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Asz Wincas Kižis daneszu jums
ant p. J. Lietuwninko isz She Wiskas ėjo isz pradžios giarai, Ir O kada atradau ta punktą kur jegamastis Burba gauna wejo tai net smutna mano nelaimia kuri mane pa
wieszpatawo
tarp
mu:u
meile,
nes
nadorlo, tegul atwažuioje pas
—:o: —
matldaml meile ir sutaiką tarp mus asz pradėjau Alriszka džika szok- tiko 17 d. Augusto.
'—MAIL MATTER.—,
Jago koki seimai susiwie- joną Žilinską atsijimt ziego- nedorus žmonis, susimlsllno jie suardl tie be jokios muzikes, ir paszokes ta Asz ir Wincas Zilonisnuwazewom
trumpa szoki padekawoiau P. Die- In Szenadori kalektawodaml ant feru
t! j.
£aikrasztrs “Sau.’,kaipo sz- nijimo atsiliko igi sziolei ir ne reli.
ejnantiskatalikiszkoj. <lwaseje-pri atnesze jokio wnjsiaus del Liewui jog nor wiena iszmlntinga žmo kada jau pabaigėm buwo welus lai
Kokiu
budu?
Wažuokite in Niagara Falls
yvaio skaitit koznas Lietuwis, Ira tuwistes, tai szimetinis seimas
kas; mano taworszczlu nusiwede jio
Ot susimislino twert kita liga grei gų nusiuntė in Amerika.
ne ira priesaingu szweutam tikėji
Augusto 25 ba tiktai kasztuos czeu liga (clioroba) idant suerzini lie Irkis kaip galėdamas nesiduok to pažlnstamas ant nakwines o mane we
mui ir weda kiistancaius ant gero sawo ižduotes suwis ne iszpil- tikietai tenais ir adgalosSdole
kiam pilwuzul jodlt ant sprando, dil- dėsi mano pažinstamas, ale asz jio
tuwius.
kolo.
dins.
rius.
Ir Bumisllno pagadint jiuju war- gik pauodegį tokiam jegamastiui. klauseu mažu žino gera wieta ba asz
Kūninįas P. W.
Praeitas seimas kuris atsiCenzorių? dwaslszku rasztu.
norėjau walgi ir kaip isz rito iszwa
H. B. W.
da.
Priėmėm nog p. Antano
buwo Mt. Carmel buwo be jo
žewom tai da buwau ne walges jisai
Szinkoris kirsnos tilto, Olszewskis
Shenandoah 13 Augusto 94. sako alwa szlczion ir užsjome pas
kios wertes ir likos nutarta jog Shnmaneko isz Audenried ke Ragaiszls walkata ir wertelga swieto
UTedelmis Kalendom
Guodotinas Reditojau!
turis
dolerius,
isz
kuriu
poia
Strioka o kad jau buwo 1 po 12 asz
ateinantis sejmas bus Shena
Andriuszis ižgama lietuwistes, reksPraszau jusu patalplnt szitucs ke papraszeu walgit jis mudwiem pada
d
Jeriu
užraszem
ant
laikras-zmonas
Szpokas
arditojas
twarkos,
ir
dorije, bet Burba prijausda
Pintis (August) turi 31 diena.
lis žodžius apie musu jauna blaiwis- wi po koje keules da ne pradėjau
mas
jog jago bus seimas She- tio o pora inteikem pusbroliui kiti židbernel susitwari saw® liga įsi tes Draugiste kuri bus po apieka sz.
23 c. Filipo.
walgit kaip tuojaus uszpuole mania
nadorije tai ir jio prezidentista ilauiui, idant ataduotu in drau pirko czarteri ir jau misllno trauks Franciszkaus. kaip jau buwo prane- lietuwiszki lauferei apiplesze ka tu
24 p. Baltramiejaus
didele nauda ir wadžios wisus už no
szta pereituose numeruose kad drau rejau ir da nelaimingai sumusze jog
pasibaigs, usz tad- gi uzlaik gjste, kaipo mtnesine mokės sių.
25 s. Ludwiko.
giste blaiwistes arba temprenco lai- net negiwa ant uliezios iszmeti. A
ti.
apgarsino pet sawo „Vienybe”
Tie augszteu minėti grinorej paė
26 N. Samuelo.
Kis sawo pirmą susirinkimą 12 diena patinei dantis wls luoši, nes smakro,
jog seimas szimetinis atsipromė wiena panedelio wakara czarteri
27 p. Gethardo Juozapo.
25 dol nagr-dos !
Rngpjuczio 2 adina po piet kur ir kaulai sulaužiti.
28 u.Augustino.
wins Skrentuose, o tai del to.
Julus Bagdanawitze, apie ir ėjo prozentawotie Lietuwius poli- buwo ant paskirto laiko, pribuwo Pagal daktaro nutarimą, tai kaip
29 s. Nukir. sz. Jono k.
kad galėtu pribut daugeuse 24 metu, nug8Z i-', plaukai tam tiklszkam worde „head quorters”. daugelis jaunu wiru dasižinot ape ta
Ėjo jie in miestą bet nežinojo kur
sutwere dantis ir suriszo, tai sako ke
Burbiniu delegatu isz Wana- s is, tmi n.-nije ž'tikla ant kak
draugiste.
jiemreike eitie.
In trumpa laika Insirasze 21 suna turės nedeles turi teip būtie ir nieko
Ant nedelos 15 po Sekminių.
mes, Wilkes— Barre ir isz ap tos pi akir-ta mamose PawoKarczemnlnkas Kirsnos tiltas kairis
ir kur tapo iszrinkta wlriausibe’ walgit ne galu tiktai wandenl ar teip
Ewangelįje pagal sz. Lukosziaus linkines Plymontho, kurie be
gi 338 dol, sz ta panedeli Gi bojo reike paklausitie salunlnku pall Po tam buwo iszrinkti 2 delegatai koki skista daigta.
perskirkme 7.
abijones, ne ka"kita tiktai we radville ir iždumii
tlkinierlu, nes be jiu gereuses palitikad nuejtu pas Jo. Mil. Kun. Abro
— :o:—
Tai praszau mielas dėduk kad nor
kinierius ne apsieina. Reksmouas
Jago kas jin suims ir duos Szpokas pakasęs sawo žila galwa kai maiti idant pribūtu ant sales del da- pora žodžiupatalpintumettarpAmeri
Anuo metu ėjo Jėzus in lei Burba prezydentu aprinks.
miestą, kurs wadinas JNaim, ir Tiktai waikine tas Burba: no žinia, tai aplaikis nagrada 25 ba: palaukit asz žinau wiena rėksmo wlmo pamokinimo kur ne poilgam kos naujenu.
ir pribuwo dawe pamokinimą ir prie
ėjo su Juo Jo mokintinei ir ri idant wisi wandens lietusi dol. Adresawokite:
na ant Canal ullczios, kuris wisus j u
Pasilieku del daugelo pažinstamas
me prižadejima igi nauju metu o per
ant
jlo
ratelio
ir
suktu
girne

Mr. Ch. Smith, saloon
dėjimus palitlkos supranta ir badai
didžia minia. O kad prisiarti
ant
smertelno patalo.
naujus metus sunarei kurie iszlaikis
artimas giminaitis rabino.
Giradyille, Pa.
no prie miesto wartu, szitai les del jio naudos.
sawo prižadejima bus prileisti prie
Wincas Kižis.
Bet kaip rodos wisi stengiAndriuszis židbernis patwyrtino
Jszneszi numirėli, wienatini sa
prisiegos
o
katrie
peržengs
sawo
pri

