wirwe, 
uždėjo ant kaklo Ir tuojaus grindis 
po kojų žudintojau“ nupuolė žemiu 
ir tas likos ant oro. Kabojo igi wie- 
nuoliktos adinos Ir po apžurejimui 
par daktara kalėjimo Kirwana, likos 
sudėtu iu graba Ir nuwežtu ant kata- 
likiszku kapiniu. Mikola Rlzzolo bu
wo Italijonas, du draugai kurie su 
juom drauge buwo prie žudistos spė
jo pabėgt in 1 ta liję, o norynt sznipu- 
kal amerykanski juos tenais rado, tai 
wienok randas ne izdawe, Ir kaip je 
bus nukoroti, nežiną.

jam slapta jo paeigos, tarytdamas: 
“Esy jau ženotns ir tūry waikus Ir 
spasaba giwenimo gali elgtys pagal 
sawo wale. Gah būtie žldu, arba ka
taliku, pagal sawo noro. SzitaI szim 
tas rublu, kuruos rodau su križelu Ir 
su gromata prie tawes kada tawe 
radau ant kelo. Isz pradžios bied- 
uas pamestinukas nieko ne suprato ir 
kadažldas palikes gromata, su pynln 
gals ir kryžuty iszejo, paemes stalo- 
rys gromata nuėjo in dwara pas poną 
ant rodos. Dwaro ponas, kurys bu
wo tykru geradeju del žido, parskai- 
tęs gromata, apalpo ir susyjudynlno, 
ba turėjo asaboje žido sawo locna 
broli. Tuojaus jedu iszwaz.ewo in 
Warszawa, kur giweno molyną.“

L I E T U W A. Kaime DcrwA- 
czuose Rudaminos parafio, Kalwary 
jos paw. bus pora nedelu adgalos, su 
dege wieno židelo trobeles. Tose 
trobelėse giweno žmogelis su paeze 
o židas kituos. Ugnis kaip, pasyrodo 
likos padėta pyktadaringa ranka ba 
ne gap«( jog trobos sudege, nes Ir 
pats su paeze rado smerty liepsnose. 
Buwo taf jauna pora, 2 metu kaip ap 
syženija. Apie prawarde to žnioge- 
lo korespondentas ne danesza.

— Menesyje Geguži [Mojuje]szl 
pawasary, numirė 2 kuningai: Smale 
nuošė kuningas Hiacentas Wasylauc 
kas kurys turėjo arty 80 metu. Bu
wo tai szwentanllwo giwenimo kunin 
—as ir geras kaznodieje. Paėjo kaip 
rodos isz kaimo Tursuczlu, Szunsku 
para; talpos-gl numirė Pakuonije kun 
Kazymieras Jasulcwlczus, prąbasztls 
apie kurio pareiga ir metus ne pasa
ko.

Kelinta nedele kaip guli ant smertcl- 
no patalo kunlngas .Urnas Bražaitys, 
prabasztls iž. Krasnapiles, seinu paw. 
Ira tai ne senas kuningas-paczem 
drūtume, paejna isz kaimo Rigiszklu 
Gryszkabudžio parafios: Jago ne nu 
mirė Igi sziol, tai duokie Diewe swel 
kata, o del tu dwleju numyrusiu duo 
kie Pone wieta tarp Iszrynktu, otuom 
taik kožnas, katrie pažlnstvte tuos 
nebaszninkus sukalbėkite norynt po 
“Swelka Maryje.”

IHTS LictllWOH ir

’-nnku

Rusas su Prusu wela sznai- 
ruojesy ir jago ne dabar tai už 
kokio laiko tarp ju bus pesz
tines, ba nuolatos waiske daro 
ruoszima.

— Kaip jau ir angelski lai- 
krasztei garsyna, tai caras ant 
tykro karunawosys ant Lanku 
karalaus nes laiko karunawoji 
mo tykrai ne žine. Kaip pasy 
rodo, tai Lanku žeme wela at
gaus sziek tiek luosybes ir nesy 
wady ns p r y w y s l a n s k j i 
k r a i tyktai wela “L a n k u 
k a r a 1 i s t a.”

Jago da Dievulis duos, tada 
gal ir muso Lietuwa kuom no
rynt atsyženklins.

Iž Starokonstantynowo ra- 
szo: Apie I860 meta, laike 
pasykelimo Lanku, Podolsko 
gubernio dwarelije K., giwe
no pone su mažu kudykiu. Su- 
judynimas buwo aplinkine ne 
mažas o ir wyso Lanku žeme, 
jog ta poni ne galėjo dvvaruki- 
je ižsysedet ir turėjo prasysza 
lint. Ne galetdama su sawym 
pasyimtie kūdikio, susyrupy- 
nūs molyną, suwyste kudyki in 
wistyklus, tiszkabyno ant kak- 
lelo križuti ir ant krutinukes 
padėjus gromata su szimtu ru
blu, padėjo ant križkeles o pa 
ty praniko.— Kudydii rado wa 
žuojeutys židas, be waikis ir 
užaugino židyszkam tikėjime, 
dawe iszmokintie stalorystos o 
kada in metus atėjo, apžanijo 
su žldelka. Augltinis žido bltwo ge
ru stalorum ir taisyngli taip, jog Wie 
nam ponui isz aplinkines patyko jis 
ir likos pryimtas ant melynlo stalo- 
raus. Ne parsenei, dabar, jo tlpcku- 
nas židas ntlblcdno labai Ir piistana- 
wijo wažuot in Amerykaj rengtda- 
masys wienok in kelone, atėjo atsys- 
wclkiut su sawo augitlnlu ir Iszrelsuki

KOMITETAS.

Tu brollti J. K. isz Kansas City Iž 
swptyinu gazletu ne naudok ba gau
sy par nosy.

u

Atsakitnni.

ŽYNES ISZ LIETUW0S SU-

WALKU REDIBOS.

Francuzyjos, wakaruo-

taisyb 
tekis ]

iszju 
ji wa
ka ta

In Brukselije atsylanke Per 
su szachas, kur buwo swetyn 
gai pryimtas par karalu Leo 
)olda. (Belgije ira maža ka

tuli kiszka karalista tarp Pru
su o 
se.

,—, Lietuwoje ladai szilta, ir negir
dėta idant sz.Petronėlės diena rugei 
žldetu? Jago Ir tolaus bus ta paty 
szyluma su pagaila, ar bene tyk par 
sz. .Kina ne reikės rugius kirst? Vie 
wos labai Inžele Ir kožnas gerlsy, jog 
ne pamena idant taip kada butu žela. 
Wienok, norynt tie ragelei ir žldl, 
tai menkuczel ir rety, tyktai warpos 
dusik tiek ilgesnes ir dydesnes ne 
kaip tais metais: wasarojaus ira wy- 
sokio, o žeme be micros Iždžiuwus i- 
paoz kur kieta tai net sutrukus. To 
kio pawasario niekas ne pamena.- 
Dlewą duokie ant gero.

— Wilneus gub. 1 diena Sojos at
lankė ugnele miestą Swiensenus. Su
dege 84 namai o tarp tu waiskawy 
kaszaral paczto namas, pawletawa 
kasa, namas telegrafo, mokslinicze Ir 
žldu maldwietle.

— Ar-gi ta' ne gražu?- Pillkal- 
Ine (Pylkainije) Prusnose stojo jau- 
nuwe ant suprewizyjos Ir wienas tarp 
ju buwo Lletuwls, ka ne niokojo wo 
klszkai, tyktai turėjo par tlumocziu 
susykalbet. Wokiszkos ceitunges 
labai dlwljosy, jog prusnose igi sziol 
randasy žmonis, ka ne moka wokisz- 
kai.

Ar-gl tai ne pulku, jog taip laiko 
sy apie Tilže Lietuwinlkai? Pažu 
reklme lietuwyszkuose mlesteluose- 
Prusuose Ipacz Tylžeje, kiek mes te
nais pamatysyme lletuwyszkal para- 
szu ant langu kromu, o ir niekas ne 
draudže.

