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Metas II

Buvo įsakyta, idant vLi tegu buna valia Dievo.
snius n
szlėktos rinktųsi po veliavi Jis norės, teip i r stosis. i siovintj ozimą, kuris iszrodt
Tuojaus Szimą ir Joną uzra , labai n ui indu siu. Mergina \
hetmono, kaipo kareiviai. Ni
sa užkaito, teip jog stojosi ran
vet ir prastus vyrus priėmei szė į kariumenę, o paski
donesne už karielius, kuriuos
į kariumenę, nes turkų ir toto (langiaus vyrų to kaimo
nesziojo ant kaklo. Paskui
rių prisirinko daugybė, kurie rasze.
Ant rytojaus, pasimeldę baž Szimas tarė jai:
nori užkariauti Lietuvą ir Len
Jau trys metai kaip numirė kija, iszgriauti bažnyczias, isz nyczioj broliai pradėjo rengtis
— Liūdnai dainuoji Onele,
pati Civuno, ir jis atmydamas degyti miestus ir iszpjauti žmo į vainą. Tėvas ilgai verkė at o gal ir iszsi pildys žodžiai tavo
savo seną žmoną, kas metas tą nes.
sisveikydamas gal paskutinį dainos, jog tikt tada nusipinki
dieną kurioj buvo palaidota Oi
Žmones visus apėmė neiszpa karta su savo btangiais vai vainikėlį ir mainysi su manim
vunienė, su vaikais eidavo ant
sakyta baimė, nes nors turkai kais. Verkė ir Jokūbas, bet žiediniiais, kada vieną dienele
jos kapo ir ten ilgą laiką mels
buvo toli nuo Gardino ir Vii tas tuomi save ramino, kad gal užtekės devynios sau] ią lės.
davosi už duszią.
Sztai atėjau, Onute mano,
niaus, bet jeigu jie pergalės, broliai pargrysz aficierai labai
Tam laike apie kurį mes
tai iszdegys ne tikt ką miestus dailiai apsirėdę.
ežia raszome, Lietuva jau bu
Paskui susėdo ant arklių ir niu kartu ..........
bet ir jų paežių stubeles, o jūs
vo susivienijusi su Lenkija.
— Ką tu sakai Szimuk?! ----visi prisirasziusiejie prie kariu
paims į nevalią.
Aute los visos szaltes, kurioj
atsiszaukė nį ua .persigan
menės
'vyru
kai
nuioio
paskui
Neužilgo
ponas
su^zaukė'
vi
gyveno Civunai, valdonu bu
vo Lietuviszkas hetmonas Pa- sus žmones ir klausinėjo jaunų
— Matai, Onele, joju ai
vyrukų,
ar
neitu
kuris
isz
jų
cas.
vainos; iszsiprasziau uzai
ginti savo tėvyszkę ir nu szti mono
Buvo daili Gegužės
diena
O
idant manę paleistu ant pus/
turkų.
Civunas,
kuris
teipgi
ra
kėlėja,
beveik
suvisai
gi
Saulutė aiszkiai szvietė. Visi
valandos tavę atsisveikyt,
ten
būvu
paszauktas,
tuojaus
rioje,
stovėjo
stuba
girios
sar
laukai apdenkti kaipo žaliu
Karczemoje prie vieszkelh
priėjo
su
visais
trimi
savo
vai

go.
Jis
turėjo
tik
viena
dūk
barkatu . Betai kur matyt tolaukia manęs Jonas ir da trY'
kais
prie
pono
ir
afieiero
uzaru
kios linksmos dienos, kaip di
vyrukai isz mus kaimo, kurie
ir
tarė:
graži.
uos pavasario Lietuvoj.
sykiu su manim joja ant vai
—
Alano
ponai!
Vieną
kartą
Ona,
duktė
g
Toje tai dienoj senis Civu
rios sargo, sėdi sau girioj am
nas su visais trimi savo vaikai; man davė tris sūnūs
ir gerą szir pievaitės po dideliu aržūlu
gryžo nuo kapinių pasimeldė turi stiį>rias i
mus
asz buežia Geltonos kasos jos kabojo iki t'K sveikas visi joja iszvyti pa
už motinos duszią. V isi ji(
ėjo galvas nuleidę, matyt la> {jaunesnis, tai ir asz pats eiezia žemei, mėlynos akys tarytum goni isz tėvynes.
bai nuliūdę. Teip jiem beei: ginti savo brangią tėvynę ir ti aszarom apsilieję; ji sėdė, kas
Onutė pabalo, aszaros pra
kybą.
Bet
dabar
praszau
pri
žiu
ką
užsimislius,
ir
nebuvo
nant pasigirdo iszpradžių neai
dėjo byrėti per veidus nuleido
azkus, bet juo tolyn, juo aisz- ' imkiti po savo vėliavoms nors linksma. Tarytum jautė ko rankas ant keliu ir nė žodžio
negalėjo isztarti. Bet paskui
kesnis dundėjimas, tarytum mano sūnūs, o ąsz užtikrinu kią nelaimę.
Bet paskui ji patrynė akys kaip pradės verkti.
pulko raitelių. Ir isztiesų isz jog su turkais jie nebaikaus.
— Ak, Dieve, mano Dieve i
— Brangus Civune - atsi pakėlė galvą ir uždainavo sa
lindo isz pakalnės kariumenė
iu manę apleidi Szimi
kuri traukė tiesiok prie dvaro. szaukė ponas - esi jau senas v o mylima dainelę:
ir daugiau nieko
negu
Dvare vaiskas sustojo. Kie- ir mes negalime nuo tavęs atim
O
<7
Pasakykie matuszėle!
tarti.
mionys visi iszbėgę ant ulyezių ti visus vaikus, nes tada nebu- i J’asakykie szirdužėle!
Ant galo nusiszluos
žiurėjo ir gėrėjosi puikiais ka tu kam paszelpt tavę senatvėj Kada pinsiu vainikėlį?
ras ir tarė:
reiviais. Nes ir buvo kuomi j e, o priegtam d a girdėjau, jog 1 Ir mainysiu žiedužėlį?
— Tegu bus Dievo
gėrėtis. Vyrai visi kaip surink Jonas liksęs vargamistra musų
A usipinsi vainikelj
Ką padaryti! Ateisi uosi kas d i
ti aukszti dailus ir labai pui bažnyczioj? — Tai pasiliksiu
Ir mainysi žiedužėlį,
ną už tavę, kad Dievas tau y
kiai apsirėdę. Buvo tai uzarai asz vieną jauniausią, o jeigu
Kaip devynios saulialės
velytu sugryszti sveikam. <
hetmono Paco. Už poros va
Užtekės vieną dienelę.
sugryžęs rasi manę laukianczi.
landų tuojaus žinia, jog kara ir po vainai galės būti varga
Onutė norė toliau dainuoti tavęs.
lius kelia vainą su turkais pėrė mistra; nes ir ant vainos ne vi
Toliau® bus.
si žūva. Jeigu gi pražūto, tai bet tuom tarpu iszgirdo žink 1
jo per visas stubeles kaimo.
v
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rūkstanti svarų plunksnų po 10 centų an
1 ukstnnti svarų plunksnų po 25 centui
rūkstanti svarų plunksnų po 50 centu
Parduosim už tris dalierius ii
>0 sienini dzieg
sukami* ant asztuoniu parų nusza pusę ir adynas verta
l'ejankos nėra geresnes visam
terike kokia mes pardn mi
Geriausi tavora už pigia usia cienia pas mus.
Szipkortos pa rd uodam hiit visų kelių
Pilimis kuogreieziausia tiesok in

