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pesties; nakty ne galėjo mie
got.

Buwo tai Įlietu lainas, Ed
wardas su Maryjona ‘sėdėjo 
prie mažo stalejo ir nnlndyme 
walge ]>r:>"ti)'.—Į-iirtits. Už wa- 
laudos tylėjimo Edwardas pra 
kalbėjo:-Mano sesute,kasisz to 
bus? Už keturiu dienu tury- 
me užmokėt skola, o igi sziol 
jokio gando ne tūry me iž Lu- 
žanos.

Maryjona atsyduso, dyrstele 
jo aut sergantis motynos; ba 
k a galėjo atšaki t?

— Kiaušykie gi Maryioua! 
jau tisz apmyslijau. Tu gali 
wiena motyna Įiryžiuret, ba ka 
asz ižsedesu cze? Ka tu aut 
to Įiasakitai, idant asz nuejtati 

syniauke, o jokios žwaigždeles I!'“» POIle pulkauninkiene ir a- 
| ne buwo matyt. Atėjo.ant ga j P*e IUUhO "argu pasakitau?

loin kaima, o walkata ženge I<Iid eusygraudynus ma- 
|T paskui rudy apcziuopa. N<> j,le pBiszimu, duotu kokia pa- 
I nieko ne pateminty stojo matu 

ne gale kaimo; szuo sulojo, o 
kada pažino balsa sawo pono, 

| -kurys sudraudė szuni, tas cip 
damas pasyslepe būdoje. Pa
maži durys atydare. Inejo in 
narna, o norynt labai sargei e- 
jo, tai wienok žingsnei tikume 
atliepe. Labai saugei inejo in 
gryneze, kure pradalino ploua 
siena isz lentų, už kurios mie
gojo nelaimingi paskirty ant 
nužudynimo.

Szieze ira, mano drauge ta 
wieta, sznabždelejo rūdys,- szi 
cze už sienos randasy laimas 
puse.tynas. Tai pasakęs, pry 
dėjo ausy prie sienos, už waian 
dos at-syliepe:- Miega kaip 
užmuszty! Inejkie pamaži ant 
pyrsztu Įuir szitais slaptas du
reles, ka lengwai atsydaro ir 
smejk taji in krutyne, ka gu 
Ii po kairei szalei, asz-gi inej- 
su paskui tawe ir pasweikinsu 
antra. Walkata ant pyrsztu 
atydare duriukes ir inslinko. 
Paskui ji inejo maluninkas ir 
prysyartyno prie antro sweczjo. 
Kada walkata radosy prie sa
wo afieros taip arty, jog girde 
jo kwepawyina, jau rūdys sa 
sawo nudure. Staigas krioki
mas no smertelno ipo, liepe pa 
skubintie walkatui del uždawy 
mo ipo; tame ir jis parreže ger 
kle miegantiam. Po tam bai
sam darbui, weia užstojo tyku 
mas, o žudintojei plesze no ne 
giwelu pelną už baisu darba. 
Skambėjimas pyningu prytwe.n 
ke baisa sumeines.

— Dabar ejsyme gult,— ta
rė rūdys; ryto anksty pakasy- 
me tuosus kruwynus ludynto- 
jus muso darbo mano skiepe.

Drebedamy iszejo palikia nu 
žudyntus.

D. T. BOCZKOWSKI, EDITOR

Daugelis Brolu LietĮoyiu tūry w«j 
citata pii^ liniso PrJbniszty'in Maliu noy 

City, o ne žino antraszo [adreso] už
tai oze pasyduoda:
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Nekaita Diews ne 
aplejdze.

[ Tolesnis traukis. | 
Nuėjo no kalno; dangus ap-

szelįia?
— Butu tai labai gerai ma 

no broli; nes pamyslik tyktai 
apie tolima ketone! in ketures 
dienas turėtai sugryžt, o szitaj 
Įlietus.

— Turiu jaunas kojes ir nie 
ko ne byjau. Iszejsii ant nak
ties, pasakik motynai kaip pa 
bus, jog iszejau in Lozana, i 
dant užbegtie tai nelaimei ku- 
ros ne galėtu paneszt. Par 
praszikie ija, jog be atsyswei- 
kinimo iszejau, ba butu jei 
sunku atsyskirt. Turu wilty 
jog sweikas irsti giluku sti- 
gryžsziu.

Maryjona pamyslijus waian 
dele suspaudė brolui ranka ir 
prakalbėjo susyjudynus:- Ke 
lauk su Ponu Dienu meilingas 
broleli.

O kad motyna ne pabustu ir 
ne parszkaditu jiojo mielini, 
suwiniojo in riszeli marszkiuius 
paėmė szmoteli duonos atsys- 
weikiuo su sesere.

Užžiurejintas ir nekaltybe.
Jau 10 dienu praėjo, o iž Lo 

Žanos da ne buwo nejp-omatos 
nepyningu. Begodienos werks 
mingos o kožna diena natije ru 
pesty atneszinejo. Poni Sten- 
bergiene wienok dydele wilte 
torejo sawo senowes prietelko- 
je. Nes kada diena uszženk 
ur-n a

tamsy, tarė sesuo, o žinai, jog 
no nekurio laiko pleszikai ap
linkinėje walkiojesy.

— Tūry taisybe, senut, tu 
wys apie mane rupyniesy.

Edwardas paėmė iž kawones 
pysztule, apžiurėjo gaidi, užpi 
le parako ant brantkos, insyde 
jo in kiszeni.

— Pasweikink motyna nog 
manes, tare pamaži su aszaroms 
nes Maryjona graudžei werke, 
ba niekad ijei taip sunku ne 
wo, kaip dabar. Ilgai žiurėjo 
in ejnanty pakolei in girre ne 
inejo. Maryjona sugryžo milu 
dus in gryneze ir sėdus szale 
motynos baide, muses nog ijo- 
sos.

Jau saule leidusy, o Edwar
das skubyuo ejtie. Kaip tyk 
mile -niiejna tolaus, tai labai 
džeugesy. Ant galo nuwargias 
turėjo sylsetys.

— Cze pasylsesu-tarė lu sa 
we, puiki wieta.- Atsysedo, 
ižsyeme iž kiszeniaus duona ir 
suwalge gardžei. Saule nusy 
leido, tykiai buwo matytie ran

tyko aplinkinėje ir jau naktys 
užstojo. Menulis pasyrode ant ] 
dangaus. Pakalnėse, ir ant : 
kalnu czirpe žirgelei. “Diewe! 
paszauke Edwardas, kurys par ; 
syeme tykumu prygimtoš no- > 
turus,- kaip puikei ir iszmiii 
ti riirnl iua par Bawe rudnrita! 
Sudėjo rankas ir siuntė dekin- 
gas maldas in Sutweutoju.

Mygta apgaubynejo kalnus 
ir jau pasydare suwys tamsu. 
Milijonai žwaigždiu užžibejo 
aut dangaus, Edwardas užmi
go, o karkwabalei birzgejo a 
pie ji. Wienas jiam paptelėjo 
in nosy ir pabudyno mieganty. 
“Acziu taw mažas sebreli, jog 
mane pabudynai” szposawo 
saw keldamas ir skubynos in 
tolimesne keloue. Spigline gir 
re kas kartas tankinosy o auksz 
tos agles stowintes prie kelo 
tamsyno suwys. Rėkimas pele 
dos tankei partraukė tykumą 
nakties. Drebulis paėmė, iž i 
baimes, o wienok ne galeio su 
prastie priežastes tosos baimes.

Kad szitai ižgirdo szaukenty 
baisa ant pagelbos: “Jėzau 
Maryje! gelbėkit!”- Ir da ki
tokį žodžei buwo girdely szau- 
kenty pagelbos, paskui nutylo 
ir tyktai girdėjo tyka sunku 
waitojima, o ne trukus weia 
buwo tyku. Ryksmas weia at 
symusze ne toli Edwardo. Be 
ga Įtartai ka greiezau-se in taja 
wieta, isz kur baisas paėjo, pa 
kludyno ka toki su koje, pasy- 
lenke ir randa punguleli. Ižgir 
do užpakalije žingsnius, atsy- 
gryžo ir paregėjo prie szwiesos 
menulo ruda maluninka began 
ty in krumus. Tame prieszais 
ii kas tokis ant žemes pasyju- 
dyno, žiury ir sudrėbėjo! mato 
balta w’eida žnfbga'usiį- kurys 
Įirymusztas gulėjo ant žemes. 
Iž žaidulu užduotu in krutyne 
tekejo sriowems kraujes. Ed
wardas pas) lenke in gulinty ir 
uuszluostes purwa ir krauje no 
dfebantiu lupu, praplesze bla 
kstiena no akies. Da kwepa 
wo truputy, nes ne trukus pa 
lowe, o weidas pradėjo meili 
nuot. Edwardas laike negiwe 
lo galwa ant ranku. Ižgirdo- 
už sawes žingsnius arklu, o bi 
joeamasys užpuohi, kurio toje 
aplinkinėje buwo pylna, atlen 
ke ka greiezause gaidy pysztu- 
les. Tuojaus pryszeko pas ji 
du žandarai su nuogom szob 
lem. Edwardas.pamatęs juo- 

. sus, apsymalszino, ir norėjo 
jiems papasakot, apie negiweli 

1 nes kaip nusymine, kada wie- 
' nas nulipęs no arklo, su atlausz 

tu gaidžiu no pysztules pryde- 
' jo jiam prie krutynes ir Repe 

pasyduot. Ne galėdamas žo 
džio prakalbėt nelaimingas 
Edwardas, kaip nudiegtas st<> 
wejo, dabar suprato už ka ji 
luiki. •

- — Brangus Diewe! iius blus
tat mano mieli, ne esmu asz 
kaltu tosos žudynstos, žudinto

, jus pabėgo, kada asz ant szau 
■ kimo užmuszto prysyartyn-ui, 

nubėgo ant szitujn krumu, wi- 
kite ii, o ne užlaikinekite ne
kalto, taip Edw ardas kalbėjo..

, Ižgirde tai žandarai nusyjuo 
ke, o sedyntys ant arklo musze 
ipa par peczius su adbuia szo 
blė, jog net Edwardas iž skaus 
mo kliktelejo. kitas iszeme 
isz kiszeneus geli? ui pautuka 
ii rakiu,) raukas Edwardo <> 
ir da su wyrwe jog net pana 
ges krauju pasriuwu. Ne jau 
te to o ir ne sopėjo jin, ba bu 
wo kaip n uty r peš. Paržiu ro
jo kiszenius Edwardo, atėmė 
pysztule, isztrauke iž krutynes 
nugiwelo peili, pryryszo ant ;jo 
jo pecziu punguleli ir prysyry 
sze prie arklo su szoble ragino 
ant greito ėjimo.

Isz pradžes ėjo pyrma, taiji 
jog buwo iszjuokimu žandaru. 
Ne girdėjo jiuju szidyjimo, ne 
jaute musziu, ka ne mielaszir- 
dingai ipais apteikė. T.ysadi 
nas bego :iĮ>kwaites, pakol ne 
Įiuole mažam kai mėli je. Gu 
Įėjo be žado ir ne dawynejo 
ženklu giwasties. O kad ne 
mu-.-ziu ne prywerte pabudynt, 
likos wienas prie jio o kitas 
nuėjo in Kaimeli isz kurio su 
gryžo su keleis žmonimis ir su 
pakinkitu Mėžimu. Suryszta 
kai] giwuli, inmete in wežima 
plustlamy wysokeis žodžeis o 
kelis A'irtis ižsunte su szalty 
sziu.m, idant, wektuotu negiwe 
liA ;įjtis-gi nuwaiewo in mies.. 
ta Lucerna.

Kada atwažewo iu miestą, 
nuuesze Edwarda in kalėjimą, 
da Įiriesz diena. Atbraklino 
rankas iž lengwu lencugelu ir 
uždėjo sunkius panezius. D-i 
žuretoius'kalėjimo kada pare 
gejo kaltj nieką, smil i bėjo, o 
paimtas gaileste apmazgojo 
uksusu smilkinius ir pažeistas 
raukas no risziu. Edwardas 
nakty pabudęs, pradėjo dairy 
tys aplinkui sawes, nes iž silp
numo weia puolė ant szeudinio.

— Duokite iam pakaju,- 
kalbejo žandarai szidijentei 
traukdamy su sawym dažiure- 
toju.— Ryto atsyĮieikes, tegul 
tyktai paims ant rato ir trupu
ty pates.

prie tosos drėgnos sienos pry- 
rakino?!”

Sėdo ant migio ir pradėjo 
graudžei werkt ir baisu kai 
bet: “Motyn mano! warfciu 
ga motyn! žinau žinau jau wys 
ka; tai ne irti sapnas, tyktai 
tikrai esmu kalėjime. Apai 
po, žodžei aut tupu apmirė. Už 
walandos weia atsygaiwyuo. 
Pradėjo myslitie apie praejta 
nakty ir atsytykinia. Atsyre 
me in drėgna siena ir akis del 
nais uzsyemes gruudžes aszaras 
liejo.