Kaip
rodos asz turėsiu stot su jieis
Pono
Juozo
Lietuwniko
pa
Ineszlma Szpoko, ir dadawe jog be
wo motinos sunu, o ta buwo mai Burbos gala gaus, ba jau eziuli iž Shenandoah, apteiki žydif- ne apsieisi ipacz tokiam da žadejima bus iszkasuoti isz kningu wlsais sude Pottsvilles tiktai man da
«tsi?pirimc. naszle; ir didžia miesto minia Lietuwei per ta laika gana sawo palp petag'i.-srmeL’ —=—' 7
maražkiL-,
'D— be
bar beita jog 7^7" "egiriTr paaikeRie
C, B.
izos
’
“
ptk
“
Wiu.
su ja. Kad ta iszwido Wiesz suprato burbinius stengimusir
gos
•
ir nieko storotis, ale turiu wilti jog
Kas prisiuns 1 dol. aplaikis Teip sznekant susitiko žida kuris
pats, pasigailėjęs jos, tarė jai: jio palitika.
Pricebnrg' 18 Augusto 94. atsiras tokiu žmonių kurie uz mania
Tegul
saw
Burba
paikina
iiatures
istorijes: Daharas, ir kaip kada ant lietuwiszku politiki Asz J. S- praszau patalpint szituos
NewerkklO prisiartino ir dastorawosis o pirmutiniu ira daktaras
silitejo grabo (o tie, kurie ne- mizernas,- Luzernes Lietu Kiaturesdeszimts razbainiuku, szku mitingu pasirodidawo, žinoma kelis žodžius Allszaucko Antano ir W. F. Wiliams.
kaipo feldszeris moka dieles pristatit
sze apsistojo), ir tarė: Jauni wius, bet niekados skulkino Iswrije Aladino ir Septiniu ir danti Isztraukt tai ne proszali bu apie jio draiskala Lietuwa ir apgarsi
nimus patalpintus tam jlo draiskapaue
Lietuwius
užketero
mokitoju. Ira tai labai pi
kaiti, sakau tau, kelkis! Ir sė
wo muso politikieriams uszklaustie lia.
Zines wietines.
dos, kurs buwo nu aires, ir ims.
gu
kur tas head quorters?
Usz puse dolerio tai tu sawo broli
—: o: —
pradėjo kalbėti. Ir atadawe jin
Szem nurnere taradaika ne Del naktigoninko Aliszaackuczlo zecerio Zidas matidamas jog musu pollti- Lletuwi in duobe instumtum? Tu liPriesz nedele seredoje likos
kinlerei grinerei Ir mulkel, tuojaus pintojau garsini apie Juozą Matuti ir
jo motinai O paemi wisus bai patilpo; ba da ne sugrižo ifz
nog czikagines Lietuvos.
paszwentinta sale Gwardijos
nuwede in wiena saluna kuris turė apie jio baikas; ai z mislinu kad tu
me, ir garbino Diewa, tardami, kontru.
Pasirodai Okzewskuti jog ilgai jo saina „head quorters, kokiu Czika
Kazimiero Pulaskio. Po paszžinai gana gerai ir supranti apie tai
jog didis pranaszas kėlės tarp
kiaules ganei jog da ne užmirszai žo go dauglbe turime.
sės baikas; o tu garsini sawo draiska wentinimui buwo maža zoboPerpraezau paguodotu skai- džiu piemeoiszku. Mes taw pripamusu, ir jog Diewas aplanke
Zidas tuojaus dawes žinot salunln le ir kukuoji kad „Saule” neteisibe wa tos draugistes.
titoju „Saules” jago sz tas nu- žinstame ir duodame diplama pa
sawo tauta.
kul jog musu politikinlerel ne laižiti
— Pereita nedele prasidė
meras turi kokes klaidas ra- baigto latro ir paleistuwio ir su ta- werszei, dawe jiems gerai gert ir ru- eina ir da piksti kad tawe wadina
PAMOKSLĖLIS.
ASILU. Tu giri sawo tawora t<4p jo mokslas parafijalnoj moks
wlm
piemeniszkai
waiditis
ne
norim
sziboje arba suredime, idant
kit, žinoma už jiu piningus, ir teip kaip Irkožnas, nes Lietuwei supran
Ewangelije ta perseigsti
turėtumėte reditoju „Saules” tiktai už mus kiti taw duos pipiru iszmilžes keletą doleriu, paleido poli ta be pagiro kas ko wertas. Tu klikl line po bažnieze. Kurie tewai
mus. jog kožnam amžijeirwa
už iszteisiuta ba jau antra ne tiek jog taw bus karszta Czikage. tjkinierius, prižadėdama wiska pada- kad randasi kaziros, katrai kožnas turėdami waikus priwalo leist
Begkie nabagie in Arkansu kolo
landoje giwenimo, priwalome
dele kaip serga ant uždegimo nijos kur tenais saw galėsi del weju rit ko tik jie trokszta, nes del atnau grajotas turi turėt, Asz maczeu tas in mokslą.
but pasirengia ant smert ir
jinimo pažiurėjas prisakė head quor
akiu.
rasžitle Ir kialmus proto mokintie, ters tankiau laukit, tik su didele gau kaziras keike Matuti ir jio baikas;
— Ilengkites wisi ant Pikkaip traukije giwenimo, teip
su tom kazlrom penkių metu waiko
„Saule” likos paraszita per ba pats esi kwailas taip kaip kial- ja mulkiu.
ninko,
kuri iszprowije drauwalandoje smerties reike atsine apgautum, nes niekados grajota
Franciszku Boczkauska, sunu mus.
Musu
feldszeris
teip
pristatęs
po
prlgausi. O welei kokios jio bibli giste sz. Juozapo diena 3 Sepduot Diewui Ižganitojui muso,
reditojaus.- Su ateinancziu nu
keletą dieliu prižadėjo wlenam užpa- jos? Ira tai luteriszkos, arba Martino temberio ant „Plėšant Hill,”
kuris uajkina grieka, smerti
Hei Lietuwiai! licmona kitam usz inspektorių tre- Luterio palikimas. Asz mislinu jog
menu pasitaisisim.
ingalejo, ir stojosi musu prisi
— Jago atwažiuojete ant
Jau Szpokas su sawo Olszewsku- czem usz konduktorių ant strltkario
ne tu Antanai ne persfcaitltum. Pas
kėlimu ir giwenimu: nes tikin Aut praszimo kėlu Ruskiu cziu zecerlu jeszko redaktoriaus del o szlnkoriui kirsnos tilto prižadėjo mus wienas walkings nusipirko, tai stritkario isz Shenandorio, tai
ežius m sawe, po dienai sūdo, isz po maskolaus, starowieri- „Lietuwos.”- Gaus ant menesio tiek pilna skribele sidabriniu ir popieriniu tuojaus parsineszias namon sudiagl- užejkite pas Žilinską, atsigert
inwes in Karaliste sawo, kur mo tikėjimo, idant mes apgar kad gales usztekt ant balones. Dra dol.
szalto ir skanaus aluezio.
no.
bužis nieko ne kasztuos, ba Szpokas
Saugokitės Brolei Lietuwei tu wl
jau ne bus wargu, ne sopulu, sintume laikrasztije „Saulėje” isz sawo reksu Iszrinks jiam wiso- Lietuwei Czikagos! ka jus pasakl— Ne ira tikesnio namo
site ant šzito tikro atsitikimo? Ar-gi su apgawiku, ka trauke nog jus pi
ne smertes daugiau ne bus. jago kur buna kokis starawie- kiu.
ne daro mums geda toki kwailei, i- ningus kaip su waszelu, ba jau žino kaip Jenkertu. Tiek ajriszei
Liginai tas - gi Jezusas Kris- ras ar ijs but isz Sejnu pawieMat, ka tas nenugrauža glindų 01 pacz kaip reditojus Lietuwos, kuris
te kiek Mockus iszpleszi wargingu kaip lenkai ne gali atsigirt,
tąsąs, tiek kartu dwasiszsai to ar isz gilios maskolijos i- szewskis zecerls raszo; kad kandida da grinorius ne turi popieru uklesis- darbininku piningu. „Saules” waiku jog teip tikei ir dorai elgesi. |
prikėlė isz numirusiu, kiek dant butumete malonus pri- tai ant reditojaus raszitu pas tulus tes nesupranta politiko? szios žemes ti nesupeiks! ne wienarn ba wisi ta Tas tegul buna ant paweizdos
kartu sawo malone atwercze siunet kožno adresa iu ifaueo pakulus Szpoka ir Olszewski grotna- o jau nori už nosies mus wedžio- laikrasztl pažinsta ir skaito o isz Ply del kitu lietuwiu ir lenku.
ta«, o tada apswarstia nutars, ar pri tie.
grieszninka ant giaro kelo, o redista, o tai i-z tos priežasties
moutho kone wisi Lietuwiai „Saule”
imt ar ne?
Ar—gi jau ne laikas tokius žmo
— Jo Mil. kun. Pautienius
prikelas iž purwino nusidėji nori susižinot kad galėtu saw Tai jau bus septintasrolitojua Lie nls ir tokius skudurninkus paniekin skaito
praeita
nedele pasakė puiku
Padekawoje
Jlums
Reditojau
„Sau
mu, ataduoda Bažniczei sz, tai sutwert bile kokiam mieste tuwos
tie.
les du Slowakai ka apgarsinotla apie pamokslą ant kurio peiki tuos
motinai, kuri werke ant par parafiie ir cerkwe pastatit. Ipa
Jage Bridgeporto liga teip prezen Egipto pustlnias apie kūrės Lietuwa
tawos Lietuwius head quorters kaip kožna karta placzel aptriubina. Szen wisus katrie nedelorais pasi
puolusio grieszninko, o džiau tingai reikalauje ne paeziuoto
Gromatos Atsiunstos praeita karta, tai tiesa sakant juoksis
geria klikauje ir daro sumaigėsi, kada welei gauna po sa blaiwaus ir doraus giwenimo,
— :o:—
dien Diewui dekawoje jog ne pa
szima
tikibes. Liepe užsijmtie
isz
musu
swetimtauczei
ir
wlsas
swie
(
hicairo
III.
16
Augusto
04.
wo apglauba.
žmogaus, starowderiszko tikė
klausi triubos kerdžiszkos no Lietu
Guodotinas Redltojau!
tas.
skaitiniu
naudingu kningu ir
wos piemeniu.
jimo kuris galėtu but aprin Mislinu jog ne proszali bus danelaikrasztiu.
Jo Mil. kun. PauO wiruezel jago kur gerai tai ten
Ant pardawimo. ktu popu.
Charleston 13 Augusto 94.
sztie skaitltojams „Saules” apie mus
ne reike triubint ant žmonių, ba pa tien.us ne turi sawo parapijo
Adresawokite ant adreso:
Ponas D. T. B.
palitiklnierius.
Wienas isz geresniu salunu ant
tis be apgarsinimu wiska kas gerai jokiu szlup- tarniu ne netikė
Ost. Harbanow,
Sz'meta Chicagos Lietuwei pradė UžmoKti asz taw usz cawo gra dasižino.
W. Centre ullczios tarp Sitewiczeus
1037 Coal St. No. 3.
jo smaikei dirbtie ant politikiszku žu surediina tikrai lietuwitzko
ir Traskaucko salunu.
Brangus Reditojau kitu kartu asz liu,- wisi pas jin ligus, usz tad
Shenandoah, Pa.
dirwu uždėjo kelis lietuwiszkus repu wienatinio laikraszczio „Sau daugiau paraszisiu o dabar bus ga uljcziniu barniu ir plowoniu
Ira tai gera wieta del Lietuwio ku
na.
Arba in rediste „Saules”
blikoniszkus klubus, padare politiris norėtu turėt saw puiku saliu
les”!
ne girdėt.
Etnfred at the Mahanoy City
Pa. Post Office as second clas,
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Zines del Lietuwiu.

os.
Pareita subata buwo trau
Dasižinotie galit Rediste „Saules”
kimas auksinio ziegurelio Jur
arba:
Jos Dalphitn Atto
34—37. gio Ciganskio, gilukis puolė

kiszka susiwienijima arba liga, ku
Apturėjau nog jius tris kartus laik
rios mlerls prezentawotie lietuwius raszti „Saule” tai labai man patiko
Chicagos Ir imt dalibas wiso palin gražus prlklodai Ir pamokinimai del
ko.
aklu jaueziu.

G. A. S.

Mt Carmel 21 Augusto 94.
Mielas Reditojau „Saules” Ponas
D. T. B.

— P, Pazniakas, pirko na
rna ant W. Center nog p. P.
Traskaucko.
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įeihitis insidrasines nuėjo iu