Kodėl rauso Lletnwinikai blznleref 
kurie tyktai tūry koki bizni, ne duo
da paraszo lietuwyszkai ant lango 
“Cze randasy szaltas alus” arba “Kro 
mas walgomu taworu.’1 Tai broli- 
czei tuom mus WokiecZei ir jialokal 
sukerta, ba daug labai turyine lenkisz 
kai paraszu. Kaip tai džeugtusy ne 
wienas paregėjus sawo kalbos para- 
sza. Bandykite wirai....

l’ruHui

Berline pabaigė sesyje apie 
Samoš žeme-Afrykoje. Ame 
ryką ir Prusai apiekawosye tai 
karaliste, o Angliję rože ko
kiam bus tarpininke jago pa- 
t eini kada koke tasynei

rie pyrko tykietus, idant ne 
pyktų, jog atideda ant szitoa 
subatos,- 29 d. sėjos, trauki
mas bus toje paezoje wietoje.

pilies del Tsiet;iiwinlKu

Daejo žine in Redista ‘'Sau
les” apie wiena latreli isz Price 
burgh, kurys labai tenais nūs- 
kreude muso brolus. Jo war
das Juozas Ažukas, wydutynio 
ūgio, apskrytaus weido, juodi 
maži tiselei; szneka lietuwysz 
kai lenkiszkai ir szeip teip an- 
gelskai, o ir moka ant armoni 
ko grųit. Tas ledokas ne tik 
in sztora ne užmokėjo pora de- 
setku dolern, nes ir no kėlu wi 
r u prysyskolino po kelis dole 
rus (ant 13 dol.) ir welnes isz- 
nesze, ne žine kur, norynt ir 
gera darba turėjo, par ka nie
kas nesytykejo jog taip pada-

Diena 30, szita menesy mies 
te Pittstone bus paszwentini- 
mas kampynio akmenio po Lie 
tuwyszka bažnieze. Ant tos 
dienos, užsypraszo ne tik iž 
Pittstono nes ir isz aplinkines 
wysus Lietuwinikus o ir paguo 
dotas Draugistas idant meilin
gai teiktusy atkelaut ant taip 
puikaus apwaiksztiojimo.

I žpraszo nuoszirdžei

Lietuwyszkas Daktaras P. Ja- 
sinskas.

Tykras daktarai, pabaigęs uniworeytota wal 
dantis keleta MeZuwota ant wyendoa apaysedo Sh<*- 
nnndory, Pa., ir koZnu diena gali prylminet ligo 
niua, norynt su insysonejusoms ligoms.

In Mahanoy—City atwaZuos ant nedelos du 
kartus l’tarninkoir Czatwerge,- ofita.t turės aptie- 
koje pas

>1. II. XT 1 IN * A . No adinos O isz 
rito igi ad.l p<« pietų pryiininos ligonius. Ant 
uliezos Centre,3 nuineras.

[gi sziol ka turėjome daktarus, ir turyme koip 
koki, tai tiktai kaniwalai ir grejezans žmogų pa- 
gadyna kaip pataiso, o taipos gi sunku Lfetuwini- 
kui sueysznoket. Del to-gi kožnas prywalo nusy’ 
duotie pas tykra daktara q ne pa* koniwola.

Ne tik isz Mahanojnus nes ir isz aplinkines 
gali ta diena atkelaut ir sawo kentėjimus kunisz- 
kus pawestie tam mokitam wirui o kurys apavima 
palengwint wyauose ‘gopuluoyse.

In užmare del manosebro. Tai I- 
ra melas. -‘Saule” ne iszejna dwase 
je “Auszros” arba “Lietuwyszko Bal 
so” Ira czlstal kataliklszku rasztu ir yj , , ,
tu paszallnlu szuniu ne ir ka bijotys. 
Reditojus tiek par sawo proce daejo, 
jog ne reiknlauje byle paikszul duo
tie gera žody, o ipacz tokiems ka 
spendže ant lalkrasztlu lletuwyszku 
Ir nory žmonis lalkitie tamsybėje, 
taip kaip Lietuwoje. Szelauk su ne- 
wydonais!

Asz apie lai ne galu nieką in gažie 
ta talpint, ba ne taip daigtai stowy 
kalu swiete girdėt. Kad taisybe ra- 
szit tada ne grąžei Iszrodytu o girt su 
melu Ir negalų. Ne wysy tie gėry 
katalikai ka bažniezes stato, ba atsy- 
randa Ir Judoszius ka kerszije parda- 
wymu (bažniezos.) Ir laikais gali 
taip but.

Kaip girdėt, tai Bostone ran 
dasy puse.tynas skaitlis Lietu- 
winiku, nes taip atszale krutė
jime jog net sarmata! Keli 
puikarayslei nory instengtie 
Drangiste kury atnesz nauda 
nelaimėje nes ir del pakeleimi- 
mo wardo Lietuwiniku, nes 
kur taw! randasy daug tokiu 
kurie sako: “o ka už nauda at
nesz?” o ipacz toki, taip kalba, 
ka galėtu prydetie storone ant 
instengimo Draugistes. Wieni 
atsysako: “Mes Wilneus gub. 
mes ne esame Lietuwinikais.” 
Nes kur stalieze Lietuwos, ja
go ne ^Vilniuje? Rots gadinę 
pawyrto, jago Wilneus guber 
nijos Lietuwinikai pastojo pa 
lokais(!!!) Juk lenkiszkos 
kalbos niekas ne niekina ira 
tykrai gražu, jago žmogus mo
ka kėlės kalbas. Ne buwo su 
tykymo, ne nebus tarp Lauku 
ba ta pusedolero welit pragert 
ka reikie užmoketie ant mene- 
su in kasa Draugistes. Newie 
nas tam mieste dienoje 17 
sėjos kada ėjo paroda tai žiop- 
sojosy ir kalbėjo: “tai wiru- 
ezei butu gražu, kad ir mes ga 
letumem drauge su jeis waiksz 
tiot.” Tai-gi, gražu o kodėl 
susiradę kaip kates ant pe- 
czeus. Sarmata brolei, jago 
nesyryszat iu Draugiste. Juk 
ir kuningas Daktaras ta pati 
kalbėjo nes tie žodžei nuėjo 
kaip iu bala.

Ant galo nieką del tokiu 
wiru ne reikie, kaip tik praszit 
Dwases sz. o su laiku wyska pa
sy darys.

Sziose dienose isz netycziu 
pateko ma in rankas keli nu
matai lajkraszczio „Saules.” 
Su kokiu džiaugsmu asz juos 
gawes perskajeziau, tai jau ne- 
sytikiu jog apie tai stengeze - 
jum apipasakoti (už tai welyk 
apie tai ir tylėsiu) ale parskai. 
tęs juos užsistanawiju ape ta 
kruopsztyma musu broliu lie
tuwiu ir pamislijau saw: tai 
tik wireli swiete randasy dar- 
buoeziu žmonių! Myslijusaw; 
tiek wisokiu žyniu, kas ten 
primargita, tai tyk, jagu ne 
butu ant swieto ii daugiaus 
netynginiu, jug we wienam 
rodytojui kožno laikraszczio 
butu jokiu budu negalyma 
surynktie isz wisu paszaliu wy 
sokius nusidawimus. Diewe 
duok jiem sweikata, styprik ju 
silas, suteik jiemis kantryde, 
atymkie nog ju tynginysta; te
gul Itiikraszcziu iszeidyneje 
szymtais, tegul daneszyku ing 
juos wisokiu žyniu atsiranda 
tukstanczejs, tegul skaitytoju 
renkasi milijonais, tyktai 
suteik wisiein, wieniem ir kL 
tiem zgada, wienybe, o ka la- 
biaus-meile Pono Diewo, nes 
kožnas. bewienas jukawntda- 
inas isz Jo majestoto-pražiina.