— Jau žinau apie wyska, 
uutwere mane ant wieszkelo 
prie iawono nužudinto, mysli 
damy, jog asz esmu žudintoju. 
Kaip tai pam baigs? nieko apie 
tai ne žinau. Kentėjau sawo 
giwenime gana daug, nes da 
bar jau kentėjimai saiku pare 
me ir be Dieno pagelbos iž cze 
ne ižsv kiwinklosu.

prietei, ar ne 
padaryt wie-

paklausė szai

Ifal

syartyno prie lango, knrys 
ne toli jio buwo, norėdamas 
par ji dyrstelet, nes lębeiTgiii 
ne dale'.do. Žiurėjo isz tolo 
sotydamas akės dienos sžV lesa. 
Kad szitai ne trukus pradėjo 
žmonis rynktys pas langeli del 
pamatymo žudyntojaus, apie 
kury žine pasklido po vieta

karytoraus, kurie artynosy į>uh 
durys, raktas spynoje sugirgž
dėjo, inejo dažiuretojus su nu- 
-y minusiu weidu, apžiurėjo len 
ringus Edwardo, pastate kriti- 
sa wandenio, padėjo kampa, 
duonos ant žemes [>rie kaltyni 
ko ir nieko ne prakalbejas ėjo 
isz kelejimo, o Edwardas pa
szauke:

— Meilingas 
teiktumeis iriau 
uos loskos?

■— Kokios,— 
tai užklaustas.

— Nuoszirdžei taw padėka 
wotau, idant teiktumeis groma 
ta nusiuust mano motynai. Mel 
džiu tyktai, idant teiktumeis 
man warkszui duotie juodyto 
ir popieros.

- Ne wale man prysylenkt 
prie jokiu praszimu, kad ne bu 
tumei taip sunkei irusydejas, 
tai asz pats galetau su gimi 
nems Įiasymatyt.

— Matau ant tawp akiu, jog 
esy doras žmogus. _ Ar tu gali 
tyketie, jog asz dasyleidau to 
nusydejimo? Juk pažinai ma

trauke no langelo ir atsisėdo
O J

ant szeudu myslidamas:
— Dabar žmonis myslis, jog 

asz esmu tyki u žudyntoiu, o 
kada mano motynele dažinos a 
pie tai, tai iž rupesties numyrs , 
o iLiryioua mane prakeiks. O 
kad galetau tuosus lencugus 
nutraukt! Kad galetau nu 
begi pas motynele ir sesute o 
kada papasakotau apie wyska, 
tai man intyketu o ne swieto 
kalboms. Diewe! styprykie 
mane sylpna sutweryma ir ne

biurui e>y \\ emery
turim- mano nebaszn
Jis man lankei apie tawe my 
nėjo, ir mano akis mane.ne mi

esmu A\ ernery:
mano 
pamaczeu,

„ , atgabeno.
's ty galėjo patraukt ant tokio

szirdis ne pliszo, kada 
kaip tawe žandarai

— Dei Dievvo! jau Suprs 
tu, aut baisaus darbo drysai. 
Biednista aut to kelo patraukė 
ne turejei iž ko myst, emeisy 
prie pleszimo ir likais žadinto 
ju.

.4

l

likos pats wienas kalėjime ap
kaustytas kaip kokis žudynto- 
jus. Gryuczeje dažiuretojaus, 
gere žandarai czierkas wino su 
džeugsmu, jog gera užmokesty 
gaus už žudvntdju. Ba kada 
ne wienas p:> ktlewingas pražu 
wo toje aplinkine, tai pryžade 
jo nagrados del tojo, ka žudin 
tojus ižsznipines, du szimtusdo 
leriu.

Ne kaltus kalėjime ir leneugrtose.
Saule pasykele auksztyn ir 

miestelis su sawo giweutojeis 
atsygaiwino. Ir pauksztelei 
subudia garbyno sawo sutwer- 
toju, kai]' saulele pradėjo szil- 
dynt.

Edwardas pasyjudyno ant 
sawo migio ir prakalbėjo su už 
merktum akimi: “Baisus bu
wo sapnas, acziu Diew jog pe 
rejo.” Pradėjo raiwitys ir ta
me suskambėjo lencugai o jis 
Įiaszauke: “O Diewe! tai ne 
sapnas?- Kuom asz n ųsy kalta u

* jog mane kati) koki zudintaju

imu su kantrybe ir nieko ne ru 
gosu aut Tawo Sz. Apweįzdos. 
'l ame ižgirdo baisa argonu ne 
tolimoje bažuiezoje, kuroje at 
syprowynejo uobaženstvva,’ ba 
buwo szweuta diena ir paszau 
ke su gaileste: “Jau del ma 
nes ne ira szwentes, o joKe 
gramnieze szale mako kūno ne 
žibės. Budelis man nukirs 
galwa no stuobrio, o ne szwen 
tytažeme pryglaus mano kuna; 
sudrėbėjo ne norėdamas ant to 
sos mysles, ba toje waiandoje 
atsyliepe jame noras giwas 
ties. Weia iž girdo baisa ar 
gonu, nes tuojaus nustojo, o 
warpas apre-iszke pakėlimą.

Dusze jiojo pasykele in au- 
ksztesne jausla, ba paniekino 
su žemyszkais wargais. Ed 
wardas puolė ant kėlu, parsy 
žegnojo ir karsztai meldesy 
pas Taji, kurys žinojo jiojo ne 
kaltybe, susyramines pakilo ir 
tare in sawe: “Gali man gi 
waste atymtie, numyrszų. ne
kultai. O kad ne ligosta mo
tyna ir nelaiminga sesute, ak- 
watnei numyrtau, nes kaip jo- 
sos dažinos tai tojo ne Įtaigi 
wens.

'fame ižgirdo žingsnius aoi

pradėjo

— O ne! paszauke Edwar 
ilas,~ ne esmu žudintoju ir ga 
Ii man tyket, kaip Diewas dan 
guje ir troksztu sweikatos del 
sawo motynos. Paklatisykie- 
gi; ėjau kėlu in Luzaha, idant 
praszit paszeipos pas wiena po 
ne-gerai pažinstama mano mo 
tynai, ba artynosy termias ati 
dawymo pyningu maiuninkui. 
Kai]) taw žinoma, ira tai kėlės 
tolimas, o laiko mažai buwo, 
skubynaus diena ir nakty kad 
tyk greiezaus subegiot. Nak 
ties laike ižgirdan ne toji nog 
sawes baisa szaukenty ant pa 
gelbos, Nubėgau ant balso in 
taja wieta,- ir mano brangus 
W> rnery, gulėjo žmogus ant 
žemes užmnsztas, o nog jio be 
go maluninkas. Pasylenkeu 
prie migiwel<>, paemen galwa 
myrsztantįo ant ranko- !>■ likos 
prytwertas pamžand.-rus kada 
tas ant mano ranku numirė.

Wernerys klausė temiugai, 
rodos intykedamas įjojo žo 
džeis ir swerstesy myslt-se. M» 
te ant weido Edwardo, iog ne 
galeio meluot

(Tolaus bus.)

Wle.ua


-A-uieryli-os.
Skrantuose, Pen., czet .vergo waka- 

ye, apie 8 adina ant kampo ullczin 
asztuntos ir S wetland sudege keli 
namai kuruos* talpinosy apie 2? far 
milįjos, Szkados urrnis padare ant 
200,000 doleriu. Ant Skyantų tai la
bai dydele ugnis,

— Czetwerge Johnstuwng likos 
rasti da penki kūnai lįa prajuwo per 
nal par twana, Du Ifunal buwo dai- 
gte, pjotyna su kūdikiu kuri laike 
prie sawes gjeblje,

— Jž. St, Louis danesza, jog to
nais pi’Iesz nedele buwo pusetynas 
szaltis, kurys labai kenki ant Ižspro- 
gusiu medžiu.

— Jonas Terlfy, Hungaras, likos 
suimtas seradoje Providence, Lacka
wanna paw. už nužudluima Mikolos 
Freizer, talpos-gi Huugaro. Tai de- 
josy 21 Kowa, kada buwo abudo gir 
ti. Likos patalpintas Skrantu kale 
jlme.

— Adomas Ulrieh Ir jiojo pati, 
tris metai adgalos buwo Freelande 
ant kokios tai parodos. Turėjo «u sa- 
wym keturlu metu mergaite Ona. Po 
parodai ta mergiuke paklido no tewu 
Ir norynt jeszkojo, ne surado. Sere- 
doje užtiko kaulus kokio tai sklleje 
tarp akmenų kalnuose tris mllios no 
Freelando, Ulrleh’as pažino ant cze- 
werikalcziu ir panczekelu o ir ant 
szlebukes jog tai jluju dukrai!.

— Portland, Oregon, dwy mergai 
tęs Ma Donatu, 12 metu seredos va
kare bowijoay ant *yito geDžinkelo, 
tame užėjo trainas ir kada liesos pa
mate, szoko no tylto in wanden! ir 
nuskendo.>' *

— Arthur Bohlman, wlrikas Jono 
L- Racder’s Flladelfijo pasykore pats 
sawe subatos nakti. Apie tris nede- 
les adgalos, gawo jis gromata Iž Wo 
kietijos, jog jiojo pati Isztekejo už 
kito wiro, tai Iž tosos rupesties gala 
saw pasydare.

■— Nedeloje po piet apie 2 adina 
ant geležinio kelo in Creek Jonnction 
explodawojo bailerys garwozimio. 
Du maszinistai likos užmuszti.

— Hyde Parke Skrantuose, po- 
licyje.jeszko Isaoko Stark kurys din
go nežine kur, kaip wysy mysllje, 
turėjo waikus ir sau e nužudint. Bus 
du menesęi adgalos, jivjo pati nuke- 
iawo m oumuurius in swecziUS kur 
pasypažino su k«kium tai Henry 
Whiltemore.

Pareita czetwerga sugrižo ijje ir 
tiesog pasakė, jog saw rado jaunesni 
wlra. Ir kaip rodos Isz tosos galles- 
ties saw smerty ir walkams padare.

Zines del Lietuwiniku.
Priesz nedele czetwerge, at 

lanke lietuwyszka drukarne 
Mahanoy City, Jo Mil. Kun. 
Klanauckas prabasztys Mont 
karinu drauge su asystentu Jo 
Mil. Kun. Kuncu iž Szamoku. 
Gana ilgai užtruko ir Jo Mil. 
prabasztis MtKarmu pagire sa 
wo parafijonus Lietuwius, jog 
ira labai tykus wirai ir ne da
ro jokiu maiszacziu parafijo.

Lietuwoje ira prygimta, jog 
paszenawoje dwasyszkus ir tū
ry už dydžeuse nedorybe, j ago 
pasykele ant sawo dwasyszku 
Tewu. Taip tūry but.

Tyktai tas ne gerai, jog ne 
ira milėtojeis skaitymo, ba no
rynt Lietuwiu daug tenais ran 
dasy, tai suwys mažai in tenais 
“Saules ejna. Tiek to, niekai 
laikas nes ira wiltys jog gaus 
taja d wase ir skaitys.

wysiir ta paty kwaraba.
-------------------

Kaip girdėt tai Nantyke užsy 
dėjo kningine in kure pargabe 
no daug wysokiu kningu iž E- 
uropos; Wilnaus, Warszawos 
ir Lwawo, o kurios kasztawo 
ne mažai pyuingo,

Džeugsmas ima jago žmonis 
taip protyngai elgesy ir rupy 
nasy apie pakėlimą sawo naro 
dawastes’

Wirai! Jago katras turyte 
koki reikalą apie siuutyma py 
niugii arba szipkortiu, tai ne 
no ejkite pas joki kittauty tyk 
tai pas sawo žmogų ipacz 
kaip reditojus “Saules” ka no 
taisyngeuse su sawo wienžemeis 
apsyejua, Randasy szi eze Ma 
hanojuje pora sznniu apie Ku 
ruoš gana gerai žino Reditojus, 
o kurie par pawyduma inkalby 
neje in žmonis, kaip pasamdity 
idant wažuotu kur kitur pyrkt 
szipkoreziu. Tiek to, žmonis 
supranta jog toki werszei ižpp 
wydumo tai daro, Tankeuse to 
kius welnes griebe ir ne trukus 
nusus kaip paskutynis lopas,

——  -  r-

BALUS
Dei wygu Lietnwiu Hazletone, Pa, 

Diena 16 Gegužio [Mojaus] 1890 
meta ant Slawycku sales atsyprowlje 

dydelis balus del Lietuwiniku,
Tokios zobowos da Hazletone nebu- 
vo. Muzykantai lietuwyszkl grals 
tykrai lietuwyszkus szokius, jog net 
kojos paezios kilnosys. Jnženga 

kasztuos tyktai 25c.
Red n Ink a i Balau s:

J, Zakarewiozius, B. Ardyckas, J- 
Smaldžlunas, J. Kwietneuckas, J. 
Smaidžiunas, J. Jablonskis, S. Kala- 
sauckas, W. Tampauokas, J. Paluo- 
bis, J. Sakalauokas, F. Reraejkls, B. 

Leonawiozlus.
Wirai, moters Ir mergos steluoki- 

tes nauju czewerykus.

Jago kas nory saw linksmai 
wakra praleist, szieze Maha 
noy City, tegul nuejna pas oby. 
Juozapa Zablacka. Ira taj 
tykras Lietuwis ir gerai weli 
jentys del kožno žmogaus. Ja
go katras tūry koki nelaimin
ga atsytykima, tada wysame 
rodą gali gaut. Oby. J. Za- 
blackas daug gero padare del 
lietuwistos cze Mah. City, ir 
kad ne jiojo žigej ir turbacy- 
jos, tai igi sziol lietuwyszkos 
Bažniczios Mah. City ne butu 
buwe.

Jago jis taip ira prylankus 
del mus, tai neprywalome uog 
jio lenktys ir už gera geru už- 
symoket. Sawas pas sawa ir 
sawije giwenkime.

