
i musu
I r»8Zj 
prabas 

musu 
o gro 
riaukęs

GERUI

wienos ranki, kisziuojaU^]

j lietuwiszko kaudiogo r- 
ikai.

linkite su adresjįJ.d, NOREIKOS
(riet., CfflCJd

arba

,is ir wiena nat
uezei apdarita

$3.00
ASl TOKIOS ISTORIJOS

tinkas.
viUSZA

i juodus szunis.

“S A U L E” “S U N.”
— APPI'LIRINO HVKItY THURSDAY -

fiespresents the mfrrrsfs oi nmrly JHOtHiO Lithuanians residing in the United Sta
tes and Canada, and the largest and most valuable advertising paper in the IForld

ADVERTISING RATES ON APPLICATION

No. 35
ENTERED AT THE NlAHANeY C1TT 

I’a. Post Office as second clas, 
1—MAIL. MATTER.—,

dLcl
skaitifoju „SaulcN“

Piningus Blunekl e in Redista „Saules" pie 
Money Order“ kuri turite ant paczto nupirkt ant 
tieka eumoe, klek slunczet ir praatoju gromato 
mums priekinei, arba ludet pora doleriu in gro- 

. matu ir užregistraivot
— Jagu permaiuot wleta in kuro ėjo iaikrasztle 

tai - įdekite sena ir naujo adresu.
— Kas nori gaut no mus ateakima, tagul inded* 

pacztlne stem pa už 2 centus
— Ne duokite skaitlį iaikrasztl tokiam, kuris 

ne laiko „Saules.“ Jagu turi ant pragerlmo te 
E gal turi ir ant lai kr as z io.

— Kožnas geras skaititojas „Saules” prikalb 
C ea\ve dranga del uslraszlmo to lulkrasztlo.

kai bus iū gurbą pątalpio- 
ta.
Teipos-gi nuoszirdžei praszo 

mia prisiuosdinet. mums žinias 
kaip darbai ejna, kaip Lietu 
wei elgesį o usz tai busimia 
dėkingi •

D. T. Boczkauskas.

Zines del Lietuwiu.

Ant keturioliktos nedėlios do Sekminių. 
JLwangdija pagal szw- Mateiuszo 

perskirime 6-
Ana meta tari Jėzus sawo 

mokitinems: Niekas ne gali 
tarnauti dwiem ponams, nes 
arba wiena tures neapikantoja, 
o antra miles, ąrba prie wieno 
laikinis o autra paniekins. Ne 
galite tarnaut Diewui ir mamo 
nai. Dėlto sakau jums: Nesi
rūpinkite apie sawo dusze, ka 
walgisite nei apie jusu kuna, 
kuo apsiwilksite. Argi dusze 
nebrangesni už walgi, o kūnas 
už apdąra? Pažiūrėkite ant 

_ dangaus pauksztiu: nes uej
keturesdeszima tu'iiirinh. 18t,ja, nei pjauna, nei renka in 

kluonus, o jusu dangiškasis 
. Tewas peha juos. Ar-gi jus 

ne. brangesni už juos? O kas

į detie wiena mušta prie sawo

Selmikm merga kalifo Bins « 
iti, no salos waiku Chiledois Jr

ndbado.
toga Persaite. 
ase apie General, senu Ari-feĮ.

Zeina Alasnsmi ii apie kinbį£" 
ujusi.

inta ir apie j innikaiti ijoMUnfc 
i ir Bedrėdint-HissiM.

Ji. 
brolus.

iro.
o Alraszida.
Abdalu.

seseres kanos u'i»l"jojnis 
įga Dohara.

tampa.
ntus wirus. 
awe wienalini sunn s>wo ws 
ius, idant parffaueotn swj , 
.tele rabussawes snpW18Z justi Eoielldaiuas £('111 pH- 
eisingai gedliwai apkalŪM.-.

l, ftPie “Pdara ko 
ro dasnka jin itgelbejo,-Fsi; rūpinatės? Ft i.-i wviidekite iaU 
p sakalas matilamasdariair 
szuo užganubijo - AntripBu . ’ . .
ini szerna užmuszB) - kntnsisF! buoja neigi werpe. 
in mokintas Lentous pa

8zbweia n,ibuwo aP- 
ant smnrt. Kaip jin išminta fc reditas, kaip wiena isz tu! O 

jei lauko žole, ‘kuri szendien 
ira, o rito bus mmesta in kaka

ko lelijoms kaip auga: nesidar 
O sakau 

jums, jog nei Saiamonas wiso-

jie szarks kuri wish jiunĮtari
namieje ne buwe. Kett.m į*

niata apj- kino ciaion. Kirti® I
Kaip ji Melebiorwcb užgeltieji y Ii, Diwan teip apdaro, kuoduu- 

wieno kateiwio. Penkmi^a -|al,8 jUOj silpno tikėjimo?
□pustui Rimioois tarpinio intot . . , . , n j
as iszwedimas Dioklechw ui & 
jjo. Penkta pasaka isznns®c 
c ra tas užmusze. S’iaste pisih < 
:uai“ ir sutinusi. Susiustni’ 
iszmintis----- n ,

iri, kuri pakalbino
pasak. so jums reike. Delto’jeszkoki
pa wienas kareivis pignete J , J i _ v_

ašaka paskutinio iaoiocūoJ^1 
jc sawo paūžtos

Todėl nesirūpinkite, kalbėda
mi: ka walgisime, arba ka ger 
sitne, arba kuo apsidengsime? sutinusi. ‘ »

lis Kleofis ingAju * Nes to wisko jeszko netikėlei.
Nes jusu tewae žino jog to wi-

|ia "ICUOJ — |-ft" . .
įert. Kaip jin Joskimuanj®* te wieu pirmu Diewo karalis- 

tęs ir Jo teisibes, o tai wiskas 
bus jums priduota.

užeiga del Lp“ 
o pakelewingn- j 
A3T ULI. WASWR

aga del Lietuwiu,blip® 
ažnam hike atidarius bitelis ■*'] 
le ar dwieje wienr; topie-Ji Pi 
.ietunra, tai ne rrikihus kliiiw J 
t «zipo pristato Tiek iiida^!

tas džiaugsis ba datin prieki®11

H EI Bruklino LIETU WE1!

Piknikas! Piknikas!
Atsibus didelis piknikas ant nau

dos lietuwiszkos parapijos, diena G 
Rugsėjo [September] Nedeioja ant 
Waszington Grove Park, Newton 
L. I. ant 2 adinos po piet.

Muzika puiki ir paredkas wisame 
užlaikius.

Gali in tenais dawaZiuot no Grand, 
Huuston ir Broodway Fera. Newton 
karais.

Tikietas inžanginis 25 o. už asaba.
Nuoszirdžei uszpraszo Komitetas.

Bostonia užmuszi perkūnas 
Powila Talandi, buwo tai la
bai doras žmogelis, usztai ir to 
ke garbinga smerte numiri.

4a ' t 
pint, ą-

Jagu kas nori gaut ant nadelos 
„Saule** du kartu tegul kn grei- 
ežia use uszsiraszo ir pnsiuneze uz- 

^nokestia.

No Redistes.

incas Razukas.
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iŠ Jagu kas raszo gromata in redyste, tai tegu! tuk..' 
uždeda adresa:

:D. T. Boczkauskas, Mahanoy Cit> I p

MAHANOY CITY, PA., DIENA 27 PJUTIO [AUGUST] 1896. m.

les in locna kletkele. Į ja sziteip:

Kaip duodasi girdėt no mu 
so korespondentu, tai Jo Mil. 
Kun. Krawczunas ne nuilsei 
darbszauja del giaro Lietuwiu 
ne tiktai Czikage, nes ir aplin- 
kiniose apigardosia. Apart 
daugumo darbo sawo parapi- 
jo, ne nuilsei dirba ir kitose 
wietose in kur žigiuojesi ir sa
wo rodą paremineja. Szitai ap 
laikemia žinia isz Springvales, 
jog tenąis per pajudinimą dwa 
sės Lietuwiuose per Jo Mil. 
Kun, Krawczuna užsidėjo nau 
ja lietuwįszka pąrapije. Bisku- 
pąs isz Peorios dawi pilna pro 
wa Jo Mil. Kun. Krawczunui 
ir Jio asistentui (wikarui) i- 
dant sawo rodomis prigelbetu 
del Spring Valles Lietuwiu, 
kuriu ira 40 familiju ka turi 
sawo lotus ir namus, o singelu 
bus no 4 igi 5 ezimtu. Diena 
18 badai pribuwo in tenais 
Jo Mjl. Kun. Krawczunas kur 
ketino pagal plana statit baž- 
nieže medine, ba lotai jau nu 
pirkti ir užmokėti.

