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ant galo garsei. ir pryYvežlojo irus ir daug žmonių, idant tuju szendieo apt tosos linksmi boa ira
i
blisgupzei su tuom nieko jog net žibinte ppytemo,
keleis pas sudįe.
Jlatru urwa isznaikint. Tie tat tūry pasygert,
ne pelniey, Saendien ka tyk
Buwo tai baisy urwa kuroje
Čyniąei kriuzolai barkszte]e wiena nebalta iiamnte norynt ne wienas likos nužudyntas,
—■ Kas taw stojosy? Kai irai ne pabėgs,
bėk!-paszauke sudže.
— Ar szitaips! — paszauke jo, o isz metai žmogystos iž wy jis ne norėjo in Jinksmibes dan Baisus regėjimas parsystate jin
D, T. BOCZKOWSKI, EDITOR
— Tas, ana,- parode ant Ed AVernerys sukdamas žila usa,— šokiu krasztu geye už sweika giszka#, laike kad nma saw ge , u akims, šamotai wysokiu ru
ta wienas antrowardo,- ira ne kaltu!
ir asz turu tenais but!
ram ir linksminamės.
Kad ju kruwynu gulėjo ant žemes,
Ne kaltu!— paklausė su
Ir sugrižias in grindžiu, tuo
Tame- in bamkiuo wažime tai butu už tai koke Rora, tai ir sienos kmujeis aptaszkitos.
Daugelis Brolų LJetuivių tiiry Yvuj
džesudiwu;- nekaltu!- pa. jaus pasybalnojo s«wo arkli.ku lis ant kiemo,
del ko tas wadynamas "Wygg Wysy dyrstelejo in j^zali ka
kala pas muso Peąbąsaty in Mahanoy
ri
laike
antloskawos
duonos,
szauke
žalnierei,Nekaltu!ir
gidis" ne ižgelhejo jiojo? Įsz jiems budelis Įiarode; Prade
■=
Tai
bus
maluninkas,
—
City, o ne įtino anteąsąo [adreso] ui
kaipo
parniūkia,
no
kares,
o
wysy
žmonis
paszauke;Ne
tarė pelėda ir tuojaus rūdys in mysląs! iszmyalas! daugelis nie iu smagei kast ir ne užilgo spa
tai cze pasyduoda;
paemes dwy pysatules už dyržo ėjo.
kaltu!
ko, szauke ssddijautei rūdys. tasatsymuszeiu koki tai minksa
Rev, P. ABROMAJTIS, Rector,
— Taip, ne kaltu!- paantry leidosy in užmiesty, paskui lau
Hwoikas giwas muso wa Ar gal ne?
ta daigia, o isametes da kelis
Mahanoy City, Pa.,
no budeljs,- Budys malunin kais pesog aut malūno, atsygai del— pawauke wysy ir wela e— Kas osel wysy pasgauke spatus žemes, rado du negiwe
kas buwo žudyptoiu, jie ira wynes sen owes narsa. Taip mesy prie gerymo.
balstdamy iž baimes, Malunin lūs bąisei su badytus, Ne wie
drucaėi
sn
pentynais
spaude
kas nuėjo pas langa, nes wos n as cjįe gi waste pabaigė. Isz
—
Tyktai
prietelei
apsymal
wadn žudyntoju, kurie no ke
lu metu toje aplinkinėje užklu szonus arklo, jog tas bego kaip szinkite, už labai szukaujet, bu dyrstelejo laukan, atszoko ad- p<> žemesne daejo in niekeno au
pyneje, o asz prie jiu prygulu, akis iždegias, o kas žiurėjo in k'te sargais, ba tokis ne iszmin gal ir paszauke “ižduoty i”
sy norynt butu szaukias kas
AVysy nutylo ir lauke galo. AVernery, tai myslijo, jog kur tyugas klikawymas nelaime
— Ne pražuwome da! pa žin kaip pagalbos, Kraujes
szauke peleda, begedžei! karta ant sienų ludyno, kiek cze afie
— Tam kurys ižduotu raz- sprandą nusysuks.
partraukė.
Karieta susylaike prie namo
Tai pasakęs, sėdo, ir ižgeres numyrt! ginkimės igi paskuty ru pražuwo no daugelo metu.
Balninkus,- kalbėjo tolaus bu
delis,- paženklino dydele na- sudžio, kurys Edwarda, kunin paduota kruželi su winu, pasy n ai.
Grejtai wysy isz tosos urwos
[Tolesnis traukis.]
ga
ir
Maryjona
in
sawo
narna
rėmės
ant
rankos
dunksojo.
Maluninkas
nubėgo
in
štai
iszejo.
grada,
norynt
ir
pryguletu
Nes kada Edwardas paemes
ii.wede.
Maryjona
matydama
prie
jiu,
tai
bus
luosas;
asz
—
Ka
toki
dunksai?pa
da,
pabalnojo
arkli
ir
pasysle
Smyszo žudyntojus po du
seseri už rankos antru kartu
broli
apsaugotu
,
norėjo
nunesz
klausė
peleda,
esy
ižbales,
pa
pe
kamputyje
laukdamas
wa
in
drauge, pažeistus susodyno
tyktai
dabar
apie
tai
meldžiu,
ėjo trepeleis ant galgi u ir ka
tie
taja
linksma
žine
susyrupy
sakik,
kas
ira
už
priežastys?
szauke
budelis
graudu
balsu.
landos,
kuroje
gautu
isztrukt.
ant
wežimu paszapuotu, ir pada sesuo paty su narsa užriszynusei
motynai,
nes
sudzeir
ku
—
Ka
cze
supaiset,
atsake
Durys
bromo
likos
iszwers
maželi
irosy in miestą, o pyrSudže tuojaus liepe ji paim»ejo brolui akis su juoda pra
ningas
suteiki
ijaje,
kalbėdami
:
rūdys,
AlyGijii
apie
mus,
ima
tos
ir
su
trenksmu
puolė
ant
ma
oielo
pulko jojo AVernerys.
juostė ir kada ant galo senelis tie in kalėjimą; Maryjona ir
jog
staigas
džaugsmas,
galėtu
mane uerymastys, kaip rodos žemes. Ilgai spiresy žudynto Žmonis, kada ižgabeno latrus,
kuningas werkdamas užsyeme kuningas spaude Edwarda, o
ijej
kenkt. Kuningas apsye- mes cze Szwaiearyio ilgai ne jei po dawadžiojimui peledes. metesy in maitina norynt palik
tukstentei
keiksmu
dawesy
gir
delnais akis, tada pradėjo my
ne szaukt dydžiu balsu ir plūst dėt ant rudo maluninko, jog me wazuotie su Maryjona in galesyme būtie. Norynt da Ant galo dydesnei šilai turėjo ty sargai ne norėjo inleist, už
bar ižsysukau, ivienok ant akiu paeyiraukt ir su didelu stroku degė tuojaus wysas triobas ir
ant neteisyngo sūdo. Akme net ore prypilde. Pakalbėjas kaima.
Edwarda
nuwede
in
Iowa,
laikis
ir jago ne dabar, tai we bego in maluna kureme užsida trumpoje walandoje iž sody
nis pradėjo pult ant Žalnierių, kelis žodžius sudže su žalnie
ba
po
tu
wysu
praejgu
labai,
lau
įvyskas
ižsyduos,
re. Budis naudodamas iž su bos rudžio pastojo tyktai plė
o ant dangus neuktys kas kar reis, ižsunte juosus del sueimiji
apėmė
sylpnumas,
ii
reike
—‘Tūry * Tybe paszauke miszimo, iszejo iž sawo slaptes, nis.
mo razbaininku, suimtas bude
tas labėus.
jo dydeles storones kad ji ap Yvienes iž gc dos, buwo tai sėdo ant arklo ir su dydele nar
Kaip tyk mieste dažinojo,
lis
apsyeme
wyska
parodit
ir
Ant to rykerno atsykwotejo Ed
malszint, ir ižgidit. Paszauk- szinkprys, man rodos jog.—
sa ant wien parsytaužinejo par jog suemia žudyntoju goweda
kur
pasysle
pi
a
žudyntojei.
wardas, paregėjo sumiszima,
— Tai kas taw rodos! pa glitas žandaru. Keli raitelei parweZa in miestą, wysy giwen
Edwarda insodyno in karie tas gidyntojus rado ji apimta
stojo ir pąszauke naršei:- Nusziltyne,
liepe
jiam
krauje
leist
szauke
su pyktumu rūdys ir leidosy paskui ji, nes toli likos tojei iszejo prieszais. Žmonis
ta sudžiaus o kuningas ir Mastokit ka noryte daryt?
ir
ne
atsytrauke
nog
lowos.
pasyjudyno
iž wietos;- asz da užpakalije. Jau myslijo jog szauke linksmai ir pykžiodžiaryjona užėmė wieta szale jiojo
Wysy sužiuro ant jaunikaj
sawo
gowedoje
tokiu walkatu isztruko, kad szitai puolė szu wo del ižbalusiu latru. AVer
ir su dydelu džeugsmu gryžo
ežio. Ar jus noryte stotie apgi
niekad ne turėjau Kaip dabar. wis gerai isztaikintas, o ark nerys parjojąs, tuojaus nusėdo
Zndinto.jei suinity.
in miestą, kur ketyno būtie na
nime žudintojaus-paszauke da
Atsysedes wela taip tolaus lis žwengdamas puolė po juom. no arklo ir renge užtwaras del
Malūne
buwo
krutėjimas,
me sudžios, pakolei ne pabaigs
garseu, ba jaute, jog gali paskalbėjo:
Ar ne butu gerai, i Ta kulka puolė iž pysztules žadintojų, o kada aptriušę, nu
su žudyntojeis.
igi sziol cze dienos laike buwo
totie praliejimas kraujo.
dant
mes
praszyszalitumem
in AVernerio, kurys paregejas be- bego tuojaus pas sudže idant
Pulkas insyzbraijas iž žan tyka kaip grabe, nes užtai nak
Kuningas supratęs puike szir
Francuzyje?
Parduosu
malū
 ganty maluninka, wyjos ji. Ne jiam ir Edwardui papasakot a
daru, paliomonu, miestioniu ir ty ne wienas praejgis girde
di jaunikajezio suspaudė jam
ną
ant
licytacyjos,
pasydalisy
wylkindamas ilgai maluninkas pie wyska. Kada inejo in paiž kaimiszkiu, leidosy in kaima jo baladojima ir trenkimą duranka. Maryona-gi nuolatos
kur rudis maluninkas giįveno rymys, o taipos-gi daug maiszi me pyningais ir keleausyme. szowe, nes ne pataikė, o Wer kaju sudžios, ne pawelijo jiam
szauke:- Ne tikekite jiam jis
nerys taip ji smagei su szoble matytys su Edwardu o ipacz
VVernerys gulėjo šarvo gryn tu balsu. Niekas wienok ne Ar pryimat mano rodą?
ne kaitas. Wienok Edwardo
—
Gerai,
gerai!
ejsy
me
su
pasweikino, jog prykurtyntas ir su juom kalbėt. Gidintojus
czeleje ant Ioyvos ir melde Die dryso kalbėt, ba wysy aplinki
buwo baisas drutesnys už Matawym!
puolė aut žemes. AVemeri ka laike Edwarda už numyrusy, o
yvo su aszaromys, kaip ne senas nes giwentojei bijojo rudomalu
ryjonos ir niekas ijosos ne gir
—
Jus
nuolatos
ižsysklaidot;
greiezause
nuszoko no arklo, kad butu byle kokia naujena
žalnierys, kad tyk daduotu stip ninko. Kada aplinkinėje nudėjo.
Edwardas sėdo wela
,
laikais
par
dwy
nedeles
jokiu
ir užryszo žaiduli rudžio, ku- ižgirdes, ar linksma ar netykurybes Edwardui del pabaigimo tykdawo nakties laike, tai rode
ant kėdės o rankas rakalo jiam
to wargingo giwenimo. Tame sy jog po malunu kokios dwa- iž jus ne matau, kaip tai buivo1 rys pryslektas po arklu gule- se, tada butu buwe po juom.
prajuoste uždėjo ant akiu. Ma
ne senei, ka norėdamas pora
pabudyno ji linksmy balsai. sės busdawo.
Wernerys atprowintas su nie
ryjona atsyklaupe prie j lojo
— Gerai! gerai! paszauke kuom, szauke:
Užpakalinėje grynczeje, a pakeleYY'ingu nuYvalit, turėjau
Paszoko no lowos, dyrstelejo
kėlu ir indejo sawo weida in jio
par langa ant uliezos ir pare pie apwali stata, sėdėjo daug■ szitaji peleda imtie in pagelba. įvejikai, kurie ir atjojo, sztant
jo delnus, kurie laike ženklą
—(Tolaus bus)—■
gėjo karieta apseubta žmonie- barzduotu žmonių baisej iszro- Kaip isz cze iszejsyme, tai luo- wiras iž tawes ponas AVernery;
ižganimo-kryžiu.
i
seu
kwepuosyme.
nes ka dyrby? kam taji žaidu
dancziu. Kity wela gulėjo ant
mys.
Budelis pakele dabar karda,
— Tegul ir taip buna! pa Ii užryszyneji pyktadariui?
— Kas tai gali but? — Kas migio iž sziaudu, o Yvysy rodos;
buwo baisei pabaltas, kwepa do linksmybe? paklausė susy ant ko tykojo. Ant sienų ka szauke wysy ir pad awe Yvadui
— Tai wiruty dėlto ba ne no
wo sunkei, rodos akmuo gulė raukės wieno ejnantio szale bojo puc.zkos ir kitoki ginklai rankas, jog ant Yvysko tynka. ru, idant tas latras taip lengwa
jo jiam ant krutynes ir nulei longo.
AA'ienas iž žudyntoju tarė:: swerte turėtu numyrt, tegul bu
o pylni kriužai su winu ėjo par
do karda žemin nekludyndaDabar wirelei Edwardas gale- na da giwas igi laik. Wysy
— Iszejkie tyktai, - paszau rankas.
ma* sawo afieros.
ke užklaustas, o kirsztau iž lai
— Na kur tąsys malu n in k asi tu mums jau pasakit, kaip a- iž to milaszirdyngo apžiureji
Kas-gi tai galėjo ženklinti žibu, jog džeugsiesy su mumis, taip ilgai usztruko?- paklausė. nam swiete iszrodo.... Asz: mo nusyjuoke ir wede tarp Parsyduoda gerausy kwietynei
Tokis drąsus budelis kurys ne szitoje karietoje gryžta muso auksztas kudas wiras su pasy- duotau daug už tai, kad žino- sawes rudy in maluna. Ir cze ir ruginei MYETAI mesa ruki
wiena jau galwa nuėmė, ant Edwardas ira jis nekaltu, wys szeuszusejs plaukais ir szeto-, tau, kas su manim stosys, kada, jau buwo po wysam, ba wieni ta ir wysoki walgomy taworaj
suryszty, kity pažeisty o trety dydele kratuwe naminu daigtu
kart ne teko drąsos.
We kas jau ižsydaive.
niszkom akimi. Buwo tai tas5 kraujes manije sustyngs.
la pakele karda auksztyn, szwis
— Na ir kas stosys? tarė. negiwy gulėjo. Peleda gule drapanų czepatu ir t. t.
Tuojaus AVernerys užtrenkė pats, kuiy rūdys ant kalno Pii
telejo ant oro ir puolė budelis langa, jog net keli styklai su loto pasytyko, o kury wysa go> szaipei peleda, turės ka kirmė jo negiwas. Budelis pabalęs
kaip rodos parkunu intrenktas sykule ir taip staigai ženge tre wfida wadyno p e 1 e d a.
lės ėst ir nieko daugeas. Už- stowejo ir iž baimes drebėjo, parduodam ant gerausu ir dru
ant žemes.
— Szito mus ne klausk, at; muszk sznni, o už kėlu nedelu ba par jio iždavvyma tiek daug czausu akrotu turedamy senau
pais žemin, jog tyktai wienas
— Kas tai ? paszauke nusy- lipšnia buwo, stojo szale dure- sake kitas;- kaip rodos žiury- bus kaulas ir kirmeleg. Juk jiojo draugu pražuwo.
sės kompanias, galim gerau iž
— Nuweskiegi mus dabar pildit saYY’o prietelu norą ne
mines sudže ir nulipęs no ark lu karietos kaip be protys sus sy besiedai: ba muso Tamelis- ir žYverys taip sutwertos kaipi
lo nubėgo pats su keleis žalnie paudė ranka Edwardo, tai we taip wadyno budeli žudo szen ir žmogus. Žmonis ir žYY’erys, in taji sklapa, kaip pryžadejei! kaip kity. Pynigus sunezem in
reis ant iszkelmes galgiu, idant la Myryjonos ir garbyno Ap- dien taji Yvarksza, kaip jis poi miegty, gere, walgo, waidyje- tarė pulkąwedys rustai, in nu wisas dalis sYY’ieto tiesog in na
parkunu vvadynas, tpfu! už sy ir ivienas antra žudo, ne da sygandusy budeli.
mus pakolei kur kitur nuei
adgaiwint budeli. Edwardas weizda wysogalinga.
myrszau
....
ro
jokios
skirtuwes.
Ihvapa
Wela nusmaukė no akiu pra
— Duokite-gi man žibynte. syt dasyžinokit pas mus adre
— Kodėl nuolatos prarvar— Edwardas Stenbergasl-. iž saYY'es iszleidže ir po Yvysam. Padawe jiam ijaje, o žinomas sas toks.
juostė ir paregėjo budeli gu- de rudo maluninko mynawoje?
linty ant gryndu. Budelis at- paklausė atsykwotejas AVerne suniurnejo pyktai peleda: a Ir jus myslijet, jog ir po smert kur ira wedy sunkiu žingsniu,
ežiu mano gilukei, jog sulaukeui žmogus giYvens?
Cha! cha! seuru karytorium ir užsyiai
sygeiwelawo iszpalengWo, pa rys.
i
cha!
ir
pradėjo
įvysy
juoktys. ke prie užrakintu duriu. Isz
tosos
walandos,dadawe
latras
kele galwa ir prytemusein akiJis ira razbaininku ir prawe
108 E,Centre esti*.
judoszyszku
szaipu.
mys pradėjo dairytys, noreda dyku gowedos kurie nog seno
— Taisybe tūry, paszauke werte jaises ir nusyleido suk
mas atsykelt.
— Mes apie tai žinome. — rūdys, su giivaste wyskas pa tais trepeleis in žeme urwa, ur
laiko uszpuolinejo pakelewin
— Dowanokit!- paszauke gus. Ižsnnczeu babur žandu 1 Bukie sweiks!gersyme brolau! sybaigė: Garbe, dorybe, tai wu kuroje smlu we atsydawe.
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Isz pradžes ne nor jo prysypažint,
del ko taip padare. Po ilgam kwotymui dažinojo, jng ranka numlrusos
moteries buwo jiam reikalinga, kad
galėtu wogt o niekas jlo ne pagautu.
Jisai kalbėjo, jog žinąs taisyngal,
jog toji ranka, apneszta apie grineze,
kuroje nory wogt, wysus kietai sumlgdo, tai ir jis norėjo bandit- Ar-gi
tai ne tamsybe burloku?

