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Wieszpats Diews mano po- 
naiezio ne apleis, ba laiko sa- 
wo apglaubo. Kiįš Dieva mi 
Ii ir taisyngai elSesy tas nieką 
nesybijo norynt dydžeuseje ne 
laimėje. Jago sumainė czista 
tai ir kūnas ne pagedęs; pas 
weiks mano panaitys; nes kur 
dusze varginta, tai ir dydžeu 
se milžiną nerymastys in gali: 
Wyskas su Diewu! niekas be 
Diewo!

Ne galėdamas toje dienoje 
Wernerys pasymatyt su Edwar 
du; parejas in sawo grynczele, 
gule in lova ir saldim miegojo.

Sapnas rudžio.
Tamsiam kalėjime gulėjo su 

braklintas rūdys. O kad bai
gei jiam galwa skaudėjo, ne ga 
Įėjo miegot, o jago ir walande 
le užmygo, tai wela budynosy. 
Jau buwo wetai, o kaip ant tu 
patycziu ir ne noro menulo spin 
dūlei spaudėsi par langeli m 
kalėjimą. Tukstantei wysokiu 
pawydalu jiam rodesy ir kan
kino nusydejuse dusze. Szir- 
dis baisei plake ir wysy suna 
rei drebėjo. Drebulis smertel 
nas krėtė ciela kuna; rodesy 
jiam, jog girdy baisus nužudin 
tu par jio afiieru. Ne galėjo 
miegot, norynt stengesy, ba jio 
jo galwoje wysaip painiojosy. 
Su uždarytoms akimys metesy 
ont migio nes nieko ne gelbėjo 
baidykles akise stowejo.

Tame ziegorys bokszte isz 
inusze 12ta walanda nakty. 
Užstojo tykumas; nieko ne bu 
wo girdėt, kaip tyk cypymas 
laukinio žirgelo. Ant stalo 
stowejo molinis puodas, kure 
me kas pradėjo vvyrt ir putot, 
rodesy rudžiui, jog girdy szu- 
niuko cipyma, kaip žmogaus 
skunda. Pakele galwa pradė
jo dairytys. Jam nudavė, j"g 
koki tai balsai dawesy girdėt. 
Plaukai ant galwos pasyszeuse 
o kunač no szalczio drebėjo. 
Kwepawymas sumažo ir ne tru 
kus apėmė dydele baime, rodos 
kad kokios dwosios pradėjo 
rynktys apie ji. Pradėjo wy- 
suose kampuose kalėjimo kru- 
tet. Baisus balsai dawesy gir 
dėt, o laikas no laiko iz kriuze 
lo rodesy raudona liepsna. Ru 
dys ne galėdamas žiūrėt užmer 
ke druezei akis, jog net jiojo 
veidas baisei snsyrauke. Juo 
druezeu nžmerkinejo. tuom Ja

beus szwiesa ugnies in iiojo a- 
kis prasymuszinejo. Turėjo 
atydaryt akis ir mate dydynan 
tese liepsna iž kiužo.

Iž tosos liepsnos, pašydavę 
ant galo pawydalae žnmgistos, 
dvieju spryndžiu dyduuiq, sė
do szale kriuzo, užsydege ma
ža pi[ik“ute ir leido baisius bu-' 
rius durno. Durnas puolė ant 
žemes ir pradėto darytys ketu- 
ros kėdės.

Mažas žmogutys be paloves 
dūme pipkele o iž tuju durnu 
daresy pawydalai žmogistiu ir 
nuolatos artynos pas kėdės. 
Kruzas ant galo truko; žudyn 
tojus nusygando, nes kada we
la akis atydarc, buwo kalėjime 
szwiesu, o-apie stala sėdėjo juo 
dy pawydalai su baiseis wei 
dais. Kožna iž tuju dwasiu 
laike rankoje po, peleda, kuriu 
akis buwo atkreiptos in rudy. 
Lauke rodos laiko paženklinto. 
Tame dawesy girdėt tolimi szer 
menines giesmes balsai, siena 
atsydare ir iszejo baltos dvva 
sės; drauge pajuto rūdys pu 
wesiu smarwe.

Akis rudžio kaip kukulei 
ižszoko, nes balsas ant lupu ap 
mirė. Tose dwasese pažino a- 
sabas par sawe nužudyntas. Ne 
galėjo akiu užmerkt, no mels- 
tys: kaij) nutyrpes turėjo laukt 
galo. Cze buwo sūdąs'baisei 
prasyžengusiu, o nužudynty bu 
wo ludyntojeis. Isztare ir ru
džio prawarde, ka ji kaip par 
kūnas intrenke, pradėjo tarsz- 
kint dantymys, o plaugai ant 
galwos pražilo. Ižgirdo žodžius 
jog tūry pražūt ant amžio.

— Kelkite dvasios!- tarė 
prezesas sūdo szitai tonais guli 
skreudintojus Diewo ir žmonių 
imkite ii saw, jis prie jus pry- 
guli.

Baisios dwases piysy arty no 
pas rudi ir apie jiszokinejo. Wy 
sos pelėdos ji apspyto ir sawo 
nagus suleido in krutyne.

Su dydelu ryksmu pabudo 
rudis; o kada akis atydare, pa 
regejo szale sawes stowynti 
Wernery, kurys ant jiojo ryke 
mo adbego.

— Ko taip rėkauji nakties 
laike? kas tawstojosy? paklau 
se Wernerys wos prasybudynu 
šio maluninko. O kada jiam 
in weida pažibino, sudrėbėjo 
Wernerys, norynt buwo labai 
drąsus. Rankos ir kojos ru
džio buwo sukintos Akis 
kaip styklai žibėjo,o plaukai su 
wys pražilo.

— Del Diewo! kas tai ira? 
paszauke Wernerys nusygan- 
dės.— Iszrodai kaip tykras wel 
nes.

— Taip ira,- atsake-asz es
mu welniu.

— Ar-gi tu dabar apie tai 
dažinojei? tai ne gerai būtie 
prakeiktu!- Kibą tu pyrma 
apie tai nežinojei?

— Asz atwesu taw kuninga, 
tare Wernerys,— ba esy labai 
ligūstas, o myrtie be kuningo, 
tai butu, baisus daigtas.

— Pabukie szieze, ne ejkie, 
bu tosos dwases wela mane aps 

lpys. Tuos žodžius iszture ko

ne staugentei ir taip nusytvve- 
ie druezei už Wemerio, jog 
net prakaitas pradėjo mnsztys 
ir baimes.

— Atsymink’e ant Diewo; 
paleisk mane, ejsu atwestie ku 
ninga idant galėtai ižsyspawie 
dot. -

-ta. Taip, ira Dievas ant swio 
to,- tarė drebantis balsu rū
dys, Peleda bludžioje, jog su 
giwaste žmogaus wyskas baigė 
sy ach! drebulis mane ima. Juk 
ir tu smerties byjeisy? Paklau 
se AVernerio karys temyngąi 
in rudy žiurėjo.

— Ne, asz smerties suwys 
n s byjau,- atsake Wernerys.- 
Asz be jokios baimes ne wiena 
karta ijej in akis žiurėjau.

— Tai del ko asz taip labai 
bijau ?

— Ba ešy dydelu grieszniu- 
ku; plowojej priesz wysogaliu 
ga Diewa, del to dreby, o plo 
wykas kožnas smerties byjo. 
Asz rodyju ižsyspawiedot iž 
nusydejimu. Dievas ira milą- 
szirdyngas, Jis ir law atleis.

— To ne padarys, atsake 
staigai rūdys. Tūry trumpa 
atminty mano prietelau; ar ne 
žinai, jogesmu pražuwias? Juk 
jau taw pyrma apie tai kalbė
jau.

— Tai buwo tyk t ai sapnas.

su Werneriu in kalėjimu. Pry 
buwii in tamsu kalėjimą, kai
tyk wos maža žibintaite spingse 
jo. ,j Ižbego priesz juosus uty 
dalytojus ir su stroku paszau- 
ke?4 Acziu Diew, jog judu 
prvbuwote; jau'nežinojau ka 
dar’ft. Rudys siunta, jog net 
b.ii^Cklausyt ir žiūrėt; asz bu 
tiiii i jas in wydu, nes bijojau.

Kada tai kalbėjo, dawesy 
girdėt baisus kriokantys balsas. 
DuVo tai ryksmas rudžio, ne 
trukus welanutyko. Tuojaus 
be-go'Jprie duriu ir klausė, nes 
buU'o tika. Wernerys atyda
re durys, o atydajy tojus žibino 
neįkąs jiuju akim parsystate! 
Tjjyvs nelaimingas gulėjo len- 
ctiguooe insypainiojas ir pame 
linawes.

Gal ji da adgaivvinsyme? 
tal'e kuiiingas;- atluosuokite 
jraž lenciūgu. Wernerys su 
atidarytoju m emesy prie at 
pijiniojimo lencugu, ba apie 
kakla buwo apsysukia. Pasy 
seįc jiems, o rūdys akis atyda 
it. Žurejo klaidom akimi in 
sEOwintius.

If uningas paszauke:- Szau 
Idi^ Pono Diewo, o baigdama 
masys rūdys paszauke: D i e- 
w e s u s y m y1 k ant du
sios mano” ir pasybaige.

— Toke buwo wale pono
par
de, idant atsybustum iž sawo 
nusydejimu. Tūry numyrt, nie 
kas tawes ne ižgelbes, ir ne no 
rėk griekuose parsykelt m ano 
swieta.

— Ar tai ira koke rodą del 
manes; ir ar mysliji jog pražu 
tau be spawiednes? Kaip asz 
iszrodau!

— Baisei iszrodai, ba tawe 
dalipstejo ranka taisyngeuso; 
ant tawo weido matyt, jog esy 
dydelei nusydejas.

— Tai we! ar asz nusydejas 
tai e szaipei rūdys. Plauszki ne 
szi ne ta; tu nežinai kas mane 
wargina. Jago ne esy gidynto 
ju, tai pasakikie, Kas esy do 
vvienas? kuom užsyimi?

— Asz wadynuos Wernerys 
ir esmu dažiuretoju kaltyninku 
szitam mieste Lucerno.

— Szitaip! a-lia! ir pamys 
lijas rūdys paszauke:- Szalin 
traukis, tu senas vvelne! ba asz 
tawe in szmotus sudraskisu; 
tai tu wakar mane suemei! 
Taip, su szoble galwa parkir- 
tai. Palauk, tu prakeiktas sze 
tone!- Ir paszoko no migio i- 
dant uszpult ant Wernerio, nes 
lencugai su kureis buwo pryra 
kintas prie sienos, nedalei- 
do. Uszpikes Wernerys, isze- 
jo isz kalėjimo, idant atwestie 
kuninga, ir ejdamas par durys 
tarė:- Ne poilgam sugryžszu 
praszikie Diewo milaszirdistos. 
Tai pasakęs usztrenke. durys, 
jog net balsas atsymusze po ke 
rytoms muro.

Ka greiezaus nubėgo Werne 
rys pas kuninga ir prasze ii, 
idant tuoj aus su juom pasyži 
giuotu, papasakotas ant grej 
tos ciela atsytykima. Kunin- 
gas susyjudynes tuom apsuki
mu, ptvyrenge ir paskubyno rudos, tai taw Maryjona labai

nes,- myrdamas szauke susymi 
Įėjimo Diewo, o norynt ciela 
sawo giwenima nedorai giweno 
wienok nepaimta gerybe Die 
wo, gat susymiles ant jiojo du 
szios. Det to-gi pasymelsyme 
už grieszninka.

Tai pasakęs atsyklaupe su 
kitais ir karszta malda nusun- 
te pas Diewa už numyrusy.

Jaunawedzej.
Jau ketury menesei praėjo, 

kaip Edwardas suwys sweikas 
sugryžo pas motyna, o žudynto 
jei nupelnė ka užslužijo. Po
nas Ignotas kas dien atlankine 
jo pasweikante Stenbergiene ir 
labai suprato su taje varginga 
gimine. Ignotas su Edvardu ne 
galėjo vienas be kito rymt.

Nog kėlu dienu Ignotas bu 
wo kaip ne sawas, ir maž ka 
kalbėjo in sawo prieteli Edwar 
da. Wiena tyk myslisji užimi 
riejo ir niekas ji ne ramyno. 
Jiojo galwo sėdėjo Maryjona.

Tankei bludžiojo po kalnus 
o ko? pats nežinojo. Ir dabar 
Ignotas buwo iszejes ir pasyre 
mes ant akmenio dyugsojo, szi 
tai jiojo namynis gidyntojus, 
pasygedes namieje sawo pono 
bego jeszkot ir usztyko mysle- 
se praskendusy ir paklause:- 
Ir ko taip nuludes?

— O, tai tu cze, in laika ate 
jei.

—. Atėjau, ba norėjau pasy 
rynkt kokiu giduolu ir tawe 
czion paregėjau, o kada atėjau 
girdėjau kaip pats in sawe kai 
bejei.

Ignotas szposyngai su pyrsz 
tu pagrūmojo.

Bet gidyntojus ant to ne žiu 
redamas kalbėjo tolaus:- Kaip

If
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galva užėmė. Gražus tai me , 
delicti rys in tawo szirdy szak 
nis inleido ir iždawe waisy dū
me szioje wienok tokiam padeji 
ne gali būtie ilgeus, ba suwys 
suwargsy. Pasakikie ijej jog 
jaje mili, ir paskui apsyženi- 
kie. Ije taw ne atsakis ir asz 
žinau, jog nog senei tawe mili.