Atsakimai.
A. L. New Yorke. Suwys buwo 

ne tokis antraszas pas tamsta už tai 
laikrasztlo ne galejei gaut. Dabar 
kaip rodos ne pražus, o kuriu nume
ni ne tūry duokle žine o bus prisiun
tė

Daejo garsas in Redista, iž 
Frylando, jog tenais storone 
wietynio Rektoraus Jo. Mil. K. 
Mąszioto, likos instengta moks 
linieze parafialna del waiku ir 
norynt ne dydele parafije, o 
waikueziu atsylanko suwyr- 
Bzum 30, o kurio fra profeso
rium Kun. Strupynskas.

P. D. ir F. G iž Plttsburgo. Ap- 
laikeu no£ jus dwleu 3 dol. duokit O J
žine kokiu numeriu ne turyt.

J. B. Iž Baltlmores. Tamstos už
mokėta 2 d. gazleta ejna kas nedele 
o jago du numeral pražuwo, tai ne 
muso kalte.

Tie du numeral prislsluncze.

Jago katrie ne turyte darbo, 
ipacz Mahanojuje, tai bukite 
kantreis o ne užilgo pradės 
dyrbt pylna laika. Tas waži 
Dėjimas ira be" iėlkalingas, ba

J. Z. isz Waterburo. Tamstos laik 
raszty gal kas wage,- ne sulalkltas. 
Pražuvusius numerus aplaiklsy.

Isz Rusijos Lietuvos ir 
Lanku.

J Kaip jau buwo kitados 
“Saulėje” patai pynta, jog kai 
mukai ware in cerkwijes stu

dentus ir studentkas laike ga 
luwku ir tai ne žiuvedamy ar 
katalikas ar kitokį. Ne wieni 
tewai pakutawojo už sawo wai 
kus, jago tojo dienoje jiu kudi 
kis ne ejo in cerkwe sykiu su 
kaimukais musztie paklanus 
del Mikitkos, Dabartės parė
jo no vVilensko kuratoraus i 
dant kaimo guber. waikai bu 
tu atluosuoty no atlankimu in 
cerkwes.
| Oszkabalu kaime, ukinin 

ko Jono W#..#, žąsys iszperejo 
iž wieno keuszo žasynio trys 
wysztukus.

J Ne toli Meisztu, Naumies- 
tio paw. abieszczykai wieteje 
kontarbandu, pagawo 7 weži- 
mus wysokiu trakniu ir kito
kiu niekniekiu.

Likos abieszc'/ykam danesz 
t.1, jog gabens labai daug paku 
iž Prusu ties taja ir taja wieta 
in kur wysus želuierus sutrati 
ke, Taisybe septynis arklus 
niekam ne tykusus paėmė, o ir 
tokius jau įvežimus, nes kitoje 
wietoje apie 20 wežimn perwa 
žewo par rubeži su puikiu ta 
worn jog ne szuo ne lojo,

J Jau pyrmutynis žingsnis 
ant parwertymo ant maskolu 
Finlandyjo padarytas. Szitai 
jau likos inwestos paeztynes 
markes rusyszkos Finlandyjo, 
taip kaip cieloje Rusyjo,
| Rusyszki manewra’, Kuruc 

se ims dalibas ciesorys Prusi, 
Wilhelmas, atsyprowynes tarp 
Petersburgo o Narwos ne toli 
finskos iszliejos. Abazas prie 
Krasno-Siolo stanavvis wyduri 
manewru. Ciesorys bus ant 
laiwo “Hohenzolern” ir priek 
tam bus du kity garlaiwei. 
Prystowoje Kransztackoje liks 
ciesorys pryimtas par laiwyne 
eskorda baltycka. Ciesorys 
ims taipos-gi dalibas dienoje 
warduwiu ciesoryszku 3 pjūty 
Petrahofe.
| Wilniuje likos aresztawo- 

ta boba, kury pryimenejo no 
mergų waikus par 4 metus ir 
tuosus žudė. Daugeli moterių 
taipos-gi suėmė.

Francuzyje.
Roubaix’e darbininku strai- 

kas, in pusentro tūkstantio pa- 
sybaigi, sawo iszklabyno ir v/e. 
la pradėjo dyrbt.

Wokietiie.
Berline likos pastanawita 

prowa del darbininku: Prysa 
ki szwentomis dienomis ne 
dyrbt, o kas buwo papratimu; 
taipos-gi ne wale pryimtie wai 
k u in darba kurie ne pabaigi 
13 metu. Moterys ir mergos 
ne prywalo naktimis fabrykuo 
se dyrbt; su batonus ir priesz 
kožna szwenta diena palauš 
dyrbt no puses szesziu wakare. 
Moterys dyrbs tiktai 11 adinu 
aut dienos ir tai ilgeuse.

— Kaip girdėt, tai Wilhel 
mas ciesorys ira susyrupynes, 
jog laikrasztei jiara užmetine- 
je, kad jis ne nory su Bismar- 
kiu nieko turėt. Tie wysy lai 
krasztei bus patraukti ant ižsy 
taisynimo.

Bismarkis norynt pats pade- 
kawojo už dynsta, nes senas 
latras kaip ir iž pawydumo 
dyrba wysokius nesuprartmus 
ir kaip rodos jiam lieps iž Wo 
ketijos trauktis, jago liežuwi 
kisz in ne sawo daigtus.

— Caprivi (skaitik Kapri 
wi) nory padekawot už dynsta 
kanclerio/wi rausės ureduinkas 
po ciesoriui) ka naujei užtojas 
po Bismarkiui. O tai wys ira 
slapti darbai to pabaigto latro 
Bismarkio.

WALAKAI,
Bareelono, darbininkai me 

ti bomba dynamitawo priesz 
narna, kureme kupezei irfabry 
kantai atprowinejo rodąs. Wy 
sy langai suteszkejo ir ne wie- 
nas kraujegeris darbininku jii 
sykaneweiki iž baimes.

'JTaii'ilclilili Jt.

Szimtas pypkiuj kad man 
taip atsyejtu tai saw paskutyni 
plauka no guoges nusypesztau, 
Wieno pepze ar priesz szluba 
ar po szlubui truko statyne ir 
ižszoko leluke, Nesydžepge ta 
je cacyte užsmaugė ir paslėpė, 
nes ne pasyseke,ba apie wyska 
dažinojo ir patubde in koza. o 
dabar birbik mergele ar pus- 
moterelę. Tai wiruezei nieko 
ne kenke-tai po swieta waiksz 
tioje.-=- Saldus darbas sunkei 
keneze. Szitomys dienomysgu 
wau gromata iž wieno pleiso, o 
toje raszo taip;

“Dėduli Taradaikaj Muso 
mieste nog kokio tai laiko la 
bai tyka. Pucyszkas wadas, 
werszapilwis su Minksztapikiu 
nutylo ir jau prie Lietnwiu ne 
kimba. Acziu Diewui ir už 
tai. Apasztalai atskalūno tu 
py kaip kurmei skilese ir tyk 
tai nakties laike pasyrodo ant 
miesto ipacz krejwažiurys-be 
liežuvvis slapstosy uog žmonių 
ir jau su žiupsniu neima no sa 
wo kaktos proto ir niekam ne 
siulineje.

Muso biznierei wysy geri ir 
protyngi, tyktai randasy pora 
pakuliu ka laikais užsypyla 
szirmas smegenines plowoje 
piemeuiszkai, nes jau del jiu 
niekas netyki ir tyktai su Hun 
garais trynasy, ba muso Lietu- 
wei leukesy tuju gusztu kaip 
paivietres.”

Kur taip ira, ne sakiau, ba 
niekur ne buwau o we ir krio- 
kas in pawasary szeresy tai su 
wys ne pajėgus.

Hazletone ketyna būtie pet 
niezos wakare balus, tai kaip 
rodos reikės ir man in tenais 
nukakt ir koki walceli padarit. 
O wiruty, ketyna būtie puikus 
balus. Werta pažiūrėt ba bus 
daugibe muso Lietuwiu. Wi 
rai wysy!

Niekai wiruezei laikas, wy 
sy steua, wysy dejuoje, nes rej 
ke turetie kantrybe o no Džiu 
lajaus darbo bus inwales ir tie 
je ka nuwiko in įvestus, wysy 
parsybarszkins adgalos. Ka 
daryt, buwo wysaip Ameryke 
ir gerai ir ne gerai, o wela su 
lauksymų aukso laika, kaip te 
birys prezydentas ejs grybaut, 
ba tas ir daug prysydeio prie 
nuwarginimo darbyninku. Te 
gul-tegul, pareis jiam galas.

Tai ir bus gana, po nedeki 
daugeus naujenu turesu ir su 
juinys pasydalisu, ba piszkesiu 
in kontrus su dydele maisze. 
Ant sawo reporteriu ne galu 
pasytyket, ba kaip rodos ue tu 
ry už ka pyrkt paeztynes stem 
pos ant gromatos, tai ir wysy 
tyli Bus gana ba ne turu ra- 
szitie ka.

T a r a d a i k a.

DRAUGISTE IR KOKE NAUDA 
isz .iiosos.

(Tykra teisybe iez Amerykoe.)

Jonui L### sweikam ir drū
tam mftinieriui labai gerai we- 
desy. Darba nuolatos turėjo 
gera, nes norynt ir uždyrbda- 
wo ne mažai doleruku kas mė
nesy, tai ant to ue liepyne, jog 
reike kiek užsyczedit ant ne 
oarmatytoe nelaimes.— Giwe- 
no gerai, walge da geraufe ir 
rnyslijo, jog taip nuolatos, bus.

Jonas L### rokawoey saw 40 
metu paežiam di’iiturjje, mi me 
go karezemoje ilgai sėdėt, o ja 
go kada ip užėjo, tai ilgai ue 
užtruko,----- ižgerdawo su sawo 
bode po pora styklu ir tuojau? 
ejdr-wo namon,

Wmna karta, kada kareze 
moję ižgere su sawo pnetelum 
po stykla alaus, užklausė Jono:

Ar tu Jonai pryguji ip 
kokia draugista?

— O kam man prygujet? 
Tegul iju kwaraba, del be-rei 
kato mokėt po 50 centu ant 
mepeso, Esmu sweikas, dru 
tas, tai ir be draugistiu apsyej 
su; o we ir waikai metas po 
metu paaugs, tai da gerau sek 
sys,

— Asz myslijųu Jonai,— ta 
re prietelis,— jog tu senei pry 
guli in kokia norynt draugiste, 
ba tiek tūry iszmanimo ir ži
nai kų ženklina draugiste.

Jonas L##jt nusyjuokes liepe 
duot po stykla niaus ir tarė:— 
Tu kalby, prygulet iu draugi? 
te-o kad užsyraszitau in kokia 
tai paty lauktu mano smerties?

— Esy! ne iszmauus! Tai 
tu mysliji, jog kaip užsyraszi- 
sy tai greiezau uumirsy....

— Asz taw pasakisu, tarė 
Jonas,— jog ne turu mažeusio 
noro užsyraszima in draugiste. 
Kalbyuo mane gana, kad tyk 
prysyraszitau, o ka-gi maezis, 
ne noru ir gaua.... Jago we ' 
1a pora menesu gerai ne dyrba 
tai in wysas szalis sunku ira 
mokėt.

— Mano brangus, ne wienas 
taip atsyeakiueje, o kada koke 
norynt nelaime katra patylika 
tada gailesy, jog buwo tokiu 
neiszmintyngu, kad ne prygn 
Įėjo. Draugistos daug cze A- 
meryke iutaise: geležinkelus ar 
ne draugijos? Wyska dfaugi 
joo gali instengt: Jei g-cro loc- 
no ir wysyszno.

— Tai! tokios draugijos, ka 
•valdo geležinkelus, tai kas ki 
tas-tury nauda isz to, nes k a 
tokios draugijos ženklina kaip 
szitos bažnitynies ar kitokios? 
Kaip užsydeda, tai tuojaus kož 
nas nory būtie wiresniu ir pas 
kui kas mityngas, tai nuolaty- 
nes barnes.

— Žinai jog tarp muso Lie 
tuwiu ne buna be barniu, o 
par tokia borni, tai draugiste 
twyrtynasy sawije, ba jago ir 
barasy, tai už taisybe, nes ne 
girdėjau, idant rugotu norynt 
wienas, kurys prygulejo in 
draugista o patyko jiji nelaime, 
-turėjo pryžiura ligoie o ir py 
n i ilguose paszelpa.

Kožnas tewas riųiestyngas 
apie gera sawo paezios ir wai- 
kėlu, trokszta prygulet in ko
kia norynt draugije, idant pa- 
lengwint paezei ir waikeleras 
rože sawo ligos arba smerties. 
Ne žino žmogus kas su juom 
gali szendien arba ryto nusy 
dėt, o ir druezeuse nedora smer 
tys inlupa; tada wargiuga mo 
teryszke likus be spasabo, dai
rykis su waikeleis iu szales.

— Tai, o-gi tegul paty ru 
pynasy, bene ne duos saw ro
dos, nebiesku katras likos ne 
pakawotas?

— Tai-gi, jog pakawos, 
nes kas isz to,— gerai kad mu
so žmpnis ira milaszirdingi, nes 
kam tai del wysn būtie sunk.e- 
nibe?

— Ka cze apie tuosus nie 
kus kalbet-tare Jonas, da ne 
myrsin, o kad Diewas duos, 
tai iago pagiwensu kelis ipete- 
lūs, o gerai dyrbs, tai turesu 
zoposta ir be draugistos apsy- 
ejsu.