.

Vienau colli viena karta
Vienau colis per mancai
Vienas colis ant metu
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i ris syj< ant dienos Karszti i
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Italam Abes » K arei viszka Komisija dirba
ip pati szleklat einasi dabar Lietuvoj naujus plentus
artam ant' salos K u apie Vilnių DUO
.ariumen-ė karaliaus
ii#*

Vyresnybė

* Pakol Zemaicziai buvo po Lenkais, tris turėjo senatorius, visuotinį
starosta, kąsztolionn ir vyskupą.
Senovėj pats karalius vyrus ilgai ka
rdyst'i ta.i'navusins mėgo starostomis iszrinkti.
Paskiaus daleido pa
revonucijonieriais
ežiai Žema zių didūmėnei sau starosta.s paskirti.
jZDaikyti italu
l >idžiun:
kartą starorsta pastojęs, buvo tuom lyg pat myriui. (H)
jos sziost
Heptlniollktame iv asztuonioliktamv amžiuje didmnėnė drabužiuose so I gebate torastų Zemaiczių sėdėjo t irp Vojevodų. Suėjimas Liubline
G batalionu katilinio
|iė lenkus vargdienini - gi dėvėjo ilgus paežių austus drabužius, sziek Į 1569 m atliktas daleido starostai /emaiezių užimti pirma vieta po Len»
tiek į didumenes pan zius. Nuo pradžios devyniolikto amžiaus, didu czycos vojevodo.
Vladislovas IV karalius, Zemaie.'ių pasiuntiniams meldžiant. Vilniuj
ją valakai patr-otijo
m ė nė Apsivilko vokiszkais drabužiais, ir retai katras nesziejo lenkiszkus
rubus
Vargdieniai vyriszkiai sztimdieiVdevi trumpas'namie- austas m. 1644 Saudo S <1. iszdave rasztą. kuriuo patvirtinęs visus nuo seniau
“ėivių ir 50 arjuotn
gautus privalumus (przivyleje) /-emaiezių tarė: Mirus ari m. aukštesne
ssinuzikani.
vietą
igiin
-<tarostai'mes
patys
iszrinksim
jam
įpėdinį.
O
jei
iszrinkti
pa
Telszių paviete pilkas, Rasienių balins, o Sziaulių rudas. . Telszių
1C i j a.
fked ve vi ai
sivelvtumėm,'
tuokart
Zemaiczių
didUuiėnė
drauge
su
esaneziais
susirin
paviete mergaitė szventomis dienomis dėvi drabužius isz namie austų
joj, kurie stengei p&
kusi ant suėjimo per savo pasiuntinius maldaus mus kad pasiskubytumarginių o kaip ka la ir szilkų.
jų ant žemės, ne tikt
.mėm. O mes tuojau jų meldimui užganą padalyti tviG’ne. . Jai
Tankiai sklastus soduose mergaites su raik>zozkiis ir skepetomis pirk
dar ir tuokart nopa.skirtume, tada patys Zemaicziai turės sau paskirti.
gero nepadaro, bet
tomis už 10 dolerių.
Musų gadynsė, Zemaiczių moteriszkės yra labai
Ant galo mes ketvirtai mideliai praėjus paskirta patvirtinti ir prisuku
aru i na žmones. Kai p
nagingos verpt plotnai linus ir vilnas su kalvoratais.
Varpszezių nė
klausyti prižadam.'* Pagal tą raszta elgės zemaicziai lyg pat 1794 m.
aldz'ja Franci jos ran
žinoti ne žino,
Tame dalyke, labjausiaatsižymi Riotavi-zkės mergaites Starosta karės laike, buvo didžiu vyresniuoju arba hetmonu o karės ne
peš kunįgaiksztis (reniai Oginskis jaįs prie to paragino,
sant: szaukdavo ant suėjimo, laike kuriosėdėjo pirmoj vietoj, skelbė pr*
'Oghllll
kę (aglandams) perkamų ir parduodamų daiktų, prižiūrėdavo kad buo
lUgiaiis nieko ner« ir
žės mastai, svarai ir kitos micros but teisingos. Buvo apgynėju žydų
rginakaip g alėdami
ir perkratinėjo jų reikalus* (12)
Senovės Zemaicziai ne- gyveno sodžiais bet vienkiemiais miškuose.
Namai jų buvo žemi, liet gana platus, katruose vienkart vargo su vi
sais namiszkiais gyvuliais.
Nuo seniai vienok ta būda pametę, pradėjo
jOSjcaras .Mikoloj u s Ji
«um statyti ypatingas triobos, Sajoj gadynėj, gyvena triobose grįstose
Kasztclionus tei| idinosi nuo lotyniszko žodžio casteHum
orėj g d as pinoti kris d e
buvo pagelbėtoj n slarostos enatc sėdėjo greta su Lenczjeos 1
lėlio
Ramina iszveda lubose, todėl, tankini namai sudega.
Gyvulius □u Ženr.iicziams visuotinai kari nli inykus (w czasie pospolite< ro rusze- lerijoj ir iszrinko vie
seninusių 1 ai kcuezczi u
Pagal tiesas 1764 in.
laiko ypatinguose tvartuose.
Bet Zemaicziai g\ ven.intiejio amžiau nia) lęasztdionos vedė ir statė žmones i kare.
idant
Lietuvos, sekdami paveizdą lietuvių, žūva tamsiose be langų grinezioso. įstatytas, kiekvienas prokiszes reikalą sude tėvūnų (civmni) galėjo
Lyg gadynei didžio kunįgnikszczio Vitauto, kaų*o sako senovės raszt atsisz^ukti pas kaštelioną o to isztarmė (wyrok) baigė būtinai reikalą ir
uliniu
nikai, Zemarcziuose ne buvo nė vienos pilies arba miestelio pirmutinis
uni
tas kunįgaiksztis, iszstatejų dvyliką, kaipo tai: Medininkus
nimij Aįidi■* ’A Kaltinionųs, Rasseinius, Eirogala ir t t.
P:
ralius Zygmuntas Augustas paszaukė Zemaiozius į draugystę
se 1636 visoj Zemaiczių žemoj buvo 96 miesteliai metuose 1745 buvo jų