— Kad tai butu taisybe ka 
kalby, tai butau gilukningu 
ant swieto.

— Taw wys kad butu, kad 
butu, tarė linksmai gidyntojus.

— Asz ir taip mysliju, nes 
negaili insydrasyht.

— Pad'iirykie kaip sakeu, o 
wyskas bus gerai ir džeugsie 
sy. Maryjona ira taisynga mer 
gaite ir bus taw gerause paežiu 
ke. «

— Taisybe, patoga ir tūry 
gera szirdele ir įjaje tarp wy
su merginu statau, už pyrmu- 

■tyne. Oj gidyntojau! kad grei 
czaus tosos valandos sulauk
iau !....

Ir paemes gidyntojus Ignotą 
už rankos tarė:- Ejkime, ej 
kime.- Ir nusyire palengwu 
žingsniu no kalnu in pakalne.

-X- ■Jr*
— Gražus szendieu rytas, ta 

re naszle in sunu, kurys prysy 
artynes, prie lowos atadawe la 
ba ryta.

— Taip motynele, gražus .ry
tas ir dyrstelejo par langa in 
darželi kureme sėdėjo Maryjo 
na žiūrėdama in pražidusius 
žiedelus. O kad tai buwo 
szwenta diena, buwo szwarei 
pasyredžius, o Edwardas už' 
valandėlės tare in Motyna:

— Kas-žin motynele, 
muso Maryjona no kokio 
laiko nuludus, o ir kwaraba 
in Ignotą inluido kaip rodos, 
ka-toki sawije šlepe. Nes ka 
jis turtyngas o ijje varginga 
mergaite.

— Gerai sūneli, jog tu ant 
to nužiurejei, ba laikais galėtu 
kas pykfo atsytykt. Turekie 
aki ant to wysko. Ponas Igno 
tas ira doras jaunikaitys, kaip 
szendien ateis, paliksy mane 
viena su juom pasykalbet; asz 
netykiu, idant jis ka pyk- 
to myslitu. Edvarpas papras 
tu budu, paėmė kninga ir skaj 
te motynai ritmetynes maldas.

Maryjona sėdėjo darželije ir 
buwo gerai užsymy^slijus; tame 
ant kart apkaito, ba ižgirdo 
baisa Ignoto, draugistoje su gi 
dyntojus kurys pasakė ‘-labas 
rytas.”

— Na kaip mama laikosy? 
paklausė gidyntojus Maryjo- 
uos.

— Acziu kas kart geraus.
— Tai džeugiuosu ir ne tru 

kus bus da geraus, tarė 
linksmai gidyntojus ir nusyda- 
i u wydu gry n eželes.

Maryjona ir Ignotas likos 
patys. Maryjona da niekad 
taip patogai ne iszrode kaip 
szendien. Ignotas sėdos szale 
ir taip in jiaje prakalbejo:- 
Ateinu szendin svarbiam wei 
kale, idant iszpažint priesz sa 
./o prietaka ka<< mane kanki-

na.
— Kalbekie ponas, ba man 

jus labai gaila tokio gero ir 
milasžirdyngo pono.

— Duokie poni pakaju su 
tuom 1 asz milu tawe Maryjona 
ir be tawes ne galu rymt! Wie 
tos del sawes ne randu o ir ge- 
rausos zobowos mane ne sura- 
myna.- Ir taip dienos ejua. 
del manes nelaimingo. Pami- 
Įėjau tawe karszta ir taisynga 
meile. Taip, taip, Maryjonele 
tu tyktai gali mane suramynt 
ir laukiu iž tawo lupelu ižga- 
ningo žodelo.

Paskui papasakojo Ignotas 
apie wyska ir lauke atsukimo.

Ponas Ignotai! kad cze da- O
bar butu mano brolis Edwar- 
dąs.... tas toje valandoje in 
ėjo in darželi, ba tas ilgas nea- 
tejimas labai jiam ilginosy ir 
paszauke su pyktumu.

— Kaip tai, ponas drysty 
paikint mano sesute, nekalta 
mergaite!

— Taip ira, atsake Ignotas 
drasei, drystu ir man niekas nu 
uždraus, ba noru ne trukus ija 
je paimt už paeze. Prasyblo- 
wink ir nesyiauk o ejkime pas 
motyna.

— Ignotai! paszauke Ed
wardas ir susysarmatyjas puo
lė in glėby Ignoto. Eaikida- 
mieey nž ranku, ėjo tiesog iu 
grynczele.- Maryjona kaip ne 
sawa paskui juosus iresy, o kas 
ijdsos szirdeleje dejosy, tai to 
nežine.

— Brangi motyn, tarė Igno 
tas ir i lysyartyno prie lowos 

Į meldzeine tawes

— Hurrrrra!! paszauke gi- 
dyntojus 11n!■:> ma . Motyna 
jau žinojo apie ta:, ba jis buwo 
pasakęs. Su aszaromys džeugs 
mo, pakele motyna drebante 
ranka ties klupojente pora, o 
norynt sznabždejo žodžius pa
laiminimo, tai nieko ne bu
wo galima suprast. Ignotas 
tuejaus atsysvveikines paliko, 
idant užsyimtie ka greiezause 
rengimu linksmes. Edwardas 
iszejo su juom drauge o gidyn
tojus su džeugsmu likos gryn
czele je.

Ant rytojaus užvvaževvo ke- 
los karietos priesz grynczele 
nazsles ir tuojaus subėgo žmo
nis iž cielo kajme. Ponas Ig
notas paprasze ir Wernery ku
ry pasodyno in wienaiž karietų. 
Wernerys jau ne buwo dažiure 
toju kaleimo, ba Ignotas paėmė 
in sawo dwara už kamysoriu 
(rand y toj u) iž ko doras sene
lis labai džeugesy.

Ir tas pats žilas senelis kunin 
gas, kurys priesz 4 menesus 
renge Edwarda ant smert, su- 
winczewojo Ignotą su Maryjo
na.

Pone Stenbergiene, kury da 
buwo sylpnos sveikatos, inso 
dyno in karieta su muzyke. O 
kaip buwo linksma ligonei po 
tu wysu wargu ir rūpesčiu! Ir 
taip pamaželi wažewo in dwa 
ra Ignoto.

Ilgus metus giweno laimiu 
gai o ir senoij Stenbergiene su 
lauke to džeugsmo jog pama 
czijo augint anukelus. Ir szen 
dien da patamkai Ignoto tam 
dware giwena ir gerai iiems 
ejnasy.
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Ir*?- JLinevyKoss.
— Priesz nedele seredojo po piet, 

»pie 5 adlna, Hazleton-e buwo dydelis 
MrtSiMmas su lietum par efeta adina. 
Wandenio1 buwo tiek ant ulieziu, jog 
kaip upes plauki. Ne galio to, p-uole 
ir ladas kaip karwelo keuszinel, Ir 
Jszkule langus apie 500 namuose. Par 
kurtas Ir buwo darbe, ba In buczerisz 
ka szapa intrenkl. - Tame paežiam 
laike- parkunas inmusze in narna 
Martino Kelly, Wilks Barre ir pats 
gaspadorys likos pritrenktas,

— Seredojo priesz nedele St. 
Ixmise, puolė sniegas, Sencusy ne 
pamena idant apie taji laika sniegas 
butu nupuolęs. Ir leda! par 5 minu
tes puolė,

— Szamokuose, Neilson szafte 
750 pėdu gilo kur buwo ugnis, tai 
po 26 dienu, kada insyleido žmonis 
požeme, rado dwilika mulu giwu, 
kure pasnmkawo be maisto par taip 
liga laika. Szkados kompanie tūry 
t 20,000.

— Skutbarzdls ant Pcvania Street 
ir Kaighn are. Camdene, laike sawo 
Szapa ar urwa In kuria sueja palei- 
stuwel, wllojo jaunas mergaites ir 
atlikinėjo giwullszkus darbus nes 
likos tas latras suimtas, o wadynas 
Johan Dennis >r da kitaip pramintas 
„Red-Nosed Mike.” Kaucyjos nie
kas už jin ne stato, sedy kalėjime Ir 
lauke prowos, kury bus Spalu mene- 
»yje.

— z\nt Baltimore ir Ohio geležiu- 
kėlu, likos no kompanfos prysakita, 
idant tie wysy, ka ant geležinkelo 
tūry dynstus Ipacz maszinistai ir 
kunduktorei ne gerto jokiu drutu 
gerymu. Jago katras to prysaklmo 
ne iszpildlntu, tai bus praszallntas.

— Pittsburge atsyrado cholera. 
Apsyrgo staiga! mergina Griffith, 22 
metu, ir gidintojus McKibben nu
tarė, jog tai tykrai ira cholera. Nes 
gal taip kas buwo, ba tiktai toji wie
na mergina apsyrgo, bet ne numirė.

— Ashlande, Walantas Doep- 
ner’ys, in wiena meta paemi trecze 
paeze, eme szluba kataliklszkoje baž 
niezoje. Dwy pyrmutlnes numirė.

•— Toledo, Ohio, praeita subata 
ant 2:30 ritmetije explodawojo pen
ki tonai „Nitro Glyecrine” Miesto, 
daug budynku no to trenksmo susy- 
gądyno, langai Ižbirejo. Balsei dy- 
dele duobe Iszmusze o iž fabryko, 
kureme dyrbo dynamite, ne liko ne 
jokis szmotells. Ant glluko ne wic- 
nas žmogus ne pražuwo.

■— Ellwood, O., ne toli nog to 
miesto buwo szita panedcll piknikas, 
ant kurio radosy labai daug žmonių. 
Susyklwirczljo koki tai du wirai ir 
pradėjo tarp sawes pesztine. Ne ga
na to, emesy prie rewolwcriu o Ir 
daugeus in jiuju tarpa Insykiszo. 
Apie ketury likos sunkei pažeisti, o 
wienas kūdikis ant smert nuszautas 
kuri laikl moteryszke ant ranku.

— Szito panedelo rita, netoli no 
Dunkar, Pa., mainose Youghiogheny 
Valley explodawojo gazas, kur buwo 
apie 62 žmonis ir rž tuju 32 užmusze. 
Ant giulko ne wieno Lietuwio pra- 
wardes tarp užmusztu ne reget.

Del doru žmon i ii ir Diewas 
padeda. Pittstono Lietuwei 
be dydelo gerklawymo isztyk 
ro, pradėjo ruosztys apie insten 
girna del sawes par.ifijos ir pas 
tatymo bažniczos ir prie geru 
noru sawo tai padare. Nupyrito 
dyrwos plota ir paste pulke 
bažmtele ir su kantrybe prie 
tykos storones lauke walandos, 
kuroje Diewas juostis apteiks 
dwasyszku piemenų. — Ir užž; 
bėjo del Juju saulo džeugsmo, 
ba szitaji utarninka nukelawo 
iž Mahanoy City Jo Mil. Kun. 
Jurgis Kolesinskas del apri
mo prabaszczistos.

Atwažewo in Mahanoy City 
du obyvvatslei iž Pittstono W. 
Blažis ir Petras Kasziuba, kai 
po du siuntinei warde parafi- 
jonu, idant draugaut keloneje 
in Pittstoua.

Jus-gi brolei Pittstono buki 
te kaip tykrais waikais del sa
wo dwasyszko tewo, ne duoki
te priežastes susyrupinimo, ba 
žinote gerai jog par taip ilga 
laika kenti kalmukiszkojewie 
waleje. Pagodokite Jin ir bu 
kite Jam prylankus o Diewas 
Jiums ir aut tolaus laimins taip 
kaip igi sziol laimino.

Ameryke pasyrcdlsy Ir apsyausy, o 
Lietuwoje wiena sermėga d»ugeu 
kasztuoje. Reikė žinotle Ir tai, jog 
Lietuwoje rulilis du kart tiek gėluo
ju no kaip amerykanskas dolerys A- 
meryke. Jago Ameryke uždyrbsy 40 
dol. ant meneso o Lietuwoje dwili- 
ka ar ponkiollka rublu, tai geraus 
giwensy su 15 rublu ne kaip Ame- 
ryke su 40 doleriu, o kiek prakaito 
iszlieje, tai Diewo susymylk.

Wilt AI SoRKESl! 
Atwažuos i u Mahanoy 
szita menesy June 25 tai ira 
seredo dydeli sorkes po wardu 

ALEN’S Srcat Eastern No!! 
bus sorkes ka da tokiu ne bu 
wo. Wiraj ejkit ir pažiūrėkit. 
Paroda bus po piet. Prasydes 
ant 8 wakarei o inženga tyktaj 
2(5 centaj.

City,
ira

Zincs del Lictuwiniku.
Piaejta czet .vergą, bažuiczo 

je Mahanojaus, buwo paskuty 
nei neszparai Diewo Kimo (de 
wyntyniu.) Norynt lietus dy 
delei parszkadijo, wienok žino 
niu pusetynas skaitlis supyryn 
ko.

Mt. Carmele, 4 diena Liepos 
oby. Juozas Guntorys iž tojo 
miestelo ir Dominikas Mali- 
nauckas isz Wiliaiusport szau- 
dys karwelus. Abudo ausylai 
žino 75 dol. Szaus po 7 kar 
welus aut 2ros adinos po piet.