gali užsyimtie iszmintingom
myslem o ne apie sugleumijuses, bobas. Jus-gi ponai bosai,
uždarikite žiotis tokiems dar
Taiso wysoklus ziegurlns Ir ziegobiniukams kurie duoda del ne
relus geraus ir plgeus ne kaip kiti.
kaltu papyktinima, o jago ne
I Tūry taiposgi zoposta ziegorelu ant
klauso ižguikite iž sziapos, ba
j pardawymo. Meginkite eit pas sawo
I o ne pas klttauczius.
par tokio paleistsnukio plowo
negali Diewas kora užleist ant
— Priesz nedele, panedelije stojo
jus paežiu.
O jago ir tas
priesz cara szeszi biskupal: Beresnene maezitu, tai uždekie ant snu
Obywatelis Petras Nowyckas, Ma wicze, Zerr, Awdžewicze, Nowodos ne mažai padare. Ant gi > hanojuje, kaip duodasy girdėt, nukio pamuilita lopą ir su prosu
dworskls, Jaczewskis, Zdanawlszius
| pryprosaw'okit tada turėdamas
— Niagaro Falls, pasydare saw Inko jog taj buwo szwenta die' pyrko arklu“ ir ketins uždetle liwery. ir randltojus arkidyecezyje Dowgiasinerty nupuoloje wandenlo moterysz na ir žmonių matuose ne buwo Ira tai labai puiki myslis, o kaip ro Ua.
‘Ne diwai, juk ir arklis spar- ant žioeziu muzela (žambuka)
dos turės gera pasywedima.
ke Johne Beagan. Turėjo metu a- tai ne wienas ne pražuwo.
— Caro sūnūs ne gal! saw gaut dosy awižu priedias, o muso kaip padukias szuo ne wieno
ple 40. Josos pats szeuczus, ir ejda
Diewe padek, ba geras žmogus ir mergos už pacze. Norėtu imtie wobobos no alaus. Jau tegul su ne apries....
— Easton’e Pa., Jaunas wai nog wysu inillmas, o relke žinot, jog
ma ant smert su patim atsyswelkino
kietalte, os ne norv teket, ba žino,
jaunikeis,
nes daug cze turyme
Beda wirelei daugeus nieko.
tarydama “good-by!”
Priežastes kinas Cha. Cheeremau 19 me ir szalta aluti wysada tūry.
jog turės būtie prawoslawna, o kalir
tokiu,
ka
paezes palikia sa Arba kas pasydare Mahanoju
igi sziot ne dažnojo.
tu senumo pasydare saw finer
mukiszkl pastanawijei ne welije Idant pati clesoraus Ižpaž.Intu kita wo sklipe atwiko in cze. Tos je. Žinoma, jog tarp kwieeziv
Ižgere pyrma pleczkute
— Chicago no karsztio puolė keli ty.
tikėjimą. O wcla dydžeuse priežas tai paezios werke su waikeleis atsyranda irkukalu, neštųjų
Užsyraszinekite
wysy
wienatini,
Žmonis wienl ant smert o Lity likos trucyznos, o potam paėmė pei
tys, jog kalmukai labai spaudže Kur- ne turėdamos kuom maityntys, rawet ne reike patys iž nikstikrai
lletuwyszka
laikraszti
„Saule
”
patalpynty gidyniezose.
Ii ir pasypjowe. Ne turėjo ge
kurys ira gerauses ir nauiyngeusęs landyjos glwentojus — luterius.
o tas latras cze pasygerias daro ta taip ir iž tarpo Mahano
•
ro proto ba par 6 metus rūke
— Priesz uedele, Pennsylwanio,
už v ysus, koKl tik randasy ant swlė— Ne senei, kunlngas Dalnokas, juokus sziapoje priasz mergas jaus dorių abywatelu latrai
ne kurose wietose szturmas padare paperosus.
prab. par. karwenu Wilnlaus biskuto.
girdamasys su sawo taworu.
niksta.
Szitomys dienomys,
daug szkados, Ipacz aplinkinėje Ens
plstes, dawe szluba del tokui, ka 1866
Jago
wirai
katras
biznlerys
„Sau