Jurgis žiūrėdamas in jin staczei,
tari:
Drukarne.
— Storastaiti Silnickiute
AMERYKE.
LOCNASTYS
APRASZIMAS HISTOBICZHNAS ISZ M 1MZIAIIS.
sz’czion ira!
D. T. B 0 C Z K A s U K 0.
— Kur ka, kaip, kada?
- paszauki Zakaras, priszo
Mahanoy - City,
—Tolesnis traukis. —
kias prie kuningaiksztio.
— Tai teisibe; ne szeip ne czion iszwest.
— Kur? mergnamije pas
Drukawoje wyska, kas tik teip. Nes žinai! Gal ir but ge
— Tai ponas norėtum ma Oruna.- Ka pana Silnickiute!
ko reikalauje: iszskirent
rai kad Orunui apie wiska ap- ne iszluosuot- tari pilnai tike- - Kaip? židas augina del sul
sakjt, jago turi kuom
isi- dama kalbai kuningaiksztio tono.-Kadai?-no trijų metu,
laikraszti “SAULE”,
Jurgio, apie kuri da mažai bu kaip pilko Baite. Ar dabar ne
pirkt.
...
drukawoje:
KONSTYTUCYJES DEL DRAUGISTIU WY
— Teip, dwarai ira dideli wo girdėjus.
supranti, žinai kur, ka, kaip,
0KIU8 TYKIETUS, KWITUS, GROMATAS
—
Ka
greicziause
I-^aezaunes
prie
sawes
nieko
ne
turiu.
kada?- kalbėjo Jurgis links
t'RASZANTES ANT WESEILES, WYSOKIUS
PLAKATUS GARSYNANT1US BALU, O TA1- O ar Orunas tikėtu ir norėtu ki Jurgis, nusidžiaugiąs labai, mai, o akies Ugne degi.
POS-GI: MAŽUS PLAKATUS APIE KUPCZI
laukt, pakol dawestau, jog es jog jiam pasiweda Kseni-Asz
— Po kwarabu! Tai ne ge
TE GRAŽUS TYKIETUS SU WARD U IR
mių storastaiti Silnickiute ir pana turju ižgelbet, nes reike rai, o pono mergina?..
PRAWARDE.
— Kwailas - pertrauki
Darbas buna puikei padaritas prie mania dwarai priguli? Ba laikit siaptibeje pakol ne aptai
matai,
wisi
turi
mane
užmislinsiu
spasabo!
Usz
trijų
Jurgis
juokdamasis nuolatos
o pigeu ne kaip kitur.
NE UŽMYRSZKITE BROLEJ APIE SA-WO numirusia. Welei, ne žinau, dienu bukie to paežio wieto; - tai gi gerai!
WIENZ^MI, KURYS NORY DEL JUS
gal tai moczekos sutartis su asz teipos- gi pribusiu ir pasa
Zakaras žiurėjo nusidiwijas
TARNAUT
Orunu. Ne, Malka, asz ne ga kosiu, ka reike darit.
nieko ne suprasdamas.
Jurgis da ka toki norėjo
lu niekam isztiket, tiktai Die— Asz mislinau Zakarai,
wa szaukt pagialbos, o paskui kalbėt, nes isz tolo buwo gir jog tu kiek iszmanai,- pradėjo
dėti artinantiesi linksmi balsai kalbėt Jurgis klepodamas deSpaudintos t locno t drukarne pati apie tai pasirūpint.
mergų, tai Jurgis skubei da- dui per peti.-Na, matau, jog
—
Ka
mislini
pradėt
ir
D. T. Boczkausko
kaip gelbėtis? Reike kanecz. . dawi:
persigandai, ba akis iszwer
^ahanoy <gity, - <ga.
Pradėjo kalbėt dora židžiu— Ne užmirszk, mergele tei kaip kukulus. Matai, asz
Tūkstantis Naktin ir wiena, araszitai usz trijų dienu! o tuom laik wos pamacziau mergina ir da
biszkos historijos...................... $ 4,50 te, nes ne pabaigi, ba
žinojas kas per wiena. Isztikro
Keturios historijos apie Badery ir iszlindo jsz tankumino kokis užlaikik siaptibeje!- ir prasi
Patoga Dohara, Ali-Baba ir 40 raz- tai kareiwis, su szoble prisi- szalino in krumus.
turiu giluki....
oaininku, Stebuklinga Lampa, Sep- juosės ir prakalbėjo in
pabu— Ir ka mielini padarit? Be
— Ar tu žinai ka,- tari Mal
buklinga Lampa............................8 l,oo
guses mergaites:
ka,- jog tas žmogus ira labai asz nieko ne suprantu- pak
ABECELA, arba pradže skajtimo
— Perpraszau panaites ja niekai! O j, labai niekai! Asz lausi Zakaras susiraukiąs, ba
del lietuwiszku waiku c ir del suau
bijau apie tawe Ksene; o! la linksmumas Jurgio, labai jin
gusiu.........................................................25c. go isznežiniu pasirodau. Nes
arzino.
bai bijau.
“LINKSMI WAKARAI” dwi dažinojas, jog esate persekiotos
— Pasakikie man Zaka
— Del ko? Ar kad nori m a
dalis stora knlngą. kury talpyna sawi ir ne turite apgintojaus, skuje wysokes pujkes historyjes, dajnas, binsu su pagialba ir noriu wi ne gelbet? O kas tai galėtu rai, kam turiu pikt ant nebasz
pasakėlės ir t. t.............................. 8 l,oo. same pritarnaut.
geriau padėt jago ne jis?
ninko Storastos, kad jis man
Hlstoryje apie giwenima wargdie— Tu gal apie jin nieko ne nieko pikto ne padari?
Pirmutini storastaiti atsilie
nes............................................................. 35c.
girdejei? Ba Jerina gina, idant Jago moczeka ka turi ant po
pi:
Neužmokamas žiedas, hitoryje su— Esawa dėkingos, nes ne taw apie tokius daigtus ne pa dukros, kad iia praezalint del
wys panaszi In Aladyna................ 45c
žinome
kas ponas esi ka nori sakot! Nes kad tu girdėtum a- turto, tai nori idant ir asz ijei
Kalendorys 1890 meto............ 10c.
Kalendorys 1891 meto............ 25 raus gelbet.
pie kuningaikszti wiska, ka tame prigelbetau Tiktai Jur
Kalendorys 1893 meto............ 35c.
Nepažinstamas pakeli galwa man Grumeni pasakojo! O! gis ir zakarae buwo pakajuje
Graudus werksmai, arba apmisysljiisu puikumu ir linksmai atša net baisu kiausit!
sznabždejo ilgai ir ant galo
mas apie muka Wleszpaties Jezuso
—
Nes ka man kuningaik Zakaras apleido Jurgi, o ejdaki.
Pono......................................................... 15c,
— Asz esmių Jurgis Kmel- sztis gali padarit. Juk mano mas teip in sawe kalbėjo:
Kaip ingit pyningus ir turtą 15 o
niekis, kuningaiksztis Šarma- moezekai apje mane ne danesz,
— Na matomai mano waper m
ba+josoB suwis ne pažinslajUr Tatfda atėjo! -Ilgai tarnn
Kseni pasikloniojo palenki kas jiam isz to pareitu?
wau .... tankei staugiau kaip
Jago katras nusyduos in
— Teip, moczekai ne da szuo, o ta prakeikta boba ma
mu galwa, Malka ta pati padari ir stovvedamos tilejo, su- nesz, nes jisai brudesnis, negu nia wilojo.. .. Dabar asz juok
—1@]—
wisos moczekos! Ba matai, siuosiu, o ijje staugs....
simaiszia ir su baime.
-:TEGUL UŽEINA PAS:*
*
Jurgis- gi suko sawo n litre- Ksene, žmonis pasakoje, jog
A. SLAWYCKA, szusi usa ir atsigrižias in Kse- jisai sawo dware prilaiko mer Darata, Moczeka Ksenes,
nuolatos beldi Onai dukterei
ne ant kurios seile rijo pak- gas, kaip Turkus. .. .
IV o. 37 WYOMING Ullozo ne toli tilpo.
— K a-gi kalbi! Kunin- sawo idant ne niekintu Jurgiu,
’ lausi:
Hazletona,
-Pa.
— Juk tai tamsta esi storas- gaiksztis to ne daris! O welei, Ona werki diena ir nakti, o
Ten gali gaut gero gėrimo,
taiti Silnickiute?
manias no Oruno ne pirks!
ant galo ne galėdama atsispirt
waigit ir nakwine o ir
— Žinai kad ne pirks, ba motinai, tiko ant wales moti
— Teip, Szwiesus kunin
Iera rodą wisame.
gaikszti - atšaki Kseni dra- jisai wiska be piningu ima, tai nos. Milejo ijje pulkauninku
sei.
niekai žmogus!
Mirski, norint žinojo jog ira
— Džiaugiuosu, jog tamsta
— Del Diewo! tai ne gerai Ksenes jaunikiu, bet su tuom
Wienatynis ant swieto y ažinau.
ba pažinodamas ir■ Ejme pasakit Jerinai, gal ijje neisidawi. Ir tankei saw mieli
LIETUWISZKAS EABKYKAS
paguododamas tamistos tewa,, ka tame duos rodą. IsztiKro be no:
szwen. atm. p. Storasta Silnic da! Diewe, mano Diewe!
— Ach, Diewe! Kad tas po
Kazimiero Baczkansko, Freeland, Pa. ki, noringai jio wienturtele iž- — Ka beda, tai bedu - ir nas Mirskis, norint ne butu
Dyrba cy- gelbesiu iž nagu žido, ba apie■ tu to ne teminai, asz gerai ma- mano jaunikiu, tai kad tik bu
(I garus isz ge- tai dažinojas ne galėjau tos ne cziau, kaip jisai seile lijo žiu tu prietelum.
redamas ant tawes!. ... O žiu
Ant galo ne girdėdama nie
reusiotabako dorybes nukenst.
—
Ar
szwiesiauses
kuninrėjo, wos jio akės isz kaktos ko apie Mirski, pradėjo ąnt
per ka turi
gaiksztis pažinojei mano tewa? ne ižszoko.
tikro norėt kuningaiksztio Jur
gardu smoka
asz apie tai ne girdėjau.
Teip
rupindamosios,
bego
gi
°.
ir burnoje ne
— Asz ne pažinojau asa- merginos ling namui, jeszkot
In koki tai laika, dažinojo
prykarszta.
biszkai, nes isz pasakos mano Jerinos.
storastieni Darata, jog Mirs
garbingo tewelo, kuris tankei
O Jurgis, persigawias per kis ira giwas. pradėjo neiiLietuwyszkas agentas.-------- o
o-------Katrie giwenate ne tol/ garbawodamas minėjo, o kad augszta twora, ėjo kėlu in sa maut ir graztis, jog saw wietos
wisi ponai butu buwia tokio wo dwara ir juokdamasis kal ne galėjo rast ne nakti mie
SUQAR-NOTCH, PA.
Pasakorius.
O noryte pyrkt eaw szlpkorte arba elnnat pynin budo, kaip nebasžninkas sto
got.
bėjo:
gos in Lietuwa, tai nuayduoklte pas
rasta, tai kazokije szendie ne
Tame wiena diena atsiwilko
— Kad ija szimts! patoga
—:o:—
Joaeliimn IMroxa. waitotu po jungu nelaiswes.
mergiszcze! Da wireli tokios Zakaras ir klausė apie po Isz kningu Fr. X. T. Poznanėje.
Sluncze pyningus In wyeas dales awleto
Ir parduoda ezlpkortea ant gereuStorastaiti welei jiam pasik- kitos ne maeziau! Kaip kokia nia.
eln woklazku iaiwu.
Priektam tūry gera walgoma tawora paa kari loniojo, o jisai kalbėjo
to karalaiti; isztikro! Ne gali at — Tai taw! Turiu tiek rugalite gant pigeua pirkt, kaip pae kitus.
TOMAS III.
pestio ir da ta prakeikta welApie tai ne užmirszkite, ne tik iž lau:
sižiūrėt!. .
Szugernocz nes ir isz aplinkines.i2-i-oE
— Asz czion waiksztinedaTeip in sawe kalbėdamas, nes atnesza. Jau žinau, jog Jur
Dowana niksztuko.
mas,
ižgirdau
linksma
kalba,
atėjo
in pakaju ir liepi szaukt gis jin prisiuncze. O ka reike
Letuwlszkas Daktara
— :o:—
o kada pro krumus pateminan Zakara. Senis atejas, dirstelė mergina duot.
P. M. Kusmo
Sūnūs
temingai
klausi ka motina
ir paregėjau dwi patogas gul jo ant kuningaiksztio paszau
Ilgai Darata kalbėjo su Za
375 Broadway
S. Boston, Mass.
kalbėjo Ir pastanawlno laike pilno
karu, ant galo, palikus diedą tnenulo nusiduot pas szaltini. O kada
Jaęo kas raszis gromam nasieKante rodos, tegul beles ir asz, kaipo kuningaik- ki:
prideda marke usz 2 bentn®, o gaus receptą ir ge
ra rodą.
sztis tos apskrites ižgirdias
— U- gi kas ponui? teip pakajuje, nusidawi pas dukte atėjo laikas paėmė palalminima no
ijuodwieju kalba, pastanawi- linksmas, jog rodos szimta re ir linksmai pradėjo bu- tewo ir motinos — ir tada nusida
wi.
cziuot Ona ir nalbet:
Juozo Mockaiczio jau tamsta starastaite iszlno- Lanku pakorei!
Kada pribuwo in krisztolinl szalti
— Na dukrele! Džiaugkis,
— Da ne pakoriau, nes pa
LIETT1FISZKAS
SALIUNAS, suot isz to pagonu ranku. O
ni,— jau tada szwiete gerai, o kada
kad ne nuskriaust žido Oruno karsiu ir tai wiena patogia ne trukus busi kuningaiksztieMAUANOY CITY, PA.
užėjo ant kalnelio jau pradėjo saule
ir ne nugazdit tamstos mocze- Lenkaite, kuria gausiu usz pa- ni. Jokios pasogos Jurgis ne teket.
ant uliczlos W. Pine name Gormano
nori, tiktai tawes. Asz apie Ant kalnelio buwo žole labai iszkas Daratos, tai apmislinau ežia.
ten gali gaut szalto alaus Ir wlsokiu
wiska apmislinau ir ant manias mindžiota rodos kad kas tenais szokitoki
spasaba
iszrast
iszluo—
Lenkaite?
tai
wireli
ne
arielku. Ira tai geriause užejga del
ko.
atsiduok.
sawimo
tamstos
ir
slaptai
isz
labai
gerai.
Lietuwiu.
22-3-94

Wienatyne ■ tykra] - Lietawiszka->
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-JiNiNGOS:-

l

Duktė norint nuludus, bet
tiko ant motiniszkos wales.
Sugrįžus Darata pas Zaka
ra, pasaki, jog kaip tik gales
Įsirengt greicziause, tai tuojaus
su duktere kėlaus pas kun,
Jurgi.
Zakaras nuswetintas gerai
ir apdowanotas grižo namon, o
iszeidamas praszi Daratos, idant prisiunstu siuntini pas
Jurgi, katra diena pribus, tai
kuningaiksztio waiskss pasi
tiks ant rubežiaus ir su paroda
inwes in miestą.
Tuom laik Jurgis isz.duntias Zakara in Medzybora, nusidawi ant prisakitos dienos in
soda, nes vvietoje Ksenes, rado
Jerina, kuri uszklauota, del
ko ne pribuwo storastaiti, at
šaki: jog merginos pakajuje ira labai sergėtos, tai galėtu
mergina kasnužiuret.
Jurgis matomai labai pik
tas, wienok storojos susilaikit
ir pasaki, jog rūpinosi storastaite iszluosuot.
ir praszi, idant nors kada ratwestu stc rastaite ant pasikal
bėjimo.
Jerina ne norėdama pikint
laukinio Jurgio, kaip kada atwedinejo Ksene m soda ant pa
sikalbejimo, ne žingsnio nesi
trauki nog ijosos.
Jurgiui ne galėjo nieko i žmest: dorai su Ksene kalbėjo
ir su guodonia. Iszwerinejo
sawo meile del ijosos ir kaip
galėjo, teip apie ijaje tupine.
jo.
Jerina ir pradėjo kitaip apie Jurgi mislit ir kalbėjo in
sawe:- Tankei žmonis irbileka
prasimano! Szitai žmogus la
bai doras ir griacznas. Ir ne
diwai j<-g jiam storastaite pa
tiko, ba tai patoga mergaiti ir
skaistj kaip šauleli. ■
Wienok Jerina buwo tame
labai sargi ir klausi Jurgio,
kukiu spasabu mislina Ksene
gelbet.
— Mat,- kalbėjo Jurgis,
- Orunas didelese loskose pas
sultoną. Norint jisai ira mano
sklipe, ne galu ant jio uszklupt ir priwerstinai atimt,
kuria jisai pirko.- Galėtai sto
rastaite iszpirkt, nes tas pra
keiktas, paskiri ija del sultono,
tai man ne atleis. Tai reike
griebtis spasabo, Kaip tiktai
Orunas in kur iszwažuas, duo
site man žinia, o tada storas
taite pagriebsime. Kaip sugriž duosime jiam piningus už
ijaje.
Jerina newos tiko ant to, ne
isztikedama kunjngaiksztiui,
susikalbėjo po ilgai sutartei su
Malka ir Ksene, pabėgt su sto
rastaite, kaip tik Orunas iszwažuos, o Jurgiui nieko apie
tai sakit.
----- [Tolaus bus.]-----

Žmogus sudije - o Diewas waldo.

