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Labadien.

Buvo žiema. Jau Blusynės 
aime visi žmonės buvo atimi-

Jurgio JuraiczBo 
’. CENTUI-: SRT.

8henando((/i, 7b

s pasveikinau
Dzien dobry! v
Dzien dobry!

u-ienas eolis wiena kart 80. 50 

vienas i?olis per menasi $ f.oo 
wienas colis isztisus n.ettis 8 10

ŽMONES SZ1KD1NG1, GĖRY 
MAI, CIGARAI PUIKUS, RC 
DOS REIKALE NEATSAKO.

KAMPAS E, CENTRE IR 
WER:|STR.

SHENANDOAH PA

I en galima gauti isigert wisokiu 
puikiu gėrimu, o ir cigaru su kwe- 
pencziu durnu. Kur galima kožnarn 
wiengencziu atsilankytie.

W. Coal str. Shenandoah, Pa.,

KUOPUIKIAUSIA IR V n PIGI AįįPREK E 
MA) ISZPILDO WISOKIUS DRUKORISZKUS 
BL’S: DRUKUOJA DRAUGYSCZIU KONSTITU 
VISOKIUS PLAKATUS, T1KIETUS, GROMAT 
PRASZYMUS ANT AVESEL1JU IR T. T.

vtą (nepamenu, 
gražus rytas ar n 

as važiavo

25 DIENA GRUODŽIO (l^pjEAIBER)1894 M. ''
Entered as second class matter at the Post office at Shenandoah, 1

ežia daryti ir nieko negaliu i- 
m išlyti. Ant galu viens gera 
žmogus manę pamokino, kai 
gelbėtis isz tos si b v rijo

Vien
tai bu v
mano szeimyninl

v

Suvalkus in turgų; tai 
insiprasziau, kad manę

tai gardžiai pasivalgė skaniu 
valgiu ir atsigėrė lietuviszko“ r?

alaus su apvyniais. Moterėlės, 
įsilinksminusios,, szaimiai pa
dainavo, o vyriszkiai beveik 
nieko nė nejuto galvoje. Da-

Czionai galimu gauti, IciektOrj 
Szele užsimano: atsigerti 
niausiu aluczio. saldžios, karas 
kokios tik norėsite arielkelee,H 
eukrawotos. užsirukvii puiku m

Praszau atsilankyti ir to 
barni v t i!

Kad Katra 
si nevisai szvarioinis 1 

1111S rriiuln i n i e I b

pasakojo apie savo vargus la 
bėdas, antras apie savo. Kad 
ant galo visi iszsipasakojo, k 
turėjo ant szirdies, Baltuti

lūs ir leidausi in kelionę. N 
vykęs in galų, radau palai 
triobelę nusamdytą nuo tol 
mozurėlio, ir pradėjau vaik 
mokinti. Bet ką,’ Tiems n. 
z u rams nė motais vaikus 
iškalą leisti! Alga maža, pt 
no jokio: vaiku 
džia; tie mozarni 
žiuri dar ką nuo 
pasipelnyti 
Ka, mis

Jono Ražo
Ten galima gauti skaniausiu gėri

mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kwepencziu durneliu, o ir pagelba 
bedoje, ha jau neviena iszgelbejo 
isz nelaimes n. Ražas.

Ofisas luino oddaritafi 
nuo 9 iki 12 (pietų) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 vakare

Czion gausi geriausiu gėrimu, 
szalta alų, o ir gūžes gera miera, o 
rukimo nereik girti ha tas pats giras 
NEPAM1RSZK1TE, szale „Garso“ 
spaustu ves.

A kumpiai 1 sw. - — 9 c 

Taipgi del wirimo mesa 3 A sw. 25 c 
Geriause mesa ir mėžia use preke 

visame mieste.

Gera visiems užeiga! Pas mane gali kožnas gauti visokio gero 
isigerti, i-sirukiti kono skaniausiu cigaru ir t. t, Teip rukimas ksiplii 
ma$ kčžno yra ižgirtinas, kas ten tik atsilanko. Broliui n e pa m imkite.

S85 Bank $tr, Waterbury, Corin..

Turiif nupirkęs wisus daiktus reikalingus delei laidotuwiu mirusio, 
priegtam laikau arklius, vežimus, kuriuos samdau visokiame reikale žmo
nėmis: angliusparvežiu, perkraustau, su keriezium ar boge persamdaujr_L 
1. 1 odeliai, užpraszau wisus ’av-o'gentainius idant nepainirsztu jai kam ko 
reiks, tai ateikyte in ^|„na kureme wisoko galima gauti delei gėrimo.