Vyskupą su žinia karaliaus iszriukdavo kapitula, o Popiežius užt^f } lojas sau i u > uis <
Visuomet didžiausiu kuuįgaiksztystčs
kuuįgaiksztyst miestu bu
107 o dabar yra 191. ATsuomet
visuotinis Zvma
Zvmab:ezių Karosui lavų. \’v>k u pas kaipo senatorius, sėdėjo senate ir suėjimuose
vo Rasseiniai, nes ežia tankiausia •gyveno
visuotini-;
lS’ kalį* nežinojo
. v
I powszeclmy starosta) ežia mėgo susirinkti isz visos kunigaiksztystes •žiu su kibus vyskupais.
Gyvendavo per puse metų pas karaliii bf* * tie ije/juos.
diduomenė ant suėjimų arba seimu kuriuos atlikdavo arba namuose ka- -argas įstmvmų ir karaliaus.
Ant galo turėjo būti suėjimuose knn^ i e a r a g u a . Czionai
Valiaus arba ant lauko t s miestu. Jaunuomene visos Žemaitijos ant itlikdavo Zemaiczių xasztclionas.
revoliucija, liet prezidentas Ze
Szv. Mykolo ežia sujojusi įkišo save vyresniųjų, mokinosi kariauti ir
a visur juos sumusza ir tikisi
neužilgo apmals/ys revoliucij* guviai neprietelius terioti.
riti s.
Musų gadynėj Ro.sejniai kas karts labj&us pradėjo didintis ir pmkyn
.
. .
,
4•
-ii
,4 4‘-fl^urcija. Sultonas paveliju
Zemaicziuosebuvo clv\hka t< vv.nu tienis visu niikaln iierkratym i, ,
.....
..
‘
• nį Barton yirszimkei amerikomszveikiant. metuose 1464 da du buvo pramoti, kuriem siu junas 1**.
t ,
•
1
m Raudono kryžiaus
draugystigavones ir kersztus kilusius isz priežasties rubežių terpu ponų «s'keįį.uli j po Anatoliją ir ten da
o granxx}).
ti paszelįią baduojantiems žmuNu<> tos gadvnės 14 laivo tėvūnų kaipo tai:
Eirogale, Diwnms.
Zemaiczių kuuįgaiksztystė senovėj valdoma buvo budo Lietuvos. !
paskiau Lenkų karalystės; nes skaitės- dalia tų žemių.
(vadynėj kimi Dirvonuose. Mažuose Dirvonuose, Rietavui. Užventėj, Tveruos &
gaiksZczio Vitauto padalyta buvo į 12paviotų kaipo tai: Medininkų. voj, Beržėnuos, Bendžiogale, Kurszavoj, X’ieks/.niuos, Gondžioj
Eirogalos, Kražių Viduklės, Kaltinėnų, RassoinieĮ, Vieliiinos, Cetrosir žeuienuos
Sunkės.
Irijų likusiųjų pavietų,, senovės insTtinikai u<\ pmodo.
Ma rodos jog buvo: Krakių, Papilės ir Krakinavos, nes Krakiai, Papi
Paskirti pasiuntiniai (Delegaci).
lė. Krakinava yra miesteliai dideliai seni.
Paskiaus musų žemė pada
Senovės įstatymai leido Zemaiuziams siųsti į aukszcziausi.i Lk
litą buvę į 28, pavietus* sūdai vienok tik buvo Raseiniuose ir Tdsziu >e.
Kad tuos miesteliuose vienokis sūdąs vadinamas gradzkuoju arba mies suda (doTvybunatu) tris paskirtus vyrus ir du pasiuntiniu į
ogimntrzijoK užziura 1 alau
instatymas
arba
tiesa
1764
m.
apskelbė,
jog
daleidžia
Zeniai
tiniu, visų reikalų perkratyti neįvaliojo, suėjimas 1764 m. atliktas, da
buvo pasirengusi virjja sa
siusti
keturis
paskirtus
vyrus
į
aukszcziausią
sūdą,
o
tris
i
suėjimu
leido Raseiniuose ir Talsziuose įstatyti dvejopa smlą. gradzka ir žemisz
ogimnazijos perdirbti ant
:ų tūli Zemaicziai ir padarė. Tas pats susirinkimas liepė paviei<vė$J>ei kad progimnazija
tams Erognlos, Vilkijos, Veliones Baseinų, Viduklė K ra žiu.
v Bend'ioįrengta saviniko
Palangos
galos, Josvainių, Sziaulių, Didžiųjų Dir venų, .Mažųjų Dirvonų. BeižėTyszke vieži aus, todėl dabartį
Už Midnsdar Kailis Vimdai mis (|.ii.vo Mpgi’i
nų ir Užventės, prigulėti pr Kaseinų sūdo; o pavietams: Tels/ių, Rie
Bennis Pyszkevieziu.v, sudus įrung
tavos, Pajurės, Viekszmių Karssuvos, Szailuvos. GondžioS, Patnmės, būrio tiesa buvo szimxs miesteliuos: Raseiniuose, Rie
tojaus, pakėlė protestą ir pra
Tverų, Birzinėnų, Pala £os, Pavandenės Medingėnų, Zarienų ir Varniuose, Jurburge, Jiirogaloj, Akmenoj. Birziese,
Dar tas suėji sc, Plungėj, Skudėi. VieUonoj. Vilkijoj, \ iekszniuosc, * —-ne3zė progimnazijos virszinį
Karklėnų, prisisakė reikaluose savo eiti į Telszui sud
Kiekvienanio^i
. .?
mas Tplszių sodams įsakė, idant visokius kiikomusius rasztus ii- popie- niszkėj, Kretingoj. Sziauliuose ir Uicdainiuo.se.
.
J _ f ..
rtft šVjst^į.Ra.'tąinius, pasilikdami tik prie savęs jpuizius dekretus. O miesteli], buvo burmistras ir kiti perdetmiai nuo gy ventojų By
paskirti. Iszrinktiejg} perkratinėjo reikalus savo skyrėjų arba®*JJaJua»
ez,a noiės ka kita
.ąudžionis ir kitiems Raseinių perdėtiniuins, daleido aukszcziaus sėdėti
nių. Kaip kas galėjo ablikus užraszinėjo ir kitus dalykus įtm^^P moksliny ezia
-yuėjhąuos^^iž ■tokius pat Telszių perdėtiems.
Metuose!7lR Žemaičių žemė teko ciesoriams Vlaskolijos ir paduly knygas Mandaburės, pakeliai suėjimas to daryti neužgynė.
tįa tapo ant 4 dalių Rasseinų, Talszių, Szaulių ir Pane vėžes pavietus ku ko 1764 metuose..
ęis priguli prie Vilniaus apygardos arba gubernijas*