Ar-gi tai ne puikei elges' 
Spring Vallee Lietuwei? Kaip 
girdėjome, tai ir piningus tuo- 
jaus sudėtu aut statimo bažni 
ežios o kuri kąsztuos apie 4000 
doleru.

Jau tai matomai Spring Va j 
Iles Lietuwei usz sawo dora gi. j 
wenima turi loska n-.- Uit .va ■

’ Į jagu teip jiems sekasi, • \.l

METAS 1X

R. P. Kuncman,
114 W. Coal Str., 

Shenandoah, Pa.
— Dirbo anglekasesįa 5 die 

nas ir jau 
linksmesni, bet da 
daug ir be darba.

— „Gąrsas L. Am.” per
mainė sawo pawidala. Dabar 
iszeitineja ant pawidalo kaip 
ezikagini „Lietuwa”

žmonių wtidelei 
raudasi

fyidziauSe lidundtefaj

RESTAUHAGIJE

an kampo Main ir O ak ulieziu,

Sheuandoali. Pa.
M. Knpczinsko ir P. Paskewicr--.’ 

Alus gori auses, arielkos wisol.i'> 
uszkandalas uždika no 9 iszrit - 
12 adi. po pint no 8tos igi 12 n A

alo . i vr-Hoki - ąnis. oisterei 
tt g”, džei pa. I ariu gah gft't uiU-

I geli paleido, o kelis auus in 
1 kitas gubernijes ant ptsilenes; 
! keli apskuneti apie '.visokius 
'prasižengimus pa" tiezuai-.

Į Lodzeja (Lengijoj polici 
je uszpuoli ant pedsąlr -. wa-1 
gimo waiku. kuriuos , yriebi- 
neja ir iszsįuntineja ii cirkus 
(ka tąi szoka ant wi; iu iv wi 
eaip laužosi). Tosia dienosią 
policįje ątemi iez ratk.i gauda 
waikiu maža mergiukių, oiie- 
toriaus duktere, o ira užiure- 
jimas, jog ir senesnes mergai- 
es pateko in jiu naprs. Da
bar dideli eliectwa už wests.
| Caras Mikalojus su sawo 

>acze į kėlaus in T. uia ant 
įveseįles. Mat paeziuo/ si Walą 
ku nasledninkas su kunihgaik 
i-ztiuke Helena isz Juodkalaiu.

kop.
2) Prienų parapijos, Mariam 

poles pawieto, bažniezios patąi 
simas aut 2,955 r. 83 kop.

3) Skriaudžiu parapijos, Ma 
liampoles pawieto, praplatini
mas bažniezios, ant 12,611 r. 
92 kop.

4) Alwito parapijos, Wi.Ika 
wiezkio pąwieto, perstati para
pijines triobas. aut 2,375 rub.

5) Keturvvaląkiu parapijos, 
e-1 Wilkawiszkio pawieto, pąsta- 
i H nurrinrnnonillu liiihia fornorne

Ka pradesinie talpint atetnnn- 
czein numeri- istorlje, tai du teip 
paikios ne huno. Reikė „Saule” 
i szsiraszit!

&

Isz Smito Redibos.
tikėtos smerte e.e

AJitia, Kalwar. gmi., kano- 
d ras 3 lengwos baterijos, 5 
etrelk 4wo artil. diwiz. Andrei 
S niruow, maudėsi u j Ne
ri u ne ir nuskendo.

ti negiwenamus butus tarnams 
bažuiezios, ant 2,375 rub.

6) Rudaminos parapijos, 
Kalwarijos pawieto, pataisiti 
bažniezia, ant 2,200 rub.

7) Alitaus parapijos, to pa 
ties pawieto, pastatit nąuja gi- 
wenima prabaszcziui, ant 1,989 
rub.

Wis tai, žinoma pnrapijonu 
kasztu. Waldžios-gi kasztu da 
resi nuodugniais pertaisimas 
Seinų dwasiszkosios (katali
ku) konsistorijos, ant ko mi
nisterija widaus weikalu dawi 
11,100 rub.

(Pamiatneja knižka Suw. 
gub na 1896 god.)
.— Starapoleja stato dideli 

murini narna, kureme talpinsią 
wisokios arielkos ir bus po 
prižiūra rando, No Naujo Me-

nesiūs, jog pats ieztrąiJ- su 
armije priesz armije padk-lelu 
po wadista Antano Macejo, 
nes da igi szern laikui nesiju 
dino isz Kawanos. Macejus 
užemi ciela apskri’e " : del
Rio, iszskiro ii kciįa nu. .u o 
Martini Gomez gaspatlort:"ja 
ritinėsią ąpskritesia, teip kaip 
rodos Iszpanu ant Kubos nesi 
randa.

* Iszpąnijei tokia pats war 
gas kaip ir Turkįjei. Kubąuai 
duodasi in giwa kaula, cze we 
lei pasikeli giwentojei ant Ei 
lipininiu salų, kurie n 
simuszt isz po jungo 
nu.

* Isz Berlino ateina 
jog wisos wieszpatistos
nes nori Turkija priwerst, 
idant salos Kretos iszsižadetu 
ir paliktu ijaje luoša, o 
geru ne iszeižades, tada 
priwersta.

* Siuntinis Turkiais
shingtone, aplaiki no sawo ran 
do szitoke Zine: „Gawoine ži 
ne, jog daugibi židu, ka per 
sikeli iez ^Rusijos in Suw1 ~. 
VVąlstijes, nori keltis io Tur 
kija. Mes staczeį pa“sl'on:'.-i, 
jog židatns uždraudžeme rfke 
laut.

* Bagažas wicevaral;i is Ki 
nu susideda isz 300 ’’’’rinin o 
ne kurios b-.isei did.Ls.

O kad tai butu tokie užwedimae 
wisuosia miestuoeia.

Straikas.
Ellwood‘e Ind,, tenaitinei dar 

biniukai fabrikuosią cinkawos blekes 
buwo sustraikawia, nee jau ketino 
sugrįžt in d arba, Ira jiu 1,300 ir ne 
mielina palaut, jagu kompanije nu- 
musz 15 centu procento,

Skapsams ne pawelis dirbt, o tiki 
ei paezeipos no kitu darbininku.

Szeripas pasaki, jog kartia mai- 
szaties stos su palicije o ir waiska 
pakwies.

Laiwas del Kubos.
Pini Huron, Mich., Tenais greitas 

laiwas „Unikwe“ likos parduotas
Kubaniszkui agentui pasikelelu 

ir eziosia dienosią plauks iez katros 
norint pristowog Atlantiko in Kuba, 
kada turės inwales akwatninku ir ap 
ginkluotas kaip reikią.

Gaus darba.
Iron, Ohio, tenaitine tekorine ge

ležies ir fabrikas winiu Kelley Nall 
& Iron Works Belfonte, kuris buwo 
uždaritas per ilga laika szita panede- 
li welei dirbę. Tas fabrikas užimine 
ja 12oO žmonių.

Pastotas užmuszi karwia.
Evans ville,Wis., tenaitinis pasto- 

ras nusidayri in twarta melžt sawo 
kawia ir tamia inejo in twarta jio 
waikas, per ka labai pastotas usžpi- 
ko ant sawo waiko, jog jiam perszka 
dijo melžt.... Waikai pamatia sa
wo tewa ir po draug dwasiszka tewa 
melžent muziutia, pagriebi kedutia 
naudojama prie melžimo.
per galwa ir ant wietos padėjo. Tu 
rejo būtie graži k$rwi, jagu 
pats rJn.lC / melži. Dabar ne

'i isz 
Isz p a

žinia, 
europi

jagu 
bus

Wa-

rėži— n uumkbuuu. prižiūra rando, i\o LNaujo Ule.
— Smeciukawe, .1 awlauskojt^ wisose karczemese sedes ran 
« Suwal. paw. , Antaoai 
lauskas. f-5 . • prie ąrd.

ėui-'.. . li'i-.os a ’ :..

net 
tokoldi» ;i u'inkorei, kurie ‘gaus isz 

kozn . uig-i ir turės rol u.uli.s 
w. i-.į rttuoii; gėrimo, 
.-.fauj ir rukiuio. - Isz to akio- 
do bus wiskas pristatita in tai 
su^ i;c.rezemas.

„Saules** not Rk .ut- 
skaitis, ba iszeis dukart . neėc 
los,

Paįu i patįs žmonis
Lswistonia, Idaho, priesz neaole 

likos suimtas ludijonas ir pasodin
tas in kalėjimą usz nukaneweikima 
17 metu merginos, tai aplinkiues gi- 
wentoįei widurnaktija, nusirinko at- 
muazi kalėjimą Asosin iszwilko nedo 
ra Indijona ir po pirmutiniu medžiu 
pakori.