Asz pasisakiau kas esąs .’ 
ko atvykau. Liepė atsisėsti i 
žodis po žodžio .mudu visa 
dailini iszsikalbėjova. Aszjar. 
deszimtinę inkiszau, o kitą d a 
vėliaus prižadėjau. Sako: bu.

nieks nok! 
nuskurę, -* 
mokytojam 
ežia darvl!t

gero dar cz-.. 
ilgui badu padvėsti ar 
, jau gyvas czionai t ix 

geRn

grindys (Imliai
tai nuszvvistos. a no d

o patiestas isz margu 
kimstaCzion galima gauti szalto alay 

džios ir karezios arid kėlės.- 
usirukite cigarą su kwejz/ lu 
mu ir ko tik duszele u s i/

M- WROCZINSK0
LIETl'WISZKAS SZTO#
Tame sztore visokiu daiktu- 

ma gauti pirkt ir nvbrangei; ’’ 
ir mažmožiu (patingai reikalinf 
torelėms. Wis gi ten geriausi, 
pirkt kur turi wisokiu daiktą 
ir pas Wroczvnska vra widttk 
kas reikalauja.

ežio kaiminai, kaip ir jis pats, 
buvo dar jauni vyrai, dėlto 
tarp kalbu kilo juoksmai ir 
kvatojimai. Jaunesnėj! Baltu- 
czio pa ežios sesuo atneszė isz 
kuknios virdulį,*) stiklu, o 
Baltutis iszėmė isz spintos bu
telį rūmo ir musu bicziuliai 
^liuobė karsztą, gaivinantį 

, arbatą su rtimu.
la jau buvo mažumą lin

ksmi, pradėjo garsiau kalbėti, 
ginezytis ir rokuotis. N’iens

bar svecziai jau buvo isžvažinė 
ję, kaimynu moters taip-gi isz 
ėjo namu bei vaiku žiūrėti ir 
jau seniai tur-bul, sumigo; Bal 
tucziuose pasiliko tiktai keli 
geri kaimynai.

308 W. Centre st r. ALltUMT 
Pa., Galima pirktie konopiga* 
ant geriausiu szipu važiuot. F 
tam liaidžiu piningus tieiiof 
Lietuva, Russija, Lrnkijs if- 
wisas szalis Europos.

Teipgi laikau sali u na, 
gero galima gauti ibigert, 
pas sawo wienžemi.

jį augins, Kai|) mokins. Aor 
tųsyk Baltutis Hat buvo laba 
jaunas, ale dėka šiokiam to 
kiniu anszvietimui, o -nauz ne

jau neturėjau .... Pagal id t 
gaunu žinių, juugesmi paski; • 
tas in Mozurijos kokį atkampi.

^pjr^vnebran-
Ten kožnas lietuwis puikiausius drabužius usisteliu<y’įuwa jsz 

gei# Teipgi delei draugistiu siuwa visokius mundurus/^/ jr iska pU( 
drūtos materijos o ir seniansis yra kriauezius SzcniuL^f

Johnson’o/8inyczla
„ /Shenandoah, P
i W. Centru r

. Xnesa 5 sw 
Del winy . ... .žfo gal wi įiena .
Del k/ Zszru

ore inch once , . . S 0, 50 
one inch one month. S l,oo 
one inch one year . 10,oo

ms perprastai augina, 
gi jisai jau seniai trosz 

ko savoszirdyje savo vaiku au 
ginimu parodyti Lietuviams, 
kaip jie tur auginti ir mokin
ti savo kudykius, kad jie isz- 
ųugtu in gerus žmones ir tvir
tus Lietuvius, mylinczius savo 
žemę, savo žmones ir savo lie- 
tuviszką kalbą. O pirmutinį 
sunu Baltutis žadėjo iszleisti 
in augsztus mokslus, kad jisai 
galėtu | 
Lietuvai ir Lietuviams gero O 
daryti, negu jisai pats su savo 
nedidžiu Veiveriu seminarijos 
mokslu.