— Mahanojuje, szitaja se
Szwenta dien (sako tolaus wienas kaip rodos F. D. par
ton, Pa., daug triobu sugriowe.
reda pradėjo dyrbt brekerys les” ne laiko, tai lenkitės jiojo kaip metu Iž Unljotu likos užras.zitais ant tas wiras,) muso bažnitele tusz
aluty ne galėjo parsygiwent
rusku. Už tai gawo no Raidžios „wy— Reading'e, Pa., praejta petni- Kolsas. Jau dabar Mahanoju welnio. Tie wirai gerausy ir talsyncze,
tyktai
wos
keli
žmonis
atei
gowora
”
Ir
pra'
asztlsta
atėmė
ant
tai ira ne galėjo in sztora užsy
geusy kurie taji raszta rome. - Juk
eze buwo dydelis szturmas po piet, je darbo ira perpylna ir kožwysados.
na, o karezemose, arba kokiam mokėt o ir randa už stuba, pair „Saule” taisyngu kėlu ejna?
apie 5 Ir 6 sdina. Wysos uliczlos Ii nas gali gaut darba, kibą tik
kitam name, tai paleistuwauje, myslijo kaip kanfaras pranikt.
kos paplugla.
Parkunas Intrenke
Wokietiie.
-------------------------tai tinginei ne.
arba krumpleis szetonni garbe Pasykwiete apie desetka sawo
in Reforma wota bažnlcze ir wysa sto
— Ciesorys Wilhelmas dawe su
Jau aozlu Dlew k >ne wysy breke- prast Bismarkiui. jag jiam gali atsy- ataduoda prie kortu.”
ga su-radyno.
sėbru ir norėjo nakties laike
rel pradėjo dyrbt ir kaip rodos be tykt ne gerai, jago klsz nosy In ne
Tai taip pasakojo tasai wire ižsykraustyt, nes nebagui ne
Sinking Spring, 5 miles no Labaparstojimo dyrbs. Procentai bus su- reikalingus dalikus ipacz par gazie- lis, o pasakojo net su aszaroon kaimo 5 karwes užmusze.
Zines del Lietuwiniku.
pasyseke, ba už uodegos nutwei
”’ys numuszti.
tas.
Mrs. Louis Bechtel Boyertowne
mys
akise.
Ant giluko. pats ižsprudo nes
Puiki nobaženstwa atsyprosedejo ant gonkelu (porch) prie du
— Praejta czetwerga, dydys woO
latrai
!
latrai
!
musza
par

daigtus užgrėbė ir ant licytacy
wijo szita nedele Mahanoy Ci
riu, parkunas trenke In narna ir ijaVletyjos gaspadorys (kanclerius) po kunas in gerus žmonis, nes ko
jos pardawe.
te,
lietuwyszko
bažniezo,
arba
ja užmusze.
Kaip t’k „Vienybe” Iž sawo malo nas Kapriwas, nupuolė no arklo, ka
del in tuju iždžiut smegenių
Ne daug tokiu latru Maha
atpuskas
I)
i
e
w
o
Kūno
nios teikėjo patalplnt, jog IžduotO- da jojo, arty paloclu ciesoryszku Ir
Aplinkinėse daug labai szkados
gahvas
ne
pataiko.
Nėr
ka
noju-je
turyme, nes ir tuosus
(dewintiniu)
jog
da
Ameryke
jus „Saules” parkels drukarne In Bal truputy pasyžeido.
padare.
wiruczei,
kad
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tai
welniukas
ima, ba jago ir
timore,
tada
isz
wysu
szalu
Amery— Ciesorys Wilhelmas, no iszpuo
Talpos gi petnlczoje parkunas Lietuwei ne turėjo. Suma taiki
to
ne
darytu,
o
wela
kad
wirai
kos
atėjo
gromatos
užpraszanczio
“
isz
kur
atwiksta,
tai padu ne
daug szkados padare. Charlestons Jo Mil. K. Abromajtis wietilimo anoje nedeloje iž karietos, apkožna
In
sawo
miestą.
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butu
tykey
wirai
tai
sawo
pa
laike
žaldull
palei
ausy
ir
dabar
kas
W. V.intrenke in PionesCoul Works nis rektorys. Broctwa sz. Juo
suszila.
Ir sugadyno daug žmonių prytrenke. zapo emi dalibas procesyjo; tai paguodoty brolei, wienok iž Maha- kartas pyktynasy.
ežias suwalditu. Nes ka, atei
A—ha, tai waikine Mahano
nojaus ne mysliju keltys, norynt ne
Elmira N. J. Intrenke in narna. Ja- ira asystawojo Hektorui wysana tokis ponaitys szneiderukas, jus!
Angliję.
ant ilgo buwau apsysedes. Del liemes‘o A. Ward Ir tąsys sudegė. Pa
už fundije alaus už 7centus po
Tai ir bus wyskas, ba jau ir
me. Apie dwydeszimts lietu- tuwyszkos drukarnes ira gerause
Alfredas Carter'ys, jaunas audiesėmė talpos gi daug skiepu ir sz.aapora
kartu,
tada
toke
boba
ga
taip
daug prywareu, o mano
wyszku dukteriu, baltai pasy- wleta jago ne Mahanoy City, tai Sze jus, pasygallejo karalienes Wiktorydos padare.
tawa
ira
wyska
jiam
pa
west
o
nadoryje
tose
dwiejuose
wietose,
ba
mesterys
ne labai loskawas jog
jos, jog ij ne tūry wlro Ir weda nuoredusiu, su wainikeleis aut
— In" New York atplaukė petni gatwu laike pracesyjos beri iž tie-du miestai Ira kaip suwienlty.- buodu giwenima apsygarsyno, jos ir sawo locna paty budelui ant jiam “Saulėje” wieta užimu,
Jago drukarne kada kaltusy tai ne nory pasylikt ijosos wiru.
ezoje peniciolika Hungaru ant laiwo
smert ataduot.
B--to, asz jiums pasakiau,
gurbelu žiedus po kojų kuninkur kaip in Szenadory.
“Rhynlann” iž Hamburgo ir kaip da
Kaip
dabar
jus
bobos
keksz
kiek
randasy latru Mahanoju.
Austryje.
žinojo jog tai pargabentv par kont- go, ka labai padabino noba
aujet
su
szneiderukais,
tai
po
je
o
ir
isz kur.
Wysy darbyninkal rengesy smaugt
raktery tn anglines kasyklas in Penn zenstwa. Laike pusėn-misziu
smert
pekloje
su
welniukais.
’
Pagal
statystyczna aprokaturezius,
taip
kaip
priesz
40
metus,
Jo Mil. Jurgis Kolesinskas
sylwanle.
Brolei, katrie perkate szipkortes,
jog
suwys
už
niek
warksza
žmogų
Pamatysyte
koke
pabaiga
bus,
wyraa taisynga, tai Mahano
tuom - laikinis rezydentas, ne tai nesyduokite prysygaut, ba dabar
— Plttsburge akmen skaldžei sulaiko.
Su Galicyjokais ne Ira ka ir kaip walandoje smerties ap juje randasy niekam ne tyku,
no
Hamburgo
In
New
Yorka,
par
senei
atwikes
iž
Lietuwos.
o
sytaike su sawo darbdawels ir jau eszposaut.
spys apie low a baisus welniukai siu latru: iž užnemunės 13, iž
kuris kenti kaimukiszko ne- mores, kasztuoje tyktai 20 dol. Ir 50
tnesy prie darbo,
— Wysose szalise darbynlnkai ke
centu
o
tai
ant
wokiszku
laiwu.
Jago
su trynagems ir kabenekais,ta Zanawiku 8, iž Dzuku 6, o ma
waleje suwyrszuru 25 metus,
— Plttsburge, Arthur Connelly,
ne gausyte kur kitur pyrkt, už taja le malszatv Ir nžpuolineje ant darb- da ir tuzynai ižbalusiu szneide žeuses procentas iž Staropoles,
garsyno puiku pamoksta jog
nuszowe sawo pacze Ona, 22 metu,
preke tai Redisteje „Saules” gausy dawiu irfabryku. jog tūry walska rūku ne ižgelbes. Ar gal ne?
Wylkawyszkio ir Kalwaryjos
net
kožna
klausytoju
sugrauseptyni menesei buwo ženoty. Ne
te. Žinote, jog kiti agentai tiktai ti szaukt iii pageiba.
Kad
tokis
bobawirys
kas
ne
pawieeziu ba wos 5 wirai.
dyno.
žlne kas buwo do priežastys.
ko ant jius, o ne wienas gerai jiums
dele
westu
tokia
boba
pasyiuu
Tas giwulu skaitlis, ne pry.
Ant galo, taisybe pasakius, ne welije tyktai paskutini kruwlnai
— Filadelfljo wlenuolika ugnage
ges ant wyrwukes kaip kokia klauso in parafije, ne skaito
uždibta
centą
Iszluptu.
slu apdege no explozyjos gasolluos. ne sztant niekur to Lietuwei
karwe in bažnieze, kur ižgirs- laikrasztiu, ne ejna in bažnieze
Ne užmirszkite rodos juso dydžeuiždarit, ka Mahanoy Cite Lie
Wienas Isz. jin numirė.
tu
puikius pamokslus, tada bu szw7enta diena, tyktai intyki in
so prietelaus.
i?
tuwei iždaro, o tai už tai, jog
tu kas kitas; nes ka, kad tokio bertaini su alum ir tam garbe
•— Gilbertonc užgriuwo anglis
kožnas dorai wedasy ir ne ira
Wllliama Morgan'a, mainiery. .Peli
szneideruko atejuso in gryneze ataduoda. - Wienok ira wiltis
kes adinas užtruko pakol ne Iszeme. kam piktint jaunuwes, kaip tai
Szita sereda atsylanke in Ma
ira plow-one meilesne ne kaip jog gaus gera dwyse ir ne los
Ant giluko ne dydeli žaidulf aptaike. dedasy kitose apigardose. Po hanoy City ponas J. J. Hofas,
pamokslai.
ant uliezos ant tuju, ka grįžta
nai biznerej ira tykrai gėry kurysai dowanojo dyrwa ant
—- Montkarmuose Jonui Maletkiui
Užkite bobos! užkitel ba tai nedelomis iž bažnieziu.
wirai, gėry obywatelei ir gėry kloeztoraus Reformatu, Wienulaužė koje malnose ir gidyniczlolabai
gražu ir niekas ne žino
Kaip mane giwa matote!
katalikai. Duoda puiku pryje nupjowe koje žemeu kelo.
konsyne. Isz Mahanojaus nuapie
i
jus.
O
jus
kwailos
žase
Taradaika, dede.
klodą del žmonių ir sawo Rėk- wazewo in Szenadory, o paskui
les, jagoasz kelis desetkus milu
-— St. Nicolas, Jones H. Boggs tory laiko dydeleje paguodo
AVysur puiku ir gražu, wyrasys 13 diena Mt. Carmel, 14
jaunas waikinas 10 metu likos baisel
giwendamas no New Yorko
je.
PASAKA INWIKUSY METUO
sur
žmonis gawo protą ir elge
Szamokuose,
15
ir
16
Pittsbur
pažeistas.
žinau apie juso darbus, tai ka
Imkite wysos apygardos pa ge, 17 ir 18 McKeesporte, 20ir sy dorai, nes tam Najorke, kas
SE 1867.
Najorke apie tai žmonis kąl■*- Gerąrdville James Carduff, 14
mokinimą no Mahaneiaus Lie- 21 Clevelande, 22 ir 23 Toledo darosy, tai TuDiewe susymylk.
(Tolesnis traukis.)
metu waikinas atydarytojus malnose
ba?
tuwiu o pamatisyte kaip jiums 26 ir 27 Chicage. Wažyneje Plusta ant manes gėry wirai iž
No 5 likos par korus pagautas ir bai
Inpykusi eiecorene drauge su
Ne gali sakitie ant wysu mo
reikale pardawymo farmu ku fenais, jog asz pas juos ne atsy teriu, ne, tyktai penkios ira ar wyru iszware s. Joną ir nužudė,
sei sutryntas. Patalpyno gidynlczio. gerai ejsys.
Už ta wyska pryguli dėka riu tūry dydele daugibe, 6 lau lankau, nes ar žmogus gali in sziausios kurios sawo elginiu
Iszgirdes apie ta Popežius Iii
— Mikola Bradway, iž Mahanowysur nukakt? O kad norynt
kas
labai
geras
ir
pygus.
muso
Geradejui
Rektoriui
Jo
jaus mainu Glendon likos labai pažeis
del dorių moterių skrenda da nocentas iszkeike ciecoriu su jo
Naudokite iž laiko, ba ne wy karta jiuju norams už ganapa- lo.
tas no nupuolimo anglu. Nulaužė Mil. Abromajcziui kurys tegul
moterimi. Tas BzW'entojo te iro
daryt, pastanawijau nukakt ir
koje in ranka. Likos nuweztas in sulaukė welibeusos senatwes.
sada augliu žemeje bus.
darbas
nepatiko pasiputusiam
Arba wela kas. Kaip žino
gldlnicze.
taip padarėm
Priesz kėlės
ciecoriui;
todėl ir pradėjo gal
ma, tai Najorke ira kelos krau
dienas paezerias gerai sawo kui
— Amboy, III. Grave Griebly, 10
wmti,
kaip
ji galėtu nužeminti
czyszkos szapas, kurose dyrba
na kernais leidausy in taji ker
metu mergina miegtl jau no 15 kowo
Su szitom numeriu „Saules”
Szitain menesyje likos ižsiun
po keldika darbyninku. Tai ir prapuldyti.
pyku miestą. Patalpynes sa
[morczeus.] Tajc tai diena nusydawe iszeina „Linksmi wakarai.” su
ti
pyningu par Redista „Sau
Anastazius ciecoi ius isztreme
wireli jago pasytaiko in wiena
wakare In Iowa, swejka kaip zuwls
wo ilgaausy in hoteli ne toli
historyje Alibabos arba 40 raz les” in Lietuwa 2,018 rnblii ir
bereikalo
Konstantinopoliaus
saluna suejtie adatynei gwrarIr ne galima buwo ijosos ant ritojaus
Rastegardes, leidausy paszalu
baininku!
ižsydawe szipkorcziu 32.
patriarka Eupremiusza; už ta
pabudint. Kada jau miegojo suwyrsz
uliezos in wiena žinoma saluna dyjei iž dwieju szapu, tada jau
Ne wienas gal mysliie, jog
nedele, pabudo ir atsykelus sėdo ant
metuose
Kaip rodos, tai žmonis SU' atwilgint sudžiuwusy kaip to- be barniu ir musZtyniu ne ta Popiežius Simonas
kėdės, nes tuojaus weta užmigo ir da kuinga „Linksmi wakarai” ira
318
tiepogi
iszkeike
ciecoriu,
bai
apsyejna
o
tankeute
ir
peiprato jog tnisyngeu niekas ne szi- liežuwi. Wos spėjau bierti
igi szlol miešti. Weldai ijosos rau
par brangi ant metu 2 dol. o siuneze.
Leonas ciecolitis
neužkente
ka nuryt, ižgirdau du wirukus lei bnna darbe.
doni, lengwal kwepuoje kaip mie
del to ka laiko laikraszti §1,50;
Szwentuju obfozu ii* iszmete jos
Ar-gi tai gražu, wiruczei?
gantis kūdikis, Wysy stenglmal-. Ikalbanczius lietuwyszkai.
bažnycaios.
Wyskupal
dant Ijajo pabudit, ant niek. Maista labai biustą, jago taip mysliAr
jus žinote, jog kefpj’ku a isz
Cyt, pntnyslijau saw, oze
negalėjo jam atsispirti, betPo'
duoda par sbelwelc in burna. Gidin' je, ba tegul dyrsti in rodikle,
žmogus ant tusztio ne atėjo. —- matas ira puikus, ne paskuti
tojel ne gali isznlatlitie, kas tai gali kiek historyju talpynasy, tada
pežius Grigalius III. ciecoriu
Ir sėdau ant kėdės užsydumias nis ir ka reiketu dorai apsyejt
būtie,
ižkeike
kaip netikėli,
kitaip myslis. Linksmi waka
ir kitietus prykloda patadit,
Niekas taip in burtus Uė itiiikl, gipso pipkele. — Ir wienas iž
rai
ira
tai
gerause
kninga
del
Supykęs
Leonas Į>ripilde lai-— St. Louis. Bzita panedell, tie
kaip Maskolei burlbkaf. Sžltai ant ka tuju tvaikinelu kalbėjo: “Ai tai jius arszeu darote ne kaip
skaitinio
o
ir
pigeu.se
.
wns kareiweis Ir iszšitinte in
kti ant 1:25 ntmetije susymusze du
piniu kaime Drebetzlos, kada atkasė tu žinai, kas cze darosy tai Die tieje, ka ajisyeWymus szw’eicze
taivOrynel treinai uiti gelcžkeio ,,Wa
Walakti žeme idant sugauto Po
ant
ulicziu.
Kožno
ketpiko
ne
duobe -Alenos senukes, PaszkewiUile- tve susymylk.
Wienos bobe
bash”. Garwežimei ir 10 karu likos
heS apie Naujus metus pakawotos, les wires paiiietyneje ir dabar ira galwa su' erge]uotą, ne taip pežiii ii' Isž bhžnyczlu abrozus
kudaužlti. Užmusze 7 asabas o t) pa
LfetuiVyšzkas ziegominkas. i buwo ranka nukirsta. Buwo jiuom
iszmestu, Wienok to ttfedarode.
■ kulėsy sU kitais sliekwaikitifeis kaip BUukei pfkcewbjeutie, tai
it>id<?; Priekiam užmusze iri arklu.