Pittsburgia įmigtai laimes.
Fabrikia „United States Glass.“ 

piotineja Szalija likos prilipinti 
plakata, kartosią buwo patalpinta, 
jog liks fabrikas uždaritas ant ne ap 
rubežuoto laiko. Priwatiszkai-gi 
daneszi darbininkams, ne prigulin- 
tiems prie unijos, o dirbantiems tam 
fabrikia, idant pasirūpintu del sa- 
wias kitur darba.

Rodos kad kompanije nori isznai- 
kint ta „lock-out“ ir welei priimt u- 
nistus. Nes ta da konrpanie turės 
jiems mokėt tokia paozia mokestia, 
ka priesz liepos menesi 1893 mete 
ir susitaikini ant darbininkiazku gei 
smu.

' .: į N.ek . nesiranda telj. parankios 
Į wietos de) praleidimo laiko kaip pas 
i mus, ha randasi puiki didele sale su 
dewineis hilardais puikai inlaisi

. zm pan pi įtrt u ■ I a
i adinas numiri.
— Marwenko, Aleks. gmi,, 
,rp. paw. Motiejus Mielkus 
puoli no rakio teip setai 

miugai, jog prisimuszi ir no 
to umiri.

— Smilgiuose, K .riet, gmi., 
P'.'.rap. paw ; dwieju metu kū
dikis Medinosu Juliukas, per 
ne prižiūra tewu nuskendo pru 
de.

— Dubakionija, Jawarawo 
gini., Star, paw., 5 metu mer
ginki, Ona Ramanauskiuti, per 
neprižiura tewu nuskendo pru 
de.
Pažeidimas nomusz 

t i n i u.
Sipliezkiuose, Jclenewo gm. 

Saw. paw., triu burlokai; A 
leksejus ir Maitinas Džgaje- 

■:jį ir Ąstrotas Samoilowas, 
užpuoli ant kaimuoeziaus Bet 

r o Trukono ir baisei sumuszi,
— - Sarrnaczinosią, Wilk, 

, kaimuo-
czei Jonus ir Juozas Strazdana 
kai, turėdami piktumą aut kai 
muoczeus Juozo Budžiaus pa 
dari galwoja mirtina žaidvli. 
Pagunda

ž u d i n
Suwalkuose, 

waiku padpulkauninko Som.o 
wo, Bronislaws Astrauskiuti, 
17 metu, jausdamąsi sunkiose 

i dienose, mėtėsi in prūdą, nes 
ąnt laiko likos ižgelbeta.

U g n e b.
Leipunuose, Seinų paw. su

degi szeszios grinezios ir ketu 
rįos kitokios triobos.

- - Wolincnosia, Seiwu gmi. 
Suwal. paw., sudegi dwi grin- 
ežios ir szeazios kitokios trio-

; bos.
1 - - Augsiitakalnija, Krasna- 

v?o .-rai., Seinų ] sudegi 
cze BaltruP. trui/.ktw:■

I e? inns.

ir in
turi būtie dėkingais Jo 
Kun. Krawczunui už Jio nenu 
ilsuse storone del gero tunaiti 
niu Lietuwiu ir aprupinima 
dwasiszkais reikalais.

UV7

Mes gawomia kėlės groma- 
tas no muso skaiti oju, kurie 
niikiszmeja, buk mes esame 
papirkti no kuningu, jagu nie 
ko apie juosius ne talpinsimia. 
O ne, teip ne ira, meu nesiduo 
tume perpirkt ir no tuju gera- 
dejų maži tu>ir-'c, 
galo, kam apie tai
pie ka wisi gana gerai žino? 
Welei „Sauh" ira per puiki 
tokeis daigtais uszsiiminet tai 
ira darbais tulu geradeju. - Ži 
notia gana gerai, jog czionaiti- 
ne kuhingija ira didžiauseis 
newidonais „Saules,” o tąi del 
toi j°g tur’ geriause pasiseki
mą ir wist mili ta laikraszti, 
ba eina teisingu kėlu ir nieko 
ne winioja in popierele; usztai 
kuniugai labai ne kenezia o 
reike žinot, jog teisingiste pas 
jegąmasezius ne turi jokios 
wertes. - Tiktai sukezei ir ap- 
gawikai ira didž.auseis sėbrais-

Mes ne paisome nieko, jagu 
nusipelnis geradejue, tai ir jin 
„Taradaika” paims in puca 
kaip ir kužuą, kurie nusipelno. 
O jagu katras per daug sawo 
parapijomis kankina ir juosius 
už niekiausius laiko, tai priwą 
io toki jegątnasti kąįp eziaszka 
isz uolos iszrukint.

Tankiause ir ne kaltai ku 
uingai nukeneze no sawo para 
pijonu, ba ne spąsabas kož 
nam intikt. Nes jagu tieje ku 
niugai elgtųsi pagal sawo sto 
na ir butu tikrais tarnais Chris 
taus, tąda butu paguodoti 
ne wienas isz parapijonu 
drįstu žodejo bamfatelet,

Baltimore, 23 Pjutio 96 m.
Meldžiu tamistos, kad per 

sawo laikraszti apgarsintum, 
jog amatninku orgąnizacije 
4 diena Rugsėjo (Septembero) 
laikine sawo susirinkimą. Te
nai, kaip matoma, bus labai 
daug naudingu reikalu apszne 
keta, usztat prigulintieje prie 
auksztiau paminėtos organiza 
cijos neatbūtinai turite pribu 
tje.

— Isz priežastes dideliu 
l.arsztiu susirinkimus per ne- 
kuri laika buwau pertraukęs, 
bet dabar welei kwiec?iu sto
tie in darbininku glitą ir kowo 
tie priesz prispaudėjus wargo 
biteles!....

Su guodune 
Sekretor. „Kuights of Labor” 

Petras Adomawiezius.

Kožuas galt areitio o 
brolis priimtas ir smagei 
leis

Uazpraszomia
M. Kupczinsxai ir P. Paski

Isz Rusijos Lietuwos ir 
Lenku.

Rusije ir nori priimt siste
ma auksiniu piningu, kąipo už 
geriause piningą.

J Carai Mikalojus H iszke 
lawo diena 24 Augusto isz Pe- 
tersburgo atlankit europinius 
wieszpaczjus. Pirmiause n- 
duos in Wiedniu, kur ant s; 
c'jos bus prįimtąs per teitai’ 
ni ciesori Francįezku-Juozapa. |

O-ori Ims skaitiniu, kaip iszeis du 
kartus ant nedelosltSauli.” O su. 
wispiffu, tiktai 2 dot ir 50 centu.

ISZ AMER1KO

Patemij.ii. J
Rūpinsimės apie apszwieta; 

apszwieta mus suligiuis su 
kitom tautom- B-- n p z ii-tos 
wisada busimia pastumdė’ 
leis.

— Milekites kaip Ži..a. o 
barkites kaip brolei.

— Duokime wiai sawo bai 
sus už auksa, jagu norimia saw 
butia pataisit.

— Neląimingas demolrra- 
tiazkas gasparawimas jau bai
gėsi: stowi azedįen darbai, 
sumažo mokestis, ir ne mažai 
kraujo praailiejo, Ira smutnos 
pradžios gailus galas. Ar da ir 
tolaus tas w’argas bus? Ne, o 
wienok da Kliwelandas1 ge
resnis usz Rryan’a. Jagu Bry- 
anas liks prezidentu tai kel
nių ne teksimia.

Bėdos ir wargai nupiszkes 
kaip McKinley bus isziiukiss. 
Tada gerus laikus sulauksi- 
mia.

Jagu B yanas liks preziden
tu, tada pirmutini meta wiai 
begs iez Ameiko keikdami 
Bryana.—Antra meta febri- 
kuoaia bus tika, o pilwuo- 
sia gurguluoa. — Treczia meta 
darbininkai ne turėdami dar
bo, twersis įn gaujas uszp”1- 
dines ant kąiminiu ir miestiniu 
giwentoju.—Ketwirta m “a 
darbininkai, juju paežio* ir 
waįkai; pakelines rankąs ,Taip 
szeiwas iždžiuwuses ir szauks 
silpnu prikimusin balsu: „O 
Diewe! kodėl mas McKiifley, 
ne iszrikomia?!!”

— Angelski kapitalistai ira 
persįtikrinia, jog AicK.ol.y 
pergales, del to-gi nori -iwo 
kalpitolus talpint in am»iiko- 
ninius fabrikus. Per ta’ b kiši 

1 gerbuwio Ameriko, jog f-thri- 
kai gerai iszkirs o po draug o' 
darbininkai.

Ar tai galima? ' 1
Toladoje, Ohio, ira prabaszczium * 

kun. Motulewakis, tai sawo parapijo < 
aus su kumsztioms musza ir spardo 
mu kojom nes szitomis dienomis aplai 
ki giura pamokinimu no wienosligus 
toa motorus! Ana panedeli poni 
Spychalskieni, būdama wos asztuo- . 
nias dionas po palagui, nuaidawi in 
bažniezia ir zokristijoja praszi kun, 
apie paludinanti iaiszkeli ant palai* ' 
dojioio dwinuku, kurie tuojaus po 
užgimimui numixit

Kun. Motulewskis tiesiok atseki, , 
jog ne duos ir maskoliszku spasabu 
norėjo ligoniuiszmost.