Deltogi, sakau, nedyvai, kad 
dabar Baltutis isz to didžio 
džiaugsmo sukvietė gimines ir 
savo gerus kaimynus ir iszkėlė 
puikias kriksztynas. 
degtinės daug iszgėrū

R. DA3B
Y ra Pu’kus pliotcornphif. I; 

j>ant'^ei labai in žmogų M®1 
p^/iaiksla, trip isz rodo kaipL 
/figa nori kas kad atiualewtc 

dydes formos tai viską puikeip 
ro ir nebrangiai.

Ar žinote liet aviai kai’Ola 
TIAN SHMIDTO yragerasij 
galva nuo jo niekad aeskaui; 
Ch. Shmitlrn gali les n<-,r< 1
baezkntia in nanu^ ]»arsigabe^

207 W. Coal -<tr- Shenaiidctti

szru m miestą. AtvyKęs m > 
valku* iszsiklausinėjau pra< 
viu,kur gyvena Danileviez 
iszkalu virsziuinko . sękrct 
rius, ir drožiu pas jį. Aląt, an 
sai žmogelis, kurs manę pam 
kino isz bėdos gelbėtis, lie} 
staeziai kreiptis prie tb pon

rijos (abrisai) įsailucz, pa 
žinstamu: keliu mokinau 
keliu studentu ir vieno dak.

Mo'.asi $l,oo isz v irszans už, kožna tikra, o likusia suma iszdaĮina art 
5 metu ant iszmokeszcziu. Norint tikrai dasižinoti apie wiskn mszikitia in 

UNIONLAND COMPANY I 63 Washington str. Chicago Hi
Arba in redistia ..Lietnwa“ 954 §3rd.str. Chicago, 111., /

eiktą \ eiveriu sinnnariją, 
ms kreipiausi in direkcijų 
dkuose praszydtpnas vie

ša vo szviesu sveiką lutuvi 
ką protą ir per savo

1 i u ežią szirdį, jau ir
aiszkiai matė, kad Lietu\ lai

toj ALozurijoje ėjosi, ale 
tai nebuvo kada, tai tavęs v 
neidavau paklausti.

darytu. \ lėname gale gyveno 
szeimminkai*) su szeimyna, o 
kitas galas būdavo sveczianis 
priimti; buvo Herods nepuikius 
ale szvarus. Lvgios puszinės 
sienos buvo apkabinėtos viso 
kiais vaizdais, szventais ir ne- 
szventais. Tarp tu paskutiniu 
ant žymios \ irtos kybojo v .li
zdas didžio Lietuvos kunigaik-

Vytauto Lubos buvo 
užlubotos.

Derlingiausi laukai isz wisos walstes Arkanso, apie penkes deszimts 
tukstfineziu wienam gabale, po abiems pusėms gelžkelio „Memphis ir Little 
Rock“, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen kur žmones gali sutverti sau 
dydžiausia ir puikiuose parapija. Komitetas aprinko taja wieta ka'po ge
riausia del uždėjimo Lietuwiszku kolioniju. Wisoki javai dera labai gan
iai, priegtam auga bovelna, o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu 
Walstiju. Klimatas sveikas, žiemos trumpos, o vasaros ilgos, karszcziu di
deliu nėra, szilima liginasi su Chicagos, O O 7

Wanduo sveikas. Szulyniai gylio no 20 iki 50. Aplinkui iszsidraiks- 
tia straipsniais puikios girios, farmeriai gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balkiui ir lentos neiszsakvtai pigios del pasistatymo sau namu.

—- t othar jau jus, \ yriieziai 
apie savę gana prisipa 
tu, paklausykitu dabar 
nęs; asz jums papas 
kaip asz isz Mozurijos 
gan ir kitus mano jaunu dienu

? *• Ji l J i i n / z ) o ■

GARSAS AMERIKOS LIETIMUI

|gę, tiktai vienoje gnnczioje 
|pro uždarytus langinycziu ply 
pzius buvo matyt žiburys, Tai 
gbuvo griežia Jono Baltuezio. 
įSziandien buvo pas jį kriksz- 
Itynos. Jo numylėta Marcelin- 
tkė padovanojo jam už jo mei- 
rlę sveiką, gražu Jonukų. Bal
tutis neiszpasakytai džiaugėsi, 
į kad jo noras iszsipildė, kad 
'pirmutinį kudykį jam Dievas 
įdavė sunu. Ir ne dyvai: da mu 
su Baltutis vos buvo tikra vy

nui ? z kn m ui b*- sn v o—M a r ce l i u k ę 
įamilęs, o jau mąstė, kaip juo 
Iii susilauks sunu, kairi paskui



n n
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tuviszku 
maskoli-

— Jau asz žinau, apie kokį 
tarė Simanu Budrius.
— Nagi jau npie ką?