T«x Amerikos.

— Wilkes Barre iž nedolos in panedeli, naktį sudegi hoteils. Wienas
Wysy mainerei protestawoje priesz
sweezies W. Paul Bombagb apde
10 centu kuruos nutraukė ant dolerio
gins numirė, o wiena mergina sunkei
Ir kaip rodos sm iszklablns.
apdegi, bzkados padare agnis J 15,— Huron, Dacota. Iž petnlczos 000,
in subata, priesz uedele, Zaak T. Man
— Iž Skrautu daeina žine,
dley, reditojus ir locnininkas laikrasz
jog
nedelos wakare apie kaina
tlo “Huron Herald” likos nuszautu
Archibald
in griuwo mainos
par sawo locna sunu Fred’a 16 metu
senumo laike barnes. Tas palaikis “White Oak mine.”
Labai
sūnelis s.dy kalėjime ir kaip rodos dydelis plotas ingriuwo, o szka
ant wyrwes pabaigs.

Szcnadorlo Ir aplinkines, jog M. Minkewlczins tūry savo sznpa taisimo
ziegorin szale Lihai wcles dipo, na
me, kur bnwo salimas Amhrazo.

Isz Rusijos Lietuwos ir
Lanku.

'jaunas hutlokas £id*»ra»i Koi*ėtySlsjtfli

sutokeiskaip ir ijosos paezios;
wiena wela boba padawe sawo
wira, bus kelos dienos adgalos
in koza ant szesziu menesu, o
tai del to, jog norėjo sawo bo
ba papabaust už nedora darba.
Tasžmogelis prosijo ir uždyrbo
szmoteli duonos o da likdawo
ir ant alaus. Tas tai alutys
labeuse inkaityna paszelusy
krauje tose bobose. Kitos bo
bos wela painetusos sawa wirus atydure net in Klewelanda.

nesjohiwa rnisiiknle juroje;
bet ciesoriaus rūstybe paliko.
AGE5
Mikolas cieoorius, girtuokliu
ndinama-’, atidawe ciesoryste
io waldte karwediio arba et
niono Bardo, kurs iagyues«
o moten wedė sawo brolio
lukteri, neklausdaiuM dira
licitos ivyresnybw. S. Igną
ns, Konstantinn|wlio patriarb, kelis karius ji parspejes,
)iepe paisiskirti su netikra mo
lerimi ir griati pri pirmosios.
Apnaudingas Bardas iszmete
S. Ignaca isz patriarku ir paki Mahanoy I
so in jo wieta sawo dwasyszki
- Kiek tyi
Focyja. Barduli liepant Fo
NEW YOKKO.
cius be kokios seroinaryjos, I*
no Hambuigo. B*wros
dwasyszko mokslo, par penkvs
no, Antwryo, Ruunli
dienas isz ponu paliko pasz- wikortes (szlpkortef)
rastu in Arcy-Biskupus. 0 Henkos. tilni drūti
(zi del to, kad tas, kaipo be sa inSpuupu- aute f
tines imogus atskirtu Graiku diles Europos ik p“le
laliicze nuo bažniezios katali nol o ipe «ysla diiii
tie Iri dvdžeuseis nei
it kad Popiežius negalėtu ne
dora ciesorių baust
Ižgildes apie ta Popiežius,Isznxlu,juga|>ieS)i
Mikalojus I. Sugražino S. Ig lu
i raguotu, 450 milli
nata in sawo wieta, o Fecija1milijonu kėslu Ir 0J l
būna ant ridos žemes.
iszmete ia patryarku ir iszkei
utiu,lia aetlUlnilji
ke. Tuokart iszyiyntas Poci jaugtum nguotu gal
us pradėjo kaip imanidamae nu, in Swieiiitose W
akyrty Graikus nuo kataliku ryke; Rusyjo daige®
bažniezios; Par dydy warga 20 milijonu, e Wokie
wos nebutynai atsyskire nuo kėniu.
* Wienas mdnery
kataliku bažniezios; par ta dar
kloseGros Valley (
ba lydei intyko ciesorams. ku pupjowe skersai bal
rie trolius weredamy nebijojo rado wjdunje gi’
Popiežaus, bip žmonis jau wy buwo snuysu s»eib
sai kito tykejimo. - Antra nerarejo. Negili
in wydury
priežastys atsyskirymo graiku spasabu
>
nžsjlaiki.
nuo kataliku ira dydiiawymaa
1 Nawtoms, link
arba pasyputyma Konstanty- toli Skuto N. C-1
nopoliaus patryarku.
tūry medi Bonroa

Gilioje senoweje prie juodu durnai. Lalknsatis
ju juriu buwo miestelis, wady mes" danesaa, jog
priesz du metus pa
namas Bizantium, kurs turėjo
nets ir in 1? pedi
sawo wyskupa. Ciesoriui Kons kelos dienos adgak
tantynui in ta isz Rymo parsy milijos lodės, pro
kėlus, Bizantios biekupas, kai- ,stovi tas medelis,
po gret ciesorius giwenas pra Utenos sakeles ej
dėjo dydžiuoties. Negana to, kaip Ii cygaro. Pas!
ir lapelei durnus Ii
biskupams, tykejimo reikaluo
ižszikun ir kdmoi
se susyrynkusiems, Bizantios to. Tukstan'et tm
biskupams melde, kad pakeltu uji medeli. Balti ži
ji in patryarkus. Biskupai ir ba apie tai, na
po tuom medelu i
leido jam teip wadyntys.
wysy rengesy taji ■

Antra syki biskuyiai suay* Jlumier'as E
rynke wel Konstantynopoliaus
senei emins illpt
patryerkui meldžiant prypaži- uos du milijonas g
nujau pyrma wieta po Popie szeinnntie ne nata
žiaus. Dar tuo nexankinda- liko i sunūs, 19 dūk
mas patryarku Jonas pradėjo 290 neKalnlnkiu, II
wadyntys apskrytos pasaulės ūkiu (balKokluĮ k
prie modeliu |iku
patryarku. Bet iszgirdes apie kės n W skalbėju,
tai Popiežius Pelagius iszkeike astrologai (zauna
dona už ta dydžiairyma, ka įmanus (d»asysik
paskiaus ir 8. Grygalius dydy * Egipto pustti
sys patwyrtyno. Jonui patry- ma žemeje, kan
arkui staiga mirus, jo inpedy- jog tai iraszulin
nis Ciriakas ne dtyso jau wadyntys pasaulės patryarku; wie jlntis ir pu uji
nok Pocius, apie kury sakeu, mugu lauko busi
dar paskiaus Cerularius wel ui. Lhbu Egipte
pradėjo teip wadynties ir ne kis 6,(100,tXKl, o k
klausė Popiežiaus. Musu mas djTKi, udtbusi
dd tojo skilto.
. kolei szendiena sako, jog Po
4 Fnucysikus
piežius par dydyste karalių pa
siela ipwile iea
liko; ai, kaip tos karalistes ir
adinu, 3 miliutas
Konstanty nopoliaus patriarkas
‘ Batone, Ma
norėjo; bet niekas jiems tos ne
niu ūki in spiri
dawe.
dwases.]
Senowes musu maskolei, Ki- ‘ Flondoje i
jturo mieste giweuantys, prye- rosy, jog jis toy
me Graiku tykejima jau klisun swere 37 swuus.
ty nuo kataliku, teeziaus pryklausė Konstantynopoliaus pa- lokudimo
81 giwulu. Ž»«

tryarko, kurs paprastai patwir
etll 65 imonls ir
■ tyndawo kiekwiena nauji arke
die tojo skllpo
rieiu arba bisknpa; neigi toli tugnda ui utį
nės nuo Popiežiaus, kuriam lei «tes Ir 961 dn
džiant ir miszes pradėjo laikit * Sunleįia.
kis po Mnu t
dawyszku lieiuwiu.
-(Tolaus bus)—