— Niekias ne žino dienos mj 
adinos kuroje Diewas paszauks 
pas SA>ve, smertys nesykhiuse- 
ima kaip sawo ir gana. Ne 
wierjas tewąs ir wiras paliko 
pacze ir waikus warge, ba ty- 
kejosy ant sawo sweikatos ir 
ilgo pagi -veninio; waikai nuėjo 
in biednuju namus o paezios 
turėjo trankitys po swetymua 
ant wysokiu uždarbiu.

Tu taip kalby kaip pa
samdytas, tarė Jonas su juokų 
=ai’ gal tavves kas ne inprasza 
kad prygundint in dragiste?

— Ne prasze, ne ka, ba ja 
go tawe laikau už prieteli, tai 
ir gerai weliju, A-na, naszle 
po nebaszninkui Pyyyrui, kaip 
dabar grąžei giwena ir ne gali 
užmyrszt sawo wiro Syrgo 
žmogelis par [lenkis menesius, 
turėjo po 5 dolerius ant nede, 
los, turėjo pryžiura ir ant galo 
kada Diewui dueze atadawe, Ii 
kos puikei pakawotas kasztu 
draugistes ir paty aplaike 200 
doleriu po dolery , uog kožno 
draugo, ka dabar jokios bėdos 
u e tūry.

Jonas klausė žodžiu priete- 
lauš ir prakalbėjo:— Juk tai
sybe tūry, mano brangus, asz 
da pamyslisu apie tai ir pasy- 
kalbesu su sawo paeze. Ižge« 
re da po stykla alaus ir atsys- 
kire.

In kelinta diena, atėjo tas 
prietelis pas Joną, o kada jedu 
pradėjo wela apie draugiste kai 
bet, tada paty Jono paszauke:- 
Ka cze taip skubynt su užsy- 
raszimu. tūry da gana laiko-už 
koke [lenkiu, szesziu metu, tai- 
tada da pryspes. AnaRagutys 
moka ir moka ir ne mažai jau 
Ira ii.ui-'kejas oda ne cento ne 
gaivo. už ka pati nuolatos plus 
ta.

Prietelis Jono, kaip iszmin- 
tyngas žmogus, ne norėjo dau
geus apie, tai kalbėt idant Jo
nienės ne uszpikint, ir pradėjo 
apie ka kita kalbėt.

Du metai parsytrauke uog. 
tojo laik>>: Jouas atsykele an 
ksty, pawalge pusryczius, paė
mė dynerke su walgiu ir bleszi 
ne su kawa, nusy.dawe szwil- 
paudamas in mainas. Iždryla, 
wo skilę angliję, užprovvijo su 
paraku, indėje uždaga (skwy- 
pa) ir wos spėjo uždegt, kad 
szitai su dydelu trenksmu iž 
szowe ir Joną ant wietos padė
jo. Subėgo iž wysu bruseu 
darbyninkai ir po adinai dar 
bo iszeme sutriuszkinta Joną 
iž po griuwesiu. Uždėjo ant 
tam tykro wežymo ir parweže 
iu narna kureme giweno paty 
su waikais. Kas už gailestys 
buwo paezios, tai kožuas gali 
te suprast, ba ne wienas buw<į 
ludyntoju to baisaus parstaty- 
mo.

Apmazgojo kuna szeip teip 
ir paszarwojo. Paty su wai 
keleis apstojus werke dydžiu 
balsu, o kada sziek tiek aysy- 
malszino, pradėjo myslit, kaip 
pakawos ir isz ko giwens likus 
be jokio cento.

Jau Jonas bus metai, kaip 
ant [takaibynimo sawo priete 
lauš prygulejo in draugyste ne 
tolimam miestelije, be žinos pa 
ežios, ir tasai jiojo prietelis, ka 
da Joną parvveže isz mainu ir 
paszarwojo, nubėgo in taji 
miesteli, daw«e žine sekretorui, 
sekretorys prezydentui, likos 
suszaukta akimierkoje kiyyui 
le, iszrynko 2 siuntyniiis pas 
likuse naszle su pyningais. Tie 
nukelawe, už syeme nebasznin 
k u, pyrko grab» ir dyiwa apt

kapyniu, 'i®py ko myszes g. 
' ir kaip pryguli kuna palaido 
jo. Likusi naszle aplsiki 230 
doleriu, o ant likusiu mažu 
oikelu draugista užtraukė a 
glauba (apieka) ir szendien 
oaszlele laiko burdyngierius, 
puikei wedasy, wienas sūnelis 
irome už pardawyka-pas an- 
glika, odadp waiksitioje in 
moksline, gerai mokinusy ir su 
laiku iszeis ant žmonių jog Die 
was ir swietas džeugsys.

Tai matote kokia nauda at- 
nesza del tuju ka pryguli 
kokia norynt draugiste.

in

KtejiMsjjjieiiiM,
Poni F. tankei kencz-i ant sopėji

mo diotu. Dantų liga in labai ne- 

don ba taip laikais žmogų vargina, 

jog ir pats Jobas bistrycznaa kan tribes 

ne tektų. Už UI ir wysokiu glluolu 

ira Ir kožnas vysoaias rodąs davinė

jo. Ne divai partal, jog poni F. pry- 

syineginus wysokiu gliluolu, jokio 

palegvinimo ne datire, o ejdama pa

gal rodą pažindamos ponios, kury 

darodljo jei kaipo gerause gidnole, 

vandeni iž Lourdes, prasze savo vi

ro idant ijei pryveretynai pasyrupin- 

tu. Wins Ijosos, matidamas sopulus 

paozios, paėmė už skrtbeles ir iszejo 

pameszt vandenio isz Lourdes, pas 

viena moteryszke, kuri turėjo tojo 

gldanczlo vandenio. Tehiris amžis 

ant tiek žmonis apszvlett, jog kožna 

vandeni laiko llgibeje ir netiki In 

guslus.

„Ne ture-y svetimu Die. priesz mane 

viena Poną Dievą. „Ponas F. norrnt 

nufjo in narna, kureme viena žmona 

ketinus turėt tojo vandenio. Ne 

ilgai rayslidamas, prypilde pleczkute 

vandeniu iž szullmo kuningu Fr»n- 

cyszkouu ir parneszl namon sergante! | 

pauzei. Poni F. nudžlgus pavilge ste 

bukllngu vandeniu weida ir -milki- 

iltis Ir, stebuklas! datire tuojaus pa- 

lengvinimo, o ne trukus palove su- 

vy« skaudėjimas. Dabartės poni F. 

kožnam darodije vandeni iž Leurdes, 

kurios pats be dydelu žigu u pargabe-1

J na vietoje iž Lourdes, iž szulinio ku- 
3 lingu Franclszkonu.

(Lalkrasztls Przemysk.)

4

I Ruski da laheus intiki in stebu- 
I Dus ir wysokius burtus. Ne tolis Kl 

j įm in kaimas Dubina. Apsyrgo 

įj reno bnrloko pati, o norynt wysos j 
| tobos U kaimo sueja gile ir sm ilki I 

d u su wysokeis nlekniekieis, nieko 

į a palengvino. Josos wirui rodijo 
| nileot In Kijevą ir nusyduot m 

I arentojo urvas, kur randasy daugi-1 

I k vysoklu Mventoju o tarp jiuju 

tUikilka, kurys gido vysokes Ii- 

. psjigo nog jiojo grabo nusyskuta 

i Melu irpasysmllkma ligom. Nu.

ulero burlc kelis ir par dydele be 

, bragavo "usyskust druožlelu no

pio Jllkltkos. Su džeugsmu sėdo
• JiHrltka (vežimėli) irvaževona- 

, n, nes ant nelaimes mazgeli su 

. taelem pameti ne toli namun.
i Ii ne dabar darlt ? In Kijevą o 

tioue pastara, valgi Ir gtaszius

Ka daras? Skuta no aia- 
įįmi (lanka ties arklu, vadyua 

Steal ir taisės druožlukes deda In 
■ ^tprtle ir parvežęs namon padavė

.ami
, laojnis bobos subegiak pradėjo 

į, įvereilklt ir virelil pati pašytai-

1 Kog to laiko burlokas Kirilą 

ligonius gide, ir kožnam ma

ty. Kada viena karta būdamas gir 

k pmpaiino savo kumui, jog tai 

' tuo grabo u. Mikitkos, tiktai no jo 

ka, o toji line pasklido po ciela 

ta, tai nog to laiko druoileles ne 

I fb ligoniu.

Jojimas žmogų swelku padaro." 

tyfits Itgamtojus pasakl.

krienu Įmyki aklinai in ūžta- 

tepi jog tai jie savo galingumu 

■para, nes tai melu!

ikru Ifa vienas, - Danguje ant 

ris ir kožnoje vietoje. Turi imo- 

tehiikentejitna, pasymalsk 'šdii* 

ktirjskaisrpraszisyi

' i= llabg tnryrtie WysekiU buHii 

•itauto netik l.ietuwvje, nes 

■SbKdropo. Ne užsenėi wienatn 

.’‘iięiii kilme Otessmannsdorfe, 

Spitsuaskim serga no se- 

, lnii wienb ukHnkb: Shsyropi- 

*tru jesikdjo ėrsnr pageltos, 

?»ltasnio. Time pnbuM pas jtn

Mat

NEV 

oo Rambi 

na Antvi 

vakortes 

menkos, i 
in 8 paras 

diles Eurt 

not o apie 
tie In dy<

gabent gi< 

gido užsrs

Ukinlnk 

stnu pūga 
aurrs pryb 

j™. )°Z 

nakcie Ir j< 

mirko, nes 

tuvis. W 

ba tiek ne 

boto sveiki 

ganius Inde 

iinf puodą 

murmėdama 

Wirai bene 

musztie su s 

nuneezl abud 

soda ir užkas 

sake druezei. 

kam apie tai 
'josy, bajag

Už kėlu dfei 

tie, atkasde į
Igone sveika

Ant ritoja 

nerymant, ir i 
I o nueja In s 

tuszte. Dawi 

tuojaus suen 
(ogarsyngogii 

ba pabėgo su 

0 ka? Ar-g 

tijo ne wleszl i

Wagone. Pa 

mina:

— Kas cze? 

lesszerei....
! Karminas pu 

szauke: >

— 0 jei!.... 

dalipstejau pono

Gidlntojus In | 

draugai, asz szet 

nio gavau 5 dole

— Na, na! Ta 

ant smegenų.,..

Devintiniu die: 

gas wieno waiito:

Pasaklkie tu ma 

was given*

— 0-gi anoje p

— Na kaip tai?
— 0-gi tewai ft 

ti Ir drauge ant wk 

Ir taip sutikime gi 

negali Itsydlwit

— Taisybe, vai 

giwena kur sutikim

— Khusrkie. nu 
ga; Ona, duktė Rub 
Je pasega ė...

— Tai, kad salubi
- J*1 gėr>I, p« 

valkios....
Irkutcie!

— Tai ne girdės 
kalbesy....

— Mikcnoje....
— Tai gerai! he

0 toji kupra?., 
Na. žinai ka. es 

Tai tu bufetai gaut 
gi o pa toga?

pAsktTtšis 

5ziU utarninka Hi 
mas padare daug arki 
SugfioWe irakarine sza 
bliithb J. 'V. Mahden! 

Jobo Markle Btillere i
‘lėk Jme«diim», jog gali ptr s»ki8es padarė:



— Niekai ne žino dienos n« 
ndinos k liroje Dievas Į>ąszauk» 
pas sa'.ve, sjnertys nesyklaui*. 
i ui a kaip sawo ir gsna. Ne 
vienas te was ir wiras paliko 
pacze ir waikus warge, baly. 
kejosy ant tavo sveikatos ir 
ilgo pagi .veninio; vaikai nuėjo 
in biednuju namus o paežius 
turėjo trankitys po swetymus 
ant wysokiu uždarbiu.

— Tu taip kalby kaip pa
samdytas, tarė Jonas su juoku 
-ar gal tawes kas ne inpiw 
kad prygnndint in dragistel

— Ne prasze, ne lia, ba ja 
go tawe laikau už prieteli, tai 
ir gerai veliju, A-na, narais 
po nebaszninkui Pypyrui,kaip 
dabar grąžei giwena ir ne gali 
užmyrszt sawo wiro Byrgo 
žmogelis par penkis menesius, 
turėjo po 5 dolerius ant nede 
los, turėjo pryžiurn ir aut galo 
kaila Dievui dusze atadave, Ii 

. kos puikei pakovotas karatu 

. draugines ir paty aplaike 200 
j doleriu po dolery , nog kožno 
t draugo, ka dabar jokios bėdos 
? ue tūry.
i Jonas klausė žodžiu priete- 
. lauš ir prakalbėjo:— Juk tai- 

sybe tūry, mano brangus, ara 
B da pamyslisu apie tai ir pasy- 
0 kalbasi! su sawo pacze. Iž^e< 
. re da po stykla alaus ir akys- 
k kire.

In kelinta diena, atėjo tas 
, - prietelis pas.Joua, o kada jedu 
a pradėjo wela apie draugiste kai 
a bet, tada paty Jono paszauke:- 

Ka cze taip skubynt su užsy> 
s raszimu. tūry da ganalaiko-ut 
e koke penkių, szesziu metu, tai 
ft tada da pryspes. Ana Raguty! 
u moka ir moka ir ne mažai jau 
, ira ii.ni"kejas o da ne centoue 

gaivu. už ka-pati nuolatos plus 

ir ta
ri Prietelis Jono, kaip iszmin- 

tyngas žmogus, ne norėjo dau
gelis apie tai kalbėt idant Jo- 
nienes ne uszpikint, ir pradėjo 

j apie ka kita kalbėt.
* » 

a , *
Du metai parsytrauke nog. 