Dar kada 
jau, būda

ma nęs 
Ir kur gi 

gio- 
va r- 
nuo 
bro-
<»va

apie Marceliukę.
:— V Ui Baltuczio bicziuliai 

ėmė garsini juoktis, ale jisai 
trankė tolinus.

Kinus. Ale, ar p 
asz tą syk buvau 

i ar ką, bet dabai 
kaityti < 
in pirma.

josi Tarnu Mikas.
— Žinoma, kad tau 

nepamenate, kaip asz

Kurie ir v eivenu seminarijoje 
gerą sėklą pasėjo ir kuri ten 
auga ir keroja, ir nė patsai 
velnias jos isz ten neiszravcs. 
Savo laiku Veiverius lankė 
„Auszra“,odabnr— „Varpas“, 
„Ūkininkas“ irdn kiti lietuvi 
szki laikraszczini

— Alums tą-syk buvo aule 
b dyvai lietuviszki laikrasz- 
cziai, o dabar jau rodos kas
dieninis daigtas, tarė Simanu

i rd i Jonai, 
toks k Vai
niau lai k 

raszcziai skaityti daug mie
linus nekaip pirma. Ką asz pri 
sivargindavau su ta „Auszra“, 
o kitos vietos negalėdavau su-

t uvoje yra daug medaus, — at* 
gabenk, meldžiam*, kokią po* 
rą gorėsiu, asz už tai busiu 
tamstai labai dėking s.

Asz viską pažadėjau, misli- 
ju sav.: bus viskas galima 
iszpildyti, kad tik asz kartą 
busiu isz tos peklos Užsikraus-

— Ar tai gal jam nugabe
nai tuodu goreziu medaus, ką 
tuojausnuo mussiszkio ėmei { 
— paklausė Simanu Endrins.

— O kam dauginus! Szien- 
dien jau galiu viską pasakyti, 
uėsa tasai žmogelis požeme.

— Ar tai jau jisai mirė.

mirė, lasai vyras daug 
u iszplėszė isz biednu 
n toj u! Rodos, butu gale- 
er ti<-k metu dvarą nu- 
i, — • taip numirė, tai 
ii turėjo prie svetimu 

glau.-tis Su giminėms Lietu
viais buvo jau seniai pasime
tęs ....

ros“, kalendorių ir kitokiu 
knygeliu, kaip parvažiuoda
vau iszseminarijos ant vasaros.

— Kurgi nepamįsi! —

nereikia sakyti
v 

ar nepigiaus, a 
butu buvę intai 
klą kur nors mieste, k; 
tokioje Marijampolėj 
yra gimnazija, ir kur tie patys! 
mokintojai galėtu visus moks 
lūs daug gerinus tokioj semina
rijoje iszguldynėti, nekaip 
sziandien tai atliekama? Ale 
Maskoliai tyczia pastate semi
narija atkampiai,, toli nuo 

į miestu, kad seminaristai nesu- 
sieitu su apszviestais žmonė
mis, kad nagautu isz-kur ki
tur intekmės, dvasiszko peno, 
kad tuos maskolius arba par
sidavėlius seminarijos mokin
tojus laikytu per iszmintin- 
ginusius ir doriausius žmones 
ir pagal ju mokslą elgtųsi; 
kad nesugriebtu jokiu geru a-

prasti ir gana; o /ladar sztai 
Ūkininką kad paimi skaityti, 
visai kita, — czion kožnas žo
dis suprantamas. lik geras 
daigtas laikrasztis! Ar žinote 
ką, vyrui: kad dabar asz vėl be 
„Ūkininko“ turėcziau but, asz 
visai nežinocziau nė ką pradėti. 
Czia visokiu pamokinimu,viso
kiu naujynu pilna, ir nauda ir 
linksmybė

— Asz ir tai p sakau, — tarė 
Taniu Mikas,bet tegul Jom* 
tolinus pasakoja.

