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Etnered at the Ai a ii a noy City
Pa. Post Office as second clas,

— Atsirado wienas tokia
kiaule, ka atneszi sutemtus
'—MAIL MATTER.—,
kelis tomus „Tūkstantis ir wie
£aikrasztfe Saule,’- kaipo isz- na naktin” apmarini ant kitos
ejnantis kataliki-zkoje dwaseje pri apdaritos kningos ir kaip kiau
walo skaitit koznas Lietu wis, ba
neira prieszingu szwentam tikėji le iszejo ne dėkui ne pąsakias
mui ir weda kilstanczius ant gero usz apdarita Kninga. Galėjom
kolo.
jam ne duot, bet norėdami daKuningas P. W.
sekt, ar tikrai jisai ira kiaule,
Cenzoriue dwaeiszku raeztu.
tai dabar jau persikauojom.
Ne labai daug isza&szi, tiktai
Nsdelids Kalendoms.
February, Vasaris turi 23 dienas. penkesdeszimt centu. Iszsirgs
ir tuos.
22 c. Stolmzia sz. Petro.

ii ir kaip rodos waris giara km- bus darbo del 2000 žmo
bizni, ba ira giaras ir teisingas ui u.
TeiĮos-gi pradėjo dirbt ir
žmogus.
. .{* lu ije.ntloj'b ir Preston
— Ir tie galite gint „Tūks •io. 3 krekeris kur bus darbo
tanti naktų ir wiena'’ ka ne del tukstauczio 5 szmitu žmo
buwote usiraszia tos kningos nių.
Tiktai pasiskubinkit pirkt, o
kaip ne teksime tai apgarsinsi
me „Saulėje.”

1-ietnwiszka kalba ant karaliszko
amo VXI amzije.