tinose gtmse

pu kum pu

■eis dut siw Ii
žiulelu žmonių

* Ne sinei įprokiiro klek irklu
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nes jo laiwa susiikule juroje;
bet ciesoriaus rūstybe paliko.
Mikolas ciesorius, girtuokliu
w'adinamas, atidawe ciesoryste
in waldie karvedžio arba et
mono Bardo, kurs iszgynes sa
wo moteri wede sawo brolio
dukterį, neklausdamas dwa
siszkos ^vyresnybes. S. Igną
cas, Konstantinopolio patriarkn, kelis kartus ji parspejes,
Jiepe parsiskirti su netikrame
teriini ir griszti pri pirmosios.
Apnaudingas Bardas iszmete
S. Ignaea isz patriarku ir paki
szp in jo vvieta sawo dwasyszki
Focyja. Barduli liepant Fo
eius be kokios seminaryjos, be
dwasyszko mokslo, par penkes
dienas isz ponu paliko paszwenstu in Arcy-Biskupus. O
tai del to, kad tas, kaipo be sa
žinos žmogus atskirtu Graiku
baZnicze nuo bažniezios katali
ir kad Popiežius negalėtu ne
dora ciesorių baust.
Ižgiides apie ta Popiežius
Mikalojus I. Sugražino S. Ig
mica in sawo wieta, o Feci ja
iszmete isz patryarkn ir iszkei
ke. Tuokart iszyžyntas Poci
us pradėjo kaip imanidamas
skyrty Graikus nuo kataliku
bažniezios. Par dydy vvarga
wos nebutynai atsyskire nuo
kataliku bažniezios; par ta dar
■ ba dydei intyko ciesorams, ku
rie wolius wersdamy nebijojo
Popiežaus, k»ip žmonis jau wy
sai kito tykejimo. — Antra
priežastys atsyskirymo graiku
nuo kataliKU ira dydžiawymas
arba pasyputyma Konstanty
nopoliaus patryarku.
Gilioje senoweje prie juodu
ju juriu buwo miestelis, wady
namas Bizantium, kurs turėjo
sawo wyskupa. Ciesoriui Kons
iantynui in ta isz Rymo parsy
kėlus, Bizantios biskupas, kai
po gret ciesorius giwenas pra
dėjo dydžiuoties. Negana to,
biskupams, tykejimo reikaluo
se susyrynkusiems, Bizantios
biskupams melde, kad pakeltu
ji in patryarkus. Biskupai ir
leido jam teip vvadyntys.
Antra syki biskupai susyrynke wel Konstantynopoliaus
patryerkui meldžiant prypaži110 jau pyrma wieta po Popie
žiaus. Dar tuo nekankinda
mas patryarku Jonas pradėjo
wadyntys apskrytos pasaulės
patryarkn. Bet iszgirdes apie
tai Popiežius Pelagius iszkeike
Joną už ta dydžiavvyma, ka
paskiaus ir S. Grygalius dydy
sys patwyrtyno. Jonui patryarkui staigu mirus, jo inpedynis Ciriakas ne dryso jau wa
dyntys pasaulės patryarku; wie
nok Focius, apie kury sakeu,
dar paskiaus Cerularius wel
pradėjo teip wadynties ir ne
klausė Popiežiaus. Musu mas
kolei szendiena sako, jog Po
piežius par dydyste karalių pa
liko; ai, kaip tos karalistes ir
Konstantynopoliaus pati?arkas
norėjo; bet niekas jiems tos ne
dawe.
Senowes muso maskolei, Kijbwo mieste giweuantys, pryėme Graiku tykejima jau klistan
ty nuo kataliku, teeziaus pryklausė Konstantynopoliaus patryarko, kurs paprastai patwir
tyndawo kiekwiena nauji arke
rieiu arba bisknpa; neigi toli
nės nuo Popiežiaus, kuriam lei
džiaut ir miszes pradėjo laikit
slawyszku liezuwiu.
—(Tolaus bus)—

Rodą motynos,
Jago nory gantle gera Wfra?
tai tada,
Isztekek už seno turpaous bus taw
wygada;
Galely jaunus niilet jiam wys
pameluok,
Myrdainas wyska užrašais, tik kaip
syrga nmdoK.

AGENTAS L AI WA—KORCZIU

as nory uisyrassiit tiiikj>aesitlus Iž
Vokietijos-’ tegul duoda tokius,
cze antraszus;

K

“Pkiniflkd**;'’ biptuwis/kae IfiiRraeetie, paakir
tą? rpik^lrtlOPliMpin'hn- Aptraszau,

Ei'Ropa Ghrm'NT,

Mahanoy
— Kiek

City,

ir del aplinkines.

tyk kandasy par mureskelu rnt

NEW YORKO,

PHILADELPHIO.',

IR

—

BALTJMORES:

no Hamburgo, Hawros, Londyno ir no prystowu Anglijos, Stetlno, Breme
no, Antwerpo, Roterdamo ir kitu wietu, galite gaut pas mane pyrktle laiwakortes (sztpkortes) o Ir tykietus ant geležinkelu in tolimeusos szalos Amerykos. Ealwai druty ir labai buna trumpa kolone par mares ba tnnkeuse
in 8 paras par mares parplaukė. Sunczlu pyulngus in l.Ietuwa Ir Įn kitas
dales Europos ne padedu cze prekes ba kožnas tūry utys reikalą gali dasyžl
not o apie wyska dažinos. Ne ejkito pas koki žida ar prusa, bn žinote, jog
tie Ira dydžeuseis newydonais del mus.
D. T. BQCZKOW8KI,

Iszrodo, jog apie 230 milijonai giwulu raguotu, 450 milijonai awiu, 100
milijonu keulu ir 00 milijonu arklu
būna ant oielos žemes, Dangouse ira
awiu, ba net 100 milijonu Australijoj
daugeuse raguotu galwiju 50 milijo
nu, ira Suwienitose Walstijose Ame
ryke; Rusyjo duageuse arklu ba net
20 milijonu, o Wokietijo 50 milijonu
keulu.
* Wienas mainerys Omahos kasy
klose Gross Valley Californijo, kada
parpjowe skersai balki 14 eolu storio,
rado wyduryje giwa warle. Medis
buwo suwysu sweikas Ir jokios skilęs
ne turėjo. Ne gali iszmanit, kokiu
spasabu in wydury gawosy ir kaip
užsylaiki.
* Nawtonas, linksmas mistelis te
toli Sbarlotte N. C. giresy tuom, jog
tūry medi morwos, isz kurio ejna
durna’. Laikrasztis „Richmond Ti
mes” danesza, jog tas medelis likos
prlesz du metus pargabentas Iž Illi
nois ir ira 12 pėdu auksztio. Bus
kelos dienos adgalos, žmogus iž Jamilijos Yodes, priesz kurio grineze
stowi tas medelis, patemijo, jog iž
wienps szakeles ejna durnai, taip
kaip Iž cygaro. Paskui patemijo, jog
ir lapelei durnus Ižduoda, taipos-gi
iž szakun ir kelmo nes ne kožna kar
to. Tukstan’el žmonių ątlankineje
taji medeli. Balti žmonis wysaip kai
ba apie'tai, nes pigerai twyrtyna, jog
po tuom medelu randasy pekla ir
wysy rengesy taji miesteli apleist.
* Muzzafer’as Eddin, numiręs ne
senei emiras sklipo Bokhara, turėjo
wos du milijonus giwentoju, o turėjo
szeiminele ne maža kada numirė. Pa
liko 7 sūnūs, 19 dukterlu, 280 paežiu,
290 newalninkiu, 10 moteriszklu sku
tikiu (balwerkiu) 9 wirikes, 4 bobas
prie motieriu (akuszerkas) 22 siuwikes ir 50 skalbėju. Wiriszku tarnu 4
astrologai (žinunai) 6 gidintojuk, 1
įmanus (dwasyszkus) ir 24 ronnklus.
* Egipto pūslinėje užtiko ižkasy.
ma žemeje, ka ne kur.e twyrtyna,
jog tai ira szulinis, kuri Juozapas
llepe padaritie d<4 aplinkines gi .Ven
toj u. Tas szulinis ketina but atnau
jintas ir par taji szulini 3,200,000
margu lauko bus apžiūrėta in wandeni. Dabar Egipte ira dyrbomas dyrwas 6,000,000, o kada dasydes ir toji
dyrwa, tada bus dydele geradejiste
dėt tojo sklipo.
* Erancyszkus Train, apwažewo
siela apwale žemes in 67 dienas, 13
adinu, 3 minutąs Ir 3 sekundas.

Pajeszkojimas.
Kur buna Motiejus Ludkewicze ir Jo pati Ona Walyncziute, abudo pąejna iž par.
Punsko. Ju pajeszko Ktin.
Jurgis Kolesinskas, dede Onos
Walyncziutes, Tegul jieje pa
tįs ar kas kitas duoda žiną ant
tokio adreso.
Rev. Geo. Kolesinski.
L. Box ŠI Mahanoy City, Pa.
Jonas Martiszius isz Freelando, pajeszko Jono ir Mikč
ios Baladynsku, kurie paejna
isz Suwaiku guber. paw. Senapiles, gmino Pilwiszkiu.
Jaga kas apie jiuosus žino,
tegul duoda žine.
Mr. J. Martyszius.
Freeland, Pa.

ir moterys, nuogi, Wlriszkis turėjo
galwa padabinta su plunksnoms. Fry
ayartynome prie jlun (mažlulelu) su
paguodone. Buwo ižsygandia Ir dre
bėjo, kada mus milžinus priesz sawe
paregėjo. Isz kur jieje cze emesy
22- 5-90.
Box 49
lai ne žine. Toji poreli buwo tai
siuntinei nog kitu. Prysyartynau prie
jlu Ir mėginau kalbėt nes ne galėjau.
Pajeszko Jurgio MontwiHo isz MaKada parkelawau In Kaira, jeszko- ryanipoles para, jo sesuo Ir brolis, ku
jau senuose rasztuose, ar laikais apie rie nesenei atwazewo in New Yorka.
tuosus mož—žmonius ko ne dažlnosu.
Kas žyno wieta jo glwenlmo tegul
Ministerys apszwiesos, pasak! man, duoda žine ant tok-'o adressc:
jog labai, labai senei, wienas iž Eęjip
Mr. A. Kowalenski
to karatu leidosy in ritu szale, kur
22 Ridge street New-York.
dažinojo, jog no pradžios Nilaus upes,
relke jeszkotie sklipe mažiulelu.
Juozas KGczius pajeszko Antano
Žitkaus, korys 9 metas Ameryke, pa
.1
ejna iž kaimo Krelwosos, Suwaiku
Mikola:- Del ko Motie supl-iszol
irub. iž Ludwinawo parafios. Kas a
skepeta ant trijų dalu?. ...
pie jlu žino dancsza iii Red. “S.“ 3
Motiejas:- We, turu plauti dydeli
ir bijojau jog wienos skepetos ne
bus gana, taria turėjau padarytic
KalendokYs LIETUWYSZKAS
trys.
ANT 1890 METO, KASZTUOJE 25

CENTUS.
Juozas:— Kūrėjui Jonai?
Jon - O-gi pas skutbarzdi [balbery]
Juo. No-gi ar tu ne moki pats
Graudus Werksmai
skustis, o ir skuste [brytwa] tnry.
arba giesmes apie Muka ir smer
Jon.- Asz wiruti ne ejtau, nes kad ty Izgaiiitojniis Jezuso Pono,
tljee skutbarzdel apsyejna su manim
kasztuoje tykiai 15 centu.
kaip Ir su kokiu ponu, tai asz del to
tik ejnu.

Daraktorys in studentuką:- Be
gėdis esy, ir niekam ne tiktas; tiek
metu ejni in mokslinlcze o da mikczlodamas skaitai. Kaip asz bu .vau
tokis mažas, tai daug daugeus mo
kėjau.
Stud.- A-ha, tai ponas turejei ge
resni daraktory, ne kaip asz.
Wienas warszawokas tare .In Mo
zūra:

— A r talsybe, jog mazuras, kada
užgema, tai par dewines dienas buna
spangu.
— Taisybe, nes ar ponas intikesy,
jog kaip dewlnta diena pražiury, tai
paikszus par siena pamato.

Ubagas m motery.
— Gaspadin; gaspadinele mielause! ne aplenkie wargdienio ubago ir
afierawok kokiu skatikelu.
— Be-gedi! ejtumei služit o ne
po bažnlcze sėdėt!
* Bostone, Mass apie 80,000 žmo
— O tu bestyje! ragana! asz tawo
nių tiki in spiritibe [ne matomas rodos ne reikalauju.- Tyk Tu Diewe
dwases.]
gerai sudarei, jog bobos abroncu ne
* Florydoje wienas farmerys gi padarei.
resy, jog jis tūry kopūsto galwa ka
swere 37 swarus.