Nes su moterimis tai ne szposas!
Kada Motulewskis nutweri už rąn 

kos Spychąiskienia ir norėjo per du 
rey iszmest, ta rėži jiam ipa per rubri 
cello (žandu) jog net in sienų atsimu 
szi. Spycbalskioni ir usz tai užmo
kėjo kun., jog ijosos užgimusius dwi ■ 
uukus nedeioja per pamoksiu puwa- 
diao „stebukitwereis“.... teip kaip i 

rodąs buwo nawatnei atsigimia ne 
teip kaip žmogus. Po tuom pamok
slui žmonis pradėjo pulkais atsilan- 
kinet inSpychalskiu grinezia.

Kuningas M. apiaikias per. rubrice 
lie, pasidari minksztas kaip waszkas 
ir Spychalskienei liepi ateit inklebo 
nija iaiszkelo, ba cze ne turi popie- 
IO8.

Kada nusidarri in klebonija, ture 
jo tenai kas ne giaro pasidarit, ba 
langui likos iszmuszti, o kun. teip 
per motete likos in kampa primusz-’ 
tas, jog baisiu balsu kliki, idant pri
būtu palicije. » Apie ta atsitikima 
tuoj aus žmonis dawi in biskupa te- 
legrapa, o biskupas dawi atsakima, i 
dant waikuezius palaidotu.

Po gftwimui telegrapo, kun. Matu 
į 'ewskis nosi nuleido ir nusimini, 

dawi ligoni ir ant palaidojimo 1 
kiu p praszi kita kuningu.

lokios tai nnujeoB Ameriko

Tiktai tieje skajtis „Saulė” du 
kartu ant nedelos katrie bus uszsi 
mokėja.

Diena 4 Rugsėjo iszwaZiuos in į piw.( Pažeriu gmi., 
Wrcctąwą ant manewru pru CZ(Jj Jonu3 ir JU02as 
siniu waisktt. Teu priims jin 
ciesoris Wilhelmas ir ciesorieni 
Augusta-Wiktorije. Diena 7 
iszkelaus in Kopenhaga (Da- 
nije), paskui in Londoną, Pa 
rižiu ir Darmsztata. Diena 1 
Lapkritio grp. in Petersbur 
g“-

Prancūzai jąu no menesio 
rengia priėmimą del batiusz- 
kaus caro. Prezidentas Kaure 
ir jiojo pati keląus in CHerbou 
ra ant laiwo ,,Dupuy de Lo
me" prieszats; drauge keląus 
ciela francuzini flota. Pribu- 
wee iu Parižiu isz Cherbourg’o 
geležkelu, cariszką pora ausi- 
duos in rusino ambasada ,r 
tores kwatinra. Rąndas da .. 
nejo carinei perai puiku p- t'

! „i m.a .-amk Kilodamas riinn-. *

ISZ WISH SZALU.
I Paguoiį.jti Skaitit jei!
I įSzjtas numeras ira paskuti 
[niu. kaipo nedelis laikrasztw.- 
ĮPradesimia su pagialba Diewo 
Bždąwiriet du kart ant nedelos 
tUtarninkia ir Petniczoja ir 
jokiu spasabu ne galesitia ru- 
>ot ant nuobodulo,
I Kaip jau praeitam numeria 
j>uwo garsinta, jog kasztos ant 
peto tiktai 2 dol. ir 50 centu 
la tai suwie pigei ii; kaip ra
sos ne wienas usz tai nesi 
jauks, o ir usz pigiau ne ga 
■mia.
■ Tieje-igi, kairu pilnai už- 
■okeja,-du dolerine, tej gaus 
lu-kar-nedebr.i laikraszti igi 
Bol jiu laikas ne pasibaigs.
KUsz tai-gi pagvodoti skaiti- 
Įojei teiksis prikalbinet Sawo 
■raugus, idant uszsiraez neto 
įjįSaule” ir uszsimokėtu, o mes 
lupinei mes muso skaititojius 
įlžganadint.—„Saule” talpius 
janopuikiauees ietorijes ir 
.ftwiežiaoses naujinau o ko
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Jagu žmogus ne turėdamas pi 
ningu, o gali skwajeriui užmokėt 
ant kart kelis dole rus, tai usz „Sau
le” du dol, nieko ne nezenklina ir ga 
U no sawo bodes paskolint ir pri- 
siunst,

Ateinanozem numere, du- 
kart-nedeliuiam faikrasztija 
pradesime labai puike istorije 
po wardu ,,Gailutis, kunin 
gaiksztis Milaszirdingas,” o 
kuri tai istorije kožnam prie 
szirdies prilinps. Del to-gi duo 
dam žinia apie tai, įdant kož 
nas užsirąszitu saw ,,Saule” ir 
isz toa istorijos naudotu. - Tei 
pos-gi persergstime tuosius, 
ka įra skolingi, idant usįssimo- 
ketu kau mums tikrai priguli, 
ba jau ne gaus du-kart-nede- 
linio laikrasztio. Nuskriaudi 
mus gaudami wiena karta aut 
nedelos, tai ne turėtume suwis 
proto, jagu 8'unstume du kar
tu. Tai jau butu perdaug’

Isz Szenadorio.

ant pats 
stos.

daži urėtoj a

KAITI
M. Pa.

Gido

fnsztei to ne gulus. „Tarailai 
ai kaip tarnąw<> dėl mus- 
įįp ir tarnaus, tiktai bilia ko- 
|ii-asąbiszku nąujenu ne pri 
■ tiktai tokias. Kurios 

aenei kenk’a, o bi'e nie-

Ponas Sylwestras Baltruszai 
tis Wilkes-Barre perkeli sawo 
sztora in locną namą po nume
ta 388 South ulięzioą.

Rediete ,.Saules” welina sa
wo prįetelui ką no-geriansioi 
klotes o ir. ... patogos paežiu

Užgimt ant swieto naujas 
laikrasztis po v/ardu „l’ennsyl 
wanijps Darbininkas,“ kuris 
nąrint ne didelis, nes labai 
grąžei parsistato. Ant antgąl- 
wio ira ženklas Walstijos Pen 
sylyauijos kuris grąžei per 
sistata,

Jagu tąsai laikraezis tokioja j ei, nes caras bijodamas diDP.ml 
misleja iszejtines, kaip inžangi | tuwu bombų, padekaw.ij 
uis strapsnius garsina, tai turės j mat U| ie rusintą ątnaasada dau 
giara pasisekimą. I gibi raųtįftsi slaptu palicijantu. į — Du!... It,, .jos

Toji iždawiste ira dwi ju j Parizuja usztruks ciela ced. te. | ..į E -’ > »r paw., mdeg;
Carui tas atsilankimai in “ vau . u. as i twartai Motiejaus 
cuziįa kąsztuos tniliiaaus. į liand nkaua.
| D.ąnes«& in „Frankford Į -- Ant szicu parapijų rąn-

mokintu wiru raukus a: p. 
Kunomouio ir p. A Lėlio, bu 
wusiu studentu Mintaujos gi 
mioaz jos, wienas 7 a on(rąą d 
kiasu.
Ąnt mote kasztuoja §,150, 
ir kas nori saw ta laikraszti u 
siraszit ir dažinot, kas Szena 
dori ja girdėt ir cieloja Penn 
sylvanijo, tai tegul adresawo

Cejfuigi” isz Petersburgo, icgįd is dewi sawo paWelijima del] 
tenai, ir kituose miestuose ‘a. j , .irdiibimo bažnieziu ir trio- 

priiGąusaricziu parapijoms.
1; Slirololawo pąrapijoi, 
i :■/pawieto, patr.i.iimas baž 

.oš L pastatimas dwieju 
žalia:

tenais ir kituose miestuose ‘a 
brikiniuoSe Rueijo sueini apie 
400 darbininku, o tai fate, 
mierija, kad iszkwost no 
apie darbininkiszk- organize 

1 cija. Kaip girdėt tai ja’1

, nu 
kudi

£ir-

Giaraa iizwedljnag,
Top ,ka. Kas. Tenaitine miestini 

rodą nv lari, jog waikams igi 16 me 
tu ne wale rastis ant uliozios po 9tai 
adinai wakaria, o žiema po asztun- 
tai.

Bus nukaroti usz la prasižengime 
l$5,15.

Priesz ta I rau 15 roinutu, rotu- 
szes warpas uszilzwsnis, jog waikai 

:u 15,547 r. 45 1 turi eitie namon.