Jaunikaitis atsisėdo ir pradėjo mis

^(kidi liejo prie paločiau,

— Ach! pis:

lit; ant gulo, kada akės pakeli pare
gėjo raudona kepurluke, su mažu
kutelu, prie kurios kuwo pririsztaa

^įįtKnjo ineit nes sargai e e

D.udeu ir turej

nil

į lipni nrgszs apetun

— 0 kas tol

mažas skambalėlis. Ne reikėjo ne at
sikelt. Sieki su ranka paenri Ir tari

klausė raganius

parzili atsisėdo ant te

— Sapnawos

i boro nuludes jog ne galėjo

te, jog buwau r

in sawe:

— Teisibe graži kepurluki, nes
man ne tinka, batai bus lėlės kepu
raite- Po szimts knipeliu szkada kelo ka tai kiausit bobos?....
Tame ižgirdo:

tu bažniezes.

| [itv tei leidosi trepan ta p»Po tu žodžiu
j įį, Itšptirie prie karalius per laiti du kart tiel
^nuguitoo radęsis pakajuja wela ta pati pas:
^kim perslmalnl vėl ant žino sapnawosi Ijei ji
ris buwa sode pi

įnls 1st pradžios persigando
^Mtaogu prie sawes, nes matiįapn veidą jaunikaiezio wela

barzda.
Jaunikaitis

tuojaus dasiprotejo
jog turi weikala su oiksztuku. Nusi -

jin:
— Ponas niksztuk nežinojau jog
tai tamstos ba asz butau tuojaus jum
atadawesba swetimo daigto ne no

riu.
Niksztukas lingtelejo galwa uslde
jo kepuriuko Ir dawe ženklą idant
eitu paskui jin. Jaunikaitis paklausė

ir ėjo paskui jin nieko ne kalbėda

mas.
Ėjo tiesiog pas szaltini krlszpoli-

—Tr wela ge
raganius,- nes ji

(jusiati i’paklausė ks reikalau tai ne mano kali
pirmas minister!

juiuti itsalri jog noringai ka norėjo wissme n
įįpBiciitukad ik sveikata su broli ir po tuom

szq

R11Jaunikaitis niksztukui tuoj'aus ata
dawe taje kepuraitla kalbėdamas in

wo.

.

dės

— Szianakt— tari niksztukas

■Patwirtino ra;

Ritėjo noru jiitn persimainit cieu dideli aktu
jįrudele ir stojosi mižioke skruz iždžiuwo; usz ti
f

paszoko

kom ezoin. Ir tame pameczeu raudo
na kepuraite su sidabriniu skambale
Iru. Tu asz mislinu tai ijaj’a radai,—
° jag° lja man ataduosi, busi laimiu-

— Ir tikrai s

Dirstelėjo Uds linksmai snt

ant kojų, apsidairė ir paregėjo ma
žiuką žmoguti, no pėdos augsztio ap
eiwilkusi In ilga szlebia jog net koj’u suwis ne matlt, plikas ir su ilga

emi kepure ir lauke, kas tolau nitai-

diinwo....

1 01U plito petstauuaimo ‘° ■'‘ru

— Jauuikaiti! jaunikaiti giluknio
gas esi!
Persiganles jaunikaitis

linis katras sodi

| ■įliptajog)1*1 diwenik

Į

go atkasto jio k
p®
, Mano jannikait:!— atsake ka- tai wela atgis,

l ja-ju tu man ne gali nieko page!

Tai pasakęs p
pradėjo snaust, i

M-

lįata tino turi daug priežas- we jog miega ne
į Tirejiu mino sode giwa mis- dart tiek plauku
sudžiūvo man!.... turėjau tu. Raganius tin
g&lagldijencziu vandeniu.... pikes paklausė

įlįst nuo!.,., tarėjau patoga
įistluiz raganius pagriebė ir

eapnaira,

— Ach! tarė

jjiįiat slidaus kaino prie upes, sapnawosi man ji
įjuphskireivtii norėjo ija isi keliko nėra ižge
— Palaotum j

vižgriebt bet niekad jau neaugti-

nais, atsake ragai

k
-ftuekinlau! atsake jaunikei rai dabar sapaaw
Šikta Ekgnda tam katras ija iž piltu szituo want
toje banku teje k
P*
. .
-Tuliekiijosios vinį Ir aplai- nos ne toli mano

nikaitis paregėjo jog szaltinis persimaini In maža ažereli o kada ne gale
j’o atsižiūrėt In ta wandeni paregėjo

I aiae nui karalistes o po emeri lietu ta kalade o
: sija ne užilgo pribus visakara- senis but ižgelbet
• &
Karaiite toom
hicdiiii atsikreipė uo jauni- niui užmigt, o pa
ari) ir ne žodžio ne pnsznekejo, pasioko Ir net f

j'isai skruzdzele kuri jau wosnesken

. sMii tada persimaini wela in

iffrowe. Ragauji

do.
Paimtas j’aunlkaitis gailestis pri
siartino prie kraszto, padawi sząkele

■ cudde ir tuom paežiu kėlu iszejo

szoko balsei uszp

ni.
Ne trukus atėjo pas szaltini. Jau

skruzdei ta tweresl irlszemi antkrasz
to.

šaltojo aplenkė stovtnte suga, — Ku tai tur
. :įiu ds ihojo, jog kas takte bu szendien ketini n
; tpkuilo.
isz galwos iszraut
iatiiitii iszeju, velk persimai— Ach! paszai

Niksztukui tas labai patiko ir ta

ri :

—

Szokie j’aunikaiti in wande-

neit
■ Persigandęs jaunikaitis žiurėjo in
jin.
— Asz taw sakau szok in wandeni

ibi

tegins, iizkelivo jeszkot

duotu gailestio,

įto ta kurio karalaite buvo nu- sapna. Sapnawosi
sd-irln nedele ir daugeu daejo

takis ttwe užmos

nze. Aut knszto upes sėdėjo

— Irwtlne]

ntikuuee tokis senu jog jau
stas pskioniojss prasze idant

ke raganius, ba i

tu užmuszt tiktai

print kito knszto pu paloci

ir Iszsimaudik!
Ne wilkinias tolau szoko In wande

-Kuo

ni ir iszslmaudi. O kada iszejo niksz
tukas dalipstejo jin pirsztu ir tare in

■.uškelent no įpipurultos ir sumbhiida medžio, ne vėlinu

jin.
— Gera tu turi szirdi jaunikaiti
esi tikias ant karalaus. Jago gelbejei

nĮfldth ia ngineu piloei bi

skruzdele, matau jog busi geru karalu

tspunogtenais niekad negriaz

bbm,-

ras ten k abo ant
niekas ne pakels

tare perkelt-

gertu vandenio i
tlneiio. Nes daba

ja ir tanais iszsin
pakaju.

smeienog artinto meta viso
atara petveiitteju o nieks jau

Paklusni karai

pakaju ir o ragą
wisi kalnai drėbė

ne skriausi biednuj'u ir busi jiu te-

wu. Ejkie dabar in ewieta duodu da
bar taw ta galibe jog jago tik kada
norėsi persimainit in skruz le‘ tai ga
lėsi
Tai pasakęs niksztukas wela dallpstejo kakta su pirsztu ir iszniko.
Jaunikaitis pastowejo da koke wk
landele ir ne galej'o suprast, ka tai
tas wiskas ženklina. Szaltinis wela

susimažino ir ne žinojo ka pradėt.
Ant pagalos pastanawijo patssaw ejt
namon ir wiska tewarns sawo apsaklt.
Nes ka in grineze ne galėjo pa
reit. Jau ar nedela ar dwi bludžiojo,

rodos po žinoma aplinkine, o pareit
ne galėjo: Ant galo daejo dideli
miestą. Bijojo ineit in widu ba da
niekad ne buwo mates didelo miesto
o ir piningu ne turej’o. Per ciela kelune maitinosi laukineis obuoleis ir
uogoms o žinojo tai jog mieste to ne
buwo uždika, tiktai už koki nor ma
zeuse dalgteli reikėjo piningus duo»
tie.
Atsisėdo ir pradėjo mislit ka czion
pradėt.

Iszejas tada ja

itahitg ut ta kalbos sen lo usi

kawones paėmė!

- kutam vienas seneli? pa- nos kabojo Ir wi
Mjtaskaitla, kad teip ilgai gi- wa
’ raganiui.
Paemes tada b

'salinti)!
- Iiakiiii, atsake senis, asz windeniu prisiris
szukzieji ragiui esmių užke- lies nusidawi. pa
•b pkslib. Ciiwenu o nu- wiska apsaki. Ni

ttBgita, pakol szita kalada ne

jog likos ižgelbe

nlkalezio idant k
fĮililšbpeleis
fetii tau liepe sėstis in tu pas ijos tewa,
' toiijCTĮiĮ iu kita tzale, net. skarbu kiek tik t

tmplxeu] ngtueus. Jauni-

dawi in kelone.

,

Nusidiwino m

sajemtae iu skruzdele ir teip

tasumii virsiu kalno jog kada paregėjo g
į
takais dideleje saloje. Ta-• g*1— Seneli! iail
"tiiuguM ue buvo tiktu
ftiMiits, kitra Iszrede pato- bejimo, paszauk

I<i8 likto.

wežk mus tiktai

tabtaĮttuczitis patoga jauni
®kišt priestate, o ipatingai

eito
Kada tas peri

liejo jis ižgelbet prie tuojaus jautukai
'Įiii k [tikrose ir paslėpė, ba su wandeniu Isz
Wne taip ketino ateit, o ta ir tuojius pradej
>3 sarta dėliojo mususwe žalius lapelius. S
k u rodos ant m
4

■plojai tuojau! atėjo milži- jaunikaiti milasi
k®aptilsiu sale Ir uostinda- in dulkeles, rode

Kad szitai jaunikaitis paregejv
prisiartinante pas jin boba burtinin
ke.

■•Oib stalu jasuuki iu kąra-

tu buwo numirei

'katnnodiiu žmogausku[

launlnkM prie p:

— U—gi kas taw vaikeli, tarė
boba burtininke ko teip labai nulludias.

t

Apsaki jaunikaitis apie wiska o ir
apie priežaste nuludimo, o boba tare:
— Na tai tawo laime iszsiplldc,
Czion giwena karalus ir kuris nuola

In nekuri laiki

leus. Ne nusidav

'hitu! talkeInnliita, tai i

nes pas sawo už'

pnleke turėjo pivilgitt

jiam prižadėjo w

kuto tai tawteip ro- rM priėmė juos
1*il«itttiMin czion.

(neri in crion.

džiaugsmu. Da t

tniitlkejo, o kad bu- akmeni isz
'Ihiniri, metai ant uvo lo- de; iszkase

^Wiitoi liepe avo plaukus

szuli
kuua

iždawe waist

tos ira nuludes, o priežasteg nuludi
mo jio niekas ne žino. Ejkie tiesiog

Ant ritoj aus e
PrtButioo taojtui eu auk* “tiia it pidejo mkuot ra- pakaju, neszdam

pas jin ten apie wiska gerai dasižino
si.

na po vilindelei
^Rmijoir tiesos pssiju

Tai pasakius boba burtininke nu
ėjo.

^Sfaajim pon pisuku suwalge waisi, p
’■‘’to®. Bagamui ju euusiii. soda idant pats ]
^?todapdlnueki tii ženkli