,į tojo laiko; Jonas atsykelean 
ž ksty, pawalge pusry ežius, pae- 

is me dynerke su ivalgiu ir bleszi 
ne su kawa, nusydawe szwil- 
paudamas in mainas. Iždryla 

le wo skilę angliję, užprowijo su 
paraku, indejo uždega (skivy- 
pa) ir wos spėjo uždegt, kad 
szitai su dydelu trenksmu, iž 
szowe ir Joną ant įlietos pade- 
jo. Subėgo iž wysu bruscu 
darbyninkai ir po adinai dar 
bo iszeme sutriuszkinta Joną 
iž po griuvėsiu. Uždėjo aut 
tam tykro wezyino ir parvežė 
in narna kureme giweno paty 
su vaikais. Kas už gailesty? 
buwo paczios, tai kožnas gali 
te suprast, ba ne vienas buwi> 
ludyntoju to baisaus parstaty- 
mo.

Apmazgojo kuna szeip teip 
ir paszarwojo. Paty su war 
keleis apstojus werke dydžiu 
balsu, o kada sziek tiek aysy- 
malszino, pradėjo myslit, kaip 
pakawos ir isz ko giwens likus 
be jokio cento.

* ♦
*

Jau Jonas bus metai, kaip 
ant pakalbyoimo sawo priete 

s, lauš prygulejo in draugiste ne 
i. tolimam miestelije, be žinos pa 
is ežios, ir tasai jiojo prietelis, ka 
>. da Joną pariveže isz mainu ir 

paszarwojo, nuLego iu taji 
miesteli, davė žine sekreterui, 

e .sekretorys prezydentiii,'likos 
i, suszaukta akimierkoje krywui 
, le, iszrynko 2 siuntynius pas 
i likuse naszlesu pyningais. -Tie 
• nukelawe, už sycme nebaramo 

ku, pyrko graba ir dyiwaapl 

kapyniu, -iszpy ko myszes sz. 
ir kaip pryguli kuna palaido 
jo. Likusi naszle aplsiki 230 
doleriu, o ant likusiu mažu 
vvaikelu draugista užtraukė ap 
glauba (apieka) ir szendien 
naszlele laiko burdyngierius, 
puikei wedasy, vienas sūnelis 
krome už pardawyka-pas an- 
glika, o da du waiksztioje in 
moksline, gerai mokinas)- ir su 
laiku iszeisant žmonių jog Die 
was ir swietas džeugsys.

Tai matote kokia nauda at- 
nesza del tuju ka pryguli iu 
kokia norynt draugiste.

Tikėjimas pasweikina.
Poni F. tankei kencze ant sopėji

mo dantų. Dantų liga ira labai ne
dora ba taip laikais žmogų vargina, 
jog ir pats Jobas histrycznas kantribes 
ne tektų. Už tai ir wysokiu glduolu 
ira Ir kožnas wysoKias rodąs davinė
jo. Ne diwai partal, jog poni F. pry- 
symeginus wysokiu glduolu, jokio 
■palesrwinimo ne datire, o ejdamą pa
gal rodą pažlnstamos ponios, kury 
darodljo jei kaipo gerause giduole, 
vandeni iž Lourdes, prasze sawo vi
ro idant ijei prywerstynai pasyrupin- 
tu. Wiras įjosos, matidarnas sopulus 
paczios, paėmė užskrlbeles ir iszejo 
parneszt vandenio isz Lourdes, pas 
wlena moteryszke, kuri turėjo tojo 
gldanczlo vandenio. Tebiris amžis 
ant tiek žmonis apszwletl, jog kožna 
vandeni laiko llgibej* ir netiki In 
guslus.
„Neturesy svetimu Die. priesz mane 
viena Poną Dlewa. „Fonas F. norynt 
nuėjo in narna, kureme viena žmona 
ketynus turėt tojo vandenio. Ne 
ilgai myslidamas, prypilde pleczkute 
vandeniu iž szullmo kuningu Frąn- 
cyszkonu ir parneszl namon sergantel 
paczel. Poni F. nudžlgus pavilge ste 
bukllngu vandeniu weida ir smilki
nius Ir, stebuklas! datire tuojaus j>a- 
lengwlnimo, o ne trukus palove su
vys skaudėjimas. Dąbartes poni F. 
kožnam darodije -.vandeni iž Lourdes, 
kurios pats be dydelu žigiu pargabe
na vietoje iž Lourdes, iž szulinio ku
ningu Franclszkonu.

(Lalkrasztls Przemysk.)

Ruski da iabeus intiki in stebu
klus ir wysokius burtus. Ne tolis Ki
jevo ira kaimas Dubina. Apsyrgo 
vieno burloko pati, o norynt vysos 
bobos Iž kaimo sueja gile ir smilki 
no su vysokeis nlekniekieis, nieko 
ne palengvino. Josos virui rodijo 
važiuot In Kljewa ir nusyduot m 
szventuju urvas, kur randasy daugi- 
be wysokiu szwentuju o tarp jiuju 
sz. Mikitka, kurys gido wysokes li
gas, jago nog jlojo grabo nusyskuta 
druožlelu ir pasysmllkina ligoni. Nu. 
wažewo burk kelis ir par dydele be 
da wos gawo nusyskust druožlelu no 
grabo Mlkltkos. Su džeugsmu sėdo 
in klbltka (vežimėli) ir wažewo na
mon, nes ant nelaimes mazgeli su 
druožtelem pameti ne toli namun. 
Ke cze dabar darlt? In Kljewa 5 
miles o cze paszara, valgi Ir gt-aszius 
pabaigi. Ka daras? Skuta no ala- 
blaus (lanka ties arklu, wadyna 
abablu) Ir taisės druožlukes deda In 
popierele ir parvežęs namon padawe 
paczel.

Tuojaus bobos subegia, pradėjo 
ligone smilklt ir wirelil pati pasytai- 
80. Nog to laiko burlokas Kirilą 
Wysus ligonius gide, ir kožnam ma- 
czljo. Kada wiena karta būdamas gir 
tas prysypažino sawo kumui, jog tai 
be no grabo sz. Mikitkos, tiktai no jo 
alobles, o toji žine pasklido po ciela 
kaima, tai nog to laiko druožleles ne 
gide ligoniu.

„Tikėjimas žmogų sveiku padaro.” 
Taip pats Ižgan'tojus pasakl.

Ne wietias Intyki aklinai in užža
dėtojus jog tai jie sawo galingumu 
tai padaro, nes tai melas!

DleWas Ifa wletlasj - Danguje ant 
žemes ir kbžnoje vietoje. Turi žmo
gau koki kentejitna, pasytnelsk iždu- 
MIos o vyeka iszpf-asSisyi

= llabg luryrtie VysBkiU bliftli 
taip žtnohili nė tik Lietuivujėį lies 
lt cieio Etifopb. Ne užsėnėi wifenatn 
Szležlrigiu kaime GfesStnannsdorfe, 
pavietė Spt-Ostavskalh setga no Sė- 
hei pati viehb uki-Inltb-. Šbsyrupi- 
hias wiras jesžkdjo WysilF pagelbės, 
lies ant tusztie. Tame pribuha pas jin 
kitra bbba, daneszdama, jog gali par

AGENTAS EAIWA—KORCZIU

M a ha n o y City, ir del aplinkines.
— Kiek tyk randasy par mkreskelu rnt—-

NEW YORKO, PIIILADELPHIO', IR BALTJMORFS:
no Hamburgo, Hawros, Londyno ir no prystowu Anglijos, Stetlno, Breme
no, Antwerpo, Roterdamo ir kitu vietų, galite gaut pas mane pyrktle lai
vakortes (szipkortes) o Ir tykietus ant geležinkelu in tolimeuses szales A- 
merykos. Laivai drutv ir labai buna trumpa kelone par mares ba tankeuse 
in 8 paras par mares parplaukė. Sunczlu pyningus in Lietuva Ir In kitas 
dales Europos ne padedu cze prekes ba kožnas turyntys reikalą gali dasyž.I 
not o apie wyska dažinos. Ne ejkite pas koki žida ar prusa, ba žinote, jog 
tie Ira dydžeuseis newydonais del mus. D. T. BOCZKOWSKI.

gabent gidintoju tikra žlnuna, kurys 
gido užsysenejuses ligos.

Ūkininkas ir ligone pati su džeug- 
smu pargabeno garsynga gidintoju, 
Kurys prybuwo tikrai vakare. Pasuki 
jisai, jog turės užsyimtie o-idlnimu 
nakcze Ir jog reike prie gidimo 2400 
marku, nes užtai bus pati sveika kaip 
žuvus. Wirisztes paskolino no kitu, 
ba tiek ne turėjo, kad tik jiojo pati 
butu sveika. Pradėjo gldintie. Ra
ganius Indejo pyningus in natije mo
lini puodą ir pastate prie ugnies 
murmedamus nesuprastinus žodžius- 
Wirui liepe iszelt In prl-mene Ir 
musztie su szluota in siena. Paskui 
nuneszl abudu pyningus su puodu In 
soda ir užkaso in žeme. Raganis pry
sake druczei, idant tas ūkininkas nie
kam apie tai ne kalbėtu, kas cze de- 
josy, ba jago ižsyžiotų tai pražiltu. 
Už kėlu dienu pryžadejo raganis atei 
tie, atkastie pyningus, o tada bus li
gone sveika.

Ant ritojaus pradėjo ūkininkas 
nerymaut, ir apie tai pasaki kaimlnui 
o nueja In soda, atkasė puodą nes 
tuszte. Dawe žiene policyjei, boba 
tuojaus suėmė Ir pasodyno in koza, 
o garsyngo gidintojaus ne gali surast, 
ba pabėgo su pyningais.

O ka? Ar-gl apszwiestojo wakle 
tijo ne wleszl tamsumas?

• J iioksiį.
Wagone. Pasažleras in sėdinti Kai 

mina:
— Kas oze? Smyrdy, rodos keu- 

les szerei....
Kalininas paszokias no vietos pa

szauke:
— O jei!.... Ar asz su pipke ne 

dalipstejau pono barzdos?

Gidlntojus In gidintoju:- Ar žinai 
draugai, asz szendien no vieno ligo
nio gavau o dolerius?

— Na, na! Tai kibą sunkei serga 
ant smegenų....

Devintiniu diena, paklausė kunln- 
tras wieno vaiko: O

Pasaklkie tu man vaikeli, kur Die 
was giwena,

— O-gi anoje puseje Kauno.
— Na kaip tai?
— O-gi tėvai Ira trys brolei ženo 

ti Ir drauge ant vienos ukes giwena, 
Ir taip sutikime giwena, jog žmonis 
negali Ižsydlvit.

— Taisybe, valkeli, ton Diewas 
giwena kur sutikimas.

K. S.
— Klausykie, turu del tawes mer

ga; Ona, duktė Rublaucko, su dyde
le pasoga!. . ..

— Tai, kad szlubal
— Tai gerai, paskui tawe besy- 

walklos. ...
Ir kutczel

— Tai ne girdės jago ka slapto 
kalbesy. ...

— Mikczioje. . ..
— Tai getai! Ne skalls ties gai

va. i ■.
— O toji kupra?. > i.
—- Nk) žinai ka, ės)- haWatnUsl
Ta! tu tiofotai gaut tuflytiga mer

ga O patoga?

pAsktittNjis žtNis.
SžiU. utartlinka Hazletone sžtut- 

mas padare daug szkados. Du liatnus 
Šugfibtve Wakarlile szalijej taipbs-gl 
bhtlhė J. W. .Mahdenlllaus ir tWaHa 
jbhli Marklė Blillere ir Kbnlnghame 
szkatieė pailai-b-.

Pittston d. 13ta Mojaus ’90. 
MIELAS PRIETELAU!

Siuncziu jumiem apgarsynima apie 
Įiiuso paraflje jog Dievui dėkui pyr- 
mas myszes sz. atprowijo muso Barž 
niežo diena 20to Aprylaus par Jio Mil 
Kun. Burba kuriam sz'iinczeni wysy 
padekav-one už jo gera sz-rdy Ir jo 
žyngsnlus kuriu jis nesygal'ejo atlik 
tie del sawo tvlenžemin Lietuviu ir 
buwo ml'izlos buwo gledotynes ir gar 
syio puiku pamokslą nog tu žodžiu: 
‘-Geras piemuo guldo dusze už awis 
sawo.” Labai dailu pamoksta garsy 
no jog kožno žmogaus aszaras ant wei 
do galėjo matyt, o kita diena klausė 
spaviedm.-s in 430, už ka Jo Mil. Kun. 
Burbai szirdyngai dekawojem.

— Girdėjau smutna nauiena jog 
kum Burba kone užmusze vvažuolent 
in Plttsiona ant atlalkimo sumos. J. 
Pauksztys weže sawo arkleis, tai kaip 
kaip arklel pasybaide tai juodu Iszme 
le. Kunrajra labai sutrenkė ir gatwoi 
pora ženklu Ira Dieve duok kun. Bur 
bai greitai pasveikt to wellje Pitts- 
tono Lietuvei. Tyktai Pittstone rei 
ke wieno daigto tai ira gero kunlngo 
tai wyskas butu gerai.

j. W. Blažis.
Sziupinis.