Jau kaip tiems Turkams tiži 
met einąsi, tai kaip uszeiunsta- , 
Pirmiause pasikelt Armėnai, ' 
dabartės ant kart Kretonaį, 
Macedonai ir szitomis dieno- 1 
mis Bulgarai. Tieje dąwi žtnis, 
jdgnt Turkai sudawadintu ru- I 
beži igi paskirtam laikui, o ja ' 
gu to ne padans, tada Bulga- i 
rai siuns waiska ir užims tiek 
kiek norės. i

* Iszpanams bedft, norėtu i 
pirkt, wajaunus laiwua nes pi
ningu ne turi, paskolint nie- i 
kur ne gauna, o cze užlaiki- 
mąs traiško ant salos Kubos i 
kožna dieną kasztuoja puse mi 
lijono doleriu.

* Macedonijo (po Turkum) 
pasikeli giwentojei ir kas die 
na didinasi. Pasikelelei ira ga 
na drnti ir turi kėlės partijes, 
kurios susideda isz kėlu tuks 
taneziu o ir gerai apsiginkla 
wusei. Tose dienose pasikėlė 
lei sudegino du kaimus apskri 
teja Kosoui ir užmuiizi 80 mu 
zulmonu.

* Ant salos Kubos suwie 
kitaip atsimaini. iszpanai ap 
sikase drutwietese tuno kaip 
pelukai, jenai olas Weyleris po 
teisibeį skelbi priešu kelis me

Ir mes tnrekimia tokia mi 
sle kaip ir anglikai ii •— 
mia balsi usz McEitLy,jtū

_____
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Turi susineszima su wisais europineis Bankais. >'->> 

Jau wisi ira persitikrinę, jog siunsti piningai PerĮr^ 
muso tarpininkista, greicziause nueina.

Szimtai tukstantiu
isz visu szalu Ameriko per muso rankas siunczes, teš
kąs metas in Europa: Lietuva, Prusus, Austrijeife? 
Lenkija, Italija, Rusija ir tt.

Biznio ne darome
su svetimais piningais tiktai ka greicziause iszsiun- 
czem kam priguli.

Ne wieno piningai ne prapuolip 
katras in muso rankas sudėjo ant palaikimo ir kož- L J 
name taikia gali oielibeje atsiimtie.

ne aprubežiuota; ne tikėjo wienok jisai, idant ga 
le« prietatit tokia bilda, kokios te was pareikala- 
wo. O welei, niekad dį apie tokius daigtus ne 
praszi Paribauos. Ne žinojo per tai ką tewui at 
sakit tari:

— Szwiesiauses wieszpatie ir tewe, jagu 
slėpiau no tawes, tai mielinau, jog tas mažas daig 
tas tawe teip labai ne užims, jog kanecz norejei 
žinot. Wienok ne iszmanau, kokiu spasabu daži 
nojei apie slaptibia. ■ Esmių pątim tosios raganai 
tęs, apie kuria taw pasakita; milu ijaje ir žinau, 
jog iije mania mili; o ka reikalauji no mania, tai 
asz da tikrai negalų pasakit, ba da su panaszeis 
daigtaie pas ijaje ne uusidawinejau; ir labai man 
butu malonu, jagu ta norą gawimia tokios budi- 
kės atmestum. Nes žinau gerai, jog praszimas 
tewe ira paliepimu sunui, tai ka galu darjt, turė
siu praszit mano paczios idant užganadiut norus 
tewo. Jagu ąsz tewe pas tawe ne ątsilankisiu 
daugiau, tai bus dawadu, jog ne galėjau iszpildit 
tawo paliepimo ir isz lai k perpraszau apie atlei
dimą kaltes ir galėsi suprast isz to priežastia.

— Mano sunau, labai rupintausi, idant per 
tai ne galetau tąwes daugiau matit. Bet supran 
tu ir matau jog labai bijei sawo paczios, jagu

Istorija apie kuningaiksti
Akmeda ir ragana/te Par/bana.

Pabaiga

pasidari didėt-’ past gi jog 
Žalnierių tilpt. ‘ O kad < 
jog tai per didelis ' welei su sawo 
mais aunu ne turbs tu, pasaki Ahmedas, jog pa 
gal reiksią gali tojpastogi arba būda būtie ma 
žesuį nrba didesni

Sultonas uu«wi isz to dideli džiaugsma 
ir liepi usz tajr .owaua didelei padekawot, o 
punguli liepi suet in skarbeziu. Wienok szir 
dija degi pawiumu, ka buwo per sawo rodinin 
kus pakuistos, ba jagu toki daigtą pristati, tai 
per toke ragiai e gali būtie ir no sosto numestu; 
dabar da loiau uszsigeidi sawo šonu pragaiszint, 
ir tame nkale tarėsi su ragana, kaip padarit, o 
ijje prikibino, idant praszitu wandenio isz 
lew's z altini o.

vVakare, kada sultonai sėdėjo tarp sawo ro- 
dhinku ir Ahmedas radosi, tada atsigrižes in jin 
Lri;

— Mano sunau, jau taw sakiau, koki man 
diiaugsma padarei su taje būda kure laikau už 
ddžiause sKarba; nes norekie da antra daigta del 
neiles mano padaritie, usz kuri didesnia malone 
jas mane ingisi. Dažjnojau, jog tawo pąti nau 
Joją koki tai wandeni isz 1 e w o szaltinio, 

turėdama tiek galibes, kaipo rąganaiti geneuszaijgidanezio wisokes ligas; asz esmių į ersitikrines, 
ti, o ątsisakitu taw su tokiu menku daigtu, kaip Į jog taw malonus mano giwenimas, tai be abejo- 
tas, apie kuri tawes prasziau. Pamesk taje bai ,-La pasirūpinsi del manes tojo wandenio, ba jau 
me kuri ne isz szen ne isz ten paeina, tiktai sup-i eziuosiu kožna diena silpnesniu ir be pajėgu, o 
rask tai, jog tawo pati teip tąwes ne mili kaip IgiMntojei nieko ne gali pagelbėt. Padankie 
tu ijaje. Parkelawias, praszik tiktai o pa- mm milesta o dasipJ inžj priwaluma gero su 
matisi jog prisilenks ant tawo praszimo o bus ta- ntus.
da dawadu jog ir ijje tawe mili.

Ne maezino nieko suitonaus inkalbinejimai, 
ba nuolatos bijojo Ahmedas, idant ne insiszokt 
kame Paribanai. Wienok ne trukus apleido te
wo dwara ir net dwiem dienom greieziau sugrižo 
kaip buwo paprasta. Pargrįžusi Paribana pas- 
weikino su didelu džiąugsmu ir klausi, kas usz 
priežastis to greito sugrižimo.

Ilgai ne norėjo Ahmedas pasakit, ir kalbėjo 
jog tai buwo daigtu mažos wertes, nes juom il
giau wilkino, tuom labiau prispirinejo ir tari:

— Maūo mjlimiausia, tegul Diewas mano 
tewa užlaiko ka ilgiause. A-sz jin palikau swei- 
ku, nes mane jisai labai surūpino su sawo geis
mu 
ka 
ko

akai l tink I tn wes daugiau ne turbaoisiu o ne tawo paoz'os; tas-gi ira, 
pasakitu,

užtnani-

Ahmedas mielino, jog tewas pasilaus ant 
aud’itnines pastoges ir jog daugiau nieko ne reika 
lauš, nutirpo ant to naujo geismo, ba norint wis 
ka pr žadejo Pąribana, bet ne norėjo nuolatos su 
tokeis praszimąis klinczit. Po walandelei ta
ri:— Szwiesiausias wieszpatie! norint užbėgt 

nelaimei, apie kuria tu prijauti, juk turi sawo pa 
locija ir sawo galibeja taji, kuris spendže ant ta 
wo galwos, reike jin inmest in kalėjimą, asz ne 
noriu atimt jiam giwastia, ba tai butu garsum 
papiktinimu, nes reiketu uždarit ant cielo giwe- 
nimo o ir in retežius apkaustit.

Kiti dwarokai pagiri ta nuspredima nedoro 
wežiro.

Wieną tiktai ragana, praszi sultono apie bal 
sa, o kada gawo, tari:

— Szwiesiausias sultonią, žinąs asz, jog ti 
kedamąs sawo isztikįmiem rodininkam, kurie da- 
wineja rodą inmest Ahmeda in kalėjimą; nes 
tegul ne piksta ka asz pasakiau, jog reike ir tai 
pamint, ka padaris su jiojo pulku, ka su juom 
pribuwo. Tawo rodininkai mislina, jog tai bus 
lengwa juosius paimt in kalėjimą? Jieje wisi 
ira geniuszais, tai gali isznikt ir daneszt sawo po
niai apie padarima sarmatos ijosoe wirui? Ar 
-gi ijje tai nukenstu? Asz mįslinu iszrast kito
kį spasaba, kad gerai apsižįuret o ir kad žmonis 
ne pasikialtu priesz sultoną, ba labai mili Ahme 
da. Jagu teiksiesi wieszpatie paklausit mano ro|Bi^wua ji-.m apie w iską apaakit. .k.-z žįnodą- - Jų Lngv. a sp.sab-

Imats./iei au mergini l apwaozivt pbwisapa-. 
Toni, kad sugrįžus pas sultoną turėtu ka apsa-i 
kit, Nes gi 
ižgirst, ka sultonas saki ir ko reikalauja no ma - j mi wiena ir padawi Ahmed ui, tari; 
nes.