nio ir walsl medi
lūs stojo ant koji

Cze rado wisk

udus, bet
walea.
pas Zaka
tik gales
tai tuojaus
pas kun,

Jaunikaitis itajedoįA,

pžiu rado stowinezi s dukler • ir j n
Jaunikaitis insidrasines nuėjo in na?
— Ach! paszauke karsite, užsis n įkalti.
miestą o kada atėjo prie paločiau,
kutelu, prie kurios
Kiek tai buvo džiaug-mo!
karaliszko norėjo ineit nes sargai na naudeu ir turėjau labai nawatua sap
mažas skambalėlis. Keiį?
Da ta paeze diena atstprov iuo su
inleido ir da gerai wargsza apstun na!
sikeit. Sieki su rauks pu"
— O kas tokis taw sapnavosi, pa gertuves kitados piemenel'o su kurą
de.
laite, o kad karatams wale paczluot’s
in save:
Nuejas in paszali atsisėdo ant že klausė raganius.
—
Sapnavosi
man,
atsake
karatai
be usaku, tai ir ta paeze diena eme
mes ir buwo nuludes jog no galėjo
— Teisibe graži kepa*
te,
jog
buvau
namie
pas
tewa
o
szuszliuba.
gautis
pas
karalu.
Ant
kart
jam
puc
ntas gerai man ne tinka, ba Iii ta
Ir mane ten uszprasze bet kad asz
le mislis In galwa jog jam dawe nik linis katras sode buvo ant kart Iszraitė- Po szimts knipeliu sį^
o namon, o
paczewausl ta diena tai ne galėjau
sztukas galibe perslmainimo in skru džiuwo. ■..
lo ka tai khuait bota!.,,,
— Ir tikrai sapnavai?
Daratos, ipribut ir tuerjau paslliktle asz na
zdele. Dirstelėjo tada linksmai ant
Tame ižgirdo:
‘Patvirtino raganius, ba asz inmeIszduotoju ir Retlilojii
UIii- clfirigeli Įeitomie
sargu, atėjo noras jiam persimainit
antini pas — Jaouikaiti! jatakttfį
czeu dideli akmeni ir nog to szulinis
in skruzdele ir stojosi mažiuke skruz iždžiuvo; usz tai, jog tawo tewas stą
pribus, tai gas esi!
Iiixi l<nin«-Ti.
dele.
Sziupinis.
Persigan les jaunikaitis
iskss pasito bažniezes.
Dabar drasei leidosi trepais In pa* Wienam farmerlui labai szeszkai
Po tu žodžiu užmigo wela o kara
r su paroda ant kojų, apsidairė ir pit>f
lociInsispraude
prie
karalaus
per
wisztas
ganu bijo. Ne galėjo nieko
žiuka žmoguti, no pedosupę,
laiti du kart tiek plauku iszrowi ir
skilele nog rakto o radęsis pakajuja
veikt
ba
ne slastus ne ■ wektaw:mas
aiwilkusi In ilga szlebia$ -4
wela ta pati pasaki ka ir pirma jog
gis iszsiun- ju suvis ne matlt, pliku
karaliszkam perslmalnl vėl ant žmo
sapnavosi Ijei jog giwas medis ku nieko ne maczlm. Ant galo atėjo
gaus.
zybora, nu- barzda.
ris buwa sode pas tewa tai sudžiū farmerlui mislis, prirlszt gaidžiui ant
NE APDARITA KNINGA
—
$ 4,00.
Kanalus
Isz
pradžios
persigando
kaklo maža skambuti. Na ir szeszkai
os dienos in Jaunikaitis tuojau jįvo.
APDARITA IN JUODA AUDIMA
pamatęs žmogų prie saves, nes mati— Ir vela gerai sapnavai atsake visztu ne ganubijo,
Lsenes, rado jog turi veikslą su nitas!
damas gera veidą jaunikaiczio vela raganius,- nes jago medis sudžiūvo
UŽ NUSIUNTIMĄ KNINGOS
* Aplinkinėje Tennessee Amerike
tlausta, del emi kepure ir lauke, ku tai
apsimalszino ir paklausė ka reikalau tai ne mino kalte, tiktai nlekadejas ketino stotis nawatnas atsitikimasdės
rastaiti, atje.
pirmas mlnisteris tawo tewo, katras Tarp augsztu akmeniniu griovų Bro
Jaunikaitis atšaki jog noringai ka norėjo visame randit, užmusze savo ken—Buch 20 milu no Johnson City
. pakajuje i- — Szianakt— tari nikattaa
kom czoin. Ir tame pintas >
ralui pamaczitu kad tik sveikata su broli ir po tuom medžiu pakasė. Ja ketas nlgerkos maudi sawo waikus
tai galėtu na kepuraite su sidabrinis į
grąžint.
go atkastu jio kuna isz po medžio upelukije. Ant kart nusileido dide
•et.
llu. Tu asz mielinu tai ijajm
— Mano jaunikaiti!—atsake ka tai wela atgis,
lis arelis, pagriebi viena kūdiki ir
labai pik o jago Ija man atiduosi, bah
ratas,-jau tu man ne gali nieko pagel
Tai pasakęs pasitaisi ant lovos ir leidosi augsztin su didele staiga. O
bet...
as eusilaikit
pradėjo snaust, nes ir karalaite nuda kad buwo per sunkus ir ne norėjo
Jaunikaitis
niksztukui
tas
Gailestis mano turi daug priežas- we jog miega nes dabar iszrowe du paleist, pradėjo leistis žemln ant wie
mosi storastiu. Turėjau mano sode giwa mia- dart tiek plauku kiek pirmutiniu kar no szakoto ąžuolo, bet negalėdamas
dawe taje kepuraitla kilMa
di.... sudžiūvo man!.... turėjau tu. Raganius tuom kart pabudęs už- dataiklt, paleido kūdiki, tas ant gilu
jin:
rs kada rit
szulinl su gldijencziu vandeniu.__ pikes paklausė karalaites ka vėla ko tarp szaau usikabino ir nigerkos
— Ponas niksituk aeta
ant pasikal- tai tamstos bi itt baili tap;
iszdžiuvo mani.... turėjau patoga sapnavę,
su didele beda kūdiki nuemi. Kūdi
duktere kuria raganius pagriebė ir
— Ach! tarė karalaite nuludus,
atadavesba svetimo daigto s
kis buwo sweikas tik no nagu petu
nunesze ant slidaus kalno prie upes. sapnavosi man jog del to senio per- kai sužeisti.
dama pikint riu.
Jau daugelis kareiviu norėjo ija isz keliko nėra ižgelbejimo!
taip kada at- Niksztukas lingtelejopbu
* Dabartės jau daro popierinius
ten ižgriebt bet niekad jau nesugrį
— Palautum jau tu su sawo sap
n soda ant pa jo kepuriuko Ir dawe talk,
dlwonus
ir karpetus,
nais, atsake raganius trumpai, ne ge
žo.
eitu paskui jin. Jaunikaitisjta
*
Persijoi
ira iszwlso 20 milu gele
ingsnio nesi ir ėjo paskui jin nieko m ta
krautuve yvysokln
•— Pone karalau! atsake jaunikai rai dabar sapnavai ba jago kas usz
žinkelto.
tis
o
koke
nagrada
tam
katras
ija
iž
piltu
szituo
vandeniu
ka
randasi
szi
matu
* Kinu stalorls uždirba ant dienos
griebtu?
toje banku teje katra stovi ant Imti
ejo nieko i ž- Ėjo tiesiog pas salta ta
— Tas lieka ijosios viru Ir aplai- nos ne toli mano kabantio kardo, pa 30 centu.
-II PAS J—
sene kalbėjo ni.
kie puse mane karalistes o po smert lietu ta kalade o tuojaus pražidetu ir
* Ant who svieto randasi 1142 to
Ne trukus atėjo pusafci
Iszwerinejo
kuri jau ne užilgo pribus wisa kana- senis but ižgelbetu.
neliu.
nikaitis paregėjo jog saitas
listiu.
josos ir kaip maini In maža ažsreli o klintį
Karalite tuom kartua dawe ruga
* Suw. Wal. ira 37,126,504 jauni
Po tu žodžiu atsikreipė no jauni niui užmigt, o paskui baisum riksmu
ijaje topine, jo atsižiūrėt In ta viol® p
kiu 22,331,424 ženotu 2,070,952 nasž
kaiczio ir ne žodžio ne prasznekejo. paszoko Ir net pilna sauje plauku
llu ir 120,996 atsUkirusiu nog pa Apart to turi dydeli sztora su vysojisai ekruzdzele kuri jiuwn
Jaunikaitis tada persimaini wela in isžrove. Raganius szituom kartu pa
kejs pirktasis
ežiu.
ėjo kitaip a- do.
skruzdele ir tuom paežiu keta iszejo szoko baisei uszpikes Ir tari.
*
Berline
paslrodlnejo
usz
pinin
Paimtas jaunikaitis gt's
“Dry Goods”
ir kalbėjo in
katruo atėjo aplenkė stowlnte sarga,
— Kas tai tur ženklint? Ar jau
ir niekas ne žinojo, jog kas tokls bu szendien ketini man visus plaukus gus jaunas vaikinas 14 metu, isz
monis irbileka siartino prie kraszto, pilnis
kaipo tai:
Szlezlnges swere 260 svaru turi uskruzdei ta tvėrėsi irIszamiis.
wo pas karalu.
JKysukiu
ceikiuant
szlebiu wilaoniu
isz galwos iszraut.
ii žmogus lagio 6 pėdas.
Jaunikaitis iszejas, vėla persimai
to.
ir bowelrriniu, skepetu ir skepe
—
Ach!
paszauke
karalaite
su
nu
lacznas. Ir ne Niksztukui tas labai patiks:
Pas 11 r a u g e 1 i nuejkite,
Isz turkljos tur cygarus,
ni ant žmogaus, iezkelavo jeszkot
* Ant kožno eolo keturkampio mu
tėlių, petneszu, pirsztiduotu gailestiu, turėjau labai balsu
Stykla
alaus
ižgergite,
Dūmai
kwepe, rukit skanus
torastaite pa- n:
kalno ant kurio karalaite buvo nuso kūno ira skilelu 28tKl.
niu, paneziuku,
>
sapna. Sapnavosi man jog rodos kas
AVyS
T
’
snjiyo
Ikola
xilci
t,
—
Szokie
jaunikaiti
■*
neszta,
ir
In
ne
dele
ar
daugeu
daejo
>ga mergaiti ir
wysokiu marszkinlu, apikokliu. mantekis tiwe užmusze.
kietu, wysoKiu nektaizu ir 1.1.
prie
upes.
Ant
kraszto
upes
sėdėjo
neit
leli.
— Ir vcl ne gerai sapnavai, atsa
perwežikas nes tokis senas jog jau
Užsipraszo wysas moteres, idant atei
1a buvo tame • Persigandęs jauniklius fts
ke raganius, ba mane nieks nesteng
to in ta nauje kroma kureme parsynikaitis pasikloniojas prasze idant
jin.
DIRWA m JVAlžAIOfS
tu užmuszt tiktai su tucm kardu, kat
klausi Jurgio, — Asz tav sakau nokinaa
duoda labai pigej o cejkei drūti — ne
pervežtu ant kito kraszto pas paloci
ras
ten
k
abo
ant
sienos,
o
ta
karda
susiguleja
ir
labai
puikus.
Ir
tai
di