* Anglijo ketina kastie žemeje 
skilę 1,300 pėdu gillo. Bus apszwies 
ta žlbureis ir ejs aplinkinei trepal 
idant galėtu isztlrlnet geologlcznus 
sudėjimus žemos.

* zlshville, N. Car., giresy priesz 
kitus farmerls J. M. Fuller, jog jis 
tūry wyszta, ka padeda szeszls keu- 
szlnius ant dienos,

* Jurgis W. Childs, turtyngas Fi- 
ladelflo Iž dnotojus lalkrasztlo, isz- 
pradžlos buwo tarnu ka szlowlnejo 
krautuves Baltlmoreje. In Filadelfle 
prybuwes ne turėjo jokio pažinstamo 
ir be jokio cento. Ant galo gawo 
dynsta knlnginiczloje. Isz to dasy- 
sieki ant ižduotojaus ir szendien Ira 
turtyngu žmogum.

Su lietuwyszkais ižduotojeis suvys 
kitaip ejnasy. Kada uždeda drukar- 
ne, tai Inklsza kelis szlmtus ir po 
teisybei kėlu metu Inbreda in skolas 
Ir ant galo nieko ne tenka. Ar gal 
ne?

* Ateigei in Ameryka iž Wokietl- 
jos, Anglijos ir Skandynawyjos ne 
taip trauke iu cze, nes Wengrai, Sla 
venai, ItalijonaI, Maskolei ir Lankai, 
pulkais atitraukė.

* Gerauses spasabas gidinimo krio 
gulo. Daktaras Langardiere iž Tu- 
luzos, danesze in akademije medycz- 
na In Parlžiu apie giduoles kuriais 
iszrades ant gidinimo kriogulo. Ira 
labai prastas: reike Instykla vande
nio Inpylt szaukszta walgini sieti
nio žiedo Ir duotle gert ligoniui po 
sząuksztell. Už tryju dienu ligonis 
b.ina ižgidintas Ir ižgelbetas nog 
sinerties.

Žiedas sieros Ita tai kaip pytlewo- 
ti myitaiį geltoni taip kaip tykfa 
siera.

Danesza apie tai LondvOo laikrasž 
tis „Standart.’’

Ne užtnirszkite apie tai įvirai ir 
motets kilrle turj’te waikelus o kutie 
daugeuse mimlrseta no kriogulo.

* įjSaule” Už wysus lietuvysžkus 
lalilktttsUtlus tūry gerause pasywedi- 
ula o Ii' daugeuse skaitltoju ne kaip 
kiti iaikrasžtei. O tai del to, jog ira 
lasziba gerause Ir suprastyneuse.- 
Taip kalba Wysy Lietuvei užmatėse 
Ir Ameryke.

* Parcjta meta sžėszis milijonus 
gtomatu nusunte ih Washlngto ia in 
,ideali lettet- office;” JagO gromata 
būna ne atimta no oaėzto pas taji pas 
kut! adresawota, tada siu.icze in \Va , 
vhlngtena kur buna sudeginta.

I
Ant Kaiero Opera House!

DWY NAKTYS.

Ir*<?tiiic£O jp Subtito
NJojaus 16to ir lito.

Bus pąrstatymiis juokingas. Rodis:

JAMES OHAS. WELCH.
Arba po vardu:

‘Fantrfs Casey’
ir

Lucky Muldoon-
Juoklngeuses parstatymas ant svieto

INŽENGA KAIP WYSaDA

Pajeszkojimas.
Juozas Khiozius pajeszko Antano 

Žitkaus, k”rys 9 metas Ameryke, pa 
ejna iž kaimo Krelvosos, Suvalkų 
o-ub. iž Ludvina.vo parafios. Kas a 
pie jiu žino danesza iu Red. “S.“ 3

Petta% Taszukinis iž Gllbertono, 
pajeszko sawo tykro brolo Wynco 
Paszukinlo, paejnanczio iž kaimo 
Sasnavos, Starapolcs paw. Su walk u 
gub. Iszvažcvo InYungstowna ir jau 
bus pora metu kaip apie jiu ne gir
dėt. Jago kur buna, tegul loskava! 
danesza ant tokio adreso:

Mr. Peter Paszuklnis
Gilberton, Pa.

Antanina Anzuluke pajeszko sawo 
brolo VVyncc Anzulo, kurvs paejna 
iž kaimo Szikutlsziu, Suvalkų gub. 
Naumiestio paw. parapijos Wyszakio 
Rudos. Kas apie jin žinot tegul da- 
n-sza ant tokio adreso:

Mr. A. Dailide
Box 150

Gerard-llle, Pa.

Asz Jonas Brašku, pajeszko Moi- 
žeszaus Kalkių, kurys pyrma giweno 
Bostone, buna 2 metai Ameryke. Pa
eina iž Kauno gub. kaimo Netiszklu. 
Jago kas anie jin žino, tegul danesza:

Mr. John Braški
Box 883 Athol, Mass.

K ALENDO R Y S LIET U V Y SZ K A S 
ANT 1890 METO, KASZTUOJE 25 

CENTUS.

Graudus ^Verksmai 
arba giesmes apie Muka ir siu il
ty Ižganitojaus Jezuso Pono, 
kasztuoje tyktai 15 centu.

Gerause užeiga Freelande. 
pas Kazym. Boczkauska, ant 
uliczos 15 Walnut. Kur kož 
nas gali gaut sawo kuna adgai 
ivint. Arielka wysada gera o 
alus szaltas iž gerausiu salikių.

2 dalistink. wak.'
TALPI NA SAWT.H2:

No 1 I’ iB merga (juokinga histor \je.)
Daina Rttagios Gelbndienes.
Mokslai kaip daryt komedyjes Btirynktos no
wysokiu koc.edyjantu. 
Juokingos pasakaites.

tol. trah.

n 2 Pas merga tol. trauk.
I-Iokus—PokiiB 
Spueabnl numinei 
J linkiu Pufu.

n n

„ 8. ras merga tol. irau.
IIokuB—Pokns.
Naminei apašubui.
Daina. ,
Pasakaites.

tol. irau.

„ 4. Pas merga tol. ttaiii
Ilokns pokltc »» t*
Sp as abu i naminei 
Daina.

!» B

Juok. pasakaitei
„ 5 Pas merga 

Ponas Bkrandžns 
Juok pesa-

pabaiga.

,, 6 Ponas KktahdžiUB 
Juok. pttsa.
Daina Kapuvyhtt:

tol-1 fan t

7 Pohii5 PHanttehif* pabaiga*
Jankiel — JoBzkio Psgvlhė 
Junk, pasakaites.

tol. irum

o 8 Jankiui—Jnsr.kib • babul"®.
Alieluju.
Juokihga nprnKR.VMmB apie 8 iikltiB, apie ju intlet- 
llnb ir Uysdkius atey tykini U.
Juok. paša.

h 9 Juokingas aprasr.imaB anie 8 žilins apie ju 
kalboa1 tntlsztiHes it Wysohius atsytykitriiie. toli I. 
Daina •
J nok pasakrtltefi-

„ 10 Jbokingae apie 3 židne ir t. t. pabaiga. 
Cygohai.
Juokingos patenkaitbB.

„ 1! (lygtinai pabaiga.
Juokihgoa pd^akaltės.
tlbdoft.
Gibeftiil a lemtos.
Meile Brbliszku daina.

12 iiiBtoryj? apie Ali- fiiha Ir lO razbniueu- 
ku. n'itroiytu par uivha nkUalniMkia.
tilto.

0 WIRELI!
ALUS! ALUS!

Žmogų adgalwina
Jago pamėgina;
Tokio alaus gardaus, 
Ne, byle kur gaus; 
zYrielka Ir eygarni, 
Kožnam tynka gerai.

Nnejkito pus obywateli Fr. S t e p n n a w 1 c z i u 
ant Baltimore uliczo No. 1011, kožnam laike ra
šyto swetynga pryemima. march 20

Kas nory užsyraszlt lalkrasztlus Iž 
Vokietijos, tegul duoda tokius, 
cze antraszus:

Laikrasztie po wardn: ‘‘Zemaicziu ir Lietuviu 
Apzwalga.” Katalikiszkas laikrasztis, bntraszas 
tokie:

H-rm Otlo v. Mauderode 
Hohe Strassa Nr. 23

Tilsit, (Ostproussen,)

“Ūkininkas.” Liet u w is z kas laikraszti-, parkir 
tas reikalams ūkininku. Antraszae.

Expedition des “Varpas’’
Kagnit

(fur J. V.) (Ostpreusscn.)

“Varpas“ literaturos, palitykos ir mokslo, me- 
nesynis laikraszty®. Antrašas:

EcnoPA Gehmany.
Expedition des “Varpos”

Regnit (Oatpreueeen-)

“Szwiesa” Antraszas:

Tilsit, (OiMpreussen.)

Ar žinote knr geransy waigo- 
my toworai?

O ar žinot kur apsukrus wirai ka kožnam pirki- 
kui greitai paaiužije ? Ne toli jn reikie jeszkot, ba

J. SZl’KAJTIS. Puf tuos wi u r 
gansyte wysokiu walgomu taworu ko tik žmogui 
reikalinga ant užlaikimo giwast<*s, o pigeus ne 
kaip kitur. Kas wiena karta pas mus atsyiankis. 
tai dlewaži pas kitus ne ejs ir muso kromo Įniki- 

so kroma. VVysue szirdingai užpraezom.

ii I lt.u. Ne wienas skundžesy jog eže Amery ke 
ne gali gaut pyrkt lietuwyezkn kningu, o kad ir 
kur randasy, tai labui brangu, Asz žemen pnsyra- 
hz»*h, pargabenau iž užmariu wysokiu kninku: his 
toryezn i, wysokiu sakmių, mokszlissku talpos-gi 
apie muso tewine Lietuwa ir jos senas dejas ir wy- 
eokiu daineln: taipoe-gi turu kningu su szwentnis 
įkaitimais. Kas norėtu gaut katalogu su wai'diiis 
ku kningu, tegul pas mane parasao gromata ir in- 
deda už 2 centns stempa, o adresawojs taip:

Mr. M. M o c k e w i c z i n s, • 
Detroit, Mich.

Pas J. A. Swaim
Randasy geras lenkis-zkas szeuczus, 

kurys ima rniera ir sluwa apywa 
lūs, no

$ 3,00

ii- 1$ -1,00 
Neszklte senus czebatus taisyt ba ge 

ral ir pvgei taiso.
PAS

j. A. Swaim &son
Aut uliczos East Centre num. 14

MAHANOY CITE.
Ž-8-68.

MĖSININKAS!! MĖSININKAS!!
Buczerys!

Del sawo wienzemiu intaisiau pynnaejle me- 
synivzo su w’yeom maėzinom del dyrbymo wysokiu 
deszru kokiu tyk kae reikalauje. Mano krautuwe 
je randasy wysokiu mesu:

U A WIJIN E S, KIA U LINES,
WER8ZINEB, IR AM INES 

o wys pyrinaejlu. Mano kralltuweje kožnas gali 
ausykalbetl lietuwyszkal, lenkisskai, angeiskai ir 
wokiszkai. Meldžiu pas saw a ateitie, o kas kar
ta pas mano utkelauti tas pas kita ne ejs. 174 90i 

ANTANAS BAN18ZAUCKA8.

n. Joną Rugieniu
Freelance Pa.

wtenatyne lietuwyszka wieta. kur ran 
diisy geratises alus ir wysoki gėrimai. 

Wyey Wife] pd» Ji tbithhit, 
18 to alaus patagahklti 
O ItAip kftrta parUghlipyl, 
Tai pas Įtltua k^iaiiRyi. __10-4-10.

ir getas alus*? 
sUamokuobe

^-RAS-^-

J. MAJAVCKA.
Tfeli užtai geras alitsj ba it-a krautu
vė allnisi Jagb kas nory talsybės da 
sekt) togu! nuejna in ta krautuve s> 
paniėlyB)

-----pi gentses

Lietiwiszkas
Kromas Walgomj Taworu 
Drapanų, Czebatu ir Wy

sokiu Daigtu pas

Mil antinis
1OS "E, Cenl vc str

Szenandory Pa

Tarpe dwieju dipu

Ar žinote jog ten giwena Petkas Žl 
L1NSKAS, pas kury kožnas datyro sve 
tyngo pryemimo?

Wietinei ir keleiwei, 
Ejkit pas ji drosei. 
O kaip karfa ten nželsyt,

3—1—“0. Tai pas kita ejt ne geisyt.

Sftte transu 
arielku, winu, alaus, likieriu, 

ir cygaru pas

ant nilezds >L\IN Shenandoah,

Ar žinote 
kai Pas Sa-
b a s t y o n a 

Mocka.ity

s.veikeuse il
ge rausė ari ei 
kele.

.Jago kas kele koki bankieta: weseile. kriks/.tinae 
ar azermenis, tai daug pyningu užsyczedltu jago 
imtu gėrimus pas S. Mcckaiti, pas ta, kuri wy- 
eas Shenandoiys pažinsiu kaipo taisynga wira 
Kas tik pas ji w iena karta atsyianko, tai jau nie
kur ne nory ejtie arielkos kaip tik in jo skluda. 
Jus moterėlės, jago nuryto būtie sweikos ir 
kad kožnas walgis butu gardus, gerkite trys kar
tus, ant dienos po czierkele isz to sklado arielkos 
opamatieyte jog busyte sweikos ir linksmos kaip 
....................................Btyrnaltes...................................