uelabai apleisdavo, 
ne? Sykiu augę, syk 
ję ir, atsipraszant, sykiu 
les pabaliais vaikę mudu 
mažu dienu mylėjovos lyc 
liai. Paskui, kad pradėj 
sztai Blusynės iszkalą lankyti, 
mudu vis, būdavo, labjau su- 
^srėva. Kiek kartu ir jus pa- 

ię supeszdavote užtai,

kinta, o maskolys 
caroslavija iszkelta 
ges. Tokiu bud u 
in jaunas, nekaltas 
vaiku szirdis in/ 
szką dvasią.

vis teskaitytu tiktai vienas 
maskoliszkas, supaikinanczias 
knygpalaikes, kame lietu vyst/ 
iszdergta katalikystė iszr^ 

car 11 
adan-

— Asz didei linksmas isz- 
važiavau isz miesto. Ką, vyre
li, gaunu vietą savo tėviszkė- 
jė, savo kaime.

— Szale Marceliukės! — į- 
kiszo Simanu Endrins.

— Tai žinoma! — tarė Bal 
tutis—, ale apie tai vėliaus 
papasakosiu.

Parvažiavau namon ir lau
kiu: laukiu vieną nedėlią, lau
kiu antrą — nieko negirdeti. 
. . Jau buvau besirengiąs vėl 
pas Danilevyczią važiuoti, ale 
in treczią nedėlią, ligiai kaip 
sziandien, ketverge rytą gaunu 
popierą, kad atiduocziau savo 
rietą vaitui, o kraustycziaus 
ifi Blusinę....

Ką vyrucziai, vierijete ar 
nevierijate, asz isz džiaugsmo 
ka nepapnikau: „ten darže
liuos pi na vi jos, ten mergelės 
kaip lelijos“ ėmiau dainuoti. 
. . Manomislys vis sukosi apie 
\ ieną dalyką....

— Endrins sak’b — tarė 
Baltutis, — kad '‘“"° mislvs 
sukasi apie 
teisybė. Szii)/"en> 
tėvu jos ėdikio, 
priesz ° 
atvirai ^sipažinti. 
seniai? luilejnii. 
h„au Veiveriuose,

— Gerai sakai, Mikai: pa
tys Veiverąi neprakeikti, to
kia pat Lietuvos vieta, kaip ir 
musu brangioji Blusinė, bet 
ta iszkala prakeikta. Ar jusn 
vyrucziai, mislyjate, kad to
kią Veiveriu seminariją tai 
ant gero mums Maskoliai in- 
taisė? Anaiptol! Veiveriu se
minariją yra intaisyta ant isz- 
naikinimo Lietuvos, ant isznai• 
kinimo lietuviszkos kalbos ir 
katalikystės, o ant pavertimo 
musu žemės in Maskoliją, o 
musu paežiu in burlokus. Jau 
aszperėjau visas kliasas tu ma- 
skoliszku gudrybių, jau man 

ug žiūrėkis, 
rankiaus 
ią moky
si! p antai

tolinus mano pasakos. Da kaip 
asz tu»«se prakeiktuose Veive- 
riiosv buvau....

— Kam dabar vis „prakeik
tuose“ ir „prakeiktuose“ ? —

kokįinoKintoją užkalbin 
lietuviszkai ir tai lyg ant 

patyvziu. Ale duosim jam pa
kojų, lai jam gerai būva ana
me sviete. \ ereziaus asz apie 
šuo gyvenimą tolyn pasako
siu.

— Beje, beje! — tarė vy-

Gruodžio.

ivo
Vaina Kinu su Japonaiskraszti sziuos

Jau

kunigas venfoju

bonijos iszmetė' i :tu. suvis

111 v i u s ga
rin ktmnies pa

u<

ne urmui
misi i

m

ne

ir
lietuviu ik 1 ><• Kvitu žeme

• a.

Kai savo dranga palaidoji. i sarmata.naši, ne
nežiūrėtu jau nėllH’IH

o, norint mus

mieriai

lotai

t urmie

Plymouth, Pa. Laike keh 
resdesziintinės, kari czion 1$

te buna didė 
stropumą.