Atsakimai.
Kas rnsze postkarte kaip rodos isz 

New Yorko, jog ne gawo laikrasztio 
Ir ne padėjo sawo pawardes?

Isz St, Louis no A. T. L. $ loc 
aplaikeu aeziu už gerus welijimus.

W .A. L. Kansas City. Gromata 
aplaikeu, adres: parmaineu, nes pyr- 
miltinėje gromatoje raszlto Iž G. py
ningu jokiu ne aplaikeu, kibą ture- 
jei broil pamylka.

Duokite kas norynt iž Ilazlefono 
ilne, ar Francyszkus Kr. .. .zusTsz- 
wazewo iž tojo miesto, bo jiojo lai- 
krasztis adgal sugrįžo.

Danesza wicnos iž skaititoju „Sau 
les” Iž Filadelflos, jog szitaja praeita 
nedele Lietuwei tenais turėjo my- 
tynga apie sutweryma lietuwyszkos 
parafiosįr.statinio bažniczos.

Ira tai labai puiki myslis, ba jago 
jau kone wysuose miesteliuose tūry 
Lietuwei sawo kuningus o ir bažni- 
czes, tai kodėl Filadelfio ne gall taip 
padarlt?

Ne apsyleiskite broleli O pasypra- 
sze Pono Diewo pagalbos imkitės prie' 
to iszkelmlngo darbo; dekite pynin- 
gus Isz laik Ir ne duokites par wiena 
prysygaut, kurys iž duso prakaite 
uždyrbto cento turėtu naudot.

Gwardyje Košciuszkos, Free- 
landė, 20 szita menesy, tai ira 
petniezoje prowije dydeli mėty 
ne balu ant sales Jeneso.

Tykisy turetie daug swetelu 
na tyk iž wietynio miestelo nes 
ir isz aplinkines. Bus muzy 
ke ii zobowa labai puiki.

Užpraszo nuoszirdzei 
fOMITETAS,

Tušai senis buwo Insygerias pusė
tinai o turėdamas ant sunaus pyktu- 
ma, pradėjo mnszt, o.s mus pawožo- 
damas tęva, su kantribe kenti. Te- 
was indukias spjire jiam In tarpurieti 
jog sunns net apkwaito Ir ne gana 
da toj paėmė pagali, dawe kelis Ipus 
par galwa, tas tu*jaus puolė ant že
mes Ir atliko.

Bo Isztrankiniui sliestwos, likos 
nedoras sunažudis paimtas in kalė
jimą.
• Užmusztas Antanas, buwo ženotas 
wiras, tai šuniui nesynorejo szeit 
maroze.

Austryje.
Austryjo darbininkai suwys iž pro 

to Iszejo. Užpolteeje ant fabryku 
wysokiu ir tuosus grauje Ir langus 
kūle. Waiskas kožna karta tūry su 
jeis galetis. Kaip pasyrodo, tai daro 
pagal mokslo „Baisojo Barzdocziaus” 
kurys taip Ižg-ire masonus Ir kitokius 
jatrus.

Francuzyje.
Isz Parižaus danesza, jog aplinki

nėje Poiigny buwo drebėjimas že
mes. Apie szkada nieko ne danesza.

Isz Rusijos Liotuwos ir 
Lanku,

į Rusas norėdamas grelczaus pa- 
daritie katalikus ma-koleis, apmysli- 
jo taip: Paimtus in waiska wirus, 
warys in gile Rūsyje ir lieps ženitis 
su burlokaitems, o kaip žinomą wy
siems, jog waikai maiszito tikėjimo 
kataliku su kalmukais, tūry būtie ir 
kalmukiszko tikėjimo. Tas likosant 
tykro pastanawita. Prykalb^nes wy- 
saip muso wirus Ir taip: Žalnieriui 
pasakis, jog ne paleis iž waisko, pa
kol ne apsyženis.

O kad da geraus panori t žalniery, 
tai pryžades jog po apsyženijimui 
aplaikis sawo kaime ar kur kitur 
szmota lauko.

Kaip rodos daug pasynorys ant 
ženibu kad t-k saw bute pagerint.
ŽINES ISZ LIETUWOS SU-

WALK U REDIBOS.

į Kaime Wasiszkiose, Nauruies- 
tio paw, sudegi szita pawasary trio
bos ukiniku, Kriszcziuno Czebanau- 
Čko, Krauczuno, ZwirbloTrAm-twi/^-'

— Wysy laikrastci taip lenkiszki, 
kaipo ir lletuwyszki draudže idaut 
ne ejtu in Ameryka. Talsybe, Ame
rykas del iždykusu, Ira tai gerause 
moksline, ba wietojc pagerinimo del 
sawes, tai datirc dydžeuso wargo, ja
go tingėjo dyrbt būdamas namleje, 
tai Amerykas wysko Iszmokina ipacz 
kada geguže pylwc pradeda kukuot.- 
Del geru wiru Amerykas motyna, 
nes del pyktų Ir pasyleidusiu tai rusti 
moezeka.

Ne ira ka sakitic del tuju, kurie 
prasyszalina no waisko, tieje kad Ir 
ateina tai jiems Diewas padėka Ir 
trumpam laike dasydyrba sziokio to
kio turtelo, nes jago atkelauje tok i 
ka baigi pragert ūke arba jau tosos 
ne toko, tai tlel toki Ameryke arszeu 
ne kaip Syberyjo, ba ne stenge dyrbt, 
o prlek tam senatwe. Ejdamas in 
Ameryka tokis prasyszerlas ūkininkas 
mysllje, jog tenals tiek užsydyrbs, 
kad gales saw kas dien atsygert, nes 
nebagelis pabiusta sawo mysleje.

Daug walklnelu in Ameryka at- 
wiksta par godumu, ba jago Ižgirsta 
jog Jonas parsiuntė tiek rublu, o Sy- 
mas tiek, o tai in puse metu sawo nu- 
kelawimo in Ameryica, tada bukie 
swelkas, jau desetkai wiru pasyren- 
ge In tąjį piniginga skllpa kur syda- 
bras ant ulieziu metosy. Arba tegul 
katras parsiuneze sawo fotografie In 
J.Ietuwa, o pamato juodai pasyre- 
dusy, su suiaižltals' plaukais ir su 
lenciūgu no ziegorelaus, tai tada bū
kle sweikas. - O ne žino kwailukai 
jog tąsys juodas surdotas, kelnes, 
bruslotas Ir tieje • czebatai, plgeus 
kasztuoje ne kaip insytalsymas wie- 
jios sermėgos, ba už dwylika doleriu

ežio.
j Balandžio 24 diena, kaime klet- 

kinikuose, Wylkawyszkio paw. su
degi triftbos Jnrgio Kalwaiczio. Bu
wo intrauktos in ugnewa ant 480 
rublu.

į Bal. 20, kaime Skcrsabali, Kal- 
waryjos paw. sudegi triobos Mikčiui, 
Solotko, Intrauktas in ugnewasint 
440 rublu.

į Bal. 18, faliwarke Karalkrėsli, 
Wylkawyszkio paw., nuskendo 6 me 
tu kūdikis Petras Jankauckas, sūnūs 
J uozo Jankuucko.

į Bal. 24, aut lauko fal. Naiije 
Freda, Senapiles paw. susyemi du 
wirai Ludwikas Waiczaitis, 28 me 
tu, su Jurgiu Stražinsku, 20 metu ir 
taip smarkei griuwo aut žemes, jog 
Waiczaitis in antra diena numirė.

į Bal. 28 kaimo Papilwije, Seua- 
piles paw. pustretiu metu mergaite 
Maryjona Aliszauckiute inpuolej In 
duobe kuroje buwo wandenio Ir Nu
skendo.

į Bal. 29 diena, kaime Lankefcsz 
kiu, Wylkawyszkio paw. nuskendo 2 
metu kūdikis Wincas Bindoka. ■ 
J į Bal, 30 diena, Iž dwaro Kaimelio, 
Naumiestio paw. pats ponas, Ludwi
kas Wasiak, kurys ira ir gidinitoju, 
WaZewopas ligoni sawo arklcis,#oje 
pasybaide, bryczka sudaužė ir1 ji ji 
taip pažeido, jog in urna laika nuBiire.

Bal. 23 d., ties kaimu Botiri- 
niku, Wylkawyszkio paw. upeje 
Szeszupe, rado prigirdita ka tik už- 
gimusy kudyki mergos Magdės Lts- 
topadskiutes, kuri likos paimtu in 
kalėjimą.

+ Bal. 25 d., ne toli falivafko 
Dwaraliszkiu, Senapiles paw., "ha- 
krasztije Nemuno, rado apipuwifey 
kuna Antano Sewinsko, kurygh^u- 
skendo 29 Lapkriti praeita meta. \

j Bul. 26 d., mieste Suwt^lkuise 
nusyszowe Iž Wilniaus Elana Kry. 
žanauckiute, 29 metu mergina. ’

N .
į Kauno gubernijo, Raseįniilifia- 

wiete, pagramoneziu par. kaiRie 
Graužuose, ne senai Jonas Pudžlu- 
welis, arba kitaip wadynamas „Sze- 
putis” 70 metu senumo užmuszy sa 
wo sunu Antanu Pudžluwe)i 30 me
tu wira.

PASAKA INWIKUSY METUO- ’ 
SE 1867.

Szeszioliktojo sziintiueczio 
gale atwažewo in Maskuwa 
Konstantynopolaus patryarka 
Jereinias; par cara Goduuowa 
malonei pry imtas, gawo apsz- 
czei pyningu, Maskwos arke 
lieju Jobą pakele in Maskoli- 
jos patryaikus, jo vvaldžei pa
rvedė wysus arkeriejus ir leido 
inszwenst naujus. Teip dary
damas, atskire Maskwos ar- 
keriejiu po kitas-kita buwo pa 
tryarkais, isz kuriu paskutynis 

•isz gimines caru pradėjo draust 
cara Petra dydyji; todėl tas ap> 
maudyngas caras, patryarkui 
mirus, nebedare naujo. Arke 
riejams meldžiant, kad duotu, 
mete sawo szoble ant stalo ir 
szauko: “Asz pats esu patry 
arkų, kito neturesyte!” O del 
dydesuio parodymo sawo ku- 
rnngistes Petras ciesorius 3 kar 
tut raiszes laike. Bet kokios 
galėjo būtie tosmiszios neszwes 
to žmogaus? Kas to nenuma 
uo? Ta matydamy, waitoje 
maskolių aikeriejei, bet neture 
jo galibes atsyspyrt. Par ta 
sawo darba caras padare staez- 
tykiu arba prawoslaunu tyke- 
jima tyktai tykejimu wieuos 
maskolių ciesorystes. Rejke- 
jo tuokart wysiems arkerejems 
melst ciesorius, kad jis negriau 
tu ailos par amžius bažniezioje 
esanezios, bet gal parsygandes 
ciesorius tylėjo ir paliko ne 
szio ne to. No to laiko cieso 
rius skaitos galwa maskeliu ty 
k ėjimo ir aokszcziausin bisku- 
pu; nore ir nėra klieryku. Mo
teryszke pagaliaus būdama cie 
soriene tūry tokia pat dwasysz 
ka wiresnibe ir galibe. Ar-gi 
ne juokai? Patys maskolei 
wadyno ta tykejima wysupyr- 
mu blagoczestiwu, paskui Grai 
korusiszku, szendien prawos- 
launu. Caras Petras sugriowes 
bažniezios iustatymus, instenge 
teip wadynama szwenta syno- 
da arba susyrynkima.

Klause Tamoszius: “O kas 
tas ira synodas?” Popas atsa
ke: — “Ira tai atskirys senato 
kurys taiso maskolių tykojimo 
reikalus. Nieko ten nėra szwen 
to, sėdžia rods keletas arkerie- 
ju, bet pyrma wieta tame szeip 
jau jenerolas; o arkeriejei ta 
tyktai tūry daryt, ka tas jiems 
prysako; todėl wysur waldo 
tyktai szeipjau wiresnibe. Dwa 
syszkos galibes nuo Wieszpa 
ties Chrystaus instatytos ir pa 
liktos butynai Maskolijeje ne
teko. Reike tyktai pasystebet 
jog ir patys arkoriefej jos szen 
diena ir gedauty nebegedauje.”|(J. U.VUO 1* ..vi

‘ Tar* Tauioezius:

— Bet rašyt tas synodas ir 
gerai redo?