JAU PAWASARYS ARTY

NASY O IR WASARA
Kožnas reikalauje pzilto drabužio tiek suaugėti 

alpo ir tvaikai, o ne tik sziita nee ir oruta. Abz 
ne tik turu daugibe drapanų wysokiu nee ir szwie* 
žn pargabenau, o kaipo ne kam tikuti czesai tai 
pas mane gauayte anwyepigei. Šutai wysoki ran' 
dasy kokio kas reikalai!je. Jago katras norėtu 
pas mane užsysteluot, tai ne pas wiena ne ejkite 
kaip tik pas mane o niekus taip grąžei ne pasuti 
kaip mano pzape.

Atekite ir pažiūrėkite o nesygailetyte.

18 East Centre St.
MAHANOY CITY, PA.

arty naujo “Union Netiesai Banko.”

III Y K R A I jy E T U W Y S Z KAS

Ssn liiiuits I
Hazletone P e n n ’ a.
Nr sen’?! itždVlan llethwyszkao sultimis aht 

W y o m i n g ulicaoa No 4 8 kur koznas datyrb 
ewetyngo pryemimo. GeraiiBy gerymai randaeyi

L I K E R E I WYSOKI

O alltp iheyuafal patia feirepy. Wyey trunkal 
parKijbPhty ik įjeraiiBn dyktylat-niu. Praezau wy 
slip pnenaHe dNVANA* MGVKAtJTls inay8!Ml

A K JT! K1 TO K A,J_T l K IT!

Ne užmyrszkite, jog oby watelis

W. WROCZYN8KAS 
uždėjo szapa apsyawyniu: bu 
tUį (czKuatU) ktii-p’u, o tnipos 
gi pryima wysokitts- plitai«y: 
mus; Taip pne jiį jog
pyguUfe nu iii* ki'oinuŲfltji f,>1'



43 MAHAgJT

.ILiWor Cm, Pa.,

ue

/heiew ra« muusot fWt 
wuce is sausu cuss mitas

Drg, Ife BtjIu Lieoudi wiy *•/1: 
įth pas muso j’rabaszty io Mihsnov I i 

Oly, o ne aro uitraso [adreso] ui- į “ 

U cu perduoda:

BtT. P. ABBOIAM EkIST. I
.V.(iu.vorCirr, Pa., £

r- ... ' -- ------ - «

Nekarta Oiews ne"

i, jago norv furet’e nauda Ir į AGENTAI DEL “SAULES”PUIKI HI5T0RTJE
Aladiną. arba stelniklijiga ianipH,

Ohv.

T. B O C Z K A U 8 KO.D.

raszti -SAULE”, ir -Linksmus Wakarus” drukawoje:

seks

pas
ir pigeusus wal.

AV v s vIMA-

Skaitikit Wysy!

PUIKIU WIRU

ture malszci, būkle geros , . , ’, 1 ,
, , I Jo ir sledstwa weda.

Tolaus bus.

g
Ohy,
Oby
Obv

Oby 
Oby.

kitus
Aluti

tlby.
< iby
< >by,

Ne užmyrezkii
Centre

J n-r, MilatJfcka*, XIt. Carinei.
N, WikzeHvkae, 4>racd Hnpids..
Jas Linzy, Eareleinr l’a..

Drukawoje wysa, kask tik ko reikaiatije: iszskirent laik

M. Mockeu h žiu, IJtestroi:, b 
Jctižor MajHUckaF, Nfcgiuokin Pa, 
Tom Wllkajti®, Muhanor PImu' 
VCin. Btažia, Pirtelėn Fa,
S. J. Morkajtif, Shennndt’Mli Fa.
\nla&aa U iaz P teUindo
Jos. Krulik n/ G. rarrh illes

Jago ka® noryte tnretie puikius tykintus su mwo wardn ir pravarde, tai niekur taip puikiu n*t»au 
gyte kaip tik dnikarneje “Saules." Tie tykietat padai" uty mi puikioms kvjetkoms v y šokio pa 

aio ir suvys pigei, ha u£ luzyna tyktai:

s del tawes noru padarit.
Tie gražus žodžei raganiaus aptilai 

[ szino baime Aladyno.

Del kraustomo, 

Anglu įvežimo ir

Wysokiu reikalu

Ejkitc pas:

Ižduoda szlpkortes ant gerasu druuczensu 
-idže pi ningus plgeuse in Lletuwa, tiesog

M. OI htS ns kati Cletelund, 4 »bio

ko Iszlo.vos, apsyrengi Ir lauki ate- I 
nanozIO dėdės. Stovėjo duryse Ir | 
žiurėjo, o kada paregėjo ateinanti [ 
dedi, atsvs—elklno bu motyna ir nu-

KOXSTYTCCYJKS DEL DliAUGlSTlt WYSOK1US TYK1ETUS, KW1TUS, GHOMATA6 UZ- 

l’KASZANTES ANT WESK1LES, WYSOK1US PLAKATUS GAKSYNANT1US BALU, O TAI- 
POS-G1.-4 AŽb'S PLAKATUS APIE KUPCZISTE GRAŽUS TYK1ETUS SU WARDL LR PKA-

WAHDE.

Darbas buna puikei padaritas o pigeu ne kaip kitur.
NE U-Z.MYKSZK1TE BKOLEJ APIE SA V O V IENZ' MI, KURYS NORY DEL J US TARN AU T

del Nanticoke ir aplinkine; 
■iu o tai wysokiu kompanijų.
Iii namus ir gerause užmoka už ruskus rublus.

Žino jis gerai, jog tewas ne paliko 
#iirtu ir mato pars, jog usz >wos w«r- 
•pymu galu ant szniotejo duonos už 
dirbt. Jau rengiausi durys užstumt 
įir ue ihleist iii grKiczc Jdant su v pa- 
jeszko.tu kokios sįlu/bos..

Kad» motyna Aladino verkdama 
|>alow.e kalbėt, raganius ture in Ala- 
4yna>- Tai no gerai mano meilingas 
brolune; reike apie save in ateiga 
pamyslit. Ira .wysoki amatui, galėtum 
Viena Ižsvrynkt. Gal taw kerpista 
Jie patinka, tai gali ka kita pasy- 
rynkt; pasakik, ba asz labai to trosZ- 
ku, O kad Ahulvnas nieko ne atšaki, 
tolaus kalbėjo:- Jago ue mėgsti jo
kio amato, o norėtum būtie doru žino 
gum, asz taw uždesv kroma su pui- 
Jceis ceikels, pardawyaesy saw, o už 
isurynktus pynlngus prypyrksy dau
gelis taworo Ir tokiu dalikli galesy 
pulku ir dora giwenima west. Pasy- 
jnyslik ir pasakik atvytai, ar nory; 
#sz ka pryžadejau tai ižtesesu.

Tas pryžadejimas labagi patiko 
.Aladynui, kurys ue mėgo mokintis o 
jau supratima turėjo ir žinojo, jog 
toki kromal dydele nauda galėjo at- 
mesiĮt Dawe suprast raganiui, jog no 
retu tokio kromo ir uždarbio, tada 
vėla raganis tarė;- Tai kad taw taip 
patinka, jmsu iawe rito su sawym ir 
llepsu paredit puikei kaip prywalo 
but kupeziui o po rlt pamysllsyme 
apie uždėjimą de} laives krautuwes, 
tokios kaip sakiau.

Motyna Aladyno kury igi szioi ne
tikėjo jog raganis ira nebasznioko 
paties brolu, Ižgirdus tokius pryža- 
dejlmus, Intykejo. Padekawcjo jląm 
už ta vyska ir prysaklus Alai lynui, 
Idant butu prylankus dedei, pastate 
vakariene. Laike valgio apie nieką 
kita ne kalbėjo, kaip tik apie kroma 
Ir jau buwo geros iszwakaros Kaip ra
ganius atsysweiklno su naszle Ir Ijo- 
sos sunum, Iszejo.

Ant ritojaus anksti wela. atėjo 
kaip buwo pryžadejas. Paėmė su sa- 
wym 'Aladyna ir nuįvede pas dydžeu 
se kupeziu, kurys turėjo v-ysoklus 
drabužius del vysoklo stono. Liepe 
pajeszkotie tokius katrie tyktu, v isz 
rinkias tare in Aladyna: - Mano sū
nau, ižsyrynkie katruos nory. Alady- 
nas nudžigias geribe savo dėdės, iž- 
syrinko ir raganis nesyderejas užmo
kėjo.

Aladynas matldamasys taip puikei 
pareditu, jausies sudėjo dėkas savo 
dedeje o raganis prižadėjo, jog jio 
nog saves niekad ne paleis ir prie 
eawes laikis. Nuvedi jin in taja dale 
miesto, kur buwo dydžeusy kromai 
Ir prybuwia tare In Aladyna:- O kad 
ketini ne trukus būtie tokiu jau kup 
czluni ka cze matai, reike idant lan
kei oze atsylankitum Ir su jieis pasy- 
pazintum. Parode jiaui puiklausus 
me< zetus (pagoniszkas bažniezes) ir 
nuwede ant rinkaus, kur buvo apsy- 
stabdia užrubežlnei kupczel, o ir apie 
sultonlszkus palocus kur wale buvo 
prysyartint. .Ant galo, kada jau wy- 
Bur iszwalksztlojo, nusydawe in na
rna kureme raganis buwo apsvstojas. 
Tam name buwo kelolika kupeziu Iž 
tolimu sklipu, su kurels jau pasypa- 
žinojo, Iždawe bankleta ir parstate 
Aladyna kaipo sawo broluna.

Banketas pasybaigl su nusyleidi- 
mu saules. Aladynas norėjo atsvsvei 
kit su dede ir ejtle namon, nes raga 
ms wleno ne leidn ir pats nuwede 
pas motyna. Ta kaip paregėjo Ala- 
dynan taip'pulkel Inredita, ne galė
jo Iž džeugsmo susylaikit ir prysyde- 
kawot raganiui, jog taip daug ižda- 
we pyningu ant josos sūnaus.

— Puikus szwogereli, pati neži
nau kaip taw uadekawot iž ta wo pul
ke Ir prylanke szirdi! Žinau jog ma
no sūnūs ne wertas tuju losku kurejs 
jiam darai Ir butu nedoriausių Idant 
tav-es ne klausytu. - Asz ne turu žo
džiu ant padekawones del tawes. ba 
matau tawo pryryszima prie manes 
Ir mano sūnaus.

— .Aladynas, atšaki raganis, ira 
geru waikinu, pradeda kas kartas ant 
mano noru tykt Ir turu wllti, jog ne 
trukus duosys Isz jio kas pasydarlt. 
Tiktai tas mane rupyna, jog ne galu 
greitai sawo pryžadejimu Iszplldlt; 
rito szwenta, tai ne galesu paieszkot 
taw tikro kromo ant pasamdimo. Tu- 
ryme wyska atidet ant subatos. Nes 
rito ateisu asz jojo Ir ejsyme in so
dne, kur bus puikus suSyrynkimas, 
o ko gal jie ne mate sawo ghVaetije.

Igi sziol su valkais pristojo, dydelis . sytum, j..-------- -------- -
laikas kiajit su puik.is žmonnnls pa- . stotis vertu dydelu geradejistiu, ku- 
sypažintu..

Ant galo atsysiveikinus su motyna į 
Ir sunum, iszejo. Aladi nas ant sikio į 
parmaju! savo būda Ir in vaikus ne . 
norėjo ne žiūrėt. Jau sawo gatwoje ' 
ateiga parstatlnejo jog iig'ul nak’I ne t 
galėjo užmigt.

kVos p_-adejo sz.wist, Aladynas SZO- |}.\(iOĮ ISTE IK M1EA8ZIR’ 
DISTE:

tPj»rj»>-ze Mptiujiib Wytkaucltiw i

T»u>m tarpu pradėjo snigtie \\ y^ai 
gerai kad igi wakarui prlsulga in 
apibara sniego. Groinow pelnas rus 
tibes ejna In twarla ir lianai isz ko
kios tai priežasties uigawo par tusz- 
tinur geniosios karwes, kuri tuojaus 
puolė ne gi\va. Nenorėdamas to wys- 
k > ne sakltie sawo paczei4 liepa ber
nui imtie peili, ejtie In twarta ir ko- 
nogreioziause nuluptie skūra, bernas 
pakolei susyjeszkojo pfij|i: ižsyasztrl- 
no jau Ir sutemų.

Raganis paregėjus Aladyna, mei- 
lingai jin pasveikiues tarė: Ejsyme 
mano valkeli, parodysi! taw puikius 
dalgto s.

Iszejo Isz miesto Ir vedi m puikius 
sodus karuose radosy neižsakitos gro 
žibės palocel. In tuosus sodus kožna- 
galėjo ineltie. Raganis klausė .Ala
dyno, kaip jiam tieje palocel patinka, 
o tas ne galėjo atsygirt. Taip kalbe 
damiesy iresy kas kartas toliu. Kada 
jau in wales prysyžiurejo, sėdo vie
nam sode ant murmurinio suololo arti 
pulkaus szaltinio, ka wanduo akme
niniu lataku bego, raganis prakalbė
jo;- Mano sunau, turėjai pailst; sės
kime ir pasylsesywe.