* Indyjose numirė 1889 mete no
— Oj kas taw Onute! ko tu taip
inkandimo giwacziu 1165 žmonių ir
ižbliszkus?
81 giwulu. Zwerys draskantieje su
— Mamite teket noru;....
ed! 65 žmonis ir 2252 giwulus. Waldže tojo sklipo užmokėjo $ 63,500
nagrados už užmuszima 389,472 gl— O ka Symai! tawo dedys numi
wates Ir 961 draskantlus žwerys.
* Stanlejus, garsyngas kelaunin- rė juk taw nieko ne užrasze.
— Na taip ponas, nieko, ba ne
kas po Afryka taip apraszo: Jog am
žinose girrese prie upes Aruwimi, mokėjo raszit.
— Matai, jog kožnas tūry mokin
par kuria par trys mene, is su kir
tis
raszit.
weis dare saw kele, atrado kilpa ma
-— O-gl kaip! we! mokintis raszit
žiukiu
žmonių.
Sziupinis.
Kas buwo do džeugsmas Stan asz ne durnas! Kad moketau raszit,
* Ne senei aprokawo klek arklu
tai kožnas praszitu idant jiam sawo
ir kitokiu naminiu zewriu ant oihlos ley'aus. Kaip pats -sako: ?,PrIeszuis
daržu itžraszilau.
mhs
isaejo
mažiuleporelę
wytysakis
kpwales iemes. Apruknwymas tas

I

Gerause užeiga Freelande.

pas Kazym. Boczkauska, ant
uliezos 15 AValnut. Kur kož
nas gali gaut sawo kuna adgai
wint. xYrielka wysada gera o
alus szaltas iž gerausiu salikių.

Rąpptiitidn dps ‘‘Varpw’’
Kftgdil
(fur J. V >
(Optpreufcapp )
‘‘Yąrpae” litor»turoa, palitykųą jp pipfcslo, me
nesynia iaikrasztvs. Antrašas;
Expedition des “Varpos”
Regnit
(OBtprpuąBeft j
Antrašas-

U—D- bo,

Vietinei Ir keleivei,
EjRit pas ji drosei,
O kaip karta ten uželayt,
Tai pas kita ejt ue geidyt,

Europą
Mr E mat Weyer
Tilsit,

(Oatprpuhsenj

Ar žinote hr gcraiisy watgo
my toworai?
O ar žinot kur apsukrus wirni ką ko*nun> pirki
kui greitai pasiužije? Netolijpreikiejes^Rot, b«
czę randasy .Maluuioy <’i 1 y, a tie iru
J. sZl’KAJTlS. Pas tuos \vj us
gansyte wysokiu valgomu tavom ku tik apjogui
reikalinga ant ūžia*kimo giwaatcu, o pigeus ne
kaip kitur. Kas wiena karta pas mus- Atsyhmkis,
tai dievaži pus- kitus ne ėja ir muso kromo taikieye. Brolei Lietuvei Ii u p >• p >• p -j jp Iuu.
su kroma. Wysus azirdlngai užprąpzom,
SZUKAJTIS,

J

A.p jiis-j xinot
l’A8

KA

FYRKT

MESA?

Jago nuryto gardu ir gera ugniuielj turelio meeos,
tai pamėginkite ateytankit ip mano mesynivw,
kur galesyiu ifeyrynktie vysokioa kaipo:
(ialvjjenoa,
Wersi'.ienos,
Avienos ir
Ke-ilippos,.
De*žru:
Bukintu ir
^xwiutiu, Lknzi
niu ir ias«y.
nukii, o ir
vyBokio
niesyaaho tavuro.
Meldxhi tvywii paguodotu moterebi o ir viralu L
dant pas mane Msylankltu. s varas pas mane dydžęuses u ir tne«ute pigeuso. J nuo v ienžemie.

A. P. TA BARAS.
Man rodos, ju; vyt-y žinote mano uiesynkze.—
Ateikit
&4S-W

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

S

lumas!

PU IK EUSE UŽEIGA PAS

J. S M AID ZIUNA
Ilasjlvtoiie. T»a.
Alne nuolatos szu iežes, arielka tykrai rugine, o
cygarai isz turkiszku tabako. Apie tai wysy ture
kito pometyje. Be to, būna ant uliezos N. Wyo
ming No. 80.
5-22-90

AR-GI NE GERAI
Pas Juozą K a 1 w a j t y Szamokuoso galite
gaut pyrkt wysokiu taworu reikalingu del aada
bos žmogui.
5-2JJ-9Q

SHaias gransn

arielka, witui, alaus, likieriu,
ir cygaru pas
S .
eN senei uždėtas lietuvyszkas salunae ant
W y o m i n g uliezos No 1 K kur kožnas datyre
awetyngo pryemimo. Gorauey geryixai randasy :

M O C K A J T I ,

aut iiMczos MAIN Shenandoah,

A R I E L K A,

Ar žinote
ka? Pas Sabas tyona

L IK E RE I WYS O K I
VV 1 N A I

O alus ir cygarai patis giresy. Wysy trunkai
pargabenty iž gerausu dyatylarniu.
Praszau vy
sos pas eave ANTANAS MOCKAJ'I'IS may890

XinitlliiRa zinc del 1^1 etųviii i Ji u . Ne wienas ekundžesy jog eže Amen ke
ne gali gaut pyrkt lietuwyszku kningu, o kad ir
kur randas.v, tai labai brangu, Asz žemeu panyra*
saes, pargabenau |ž užmariu vrysokiu kninku: his
toryuzn i, wysokiu sakmių, mokszlifsku taipos-gi
apie muso tew ine Lit tiiwa ir jos senas dejas ir vyeokiu daineln: taipos-gi turu kningu su ezventais
skaitiniais. Kas norėtu gaut kataloge su vardais
ku kningu, tegul pas mane paraszo gromata ir indeda už 2 centus stempa, o adresavoje taip:
Mr. M. M ockevicziu s,
Detroit, Mich.

Randasy geras Icnkiszkas szeuczus,
kurys ima iiiiera ir sluwa apywa
lūs, no

3,00
$ 3,50
iv S 4,00

TALPINA SAWTJE:
No 1 Pa? me r • a
< k ir į a 1
Daina atragioa Gelbuiiienes.
Mokslui kaip dawt koinedyjea surynktos no
tol. trau.1
wysokiu ko medy
J uokingoe paaa!.
.
tol. trank.
„ 2 Pas merga
Ilokne—PokuB
Spaaabai naminei
Juokin pufą.
„ 3. Pas merga
tol. irau.
tol. trau.
Ilokns—Pokus.
Naminei spaaubai.
Daina.
Pasakaites.
„ 4. Pas merga
tol. tran.
Ilokne pokus
Spasabai naminei
Daina.
Juok. pasakaites.
,, 5 Pas merga
pabaiga.
Ponas Skrandžus
Jnok pusa„ 6 Ponas Skrandžius
tol. trant
Juok. paša.
Daina Kapucyno.
pabaiga.
,, 7 Ponas Skrandžius
tol. trau.
Jankiel — Joszkio Pageiba
Juok. pasakaites.
pabaiga.
,, 8 Jankiel—Joszkio
Allelnja.
Juokinga apraszymas apie 3 Zidus, apie ju mus*tine ir wyeokiuB atsylykimn.
Jnok. paša.
9 Juokingas aprasaimas anie 3 židus apie ju
keloae1 mnsztinee ir wysokius utsytykimue. tol. t.
Daina
Jnok. pasakaites„ W Juokingas apie 3 liduf Ir t. t.
pabaiga.
Cygonai.
Juokingos pasakaites.
pabaigtu
5, 1! Cygonai
Juokingos pasakaites.
Rodos.
Giesms sieratns.
Meile Broliszka
,, 12 IliBtoryje apis Ali—Baba ir 40 ra/.bainan
ku, nntrotytu par wiena newalninkiu.
Juo. paša.
„ 13 Historyje Ali Baba ir 10 razbaininku t. L
Jnokhigos paša.
„ 14 HJatorTje AUBabos ir 50 rtubainikn t. t.
«FaokingoB p at ak ui tea.

MAHANOY CITY, FA,
Ar žinotu jog ten giwena Petras 2i
m nekas, pus kury kožnas datyr-’ awe
tyngo pryemimo?

Europa G^Kmany,

Pas J. A. Swaim
2 dalis'Link, wak.'

Tarpe dwieju dipu

Laikrasztis po wardu, >‘*uu,ui,:s|o |f I.iotu«ln
Apžvalga,” Katalililezkas Uilįrasglia, antraszps
tokia 1
Eiroi'4 (Irna.Ny,
}lurrp Qtto v. AJaudt'roile
Huhe {Štrause Nr. 28
Tjlsjt,
(Ostpreiiftep.)

Neszkite senus czebatus taisyt ba ge
rai ir pvgei taiso.

PAS

nt uliezos East Centre num, 14
MAHANOY CITE.

MĖSININKAS!! MĖSININKAS!!

Buczerys!
a u

sweikeuse ir
gerause arid
kele.
Jago kas kele koki bankieta: weeeile. kriksztinaB
ar szennenie, tai daug pyningu užsyczeditu jago
imtu gėrimus pus S. M» c kaiti, pas ta, kuri vy
nas Shenandoiys pažinsiu kaipo taisynga vira
Kas tik pas ji viena karta atsylanko, tai jau nie
kur ne nory ejtie arielkos kaip tik in jo sklada.
Jus
moterėles, jago noryte būtie sveikos ir
kad kožnas valgis butu gardus, gerkite trys kar
tus, ant dienos po czierkele iez to skiado arielkos
o pamatieyte jog bueyte sveikos ir linksmos kaip
................ . ................. styro ai les.....................................

JAU PAWASARYS ARTY
N AS Y O IR WAS ARA
Kožnas reikalauje sziito drabužio tiek suaugės
aipo ir vaikai, o ne tik szilta nes ir aruta. Asz
ne tik turu daugibe drapanų wyeokiunee ir szvie*
žu pargabenau, o kaipo ne kam tikus czesai tai
pas mane gausyte suvys pigei. Šutai vyeoki randaey kokio kas reikalauje. Jago katras uorei u
pas mane užayeteluot, tai ne pus viena ne ejkito
kaip tik pas mane o niekas taip grąžei no pasus
kaip mano szupe.

Atekite ir pažiūrėkite o nesygailesyte.

J. A. Swaim &son.

— She.kando

Mųcrajty

Penn’a. —

Del savo vionžemiu intaisiau pyrinaejlc mesyuicze su wysom maszinom del dyrbymo wysokio
deszru kokiu tyk kas reikalauje. Mano krautuve
je randasy wysokiu inesu:
GAWIJ1NES,
KIAULINES,
WEESZINES,
IR A WINES
o wys pynnoejlu. Mano krautuvėje kožnas gali
susykalbet: lietuvyszkai, lonkiszkai, angelskui ir
wokiszkai. Meldžiu pas sawa ateitie, o kas kar
ta pas mane atkelaus taą pas kita ne oje. 17 4 90.

Joną
Lavelle
18 East Centre St.
MAHANOY CITY, BA.
arty naujo “Un on National Banko."

‘?K u r geras alus*.*
SHaMOKUOSE
---- PAS----

J. MAJAUCKA.
Ten užtai geras alus, ba ira krautuwe alaus. Jago kas nory talsybes da
sekt, togul nuejna in ta krautuwo e
pamatys,

ANTANAS BANISZ AUCKAS.

QAKJT1KIT

■ dona Rugieniu
Freelands Pa-'-"— ■
wlenatyne lietuwyszka wieta kur ran
dasy gerauses ahis ir wysoki gėrimai.
Wysy virai pas ji traukit,

Ir to alaus paragaukit;
O kdp karta paragau»yt,
10*4-19.

Tai pus kilus ne kelauayt.

g K A.ĮTIK IT

Ne užmyrszkite, jog obj watelis
W. WROCZYNSKAS '

uždėjo szapa apsyawymu: ba
tu, (czebatu) kurpiu, o taipoe
gi pryiuia wysokius pataisy
mus. Taip pig-ei pas ji, jog
pygeus ne, ira krornaose. 1,l!'