Atsake popas:
— Kas par gerybei Szitai 

atėmė eerkwiu turtus, pryware 
popus prie pastaros ubagietes 
ir dabar tie, nebagai,* tūry pa
tys žeme art, bernais būtie. Juk 
Maskolije ueiszskirsy popa nuo 
burloku. 8uwarže mus kaip 
szunis ir suwysu paniekino. 
Maskolijoje newienas žmogus 
neleidže popa in sawo namus, 
tūry ji už berną ir ubagu. Da
bar cze Lietuwyje mums po
pams dydesne alga padėjo, bet 
Maskoijoje tykra ubagiste. — 
Padaugino mums alga justi ] o 
nu pyningais. Jenerolams su 
pulkauninkais suteikė wale 
mus popus in waiska arba ka
riuomene atyduot: Tai sy n gai 
wienas pulkauninkas giles 18 
[topu in rekrutus atydawe; tyk 
tai wiena sunu gali iszrynkt 
sau tewas. Szendiena dydei 
spaudže maskolei kataliku K u 
ningus: Gerai kad jie netury 
dar moterių, ka darytu su pa- 
czioniys, su waikais sziokioje 
gadynėje? Dabar wieni būda 
my weikiaus wyska gali isztu- 
ret. Dar szitai Popiežius už
meta už juos žody,szauke po 
wysa pasaule, ant maskolių, 
liepe melstys už katalikus; ki 
tu krasztu kunjngai prowida 
my maldas sako pamokslus ir 
gali sukelt wysa Europa ant 
maskolių. O už mus popus 
kas užstotu: Kad ir wysus isz 
karstytu ir iszpjautu, niekas 
nieko ne sakitu. Taip tatai 
mus waldo tas szweutas syno 
das! Asz esu unioto kuningo 
waikas; szendiena skaitaus pra 
woslaunu, bet neapkuneziu to 
tykejimo, kaip nelaimes.

8ako Tamoszius:
— Del ko jus tewai, neapsz 

wieczete sawo burloku, juk jie 
moka tyktaj iskypai žegnotys, 
o daugeus nieko? Del ko pa
mokslu nesakote sawo 
wiese?

Tolaus bus.

eyjes ir kitas maldas kalbėjo*. 
Ir iszklau.se Wieszpats Diewas 
jiu praszimo.. Szitai praejusem 
mete 1889, dienoje Panos Ma* 
ryjos Ražanczines kilo ligonis 
no lowoe. Toje tai dienojo 

! pryduotas del jiojo tarnas, isz- 
ėjo- isz namu su kokiu tai wei- 
kalu, palikes, sawo ligoni tam 
paezem buwyme - gulinty bei 
žado. Praslinkus walandai, 
kada jis sugryžo, rado ligoni 
waiksztiojeuty po kamarėlė, o 
kada paregėjo sawo tarna, pra 
džiuges tarė: — Stasiau, Sta 
siau! apėmė ji ir pabuczew<. 
Paskui tarnas paklausė jio, ko 
kiu spasabu atsykele, ir prade 
jo taipapsakmet: “Man pasy 
rode szwenezeuse Pana Maryje 
su Wieszpacziu Jėzum ant ran 
ku ir paszauke: “Kelkis, ga 
n a taw gulėt,” ir asz tan paezia 

1 walanda szokau no iowos ir 
waiksztioju ir kalbu.

Dabartės walgo kaip swei 
kiauses žmogus; kalba iszmin 
tyngai;— kas buwo pyrm ligos 
-nieko nepamena, ir poterius 
užmyrszo; tarnas iszmokino ji 
žegnotys ir dabar nuolatos žeg 
nojesy. Dabaa sedy užsydares 
kamaraitėje, no žmonių szalina 
sy; pecziu pats kuryna, tyktai 
malku kas kitas prynesza. 
Kaip tyk aplinkines giwento- 
jei apie tai dažinojo, jog stebu 
klingai likos pasweikiritas, pra 
dėjo ji atlankinet ir kaip už 
szwenta laikit, kurys tokiu 
lošk u dastojo no Motynos Die
wo.

oSzenaudoryje anttuzynu.
Rugojo pyrma, jog ne tūry 

lietuiryszkū kuningu, ne girdi 
pamokslu, taituoui ir ižtykal- 
bėjo. 0-gi jus nelaimingi su 
tiverymai! kuom dabar galite 
išmeluoti Ar tai gražu, jog 
augelskos gazietos pradėjo gar 
syut, kad prie Lietuoju prade 
jo welnei kabyutysl Ar-gi 
jus kvaili a irinai ne galite gi- 
weutie kaip muso šmotas ty
lėjimas mokina? Ariumir- 
Įiai nelaimingas kaip ta iv c ta 
<o tewelei mokino. Ne ge
rai damte-ne gerai! Pažiūrė
kite in tykrai mokintus, žino 
uis, ar jie ne intyki in Diewa! 
0 jus ka, ne wienas literos ne 
patinstate, o drystat pyktų- 
džiaut ant Dievo ir saw tyke 
jimo, Jau adų Diew skaitlis i 
tokiu weraiu mažinasy o gal - 
ir suvys iszniks. ba jau mato 1 
mai Dievs parode stebuklą ‘

rie likos iszluoauoty no wtdnio

cerk-

Turyme apraszirnus apie wy 
sokius stebuklus: apie Motyna 
Diewo Asztram Brome Wilniu 
je, apie Czenstahawa, Gerczwa 
da ir daug kitu wietu ne sus 
kaitytu. Ne wienas awyngal- 
wis tauszke, jog tai ira iszinys 
lu kuningu ir da kitaip. Ne 
wienas sako, jog kada kitados 
žmonis buwo tamsus, tai greit 
in byle ka intykejo.

Diewas VVysogalis, Diewas 
amžinasys, ne palowe no amžių 
del žmonių daryt stebuklus nes 
ir dabar, kožna diena datyre 
me tokius jau kaip ir pyrma. 
Szitai ne užsenei (raszo lietu- 
wys'zkas laikrasztys iszejnantis 
wokieeziu Lietuwoje “Ūkinin
kas.”) Kretyngos klosztoryje 
Kuningas Sypawiczius pargule 
jo daugeus 4 metus ant lowos, 
kaip medys, be waldžios; gule 
jo po kėlės dienas kaip negi- 
was, su užmerktomys akimys, 
be jaustos; wiena karta gidyn 
tojus dure jiam adata in ranka 
tai ne parode jokio jautymo. 
Atwažuodawo pas ji wysoki 
gidyntojei, nes ne wienas ne 
pasakė, koke jio liga. Ne wie 
nas žmogus kalbėjo, jog tokiam 
žmogui geraus butu numyrt. 
Kad jau žemyszkieje gidynto 
jei negalėjo jio ižgidynt pažis 
tamieje ligonio, ipacz dawatke 
les ėjo jeszkot pagelbos pas 
Aukszcziausy, dangaus ir že 
mes Gidyntoji. Ant tosos in 
tencyjos atkalbynejo jieje Ra- 
žanezius, apwaikwztynejo iSta

Antras stebuklas atsytyko 
szieze Ameryke. Du waikinai 
iž Szeuadorio likos apimty pyk 
ta dwase ipacz wienas. Ir jau 
tai p buwo su juom bloga, jog 
bego in laukui kaip tykras pa 
dukelis, jog palicmonai sūry 
szia norėjo siu.nst in pus-gal 
win namus, o kity myslijo jog 
aprietas par pagedusy szuni, 
dawyneio rodą idant kraujo nu 
leist ir numaryt. Bet atsyra 
do iszmintyngas žmogus, po 
nas R##įėcze iž Szenadorio, tas 
nuėjus in užtwara kurojebuwo 
uždaryras, paėmė ji in sawo ap 
glauba (apieka) dawe pyrmeu 
se atsygert szwentynto wande 
nio ir tuoj aus protą gawo. Priesz 
nedele likos atwežtasin 11a- 
hanoy City pas lietuwyszka 
kuninga, Jo Mil. Abromajty ir 
kada kalbėjo iu ji kuuingastai 
turėjo knmsztes sugneužtas, o 
kada kuningas paklausė: — 
Kam laikai sugneužtas kunisz 
tęs?— tai atsake:

— Kaip asz dwasyszkas te 
weli laikau kumsztes, tai man 
welnei ant sprando ne sėda, o 
kaip paleidu pyrsztus, tai tuo 
jaus ant sprando kabynasy.

Toje tai dienoje atliko spa- 
wiedni sz. o ir ant rytojaus pa 
naujinias pryeme Poną Diewa 
ir wysy welnei atsytrauke. — 
Ir kitas panaszus jiam tuju los 
k u dastojo Mahanojuje. Kaip 
rodos par kelis metus ne buwo 
prie spawiednes, nes to tykrai 
ne galima žinot, tai pas spa- 
wiedninko ira žinioje.

Ar-gi mažai tokiu cze tury
me Ameryke, ka giwena kaip 
giwulei. Iu bažnieze ne ejna, 
kuningus už niek laiko, snukei 
kaip daržynes, o apie spawied 
ui tokiems ne neužiuikie.

Diewas kantrus, welnesstaigus 
ir kaip rodos ne wienas par ta 
ii porodita stebuklą atsywers- 
prie Diewo. O tai waisys 
“Baisojo Barzdoczaus” kurys 
tiek nekaltu waikinelu welniui 
pryspasabijo. Najorke tokiu 
werszin gali ant kapu rokuoty
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Szitoje praejtoje nedeleje, 8tewart* 
cze Mahanoy City, baisei aby 
tyko, o tai ant pryklodo de

< žmonių. Pasymilejo no kokio 
tai laiko katalikisžku teivu 
dukra su kokiu tai kitwieru, 
kuros tewai giwena tam pa 
czem name, ka ir Liefuiryszh 
dnikme “Kaulu” talpyuasy. 
Tewai tosos merginos ne veli 
jo dokterei užsydet su kitirie 
ru, tas pats ir tewai tojo jauni 
kio draudė tunui, idant tas ne 
užsydetu su katalike, vienok ! 
tosos abyszalines drausmes bu 
wo ne vaisyugos ir jedu neką! ' 
toje meileje laike paprastynas 
kaip du jauni. Szitoje nedelo 
je nuėjo pasyiraiksztinet ir a 
pie lOta adyna vakare likos 
pagriebty par beganty treina 1 
aut Redyngo naujo geležinke 
lo, kurys toje dienoje ka tyk 
buwo pabaigtas. Fajermonas 
ir maszynistas par wJai pate 
mijo taja nelaiminga pora 
likos iu szmotus su važinėtais.

j Tasjauoikaitys wadynasy Josi
McCullough 20 o mergina Ma 
BY Bjcilbt 17 metu.

Ar-gi tai ne matoma kora 
Diewo ant piyklodo wysiems. 
Kerszijo abudu sawo terrains 
jog te žines joju ižbega ir jog 
judwieju niekas ne atskyrė -, 
abudu likos dalipstety korone 
Dievo, ba ne klausė sawo levu 
kurie newelijo ne ejtie pasy 
waiksztiot

je tnryme kelis pasyleidelus it 
szlupyszku apasztalu. Del to 
kin latru nieko ne reike, o j& 
go ir kada uutyvdlu in Dažni 
oze, tai miestu par ciela noba 
žeustira. Laike be-darbes nie 
kuom ne užsyima tyktai alum. 
Laikrasztiu jokiu ne skaito La 
ka jiems laikrasztys geluoje. 
o kaip rodos ir skaityt ne mo 
ka, tai jago kada negere, tai' 
priesz saule dantys szilda. |
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Geros rodos.
Nory būtie ne prygulincziu 

niekam saugokis skolų. Pyr 
mutyne skola, ira kaip pyrmu 
tynis klaidus žingsnis, kurys 
traukeiū prapulty. Pairai 
gai, gėry, ka dewy, tegul buna 
tawo. Atsynrinkie wyrados a- 
pįe tai, jog tasai, kam esy kai 
tas, buna tnrtyngesniu ba pa 
lukas ir del miegautio auga, 
nes tu kelsy biednesniu, ba 
parnakt tawo skola užaugo. 
Ras skolina pynmgus tai daug 
iszleidže, o kad ne t . ,
ne inleistu.