mus

la. Juos atkasė kitą dieną 5 mus daktaras Szliupas. Ta n-a
adyną po piet. Abudu dabai kai tuojaus npsupo ji pra*x■'
szpitolėj guli baisiai sužeisti, dumi kad juos sutviriytu savo
bet gvdytojai tvirtina. n>g įiė ju'nkalba, bet daktaras maipsi

ėm/ ir neilgai ežia su jais ilrau
g įvys i^zvažiavu į Pjymoulhu.
iuptarnukni nu
1 a»la musų
keikdami savo
leido rankas
niokyiuja ir ga 1 lys tau d aYn i s <a u
Grius antras ir stipriau
u v i sz k as a rži u oi a s! ‘ ‘
C.iicago. Angliszkas Chicago*
laikrasztis Evening Journal patalpi
ims neseniai straipsnį, kuriame bai
-iai iszdergė lietuvius.
Dabar Chicagos lietuviai padai>
protestą priesz t.ą straiprnį ir jo
redaktorių, bet vardu lietuviu ir lon

norėdami
tj.v ivj National
savinikas to dvaro, grains 1 ysz
Ban k“ užszvs ė kassivrinv Dor
keviezius, rengiasi įtaisyti ežia
suy, Paskui tapo suimti ir pa
gydymo įrėdnę.
Ligoniai bu
lupditi į džulą,. Daugybė žino
siu)gvdomi szalui v,indėnių.
nių susirinko ir norėjo atimti
pktszikuH nuo p.diciios ir pa
Valdžios Prūsų iszdavė du
bar daleidiina gyventojams pu panij’
rubežiu priiminėti, vnšar-os dar Raiigt
bu laiku isz Maskoliszkos Lie panijos gavu paliepimą nuo vy
tuvoa i; I^enkijos darlu’ujkus. rinusyi»ės trauktis
mie
Darbmįkas pribūvantis iszMas sta. lekiu budu
kolijos turi turėti atseksi n ežiu s
ipsergcjimo ploszikus sugrie
rasztus.
DarUlaviai gali lai
)ė žmones ir norėjo gyvus su
kyti tokius darbinjkus neil
legvti. Bet paskui susidraudė
Gruodžio,
giau. Kaų>
me
neiszpildantis gi to usakymo
T. Juozui Giedraicziui, Neir
ir laikantis darbinika ilginus.
Bretain/(bliu. Visokius reika
lus g/di tamisfa atlikti tiesiok
su ..Gal
.sm
1' Martynas
I’aliauckas Mt
•/
Carmel. Siuucziam Tamistai
Baltimore 24 d. pereito savo laikraszti „Garsą.u Jeimenesio pasimirė czionai lietu
vys Junas Baltruszaitis.
Nu

Tegu duoda žinia antszito
o adreso.
Mr. Baron na. Plymouth Pa.

gė pirmutinė liet.) viszka apt u*
ka namuose Nzmeraiieko. I ž
dėtojum jos yra A. Graužiu
ivo
nu
Szliupas ir ligoniai gr
ošikai būt lietu viszka:, lenki

ntidekavoti už
katra apturėjau;
geresni nei vienas
Karbonaviczia,
Jarre Plains, Mass.
jus

)a.sa

Teip raszo visi lietuviai, kat
rie no musu daiktus perka, Jei
gu da neturi lietuviszka kataio
ga, atraszyk o bus prisiųstas.

— AVilkvs Barre. Mainuse
Stanton“ panedėlij isz ryto
valanda tapo užgriūti du m ai
it-riai Kazys ir J ur<ds Mautvil IKELPSH N 0REIK0 <fc CO 356 W.12th St. Chicago 111^

Gundo lietuvius, idant visi

dru k n lotyniszkomis literomis.
t

Afrikoniszkos naszcz’.u
ėl laimingą ii ne (lavinimą

CZlDR

vardu „Lietuva“.

įOw5

Jurgio bainvczioj

j

ant atlaidų:

kn,, Pantie

kad ur ii-

tu U b >s,

Visasliv’iętaA mafo ,
vaisius

I

ežiui is, ne jo.
neatimamu !<>£•'
, tai kult ura

I

k n. Kuras

. Prisižiurėkit, jog žmonės vi
iis savo reikalus -tikybos.

t«ius darbinįkus

kilmingai su

H-'žiuviu.,

valno oro.ir kašnialio duonos.

1.1. dvi

Kurie negreit pasijungs, jeigu 1
Lietuvai ne bus duotos lygios
su kitom tautom tiekos.
nose
Visi matom ir žinom jog 10

vni.
5.
I

pakėlimo ekonomisz
tni’idiinoM

1 Jangu
pirkt run
nugalėjo
dasigrust į vid .rį ir tarė nu veil
laukus ir dvarus visoj namon, nes baisus vėjas su spiė

pagerinimo ekonomijos ir pa nuo kurios vylesnio jie kieta službas Lietuvoje ir
didinimo piniginių sylų viesz- szirdžiai broliai atėmė irau- Įier>joj nežiui int ant
v
7. Kunigus Rymo katalikuv
patystės, o Hurginanczios gie. kine maldos
knigas ir dru
nuo gė
diszkos priežiūros pnlieijow.
a n i j a.
Perm U *
YV a s h i 11 g to n e ft e a a t e
nų szildo meilę tautos del savo
Ant galo turime viltį, jog
imperatoriaus. ;
niu yra prieszingu Senam ir szitas mus teisingas praszymas
Russiazkus lietu vys prasz- Naujam Testamentui. Isz k u bus iszklausytas ir privestas
pripažino kubieczius už kal iau
eziokas mokslišzkoje dvasioje rių žinom, jog [>ramiszas kare prie iszpildymo,
Visovierniausi padonvs J L' janczią pusę.