Jagu laikraszczei arba kny
gos paniokinanczios, ira laz
duotos ir paraszytos pagal pro 
wa Diewo, tai ira tykra apsz 
waista kiekwieno skaitytoistiis 
proto,-prieszyngai, iagu toki 7 
szdawitnai nesusitaiko siu pro- 

*wa Diedra, tai ira tykra truciz- 
na užmuszanti sawo skaitytoj u 

waikinelis parsypraszo tu, kat-^ne tyktai kuna bet ir dusite.

T r a u k i ra a s ž i e g o r e 1 o.
Ka ketyno būtie traukimas 

ziegorelo pas oby. Joną Raža 
22 sėjos Shenandoryje tai tas:

Tokiu rasztu reike sergėtis!
„Ettaikacze juosiusskai 

tyi-ne menas pasakones tuose 
lajkmzcziuose daugiaueei at
siranda azyputes isz wienas 
kyto, kam koksai prypodkas 
atsytinka, tai jau klausyk ir 
juokėsi koksai pyszczykae” per 
gazieti' (laikraaaeziu).” Antį 
tos žmonių eznektos asz pagalį 
mwo protą teip atsakau: jaj 
kam koksai prypodkas ateytin 
ka uetycziom, tai kad apie tai 
ir bus apraszyta, tas už tai 
nesyrustys, ale jaigu teip stoję- I 
žy kam per jo kwailuwa, per 1 
tarose iszminti, kartais per gyr 1 
tuoklyste, tai jau tašyk, jo prj 
paikas iszreiksztas del wysu 
tynios laikraszcziuose duoda 
wiena, taro iszjuoka, kad per 
tai sergetusi ant tolesnio laiko 
nog to, o antra akaitytojaru 
buna dydele prasarga. Gal ne
vienas pasako: aha! juk ir ma 
gal but teip, ana kaip anam! at 
ir turetdainas prasarga ne vie
nas sergstysi ir Luna budresnys. 
atsargesnys ant irisu pusiu ii 
per tai kartais ižsisaugoia ne 
tyktai sawo trotos ale laukėj 
ir svaikatos.

Skaiwiau „Girgž.duczio” ty
mose, kaip vienas melnykas 
iszgrielx) uog sawo skolyninko 
ablyga ant pažyczitu pyniugu, 
kurys jo neuorejo jokiu budo 
lazduoti. Artai mislijetekad 
tokia žynia bus užiuesta-ne! 
Ne wienas isz jos (ures nauda. 
Tyktai Diewe ne duok kokio 
prypodko, ale kad teip iszmyn 
tingai apsielgtu kožnas. Mat, 
ba jau szycze teip ira, ka kaip 
prygriebi, kaip su kuom gali, 
teip teiskis. Jai swietko ant 
kokio daigto neturi, o ant po
pieriaus paraszyta teipgi, tai 
jau ir prapuolęs! Na ale ape 
tai juk tai kožnas supranta, 
ale asz cze ape ka kita noriu 
papasakot, tyktai perpraszau 
„Girgžduczio”, kad gal jo vie
ta užimsiu, ale kaip ma rodos 
juk jam ir ne bus už ka pykt, 
nes kad tyktai daug but tokiu 
„Girgžducziu" vis da vietos 
„Saulėje" atsirastu.

Sztai ka jum papasakosiu, 
tyktai klausykit ausys iszpute 
ir perskaitė naudokyte isz to.

Naumieszczio pavieti ira 
kajroas Pawesei. Tame kajme 
giwena vienas gaspadorius: 

' raudonas,kumpanosis, nesnwis 
plikas, o vardu kad teip pas 
akysiu Mikas. 0 Mikas, tai 
gražios iszmyuties žmogus.

Niekas ji ne mate karezemo 
je isznaktu sulaukusi, nes žmo
gus ir widuri dienos ju duru 
lenkėsi-tai tiesa. Waikszczoien 
ti po Sudus, teipgi wargei kas į 
Mika mate., nes žmogus kito 
kr y widos netrokszdams o saw 
kartais matitdamas maža ka, 
apsyleuktdaino, už tai retai su 
kuoro susivajdije. Mikas užsy- 
augino ketures dukterys ir du 
eunus, isz kuriu wiena per 
mokslus perleidęs, įleido iu sto
ną kunygystes, o dukterys isz- 
mokynes gražiu darbu, wiena 
iszleido in susiedijos kajma už 
wieno, lygiu su sawim ūkinin
ko, o sziuos tai ira: wiena aunu 
ir trys dukteris laikosi saw da 
namie.

Mikas visokius pamokslus 
pamokinanezius per kunygus 
isz ambenijos gilei saw in szir 
di ihsidejes tykrai pildo, kar
tais ne žuretdamas ne ant sawo 
gyvasties arba teip kokios tro- 
tos, kaip andai hiiwo toksai 
atsytikimas: Wiena nedeldietii 
kmygas i*? ainbonijos iszbare 
t<M kurre per batoiirtus, per

wesejles duod 
perdaug pryi 
ves degtynes 
iszejna tykr 
Pono Dievo.
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pyktų, jog atideda ant szitos 
sukatos,- 29 d. sėjos, trauki
mas bus toje paezoje vietoje.
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Diena 30, ezita menesy mies 
te Pittstone bus Iiaszwentini- 
mas karnpynio akmenio po Lie 
tuwyszka bažnicze. Ant tos 
dienos, ufeypraszo ne tik ii 
Pittstono nes ir isz aplinkines 
wysus Lietu winikus o ir pagno 
dotas Draugistas idant meilin
gai teiktusy atkelaut ant taip 
puikaus apwaiksztiojimo.

Užpraszo nnoszirdžeiKOMITETAS.
Atsekimai

Tu brollti J. K. isz Kanai City Ii 

swetymu gazletu ne naudok bt gin. 

sy par nosy.

iras P.Ja-

onivorsyteta val
dos apeyeedo She- 
aii pryiminet ligo 
ilgoms.

M ant nedek* du 
offlsa turėt- aptie-

.. No adinosO isz 
les ligonius. Ant

is, ir tnryme koip 
vjczaus žmogų pa- 
i aunku Lietuvi ni- 
tfnas prywalo ausy’ 
tas koniwoU.
i ir isz aplinkines 
centejimus kunisz- 
ui o kury* apsyima

lų užmare del mano sėbro. Till- 
ra melas. -‘Saule” ne iszejna d»w 

je “Auszros” arba “Lietuwyszko Bil 

so” Ira czlstai-kataliklszku rasttuir 
tu paszallnlu Szuniu ne ir k> bijotis. 

Reditojus tiek par sawo prote daejo, 

jog ne reikalauje byle paiksiul duo- 
tie gera žody, o ipacz tokiems b 

spendže ant laikrasztlu lielnwyski 

Ir nory žmonis lalkitie tamsybėje, 
taip kaip Lietuvoje. SiehuksiM- 

Vydūnais!

Asz apie tai ne galu nieki in giii 

ta talpint, ba ne taip diigtii Stony 
kaio sviete girdėt. Kid taisybe n 

szit tada ne grąžei fszrodytu o girta 
melu Ir negalų. Ne wysy tie gwy 
katalikai ka bažniczes stato, bi tįsy 
randa Ir Judoszius ka kerszije pank- 
wyrnu (bažniczos.) Ir laikiisgili 

taip but.

Bostone ran 
Iflitlis Lietu- 
tezale krute- 
mata 1 Keli 
y insteugtie 
tnesz nauda 
ei pakeleimi- 
iwiniku, nes 
' daug tokiu 
už nauda at- 

:i, taip kalba, 
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pstes. Wien i 
Wilneus gub. 
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žodžei nuėjo

ŽYNES ISZ LIETUWOSST-

WALKU REDIBOS.