PUIKI HISTORYJE
Aladytia, arba stebuklinga lanipa,
[Tolesnys traukis]

symine, jog ne driso ižsyžlot ilelrpm
klausymo motynos, kokia naujena
parnesza del jiojo? Motyna jin ap
malszino ir pasakė, jog turėjo Ijaje
sultonas matit, nes nd turėjo laiko
ijosos iszkfausyt, ir dadawe: - Nesyrupynk mono Aladyneli iž to, asz rito
ejsu, gal sultonas ture® daugeus lai
j
ko,
Aladynui niekas ne isz puolė, kaip
tik laukt ritojaus. Džeugesy tuom,
jog jau motyna Insydrasyno su sul
tonu ir kada bus laikas tada drįs kal
bėt su sultonu.
Ant ritojaus anksti, kaip ir wakar,
motyna Aladyno nuėjo wela in palocv šaitano su dowanomis, nes ir
wela buwo josos žigis dowanas. Ra
do bromą uždarlta ir dažlnojo, jog
kas trete diena priiinineje žmonis.
Sugrįžo namon su taje žine del su
naiis, o kurys turėjo kantret laukt lai
ko. Kjo be atwangos par szeszes die
nas nes įvys ant tiistio, ba norynt
stowejo arti ir žiopsojos in sultoną,
tas ant josos ne temljo. Del ko taip
buwo, ta! tuojas žinosim. Kas turė
jo weikala pas sultoną, ne pryn ale
laukt pakol jin paszauks, tiktai Iž
■ kaleinos pasakojo ko reikalauje, o
motyna Aladyno apie tai ne žinojo.
Wiena diena, Kada sultonas sugrį
žo in sawo pakajus no sales rodu, ta
re In dydy wezyra:
Nog kokio tai
laiko, temiju in iviemi motore jog
kas dien ateina ir ka toki tūry skoterteje suwiniota. Nog pradžes rodu
stowy nuolatos Ir rudos ka toki nory
pasakit. Ar tu ne žinai ko Ij nory?
Dydys wezyras, ir tiek tęs žinojo
ka Ir sultonas atšaki: - Szwlesuses
wleszpats, žinoma, jog su "-ysokels
skundais pas tawe ateina; gal Ir ijje
tūry ka toki apsyskunst ant milcziaus,
jog ne gerus myltus pardawe.
Sultonas tuom ne apsymalszino ir
tare: - Jago-gi ta materyszki da kar
ta ateitu, atsyminkie ijaje paszaukt
ant paklausymo.
Dydys wezyras nieko jau ne atsaL
ki, tyktai žemai pasyklonlojo ant žen
klo, jog wyska iszplldins.

noru ne tiksu; meldžiu tawes szwlesciises ir gallngeuses wlszpatie, idant
ne iszwertumel ant manes sawo rūsti
nęs o po draugei Ir ant mano sunaus
Aladyno.
(Tolaus bus.)

the weekly

nlmo sawo buwio ir jau kuom kitu
užsyima, nes ne užganapadarimu sa
wo glivuliszkicms pageidimams, isz
ko buna wysokiu musytiIHll prpWU
Ir nereikalingu zoboivu.
.Taigų gera! prysyžurosym tokiam
abejojamų! laimei tai pa<»atysym,
kad su tuom pasydydynu wysoki isz
dawymai pyningu. Tada įvysur ne
apstawojo niekas ant dydeles mokestles; jalgu uiierys storoniu daejua,
tai dydelis uždarbys trotyesy teip
greita', kaip buwo dastatas, Tuojau
gaunasy prie ne apmierkawojamu pa
prastimu; o sikl papratus, jau sunku
buna potam pamestic ji. Tokiu spa
sabu dydeli uždarbei ivietai už cze’dyinto, daugiauso pasyleka uziwoti
ant pljokistes.
Tolaus bus.

Pasakei, jog be dowanu ne gali
stot priesz sultoną, Ir jog nieko ne
turiu del monurke s. Ta! taisybe tūry,
BAG0TI8TE IR MIEASIRass buwau apie tai ne painyslljas.
D1STE:
Nes Ir ne galu sakit, jog nieko ne
I
(Paraeze Motiejus Wytkauckas.)
turu duotie sultonui, o-gi ka tnysllji
Ne wlena karta duodasy girdelio
apie tuosuž daigius, ka parueezeu isz
relkalawymal pamaezies no kitu su
požemes, ar-gi no warty butu sulto
dydelu sarmata Ir nusyžemlnimu to
nui duot? Asą pyrma tuosus obuokiu žmonių, katrie wysai lengwu spnlus lalkeu už stvkia, nes dabar su
sabu galėtu pasyraaczliie, kad tyktai
prantu jiuju werte. O ar žinai motyn,
balu pyrmiau pasylecawoja trezwujog tai ira dydžeusos wertes dalgiai,
inul la užsylaikimui paezedume, Dau
ka tik tinka del dydelu monarku?
gumas žmonių Iszmano ir supranta,
Asz draugaudamas su wysokeis kup
kad geradeiste, žinia, walnista ir lai
ezeis dasekeu wysko!.... Ne žinome
me daugeuse paeina no ju paežiu
po taisybel juju wertes, nes kaip nu
apsyelglm.,. Pamokinimai kitu ar
manau, tai pas sultoną tokiu »esyrau
ba iždawyma prowu mažai czlotiai ka
da. Tūry-gana dydell gurbą, in kuri
gali pamaczltie; nes ne gali žmonių
tylps wysy, atneszkie jin, o pamatlsy
Ol>y.
■padarytie trezwais, Iszmintyngais ir
kaip puikei Iszrodis, jago wysus suM. Oiszinskas Cleveland, Ohio.
gerai apsyelgenczeis: o par tai žmo Oby.
desyme in gurbą,
Jonas ^zeszkewkze, New York.
Oby.
nių daug insywieszi biednista, kury
Cha. Rose. Allegheny.
Motyno Aladyno atneszi gurbą, o
Oby,
ne jokels parlamenskais pastanawii- Oby
Jur. Milauskas, Mt. Carmel.
jis sudėjo jame brangius obuolus.
mais ne gali būtie no žmonių szalin
St. Wilczeuckas, Grand Rapids.
Oby.
Plabar-tes Aladynas suprato jiuju
Job. I.inzy, Excelsior I’a.,
atwaroma,
Oųy.
werte Ir ne galėjo atsigėrėt o prysyM. Mockewicziis, Detroit, Mich,
oby,
Pasyleidelei
juokesy
isz
geru
pa

žiurejas gerai tare in motyna: - Ma
jqozas Mujnuckiie, Shamokin I’a.
Oby
mokinimu ir dawadžloimu, talpyna
Tom Wilkajtia, Mahanoy-Plnne.
no motyn, jau dabar ne gali atsysaOby.
mu rasztuose Ir įstatymuose, wadynWin. Biažis, Pittston Pa,
Oby.
ktl jokiu dallku, jog pas sultoną ne
S. J. Mockajtie, Shenandoah I’a,
damy durneis raszitojus ir skaititojus
Oby.
gali ejtle, ba tzitai tūry ir dowanas
Antanas Wasukewiczo isz F eelando
Oby,
tarydamy:
“
durnius
skaito
arba
raszo
apie kurejs sakei.
Joa. Krullk isz Gerardvillws
Oby.
mokindamas mane, asz patsai tada Isz
Motyna nuolatos taiki tai už nieką
Da rejkalauje rediste „Saules“ agontn isz n«manau,
kada
uždyrbu!
ant
pedes
po
turiu wiotn jago katras turėtu ukwata togu! duodu
ir ne tikėjo idant turėtu kokia no50 doleru.” Pijokai wysai ne užken
rynt werte taip kaip josos sūnūs
cze paezedumo ir wysai ne mierkawo
kalbėjo, ivlenok myslijo jog gal
je apie ateinanty laika Ir elgesy be
Colleta svieputynie Llotuwvpzkas eahinin
sultonas ir prylms; nes ne galėjo
kas Baltimore ant uliczos Baltimore ao 924
jokio apsyrokawymo ir paezedumo o
da ant to tikt, kad praszitie del Ala
prie tam sawo biednistos kalte nuwer
dyno sultonaites už pauze, Ir tarė:
cze
ant kitu. Prletelyszki oratarei,
-Mano sunau, togu} ir pryims sulfa
Thaskavckas Mahanoy Cite
katrie surenka apie sawe “milijonus”
tas meilei szita dowana, nes idant
ueiause
daro bandeli, ba taip
labai atsytoline nog sawo mleru kad O
praszitie to ka nory, tai žinau jog ne
taisyngo
kito wiro toli ješzkot.
wietoi pamokinimo mines susyrynku
galesu. Asz pryjaucziu, jog ne tyk
sės klausytoju pamlerkawones, ir atmano kelone bus dowana Ir gaila bus
sy.kreipymo no glwuliszku papratytuju dowanu. Pats gali tai suprast,
mu, je tyktai pudydyna sawo balsu:
Jogo kas ativažuoje iii Malianoy
jog ne Iszpuolą. Zinai kas isz to ga
“
argi
niekas
mumiem
ne
prybus
paCity,
o nery pamatine pulku Saluna
lėtu pasydarit ir asz ir tu pražutumacziie
ir
ne
norės
mums
padėtie!
”
ir
o-aut
ueru
mein!
O
“ ~ werymu, tai tegul
, užeiTokls balsas paro-Iis labai graudyn na pas Petra Nawicka, karys giwcna
Ant tusztio jiam motyna pardestiMotyna Aladyno, tai jau buwo
ga smutka; jisai parodo ne pažinimą sawo iocuain name puikei Isztalsytam
nejo. Aladynas be palowos sawo kal
pri pratus prie sultono ir buwo gatapyrmo fundamento žmogaus gero sto ir tūry gerus gėrimus.
bėjo, bu ne tik gražumu prasze inoiva wyska del snnaus padarit. Atėjo
no apsyelgimuose. Paspyrtys arba
tynos, nes ir pyktumu baugino, ant
In palocy laike radu ir stojo pyrmeus
pamaczls lalkosy-gi paezuosy žmoni
galo tiko ant sunaus noru.
wysu žmonių priesz sultoną.
se; je gema ant swieto del to, idant
O kad jau buwo už iv etų ejtle in
. Da wezyras ne pradėjo szaukt isz darytie pamaezei Ir Iszsikelma patys
palocy, pastanawijo laukt ritojaus;
kaleinos, szita! sultonas paregėjo mo sawes. Kožnas pawydnas procewoPAS
kalbėjo ne apie na kita tiktai apie
tyna Aladyno. Pasygailejas ijosos tle del sawo loeno Ižganimo ir nau
sultonaite. Aladynas nuolatos moly
žigiu kure da”g kartu mate, tare m dos, kad ir bledneuses ant swieto
nai inkalblnejo norynt ijje wysaip
randasy gerausy gerymai ne kaip
wezyra: - Pakol paimsyme ka kita žmogus gali tai padarytie; nes del ko
myslijo. Ant galo motyna tarė:- Ma
rodaivot, žiurekie wela stowi szita ne -vysy taip ne elgesy?
pas kitus:
no sunau, tegul jau sultonas Iszklaumoteryszke; liepkie ijei prysyartint.
Skaitlius darbyninku musu szalije,
sys ir mano praszima prylms, nes ja
Wezyras tuojaus liepe oficieriui pilgaunanczlu gera mokesty ira labai
go paklaus, kur tawo turtas, kur taArieikcie sweika,
danczlem sawo dynsta toje dienoje
dydys; je 1-mgwai galėtu užsyczedin
wo d įvarai? ba apie tai greiezause pa
cygaru
durnelis labai kwepe.
o
idant Ijaje atwestu.
tie ir westie ekonomije, o tada pajaus
klaus ne kaip apie taive pati; jago
Wysy wirai pas ji ejkit!
Aflcieras prysyartyno pas motyna
tu pagirynima ir paauksztynima sawo
mane apie tai paklaus, ka asz jiam
11-14Aladyno, ir kada ijei dawe ženklą,
noturos stono ir padėtinio agulnastes
atsakiau ?
nuriedi prie sosto sultono, pastate ir
prastu žmonelių. Nes jie ne užmato
Apie tai Isz talk nesyrupynkime,
pats lieta sugrįžo ant sawo ivietos.
ateinanezio laiko ir ne už syczetogai ir ne paklaus; pažureKlme pyr
Motyna zkladyno, jau žinojo kaip dyie ant fa, kuom paiszkadyna
ma kaip tawe sultonas pryims ir ko
ki duos atsakima' Jago-gi jau pry- reike priesz sultoną pasyrodit, puolė sawo locnam stonui, namu buwyme
werstynai norėtu žinot apie tai, ka tuojaus kniupszte ant weido ir taip Ir agulnastles, kurios ir jisai Ira czlon
oze dabar pasakei, tada pažiuresu aa ilgai gulėjo, pakolei sultonas ne liepi ku. Geruose laikuose jis sawo uždar
bius praleidže lengwai be jokios nau
ant to atsakit, Ir turu wlltl lampoje, stot, ir tarė.
— Mano moteryszke, jau nog se dos, o kada ateina tamsios dienos,
su kurospagelba no kėlu metu mai
nei matau, jog nuolatos ateini dieno tai sykiu inpuola In warga ir biednis
tinamės, ta man wysko parūpins.
Nieko ant to motyna ne galėjo se rodu ir ne būni iszklausyta. Kal- ta. Pyningus uždyrbtus ne ant gero
susynaudoje, nes ant szlekto pavelka
atsakit ka ijei pasakl. Pati ant galo bekie ka nory?
Motyna Aladyno, wela atydaivus lauje kada darbynikai, giwendamy
prypažlno panaszuma, jog par pagelba lampos gali wyska aplalkit. gile szlowe sultonui tarė: ~ Galingeu >vysa sawo amžių kasdlenlnels uždar
Ta myslis Ijaje truputi apmalszino ir sės ant swieto nalditojau, pakol pra- beis ne systorawije apie sawo senatpastanawijo del sunaus ta padarit. desu kalbėt, meldžiu iž sawo gerlbes we arba reikalus pasydydynanczlos
Aladynas supratęs motynos mysly, ant nedoros tawo pądonkos ne isz- familijos, t.ai tokis dalikas paejna isz
praazom m
tarė:-Motyn mano, paminkle apie tai; wert rustibes, ba tas mano praszimas pasyleidymo Ir palelstuwistos.
mus
jog tri reike lalkitie slaptlbe, ba tai ira labai naivatnas ir byjau labai lu
Tegul mumiem ne kalba, kad mes
P
u
EKA
ira swarbeuses dallkas. Taip kalbeja, pas atn ert.
par daug dydell malawojam ne gra
Pylnas geribes sultonas del Indra- žu paweiksla; gana tiktai pažiuretle
nusydawe ant atsylsib, nes Aladysynimo
moteryszkes, liepe įvyslems aplink sawe, norynt pamatine, kaip
nul miegas in galwa ne lindo. Kaip
pradėjo dienitis, paszoko ant Ilgiu iž sales Iszelt o llklas pats su wezyru daug pustijesy, o kaip wysai mažai
kojų ir tuojaus motyna pabudyno. liepe drasei kalbėt.
užsyczedlje; kokia daugibe uždarbiu
Su dydele nedrąsą ir baime pradė eina ant alaus, o kaip mažai pasySpire be atlaidos, idant greitai rem
jo:
gtusy ir ejtu pas sultoną.
duoda In paezedumo bankas arba in
Jago kas atwažuOB in S h e n a n d o r y ipacz
— Gallngeuses wleszpatie, da kar kitas paspirtes draugistes, arba kom Redingo geležinkeln, tegul niekur ne ejna kaip
Motyna A ladyno, wyska padare,
tyk pas MATEUSZA
ka tik sūnūs norėjo. Paėmė gurbą, ta pa naujinu sawo praszima, Idant iž panijas!
sawo
puikios
szlrdies
teiktume!
ant
—MAKAREW1CZ1U,—
su brangeis obuolels apwiniojo In
„Gėry czesal” tankel buna labeupulke skoterte ir nusydawe pas sul manes ne iszwert sawo rūstybes, jago se ne laimingais. Taip wadinamuose Ne toli Redlngo dypo einant in mies
toną. Jau wysy rodininkai buwp su tas mano praszimas netikusu ižsyro- „Geruose czesuose” fabrykal dyrba
ta po deszlnel szalei
syrinkla pas sultoną kada Ij atėjo dltu.
Wysokiu
gėrimu gali gaut kokiu tik
diena ir naktį be perstojo; wysy, mo
duszele geidze kaipo:
pas bromą. Daugibe žmonių buwo
— O kad ir kas žin ka toki pasa- teris Ir waikai gauna gera mokesti;
WYSOKIU ARIELKU,
susyrlnkla prie bromo, turėdami rei klsy, tai wyska taw dowanosn: nieko sklodal, rinkos pilni wysko; taworol
WINO LIKIERU IR
GARDAUS ALAUS.
kalu pas sultoną. Kada durys atida pykto taw nesystos, kalbekie drasei. dyrbasy Ir. siunezesy in kitas wietas;
Ne užmyrezkite jdg giwena ant uliezoe Eapt
rė, nusydawe Ir Ijje su kitais. Buwo
Centre Numeraa 311.
mayl-90
Cze dabar pradėjo motyna Alady pylni prigrūsti bota! plaukioję po
tai puiki sale, dydell ir aukszta. Už no pasakot wyska taisyngai, kokiu kanalus; dydeli eugai taworyniu wasylaiki joje ir stojo kone pyrmutlne. spasabu josos sūnūs pažino sultonaite gonu traukesy geležinkeleis, o sun
Szaukl isz kaleinos wysus ir kožno' Budruta, taip po«-gl apie iiojo meile kei prlloduoti (prykimszti) akcentai
iszkiausynejo.
Tame užskambino’ prie josos. Tolaus pasakė kaip ijle, plauke isz sawo prystowu (parlu) In
duodami žine jog pasybaigi wyskaą. motyna, jiam pardestynejo, norėdama swetimas szalis su wysokeis iszeinanJago kas nory peczet_, su savo war
Motyna Aaladyno matldama, jog; Iž jioiogalwos tai iszmuszt, ba tuom czeis Isz musu fabryKU. Tuom czesu du ir prawarde, prie dalgto plunksna
sultonas iszejo, myslijo jog jau szen- Iszne A-ožineje ne tik pati sultoną nes tariturn stojasy turtyngeu ir laimln- ir alawell, tegul atsluncze 50 centu
dien ne pasyrodis; Iszejo ir ijje,,o ka• Ir jloio duktere. Nes aunus mano isz geu; nes tie možna myslitie, kad ir oaplaikis. Taipoš-gl peczetlu wysoda Aladynas paregėjo m-ityna'griž-• tosos mano rodos nieko saw ne dare žmones nog to stojasy Iszmintinges- kiu kokiu tyk kas nory. Adresas:
tante su dowanomis ne žinojo iž pna ir taip usyspire, jog man kersziio, neis, mažiaus pameta sawo giwu'lisz- Frank. W. Boczkow.ski, Mahanoy