Ponui Szy. Arbaczauskui ,
isz Filadelfijos padekawojam
Lenkijos republika turėda
usz jio prilankoma del „Sau
ma
pagodone ant kalbu sawo
23 p. Petro Domino.
les.“
INe
gerai
naro.
sklipia
wisas kalbas užlaiki li24 3. Motiejaus Zigfrido.
gibeje.
Szniakta žmonių nie
Turime Amerike agentėliu,
25 N. tValburgijos panos.
kas i.edawi priežastes perse
ka drista iždawinet szif^artes
26 p. Aleksandro bisk.
kiojimo ipatingai turėjo wisos
27 u. Leondro aleks.
in kalbinėdami in žmouia, jog
28 s. Romano ap., Teofilo.
laibos sawo prowns. Po walwale in Amerika atkelaut. Ira
tai newidonai Lietuwiu, ba ja
džia leukijos Karalių, giwre
uantes wisokios tautos, tikiZines katalikiszkos go iždnoda szifkartes, tai del
l eji' galėjo sa« o bež.iwi
to, kad uždirbt pora doleriu,
J Katalikiszka bažniczia, o su atkelawimu žmogaus kaip
ližlaikit.
Buwo tu tautu
priekire in skaitlį szwentuju dedama. Reikė žiuot, jog per
I rie mažai ir )iežiuwiu. Apart
Joanna d’Arc wadinama isto- Prusus ne lejdže, o jago kat
I i ieszpataujentes
Lenkijos,
rijo praeites „Krleom’szka mer ras atkebuje,- usz sawo pinio
kriwickai arba Balt-gudžei,
gaiti.”
giweno tani sklipe Republigus, tai per didele beda ir war
J Arciwisknpas Poznanės ga. Pamislikite, kiek žmogus
juniniam: Gudai, Lietuwei,
’Vokiec/.ei,
Latwei, Estai,
Jo. Mil. Scablewskis aplai- per tai turi kaszto persigaut
ilaskolei, Wolokai, Armė
ke no ciesoriaus orderi II per rubeži! Ne wienas arba
nai, Totorei, židai, čigonai.
klases.
ne wiena, parduoda usz paųo-ibe del liežuw’u buwo
mestiuiua piningus. sawoL_wi-I
wisur:
grinczeje ir bažnicziosus
daigtus,
o
kada
sugražina
Zines wietines.
j
je,
mokslinėse
ir urėduose,
isz Prusu, turi dairitis in eže
j Miestai kur buwo daugiause
Ponai J. Jurkszaitis ir J. les. Wela ant szipkortes nu
Zablackas atsikraustė in nauje trenke kebe dolerius. Ar-gi
wokiecziu, wokiszkai suduose
szopa po No. 309 W. Center tai turi szirdi toki agentu kai,
knigas raszi. Statutas Lėtuuliczios kur laike kitados p. jago su žmonimis teip nedorai
wiszkas buwo raszitas kriwicDanisewiczius sztora.
kam
lieziuwije.
apsieina? O, agentukui būna
Demokratai.
Da
priesz pirmutine unije
— Norint sz gawene, bet tūli uždarbio du dol. tai kur-gi ne
liežuw'is tas pradėjo usiwest iu
Lietuwei naktimis atprowineje pardawines? Oj žalczei! kad
31 31 inline
kuningaiksztiu dwarus. Wieszetoniszkas orgijos. Szitai ir su skriauda sawo wienže
isz Sheiiandoali, E’ss.
puikus katalikai! Wietoje usi- mio, nežiūrėdami ant blogo
Turi ant parrlawlmo zlpgorius ir nok su laiku kriwickas hežiu
imtie skaitimu, tai gere ir kli- laiko lupa kaip inmanidami! ziegorellus, taiso juosius labai pigei; wis pradėjo isznikt.
Biustą garsingas rasztin nkauje per naktis i patingai SuKaip bus wale, tai bus „Sau turi puikius žiedus ant szlubo įviso
kas Kraszewskis, jog raszo sabatomis. Isztikro ]au tai priesz leje apgarsinta. Mes ir turime kius,-auksinius ir sidabrinius.
Kas perka ziegorl ar zlagoreb, wo kningoje apie Lietuwa, jog
negerowe. ba nieką ne maczi- szipkortes ant wisokiu laiwu
arba žiedus ant szlubo, tasai gauna
„leziuwis lietuwiszkas likos
na puikios nobaženstwos ir irgaletume skriaust žmonis bet dosvanu puiku abroza.
pamokslai ka kas nedele baž turime jausla ir sumeina, usz
Teipos-gi apdaro knlngas In wi- trumpam loikie paniekintas ir
pasiliko
kaimuose’
niczoje atsiprowineje.
sokius
apdarus labai druczel, grąžei tiktai
tat ne parduodame.
Ir pigel.
| I 97] Aut to pažeminimo ne
T Jago noryte geros ir szwieAbrozu Szwentu ir swletlniulr vi
— Pasirūpinkite užmokėt sokiu, gali gaut Ir tai labai ptgel. tiktai Lietuwei, bet ir Gudai
žios mėsos ejkite pas
nusipelni.
Istorije paliko
Giwena ant uliczios
J. T. Quinn, Mahanojuje. už ,Saule” katrie esate skolin
mums
prieszingus
faktus.
gi, ba sulaikisime, tegul buna
E. Center No 209
Bažniczia itipinosi apie lie
--------- ---------------mažiau skaititoju o geru, negu
Zines del Lietuwiu. daug o suwis niekam ne tiku
tuwiszkus pamokslus, apie ižGraudus Werksmai dawi.nista kningu tikiszku kai
siu.
— Isz Hudsono skaititojei
arba gailos giesmes Gawenios boję žmonių. Pabaigoje XVI
-------------- I ♦ »-------------------„Saules” pasakis del Jurgio
apie kaukia (muka) Jezuso szimtmecžio, kuningas Miko
Grublaucko idant permainitu
—Ateinancziam numere pra Wieszpaczio kurios paprasti la Dauk-zis, Žemaitijos kanau
sawo adresa ba jio paėztas ne desime talpint labai ptiike is nai giedasi bažnicziose wietoje
ninkas, ižguldį ir iždawi Posranda.
torije, katrie norite isz to nau m’szparo.
tdlije Wujko. Motiejus Strailot usiraszikite „Saule” ir
Kasztuoja tiktai 15 centu kcvsk’s, iž gimimo Lankas,
usimokekitia o tojo nesigailėsi
Ncrintieje aplaikit taje kuin isz Lenczico. rengdamasis p»j- I) ena 2 Wasario Alder------- --------*
»--------te.
scne In. Ter. atsiskiri su
Tamuszius Marc! n kewicze, rasžit kronika apie Lankija,
sziuom sovietu Juozas Sendzi— Apie pirma diena Kowo uždėjo nauja salonu ant uli Lietuwa žeraaitije ir viela gil
ka, 26 metu senumo, paėjo isz pradekime iždawinet ir lenkiez czios North Duncan No 1800 dija ’szmok > lietuwiszka kal
Naumieszczio paw. Griszkabu- ka laikraszti po wardu „Gaze- Al. Baltimoreje. Ira tai giaras ba ir gab saw pats pas’dekadžio parapijos isz kaimo Mu- ta ludowa” idant supažint Lan Lietuwisir prietehngas žmo wot tos žinistos liežuwio lie
reiku.
kus su weikalais lietu wiszkais. gus. Tuii gerus gėrimus ir tuwiszko, ba sawo keloniszNumiri pas W. Ausziura, Būtume to ne pradėję, kad ne duoda kožnam pribuwusiam kuose tirinejimuose, galėjo
priesz smerti likos aprūpintas turėtume daugibe tokiu asabu in Baltimore gera rodą. Wisi daug dažinot isz lupu paežiu
SS. Sakramentais ir palaido ka mus aut to priwertineje. priwalo iu ta wiet.a aisilankit. Lietuwiu Karaliszkam dware
tas grąžei.
Jago ne turėtume ant to pajė
7—8 ne niekino lietuwiszkos kal
bos no Nemuno ir Panewežio.
gu tat ne pradetume, o szenTegul silsisi tikibeje.
Lietuwiszkai mokėjo Zigmundien apart „Saules” galime ne
tas- Augustas. Ab-lnai kal
tiktai lenkiszka, nes ir da treDalis
darbine.
bant,
tasai karalus buwo angCzikagos intekigentai lietu- cze laikraszti iždawinet. Gar
sztai
mokintu
ir turėjo linki
Shenandori
utarninke
pra