?ka dėt tokiu 
taip tik praszit 
tiku wyska pa-

ž i e g o r e 1 o. 
utie traukintas 
>y. Joną Raža

Sziose dienose isz netyrais 
. pateko ma in rankas keli M- 

marai lajkraszczio ,,Saules." 
Su kokiu džiaugsmu asz jute 

, gawes perskajcziau, tai jau k- 
sytikiu jog apie tai stengta 
jum apipasakoti (už tai velyk 
apie tai ir tylėsiu) ale parkai
tes juos užslstanarviju apeta 
kruopsztyma musu broliu Ik 
tuviu ir paniislijau saw: iii 
tik wireli swiete randasydar 
buocziu žmonių! Myslijuem: 
tiek visokiu žyniu, kas ta 
primargita, tai tyk, jaguif 
butu ant svieto ii daugins 
netynginiu, jug we viena* 
rodytojui kožno laikiasz®' 
butu jokiu budu negalym 
surynktie isz wisu paszaliu «) 
sokius nusidavimus. Dirt* 
duok jiem sveikata,styprikj* 
aitris, suteik jiemis kantrydr. 
atymkie nog ju tynginystajte- 
gui laikraszcziu iszeidrwjr 
szym tais, tegul daneszyku iu£ 
juos visokiu žyniu atsiranda 
tukstanczejs, tegul skaitytoji 
renkasi milijonais, tyktn 
suteik visiem, vieniem irk1’- 
tiem zgadti, vienybe, o kak 
biaus-meile Pono Dievo, nes : 
kožnas bewienas jukawNtb 
mas isz Jo majestoto-pražuu-

Jagu laikraszczei arba kny
gos pamokinanczios, ira iš
duotos ir paraszytos pagal ]*" 
wa Dievo, tai ira tykraaps 
waista kiekvieno skaitytoiw1 
proto,-prieszyngai, iagn toki 
szdawimai nesusitaiko su pit 

'va Dieiko, tai ira tykratrucif

i

duryje 'tai tas: užmiiszanti savo skaitytoj# 
praszo tu, kat- be tyktai kuna bet ir dusaa

Tokiu rasztu reike sergėtis!
„Et tai ka cze juosius skai- 

tyi-ne wienas pasakones tuose 
lajkraszczinose daugiausei at
siranda szyputes isz vienas 
kyto, kam koksai prypodkas 
atsytinka, tai jau klausyk ir 
juokėsi koksai pyszczykas” per 
gazietas (laikraszcziu),’’ Ant 
tos žmonių sznektos asz pagal 
sawo protą teip atsakau: jaj 
kam koksai prypodkas atsytin 
ka netycziom, tai kad apie tai 
ir bus apraszyta, tas už tai 
nesyrustys, ale jaigu teip stoję- 
sy kam per jo kvailumo, per 
tamse iszminti, kartais pergyr 
tuoklyste, tai jau tašyk, jo piy 
padkas iszreiksztas del wysu 
žynios laikraszeziuose duoda 
wiena, tam iszjuoka, kad per 
tai aergetusi ant tolesnio laiko 
nog to, o antra skaitytojam 
buna dydele prasarga. Gal ne
vienas pasako: aha! juk ir ma 
gal but teip, ana kaip anam! at 
ir turetdamas prasarga ne, vie
nas sergstysi ir buna budresnys. 
atsargesnys ant wisu pusiu ii 
per tai kartais ižsisaugoia ne 
tyktai sawo trotos ale laukėj 
ir swaikatos.

Skaicziau „Girgžduczio” žy- 
niose, kaip wienas melnykas 
iszgriebo nog sawo skolyniuko 
ablyga aut pažyczitu pyningu, 
kurys jo nenorėjo jokiu budu 
iszduoti. Ar tai mislijete kad 
tokia žynia bus užmesta-ne! 
Ne wienas isz jos turės nauda. 
Tyktai Diewe ne duok kokio 
prypodko, ale. kad teip iszmyn 
tingai apsielgtu kožnas. Mat, 
ba jau szycze teip ira, ka kaip 
prygriebi, kaip su kuom gali, 
teip teiskis. Jai swietko ant 
kokio daigto neturi, o ant po
pieriaus paraszyta teipgi, tai 
jau ir prapuolęs! Na ale ape 
tai juk tai kožnas supranta, 
ale asz cze ape ka kita noriu 
papasakot, tyktai perpraszau 
„Girgžduczio”, kad gal jo vie
ta užimsiu, ale kaip ma rodos 
juk jam ir ne bus už ka pykt, 
nes kad tyktai daug but tokiu 
„Girjržducziu” wis da vietos 
„Saulėje” atsirastu.

Sztai ka jum papasakosiu, 
tyktai klausykit ausys iszpute 
ir perskaitė naudokyte isz to.

Naumieszczio pawieti ira 
kajmas Pawesei. Tame kajme 
giwena wienas gaspadorius: 

' raudonas, kumpanosis, nesuwis 
plikas, o vardu kad teip pas 
akysiu Mikas. O Mikas, tai 
gražios iszmynties žmogus.
' Niekas ji ne mate karczemo 
je isznaktu sulaukusi, nes žmo
gus ir widuri dienos ju doru 
lenkėsi-tai tiesa. Waikszezoien 
ti po Sudus, teipgi wargei kas 
Miką mate, nes žmogus kito 
krywidos netrokszdams o sawo, 
kartais matitdamas maža ka, 
apsylenktdamo, už tai retai su 
kuom susiwajdije. Mikas užsy- 
augino ketures dukterys ir du 
sūnūs, isz kuriu wiena per 
mokslus perleidęs, įleido in sto
ną kunygystes, o dukterys isz- 
mokynes gražiu darbu, wiena 
iszleido in susiedijos kajma už 
wieno, lygiu su sawim ūkinin
ko, o sziuos tai ira: wiena aunu 
ir trys dukteris laikosi saw da 
namie.

Mikas wisokius pamokslus 
pamokinanczios per kunygus 
isz ambonijos gilei saw in szir 
di ihsidejes tykrai pildo, kar
tais ne žuretdamas ne ant sawo 
gyvasties arba teip kokios tro
tos, kaip andai buwo toksai 
atsytikimas: Wiena nedeldieni 
Itiraygas isz ambonijos iszbare 
tuos kurie per baiikietus, per

wesejles duoda sawo sweczems 
per daug prysigertie tos smar
ves degtynes, isz ko paskui 
iszejua tykras apibrožymas 
Pono Diewo,

Po tam iszbarimui buwo 
žinau grąžei dvi wesejlos, lei
do dukterį Mikas ir kitas tos 

; paezios parapijos gaspadorius. 
Abudu tuodu tewai pastana- 
wijo paklausit to gražaus pa
mokinimo kunygelio. Ir sztai 
kaip dejos su wienu ir su kytu: 
Anas gaspadorius noretdamas 
parodit sawo paklusnume baž 
nyczei ne del Diewo, tyktai 
delei akiu žmonių, parsigabeno 
keletą goreziu degtynes, ir ja 
milejo sweczius parinktus ka 
maraite usidares. Dasižynoje 
nuskriaustiejei, isiwede seni 
lauk ne tyktai ka jam tworas 
iszlauže, langus iszdauže, ale 
ir jam skūra gerai iszbaladojo. 
O mus Mikas paklausęs kuni
go pamokslo, ne dare del akiu 
žmonių, nes per jo dukters ve 
sejle ane laszo degtynes jo na
muose niekas ne butu radęs, ir 
per tai nors daugelis burcziio 
gerdami kawa, arbata, irkety- 
no teip padarit kaip anam pa
dare, nes nedryso. Sztai Mikas 
ir nupelnė ta szlowe, ant visos 
Lietuvos aplinkine, kad laike 
tokio bankieto pyrmas apsyejo 
be laszo smarwes degtynes, 
tyktai ka iszkada, kad tuom 
gražium pryklodu tuo praves
tu keliu, niekas paskui ji dau
ginus neseka. Tokiuose daly
kuose Mikas ira priklodu vi
siem aplinkinen, jo gerus dar
bus trudna apipasakoti.

Ale mat kas tiesa tai tiesa! 
Kad teip pasakysiu; imi žmo 
gus walgyti pasyrinkes kono- 
gražiausia obuoli, o walgytda- 
mas rasi toki daigtuka, kury 
eik iszpjaut ir numest, nes 

szlyksztu walgyt-ma truputi 
kirmėlės pagrauszta. Kožnas 
geras daigias, tūry ir savo 
szlekta puse. Teip ir mus Mi
kas, nors abelnai pasakius isz 
wisu pusiu buwo geras, bet isz 
wienos puses turėjo szlekta 
felery. Jo dydeli upara o sku- 
puma wisi mate ir per tai dau
gumas isz jo szydijo. Tu jo 
klaidu jau ne geriejei jo dar
bai nog akiu žmonių ne nžka- 
wojo. Tame dalyke sztai koki 
jo prykloda paduosiu.