isz pasvieczio,

mo szaukė visus žmones prię SU MYLISTQS IMPERA
Tt)RISZKOS DIDYBES.
Sherman.

nimo

ir nepaklusnumo

tį visi pagonys, garbinkite J
visi žmonės’.“ O szvmitas Ki
raliaukaip mes galime gar

mus iszpanų generolo Wevlt*

su mažais, senais ir moterimis

I r i as rankas
kub'evzius ir t. t.

atsa kome
Vadžioje svieto, kol neiniprisakymii Dievo nebuvo
oa- Lietuvos. Ant gluosnių vidų
rij jos pakabinom muzvkės
mo druko. nebuvo nė kankįti instrumentus t. y. maldaknį
ges, kurios per ilgą laiką supu
tegul rusiszki moKĮti vyrai vo, o atnaiijjt russiszkas Run

pamislija ir randa aut svieto,

Mes, lietuviai orio
ii p Lietuva,

kuri neturėtu

ir priesztaravimo pakalniai at

si bernam žodžiais Iszsmntrto
do mums ir visam svietui, to jaus:
v leszpatie.
atleisk
kiu budu nutrins tironystės jems nes nežino ka daro!“

xiiuo Gomez suvisai
si ei na. Niekados i

mis ir gerai laiko jų Belaisvius.
ega

ir pradeda m

Ir kuone vienu balsu visi se
natoriai pripažino Kubą kaipo
nenrigulminga nuo Isznanu
lui kubieeziams duot pagelbąi.

jo kaimynai

ri

Ul^«w

MOm*

J

Treimii iszelna hz Shenadorto in Penu Ifsven
Junction, Mauch Chunk, Lehighton, Sintincton
White Hall, Catasauqua. Alk nlown. Bethlehem
Easton ir Weulhwly d.OI, 7.38,9.15 ryla 12.43,2.57
5.27, po pietų.
In New Yorn Ir Philadelphia, 6 04. 7. 38, 9 15 ry
ta 12.43,2.57, popiet. In giminine, Switchbaca
Gerhardu ir Hudsondalc, 6-0-4 9.15 ryt* 2.57 po piet
In Wilcs-Birre, White Huven, Pittstoo, Luowyville, 'IViw.s idn. Sayre. Waverly ir Elmira,6.04.
9.15 ryla 2.57. 5.27 po pic I.
In Rochester. Buffalo, Niagara Fads Ir in We- •
stus 6.04. 9.15 r; ta 2.75, 5.27 j>d piet. •
f
lu Belvhlere, Delaware Water Gap Ir Strouds-‘
burg 6.04 ryta 2.57 |>o piet.
I Lambertville ir Trenton 9.15 ryta
- Tun Im n...x: 6 01. 0.1 ryta 2 57. 5.27 j»o piet
n tbac.’i ir Geneva 6.04. 9.15 rytu 5.27 po piet.
tn Auburn 9.15 ryta 5.27 j>o piet.
In J Janesville, Levlston ir Bcnwer Meauow
7.38 ryta 12.43 po piet.
In Stot,ton ir i.utnG’r Yard 6.04 . 7.38. 9.13 ryta
12.43. 2.57, 5 27 po plotu.
In Silver Brook Juketion, Audenriod ir Hazle
ton 6.01, 7.38. 9. 15 ryta. 12.4A, 2.57, 5 27 ir 8.W po
plotu.
In Scranton 6.01. 9.15 ryta, 2.57 ir 5.27 po pietų.
In Hnzlebrook Jeddo. Driftoil ir Freeland 8.04.
7.38, 9.15 rytu. 12 43, 2.57. 5. 27 po plotu.
Ju ANbliiiid, Girnrdvllhi Ir Ixrst Crw. 4 50. 7. 46.
9.13, 10.20 rytu, 1.00. L40. 4.10, 6.35 po plotu.
In Raven Run, Centralia, M<>un* Carindl ir
Shamokin 9.13, 11.14. ry la. 1,32,4 20, 8-22.9. 15 po
plotu.
In Yatesville, Park Place, Muhnnoy City ir
Delano, 6.04, 7.38. 9.15. 11.05 ryti 12.43, 2.57, 6.27
Mhi, 10.53 po pietų.

I»z Shamok 6.15. 8.15,11.4.5 zvta, 1.55. 4.30,9
V) po pintu, irute na in Sxen.nlori ant (J.04, 9.15
rf’ta. 12.43. 2.57,527, 11.15 pt pletn
Iszelna isz Szcnndorio i Pottsville, SOI, 7,38
9 08. 11 05, 11.30 ryta 12.13.2.57, 4.10, 5.27, 8 0S po
Lzcina rsz pNtt«vl)le Į .Sz«aa(h>rl 6.00. 7.50, 9 05
40 15. 11.40 ryla, 12.:«, 3.00, 1.40 5.20, 7.15,7.55,
9 40 po pletn.
Ir/riua isz Szeumlorio | Il.izletoti. flį.04. 7.40, 9
15 ry ta, 12.33, 2.57, 5.27, 8 0S po pietų.
Jsz.iitin Isz Jlazlctou į Szcnadori. 7.3. 10.00
K.06 ryta. 12.15, 2,58, 5,30. 7.45. ”56 jo pUlu.

Apt tu/As m

JAtiU .NOKITE F1UE1 Pt

))

J’rumpa senovė^ Lietuviu istorija 10c
Ziponas boi Zlponė
40c
Žirgas ir vaikas
20e
Birutės dainos
10c
Petro Armino rasztai
10c
Potias ir mužikai. t<!rama
Kas taisvhe tai no melas. Aisz B. 15c
Pnjtidinkim yjiai žeme apysaka . 15 c.
Ant Nakvynes
“
Pasakojimas aph“ viena .vaitu Ir jo raszlinika
“
J
5 c.
Kaukazo balaisvis
Kur meile ten ir Dievas

Maldų knįgos

-

-

.♦»WOMERI,*
-(124>', 3Iuin str Shettiin.
PIGIAHSE VIETA visam mieste,
pataiso eževerikus k ft "nopigiau >;.-i

. C. M. BOKDNEK D. D. S.