— Milimiause szirdele - tari Ahmedas, 
žinai, jog asz igi eziol nieko ne reikalawau nog 
tąwes? Žinau gerai, jog esi galinga bet ne no 
rejau tawo galingistos naudot. Ne asz,

ir per tai turiu dideli rūpesti. Jau jisai wis- 
dažįnojo apie mano bintinia, nes nežinau no 
galėjo dažinot ir tas labai mane rūpina!
Paribana jiam pertrauki taridama:
— Ąsz žinau, isz kur tas pąeina. Pameni 

ka fisz taw kalbėjau apie taje motere, kur tawia 
prigawo su sawo liga o tu ijosios pasigailėjai. 
Ijje tai, o ne kas kitas pasaki sultonui apie tawo 
butinia. Juk asz taw sakiau, jog ijje teip ira 
sweika, kaip ir mudu abudu, szitai mano dasip- 
ratimas iszsipildi. Liepiau ijai duot gidanczio 
wandenio, o kaip tiktai mano tarnaites ijei dawi, 
tuojaus pasweiko ir liepusi west pas mane kad 
atsiswe'kint ir kad greicziau galėtu sugrįžt pas

idant nan atvestu m žmogų ne augsztesni usz pusantros pe < 
dos, turinti barzda trisdeszimts pėdu ilga, kuris paktais ant 
peties geležinis karti no penkių szimtu svaru sunkumo, i 
vietoja lazdeles, ir kad galėtu kalbėt.

Ahmedas buvo tosios nuomones, jog tokio žmogaus i 
nesiranda ant svieto, norėjo no to arsisakit; nes sultonas 
laikėsi savo uszsimanime, duodamas: jog jio pati da didės 
nius daigtus gali iszrodit.

Ant ritojaus kada Ahmedas sugrižo in savo palooi pas 
Paribana, apsaki del ijosios naujo geismą tėvo sultono, pri 
duodamas, jog tai ne spasabas jio norams užganadit, tari- 
damas:

— Asz ne žinau, ar tokis žmogus gali rastis ant 
svieto. Matomai mane tėvas tiktai naravoja ir iszmegino 
ja, ar asz jio klausisiu, o jagu ir ira tokia žmogus, tai jisai 
tikrai nori mano prapulties. Ba kas girdėjo reikalaut no 
manes to, ko ant svieto nesiranda. Jagu ira tokia žmcge
lis, tai meldžiu tawes mano milimiause duotie rodą ir gel
bėt mane nelaiminga.

— O mano brangus Ahmedai, - atšaki Paribana - ne 
bijok nieko. Tiktai buvo baisiausia gaut vandenio isz 
levu szaltinio del suitonaus savo tėvo, nes jau 
neturi jokios nebegales suradimia tokio žmogaus kokio ji
sai reikalaja. Tuom žmogufn ira mano brolis Szaiberas, ku 
ris vietoja būtie panąszus in mane, norint esame vaikais 
vieno tėvo, ira jisai labai staigaus budo, jog jiojo no pik- 
tibes ir smarkumo jokiu spasabu ne gali atitraukt, o da ja
gu buna uszkabintu. Apart to ira giaras ir kožno paklau
so. Jisai ira tokio didumo ir pavidalo kokio sultonas nori. 
Ne turi kitokio ginklo, tiktai geležinis karti no penkių 
8zimtu svaru, be kurio niekur ne eina ir per tai visi jio 
bijo. Asz liepsiu jin paszaukt o pats pamatisi. Nes per- 
sergszcziu tave, idant jio ne persigastum kaip pamatisi.

— O tu mano szirdele, — paszauki Ahme
das, — jagu Szaiberis ira tawo brolu, kaip kalbi, 
tai kad ir butu baisiausiu ir bjauriausiu, tąi ne 
tiktai ne nusigasiu, nes tuojaus pamileeiu ir pa- 
guoduosu kaip priwalo szwogeriu.

Ir tuojaus liepi atneszt priesz paloci ant tąm 
tikros blekes augsines ugkies, o paėmus isz pui
kios dėžutės kokiu tai druožlelu, uszpili ant ug
nies ir pasiketi juodi durnai

Ne trukus po tuom, tari in Ahmeda:
— Žiurekie meiluk, szitai mano brolis pri 

siartina; matai jįu?
Ahmedas dirstelėjo priesz sawia ir paregėjo 

Szaįbera, kuris ne turėjo daugiau augsztio usz pu 
seūtros pėdos, prisiartino pamaželi pas jin neszda 
mas geležinia karti ir su ilga tankia barzda no 
trisdeszimts pėdu stumi pirma sawias, usa: teipos 
-gi neiszpasakitos ilgibes buwo su raititi apie au 
sės, akutes mažeskaip kiaules gilosia duobėsią 

; gahvoja, su skribele baisei didelejs brileis. Priek 
itam da turėjo dwi kupras isz uszpakalo ir prisza 
| kio.

Jagu Ahmeda priesz tai ne butu apsergejue, 
jog ira brolu Paribauos, butu isz baimes numi
riau; nes kaip jau pinojo meilei draugia su Paribą

Didie wiziras liepi ija surast, o kada atvedi drebantia, . 
o Szaiberis rėži su karezia viena mirtina ipa, piszauki:

— Tai taw bestije už piktas rodąs, tai tav ligonia nu 
siduot! — Ir ragana ne su koja ne krustelėjo.

— Da to ne gana! — paszauki Szaiberis: — iszmu- 
sziu visus miesto giventojus, jagu mino szwogeri Ahmeda 
ne apszauks sultonu Indiju!

Ir tuojaug katrie sėdėdami uszkaboruosia, pradėjo szaukt 
drėbė nežeis balsais;

— Tegul buna Ahmedas sultonu! tegul buna! tegul 
bunak

Ne trukus ir visi miesto gi ventojei ta pati szauki pil
nom gerklėm.

Szaibieris tuojaus liepi Ahmeda in rubus sultono ap 
vilkt ir pasodino ant sosto, ir tuojaus užemias visus su gels 
žinia karezia rausi žmonis kaip pelukus ant prisiegos sulto
nui ir jio paczej Paribanai.

Kas kiszasi Alegui ir Niharai jio paczios, tai kad jie* 
je ne buvo tamia nieko kalti priesz Ahmeda, o ir apie tai 
nieką nežinojo, per tai Ahmedas jiem paskiri giara szmota 
vieszpatistos su puikieis miestais ir tenais giveno. Nusiun 
ti teipos-gi pas Husena viriausia broli, tam liepi pasirinki 
velei plota vieszpatistos ir pavedi ant visados. Nes Ru
senąs visko iszsižadejas ne norėjo pamest pustines ant ku
rios buvo apsisedias ir liepi siuntiniui idant brolui padėka 
votu usz malonia ir pasąkit, jog jiam pasiliks viernu igi 
smert ir kad pavelitu givent jiam paskirium no svieto.

[GALAS.]

dos idant ue tt iszkwoetum Ahm Jda, JI- tikrai | 
“tūri piktas imsies priesz tew-a, Ir welei praszi 
kie jio, idant jisai praszitu sawo paczios apie to
kia audiminia būda, kunoja galėtu wieas wais- 
kąs laike maniewru patilpt, o kuria kaip suwi- 
niot, galėtu wienas Žalnierius neszt.

Ir wis iszmislik nawatnesnius daigtus, idant 
tawo sūnūs pristatitu ir tai tokiu, idant jiojo pąti 
ne gąletu priduot. Tada turėsi priežaste ant 
jio uszpikt, o jisai isz sarmatos daugiau akiu ne 
parodis ir tada busi spąkąinas.

Sultonas po tuom atsigrižiąs in sawo rodi
ninkus paklausi, ar tinka ąnt tos rodos raganos, 
o kad tieje tilejo, buwo ženklu, jog ir tieje ant 
to tinka.