keturiose lietuviszkose kolonijose.
raganeus.
mielina Ksene ir Iszsimaudik!
dele wygada del moterėliu, jog gali
niekas ne pakeis kibą tas katras atsi
—
Mano
sunau,
—
tarė
perkellNe vilkiniai tolau szokoba'
lietuwiszkai susykalbet.
15-3-93.
kas, atsikelent no apipurwltos ir su gertu vandenio isz kriszpolinio szalalbejo Jurgis, ni ir iszslmaudi. 0 kadaiszejc-n
tlnelio.
Nes
dabar
ejk
in
savo
paka
puvusios katados medžio, ne vėlinu
tse loskose pas tukas dalipstejo jin pustai*
tav persikelt in raganeus paloci ba ju ir tenais iszsimiegok o man duok
. . ..PUJKUS 8ALIUNAS. . . .
. jisai ira mano jin.
jau
asz cze nog szlmto metu viso pakaju.
— Gera tu turi szirdi jis
Paklusna karalaite nuėjo in sawo
P.
NAWYOKO,
kius žmonis pervežineju o nieks jau
i ant jio usz- esi tikies ant karalaua. Jagofta
pakaju
iro
raganius
kriokė
jog
net
J^MAHANOV
CITY, PA.
daugeu nog tenais niekad ne grisz
irstinai atimt, skruzdele, matau jogbtajsi*
wisi kalnai drebėjo.
Kas užejuadatire puikaus pryemimo.
ta.
Prekefe ir iszligosc pritaikintose prie dabartiniu laiku.
o.- Galėtai sto ne skriausi biednoju ii bta 1
Randasy ir paiki SALE del mltyngu Ir bala
Iszejas tada jaunikaitis isz sawo
Jaunikaitis ant tos kalbos seniousi
Duodame
žinot, kad mes padarėme daug kantraktu, su farmiariais giwu.
Ejkie
dabar
in
swiet|!d
Tajpoe-gl
randasy
pool
tebelia
del
zobowos.
nes tas prakawones paėmė karda katras ant šie
mistino.
wenanczeis musu kolionijose, ant k 1 i a r a w o j i m o 5kiu akrawu plo
bar tav ta galibe jog jago
Wysy meginkite pas Nawycka tu ant inwairiu szmotu musu gruntu. Dabar galėsime užganėdinti szeimiija del sultono,
— Kas tu usz vienas seneli? pa nos kabojo Ir vienu ipu nukirto gal
norėsi persimainitiu staibi
atsyiankito to nesygajlesyte.^J nu linkėjimams, norintiems ingint natawas farinas.
klausi jaunikaitis, kad teip ilgai gi- wa raganiui.
leis. Tai reike
No kliarawoniu geri medžiai nebus paimti, bet bus sudėti in kruwas
lesi
Paemes tada bonkute su eudaunu
weni ant svieto?
o. Kaip tiktai Tai pasakęs niksztoka ta
ir
užlaikit
igi laiko, kada gruntą parduosime.
vandeniu
prislrlszo
karda
prie
szaLietuwyszkas
Daktaras
— Jaunikaiti, atsake senis, asz
Tiktai §35.00 igi $50.00 daugiau reikalaujeme už tokius penkių- akiezwažuas, duo llpstpjo kakta su piršta ••
per ta niekadeju ragani esmių užke lies nusidawi. pas karalaite, kati ai
J. SZLOPAS,
rawas kliaravonias arba laukus. Farmas turime ant pardawimo pradedant
del neiszmanancziu kur galima gaut
o tada storas ko.
rėtas In perkelika. Giwenu o nu wiska apsaki. Nusldžeugus karalaite
pryima ligonius kožna laika ir duoda no §400 igi §4000. Wažuojent tenai iszpirk trukini tikieta pirmiausia igi
me. Kaip aug Jaunikaitis pastovėjo dita
mirt ne galu, pakol szita katadi ne jog likos ižgelbeta dabar prasze jau pirkt pigeuse usz sawo uždirbtus pi rodąs del kožno kuris tik iž kur per Milwaukee ir atvažuok treinu Chicago, Milwaukee & St. Paul, potam isz
landele ir ne galėjo šapui b
gromata atsyszauke. Tūry offisa,
ten in kolonija nupirksime kita tikieta.
nlkalezio idant ka greieziause nuves ningus.
ai piningus už
apaugs žaleis lapeleis.
Meldžiame rąszit pas mus praszant kningu ir mapu.
tas wiskas ženklina. Snltisė’
Ab.
SWest
Pasakęs tai senis liepe sestle in tu pas ijos tewa. Pasiėmęs daugibia
Jago da Igi szlol uežlnojel kur
Shenandoah,
Pa.
susimažino ir ne žinojo kaj*
luoteli ir perveže in kita szale, net skarbu kiek tik galėjo paneszt nusi
3 tiko ant to, ne Ant pagalos paštamvijo pus1
pigeuse pirkt visokiu peczlu, lampu,
igi muru paloceus raganeus. Jauni dawi in kelone.
SZALTAS IK SWEIKAd Ax,__ _
cuningaik^ztiui, namon ir viską tevarai n,:l
Nusidivino
ne
mažai
perkehkas
kaitis persimalne in skruzdele ir teip
vežimuku del wajku, wlniu szriubu Czista rugine arielka,
ilgai sutartei su klt.
smarkei kasėsi in virszu kalno jog kada paregėjo grįžtanti iaunikaitlad
Ir geri cigarai randasi pas
Ir wisokiu geležiniu taworu, nusiduoe, pabėgt su sto Nes ka ingrincze ne p-‘
ne užilgo radosi didelėje saloje. Ta gal.
AGENTAS SZIPKORCZIU
— Seneli! laikas atėjo tawo ižgel kie tuojaus in pigeuse geležini kre
ik Orunas isz- reit. Jau ar nedels ar dvibbb
me laike raganiaus ne buvo tiktai
ant ui. S. Main No 208 Shenandoha,
Nanticoke ir det ap
patoga karalaite, katra Iszrode pato- bejimo, paszanki jaunikaitis. Per- mą kur wi»ko gaust ko tik rejkalau- Pa. Ten apart svetingo priėmimo,
;iui nieko apie rodos po žinoma aplinkine,
linkines; Ižduoda szlpkoi
wežk mus tiktai į er upe ant kito kra ey, o tai pas
ne galėjo: Ant galo dsej*1
geuse ant svieto.
gali gaut ir prieteliszka rodą.
tes ant gerasu druczeusu
miestą. Bijojo ineit in tail b
aiw. wysokiu kompnanju
Karalaite pamaezius patoga jauni szto
Daniells
ir
Brolej
is bus.]----Leidže pyningus pigeuse
Kada tas perweže juos per upe,
niekad ne buvo mates dikk*
kaiti stovint prieizats, o ipatingai
100 W. Center ull. Mahanoy City, Pa. ŪYDZEUHES lietuwyszkas
in Lletuwa, tiesog in na
tuojaus
jaunikaitis
aplaistė
kalada
o ir piningu ne turėjo. Prr*
dažinojus jog atėjo jia ižgelbet prie
-**K>R<0;M<AtS’:’s
mus ir gerause užmokau?
lone maitinosi laukinei! obta
me jin ka no puikeuse ir paslėpė, ba su vandeniu Isz raganeus bonkutes
Antano D&nisewlcious
ruskus rublus.
uogoms o žinojo tai jog uis
raganius ne užilgo ketino ateit, o ta ir tuojaus pradėjo kalada iszleistinet
MAHANOY CITY, PA.
GROSER—SZTORYS
buvo uždika, tiktai oi kokiu
da butu smertis del tojo musu sve žalius lapelius. Senelis sudejas ran
V^yskogausy, kalptenal nukelausy
j:—
kas
rodos
ant
maldos,
pažiurėjo
In
dydžeuses
ne
kaip kitu ir taiko szwležeusus, gerausus ir pigeusus wa
zeuse daigteli reikėjo piningi
ežio
MIHti, meeoB,
X. T. Poznaniuje. tie.
Cukraus kawos
gomus taworus.
Teip Ir stojosi tuojaus atėjo milži- jaunikaiti milaszirdingal Ir subirėjo .ZVIiil.anoy City,
Ir wysoklo gauna taworo,
Duoda taipos-gl prieteliszkaszkas rodąs del sawo vlenžemlu ir už o
Atsisėdo ir pradėjo misli'l*1
niszkas raganius in sale Ir uostinda- in dulkeles, rodos kad no szlmto me uszdejo dydeli skloda kuriame talKožnaa pagal sawo noro.
užstoję jago pryreikie.
Wysy o wysy ejklte pas
Kožnas
žino
kur
giwena,
tu
buwo
numiręs.
pinasy wysok! grabai
LS III
mas ant wisu szata paszauki in kara
pradėt.
Tai to ne rejk sakit, gana.
Tam. ZBiiiKovic^iitss,
In nekuri laika pribuvo muso keKad szitai jauniklius I**
laite:
Jan 29-91.
launlnkal
prie
paloceus
tewo
kara—
Asz
cze
suvuodžiu
žmogaus
ku
prisiartinante pas jin bobi»
leus. Ne nusidawi tiesiog pas tewa,
na!
ke.
— Kas taw! atsake karalaite, tai nes pas sawo užwierinta iarna katras Ir drapanos rejkallngoa del palajdo— U—gi kas tav auta'
o:—
varnos dabar pralėkė turėjo pawalgit jiam prižadėjo wisame prlgelbet kat Ijmo nebaszniku. Pujklos karietos 1
i klausi ka motina boba burtininke ko teip hiD
del samdlnlmo. Wysada su tajs rejkur žmoglszko kūno tai taw teip ro ras priėmė juos su neiszpas ikitfnu kalajs praszau pas mane atsylanklt.
avino laike pilno dias.
WkCAV t A16,1 nAU t MARKsIw
džiaugsmu.
Da
ta
paeze
naatl
iszeme
dosi jog tai pareina isz czion.
Apsuki jaunikaitis įpirta
V COPYRIGHTS.^
oas szaltini. O kada
Traskauckas
akmeni
isz
szuliuio
o
vanduo
paslro
Raganius tam intlkejo, o kad bu
CAN I OBTAIN A PATENT? For »
te palalminima no apie priežaste nuludimo, o **
G-ran<l JPrairie,
Ai’kausas
Rrompt answer and an honest opinion, write to
213 W. Center Uli,
IUNN <V CO., who have had nearly fifty years*
Derllngeasi laukai isz wieoe walates Arkanao. Apie 50 tuketaneziu wienam gabale po abieme pu
wo labai nuilsės, mėtėsi ant savo lo de; iszkase kuna užmuszto, o medis
— ir tada nusida- re:
experience In the patent business. Communica
Mahanovcitv Pa
tions strictly confidential. A Handbook of In sems geležiokejio “Memphis a Little Rock" tarpo tu tauku randasy mieatelia Hazau kur žmonis gal
Butwertie saw didžense ir puikeuse parafine. Komitetas aprinko taja wieta kaipo gereuae del uždoji
vos, o karalaitei liepe savo plaukus iždawe vaisi.
formation concerning Patents and howto ob
— Na tai tavo laime ta!
mo Lietuwiszkos kolonijos Wisoki jewaj dera labui ganael, prioram auga bowelna o waisei sodo put
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
Ant
ritojaus
ėjo
tarnas
in
karalaus
ical
and
scientific
books
sent
free.
kiausi isz wisa Suwienttu Walstijn. Klimatas sweikas, žiemos trumpos, o waaaros ilgos, kraszczio
szukuot.
Prisiartino
tuojaus
su
auk

Cz'on
giwena
karalue
ir
kita
’
in krisztolini szaltiPatents taken through Munn St Co. receive
dldelu nėra, sziluma lipinas su Chicago. Wanduo sweikas. Szulnei gilo no 2) igi 50. Aplinkų ižsi
pakaju,
neszdamas
gidanczlo
vande

special
notice
in
the
Scientific
American,
and
prikstia straipeneis puikios girdos, farineroi gali gautie laukus su girda ir be girrios. B alkei ir Ien
sinėm szukom ir pradėjo szukuot ra
viete gerai, o kada tos ira nuludes, o priežasl-s^
thus are brought widely before the public with
os neižsakltal pigios del pasistatimo saw namu.
cost to the inventor. This splendid paper,
ganeus plaukus; nes po valandėlei nio ir waist medžio sveikatos. Kara PETRO irESA£AUCKO out
issued weeidy. elegantly illustrated, has by far the
> jau pradėjo saule mo jio niekas ne žino. Sjkir"
Preke lauku no $6 $S usz akra.
largest
circulation
of
any
scientific
work
in
the
Mahanoy City, Pa*
Id. S3 a year. Sample copies sent free.
Mokiesi §1,00 isz wlrszaus už kožna akra o likusi suma ižsidalina ant 5 metu iszmokeezczlu.
nudavė jog užmigo ir nevos pasiju tas stojo ant kojų, ižgere vandeni ir
pas jin ten apie wiska geni^
Building Edition, monthly, $2.50 a year. Single
Norinti
tikrai dasižinotie apie wieka raszikite in
copies, *25 cents. Every number contains beau
dlndama iszpesze jam pora plauku snwalge waisi, paskui paskubino In Ant uliczloa west Mahanoy tnojans usz lietuwiez
iwo žole labai isz- ai.
tiful plates. In colors, and photographs of new
kos bažniezios. Tur gerause aiu Ir arielka o teihouses, with plans, enabling builders to show the
it z galvos. Raganius jau snausda soda idant pats paregėtu medi.
latest designs and secure contracts. Address
ad kas tenais szoposgi gereusus Bygarna,
3-29-4....
Tai pasakius boba burtitta*
MUNN & coM New York, aux Broadway.
163 Waslxiutou St.,
Chicago, UI.
Cze
rado
wiska
paredke
o
po
memas, pabudęs paklausė ka tai ženkli
ėjo.
lit; ant galo, kada akėsiu,

gejo raudona kepurtuka,,

Ira tai milžiniszka kninga kuri susideda isz arti 1000 puslapiu
smulkaus druko, o kasztuoje tiktai

S 4,50.
20 Centu.
Ira tai brangeuses ir didžiauses izdawimas lietuwiszkam liezuwije.
Pas perkupezius ne bus galima pirkt, kaip tiktai redisteteje “Saules.”
Piningus siunskite per “Money Order” kuri tai kwita reikie
nupirkt ant paczto ir in Redista “Saules” prisiunst.
O jago kas siuns piningus, tegul gromata usz registrawoje.
Pasiskubinkite su pirkimu tos puikios kningos. ba ne labai daug
iždawem, o kas bus pirmesnis, tai laimingesnis ba turės skaitiniu in
wales o ir niekad sawo piningu ne pražudis, ba usz kelolikos metu
toji kniega bus neužmokama. Adresawokite teip:

D. T. Boczkauskas, Mahanoy City, Pa.

Arielku ir Alaus

S. J. MOCKAITI
224 ir 226 S. Main Shenandoah, Pa.

STOWILAS NEISZMINTIES

J. J. HOFF, LAND Co. 119 W. WATER Str., Milwaukee, Wis.

J. Skritulska

tTAM. BUTKEWICZIUS,

torius.

No. 52 BROADWAY Str., Nanticoke, Pa.

niksztuko.

Pirma Lietuwsszl-.a Kolonije
PŪ WARDU “LIET0WA-”

Wienatiais Lenkiszkas Saliuuas

Union Land Company,

Isz Europos.
isz

Rusijos JLictuwos ir
Lauku
\/ Isz Lietuwos danesza jeg

bažnieze katalikhzka Perszejose, norėjo kaimukiszkas randas perdarit ant cerkwes.
Žmones
dasiprato kas
juos lauke ir susirinkęs į lie
bažniezios kerszino del palicijos. Dowanai inkalbinejo žmonims jog popai nor tiktai pa
simelst bažniczioje. Nes žmo
nis tuom pasipiktino ir numė
tė popus nog bažnitiniu tre
pu da pusėtinai apdraskė o mo
teres pradėjo su kumsztioms
muszt ir kiauszineis metit. Palicije bijojosi priejt piie inpikusiu žmonių kurie wjsi szauke:
— Bažniezios ne duosime,
kad ir teip su mumis padaritumete kaip ir Kražuose. Popai
turėjo prasiszslint o žmonis
per keles dienas sergeje baž
nieže. Ant ritojaus palicije aresztawojo pora žmonių, ir mas
kolei labai dabar wargina tuo
sius lietuwius.
J Niersvviežiuose, lietuwoje
nupirkęs židas baczka silkių
kuria jau ne buwo geros ir isz
pardawes wisas del giwenantiu ten žmonių. Tie kurie walge silkes labai apsirgo. 18 žmo
niu numirė.
£ Didele ugnis
atlankė
miestuką Oranus, trockam
paw. Sudegi apie 100 namu,
sudege teipos- gi
židiszkas
kūdikis 4 metu senumo. Szkados padare ant 100.000 rub.,
jn ugniawa buwo intraukta tik
ktai 40 namu,

Moteriszke atgijo.
Madisonville Tex., panedelije ne
toli to miesto moteriszke Lucie Allen, kuri labai apsirgo ir daktarai
jau n utare jog buwo numirus. Indejo ija in graba Ir kada norėjo ija nu
wežt ant kapiniu atėjo kaiminasir pa
temines jog da giwastis randasi jlojeiszeme ija isz grabo, sudėjo in ceberi pilna wandenio o moteriszke ad
gijoPagimdė 4 hiidikfus.
Monetto Me., motere Mormoon pa
gimdė 4 kūdikius panedelo diena,
ant kart 3 mergaites ir wienas waikas. Motina tu waiku ne ira labai di
delio ūgio ir Ira drūtoje sweikatoje.
Musztine parapijo.
Clevelande pereita nedele tam
mieste buwo didele musztine tarp
Lanku. Žmones ne norėdami būtie
prie sz. Stanisiowo parapijos isz tos
tos priežastes jog biskupas ątemi no
jiu sena kuninga kurį milejo A. F,
Kolaszewski. Dabar iszstates saw
bažnieze ir nupirkęs kapines atwaže
wo arcibiskupas Vilette isz Wiscon
sin ir paszwentlno kada ėjo no kapi
niu su paroda pradėjo žmonis isz ki
tos parapijos metit su akmenais Ir su
kumsztems musztis, musztine buwo
didele. Daug likos žmonių aresztawo
tu.
Motere nutrizewojo.
Lousville Ky. utarninko diena da
nesza isz Goose Creek jog kada ėjo
wienas maikakertis usztiko jauna mo
tere prikalta prie krlžeus. Rankos
ir kojos biuro prikaltos ir kaip uszti
ko tai wos giwa buwo.