Nnytykek gero pa ywuly 1

iszklau.se
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-nieko nepamena, ir poterius 
užmyrszo; tarnas išmokino ji 
ieguotys ir dabar nuolatos žeg 
nojesy. Dabai sedyufeyiuei , 
kamaraitėje, no žmonių salina j 
sy; pecziu pats kuryua, tykiai ' 
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de, ant maskolių, 
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I kojos tarai, neapsa 
savo Wohl, juk jie 
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is nieko! Del kopa- 
nesakote sawo cerk-
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Antras stebuklas atsytjii 
szicze Ameryke. Du vaikini 
ižSzenadurio likos apimtypjl 
ta divase ipacz vienas. Irju 
taip buvo su juom Moga,jo» 
begu in laukui kaip tykrtųz
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lanoy City pas lietuj I 
kuuinga, JoMil.Abrontajif ■ 
kada kalbėjo iii ji kuuings# K 
turėjo kumsztes sugūeužir-.> | 
kada kuuingas paktais: -1 
Kam laikai sngneužtis ku® Į 
tesi- tai atsake:
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weli laikau kumštes, tau11 ■ 
weluei ant sprando nessta1 ■ 
kaip paleido pyrartM)tai* ■ 
jaus ant sprando kaby®’ I 

Toje tai dienoje atliko ? I 
wiedui az. o ir ant rytoji^ ■ 
naujintas pryeme PomM I 

; ir wysy weluei atsyimb' ■ 
' k kita pamos jisml^i

rodos par kelis metusM^* 
prie spawiednes, nestoljH 
ne galima žinot, taip# f1' 
wiedninko ira žinioje. ;

Ar-gi mažai tokiu I
me Ameryke, kapinei 
giwulei. lu bažniae D | i j
kuningus už niek laiko, «•" 
kaip daržynes, oapifS|‘v< 
ni tokiems ne neutiufe- 
Dievas kantrus, wete’8’? 
ir kaip rodos ne wieuMf*’; 
ii porodiU stebuklą 
prie Dievo. 0 tai W 
■‘Baisoje Barzdotais' 
tiek nekaltu waikiodii*^ 
pryspnsabijo. Najorki^ 
verszin gali ant kip»^**

o Szenanduryje ant tuzynu.
Rag°j° pyrma, jog ne tūry 

lietutryszkū kuningu, ne girdi 
pamokslu, taituom ir izsykal- 
bėjo. O-gi jus nelaimingi su 
twerymai! kuom dabar galite 
izsymeluot ? Ar tai gražu, jog 
angelskos gazietos pradėjo gar 
synt, kad prie Lietu will prade 
jo weluei kabyutys? Ar-gi 
jus kwaili awinai ne galite gi- 
wentie kaip muso szwentas ty- 
kejimas mokina? Ar uzmir- 
Bzai nelaimingas kaip tawe ta 
wo tewelei mokino. Ne ge
rai daiote-ne gerai! Pažiūrė
kite iii tykrai mokintus, žmo 
uis, ar jie ne intyki in Diewa? 
O jus ka, ne wienas literos ne 
patinstate, o drystat pykt'-v 
džiaut ant Diewo ir sawo tyke 
jiiuo. Jau aeziu Diew skaitlis 
tokiu wersziu mažinasy o gal 
ir suwys iszniks, ba jau mato 
mai Diews parode stebuklą 
ant tuju dwieju waiKbielu, ku 
rie likos iszluosuoty no welnio 
žabangų. Ir szicze Mahauoju- 
je turyme kelis pasyleidelus iž 
szlupyszku apasztalu. Del to 
kiu latru nieko ne reikė, o ja 
go ir kada nusywelka in bažni 
cze, tai miegta par ciela noba 
ženstwa. Laike be-darbes nie 
kuom ne užsyima tyktai alum. 
Laikrasztiu jokiu ne skaito ba 
ka jiems laikrasztys geluoje, 

, o kaip rodos ir skaityt ne mo 
ka, tai jago kada negere, tai 
priesz saule dantys szilda.

* * *
Szitoje praejtoje nedeloje, 

cze Mahanoy City, baisei atsy 
tyko, o tai ant pryklodo de 

* žmonių. Pasymilejo no kokio 
tai laiko kataliki«zku tewu 
dukra su kokiu tai kitwieru, 
kuros tewai giwena tam pa 
czem name, ka ir Lietuwyszka 
drukarne “Saules” talpynasy. 
Tewai tosos merginos ne weli 
jo dukterei užsydet su kitwie 
ru, tas pats ir tewai tojo jauni 
kio draudė sūnui, idant tas ue 
užsydetu su katalike, wienok 
tosos abyszalines drausmes bu 
wo ne waisyngos ir jedu nekal 
toje meileje laike paprastynas 
kaip du jauni. Szitoje nedelo 
je nuėjo pasy waiksztinet ir a 
pie lOta adyna wakare likos 
pagriebty par beganty treina 
ant Redyngo naujo geležinke 
lo, kurys toje dienoje ka tyk 
buwo pabaigtas. Fajermonas 
ir niaszynistas par welai pate 
inijo taja nelaiminga pora 
likos in szmotus suwažinetais. 
Tas j au nikai tys wady n ašy John 
McCullough 20 o mergina Ma 
by Bjckley 17 metu.

Ar-gi tai ne matoma kora 
Diewo ant pryklodo wysiems. 
Kerszijo abudu sawo tewams 
jog be žines juju ižbegs ir jog 
judwieju niekas ne atskyrė.— 
abudu likos dalipstety korone 
Diewo, ba ne klausė sawo tewu 
kurie newelijo ne ejtie pasy 
waiksztiot.

Geros rodos.
Nory būtie ne prygulineziu 

niekam saugokis skolų. Pyr 
mutyne skola, ira kaip pyrmu 
tynis klaidus žingsnis, kurys 
trauke in prapulty. Ra wal 
gai, gėry, ka dewy, tegul buna 

. tawo. Atsyminkie wysados a- 
J, pie tai, jog tasai, kam esy kai 

tas, buna turtyugesniu ba pa 
lukas ir del miegantio auga, 
nes tu kelsy bieduesniu, ba 
parnakt tawo skola užaugo. 
Ras skolina pyningus tai daug 
iezleidže, o kad ne skolintu;

> ne iszleistu.
g';i° k'‘Twi;‘Jy

AGENTAS EAIWA—KORCZIU

M a h a n o y City, ir del aplinkines.
— Kiek tyk kandasy par mrreskelu rnt —•

NEW YOHKO, PHILADELPHIOS, IR BALTIMORE'S:
□ o Hamburgo, Hawros, Londyno ir no prystowu Anglijos, Stotino, Breme
no, Antwerpo, Roterdamo ir kitu wietu, galite gaut pas mane pyrktle iai- 
vvakortes (szlpkortes) o Ir tykietus ant geležinkeli! in tolimeuses szalos A- 
merykoB. Laivai druty ir labai buna trumpa kelone par mares ba tankeuse 
in 8 paras par mares parplaukė. Sunczlu pynlngns in I.Ietuwa Irin kitas 
dales Europos ne padedu cze prekes bakožnas turyntys reikalą gali dasyžl 
not o apie wyska dažinos. Ne ejkite pas koki žida ar prusa, ba žinote, jog 
tie Ira dydžeuseis uewydonais del mus. D. T. BOCZKOWSKI.

mo su paskolintais pyningais. 
Kas ne daseke wertes pyningo, 
tam pasyskolijimas ne skelse. 
Lengwai atėjo, lengwai iszejo: 
tas tyk gali paskolint, kas mo 
ka uždyrbt.

Tas gali paskolint, kas par 
sawo paezeduma kiek susyde- 
jo. Kone wysy szendieninei 
amerykoniszki turezei pradėjo 
isz nieko: apsysbraija in nar 
sa, krutumą, kantrybe ir paeze 
durna, isz palengwo taisė saw 
kele, procewodamy locno skur 
do su paezedytais pyningais. 
Stewartas, wargingas waikinas 
iž Airyjos, turėjo paskutyniuo 
se metuose sawo giwenimo net 
pusantro milijono doleriu ant 
metu ateigos (dochodo.) As- 
torassunuS wargingo randaunin 
ko, paliko 20 milijonu doleriu. 
Steponas Girrard, waikinas.no 
laiwo, surynko 9 milijonus, o 
Korneliuszas Wanderbildas, te 
was tebirio karalaus geležiniu 
kėlu Ameryke, ponas 19 mili
jonu, pradėjo sawo dynsta kaip 
styryninkas ant laiwo.

Kada gidyntoius prysartyna 
prie ligonio, apie kury žino, 
jog purtosy ant imimo giduolu 
tada knlba: dryskie prietelau, 
pargalek sawe ir imkie taisės 
giduoles norynt josos ne gar
džios,- ba bus su tawym nieks!

Tai reike apsyejtie ir su li
goniu ant nepaezedumo ir rei- 
kie in ji sakit: Esy broli ligo 
niu, tawo liga szapnoje taw 
krepszi ateigoje, nes tawe ižgi 
dunsym; szitai spasabas sun
kus po taisybei, nes ižganingas 
pargalekie sawe o imkie paeze 
dus.

MILAUCKO
Parsyduoda gerausy kwietynei 
ir ruginei MYLTAI mesa ruki 
ta ir wysoki walgomy taworaj 
dydele kratuwe naminu daigtu 
drapanų czepatu ir t. t.

SziplioiTess!
parduodam aut gerausu ir dru 
czausu akrotu turedamy senau 
sės kompanias, galim gerau iž 
pildit sawo prietelu norą ne 
kaip kity. Pynigus sunezem in 
wisas dalis swieto tiesog in na 
mus pakolei kur kitur nuei 
syt dasyžinokit pas mus adre 
sas toks.

Melushey & Son.
108 "E, Cciil re str.

Shenandory Pa.

Sziupinis,
* Rursyjo giwena Samolowas, mas 

kolas, kurys buwo adjutantu Puga- 
czewo, ir buwo prie ėmimo Kaza- 
niaus ir Szimbirsko taiposgi kada 
bombardawo Szymbirska. Tūry da
bar 140 metu. Buwo apsudyntas in 
Syberyje ant daug metu ir dabar prie 
tos sawo welibos senatwes ira swelku 
ant kūno Ir proto.

* Gubernatorys New Yorko pa- 
twyrtyno nu*arte rodininku, jog re
daktorei Ir reporterei tūry būtie luošy 
no walsko o Ir tie katrie prygull prie 
„grand jury.”

* Rusyjo, mieste Ochcle, kokis 
tai P. J. Golowynas, pyrka no wieno 
nagingo žmogaus medynl ziegoreli. 
Ira tai ziegorells kiszeninls, wydutl- 
nlo dydumo ir wysy wydurcl padari- 
ti iž beržinio medžio.

* Wienas turczlus dovanojo del 
sawo dukters lelnkcs namelis, ka 
kasztuojo 8 3500.

* Pittsburge numirė turtyngeuse 
nigerka (muryniute) Ameryke. No 
keturlu metu lalkie szaltiai aliejaus, 
kurj Iszrado ant josos dyrwos, jog 
kožna diena Ijel atneszl 200 doleriu 
czistu pyningu.

* Traukije keturlu menesiu, isz- 
weži Iž Suw. Wal. glwulu, mesu la- 
szinlu ir pieniszku daliku už S 42,- 
148,794.

* Jago moterėlės ejnate pyrkt 
zerkola, o noryte gaut taisynga, tada 
rinkdamos, pridekite balta skepetėle 
Įirie styklo ir žiūrėkite: Jago zerko- 
le rodis taja skepetele, melswa gel
sva, ruswa arba kitaip, tada ne im
kite. Skepetaite tūry taip atsyinuszt, 
kaip ijje Ira.

* Amerigoi, Ga., numirė szltonns 
dienomis Susana J. Merrifled, kury 
par trysdeszlmts metu datalki pryža- 
dejlma. Mete 1860 ka-toki pasako
jo sawo wirul o kuriam ne patiko Ir 
uszplkias pasakei „Uždarik sawo 
snuki.”

Ir no to laiko ne pats, nekas kitas 
ne ižgirdo ijosos balso. Toji mote- 
ryszkė pyldo sawo prywaluma kaipo 
motyna Ir pati, ipacz Ir pagimdė tre
jetą kūdikiu, nes niekad lupu ne ati
darė. Kada jau reikėjo prywerstynal 
ka pasakit, tai naudojo tabliezele, 
kad ižaiszkit sawo norą, arba parode 
ant pyrsztu, ko norėjo. Myslljo, jog 
wela kalbės po smertes wiro, nes to 
ne padare. Kada wlras gulėjo ant 
smertelno patalo, prasze Ijosos idant 
norynt žodi prakalbėtu, parasze ant 
tobliozios: „Ne galu, negalų! Tegul 
man lllewas už tai dovanoje Ir pade
da. Ne galu.” Gimines myslijo, jog 
Ij ir užmirszo kalbėt ba myrdama 
norėjo ba toki kalbėt, nes jau josos 
žodžiu niekas ne galajo suprast.

* Kahforule nory Ir pasyrodit ant 
sv-ietines iszkehnes Czikage, ba ne 
tik adgabens szmotus auks.T nes ir 
stuobry no storo medžio Isz kuriu jau 
ne daug tūry ne toli no Tulave City. 
Ira tai tnedys wadynamas „Red
wood” kurys tūry 99 pėdas aplink 
arba 33 pėdas wydurio. Stuobrys bus 
roditas Czlkage 1893 mete. Deszlmts 
medkirczlu, kurie jau pradėjo kirst, 
turės par du menesus dyrbtie prie 
tojo medžio pakol ne nukirs. Trys 
lekszti vagonai bus reikalingi del 
tojo medžo. kurys swers 65,000 swa- 
ru. Buwo kalbėta Ir apie tai,,ar.ne 
butu galima taji medi pargabeni,in

Czikaga clelibeje, nes kaip rodos to 
ne stengs.

* Hlszpanijo pasyrode cholera ir 
jau septintos asabos numirė. Jago 
ne apmalszins, tai swieto ne mažai 
ižsmaugs.

* No Wilkes-Barre aplinkines, 
mainu ipspoktorys Williams ro tre- 
czio dysįrykto paduoda tokia rokun- 
da, jog par trauki 20 metu Iszkase 
anglu 110,352,715 tonu. Mažeuse 
iždave 1871, ba wos 3,000,000, o 
daugeuse 1888, ba net 8,684,493.

Par taji laika užmusze žmonių 
1204, Daugeuse užmusze 1884 ba 
net 07. Alete 1888 Iždirbo ta meta 
233 dienas.

Pajeszkojimas.
Win. Juknewicze iž Moreos 

pajeszko Jono Giraiczio, kuris 
giweno Mahanoitije ir priesz 
szitaU sekmines, pabėgo. Kas 
žino Kur jis buno, tegul duoda 
žine pas

•Mr. W. Juknewicz
Moreą Colliery, Pa.

Jonas Witkauckas, pajeszko 
sawo dėdės Antano Szeszkewe 
czaus, prosyko surdotu. Giwe 
no ilga laika Baltimoreje. Jago 
kas apie ji žinot tai duokit-žiui 
ant tokio antraszo-

Mr. John Witkowski, 
Box 281 Mahanoy City, Pa.