Abromaitis kasieriumi ir Kn/ 
Ži Ii ns k as sekretoriumi.

akru lauko <lel kliosztorimi' 
statymo. —

i

didelis gmezas. 
mat \ damas, jo<

rajiijos susirinkimas, ant kurio 
pribuvo gnodotinas kn. Abro

gu musu broli
Szi miiiug

■-   "."'■T "——"T1  1 J1 L'2

Scranton, Pa. Pereitą m| 
dėlia Scrantone numirėobyvt •

lius ir paimti mus po savo ]en- 
kiszku jungu bažnytiniuose

Dembskis, bet ana lenku ku«i|« 
gaskasžin už ka isz savo kki

arbivyskupas pavėlino bažny- 
czi i statyti ir klausė žmonių ar

(?r minėta kunigą tapo ati-
pasipažino.

Ant jo laidotuvių pribun 
Radziszevskis, prabaszcziu8Bt| 
prigulmingos parapijos is’g 
Cliicago‘s ir daktaras SzliupM

triukszmingai, nes DeinbsLy 
nors iszmestas vienok vis ii' 
kleboniją ir in bažnyezia ir M 
szventoriaus spraudėsi.

Kiii/ikiavusid. f

tam atsirado

nemoka ir 
szlove savo

;-nt milingo, 

! m m bis ir s

laukan.

Apicierai 
dinėia. k

Meldžiu tamstos patai pyti 
iii „Garsa A. L.“ sziuos kelis

uždėjo „Lietuviszku Ame
rikos kiuiĮgu Draugyste,’ 
kurios ikieriu yra gyvent šilti

laikraszczius, lenkti visti*

H'Ke, mus 
kimo nuo

m, kurie, nž-ieme t no amai t

( ?) lenkams, j.enkai

sip\ ko jie už szniotą žemė? 
vadinamą K<»rdja Susipyko.

rioje galėsim garbinti Dievą 
Savo Diudnifom kalboje () už-

i-' i•• m užmanv mm.
liol<

kurs prigulėjo prie lenku blip 
nyczios, bet su Szliupu lf||

i

imj. Kitoj \ lėtoj sumiHzė 
kaip, bematant Korėją apėmė 
I a'-kiau*- iie pei—ik<‘Ie in pa

Japoiiai ii 
kur in

\ ir-
ir I

i’tiirėjo ant to 
, užmokėti už 
O t u kst aneziu.

102

m

ir

aiitoriii

gr.

tus.

.•m ari.-u

t nio neturi. Delio tai jiems • 
kariauti m

kad tisz už mergaites 
o artinote, delko taip burei | 
O tai via del Marceliukėi l |

— Cha. cha, cha, cha!— 
nnaijuoke Bultuczio kaimpii

— Na, tik pasakok toliam.;

kn;Zebryš, kn, Sutkaitis, in. 
Žilinskas ir kn. Kuras.

sti ir Dievo žodi savo lietu vi

nuo lenkiszko

Minersville, Pa,,
Gruodžiu.

nies

kad ne szimet tai kita meta,
nūs turi senus, tankiai jau s • 
gedusius, niekam nevertu-.

didelius K ynus sumuszė.
Kymi žemė skaito k 

'-žirnius milijonu gyventoju

\ m mažai, kad maža gvmim

niciiesi u

nicni apsiszviesti, o 
busim aį><z\ lestais, 
me su mokslu. Km 
-UĮiratima, kas mes esame, kad 

ko -

m-umaskolim

Scl V ' < 
musu niekas

nesuvok ie-

Garsus szeucziai

szeucziu, Gau-

mis isz pil niui mm \ \ ru \ a]

i. 4 I J u V 7 Y | f O V f4 O ų I £1 » j

apie mokslines.

Bet del mokinimo vaiku |»f 
miausei yra reikalingos seser?

seris. K u. Abromaitis žadėjo.

<as arba kariunmnė 
aisyta tai]) kai]/ v 
n aneuzu arba aiigliku; jie (u. 
i arniotas ir karabinus nau-

su - i mU'-o-aii, 
trnnat i kas. 
Leon

nebuvo. Dartės prisirasze(k. 
t k seknntiejie: kn. Abronui 
tis, kn. Burba, kn. Pautienių

nok ne nusiga*
liai, turėkim vilti, o J 'ievas 
mums padės lenkus pergalėti. 
O kada sulauksime mes locną 
maldos namą, galėsime iszgir-

O mes ne lai ai nusigaiidoin 
del augszcz iau minavotu maisz- 
tu ir nesiduosini asztuoniems 

už nosies

vms.r \ 
moku

id nuiszasi u< savo

ti tik isz pasidabojinio buvo 
szeuczium, ]<ad Ii u įsose va-

. . dirbd amas e z el: a
y