Subscription fflly Two Dollan

per vear.
■
>

jog saw gala padarfe, jago ant jiojo kus papratimus, o Imąsy ant,pageri-1 City Pa.

P. O. Bo* 31,

t CMiAW

Rates aJvin'Ag:
'jL

. ...................................... "T

OneiMtomeve"-“..........

j^77j^A?'0Y cm; PAomą AS SIMM CLASS MATUS.

bens sjwiea ug
kis pnsyffiiixr
atydiryt akis it

—jam galo |iswį
idtneic apnaJ

LOCNASTYS

D,ttg0Brokitietuwiuiury i«į
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ta
riot durno. 1
Ui ae pasyduoda:
žemes ir prad
ras kėdės,
Mahhot City, Pa,
Mažas imi
dūme pipkJe

flty, onežitoanmno

Mahmioy
Drukawoje wysa,

iszskirent taik

kask tik ko reikaiauje:

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

KONSTYTL'tYJBS DKE DKAUGISTIŪ WYS0KIUS TYKIETUS, KW1TUS,

I’KASZANTES

GKOMATAS U2-

WESISILES, WYSOKIUS PLAKATUS GAKSYNANTIUS BALU, O TA1-

ANT

POS-GI:< AŽUS PLAKATUS APIE KUPCZISTE GRAŽUS TYKIETUS SU WAKO U IR PHAWAKDE.

Darbas būna puikei padaritas o pigeu ne kaip kitur.
NE L.ZMYK6ZK1TE BROLEJ APIE SA-W0 W1ENŽI-'MI, KURYS NORY DEL JUS TARNAUT

----- T A M O S Z I U S

B U T K E AV IC Z E------

AGENTAS SZ1PKORCŽIU

del Nanticoke ir aplinkines; Ižduoda szlpkortes ant gerasu druuczeuin

siu o tai wysokiu kompanijų.

Leidže pyningus plgeuse in Lletuwa, tiesog

In namus ir gerause užmoka už rtiskus rubles.

G R O S E R— S Z T O R Y S
dydžeuses ne kaip kitu ir laiko szivležeusus, gerausus ir pigeusus wal.
.<

gobius taworus.

Duoda taipos-gl prieteliszkaszkas rodąs del sawo ivlenžemlu ir užjues
užstoję jago pryreikie.

Wysy

T.

o

wysy

e j kite

pas:

BUTKEWICZE

No. 5 Broadway Street

Skaiiikit Wysy!

džes, kas tai galėtu būtie, ir taip nu

Si®™®®'

WIRU
Jago kas noryte tnretie puikius tykietus su saxvo wardu ir prawarde, tai niekur taip piiikiu ne gan

nyte kaip tik drukarneje “Saules."

Tie tykieji padabjmty su puikioms kwietkome wyeokio pa

wydalo ir auwys pigei, ba už tuzyna tyktai:

Nbryntys turetie puikius „tykietus del nusiuntymo in sawo Tewine,gi
minėms Ir pažlnstamiems arba, del sawo mllitnos, tegul saw užsysteluoje.

Reikle atsiunstle aiszkei paraszlta sawo warda Ir prawarde o Ir pynin
gus par “Postal Note” arba markėm.

Pyningai tūry but pyr

ma atsiunsty ant tokio adreso:

FRANK W. B0CZK0WSKL
Mahanov City Pa.
Box 31

SHENANDOAH E Pa
Ira gejauses kreuczius ir toisyngeuses agentas. Užduo
da szlpkortes ant greiezeusu ir druezeusu laiwu, o taiposglnczę pyningus In Lletuwa-tiesog in namus.

1ST“ Ne tik iž Shenandorio, nes ir isz wysu sza
lu A m e r y k o s galite szauktys šu tais rei
------ : kalais:----ADRESAS:

‘

Mr. J. MJEI.DAZIS,
•

,

|

BOX 106.

Shenandoau, Pa.

Wta Dievus ne“
aplejdze.
K-wisn. £ap
Wieszpat* Diews maw po- dypawyiili
naiazio ne apleis, ba laiko a- dak Kota
wo apglaulm. Kįž Diėira nū
Ii ir taisyngai el&sy tas nieką,, skis bu a-"
nesybijo noiynt dydieoseje ne 'lauke redas
laimėje. Jago sumeine czisu T«°e<hwe
tai ir kūnas ue paged®’, ps meniną gi:
weiks mano panaitys; na kur atsydare ir
dusze varginta, tai ir dydzeu se; drengė
se milžiną neiymastys in gali: vesiu smai
Wyskas su Dievui niekas be Alk re
ižszoko,ne
Dievo!
mire.
. Tos
Negalėdamas toje dienoje
Wernerys pasymatyt su Edwar abas pars
galėjo akio
du; parejas in savo gryuczele,
-gaitirkm

prasytai®!
Tamsiam kalėjime gulėjo su so ludynt
džio praw
braklintas rūdys. 0 kad ba
kūnas inti
sei jiam galo skaudėjo, ne ga
kintdant
Įėjo miegot, o jago ir waknde
le užmygo, tai wela bndynosy. galvos pr
Jau buwo welai, o kaip ant ta jOgtUlJĮ
patycziu ir ne noro menulo spin — Kel
dūlei spaudėsi par langeli m prezesas i
kalėjimą. Tukstantei wjwkiu skreudint
pawjdalu jiam rodesy ir kan imkite ii i
Sapnu radžio.

kino nusydejuse dusze. Sar
dis baisei plake ir wysy suna Baisa
rei drebėjo. Drebulis smertei us indi i
nas krėtė ciela kuua; rudesy sos peled
jiam, jog girdy balsus nuiudin nagus«d
tu par jio afiieru. Ne galėjo Sa dy
miegot, norynt staugesy, ba jio radis; o
jo galvoje wysaip paiuiojosy. regėjo i
Bu uždarytoms akimys metesy Werner
ont migio nes nieko ne gelbėjo moadbi
-K
baidykles akise stowejo.
laike! 1
Tame ziegorya bokate isz
se Wen
musze litą valanda nakty.
Užstojo tykumas; nieko ne bu
m we
wo girdėt, kaip tyk cypymaa
Were,
laukinio žirgelo. Am stalo
stowejo molinis puodas, kure
diio
me kas pradėjo wyrt ir putei,
kaipti
rodesy rudžiui, jog girdysiuwysp
niuko cipyma, kaip žmogaus
skunda. Pakele galva pradė
jo dairytys. Jam nodawe, j-g Į asai
koki tai balsai dawesy girdėt deq
Plaukai ant galvos pasyszeuse ues.
o kūnas no miežio direbejo.
Kwepawymas sumažo ir ne tru mu w
kus apėmė dydele baime, rodos
kad kokios dwosios pradėjo
rynktys apie ji. Pradėjo wy- prak
suose kampuose kalėjimo kra apie
tei Baisus balsai dawesy gir
dėt, o laikas no laiko iz kriuze tarė
lo rodesy raudona liepsna. Ru
dys ne galėdamas žmret užmer tail
ko druezei akis, jog net jiojo
f veidas baisei snsyrauke. Juo Ul