Kur buna Motiejus Ltidke- 
wicze ir Jo pati Ona Walyn- 
cziute, abutlo paejna iž par. 
Punsko. Ju pajeszko Kun. 
Jurgis Kolesinskas, dedu Onos 
Walyncziutes. Tegul jieje pa
ti# ar kas kitas duoda žiną ant 
tokio adreso.
Rey. Geo. Kolesinski.
L. Box 31 Mahanoy City, Pa.

Pajeszko Jurgio Montwillo isz Ma- 
ryalripoles para, jo sesuo Ir brolis, ku 
rie nesenei atwažewo in New Yorka.

Kas žyno wleta jo giwenimo tegul 
duoda žine ant tokio adresst:

Mr. A. Kowalevski
22 Ridge street New-York.

KaLENDORYS LIETUWY8ZKAS 
ANT 1890 METO, KASZTUOJE 25 

CENTUS.

Graudus Werksmai 
arba giesmes apie Muka ir sint r 
ty Ižganitojaus Jezuso Pono, 
kasztuoje tyktai 15 centu.
GeraUSE užeiga Freelande. 
pas Kazym. Boczkauska, ant 
uliezos 15 Walnut. Kur kož- 
nas gali gaut sawo kuna adgai 
wint. Arielka wysada gera o 
alus szaltas iž gerausiu salikių.

2 dalis link, wall.’
TALPINA SAWIJE:

No 1 Pas me r ;p.t<kiiį>l it toijje.)
Daina etragios Gelbndiencs.
Mokslai kaip daryt komudyjes eurynktos no
wysokiu kotr.edyjantu.
Juokingos pasakaites.

tol. trati.

„ i Pas merga tol. trauk.
Kokus—Pokus 
Spaszbai naminei 
Juokiu naša.

»» »»

„ 3. Pas morgą tol. irau.
Kokis—Pokns.
Numinei spasabal.
Daina.
Pasakaites.

tol. trai*.

„ 4. Pas merga tol. trau.
Kokus pokus
Spaaabai naminei 
Daina.
Jnok pasakaites.

M „

,, 5 Pas merga pabaiga.
Ponis bkrandžus
Jnok pasa-

„ 6 Ponas Skrandžius 
Juok. paša.
Daina Kapncyno.

tol. kraut

„ 7. Ponas Skrandžius pabaiga.
Jankiai — Joszkio Pagelba 
Juok. pasakaites.

tol. tran.

„ 8 Jankiel—Joszkio pabaiga.
APelnja.
Juokinga apraszymas apie 3 Židu 
tino ir wysokius atsytykimn.

s, apie j n muse-

Jt^k. paaa.
,, 0 Juokingas apriie/imas anie 3 židiis apie jn 

'kelooo* mneztiacs ir wysokins atsytykimue. tcl. t. 
Daina
J nok. pasak&ites-

„ 10 Juokingas apie 3 aidus ir t. L pabaiga. 
Cygonai.
Juokingos pasakaites.

„ 11 Cygonai pabaiga.
Juokingos pasakaites.
Rodos.
Gieemo sieratos.
Meile Brolisaka daina.

„ 12 Ilistoryje apie Ali—Biba ir 40 r n alkai esą 
kn, nntrotylu par viena ncwalninkia.
Juo. paša.

„13 Historyje Ali-Babn ir 40 raabaininkn t. t. 
Juokingos paša.

14 Ilistoryje AiiBaboe ir 50 raabuinijin t. t. 
Jtfobbigue parakai tęs.

Hns nory užiyraszlt hilkrasztlus Iž 
Vokietijos, tegul duoda tokius, 
cze autraszus:

Laikrasztis powanhi: “fcomaiczhi ir Lietuviu 
Apžvalga." Katalijiiszkaa laikrusztis, antraszas 
tokia:

Europa Gbrkany.
llerru Otto v Mauderode

• liuhe Strass.i N r. *48
Tilsit, (Ostpreusseu,)

“Ūkininkas.'’ I.letuwit»zkas laikrasztls, paskir 
taa icikalnnJH ūkininku. Aii!ra*zas.

Europa Germany.
Expwlition <les “Varpas”

Kuguit
(furJ.V.) (Ostproussen.)

“Varpas" literatnros, palitykoe ir mokslo, me- 
nesynis laikrasztys. Antrašas:

Europa Germany.
Expedition dės “Varpos“

Regnit (Ostprouseeu-)
“Szviesa” Antranzas:

Eckopa Germany.
Mr. Ernst Weyer

Tilsit, (Ostpreussen.)

Ar žinote kur gerausy waUo 
my toworai?'

O ar žinot kur npsukrns wirai ka kožnam pirki- 
kui greitai pasinžlje* Netoli ju reikie jeszkot, ba 
cze randasy < 'I t y, o tie ira

J. SZI’KAJT’IS. Pas tuos vi us 
gausyto wysckiu valgomu tavom ko tik žmogui 
reikalinga ant užlaikimu gin antes, o pigeus ne 
kaip kitur. Kas v iena karta pas mus atsylanki*, 
tni dievaži pas kitus ne ejs ir muso kroino iaiki- 
sys. Brolei Lietuvei Ii u r r r r a t iu mu
so kroiua. Wysne ezirdlngui užproszom.

T SZUKAJTTS,

III Y K R A 1 •QI E T U W Y S Z K A S

II a z 1 e t o n e P e n u ’ a.

rN senei uždėtas lietuwyszkaa salunan ant 
W y o m i n g uliezos No I 8 kur kožnas datyre 
swetyngo pryemimo. Gerausy geryn; ai randasy: 

ARIELKA,

L I K E R E I WYSOKI
W I N A I

O alus ir cygaral pads giresy. Wysy trunkal 
pargnbenty iž gerausu dystylarniu. Praezau wy 
sus pas save ANTANAS MOCKAJTIS may890

seine <lcl luietviwl-
11 i K U. No vienas sknndžesy jog eže Ameryke 
ne gali gaut pyrkt lietu v ji-zku kningu, o kad ir 
kur randasy, tai labai brangu, Asz žemeu pasyra- 
szes, pargabenan iž užmariu wysnkin kninku: his 
toryczu i, wyeokiu sakmių, moRszlissku talpos gi 
apie muso tovine Lietuva ir jos senas dejas ir wy- 
Hokiu dainelu; taipos-gi turu kningu su szveutais 
skaitiniais. Kas uoretu gaut katalogą su vardais 
ku kunigu, tegu’ pus mane paraeao gromata ir iu- 
deda už 2 centus etempa, o adresawojo taip:

Mr. M. M ocken iežiu e, 
Detroit, Mich

Ranclasy geras lenkiszkas szeupzus, 
kurys ima miera ir sluwa apywa 

Ins, no 
3.00

S 3,50
iv S 4,00

Ncszklte senus czebatus taisyt ba ge 
ral ir pvgei taiso.

PAS

J. A. Swaim &son.
nt uliczos East Centre num. 14

MAHANOY CITE.

MESYNINKAS! ’ MESYN1NKAS!!'
Buczerys!

— Shenandoah P e n n ’ a. — 
Del sawo widnzeiniu intaisiau pyrmaejle me- 

synieze su wysom maszinom del dyrbymo wysokiu 
deszrn kokiu tyk kas reikalauje. Mano krautuve 
je raiidasy wysokiu mosu:

GAWIJINES, KIAULINES,
WERSZIN ES, 1R AW INES

o wvs pynuaejlu. Mano krautuvėje kožoas gali 
Busykalbet: lietuwyszkai, lenkiszkai, angeiskal ir 
vokiszkui. Meldžiu pas sava ateitie,.o kas kar
ta pas mane ai kėlaus tas pas kita ne ejs. 174 !K).

ANTANAS BANISZAUCKAS.

iwsJona Rugieniu
—‘-'Freelande Pa.—A— 

wlenatyne lietuwyszka wieta kur ran 
dagy gesaiises ahis ir wysoki gėrimai.

Wysy wirai pas j* traukit, 
Ir to alaus paragaukit; 
O kaip karta paragaoeyt,

JtKllO. ■ Td pa*? teitus* ue keiuueyt.

Tarpe dwieju dipu

MAHANOY CITY, PA.
Ar žinote jog ten giwena IT įkas Ži 
i.inskas, pas kury kožnas datyre swe 
tyngo pryemimo?

Wietinei ir keleivei, 
Ejkit pas ji drosei, 
O kaip karta ton nžeisyt'

3-1- 90. Tai pas kita ejt no geisyt.

-A_i* jusat y.iiiot
PAS K A PYRKT MESA?

Jagn noryte gardu ir gera szmotrli tnrede mesoe, 
tai pamėginkite atsyiankit in mano mesytucze, 
kur gaiesyte ižeyrynktie wysokios kaipo:
Galwijenos, Werszienos, Avienos ir

Ke'ilienos,. Deszrn:
Rukiutu ir szviežiu, Luszi niu ir laszy. 

liuku, o ir vysokio
mesyszko tavoro.

Meldžiu wysu puguudotu motereln o ir virei n i* 
dant pas mano atsylankitu. Svaras pas manedy- 
džeuses o ir mesule pigeuse. Jueo vieužemis.

A. P. TAP,ARAS.
.Man rodos, jo’ wysy tinote mano mesynieze. —
Ateikit b-22 90

PLTKEUSE UŽEIGA PAS 
J. SM AIDZ EUNA 

llnzletonc, L’a.
Alus nuolatos szviežes, arielka tykrai rugine, O 

cygarai isz turkiezko tabako. Apie tai vysy ture 
kito pometyje. Be-to, bnna ant uliczos N. Wyo
ming No. 80. 5-22-90

1^” AR-GI NE GERAI
Pas Juozą Kaiwajty Szamokuoso galit® 

gaut pyrkt wysokiu tavoru reikalingu d-4 azda 
bos žmogui. ' 5-22-90

fflas įrašu 
arielku, v.inu, alaus, likieriu, 

ir cygaru pas
S. Mockajti, 

ant uliczos MAIN Shenandoah,

Ar žinote, 
ku ? Pas Sa- 
b a s t y o n a 

Mockajty 
sweikeuse ir 
gerause ariel 
kele.

Jago kas kele koki bankieta: weseile. krikeztinas 
ar ezermenis, tai daug pyningu užsyczeditu jago 
imtu gėrimus pas S. M< ckaiti, pus ta, kuri wy- 
sas Shunandoiys |>ažinsta kaipo taisynga wira 
Kas tik pas ji viena karta atsyianko, tai jau nie
kur no nory ejtie arielkos kaip tik in jo sklada. 
Jus moterėlės, jago noryte būtie sweikoe ir 
kad kožnas valgis butu gardim, gerkite iru kar
tus, ant d ii uos po czierkele isz to eklndo aru-lkos 
opamarisyte jog busyte sveikos ir linksmus kaip 
................................... styrnaites.....................................

JAU PAWASARYTS ARTY 
N AS Y O IK WASARA

Kožnas reikalauje szilto drabužio tiek suaugę® 
aipo ir vaikai, o ne tik ezilta nes ir aruta. Aoz 
ne tik turu duugibe drapanų wyeukiunee ir a>wi«- 
zu pargabenau, o kaipo ne kam tikus czesai tai 
l>ao mane gaueyte suvys pigei. Šutai wysoki ran- 
dasy kukio kas reikalai!je. Jago katras nurotu 
pas mane užnystcluol, tai ne pas viena ne ęjkite 
kaip tik pas mane o niekas taip grąžei ne pasus 
kaip mano szape.

Atekite ir pažiūrėkite o nesygailesyte.

Jona^Lavelle
18 East Centre St.

MAHANOY CITY, PA.
arty naujo “Un^n Nati»aal Banko.”

•?K u r g e r a s alus?
SIIaMOKUOSE 

—pas—

J. MAJAUCKA,
Ten užtai geras alus, ba ira krautu- 
we alaus. Jago kas nory talsybeg da 
sekt, togul nuejna in ta krautuwe • 
pamatys,

g A.ITIKIT

Ne užmyrszkite, jog obywatclis
W. WROCZYNSKAS 

uždėjo szapa apsyawymu: ba
tu, (czebatu) kurpiu, o taipos 
gi pryima wysokius pataisy
mus. Taip piį> ei pas ji, jog 
pygeus ne ira kromuose.

waikinas.no


TUB W£EK.bY

nriKx HliTORYJS -- uple—
Ahidymi. Urba stebuklingu lamp:'..

[Tolesnys traukis]

Sultonus klausė Ijosos meilingai Ir 
x su gerowe, no rodidmnas jokio žen

klo rūstybes. Nes pakol nedaivc at 
saki'»o, tai motore!, paklausė, ka to 
k: tūry skoterteje sniviniota?- Moty- 
na Aladyno pakeli tuojaus uždengi: 
)a no gurbo Ir di. įviliojo sultonui.

Ne galima aprasztt dlwu sultono, 
kokius turėjo, kada paregėjo tuosus 
brangius ubnolus. Akis pastate ir 
par geru 'valanda žodžio ne galėjo 
prakalbėt. Atsykivotejas truputi, 
pryemi , dowana Iž ranku motyftos 
Aladyno, nuolatos kalbėdamas:- 01 
kas tai do grožis! kas do skarbas!