DANTŲ DAKTARAS

Ofisas būna atidaritas

$1,50
(H minintis Stepo Rnudnoslo (ketvirta
a) Skuriniuose apdaruose
2.00 da!L ..Szauleniszklo lenėh'o”)
15 c
b) Szagrino
c) Krisztolo
d.) Su kauleliais
3,oo Ir daugiai
Plinnctas ir Kometas
2) BALSAS BALANDĖLĖS.
Pirmutinis ''eglines vantojas koinedit»UC.
a) Skuriniuose
ja
lo c.

c) Krisztolo

.i Ejkite visi pas., ...

.

Aukso altorius arba Szaltinis dangisz-

Lou
2,oo

Czevverikn ir czebaf i

po piet nuo 1 iki 3
ir nuo 7 iki 8 wakare
34 Oak str. Shenandoah, Pa,
- ------------------- -!....................

..... -"T"-.'-....'—'!!? J

LIETUVISZKAS SzMJUNAS.

M. Slavicko

339 W. Coal str, Shenandoah,
Lietuviai neužjnirszkite atsilankyti
pas M. Slavicku. Žinokite, jog ji®
kalbose: vrane paeziuotu, tai yra teisinga

Naujas elementorius (1895 m.)apdarytas
su puikiais paveikslais
“
15 c.

d) Su kauleliais
2.75 ir daugiaus
3) Mažas AUKSO ALTORIUS. L'>c. Žodynas kun. Miežinio keliuose
liet u viszkai. latviukai, lenkiszkaf ir
4] KANT1CZK0S
70
ruskaf
”
“
-S 2.00

bio. Visados užlaiko puikius gerv
inus,
kaip tai. szalta alų. visokia ariel
' Basanavieziaus I)r. Etnologiszkos smulk
ka kokios kas tik nortj ir kuo pui
menos (su viena mapa)
" 2.5 c.
kiausius cigarus

Givenimai Szveiituju Dievu 1, 2, Ir 3
70 centu viena
Givonimas Vleszpatles
80c
Givenimai Szventaju Dievo [mažesnis]
20c
ir III zokonas drauge
Garsas apie baisybes dienos sodo
30c
Gydyklos nu baimės smertles
Istoria Szventa su abrozeliais
30c
Menuo Marijos
Ftlotea arba Reles į maldinga givenif»0c
ma
-

Ir kaip gyvena Kynal

10 e.

V’applerio A. kun. Istorija bažnyczios
kataliku
“
“
100
Kristijonas Donalnitis Pavasario links
mybes
“
“
‘
5 e.
Musu Pasakos, lOpasaku
10 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abclnal
o ypatingai Kražiuose 1893 metuose
del Lletuvfszko teatro
“
15 c.
Andersono pasakos, su abrozeliais, 30

Prisigatavojinnus ant sinerczio
Istorija seno įstatinio
Gali iszczistili ir nukvarbuoti visokias
30c
KnnczJa Vieszpaties
i’rapanas kaip tai: kotus, kelines, plrszPokylis szventujų arba tanki komu
tiues, vilnones ir szilkines. Po iszczlatlinija
15c
nic , arba nukvarbavimo drabužiai isz-

Iszelna In Raven Run, Centralia
Haunt Carmel Ir Shamokin 6.45 ryta 2.
40 po pietų, ir atlena in Shamokin ant
7.40 ryta ir 3.45 po piet.
Stebuklai Dievo S/. Sakramente 3Oc
Darba atlieka greitai, pigiai ir ko
Iszerna isz Shamokin in Shenadori 7,
Mokslas R»mo kataliku
- 3f.c
th ryta ir 4.00 po plotu, ir ateina in She
parduodu naujas ir jau pahtikyaitdori ant 8.49 ryta ir 1.58 po pietų.
10c
Ražu ne z.f us a m žinąs
tas draj anas.
Iszelna in Ashland, Girardville Ir
Zyvatai szvontuju
20c
Lost (’reek, 9.40 ryta 12.20 po piet u.
JOc
Kalba dvieju žmogų
In Hazleton. Biach Creeh Junction,
50c 115 E. Centre Str. Netoli L. Vale
Penn Haven Juction, Mauch Chunk
Vadovas ap’ankanczlu atmlninima kau
(lipo SHENANDOAH PA
Allentown, Bethlehem. Easton Ir New ežios Iszganitojausinustį
isc
York, 8.49, ryta !*?
15 po plot.
Girtybe.bttisibe ir rustlbe togrieke l.':c
In Philadelphia 12..31 2.55 po plotu,
Kas yru grickas.kalba 2 inergaicziu 15
In Yatesville, Park
ace. Hahn noy
Didžioji nedella
5c
Gity Ir Delano. 8.19, 11 5 ryta 12,30, 2
Grieszninkas priverstas metavoties 10c
Pmspejimas apie szv. tikcji’ra
O
8.30,
Trumpi pamokinimai ir rodos isz k n i
11.30 ryta 1.05, 5.30 po plotu
gų kun. Antanavicz'.Hns
Isz Szenadorii in Pottsville
Kasdienines maldos
!),32 ryta 2.40 po pietų
Graudus verksmai
Hli10.4 0
Apie malda kaipo rakta į dangų
ta 1.35, 5.15 po plotu.
vursziena. aviena
Pa mok si a i ani didžiųjų metiniu szven mėsa
rot.i.ix u. wii.bur gciieralnas superin
ežiu ir didžitiosios nedeios
teridentas South Hethlehcm, Pa.
Sza u k s mas Ba land ėl io
UH'-l.

MESINYCZIA

T ft .11 I N K I T!
rio parapijos g-dinia gauti visokiu

Szkaplicriu ir Rožancziu

Y. JI METO, M.
buvęs prie ADners
Hospital*
Ashhmd'e. Gy venti Water Compa
uy, Building,

a,

KOZNAS

mokantis lenkiszkai
iaigu nori turėt sau nauda te

sokm, g-iesinitų
gyveniniu*
«zventujii maIthtknigiu rm>xy

Mr.WLDyniewicz
CHICAGO

ILT

mesti Szenudorije

nes tai

Philadelpdla, Pa.
A. W. NONEMACIIER, Ass G. P. A.
South Bethlehem, Pa

, jau neantba:
15,000 *ypatų
L
v ii iszdmiž*'
gus namo amcrikoniszko

O dėlto ant pamatų auk
szcziau iszrožįtų teisybių, tu
lacziaus nepasismue ungaI J V V III IU IQ I I. I (I UI H I I i ' ' U 4 j pini garbę visoĮindoniausiai riti: subėgę facrmonai tuojaus
jog to neras; nes Azijos ir tam
aios Afrikosi tautos turi savo
nugarą szaltam vandenije pariama dovanotu tokias pat tie
menės 20,00.0 pekstinįkų ir 5>i
surastu, tni mes apsiinįaųi kati sas, kokias tu r kiti gyventojai tam isz Simną nd oi io nuvežė tukstanczius rai tari jos ir ren
■
uis ,
jį į Pottsvillę ii ten dar (.ku
4

Wff.i»I ft ir«'l" Wil
ssa
(ieiaziukelias Lehigh - Valley Katalogas Kningu.