Mikas suprastdamas gerai ir 
matytdamas kad nepailgam pa 
rejs laikas ataduoti ūke sawo 
sunui, kuria pawedes spėjo 
saw kad netureses jokio darbo.

Užsymane pastatitie ma 
luna ir vaikine pastate pats 
nes tokia, nauda tūry isz t<>, 
jog kaip sparnus indejo iž žie
miu szalies tai ir dabar stowi 
kuriu dyžeuses szturmas nepa
suka.

Kasztawo žmogelui apie 
1000 rublu, jokios naudos ne 
tūry ir garczeus jewu nesuma- 
le. Tai sziksztumas padare!

"I a io klaida pudawe wienas 
žmogus in laikraszti „Szwente 
dieni’ pasirasze „Nowa.” Mikui 
dydelei ne patiko ta ižkoseta 
taisybe o ir ne dažinojo kas 
tokis parasze. Apie tai buwo 
patalpinta ir „Lietuwyszkam 
balse” ejles po wardu „Lietu- 
wiszkas Ubagytis po niaku, 
ponpanas kledos”, apie ka 
skaititojei to laikrasztio gal ne 
užmirszo, o tai Mikas padawe 
ne kaltai ant wieno žmogaus 
kurys ir szendien už tai piksta, 
o ant to, kurys tykrai Miką 
iszjuoke ne nemislije, medum 
ji walgidina ir pienuku girdo, 
k a tas net szaipasy.

Tai ir bus gana, o jago Re-

diste „Saules” pripažino už 
naudinga tai patalpins straip- 
snese sawo laikrasztio del įines
wysu,

Rogup’s.

Apie AVyslta.

5 Ne rokuojent to pyrmu- 
tino patapo, ka wysas svietas 
pražuvo ižskirent Nojų ir jo 
familijos, tai buwo da keli, ba 
ne mažai svieto pražuvo ir 
taip:

Holandyjo 17 Balandi 1421 
mete prasyplesze tvankas ir 
užliejo 72 kaimus su 100,000 
giweiitoju. Paskui antį a karta 
158 m. nuskendo 400,000 gi- 
wentoju.

Katalonijo, 1617 m. nusken
do žmonių 50,000.

Mete 1813 Silesio nuskendo 
par twana 6,000 ir Portlande 
.4,000, ta pati meta. Taipos-gi 
pražuvo žmonių ta pati meta 
Chinuose ir Wengrijo apie 
100,000.

Gdanske, 1829 m. 9 Apribų, 
taip Wisla pasykele, jog 4,000 
namu nunesze ir 10,000 giwu- 
lu prigėrė.

Irlandyjo, 1817 m. prygere 
1,300 asabu.

Hamburge, ir kaip kada 
vanduo mėgsta sawo galibe o o
parodit, ipacz 1 Sausy, 1855 
mete daug žmonių prygere n 
szkados ne mažai padare.

Silesio, ten tankei wanduo 
duodasy iri ženklus.

Prusnose apie wiena twana 
ir dabar ne užmirszta 1816 me 
te, menesije Kowe; tada ne 
mažai žmonių dyngo.

Mete 1833 Chinuose apie 
miestą Cantona suwyrszum 
1,000 žmonių pražuvo ir daug 
namu nunesze.

Wiedniuje— Austryjo, 1830 
mete, 50,000 žmonių pražuvo.

Peszte ir apie Presburga, 
1811 m. užliejo wanduo 24 
kaimus ir wysas trobas nunesze 
ir žmonių daugibe nuskendo.

Mete, 1813, 14 rugsėjo Tur
kijos žalnierei stoweio ant ma
žos salos apie Widdina isz wy- 
so 2,000 wiru; tie likos wysy 
užlieti, jog ne wimas ne ižsy- 
gelbejo.

Nes tas baisus atsytykimas 
Johnstwne, tai liginasy atsyty- 
kimui kokis buwo 1802 m. 
Hiszpanijo Loreko, mietse Mur 
čia kur pražuvo tukstantei 
žmonių. Ir tenai ižgrowe tvan
ka, taip kaip Johnstowne.

Francnzyjo, daug kartu 
wanduo padare szkados ipacz 
mete 1846 spalu menesyje wy- 
duryne Francnzyjo padare 
szkado ant 20 milijonu doleru; 
in deszimts metu wela tokis 
jau tvanas bauwo. Toulouso, 
1875 m., wydurwasaryje, pra
žuvo 1,000 žmonių. Taipos-gi 
mete 1840, 31 spalu apie Lyo
ns Avignone 380 triobu uu- 
uesze.

Indyjo, 1861 apie Bengalu 
buwo keli twanai nekurese 
aplinkinėse; Tukstantei gi- 
wastiu kasztawo.

Italijo 1870 m. men. Grudije 
.28 ir 29 daug wanduo szkado- 
■prydyrbo. Rimo', 1872 m. spa
lu men. buwo trys baisus tva
nai.

Dyde.je Brytanio metuose 
245 užliejo mares tūkstantius 
ake.riu (margu) ir tai ant wy- 
sados. Mete 356 apie ta wieta 
prigėrė 3,000 žmonių. Glasgo- 
we mete 738, 400 familiju Ii 
kos užletu ir da ne suskaititu 
buwo twanu, ka ne mažai žmo
nių prygere.

Szieze Ameryke Ohio ir

Mississippi twonai padare ne- 
surokuotynai szkados. New Or 
leanse 1849 m. 12 Geguži už 
liejo 160 sųuars ir 1,600 trio
bu apsėmė.

AVienas ne užmirsztas tva
nas buwo 16 Geguži, 1874 m. 
apie Northampton, Mass, daug 
kaimu užlejo ir 144 žmonis 
pražuvo. Ir ta pati meta va
karine Pannsylvanio prigėrė 
220 asabu.

Tie wysy twanai cze iszrodi- 
ti randasy rasztuose, o szits 
paskutinis Johnstowno užbai
gė pakolei ne ižgirsyme wela 
kur apie koki baisu atsytyki- 
ma.

•Į Ar da bus panaszus bai
sus atsytykimai ir kitur kaip 
buwo Johnstowne? Isz Roches 
terpN. Y.danesza, jogdydžeu- 
seš tvankas surynkto vandenio 
randasy Suw. AVal. prie O- 
lean’o New Yorko Wai., ka
rys aukszteu miesto stowy 782 
pėdas. Tas tvankas ira suwy.- 
jau niekai. Kitados isz t<- 
twanko lejdo wandeni in kana 
la pakalnes Genessee, szendien 
-gi ant niek ne tynka, tyktai 
del lustaunu žweju. Wysy 
-ako o it dyrektorys kanalu, 
jog tai ira baisus daigtas ir 
abai daug užlietu, jago prasy- 
plesztu tvankas. Jau wysy 
giwentojei aplinkines pareika
lavo nuleidimo vandenio. De 
sziihts metu adgalos buwo wan 
duo prasymuszas, tai 150 milu 
užliejo aplinkineie.

Ir daugeus randasy Amery
ke tokiu nszwanku ir kaip km 
žbauginti isz atsytykimo Joh. 

stowne, paliekti stubas ir par- 
sykele in kitus miestus ipacz 
isz Gubos ir Orleano.

Nawatna liga serga Ric
hardas Chadler tuityngas o 
bywatolis isz Irving, no Blach 

'Tliver Falls, Wis. No kėlu jau 
metu pradėjo jo lupos užsy- 
ezeupynet ir dabar taip suau
go, jog wos pupa (szebelbonis) 
telpa. Daktarai nory padaritie 
iperacyje- prapjaut, nes jis 

sako, jog tai toke jo smertys ir 
kuros be baimes lauke. Žino
ma, jago burna užaugs, tada 
ir givastys pasybaigs.