Kada jau abudu sėdo, raganis isze- 
me iž skurinio kropsziuko piragaiti 
Ir wysokiu waisiu, ka isz namu buwo 
paemes, padėjo silt suojelo. Plragal- 
ti puseu padalino Ir dawe Aladynui; 
vaisiu liepe Ižsyrynkt koki jiam pa
tinka. Laike sylselmo, raganis pry- 
vadžiojo jin, idant su valkais ne už- 
sydetu tiktai draugautu su mokitais 
žraouimis Ir naudotu iž jiu kalbos.

— Tada, - kalbėjo jis, busy tokiu 
Iszmintingu kaip ir jie Ir paprasy 
prie puikios kalbos. Pasylseja Ir pa- 
sydrutinia, pakilo abudu Ir nusydawe 
in tolimesni kelo pardodus. Taip ir , 
damiesy, Iszwedi raganis net toli iii ; 
užsodes ir ėjo laukais in kainus.

Aladynas, kurys savo glvestlje 
taip toli ne ėjo, jautesy labai nuv-ar- ! 
gintu, ir paklausė: - Mano dede, in 1 
kur mes ejname? Jau toli esame nog 
sodu, o cze jau nieko ne regiu kaip 1 
tik wlenu“ kalnus. Jago da tolaus . 
ejsyme, tai nežinau ar valosiu su- ! 
grižt adgal?

• • I— Ne kalbėk taip mans vaikeli, 
atšaki neteisus dede, noru da viena 1 
parodit soda, kurvs sawogrožlbe tuos 
wysus parauksztlna ka matei. Jau ne ; 
toli isz cze, wos keli žlugsnei; o kaip ] 
ten nnejsym tai pats džeugsiesy Ir : 
vargo ne j ausy. i

Aladynas apsymalszlno o raganis . 
da gera gala vedi, bowidamas wyso- 1 
kloms pasakaitėms Idant kelone ne 
praskundstu.

Ant galo atėjo in tarpa dviejų 
kalnu, ne labai auksztu, kone ligiu, 
pardallta ue didele pakalne. Buwo 
tai toji wieta In kur atvedė raganis į 
Aladyna del savo locnos naudos, o 
kurys tiktai del to atkelavo iž Airy 
aos net in Kinus Ir tare In Aladyna:

— Ne ejsyme jau tolaus; parodysu 
taw nawatnus daigius, Ir niekam iž 
žmonių ne žinomus; o kada tu juosus 
paregesy, padekawosy man. Pakol 
asz ugni inskilsu, prvrinkle tu sausu 
szakucziu idant gerai ugnis degtu.

O kad buvo daug szaku toje vie
toje, tuojaus Aladynas sudėjo dydel' 
lauža, o raganis jau ugni buwo in- 
sklles. Kaip tik užkure tuojaus lau
žas wysas užsyeme. Raganis užmėtė, 
kokiu tai žoleju su savym dežuke- 
je. Pasykeli dydelis durnas, o kuruos 
raganis ižsklaide In szales ir sznabž- 
dejo nesuprastus žodžius, kuriu Ala
dynas ne suprato.

Tame sudrėbėjo truputi žeme ir 
ties raganium prąsyskire ir pasyrode 
ant wyrszaus akmuo platus ir Ilgas 
no pusentros pėdos, o storio viena 
pėda. Wydurije tojo akmenio buwo 
mysinglne rinke del pakėlimo akme 
nio. Aladynas parsygandes tuom, . 
kas jiojo aklse dejosy, drebėjo iž bal 
mes ir jau uorejo bėgt. Supratęs tai 
raganis nutveri už rankos užplkias 
Ir plustdamas davė jiam smagu Ipa 
par žanda, jog net krauju apsyllejas 
puolė ant žemes. Aladynas su baime 
Ir verksmu paszauki: - Ach dede! 
kuom prasykatau? jog mane taip dru 
czei muszl?

— Tai mano dallkas, a’saki raga
nis. Es'"u tawo dede, kurys dabar 
turu tevyszka waldže ant tawes Ir ne 
prywalal man prieszintis. Nes mano 
walkeli, I 
mysleu, nieko daugcus nog tawes nt: [ 
h ikutaiiju, tiktai id»bt man s klau- i

Pu sniegui užartojo pagada; me
nuo pvlmitis ajszkui szletie; Groniow 
pajejas isz kaimo wysas rūstinę aplm 
taįs, ajn& in twarta pažiuretie, ar jau 
burnas nulupo skūra karvei. Rasda
mas da ne nepradėta, szoko ant ber
no, norėdamas musztle, nes bernas 
turėdamas peili rankoje ir užpiklas 
wore tiesink In krutinę Gromui. tro- 
pijo in paeze sz'rdl, kad tas puolė 
auksztienikas ne giwas, wysas krau
juose papluktas. Bernas matidamas 
tai persygando: Iszrauke peili isz 
krutinės, nubėgo In klut na, užsysle- 
pe szlauduose Ir durnojo, kas su juom 
tolaus nusydes; isz baimes drebėjo, 
kaip drugio kreczemas.

Wysara kaime buwo tiku; niekas 
ne waikszeziojo Ir niekas ne važinė
jo, wysy stubose valgė vakariene, 
tiktai siūboje Gromo szeimuia nerlm 
dama, ne sulaukdama! gaspadorlaus 
ateinant in stuba wakreniaute sūnūs, 
-Wane pareidamas no sawo draugo 
isz kaimo, užėjo aut patwartes aut 
savo reikalo, ir pamate ka toki ant 
sniego gulint. Priejas ir pažines sa
vo tewa, gulinti ne glwa aukszteni 
ką, wysa krauluase paplugusy, prade 
jo rektie graudingu ir gailingu bal
su, katra Iszgirdus motyna ir potam 
wysy kaiminai subėgo, ne žinodami, 
ka daritie tuojaus davė žiue poli- 
cijeu

Policyje prvbuvus Ir pagal prowa, 
pvrmeuse apžiurėjo negiweli, potam 
pradėjo klausynetle apie priežastį ir 
atsytyklma su Gromu, o kaip niekas 
nieko ant klausymu ne atsake emesy 
jeszkotle šiedu ir spasabo del atradi
mo priežasties ir kaltiniko.

Bernas būdamas Kluone vyska 
girdėjo, o bijodamas, ka 1 jo neatras
tu kluone, Isz lindo par pamala kluo
no ir tleslogel par lauka bego teki
nas ant galo kaimo, kur sustojas atsy 
oriažes ansvdalre. Lieko ne mati-
dams paskui sawe ėjo pile stubos 
ūkininko, giweiiaezio aut paties galo 
kaimo, korys jau su wysa sawo szei- 
mina miecrojo. Ant sawo giluko bei
nąs prb jas prie durti, rado jeis ne 
užsuktas, Inejo patika ing priemene, 
isz priemenios ing kamara ir czionai

ne dawe jam spakainunio, ne riiuau 
damas iszejo powalei Isz kamaros, 
apsjdaires kita puse kaimo parėjo 
namon ing gaspada, Inejas in stuba 
ižsybaude no slūgines vakarienes, 
pasakodamas jei, kad buvo sedetie 
ant zuikio. Nes peili, kuriuom buwo 
uudures gaspadoriu paliko už stati 
rnu kamaroje, kur buwo nubėgės pa- 
sykawotie, isz kur iszeldamas paliko 
durys atdarltas priemenios.

Policija radus sleda no kūno Gro- 
mo ant szivležei prysnigto sniego In 
kluoną, polam no kluono par laukus 
atseke pėdoms ant galo kaimo In 
triobas paskutinio ūkininko, kur pri- 
buwus rado wysu* mieganezius ir 
durys priemenios atidarytas. Tuojaus 
puolė nuži -reimas ant to gaspado- 
reus, kurys nieko nežinodamas ne 
prysypažino. Paliclje jeszko po trio
bas Ir kamaroje už statiniu randa 
peili kruwlna, par berną palikta; szi- 
tas davadas pasvrodo Ir ta gaspado
riu prlpazista Kaltiniku už nužudito- 
ju Gromo. Nieko nekalta žino 
gu aresztawoja, sergsti, kad ne 
pabėgtu, raszo protokolą ir 
siuncze in suda. Kudas gatves 
tokie žiue ant rytojaus greitai 
pribuna, apžiuro kuna negiwe

Tk.'SKai CKAA Mahanoy Cite 
gerause daro haudeli, ba taip 
taisyngo kito tyijo toli jeszkot.

Jago kas ativažuoje in Mabanoy 
CitVf o nery pamatine pulku (šaltina 
ir gaut geru gėrynių, tai tegul užei
na pas Petra Nawiaka, kurvs giwena 
savo locnani name puikai Isztalsytam 
ir tūry gerus gorimus.

108 East Centre street.
S1IENA.XDOA1I l’ENN’A

Jago kat atwaiuos in Sh en an dory ipacz 
Redingo geležinkelių tegul niekur ne ejna kaip

-MAKAREWICZ1U,—
Ne toli Redingo dypo einant in mies 

ta po kairei szalei
Wysokiu gėrimu gali gaut kokiu tik 

duszele geidze kaipo:
WYSOKIU AHIELKU,

WINO t. XIERU IR
<• MIDAUS ALAUS.

: giwena ant uliczos East
tineras 311. muyl 90

Jago kas nory peczet su sawo war 
du ir pravarde, prie dalgto plunksna 
ir alawell, tegul atslunczc 50 centu 
oaplaikis Taipos-gi peczetlu wvso- 
kiu koki;i lyk kas nory. Adresas: 
Fkank. W. Boc.zkowski, .Mahanoy 
City Pa; P. O. Box 31.

---- T A M 0 S Z I U S BUTKEWICZE-----
AGENTAS SZIPKORCZ1U

T. BUTKEWICZE

Uo. 5 Broadway Street

Norvntvs turetie puikius tvkletus del nusiuntymo in savo 1 ewine,gi

minėms Ir pažlnstamiems arbą del savo mllimos. tegul saw užsysteluoje.

Reikle atsiunstle aiszkei paraszlta savo varda Ir pravarde o Ir pynin- 

gus par “Postal Note” arba markėm. Piningai tūry but pyr- 

ma atsiunsty ant tokio adreso:

FRANK W. B0CZK0WSKL
Mahanov City Pa. Box 31

.JONAS 31 I E L D A Ž I S

SHENANDOAH E Pa.
Ira gerauses kreuezius ir teisyngeuses agentas. Ižduo

da szipkortes ant greiezeusu ir druezeusu laivu, o taipos- 
glncze pyningus In I.Ietuwa-tiesog in namus.

Ne tik iž Shenandono, nes if wysu sz; 
lu A m e r y k o s galite szauktys su tais rei 

------: kahtis:-----
ADRESAS:

.Mr. J. MIELDAZIS,
BOX 106.

Shenandoah, Pa.
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i [Tolesnis traukis.]
•’ Gilei susjiudynes Weruem, 

pyyeyartyno prie kiltyuiuko, 
atraus na kaktos jioio plau 
kus ir pasiuke nnsyd/euges;

— Ne esy žudyntoju! jagu 
Us tasvo ireidas meluotu, tada 
manės aut ewieto ne reikėtų. 
Ne byjok jog oze esy nždary 
tas. Diewas ne kaltus tury-sa 
wo apginu bo. Eaikikisdnrczei 
tykejimo. o bukie twyrtn, jog 
tano nekaltybe ižsyaiszktns. 1 
Tuotu laik lik streikas, sugtyžl“ 
sziu už puse adinos, atuesziu ka 
Dorynt pasydrntynt, taipos-gi 
plunksna, juodyto ir popieriaus 
kokio nory. Jago szendien pir 

. ma karta sulaužau prysiega, 
■tai kitaip ne galu, o žinau, jog 
Dievas man toji grieko atleto. 
Baszidamas apsaugok motyna, 
ba galėtu ijaje pabaigt.

Suramyutas Edvardas, sus 
’ paude ranka TCernerni ir dėka 

tvojo Dimi, jog norynt me
nas žmogus prypatyno ne kal
tu.

Kada išėjo daiiuretojus, Ed 
vardas myslijo:- Ar man in- 
tykes, jago ižduosu malonin
ki! nes vale Dievo. Ateyse- 
do spakainei ant migio.

m 
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Ne iszejo puse adinos, jai tai
Weraerj-s gryžo su puse plecz as
kus ir arnoto mėsos, pa-late ar
aut-.-kilo ir liepe kaltyniukui ros
greitai walgit, ba ketyno ji ne szi<

. užilgo atlankit kokis tai ured- 1
Į ' cinkas. oi]

Edwardas padekawvjas, ilge sy.i
re wins ir suwalge wyska, ka tok
buwz> baisei alkanas. ke<

Apsyliejas aszaromys para- ras
Hegromata pasMaryjona, ku Ln
roję josos prasze, idant išžioto wo
molynai apie jiojo nuopuoli 
pasakitu.i Wernerys patsap- 
sj’eme granata ataduot, priža
dėdamas ir tai Edwardui, jog 
apie wyska danesz kas namieje 
girdėt. N’uoszirdžei padėka- 

į woio Edward as dažiuretujui
01 taja dydele loska. Werae 
rys išeidamas pryiniuejo da 
kartajdantkantreiwyskakens 
tu ir prietelisikai atsysweiki 

t ■ ”
i' , 4, Eduardas likos pats menas, 
ii. * SudruŲ ntaš iykru tykejimu ir- 

jausto nasuterszstos sumeines,
į -.užmygo miegu taisyngu.

I Po kola adinn Įiabudyno ji , 
rastus balsas: buwo tai dažiii ,

kur 
pyn 
syw 
>ad<