Atsakimai

je wowey!
To ja Bobu odpowem:
— Gospodine-Bože! Ja tam
ne malem žadinėk wowedw
lem same szwine!
[Ar panaszi pasakaiti ne ga;
lėtu but priliginta prie amerikoniszku Lietuwiu? dadeczkas
zecerio.]
Aat uliezios.
— Ej Jonai! ej Jonau! pa
lauk biski ka norėjau pašakit!
— Na ka. kalbėk, ba neturiu laiko.
— Ka dawej Joneli sawo
arkliui kaip sirgo?
— Kworta tarputino- buk
svveiks ne turiu laiko!
(Ant ritojaus welei susitiko)
— 1- tu! Isztikro Jonai ne
sitikėjau no tawes tokios ro
dos!
— Na kas stojosi ?
— Dawiau arkliui kworta
tarputino ir tuojaus pastipo!
— [r mano teip padari.

Du szimtus guldenu už nokejo fabrikantas deszru Alojzy Karlikas Wiedniuje, usz
petuke. Atėjo moteriszke pirkt
deszru, kada parėjo namon
pradėjo walgit deszras nu
pirktas pas jin, rado widurije
peluke kuria svaigindama per
kando per puse, su didelu riks
mu puolė ant žemes ir apalpo.
Po apskundimui užmokėjo fa
brikantas deszru, 200 guldenu
del moteres usz persigandima.

šš
šš
šš
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Ateikit Pažiūrėt Gero ir pažas Pirkinio
Cleary pardawines dabar ka nopigeuse moteriszkus apredalus!

o Teipos-g't ir moters ta pripa.zinsta, ba teisu
(los pplnas kromas teisokiu apredalu.
SS
šš

Pirmutini ir paskutini szi meta

* PIKNIKĄ K-

Du melagei.
Pirmutinis:- Mano szuo, ntnesza man kas ritas pipke in
Iowa, ba žino, jog priesz atsi Iszliele draugyste
kėlimą mėgstu rukit.
Antras:- Mano ir teip daro,
JUOZAPO,
o da kaip prausiuosiu, tai už
mane ruko kad pipke ne už
Mahanoy City,
gestu.

Sz.

KURYS - ATSILIKS - DIENA

D. J, GLEAĘY.

»7 ir »» W. Center uli.

SS

jo inszmotus.

Wieno czeszko parapijo, kuningas kalbėjo bažniczoje pa
moksta del sawo puslaukiniu
parapijonu ir ant pabaigos
kalbėjo:
— Ak ja humru i pridu do
Boba a Won me se spita: „Ma
hnacki, Mahnacki! a hdze t wo

Komitetas.

KASZTUOJE ANT METU

D. T. BOCZKAUSKAS,
(j9 W. Pine Btr,

Mahansy City,

ys m cm sea, co., pennsyl
įtBiD it thi Lauanot City
įPosrOmcz as bkcond clas,
'-MAIL MATTKE.—,

ŠŠ
ŠŠ
g
šš

(itatsztis "Saule,” kaipo sz^aainaahihsdioje d <rasejei>ri
nJtsiaiUt komas Lietuvis, tat
tit priešingų szwertam tlkęjifiir veda klistanezius ant gero

šš
ši
šš

l»

ii
ii

Kuningos P. W.

Idilinis K&li&doris.

[1 p. Raimuido, Felekao.

AD (HTT
A T Užsymokes jum ruszit pas Benatine
All III /l Mi A I mea nždlka pasaklsim kokia liga tūry.

Medical Co. o
Muso dr James
x
t nannum ira wienatiniu baltu indijoniszku gidintoįum Ir kitos firmos ne tur jokios priekabos prie jio. Wysa sawo giwasti perIcjdo tern indyjonu renkant wysokius azaknis ir anguoles ap e kurias kožnas
žino jog liekarstwos tos duotos' nog Diewo del žmonių. Gidlno tas daktaras jau
50 metu žmonis su nojszpaeakitlniu grejtnmu ir kožuam nunszlrdžej apsakis
ant jnsu klausymu dikai. Daktarai to no daria. Ar užsymnka gldlntojul mo-

(Wrtr) turi 38 ta.
;iAntio)u urgu.

J. ZABLECKO
PA

MAHANOY CITY,

Gal Tamzirifliiit? 308 ®ENdATTAMeDotal K° u
Sziaudines skribeles!

liin
prim
kaip
jTQ1. ’ 1
Įlili

Randasi ant pardawimo wisi reikalingi naminei daigtai wasariszki marszki
Ataus, Mydaus
(forniczei) beweik da nauji už
nej ir czewerikai.
Rūmo, Wino
wisiszkai žema preke. R orintis
ir Arielkos.
pirkt gali dasižinot Redisteje Pigeuse parduoda kad jau pi
Cycraru
ue
gire
ba
tie
patįs
girresy
“Saules”
33—36.
geu ne galima gaut.
Paieszkoij mai.

Asz Martinas Kawalauckas pajesz-

Skurinej

Guminėj ir

TotTfi užejsy pas Hlrezku ko pyrkt, o norės
J CtcįU labai atsygert užejkle in antras dury

FBANk WHIBITY

Czebatai

czlaus paeinantis isz kaimo Girai
tes gmi. Krosnos ir par. paw. Kalwa parduoda teip pige jog Maha- Gerause arielka parduoda po
50 centu U8Z kworta.^.,,.
rijos gub. Su saiku jau 6 m. Amerinojaus aplinkinėje pigeu
ke jago jin kas žino ar jis pats tegu)
ne rasyte.
duoda žine ant adreso:
Ar nory gaut rodą?
Mr. M. Kawalauckas,
del
"VVieiia
preke
201 E. Centro Str.
“ Paicrys (abronca.)
wysu
Shenandoah Pa
28-31.
MZA.HA.NOY CITY,
l’A.
Oflleas: bima prie paczto ant wyrszaus buezernes.
Ejkite pas ji su wysokels rejkaials,
6-4-93.

'jari^aFcnggSi!^ Ui

20 W. Center str
RAILROAD

Mahanoy City, Pa.

Prasidėjo noff Mojaus lif, 1804.
Pasažierei wažiuojenti isz Najorko tegul ejna ant dipo ant uliezios; Foot of Cortlandt arba
Derbroeses uli. [Pennsylwanijos feros (lalwelio.]
Del norlnczlu wažnot pasažierinlu treinu, at
ejna tame laike ir in taisės wietas: In Penn Ila
ven, Junction, Mauch Chunk, Lehinghton, Slatin
gton, Catasauqua, Allentown, Bethlehem, East
on, Hazleton, Philadelfije Weaterly, Delano ant
6.17, 7.5-2,9.30, iszrlt, 12.55, 3.11 po piet. In New
York ii.17 7.52 ir 9.30 Isznto, 12,55 3.11, po plet
In Ilazletona, 6.17, 7.52, 9.30 ir priesz piet ir an
12.55, 3.11, 5,42 Ir «,28 po piet.
InWiikes-Barre, Tunkhannock, Towanda, Uls
ter, Athens, Waverly ir Elmira, 6 17 ir 9.30 isz rlt
ir 3.11 ir 5.42 po piet,
In Rocheetes, Buffalo ir westus ant 6.17, 9.30 isz
rito, ir 3.11 po piet.
In Scranton 6.17, 9.30 ir presz piet, 3.11 5.42
Ir po piet
In Raven Run, Centralia, Mt Carmell, Shmokin
8.50 ir 10.50 tez rit, 1.16, 3.55 ir 8.07 po piet.
In Sunbury ir points on Penna. R. R. 10.50, Isz
rit, 1.16 ir 3.55 po piet.
In Yatesville, Shenanadoah, Girardville, Ir Ash
land 7.30 6.50 ir 10.06 isz rit ir 12.30, 1.25,3.55, 6.20
8.07 ir 9.00 po piet
In Delano 6,00 6.17, 7.52, 9.30, 11.19 isz rit, 12.55,
3.11, -5.42, 8.23, 9.48 ir 10.44 po piet.
In Buck Mountain, New Boston, Darkwate, St.
Clair, Pottsville aut 7.52 ir 11.19 priesz piet 12.55
3.11, 5.42, 8.23 po piet.
NEDELINI8 TEEINĄS.
Iszeina 6.32, 915 isz rito 12.15 Ir 2.27 po piet in
As hl ad ir in wisas szales; 9.03 iszrito, 12.45 ir 3.10
po piet, in New York Irin wisas pakelije staeyjes
12,45 ir 3.10 po piet in Easton, Philadelphia ir wi
sas stacyies 9.03 isz rito., 12.45. 3.10, 5.12 6.20 po
piet in Delena; in Szenadorl tiktai 1,55 5,42 isz
rito 6,20 popiet
In St. Clair ir Pottsville 9.03 9-15 isz rito ir 2.27
po piet.
In Shenandoah, Raven Run, Centralia, Mt. Car
mel ir Shamokin 6.32 isz rifo ir 2.27 po piet.

MBURSKA-AMERIKANSKA LINIJE

A. PALMER.
Agent. LED- VAL. Mahanoy City, Pa.

nry krantuwe su wysokejs aplwalajs kaipo—tai;

Czebatai skurinej ir guminei
Czewarikai mJu"“ atSk?

abi

kampo, ir B W. Centre No 43

Hary Stride

Gi-rauses alus parsyduoda o kad g
rai žinotumėte tai wadynasy

.... TTESOG....

IŽ

NEW

YORK

IN HAMBURGĄ

kožna nedele ant ekspresynin laiwu; “Augneta
ViKtoriie,“ “Columbia,“ “Furst Bismark“ “Normania.“ Tieje garlajwei no 13 igl 16000 siios arkliu
ir turi dwigubus sžriubus o turi tris kaminus. Pui
kiasniu, twirtesniu ir greitesniu garlaiwiu nesyranda ant clelo swieto. Tiejo ialwai perplauke
f>er pilnas marus per laika 5 dienu Ir 20 adinu. Ira
ai greieziause ketone per mares

Baltioka Linija
isz Najorko in Sztetina ir adgai su pageiba žino
mu hambursku garlaiwiu. Suwis pigu Ir wigadlfwa kelone in wvsas ezales Brandenburgo, Pomora
nijos, Prusus, Poznanės, bžlezinge, Auetrije, Wengrije, Rosije, Lenkije ir Lietuwa.
įsaNajorko inHumbur
UniOH IdimC gutiesogisztenajs. Ej
na subatomls Dideli geležinei garlaiwei perweža
pasažierius labai pigi ei.

Hamburska-Baltimorine Linie
tarp Baltlmores ir Hamburgo. Regularnei ejna la
bai gerais laiwals ir duoda gera walgi
Suwys
jjreKa.
Jago norite
dažinot apie tai tada nusyduokite in.

Pigus maistas
PIGEE8E PARDUODA UŽ PININGUS W180KI WAI.GOMY
TAWORAJ PAS:

M. Wroczinska,

NAUJĖS

LIETU WISZ KAS

A. Matuszewiczeus :■

žale p. Zablecko, kureme randisi wisoki walgomi szwieži taworai,ko
tiktai gera gaspadine rejkalauje.
Atejkite wysy, I Moterėlės Ir morqeles,
Jauni ir sphi | Wysos ekajstea leiljeles. 6-11-9F

Wienatins Lietuwyszkas
'W 'VAI AJ

No 309 W. Center

J, Jurkszaitis.