Kada prysyžiurejo In wales ir įvy- 
sus obitoį-js p.Aalelniui apžiūrėjo, 
rare aįsygtlžes II: wez.yra: Žiūrėkit 
ir prypnžlnkle. pats; ar tra piftkesnys 
tlaigtas aįbt SWitsto kaip t'eje i.blu.- 
\ r <«/ -\^r. .

M ozyras ir ne galėjo -atsydiįvit.
— Ka m veliji apie taja dowafto, 

ar ne wert:is ira mano dukters? ar 
galu jlam atsakit ijosos?

Zodžei tie parv/ere ivi-zvra, ba ne 
nž senei ketino dukterų duotledii 
wl->no Jž.snnii įvezyro- Pabūgo labai, 
Idant sultonus saivo žodžio ne par 
miliniui. I’rvsyarlynd tada pas s d- 
tona ir iu ausy Į.rysy kiszias lare:- 
Slllieseuses iviesZĮ.nt.e, loji dp-.vuna 
ira įverta tn.wo dūkti r.-; nes meldžiu 
laives szwieseuses pone, idant tusti 
duotai laiko ant tryjn menesu aut ap- 
myslijimo o tada pasakiau; oda del 
to, jog mano sunns |>ar taji laika, 
ant kurio taip esy lošk a iv u, paryri:- 
pyns da puikesne dowana, i.e kaip 
Aladyno ne pažinstamo žmogaus.

Norynt sultonas žinojo gerai, jog 
tokios doįvanos niekur ne ras del su} 
tonaites, prisylenki ant jiojo pra.-zi- 
ino Ir no atsuki tosos loskos. Atsy- 
grižias-gi In motyna Aladyno tare:- 
Gera moteryszke, grįžk namon ir 
pasakikie tawo sūnui, jog jiojo no
rus meilingai prvimti, nes taip greit 
ne galu iszleist dukters mano, pako
lei ne sureno-i.n ko reike ant iždaivi- O
m®, o tai trauksis net trys menesus; 
tada duosit tvkra atsukimą.

Motyna Aladino sugrįžo namon 
linksma, jog likos'TsžRTa'isyta par 
sultoną ko smvys nesytykejo. Ala
dynas tuojaus suprato, jog rnotyna 
gera parnesza naujena, ha ėjo grei 
tai o ir ant įveido linksmai iszrode.

— Na Irka! mano motynele, ar 
gera naujena parneszi?

Ijje sėdus ant kėdės taip pradėjo 
kalbėt:— Mano stiliau, kad tawe ilgai 
ne lalkitie be žinios, pyrmeuse ta"' 
apsakisn, jog ne tory ko stebėtis 
api" sitierti, nes būtie linksmu su įvys. 
-Ir tuojaus apie vysk a papasakojo, 
kaip likos iszklatisyta, kaip sultonas 
kalbėjo, j*g nesyprieszino iždaivymu 
sultonaites už jo«os sūnaus. Dadaive 
ir tai, jog iž doįvanos labai džeugesy, 
ir kaip įvezyras ilgai in ausy sulto
nui kalbėjo.

Aladynas iž dž.eugsmo įves ne pa
dūko, kada taja nunjena ižgirdo. Pa- 
dekaivojo motinai už josos žlgius 
padaritus del jiojo ir jau bąwo mai
šaus. Nes tieje trys menesei iszrode 
jlam už Ilgai laukt, nes ka galėjo 
darit, sultono žodžei bmvo szwentl.

Tuom lai k Aladynas rokaivo die
nas ir adinas/kad iviena wakara mo
lyną ne tekus aliejaus iii žibinte, nu
ėjo in miestą, Idant pyrktie. Ir pare
gėjo įvysus kromus apkalszitus ža
loms szanamc rn.n.nt wy.su langu sto 
nėjo daugihe živakiu, ir tai kožuas 
namas buivo padabintas pagal isz 
tekle. Aut ulicziu szivaistesy suho- 
niszĮti tarnai. Paklausė kupczaus pas 
katra aliejų pyrko, kas tai gall but?

— O Isz kur esy mano poni? tare in 
Ijie kupolus, jog ne žinai apie Unksme 
szios dienos? Szltai .įvezyro sūnus 
žęnijesy su sultonaite. Ne už.Ilgo 
iszeis sultona'te isz pyrties n- ne tru
kus bus szlubas.

Motyna Aladyno ne norėjo dau- 
geus slausynet. Sktibyno namon o 
kada parėjo, wos galėjo atsykivept. 
Hado aunu (Žsytiesusy ant sofkos, ku 
rys a,ple tai neaytykej® apie ka iž> 
glrst ketyno.

.— Na, sūneli, atsysivelkinkie. su 
saivo talseis geismais. Sultonas žo
džio duoto nediilnlko, įvyska. permai
nei. ...

Aladynas pasz-kc kaip iž ugnies; 
pnszahki:- Ka kalbi motym, ar—gi 
sultonas žodi sulaužė? Kas taiv a,ik!.'

— Szitai du sžcndu'-i suirimas isz- 
Icidže duktere už įvezyro sunitus-— 
Ircze įvyska papasakojo ku mieste 
girdėjo ir mate.

Ižgirdes tai Aladynas,• nutyrpo, 
rodos perkūnas in jin įtrenki. Kas 
įeitas 1 utu saw gala pas-ydiu-ei, nes 
jis turėdamas lampa, tuojaus emesy 
prie ijosos ir pastumi įvijo sultonui 
duotis in ženklus už ne dal,ūkimą 
žodžio Ir taro in moti na:

— Motyn, asz myslijm, jog sūnūs 
įvezyro n^sydžeiigs szemikt, kaip 
saw prižadėjo. Asz dabar niuy luošu 
in saivo kamaraite, o tu tuom Įnik 
parengkic vakariene.

Motyna Aladyno dasyprotejo tuo- 
ji us, jog suims .josos imsys už lam 
įjos, idant parszkadit Simui nezvro 
su sultonaite. ir ne Mudu tame. Ala- 
dynas inejas in siuvo kamarlte, eme 
lampn ir patine; ir akitnieiko stojo 
priesz jin genjuszas k}aiistd”mas, ko 
reikalauji ?

Klausykim; ig i «žiol da ii Ine iei 
rluvh nuilsta, kada tik reikuiaivau, da- 
i>,ir ezeVim- apie daug 
d.dik-'i. Pra.-z'U ne senei sultAi.o 
idant duotu sawo dutere už pauze. 
Prižadėjo man ijaje duotle už tryju 
menesiu. Szendlen, ivli-toj': dagiikit 
ž' di, ivakarė. bii< sziitbas “ i įvezvro 
sūnum; ka tik d.įiuir aiph- pažino 
Gi! ir tykta’f. A; I tiuivus da-
bei no;u nu 1st, tai pats gnll sti-y- 
prot: iV'i'in idant, kaip tik jami.ivve- 
dže: suguls, paimtam juostis ir at- 
tiesztum oze pas mane su loiva abu
du.

— Prii tel — atšaki geaiuszas, - 
. plldinsu ku p-ysakiu. Ar da tūry bu 
kita pasasit?

Nieką o nieką ne turu dul\ar 
ka atsakit, - ir genluszas Isznlko tuo- 
jaus:

Aladynas sugrįžo pas motina; iva- 
kareniaivo spakainei. Paivalgias-kal
bėjo saiv ilga walanda apie ženrbas 
įvezvro stiliaus su sultonaite, rodos 
suivys nesyrupyndamas. Nuėjo pas
kui in saivo kamaraite, palikins rno- 
tynaj pQts-gj lauki geniuszo atn°- 
szantl 1-nva su uezyriiku Ir sultonai- 
te, kai prysaki.

Tame laike palom je sultono buivo 
parengta dydele besieda, del kunin- 
gaiksz-jlu iž įvysn sklipu ir prasytrau 
ki igi įvellkam laikui. Kada jau wys- 
kas pasy baigi, sūnūs įvezyro-ant duo 
■o ženklo no p.-irdi'lojuu* romlkln. 
nusydaive paskui jin In ,-miogsti be; 
kur buivo loiva parengta. Atsigulė 
pyrmutinis, o ne trukus likos atves
ta sultonaite par pulką mergų. Ta 
Isz pradžes lig ne norėjo llktie su 
tvirti, pagal badu tvysti mergų, nes 
motyna pati pamaezijo i jei nusy- 
rengt. Paguldo ne, trukus ir pati su 
tuliku męrgu Iszejo palikus saivo dūk 
tere su įvėzyruku. Vi’os durys užda
re, saitai genluszas, ne duodamas 

Jajk.o pasyseust del jaunaivedžlu, pa- 
'griebl loiva Ir akimlerko nuueszi In 
griuczele Aladyno.

Aladynas nekautrei laukdamas jau 
naivedžiu o kada paregėjo gulinti 
įvezyruka szale sultonaites, tarė su 
pytumu In geniusza:- Uždarikie jin 
In maino szikininka, o sugriszkie cze 
rito anksti kaip pradės szivist.

Tuojaus geniuszas pagriebi nog to 
tvos ivienmarszkini įvezyruka Ir mine 
szi lenais kur Aladynas prysaki; ten 
jin paliko apimta smarive, jog ne 
pasyjdlnt ne galėjo.

Norynt Aladynas likos pats vvie- 
nas su sultonite, '.vienok prie ijosos 
nesyarlyno, ipacz paliko paeze ivie- 
na o pats nusydaive in kita ivieta, 
tarldamas: - Nesybaisek nieko sidto- 
naite, esy cze saugi, o norynt asz 
degu prie taivens dydele meile, ivie- 
nok pagododamas taive, jokios skran
dos del taives ne darisu. Asz ta tu
rėjau padarlt, ne del to, kad tawe 
nužemint, nes dėt to, jog taivo teivas 
taive man pryžadejo ir saivo žodi 
parmalni.

Sultonaiti apie tai nieko ne žino
dama, maž ka temljo ant žodžiu Ala
dyno, ir ne žinojo ka atsakit. Ižbai- 
mes drebėjo Ir žodžio ne atšaki.

Atsygule ant žemes szale bnvos 
Ir saldžel miegojo. Su sultonaite 
buivo Kitaip: del tosos naktys 
biuro laba! Ilgai, o kada jiamyslijo, 
jog SUDUS wezytos uždiirftas smyr= 
danUŽoje wldtoje, tai Ijaje ant towns 
rnett

Ant ritojaus ne reikhjo -Medynui 
trynt lampos del paszaukimo geni
uszo; pats sugrįžo ant paženklinko 
taiko.

— Szltai ešmu, tarė geniuszas in 
Aladyna; ka tolaus pryi-inl.Isy?

— Palmitic wclii sunn w< zyro. ;.c--. 
iri loiva ne guldik pas sulton.'.itc, tik
tai* nuneszk in tuja miegstube isz 
kuros paeinel.

Geniuszas pad iro, ka Aladyqas 
prysaki. lidkv ž notlo ir ta. jog sYd- 
tonlte ne wczvruka<, nemato geni- 
nszoį ano ne juto kaip juosus hefczi,

jatro butu

Wos <fcnlu:-7.aa'

nkiivumu paimtas cjo atl. nkil

Simus va^vro parssales Ir ižbaidinflts 
iriojo. Kada artvno<v prie towns d\įk 
terš, u ez v rūkas paszoko no žeriies 
ir nusydiiwe In paszallne stubįde

lojo.

pabuczeivo Ijaje ir paklausė

■'•telejo in ijosos welda, na 
ženklą nnhulfnio ant iiosos wel<

• Iii be-reikalo.

akoj", -i.ltonk

Likit' fyįii klienu, 
ift k<>N. Afz

ijaje, tai man apie

(Tolaus t is.)
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giwentoje!
norvii
svstorawodami, tai ne jokis ž 
mat -raino forumo ne atneša 
naudos Jaign papratimuose žn 
norą gero aprokawjmo ir užsvt 
mo, tai je greitai sulaukė ba

nom: ibi N auljonalnas 
pakolei noturos 

hunental to klausymo bus ne dasiek- 
tf, tai toke laime pagal musu abejo- 
ima jatrauKS tiktai in.<r szlekta da- 
svada. Tiktai iszmanimns i.’ gerumas 
gali prvduotie giwunlme žmogaus 
kantantuma. Padyd.ynimas tokiu tai 
'u-'ilvimn D ifi joi ir parodo vvienatini

tankeuse buna par labai dydela. ua- 
dlnama „laime”, tada tiktai žmyįes 
pasyjunta, kad jemis pyrmeus Įutįu- 
lejo prysyt.retie nori nt mažam pa- 

r.C.ze<Uime. I.uikė gaiu. ez-'su „SfSįon 
tas Panedelis” regularnei pllnaiv<sjo- 
sy; tas atsylsys arba pagiroimus kas 
nedela antrlnasy. „Kur ' tvysy dar
bininkai”? klausė ivicnas darbada- 
ivis pas pardetlni ant darbininku la
ivo fabryko. Tas darbas tūry burte 
konogreuczeuse pabaigtas, - pakelei 
stowl geras oras.