SALŲ MAS!
.J. Xftbludio.

M a u a n o y City.

Ten iaiisj vjso- 
tin jerynra kaino

Alaus •
• Medaus Rūmo
, wino ir arielkos, 

Cygaru ne gire pa tie pats gi- 

resy. ixDxm.

CYRAPAS G1DIND1S WYSO

KES LIGAS, ISZ WAJSEUS

FIGOS:

Jago Maži kudjkei wekke.

Motyn! nuwargstl par diena o ka
rio naktin ateina wela ne gali atsyl- 
set par maža kūdiki. Jago nory tu- 
retie atsylsy ir swelka tuset sawo kn 
liki nieką jam ne duok, kaip lik Syr 
up of Figs (Figos Syrupo) tada kūdi
kis bus spakalnas kaip aiiolelis o 
sweikas kaip krienas.
Parsyduoda pleczkutes po 5o centu 

ir po $l,oo. Cze Mahanoy City nie
kur ne gau-syte, tiktai pas poną 
C- C. Hogenbuch.

PA.S K A NCEJT1E.

Jago kas Mahanoy City nory dasek 
rie kokios rodos arba -andasv kokiam 
■rgelije, tada tegul drasei nusyduoda 
pas O’Brajna, sudže pakajaus, (skwa 
jerys) kurys tūry ofica ne toli Milane 
ko Ir Danisewiczaus kromo. Tratai 
žmogus katalikas, Ir labai geras del 
wysokiu rodu.

NAUJĖS PUIK AS LIETU

M YSZKUS.

W VLGOMU T A WORD

J. Kupczinslio.

^-RODIKLE DEL WYSU.

SHENANDOAH, PA.
Niekur moters ne ejkite pyrktlo 

svaigom u taworu, kaip tik In ta szto- 
ra ten wysko rasyte ka tik reikalau- 
lyte.

6 -‘30-P9.

Buczierys!
Joint Tp-

isz

Gahvoa ne skundės, niekiui ne dejuosy, 
Jago pas TADA, broli nueyduosy; 
ARIELKA pas ji, gausy ka gerause, 
ALUTI laiko wysada gardžense.

Neskaudės gahvos, norynt pasygersy, 
Ejtdiimas namon, už tvoros ne twersy; 
Ant rit in darba, linksmai nuejsy, 
O da linksmesnis isz ten parejsy.

Kožnae urku, wirai lankikit.
Ir kožnam vienam, ta pasakik'it:

In Mahanoju kaip tik nukelausy, 
Ejk pas Dubaucdia o ten wysko gausy.

Tos wysoe galvos, szicze patalpintos, 
Likos jos linksmos o ir adgalvintos, 
Kaip'cže atėjo, tuo sveikata gawo, 
Dabar ir tinka pacziulems savo.

M A H A N 0 Y CITY.
Uždėjo naaje meayniezc Shenandoah’o unt kum 

po nlicziu Centre Jordin. Laiko nuolatos szwie 
že mėsa o kas karta pyrks ir tos mėsos paragaus, 
tai nuolatos ateis In ta mesynicze o kitu iaz tolo 
lenksys. 6—18—

— Tai kumute! kad ne Jurgis MaliSzuskas, buože 
szendien po žemo'. Wak*i* taip man szirdi suspau
dę, jog In žemes kasensy; tai kaip inuulszkls par 
nenze no jo arielkos ir stikleli ižgoreu, tai kaip su 
ranka atome. Tai knmite n#1 daug tękiu vietų She 
nandoryje užeisy.

Prywnto dzeugtis Szamuku Lietuwi- 
nikal,

jog tūry locna daktara poną t)angolawicziu, kurys 
uueyniano apie wysas ligas ir in runa laika kožna 

Ugido.

— Kui begi Symai!
— O-gi pas muso A. StankewkziuI
— Oj ko?
-- Kūdikis pasymire, tai ejnn grabele, ba kaip 

girdėjau, tai pas ji pigeuse.
— O kn, ar asz taw n* sakeu? MusoStankewicze 

da ne wieno ne nulupo taip kaip tie amerykonal 
Shenandoryje, bu kaip pagauna polandery, t.-il pas 
kutini Inszii ižspanstu Savos tai ne svetimas. O 
aire pas Ji ir gėrimui pulkus!

Pirmutinis

Lietuwiszlias
KRATOSI!

SENANDOAH’E,
Pa.

46 EAST ENTRE Sir.

Pasylieeewoju 
pometej del sawo 
wienžemiu jog 

mano szape kreu 
cziszkam randa' 
sy wysoki cejkej 
isz kuriu kožnas 
norintis turetie 
pujku apredala 

gali pasyrinkt.
APREDALA 

GAUS;

Aut pavasario pargabenau tykraj puikin 

coikia ir drutu kaip geležis ka nnbosta dewet 

Skubinkitės Bralej! idaut turėtumėt pigvu, be 

.kada pradės atszilt, tada ir preke paazoks. Na 

myrskite apie savo vlenžemi o kuri no sene) 

pažinote.

JUSO PKIETKLIM

JONAS M1ELDAŽLS.

O TAIPOS-GI PARDUOW

T I ’ K < > l

ANT GERAUSU IRDRUCZAU-

SU AKROTU.

Pigeus parduodu ne kaip kiti alien 

tąi. Leidžiu taipos-ui pynlnous In 
wysas dalis Europos Ipacz in Lietu- 
wa, tiesog in namus pas ka užadresa- 

wota.
Apie tai ne užmlrszklte, ba par 

tai danu naudosyte jauo pas kitus 

aoentus ne ejsyte tikta! pas mane o 
kada wiena karta atsvlanklsyte, tai 
ir del szimto pasakisyte joa JONAS 
MIELDAZIS talsynGcuses AGEN

TAS Ir oerauses KRAUCZUS.

PyRMUTINE rŽE-IGA DEL LlK- 

ti winiku Mahanoy City Pa.

. PAS

Tarpe avieju geležinkelu Lehigh Valles ir Re 

dingo, ejuant in miestą po karai pusei randasy Ina 

salima.*, kūrėme gali gaut wysokiu gėrimu ir pul 

kiu rogarn.

Neužinlrazkįie apie tai. 1B-4-SW.

IIITTIf

Puikeusy ir druczeusv šutai 

[apredahii]

pas Sylwestra Zdanawicziu Shamo-
■ kuose, Pa.

Uzielas apreilalas isz wylnonio velkio kasztuoje

Nū 12 igį 25 dol.
Kelnes papūva:

N o 3 i g i 8 dol.
Cejkis ne susygulejas ir kožnas gali dewet par 

daugeli metu.

Ne HŽTnlrszkite brolei, jog sawn* del sawo go 
raus wellje ne kaip nettke židai.

Juso^wieD^emls

S. Zdanawicze



Petras Žemaitis
TYKRATAISYBE 1858 M.

PARASZE

D. T. B.

[Tolesnis traukis.]

[ Tolaus bus.]

Žemaitis atsysedes prie ra- 
eziiiio, žurejo in popieias, o da 
kokiu ne buvo mates: juody
tas rudokas, popiera stora ir 
jau ne nauje. Nusjdyvijo la
kelis, kada Gryzmolka liepe 
tokioms literatus raszit kaip 
ant rankrasztio kuri jam pada
we parraszit. Gryzmolka pats 
snapsoio nosy pakabynes, o ne 
karose vietose pats sake kaip 
raszit. Po paraszimui, parskai- 
te storaunei ir tarė:

— Gerai, labai gerai, dievaž 
gerai— ir iž džeugsmo, net tri s 
kartus patraukė tabokos. Ant 
galo newos juokawatdamas, ta 
re:

— Na, dabar Petruk pasy 
raszik.

— O kaip pasyraszit?
— Tai, taip kaip ant tos 

popieros.. . .Bandikie ant kito 
szmotelo, ar pataikisy.

— Gerai, asz padesu vietoje 
paraszo dwy literas N. N.