Ant ritojąus, kada Ahmedas stojo priesz 
sultoną tewa, kuris kalbėjo su sawo isztikmeis 
rodininkais, ir kada sząle jio atsisėdo, pribuwi- 
mas jio ne pertrauki kalbos, kuri tęsęsi da koke 
walanda apie daigtus abejojenezius. Paskui sul
tonas užemi baisa, ir atsisukęs m Ąhmeda, ta
ri:

— Mano sunau, kąda mania sawo pribuwi- 
mu įsztraukei iž gilaus nuludimo, kureme buwau 
apimtas, o tai isz priežastes, jog slepi sawo wieta 
butines ir tiktai tiek nog tąwes girdėjau, jog 
džiaugiesi isz sawo giwenimo, ne norėjau weržtis 
in tąwo slaptibįas, kaip supratau, jog ne nori 
man iszreikszt. Ne suprantu kas tai ira usz prie 
žąstis to tawo žingsnio su tewu? Jagu tu džiau
giesi isz sawo giwenimo, kodėl tuom džiaugsmu 
ne nori su manim pasidalit. Jąu asz apie tawo 
laiminga giwenima dažiuojau; džiaugiuosiu ligi 
nai kaip ir tu, ir pagiriu tawia, jog apsipaezia- 
wai su ragąnaitią patogiause ant swieto mergai 
te, teipos-gi didelei turtinga ir galinga, o ko asz 
net pribijau. Jagu asz ir bu tau norėjas taw pats 
iszrast paezia, tai ne butau tokios radias. Kada 
jau szendien stowi ant teip augszto lipsnio lai
mes, tai praszau tawias idant wisados turėtum 
prie manes pririszima, o kartią kokem būtumei 
del manes pągelboja. Szendien-gi, norėdamas 
dątirt pirmutinio pririszimo del manias, turi da 
szendien parodit tawo prilankuma del manes. Ži
nai jog man užlaikimas waisko ir wieszpatistos 
daug kasztuoja o priek tam ne esmių ant tiek tur 
tingu. Žinai, jog tankei reikia su waisku traukt 
ant wainos ar ant mokslo kareiwiszko, ir žinai 
kiek tai kasztuoja palątkos (audimines budikes) 
o welei kiek tatwežimu reikia del gabenimo to 
wisko; ąsz noretau idant mąn tame būtumei pa- 
gialboja. Asz noretau, idant galetau turėt wie- 
na didele būda po kure tilptų cielas waiskas, o 
kad butu galima suwiniojus ta audima nesžt wie 
nam žąlnieriui. Žinau, jog tawo galinga paeziuli 
man to ne atsakis: ba wisi žino, jog geniuezaites 
gali wiska padarit.

Ahmedas nesitikėjo to niekados, idant sul 
tonas, jio tewas galėtu tokio daigto nog jio rei i 
kąiaut; uszsidawi jiam ant kart ne galimu daig- 
tu. Žinojo jisai tiek, jog geninszai turi galibia

i

Brolei

„SAULE.“— Szwiesiauses wieszpatie ir mano tewe, 
jau karta sakiau, jog ne ira to ant swieto, ka ne 
galetan ndarit del tawo meiles ir pailginimo ta 
wo amžiaus: nes ne noretau, idant mano pati ta
me turėtu dalibuma, delto-gi ne galu taw pri
žadėt tojo wandenio. Tiktai tieK gąlu usztikrit, 
jog praezisiu ijos, nes man tai labai sunku ira su 
tuom atsiliept priesz ijąje.

Ant ritojaus Ahmedas sugrižes pas Pariba 
na, pasaki del ijosios apie geismą sawo tewo ir 
kaip džiaugėsi sultonas isz audimines pastoges, 
už kure labai dekawoja.

— Gerai, ląhai džiaugiuosiu, jog galu del 
tawo tewo norus užganadiut ir wiska padarisiu 
ka jiam ragana inkalba, ba žinau, jog tai per ija
je sultonas wisko uszsimąno. Tame jiojo reikalą 
wime slėpėsi geluonis neapikantos, ka pats pri ' na pa8Weikiuo. 
pažinsi, kaip pats ižgirsi ka tąw pasakisiu. L e- . Szaiberis teip baisei pažiurėjo ant Ahmedo, 
wo szaltinis ira ant widurio kiemo didžio Į jOg pnwale pastirt; prisiartiuias prie Paribanos, 
jo palociaus, kurio bromra sergsti keturi lewąi| pakiau8i, kas tai per žmogus?
baisios didibes, isz kuriu du miega o du sergst'i — Milemae broleli, — atšaki jiam, — ira 
atsiniai -darni; nes . ■ bu >k: asz taw pasaki : mano pats, wadunasi Ahmedas, ira sunum in-

Vwus.b.- ’ tos tawes ae f
sziau ant weseile '.a tu tamia taikia buwai užim 

'tas wainair girdėjau, jog gilnkningai laimejei;
dabar-gi aut jiojo praszimo drįsau tawe pa- 
szakt.

Aut tu žodžiu Szaiberis, dirstelėjo ant Ahme 
do maloninga akiu, bet ir dabar baisei Ąhmeda 
perweii, ir tari:

— Tai ko-gi no manias jisai reikalauja?
Jągu esi jiojo paezia, tai wiska, kaipo del 

szwogerio padarisiu.
— Šaitanas jio tewas, — tari Pąribana, no 

ri pažint tawia per akiwuma; ar ne norėtum su 
jiuom nusiduot paėjiu?

— Tegu).-gi mania weda, — atšaki Szaibe 
ris; esmių pasirengia? ejtie su juom.

— Mano broleli, szedien jau per welu, 
dekimia ąntt rit. Tuom laik asz taw apie 
apsakisiu apie wisas apliukenibias kaip ir 

i suejowa in porą su Ahmedu.
Ant ritojaus Szaiberis dažiuojae apie 

iszejo su Ahmedu, kuris ketino sultonui perstatit.
Pribuwo in miestą: o kada Szaiberis stojo 

bromui, wisi katrie jin pamati, perimti didelia 
baimia, pasislepi in wisokius uszkaborius, kur kat 
rara pasiseki insmukt. Tuom laik, jau labiau 
Szaiberis ir Ahmedas prisiartiuejo pamaželi, tuom 
didesnis buwo sumiszimas aut wisu ulieziu ir rin
kos net igi uacziam palociui. Tenais atidaritojas 
bromo, wietoja neinlest Szaiberi, suemias skwer- 
nūs bego kiikdamas. Ahmedas ir Szaiberis ga- 
wosi be perszkados in sala rodu, kur sultonas sė
dėjo ant sosto ir rodawijosi su sawo senatoreis; 
sargai no duriu dingo uszkaborisia ir be jokios 
kludes inejo in sale.

Szaiberis pakelas galwa, prisiartino drasei 
prie sosto ir ne laukdamas idant jin Ahmedas 
perstatitu, prakalbėjo in sultoną tuosus žodžius:

— Tu manės reikaląwai, szitai esmių, ko no 
ri no manias?

Sultonas wietoja atsakit, akias saw su rauko 
mis užeini ir pakreipi galwa in szale idant ne 
žiūrėt aut baisios baidiklos. Szaiberis perpikes 
tokiu priėmimu, pakeli sawo geležinia karti ir 
paszauki:

— Kalbek-gi! ii tuojąus rėži per galwa sul 
tonui ir užmuszi. Ahmedas gal butu perpraszes 
Sząiberi usz sultoną, nes jau ne spėjo ir tiktai 
spėjo atpraszjt no smert did ji wezira.

— Tai tieje rąkalei dawinejo piktas rodąs 
tawo tewui ? Tai pasakias pradėjo paelum somit 
per galwas wieua po kitam po kairei ir tiesei sza 
lei. Kiek kartu mostelėjo tiek padėjo ant smert, 

Pabą'gias ta kruwina bankieta, Szaiberis isz 
ėjo isz sales rodu ant kiemo neszdamas sawo gele 
žinia karte aut peties o paskui ėjo Ahmedas wes 
damas ta wieua wezira ka no smert atprat-zi ir 
dirstelėjo iu "jin paszauki:

— Asz žinau, jog ozion randasi kokia tai ragana, da 
didesni newidonka mano szwogerio, negu tieje latrai rodi
ninkai kuriuos te singai nuganubinau; noriu idant man ijaje 
,pristatitumet.

baimes.
1'arii aua tame laike uwo užimta siuwitnu; 

rižkiwa prie to, ka asz akiwa esmių jo turėdama prie sawee kelis kamuolus siulu, pae-

— Szitai te pirmeuse szita kamuolėli; tuo
jaus asz taw pasakisiu ka turi su juom padarit, 
Ijepkie sąw parengt du arklus, ant wieno sesi o 
antra wesi prie sawe, aut kurio prikrausi awiues 

nes mėsos, ka liepsi szendien parengt, paskui paimsi 
mano tewas sultonas pas tawe sįuncze praszima, su sawim indeli in kuri prisemsi wandenio; o ka- 
idant jin apteiktum toke audiminia būda, kurio- da rito ka ankszczjause iszkelausi iu užbrome 
ja galėtu tilpt wisas jio waiskas, ir kad butu ga mesk kamuolėli priesz sawe, tasai tįsis 
lima wienoja rankoje neszt. Da karta paantri
nu, jog ne asz, nes mano tewas prąszo tosios mi- 
lestos.