— Kagi dantie, ser, atsake ap
klaustas, dabarties Panedelis, oįda 
mano įvirai nepraleido ivysu siuvo 
pyningu.” Kunlngas Baid kaloeja- 
mas Ekzeterle del naudos Divasyfz- 
kos gidlniezios iszrožljo saivo miedia 
wo!ma, kad kazdlenln-r utrora dl,r- 
byninku prooeivojencziu ivllnoniuose 
boivelninuose ' darbuose prie akine- 
nu ir statinio namn dasleke ing Sep
tinis mlliouus sivaru sterlingu. J.-iigu 
tiktai žmogaus butu stenamas 'l/l'b- 
tie szilklnim audeklus boivelnipilis, 
geležinius padarus ir zoboivas, nir- 
ktie konoplgi.msc, o parduotie brin- 
gei, apd-Ti’btie žeme, setie kvvie&įlus 
ir augitie giivulus, giįventie CjKnI 
del pi ningu, tai toklauy, dalikiertles 
galefumem pasykeltie .,ukszt’..n s:{>i< 
su nacyoualnu pagerinimu. Neš a gi 
tiktai tame ira žmogaus stengim s? 
Argi jisai ne ttify jau kitokiu s >a- 
sabnutnu Ir palinkimu opriez są vo 
muskulmi jiareikalaivlunr?- Argtyio 
razumas ir szirdis ne tūry sawo pf|>- 
ivu ligel kaip ir jo burna. Arei nira 
pas ij dtiszios o tiktai ivlenas skilias? 
Argi laime ne pawidna turetie saįvi

ję pagerinimu notariszko st.gno'fciio- 
gaus, c jaustie pagerinime jo finek.es 
kos organlzacyjos?

Wieni pyningai tie ira da ženl lu 
laimes. Notura žmogaus priek’y 
gali būti ta pati. Ji gali stotie dšlug 
szlekcz.eu ne žiūrint ant pasydydypi- 
mo Iszeigu arba užsyturelmnl T«s 
pats pareina ir su daugelei padyijy- 
nimas ’.iždarblii’ daugelam žipontu 
duoda tiktai geresni spasaba adt už- 
ganapadarlmo saivo glivuliszkje'm 
papratimam, tuom tarpu ne syslasA- 
woje noturos paivldalns su fizimjn'i 
gerumu stono. Pa'dydinkit uždirbi 
ne apsziviesto mokslu daug djrbjfi- 
cziu žmogaus, o kas pasyrodls isz to? 
Tiktai tiek, kad kas jam geriau daug 
suivalcrintio ir iszgiartie, o neivut ir 
imjlcrlalnas į/eras stonus gtwebtoju/

lauš bus.

aCENTA J B E L “SAULES” ir “L i n I; s in n W a k a r u.“

ukw .i

(Iby • J. szymai .-ki GilbortuPa.

(iby. '1. Ol-xiii-k ite* Cleveland, Ohio.

Obv. •h.na-* S/..-sz k- u ju/.e, New York.

Ohy, Cini. leghcny.

(iby Jiir. ae, Mt. Carnn !.

(H»y. M. Wilczeuv kas , - i i:.l Kapiila.

Oijy. Jos. Ltnzy, E N celsior Pa.,

< -bv. M. Mu.kovUuzi m, Detroit, Mich.

Uhy juozae Maja MCklis, >l-.anwkin Ua.

(iby. r.-.n Wilka.’ M.iliatioy riant*.

Oby. W?... IU; -lt*. Uit t-=tor. Pa.

«»by. s. .i Mo< i s, s»i. iiantb’.ih I'a.

Oby. \nt.tuas-NV; įsnk ■ v ic <•* is/, i ’ ►••■Iambi

Oby. Jos. Kr.ilik • ••< ai -b illee

Oa r.-jh.-•-I.H .)•• r-'iste . lb’s“ ajrer.tu ip n-1
nin

nliczos Baltimore -N .

norv peczet su sawo war 
rdo, prie dalgio plunksna 
ogul atslunczo 50 centu

P. O. Box 31.

taisyngo kito wirotoli jeszkot.

■“ SKAJT1KIT
Jago kas ativažuojo. in Malianoy 

City, o nery pamatitlo pulku Salima

puik- I Isztalsytam
ir ture 'j

Skaitikii Wysy!

Jago kas atuaž ios fn s h c n a n d o r y ipacz 
llcdinigo geležinkelii, tegul niekur ne cjna kaip

-MAKAREWICZ1U,-
Ne toli Rūdingo dypo einant in mies 

ta po deszlnel szalei
AVysokiu gėrimu gali gaut kokiu 

duszele geidze kaipo:
IVYSOKlt' AKIET.KV,

WIXO L1KIEKU IR
llAItDAl’s ALAUS.

Ne uzmyrszkile jog giwena ant ullczos Eas
Centre Nunicrae 311- mayl-9

tik

PAS

J. S NaVVAKAI ! KA, 
rimdasy gernusy gerymai no kaip 

pas kitus:
Alutis ganius,

Arielkele siveika, 
cvgaru durnelis labai kwepe.

Wysy įvirai pas ji ejkit!

Imto litai Lietuwiszh
DruLarne

I.OCNASTYS

P. r. B. 0 C Z K A U S K 0 . 

.Uabnttoy -CJity, I’si.

Drukawoje wysa, kask tik t o reikaiauje: iszskirent taik 

laszti “SAULE”, ir “Linksruis Wakarus” drukawcje:

K-V : l'i . YJES DEL UKAIGI-Tll IVYSOKIUS TYKIETUS, KVITUS, AROMATAS t‘l-

L.l-Z.l > . ,.s ,ixr U liSEILKS, IVYSOKIUS PLAKATUS GARSYNANTIUS BALU, O TA1- 

• MS GI .t IŽUS ULAKATUS .11'11. KUl't ZISTE GRAŽUS TYKIETUS SL IVARDU IR PRA-

WARDE.

Darbas Inina puikei padarilas o pigeu ne kaip kitur.
Vi: .- liYliSZKlTE LKOl.EJ ,11'11-: SA U O ll'i LNZ’- .'11, KURYS KOKY DEL J US TARNAUT

-----T AM 0 SZ IUS BUTKEWICZE—.
AGENTAS SZ1PKORCŽ1U

del Nanticoke ir aplinkines; Užduoda szlpkortes ant gerasu druuczeusu 
<iu o tai įvysokiu kompanijų, l.eidžc prningus pigeuse in Lietuna, tiesng 
In namus ir gerause užmoka už ruskus rubles.

GROS E R — S Z T O R Y S

dydžeuses ne kaip kitu ir laiko szivležeusus, gerausus ir pigeusus waL 
gomus taivorus.

Duoda taipos-gl prietcliszkaszkas rodąs del sawo ivienžemiu ir už j ne’ 
užstoję jago pryreikie.

W y s y o .iv y s y e j k I t e p a s :

T. B U T K E W I C Z E
No. 11 Broadway Street

A N T I C O K E L» A.

PUIKIU WIRU
Jago k is noryte turetie puikina tykietna su eawo wardu ir prawardejtai niekur taip paikiujegati 

yte kaip tik (Irnkarneje “Saules.” Tie tykletai padabynty su puikioms kwietkoma wysoMo pl 
wydaio ir euwya pigei, ba nž tuzyna tykiai:

K>. :tr>. to, centu 1«1 S 1.2S.

Noryntvs turetie pu'kitis tykletus del nusiuntymo in sawo Tewine,gb 

mlneins Ir pažlnstamietns arbą del saivo mllimos, tegul saw užsysteluojei 

Reikle atsiunstle aiszkei paraszlta sawo warda Ir prawarde o Ir pynin- 

gus'par ‘Tostai Note” arba markom. Pyningai tūry but pyr- 

ma atsiunsty ant tokio adreso:

FRANK W. BOCZKOWSKL
Mahanov City Pa, Box 31

.1 O N A S 31 I Ė L I) A ŽI 8

SHENANDOAH E Pa,
Ira gerauses kretivsiUS ir tęifcjrĮigelists agbrtaS. Ižduč' 

da szlpkortes ant grciciieiisu ir drtitJztUSli laiiiti; *' tuipos-v 
glncze pyningus In LietubH-tibsog in nattids.

N’e tik iž Shenantlorio, nes ii- isz
A in e r y k o s galite* szauklyn su ttiis ret 

——: kalais:----- -
ADRESAS!

Mr. J. MIELDAŽJS,
BOX 106.

ShenANhOAii, Pa-

lu

naii! bi mail 
į Subscription only Two Dollars 

per year.
jjEFBKESTSTHEnTERESTSOr i 
feffuSS

i I CiXADA
Rites diwtiwg:

On«tateon«e.............. -
OwinehMeyw .............. ,,W'

MAtfANOY.CITY. PA t

įjįBB>traiMaawrcinro6T 

ornci is 6SC0SD rusa tunas

p, T. BOCZKOWSKI, editor

City, o oe iwo>ttna0 ^tesofui’ 

UltiepssjM*:

JkujOT ClTT, Pa.,

IBI 
tfflME

keis kalbėt.
Bttwa tai puikus 

ros; saulute szilde 
sogaspadyne neą 
žiimu dienos, ba ir 
rojo - buwo užiw 
swieto. Xo;ynt i

Tegul kai kalba, kaip Dory, 
nes tai taitybe, jog kitados bu- 
wo geresne gadyne. irie 
naa ilgai ne užmyrezo trysokius 
aeneiu jmsal'as, bu sn aezani- 
Djj-s kalbėjo. Szeitdien-gi 
szios gadynes wejewaikei gir 
dedamy apie senowes pasakas, 
tai ne klausyt ne nory ir sako 
newienaa: “Tai kaspyrma tai 
ne dabar.” Kas bawo, kaip 
buwo seneu? Szitai duonos, 
mėsos ir wysokis walgis buwo 
daug pygesuys ne kaip szen

sos bijojo.
Szitai baisy mu 

neszta par siintyi 
lesta karelus ne 
kis Juoziene, o kt 
sakita, idant pati 

■ii iuwies,o Juo; 
I paklauso siuBtyni

- Kiek jėgai 
so sawym edyku- 
brokszteli baigė i

-Edykulki 
, klausė nusydiwi; 

stowejo kaip nu
— Na, ar ue 

; dwaroku ir trys 
nin, ka mj’slije 
ralus ne apsyejti 
saisy in mane, k 
wo tvaikus,- pi 
tynio. kury? ne 
ka pradėt. Ju 
sei ne iszrodau. 
nosy o it kojos i 
kaip ir kožno.,

Siuntynis ni

los, o ir įvirai ne buwo taip pa 
syleidia kaip szendien. Szen- 
dien apie nieką nesyrupyna, 
kaip tyk apie kortas, o waka- 
re, Dietoje užsyimtie naudyn 
gaiš skaitymais ir sėdėt namie 
je tai renkasy in karezemas, 
kaip byte įn aivyli. Okokes 
tonais sžnektas tūry ir apie ka, 
tai Diewe susymylk. Apie pa 
pruwynia sawo kasdienines bu i 
ties ne myslije, apie dawyma i 
mokslo del sawo waiku, anaip i 
to nesyrupyna, tyktai lauke 
laiko kada sūnelis sukaks 10me 
tiro gales ejtie prie darbo, ma 
ma ruokuoje metus dukreles, 
kad tyk greiezaus turėtu 15 me 
telu o tada gerai galėtu atsy- 
gert no žentelu aluezeus.

Senowes gadynėje buwo kas 
kitas, žmonis kuoingelus ir ka 
ralus rnil^ pimieje sėdėjo ir 
apie ai-ieika žmonis ne žinojo. 
Jau tieje laikai ne sugryl. ki
tados karalei nesybijojo nihi
listu ir be baimes tarp amoniu 
radosy, ipacz kaip karelus Jo 
nas Sobieskis ir kity. Tai-gi 
apie senoives laikus apmyslijau 
cze norynt trumpai paraszit.

Bawaryjo pakalnėse, kaime 
Fiszbak, kada wieszpatawo 
Maksymilijonas-Juozapas, bi- 
wo ga’padyne garsynga wyao- 
je aplinkinėje. Kožuas ijaje 
pažinojo kaipo gera wyryke 
(knkorka) ipacz žuwys skanei 
wire. O wireli turėjo liežuvvi, 
jog niekas ne galėjo josos parsz 
neket, ne jiats Taradaika ne 
butu galėjas su ijaje ejtie ant 
dyspudu: par wien ijej buwo, 
ar ponas ar ubagas; ne dare jo 
kios skirtuwes. Isz to da la 
beus buwo garsynga apie ka 
ir pats karelus Maksymiliouas 
'kilnojo, o korys mėgo su to

Juozas ir pat 
judyno ii tosos 
rains atlankis, 
ba tuojaus pral 
mama trys tai 
apeyejs,tai kas 
Ba Mariukai b 
me.jago mama 
taip iisyžios, t 
bus;- irprasz 
naiynt szendiet 
szitai trymitos 
atkelawyma k: 
sudukteieMa 
kan priesxais, 
maželi pradeji 
win.

Meilingai pa 
Juozapa ir du 
nai dairesy ga 
ros tyktai tyc 
gal dabynasy, 
lus irsedesul 
lūs, kuruos ai 
pastate. Ne 
gaspadynes k 

i nematyt. 
) Jenerolas . 
i sykiszeskara 

ralus galisu 
prasezioke ii

tasai susyrtj 
kamine dag 
Mil. karybų 
lūs saw| adj 
sys nuejta 
Kardus trai 
iuwys. At! 
no in kamy 
dureleso in 
esy gaapad

— Juk 
gaspaderys 
' - Jo J
Umeta j-ar

wy.su
finek.es