— Kur-gi! reike taip pa
dėtie parasza, kaip cze stovy 
ir suwysu paraszu.

— Kibą ponas sztukawoji..
•— Asz suwys ne sztukawo- 

ju, kaip tawe milu. Asz neži
nau ko tu bijeis; o ka tai ken
kė, padėtie parasza to žmo
gaus, kurys jau keli desetkai 
metu kaip po žemie.

— Ne pikie ponas ant ma
nes, nes asz to ne padarysit.

— Ar tai taip manės klau
sai?!

— Tejksies paklausyt. Jau 
asz ne esmu mažu kūdikiu ir 
suprantu kas ira geru, o kas 
pyktų. Asz netikiu, idant po
nas norėtai nog manes swetymo 
paraszo....

— Žiūrėkis kainas!... .jis 
man pamokslus dawynes! Jago 
to no padarisy, ka asz liepiu, 
tada iszmesu tawe ant uliezos 
kaip szuni!

— Ne pasyraszysu.
— Tai szelauk isz mano na- 

mo-po velniu!. ...
Jau buvo ižausze, lauke sza 

to pusetynai. Petras atsyduso 
ant sawo warguwes, pasyeme 
kningas ir nuėjo in klase.

Ne ižsymiegojas ir alkaszas, 
nuvargintas antduszos ėjo jis 
par tusztes uliezes; drabužis jo 
weju pamusztas, szaltis wysa 
parėmė, wienok ne myslijo in 
narna Gryzmolkos sugrižtie. 
Klasojo da nieko ne buwo, at 
syseda ant suolelo ir myslijo 
apie sawo varginga buwynia.- 
Nes ant to ne pasybaigė dienos 
kentėjimai.

Knlc.H nuiM.

No kokio tai laiko, studen
tai klasos penktos skundesy, 
jog jems kningos dingsta; pra 
dėjo wagies sznipinet, nes ne 
galėjo pagaut. Ta diena taip 
atsytyko. Wienatn buwo dyn- 
gus kninga, apsyžurejo apie 11 
adina ir tuojaus pasakė profe- 
sorui, o kurys dawe garsa in- 
spektorui.

Ne sukako penkios minutos, 
szitai ateina dyrektorys ir in- 
spektorys, idant kožna isz- 
krest.

Studentai iszejo isz hnikclu 
ir stojo in dwy glitas, pats iii- 
spektrtrus je-zkojo kožno par 
twar6 iszkaleimes. Wjsy aki-1 

wai žiurėjo in jeszkanti, tiktai 
Petka nusydawe apakai nu, o 
ir linksmu. Tilejo kožnas ir 
lauke kas cze nueydes. Taip 
studentai o ir profesorei norė
jo, idant nieko ne surast. Jau 
baigė krest paskutines lonke- 
les ir kožnas buwo linksmas 
jog nieko ne rado, kad szitai 
ant sikio wysy nutiko ir pa 
balo.

— Tai mano!”
Paszauke, tas pats studentas, 

kurio buwo kninga. Ir kur 
rado ta kninga? szitai pnrtva- 
ro, tarp kningu Ži-majezio... 
Dabar kožno akis atsykreipe 
in ji, nes jis nieką ne mato. 
Pamelinawo, nutirpo ir akis 
aptemo. .. .

Wysy Petruką laike už tai- 
syngeuse waikina, o dabar ne 
žinojo kaip apie tai myslit; ta
da už valandėlės tarė dyrek- 
torys atsysukes in ji: „Kam da 
bar tikėti?”

Kada wirszinikai ėjo isz kla 
sos westdimi susawym Žemai
ti, labai gailejosy wysy, o ir 
Pelka snuki perkreipes tarė 
pryeias prie wirszininku: - Ira 
tai labai wargingas vaikinas, 
tai turėjo tais kningas paimtie 
ant dnonus....

Balsas Pelkos kuri daginio 
Žemaitis, sujudyno ji ir dyrste- 
lojas su pyktumu paszauke 
drebantiu balsu:

— Ižbado nuinirsu, o wagint 
ne busu!

Tas wienok nieko ne kelbe- 
jo, kaip ir wysy taisynimai 
apie sawo nekaltibe nieką ne 
gelawo.

Dyrekterys, žmogus pylnas 
iszmiirties, ne galėjo tvirtint 
apie Petro kalte, nes ka galėjo 
pradėt? Dawedymas buwo 
priesz ji ajszkus, o ipacz jog 
buwo pabalęs ir dažinojo nog 
Pelkos ap;e jo varginga give- 
nima. Po rodai wyreusybes 
moksliszkos, Žemaitis likos ap
sodintu ant tryjti dienu in ko- 
za-ant duonos ir wandonio ir 
iszvarimui iž gimnazyjos.

Kada jam pranesze apie wy- 
roka, Petras pakele akis in 
dangų, rankas užlaužė nes žo
džio ne isztare.

Nuwede. ji in kamaraite. 
Taip buwo nu varginta* tos die 
uos atsytykimais, jog ne galėjo 
apie nieką myslit. Sedejo-gj 
wos giwas. Jaustdamasys ne 
kaltu, paklausynejo Apveiz 
dos, usz-ka jis dabar tūry 
kenst? Jo giwenimas pylna- 
wargn ir kenteimu muszesy 
iskaleinos po galva o ant galo 
pradėjo myslit, ka-su sawym 
padaris ir in kur nusyduos. 
AV’ysaip jam in galwa rnuszas. 
Noretdamas tais mysles nusy- 
kratit, pradėjo waiksztiot po 
kamaraite ir tame patemijo 
kruzeli su vandeniu ri kamputi 
duonos. ... O jog buwo baisei 
alkanas, tuojaus nusydžeuge 
ir jo szirdi apsa'dyuo viltis 
Apweizdoje... .

— Gryzmolka mane iszware- 
myslijo Petras-likaus be pry- 
glaudos, alkanas, szitai dabar 
turu ir pryglauda ir ka pawal 
git. Taisybe, tyktai trys die
nas sziczon busu, nes purtais 
trys diena gal stotys kas-žin 
kas....

Buwo isztroszkes, atsygere 
vandenio, užKramte duonos ir 
nauje dwasi? in ji inženge. Pa 
dekawojo Diewui už apžiurę- 
įima.

I)abar-gi tas kalėjimas jam 
kitaip iszrode ir pradėjo weseu 
myslitie apie sawo nelaime. 
Buwo tai tykrai nelaime, nes 
jago kas tūry sveikas rankas, 
tai rupintys ne prywalo. Tai 

ir apie ta kasdienini giwenima 
Petras daug nesyrnpyno, nes 
tyktai tas ji kankino, jog iszejs 
iž cze paczeikniotas ne kaltu 
apskelbimu.- Dievas ir sumei- 
ne ira mano apgininie. O žino 
nis? supras iž mano tolesnio 
givenimo, jog ne galėjau bū
tie wagim.

Tas ji labeuse vargino, jog 
[kilaus mokintis.

— Giwasti sawo ataduotau 
už moksla-myslijo- o asz turu 
dabar ižsyžadet: kiti gali pry- 
sysotit inwales, o del manes 
užginta szwenta žine.-Wienok 
(let manes niekas ne uždraus 
skaitit; ne ant ko kito druka 
iszrado. Esmu ant kelo, jog 
tolaus patropinsu ejtie. Bus 
truputi sunku be prawadnin 
ku, nes ka darit! Tvyme 
rasztuose, jog daugelis garsyn- 
gii žmonių buwo ant swieto, 
ka par savo proce likos mo 
kintais.

Wysokios mysles painiojos) 
jam po galva be sedynt kozo 
j e. Ant jo praszimo atnesze 
jam kningas ir joje wysas nu 
griinzo.

Ant apmyslijimu in skaiti
nio, parėjo Petrui dwy dienos. 
Jaunam žmogui galvoje wy- 
s.'iip vartos)’ ir kitokios mysles 
muszasy in galva. Ne dyvai 
partai, jog freeze diena, wela 
muso Petras baisei myslijo. Gal 
but, jog myslijo ir tai, kad per 
trys dienas ižsyduos jo nekal 
tibe, o cze jau treeze diena bai- 
gesy be jokios atmainos....