Matianov City

Kuris siuwa sutus labai pigei ir grąžei ir ne tiktai dėt ciwilnu nes ir del waiskawu. O
werkoezius pasiuwa pigeu tie
kaip židoloi krome parduoda-.
Wirai pas sawa.
sep-Msi.
Pel Lietuwiu gereuse užejga pas

4 Petra Žilinską **
Aut uliezios Main tarp dwieju g-eležiuteliu, Mahanoy Cit}’.

Alus ir arielka gera, o cygarai iž
paczios Turkijos.
12-1-92

Wienatinis Lietuwyszkas Salimas

WINGO SKINKIO,

GIHAHI>VILLE.

-

Penn9a.

Ant nliczios Parker. Kas užejs. nesygailes. ba
atsigiars szalto Ir gero alaus, ewejKoe arielkos, o
cigarai su kwepeneziu durneliu, WIsf wirai pas
sawa!
9P4T8

O-GI

ALUS!

N ekur taip gardžei alaus ne atsygersy kaip pis

USZ “SAULE” BA

J

S1UWA naujus labai druczej ir isz gereusio taworo ir tajso labai pigej. Giwena ant uliezios

539 W. Pine uli. Mahanoy City, Pa.
myltai,
kava,
arbata,

Alus geras o ir styktai mllžiniazky,
reike gero wiro kad du galėta ižgert

BUS SULAIKITA

am name, kur buwo pirmai p. Jurkezaiczio kreuzlazkaa ezapae.
94*14*18

CUKRUS,
SWIBSTAS
ir ko tiktai kas ko rejkalauje gaus pas manekaip
das Wagneri.
56-8-93

Arielka tykrai rugine,
Tyk pameglkie waikine
Cygarai gėry wysados,
Ba paejna isz Turkijos
dec 18-90

Mahano y

City,

Zines
Isz Skt
kas ne ke
binio in t
bus 25 R
lei teipji
pundelus
Szimet
wimaa, b
peksti. P
Į ežiu jau <
turėsime
not, kad
nutaikit.

Dirste
apgarsin
naktin ii
Naudc

IX.Stefooo kr, Absalom.

įnikite. jog Daktaras gwaiantuoje jog ižgidins wysokes chronlcznas ligas kaipo
Skrofula, kepeniu, moterių li^as. Szalti. patrotlnimas elfu wiru grejt Ižirido
Ateiunskit sawo prawarde, kiek metu, koke liga tūry ir už 2 centus marke o aadgl atraezisu koše liga turv ir ar galima bus ižgidint. Adresawokite wis teip

Ant pai’dawimo,

$2f

j.rtkM raszo gromata in rediste tai tegui
11
uždeda udressa:

Jt. Roles p. Nonnato Paulynos.

arba

MOKEKITE WISI

IflUisleuUnbLalkrasztls, tikrai UetuwlszkM

M (Aūnst) turi 31 diena.

ejkite pas:

Uzmusze sawo pacze.
Skjantone pereita nedele Juozas
Robinskas Isz piktumo szowe iž kara
bino in sawo pacze katra laike maža
kūdiki ant ranku. Kada Iszszowe
isz karabino, patalki m pacze ir pas
kui inkiszo wamzdi saw In burna Ir
szowi. Galwa žudlntojaus sutriuszke

“SAULE.”

ŠŠ
p
šš
ŠŠ
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•aioriudTMlazku rautu.

Tewas in sawo dukriuke:
- Onute, ant kacziuko nesisa- 3 Rugsėjo (Sept,)
Isz
Hamburg American Line,
ko „milu” tiktai „mėgstu.”
Glaunas ofisas:
37 Broadway,
| 125 La Salle Str
Dukreli:- O tai ne, ba ma
Ant Pleasant Hill.
Uzmusze su kirwiu.
New york.
|
Chicago, ill.
Najorkie randosy Lankas su kuriom galite susi
ma
wakar
saki
in
mus
Baltru
:
Wilkes Barre, pereita petnicze J.
kalbėt ponus J. F. Wosotka
Kelly ir Dell Halford susipeize terp „O tu mano kacziuk! kaip asz Uszpraezo wisas wietines drau
o Makanoy City,Pa. Reditoje ‘Saules.’
sawes nes Halfordas paemes klrwi tawe miliu!.. . .
gistes o ir wisus Lietuwius ant
— DAKTARS —
rėži wlena Ipa Kellei per galwa ir
tos puikios zobowos.
•> D.
C. * T. :• W/ITKINg, *
ant iaik užmusze. Zudintojus likos
Wirai ir mergos taisikites
aresztawotas ir in kalėjimą pasodin Daraktoris m s t u404 E. Center, Uli.
dentukažideli:
Mahanoy City, Pa.
tas.
naujas kurpaites, ba kaip ro Rollin H. Wilbur,
Chas. S Leo
•
Pabaigęs mokslą Europoje ir Amerykoje, jago
Geralnas Supredentas
Gnn. Pass Agt.
kam
pryrejktu
daktaro, tegul atsyszauke po auksz
—
Leibuk,
pasak]k
kokis
Kriksztionis pūstojo zidu.
dos szimet daugeu pikniku ne
czeu adreso. Priek tam turiu sawo locna aptieka.
A. W. Nonnemacher,
Asst. Gen’l. Pass. Agt.South Bethlehem, Pa
Czikage apsipacze" o kokis tai Jo žweris in wisus insispraudže? bus, o kas labiause: jog orke
KAMILUOS IR EMIGRANTAI KURIE WAStudentukas:- Ui, kam
nas F. Szultz su židelkiute May
2UOJE IN WAKARUS,
geriause wažuotant
Wienatinis Lietuwiszkas Salimias
strą Szwentos Cecilijos grains LEHIGH
WALLEY GELEZINKELO, plgeuse,
Kaatz o kad tewai norėjo duktere ad klaust?- Židelis in wisur insisgreiczeuse keles in Cleveland, Cincinnati, Detroit
St
a. Aniolaucko
Omaha- Sant Francisco, Indianapolis,
galos atimt, tai Szultzas perejo ant praudže o ir per Raudonas ma naujus szokius ir tai pilnam Chicago,
Lousville, St. Louis, Kansas City, Memphis
Silis
Hill, Pa. ne toli Audcnricd.
Nasville, Mobile, New Orleans, Ir 1.1.
židiszko tikėjimo. T< wai dabar daro
Geriause dažlurl daigtus (baggage) usž kuruos
komplete.
wysko gausi, jago nukelausi. Bandas! talpos
res persispraude.
duoda czekius ir ant to paties, trejno prystato. Ten
didele sale del wisokiuzobowu ir mitingu
weseile ant nauje pagal židiszka pap
Jago norit in kur wafuot tai pigiauae parduoda gi puikipryemlma
datirs tas, kur.ys tiktai in taje
Nuoszirdžei uszpraszo, tykletus ta kompanlje. Apie wysa informacyjes Pulku
wieta nuslduos.
aug-UMB.
ratima.

Ameriko.

ŠŠ
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Su didelu dzeugsmu duodu jumis žinot jog dabar darau Dideli Iszpardawyma manowyso taworo per Julajaus menesi kad padarit wieta
del
atejnanczio naujo taworo.
100 szmotu ceikio del szlebiu kuri dabar pa
SS
leidau no 10 centu igi 6 c. usz masąa.
Ne užmirszkit pažiūrėt muso wirszu
tiniu marszkiniu del moterių po 25 c. 50 tuzinu kamzoliu del moterių po 5 c.
Wiriszki Balbriggan Marszkinej pc 12Ą c. wysoki apatinėj apredalai ka no
pigeuse. Turiu Didzeuse krautuwe Szilku pigu ne kaip didelam
SS
mieste.
Asz perku tiesiog nog fabryko tai galu del sawo kodumerii paleist
nog 25 igi 35 c. pigeu.
Tukstanczej parašėliu ir parasoniku ka galima i-z
ko
iszsyrinkt.
Turiu
gereusiu
KORSETU Ameryke. Tikiuosi u jog mo
SS
tereles ne užmirsz apie mano szita piguzdaneszima, Jium gerai webjentis.

Zodzei Iszminties.

—:o:—
si.
Ar ponas ira namie— Ne kurie mili prieteli,
jenes tiktai kaip žalniens arkli,
— Irą nes guli ba sugrįžo no tiktai kad jisai galėtu gerai
galėjimu.
jodint, ne kad arkliui butu
— U-gi su kuom galejo- gerai, tiktai kad jisai del
si?
sawes turėtu locna wisur wiga
— Tai gal labai jisai pažeis 'da<
tad?
— Ne, labai insirežes!
— Ar su szoble insireži.
— Ne, su arielka.
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£n Sku/kino pawieto Motere les:

sSSiiS^SKGraiijas Szaluii Batas

JUOKAI

Austrje.

us.

Karczemoje.
Sweczes:-Tpfu! po paralu!
Dawei perteri o wienos muses!
Szinkoris: Giark tik, ne
zaunijąs! bene asz muses dedu!
paczios inpuola!

Apie laižibas dwieju kuningu bus
— Idant žmogus teip prakitam numere.
szitu no Diewo susimilejimo,
kaip praszo kakios pagialbos
Fel. L. Isz Petersburgo. Gawome
no
kokio norint žmogaus, tai
35 dol. ir daweme tamstai atsakima
iž
sik
but szwentas.
Ar mažum ne aplalkei gromatos nog
mus?
— Ubagėlei tuom ira lai
mingi, ba jago turi prietiali,
A. S. Isz Elizabetho. Gawo- tai turi tikra prieteli.
mia
— Patoga mergina, nustoja
Prancuzije.
but natos0 j-a® j° -- k“Ja per
Anarchistas cessario Santo
daug prie jaunikiu glampneia
Geronimo, katras užmusze jUTy

’
u ta Cai rnota, likos pereita
petmcze, 4 adina ir 55 minutas likos nukirstas per gilotyna ant plecens kalėjimo. Kada
jio galwa uždėjo ant gilotyno,
tai paszauki: Tegul giwuoje
anarcliije! ir ant to pasibaigi.

ur.

I*ap

Szwen
talpino ]
ja iž Sht
;|ia. taurino Just Wiktoro.
j Liepos, <
ko teisi
lilDtt 16 po Šeiminiu.
I „Apavai
InigeHįe pagal sz. Lnkoszians)
į gai taip
perskilome 14.
| kit.
Anuo metu, kad Jėzus ine
Dirst*
’pin wiena parizeuszu kunin15 1 Ru
niksztio namus subatoje wal gali pih
Įttie duona, o anie jo tykejo. taje gro
laitai wienas suputęs žmoFreel
pibowo Jo akiweizdoje. O
sawes
j
iitua atsaldamas, tarė inscaprie
bi
aomokintojams ir parizeniums^akidamas: Ar prideri|lU>z pr
statoje gidintie? Bet jie tile- Demski
IfManswoto, Daratos.

in. Rozalijos p.

k 0 Jis nutweres jin iszgide
Pons
ipaleido. O atsakydamas tarė Prusu 1
iems: Keno isz juso asilas ar- dinis n:
bos.”
-hjautis inpuls in szulini, o ne
ntiauks jin subatoje? Ir ne-j Minku
.[liejo Jam ant to ahakitie. tus.
Pasakojo teipos- gi ir pakwiee
?ID8 panaszuma, prisiweizde ' ras pu
•iimas, kaip pirmas wietas ap iezmol
Jag
moka tardamas aniems: Kad
ga kn
asi pakwiestas ant jungtuwiu te ant
K sėskis ant pirmos wietos,
lint kartais nebutu jo pak
liestas garbingesnis už tawe.
ateidamas tas, kurs tawe ir
ja pawadino,. netartu tau: „PO81
hok sziam wieta, o tada pra to pi
kiurai su geda tureties pasku- narni
Piniosioa wietos. Bet kad busi 75 c,
iipraszitas, ejk, sėskis ant pas grom
iitinios wietos. idant, kad aRe
srijtaB, kurs tawe pakwiete, woje
luto tau: Prieteliau, parsikelk ma 1)
-wgsitiau 1 Tada bus tau garPoi
drauge sedincz uju akiweinador
■įloję. Nes kiekwienas, kurs
isz lie
m u-zaugsztina, bus nuže
ta ser
rtas, o kurs nusižemina bus
wa.
JuogBztintas.
Wi
PAMOKSLĖLIS.
irman
' Ewangelije toij pabudina
® ant praleidimo
dienu nais b
tius ir
urentu ir nedelu ant maldų
bet ti
1 tnil&szirdingu apžiurejimu, nedele
hrietaidaigtai prilaiko žmo- žųot
Dar
pir saunina mumhe tikra
seile Diewo ir arti mo T ei pos gždis.

■giparodo kad ne tiktai del
Diewo nes ir del artimo gei
lejimejio, butume prilaukus,
litazirdingas apžiūrėjimas
SjKs-gi turi sawo swarbe
PrDiewa ir ira ligibeje
jubinitne Diewo.
| leipoė-gi nesikialt in puii ^iba puikibe ira papeikti
P'Rne tiktai swietas tuom
1 '-^niiasi, nes ir Diewas.
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iž Du
wisoki
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