-1

t! 1

i

308 W. Centre str. Mahanoy City,
Pa. Galima pirktie konopigiausei ir
ant geriausiu szipu waziuot. Priegtam liaidžiu piningus tiesiogei in
Lietu wa, Russija, Lenki j- ir kitas
Teipgi laikau saliuna, kur wisp
gare galima gauti isigart. Lietuwei
pas sawo vrienžemi.

Sam. Wicnscnber
Lietuviai amžių gludumuose
Maskolljos politika
Vaiką kningelį
Veselija pagireną 'Terp skausmu į garbe poema
Vij’.toria. Zanavyko
Juokingas pusakojimas
Naujas elementorius su apdarais
Lietuvos gaspadlnė
Ameryka pirtyje
Tamoszlus besotis
„Apie Kražius

10c
20c

50c

J0j\0 JkIIEI.iD/lŽI0
Teiposjri
i V O*rers kriauezius ir teisinJaiwakorczin ir siuntir? ajrentas,
r>
visokius trunkus.
tno piningu.
122 S. Main str.
Shenandoah, I’a.,.

isz už

ii«miiiw—wiinnwr.niirjuir.-rji-ir

35c
10c

232 E. Third Str.

5c

Ką darytildan.tsvoikibuturue
Lengv a? Hudas paežiam per savę pra
mokti!
10c

Promptly secured. Trade-Miuk*. Copyrighto
and IJiboU rvgntored. Twenty-flvo years ex
perience. Wo report whether ptitent can ho

D. O.

SOUTH BETHLEHEM, PA.

Garso Amerikos Lietuvin”^3!^^8 John Palto

Vargingi laikai dabar užstojo, pinigą žmogui sunku sugauti. Taigi
idant palengvįti savo t-iutieczius, kad ir dabartės jie nebūtą be knįgą.
mes per s/.iuos tris mėnesius nuniažjsime prekę musą knigyne esanezią
knįgą ant vi uos ketvirtos dalies, t. y. nuo kiekvieno doberio atmu
šime, PIRKIKCT NELEISIME 25 c e n t u s.
Maldak'ii<res gi perkantiems dar labinus numažįsirne prėkę —
A DOLERI imsime

Drukarnej e -k
*£ lipui kilusia ir už pigia prekę (czienia) iszpiido visokius
drukoriszkus d o hm,: Drukuoj
IUS.C

Draugyszcziu konstitucij
Tlkletus
Gromatas
Užprašomus aut vesoilijugir t, t
Adresas drukarne.s:

ftRSftS AMERIKOS bieiWIU
230 W. Centre Str.

Shenandoah,

KNYGOS, KNYGOS!

Parduodu drapanas kepures, czeba
tus ir 1.1, viskas po czieno ko
kios da ne buvo Shenando.
ry. A tikit o pamatysit.

2G9W. Coal str. Shenandui
—

■■■■•.....LJILĮ.-” ... 1 ..... ...................

Puikiausia visam Shenandoah

PEST/UJ RACIJA
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada sialti už
4-yka. Geriausi ir pigiausi p’u-tns, viskas szviežia: cigarai alus
mos kliasos.

MAINIERIU SALIUNAS
Geriausia uženga del darbinykų pas K AN OI ERIŲ ant

31 E. Centre Str.

Alna,

sznapsas ir visokį gėrimai visa
Teipgi netoli nuo saliuno visokį tararai szvieži ir parduda kū da szvieži.
pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga ruda
kiekvienam reikale.
ADVOKATAS • LAIF.RIS.
O ir pinįgus maino ir sinnozia iu LIETUVA ir 5n visa
Offisas: ant Kampa frMain
dalis svieto.
Center ulieziu, Shenandoah

M. M. BURKI

Pamik i t. jog tik

J£wp©3įii|!|tai
moto, jog tai puikiausias salia
visame miesto Shenadoriu

Smagiausia užeiga, kaip del rial
lietuviu, taip Ir pakelovlngu, nei V
Leigb Valle's dipo. Tenai randai
skaniausias alus, visados stviežeM
kitu gorimu tai nei girti nereikia,t*
resniu niekur nerasi, o cigarai to
ežios Turkijos. Taipgi J. Knpci>
ir brolis yra labai prletolingi i»»
Kiekviena gelbsti bodojė Ir du<4i>
kožnain reikalo,
XEPAMIB87.RIT

201 E. Center Str.

202 8. Main Str.,

kvas, bulves Ir žuvį it*, alų galu*

Visi ta vorui yra szvieži iD
pigi, ateikite o gausite ka tiki
sitA kopigiausei.

Shenandoah Pa

, -^JUR. UNCEREWI0ZEUS,»

NKUŽM1KSZKIT

Nagi vyrai pas savo brolį lietuviuką ant szallo alaus!
Azuapso ir turkišką cigaru! l.'Žeikit, o nepasiguilesitA
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.

PER

221 E. CENTER STK
Shenandosk

užsiezėdysit po

J5 CENTUS ant KIEKVIENO DOLERIO.
Knįgos dvasiszkosįtalpo

linuose

ruošė
$1,50

Gyvenimai Szventujų Dievo 1
2,ir 3 dalis kiekvien
vemmas

b jozagrino
•) Krištolo

taikė jam galu szoblės per bur
ną, o Szimas tuom tarpu kirto
rryzęs sum u szalia. 1 nirszęs Szimas antru
Lvovo, kur kartu su visu savo smarki m u
k ari u men ė kirto turką, bet ir turko butą
smarkaus. Szoblės abiejų fru
nu

TOO

Gydyklos nuo baimės smerties
30c.
Istorija szv. su abrozsliais 25c.
• • 3oc
)Skul iniuose apdaruose 90c* Mėnuo Marijos
Filotea arba kelis į mal
o jn žagrių o
l‘00
dinga gyvenimą
50c
c)Krisztolo
2,00 Novenos
30c
d )8u kauleliai
Prisigatavojimas ant smer
ežio
Istorija seno įstatymo
Kanczia Vieszpaties
30c
Pokylis S7.ventuję arba tanki koaiunlja
....
15C