Paliksyme ji ant valandos.
l-iilku-

Diena 12 Grudio 18... m. ne 
girdėtas krutėjimas buvo kan 
celeryjo gimnazyalno Suval
kuose. Koki tai ponai szwaiste- 
sy po kary tory.

Apie 10 adimj pasyrode poni 
Gryzmolkiene, praszitdanra i 
dant ja pryleistu. Buvo tai 
tika žmona, nuvarginta ir už 
stelbta par sawo vira, nes labai 
geros szirdies. Kada ii raukesy 
ta vakara kaip Petrukas sėdo 
prie vakarienes, tai ne paėjo 
iž pyktos szirdies, nes del to, 
jog Gryzmolka par mažai da 
vynejo pyningu ant maisto, 
jog pati su vaikais badu mirė. 
Tolaus labai pamilejo Petruką 
ir kaip galetdama rupynosy 
apie ji.

Senowyszki astrologai taip 
kalba apie mergina-

Astrologas kokis tai parsake, jog 
Budas merginas prygut no meneso 
kokiam fra gimus.

.Jago užgenia Sausyje, bus Iszmin- 
tlnga gaspadvne ir turės gera būda.

.Jago vasaryje, bus gera žmona, 
meilinga paeziule ir jausli motyna.

Jago kowe, daug megs szneket ir 
už mažeuse daigtell barsys.

Jago batandije, bus meili prie kož
no Ir mokes apsyeltie su žtnonlmls, 
nes patogi.

Jago gegužlje, bus patoga ir dora 
ir turės giluka.

Jago sėjos, bus greita, greitai isz- 
tekes Ir bus kaip pastumdėlė.

Jago liepos, bus ne suwys patoga, 
nes szwarl.

Jago pjutije, bus meili Ir apsukri, 
ir gaus turtynga wira.

Jago rirgs-jl, bus iszmintinga Ir ne 
tik wfras nes wysy ja miles ir bus 
paguodone no wysu.

Jago spalu, bus nuolatos susnūdus 
kaip pakiliu kuodos.

Jago lapkritlje, bus taisynga, gera 
dusze Ir tika kaip awuke.

Jago grudlje, bus gerai sutwerta, 
dykta ir megs no kulmiukclu nauje- 
uas Ir ne paczedl.

Jus-gl wlrai npsyžurekite ir Isz- 
kwoskite idant dažinotumet menesy i 
gimimo mergos, su kure įnyslijet že- , 
nltis. O jus ženocžel, kaipo pažinsta- ’ 
te bilda sawo naczlu Insytemiklte tam 
pranaszawunui senowyszktt Astrolo- > 
<ru ar tinka būdas juso paezulu pa- į 
gal jos meneso gimimo,

WienatiDB tykrai Lifciszta 
D r u k a r n e

1 X S i T S 3 »

LOCNASTYS

D. T. B 0 C Z K A U S K 0 .
3Isilu»noy -City, l’si.

Drukawoje wyska, kas tik ko reikalauje: iszskirent laik

raszti "SAULE”, drukawoje:

KONSTYTUCY.JE8 DEL DHAUGISTIU WYSOKlt'S TYKIETVS, KW1TUS, GROMATAS UŽ 
PKASZAXTES ANT WESEILES, IVYSOKIUS PLAKATUS GARSYNAKTIUS BALU, O TAI 
POS-OI:PMA2l S PLAKATUS APIE KUPCZ1STE GRAŽUS TYKIETVS SU WARBU IR PRA

VARDE.

Darbas buna puikiu padaritas o pigeu ne kaip kitur.
<K UŽMYKSZKITE BHOLE.I APIE SA WO WIENZ^MI, KURYS NOKT DEL JUS TARNAUT

SEMK SWEJKATA TSZ TO
BITELO.

žmoįfeli esy sunkoj nu- 
ayayrbes ir labai kautu* -kan
da, tada nieką* taw taip n« 

patnacziH k-tip j*era a- 
rielka o tos ne bylu kur 
trail gaut, juk gauaynr* 
ne ariidko* tiktai tru- 
eyznoa. <» užmokei/ 
brangoi. Tada niekur 
ne imki* kaip tik no 
XMo<lKUi<-x1o 
Sluuiandor;. je, Pa., ku
ry* tūry užkrauta krūmą tu pylnom • bavzkoius wyaokin arielkn, kaipa 

tai: rugine, ribine, o taip -H-gi innskeliezku bite
liu, port-wain'». gin tk:uliigi.n'**» ir wysokeie gėri
mai-* koki tik ant eto randaay. Parduoda: 
gorrzri* pUR-barzkeia ir barzkomš. .Iago ponai 
6alunink.il ntirvnl viena karta pamėgintu imtic 
iaz to ski .do. tada žmonis trauktu in ealuna kaip 
bytu>n in awili o ir žmonis butu*wejki lr linksmi, 

i SKEADAS GEBAUSU i 

arielku. winu. alaus, likie-i
riu. ir cygaru pas

i 8 . M O C K A J T I , : 
ant ullczoR MAIN Shenandoah, Pa.,

Jago kaa kele koki bankieta: veneile. kriksztlniif, 
ar pzermeni*, tat daug pyningu užJyczeditii jago 
Imtu gerimm* pas s. Ak (-kaiti, pm* ta. kuri wy- 
pas ShenandoįVN pažinota kaipo taipynga wirn. 
Kas tik pas ji vviena karta atsylanko, tai jau nie
kur ne noi-y ejtie arielkos kaip tik in jo sklada. 
Jus—gi moterėle.-, jago norėto būtie sveikos ir 
kad kožnas walgis butu gardus, gerkite trys kar
tus. ant dieno* po ezierkeb* isz to sklado arielkos, 
o patnatisyte jog busvte sveikos ir linksmos kaip 
................................... siyrualte* ...................................

J . J - B o h i n
GLAUNA? AGENTAS EA.JWA-KORCZ1U Į szipkorcziu. ] 

SHENANDOAH, Pa.

’ymintinis agentas Shenan 

h‘e Pa. ka ižduoda szipkortes 

geransu ir druczansn lajwu 

igeu parduoda ne kajp kiti
agentai. Ant wysu linijų gali kelaut ar isz Europos ar in tenajs. Niekas 
ne buna abgautu keloneje par latrus kurie tiko prystowose ant pakelewingu 
ba kožnas ira po g«-a apieka kompanios. Taipos-gi suneze pynigus in 
wysas dales swieto ir majno ant wysokiu, o brangeuse užmoka už kitos že 
mes pynigus ne knip kiti agentai.

Galite wysy drasei pas mime atsyszaukt ne tik iž Shenandoah nes ir isz 
kitu wietu o kožnas džeugsys.

Del wysu gerai welijentis:

J. J. BOBIN.

Pigeusos maszinos del suwymo!
Wysam Shenandoah-e ne vie

nas isz agentu ne gali pigeu 

maszina parduot, kaip tik J. Bo 

bina, ba pardawyneje už puse 

pynigu ne kaip kitur.

Maszinos ira iž gerattso fabry 

ko ir niekados ne genda.

Ne užmyrszkite apie sawo se

na patinstama kurys del Jus

daugeuse gero welije.

J. J. BOBIN 16—7—88. J
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pigeus ne kaip pas kitus.

Gcrausy czewerykai ant szwentos 
dienos parsyduoda už $ 2,00 Ir dau
gelis, o tai wys iž gerauso taworo,
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Lietuwiszkas mesyninkaS.

Freelande Pa.

Eaiko sawo krautuvėje wy
sokiu mesu o wys szwiežiu ir 
iž sveiku giwulu, taipos gi wy 
šokiu deszru szviežiu ir ruki- 
tu ir suwys tokio smoko kaip 
pas'mus Lietuvoje. AVirai su 
was pas sawa ir ne pryvalote 
ejtie pas kita, jago muso brolis 
randasy
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Wos ka lyk paish 
kti atsyduso ir apalpo.
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