— Ahmedai, tari linksmai Paribana, - la
bai man ne smagu, jog teip mažas daigtelis ta
we surūpino ir wargina tawo duszia. Asz žinau, 
jog tawo tewas mėgindamas mano galinguma, to 
kio daigto pareikalawo ir mislino, jog ne bus ga 
Įima iszteset. Apsimalszink ir bukie twiitu, jog 
man tąmia neinsipiksi, nes man bus smagiau ant 
szirdies, jągu tawo norams užganadinsiu.

Tai pąsakius, liepi tuojaus paszaukt sawo 
paskarbia ir tari:

— Nurdžina, ątneszk mąn budikia isz 
skarbczįaus katra didžiąuse.

Nurdžina nubėgo ir tuojaus sugrižo neszda- 
ma rankoja, nes teip mažas pungulelis, jog gali 
in kizseni iudet, ir padawi Ahmedui,

Ahmedas pamatęs būda, mislino, jog isz 
szandija, ba galejei suprast ant jio weido. 
ribaua tai pateminus nusijuoki, kalbedamą:

— Kas taw meiluk! ar mielini, jog asz isz 
tawes szandiju? Szitąi tuojaus matisi jog tai ne 
ezposas. Tuojaus liepi paekarbei paimt pungu- 
leli ir ta įsztaisit priesz paloci.

Tarnaiti iszejo atsitolino no palociąus ir pa 
dari milžiniszkos didibes būda, o kada buwo pri 
taisita iszejo Ąhmedas su Pąribana isz palociaus 
pamat.it. Ahmedas pamatęs pasaki, jog sultonas 
ne tiek Žalnierių ne turi, kiek gali tilpt in ta pas 
togia audiminia. Tada paszauki su didelu 
džiaugsmu:

— Ach tu mano milimiausią, perpraszau 
už mąno netikislą. Dabar pamaeziau, jog ne 
ira ant swieto to, ka per sawo galibe ne galėtum 
padarit.

— Ir da ka taw pasakisiu: - tari Paribana, 
- Szita pastogi audimini, turi tąje locnastįa, jog 
pagal reikalą pasjdidina ir pasimažina ir tai be 
pagialbos žmogaus.

Mergina welei sunwiiojo audimą kaip priesz 
tai buwo ir padawi Ahmedui, kuri su džiaugsmu 
paemi ir ant ritojaus sedias ant arklo, nusidawi 
pas sultona-tewa.

Sultonas mielino, jog tokio daigto, kokio 
norėjo, ne sztaut bus Ahmedas pristatit ir labai 
stebėjosi isz sugrižimo sumaus. Paemi pungule 
Ii ir ne tikėjo idant bus tokia koki reikalą 
wo. Tuojąus užmiestiją isz?keti audima ir teip

jio
Pa-

priesz 
tawe igi palocinio bromo. Jokie paskui igi wie 
tai; o kada susiląikis prie bromo, kuris bus atida 
ritas, paregėsi keturis levvus, isz kuriu du serges 
ti szulinj subaubs ir du kitus miegauezius pabu
dins; nesibijok-gi nes mesk kožnąm po ketwerte 
awienos ne nulipdamas no arklo. Tai padaręs 
staigai prijokie prie szaltinio, pasiimk su indelu 
wąndenio, ne nulipdamas no arklo ir skubei su- 
grižinek adgal. Lewui tąw nieko ne dalis, ba 
bus uszsieme ėdimu.

Ahmedas ant ritojaus anksti iszkelawo kąip 
buwo pasakita per Paribana i wiska pagal ijo- 
sos inmokinima iszpildi. Pribuwo prie bromo 
palocinio, padalino lewams mesa ir prijojės prie 
szaltinio, pasemi wandenio ir adgal sugnžinejo. 
Kada jau buwo gala n jojas, apsidąires paregėjo, 
jog du lewai bego link į:<>; nenusigandęs suwi.s, 
isztrąuki szoble isz mąkuztu ir rengėsi gintis. 
Nes wienas isz lewu atkiszes letena grūmojo ir 
dawi suprast, jog nieko jiam ne daria ir tiktai no 
ri jin lidet, inkiszo szoble in maksztis ir tokiu spasabu nu- 
kelawo net in tewo etalieze tarpe dvieju lewu ir stojo 
priesz paloci. Levai-gi nuli'! -t sugrižo pas save, o gi- 
wentojei staliczios ne galėjo isz to diwo apsimalszint.

Daugumas tarnu kurie ižbego palai kit arkli Ahme* 
daus, kiti inleido in pakajus pas sultonu kur sėdėjo ant 
sosto ir kalbėjosi su rodininkais Prisiartinęs Ahmedas 
prie sosto, padėjo prie jio kojų indą su vandeniu ir tari:

— Szwiesiauses wieszpatie ir tewe mano, sztai ira 
gidantis vanduo, kuri saw velijai turėt. Sudedu priek 
tam gilus velijimus, idant būtumei sveikas ir sulauktum 
ka no weiibiausios senatwes no reikalaudamas io vandenio.

Iszklauses sultonas AhmeJo velijmu liepi sestie po 
doszinei szalei savos ir tari:

— Mano sunau, usz ta viską man labai patinki, ba 
matau, jog isz prilankumo do manes daug turejei vargo. 
Pasakikie-gi man, kokiu spasabu galojci gaut to vande
nio? - Mat žinojo sultonas no raganos jog ira labai sun
ku gaut to vandenio isz 1 e v o szaltinio.

— Szwiesiauses sultono-a saki Agmedas,-ne asz nes 
mano pati per savo galibia tai tadari jog gavau vandenio. 
- Oze apsaki apie viską kaip ko du spasabu gavo vande
ni. Iszklauses tai sultonas, nud vi dideli džiaugsma, bet 
savo szirdija gaivino piktumą, 1 a wietoja apsimalszint tai 
da didesniu piktumu uszaidegi, t -o j u no sosto ir nusidavi 
in savo pakaju in kur likos pa -r ūkta ragana.

Ragana jau žinojo per sa«o *inista, jog Ahmedui pasi 
seki,gaut gidinezio vandenio. T e tikėjo ragana, jog su- 
griž Ahmedas ir jau isz laiko džiaugėsi pasisekimu isz ve!- 
niszku rodu. PasznabžJejo sultonui volei ka tok., tasai 
netrukus nusidavi in sale rod. *ari in Ahmeda:

— Mano sunau, da wiei iu praflzima in ta via, 
kaip tai padarini, jau nieko daugi no tavęs ne nerealu ir ,

ati - 
wiska 
del ko
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VIENATINE LIETUWISZKA

A. F. Taboro,
po prižiūra v

M. ZAORSKIO,
416 W. Centre Str. Mahanoy City. Pa.

Nuolatos szwiežią mėsą turi sawo mesinyozioje ir tai 
wisokia: jautiena, wersziena, kiauliena, awieua ir t. t.

VVisokiu rukiutu mesu ir deszru gali gaut pagal norą. 
Pas sawo, wyrai, pas sawo, Lapas sawiszki wisuometpi 
negu pas kitokius.geu

CASH SZTORAS
105 S. Main Str. - Shenandoah Pa

Oidziaase wieta Slieuaiidoali. ,
Porsiduoda getiausi taworai usz Pigiause proke.
Szipkortes parbuodam ant wlsu kėlu mariomis.

Piningus ka greicziause tiesiog in namus nuloidzem i

miluskey & son, Shenandoah, Pa,’

Ar nori ture Klara SUTAr Ar nori saw paczedit pi a Ingas* Jaj
tai nueikle tie?og pas W. RTiyKEWICZU

213 W. Center str- Mahanoy City, Pa.
Žmogau, tu misliui, jog nususias peisuoczlus taw gerui vėlina jr gera taw »ut 

parduoda? O, niekados I
Nuejkio pas eawa, o gausi pigu, giara ir drūta. O jagu nori ir uželsteluot,
gali gant, o tik nsz puse piningu
Teipos-gi parduoda Szifkortes ir siunczia piningus in wiaas da 

s swieto .
Ne užmirszkite, o eikite pas sawa. 4-»-95]

TIKRAJ LIETUWISZKAg

AJIKRIKK.

MAHANOY CITY, PA.
Drukawoje wyska, kas tik ko reikaiauje: i 

skirent laikraszti “SAULE”, drukawoje:
KONSTYTUCIJES PEL BRAUGISTIU, WYSOKIUS TlKIETUs 

KWITUS ,PLAKATUS GARSINAKTIUS .BALU Ir t. L, 

v. Il’S SVWAKDU IR PRAWARDE, AKI BALAUS

DARBAS BŪNA PDIKEI PADARITAS 0 PIGEŪ NE KAIP KITUS 
Ne užminėkite Brolei apie sawo vienž*»*ni, kurie 

nori del Jus tarnaut.

pamat.it