žinių arba tarnam!
CH. SHMIDTO-o^av o ponams. Bet ir jie b
ir kitus. Žmoni
Ar žinoto lietuwiui kad C8? «ll’^iginkla ę.
T1AN SHMJDTO yra ger i Kada ponai m įlydavo, jo<r klupo turkai i>7
galva nuo jo niekad neska oeprietelių labai daug ir vieni tai imdavo iv nev
Paskui tas szetomis
Ch. Sbmitlra gali kas nori įų nepergalės tai ieis<i ivo m u
bsczkutia in namus narsiga iztis ir prastus žmonoj , atitraut miestą Treti
oriuose ponas
<ę juos nuo vežimų ii
pulkeliu nar
;ikt su jų p
šių kareivių gynėsi. Jau ke
leprietelių.
lios dienos kaip leidžia kulkas
ro riksmu
isz armotų į pa Jocių ir pat is
puolasi ant miesto, Let saujelė
;ykis juos nuveja
*, tai nusigąs
nuo m testo. Bet ilgai
įdeda traukti
jo tas pulkelis laikyti
ip bu v o aukszrziau
CAVEA^
TRADE
galvbės pagonų. Syki jauno
DESIGN
rojo pasiduoti į rankas turkų
For Information and free
llCtmt'J.lS 1 MCHS, kada
MUNN A. CO.. 84»L Broaowat. N»*A. . (
.
.
Jhrzanauckienė paClv»ni<1 trauk.) i vain.-Į
the public bj n notice given froC QJ
eigų pasiduos tai ji
noriai ėjo po jo
ivom ir jis butu prisirin utims sau ir tavo vyru gyvastį.
daugybę kari u m eilės,' bet Tada visi nutarė gintis tolaik
man uhould be vrltboul Ik «*•*!&/

ilneyoh veži
sipraszė liet
y tu nors isz
dių prisižiu

iiczium

a vrisi

Szitamcnesi pardnosim
Tūkstanti svarų plunksnų po 10 centų ant svaro
Tūkstanti svaru plunKsnu po 25 centus . . . ,

Užlaiko geriausius arklius ir
ginus del szvrmenu, vcsciliu ir

Parduosim už tris daiierius ir pusę $ 3,50 sienini dziegoriu
? karna ant asztuoniu panų musza pusę ir’adynas vertas $ G
Tejankos nėra geresnes visam Aiuerikekokia mes pardūdam
Geriausi tavom už pigia usia cienia pas mus,
SzipkortCS parduodam mit visų kelių mariomis
am
Pinigus kuogreieziausia tiesėk in namus i

SI E U
wina
L SET
LADIES

prisiu&lme t$v už dyka,

OR GEMŲ del par»«.timo. geriausi

tikra amerikoniszkii laikr<xlell% yra tai tikrai
auksas, xadiunnins 14 k
is’zrode taip, kaip tikras
auksinis laikrodėlis, kusiAs kiti parduda po J40‘
yra gvarantavotas ant 20
inetu. Apžiūrėk gerai ex
preso ofise ir Jeigu tu niu
Misi, Jog yru pigu, užino
kek J’.fiO. O jeigu nori
puikaus lenciūgėlio, {lai
etr.O c»ntu pncztlu ».
nn»rl- •••!« o gnu
>-■ ank-dnl !• nciugeR
»• rinte* 13 /,f>| | g. Arba
t.tp.fr -I 7.5O. (■ |«n<*|>.v..

1|7 S. JVIaip Stf. Shepapdoah
1 Shenandoah, Pa

Iszkirpk »zi apgnr*ininię I: yrKtunį mum.<i su
(hiiyo pilnu adresu,o mes

ADR ESĄS:
lluyalmfįf.Co. Deni

laUnitr

$ 1,00.
$ 10j*

tiesink (iriojo kokis tai pilkiai
si rėdęs turkas su ilga barz
iszkėlęs kreiva szoble. Sži

3 MENESIUS

pirkdami nuo mus maldaknįges,

1 )Su kauleliai

Parduodu visokiu?žalius valgos3
ktus: Salotas, Kopūstus, Clbullsd

"StAUJES * IdETUWISZKAS S3 E3 EI
.
>1 SALUNAS K

$ 0,50m

■ JU.W

121 ir 117 E.Centre str,

Shenandoah, pa

Vienas colis viena karte
Viena? colis per menesi
Vienas colis ant metu

TIK 65 CENTUS ir 1.1

COOPER & SCHILLER
25 K. CENTRE STREET.

^l’reke apgarsinime

T .'ar-, $1 JO Mx months. AddwMA X.RfJ
tfUaiJBiMaJJaįl £r®adws.jr, S»*»*

prisiartino pr
stovėjo musų ( ivunai.
Jiedu matydami teip karsztą
muszį neiszkentė ir abudu puo
ut bėgaiiczių totorių,
n as dasi v
totorių

Pasivijęs Kitą :r norėjo
teip pat padaryt, kaip pirmu
tiniam, bet miklus totorius nu
sdeido kuone po pilvu arklio
ir liko nekliudytu. Nespėjo
da Jonas užsiniot antru kartu
o jau keli *otoriai užpuolė ant
jo, užmetė kilpynę ant kaklo
ir nutraukę nuo arklio, nusivil
ko jį pas savę.
kuo.

Tnda Szirnns numetęs rauke
ną savo szuldės, stvėrė turką,
už gerklės, nulupo jį nuo ark
lio ir peisimetes skersai savo
arklį nulėkė prie savųjų.
Kada visus turkus ir totorius
nuvaikėtai susirinko visas vai*
kas del pažiūrėjimo ar
isz jų puolė miiszij ir del
lisviu.
nutilo

imas savo ne
s. Iletmomjs
dirstelėjo ir pažino kad tai yra
turkų gene! olas nelaisvėj pas
Szima.

k jį, smarkus vyre

stoja ir atiduoda

tarė h <*l

Tada >zimas paleido turką
bet tas, kaip pėdas nupuolė ml
arklio. Tikt tada pats Szimas

pamatė kad jis užsmaugė tur
ką laikydamas jį už gerklės.
Pamatę (ai visi stebėjosi isz
tokio drūtumo Szimo. I lotino

no ir drauge su kitais miiszd
mas totorius skerdė juos kaip turkus.
meitėlius.
Bet žiuri atlekia
Tolimus bus.