wiszki pasikėlė ižduot lietu- be usztai Diewni.
dėjo
dirbt
brekerei
Readingo
ma
prie
daugelio
kalbu, o apie
wiszka laikraszti, kuris bus
—
Stanislowas
Garkauckas
kompanijos,
Turkey
Run,
Elm
jin
gars'ngas
rasztininkas
Mar
pasrinwes politikiszku alie
Szamokuose uždėjo groserszto wood, Suffolk ir Hammond tinas Kwiatkowskis daug pajum. Padek Die we!

raszi prrligindams prie Mitri
dateso.
Apart prigimtos sawo kal
bos, kalbėjo; lotiniszkai, walakiszkai, wokiszkai, kriwic
kai, praucuziszkai, iszpaniszkai ir lietuwiszkai. Albertas
kuningaiksztis ir puikai lietu
wiszkai kalbėjo, kuris Karaliaucziuje wieszpatawo. kaipo
pirmutinis kuningaiksztis, o
tai del to isimokino lietuwisz
kai, idant galėtu su sawm žmo
nimis susikalbetie. Ira tai pui
ki paweizda del inpedžiu.
Lenkiszkas rasztininkas isz
XVI szimtmeezio, Jeronimas
MalecHs, klebonas leckas ewange.liszko tikėjimo, teisinga
pagira ataduoda tarn kuningaikszn i už jio pasirupinima,
idant bažnieziose maldos bu
tu ne tiktai wokiszkam liežuwije, nes teipos-gi lenkiszkam, lietnwiszkam, ir kursziszkam liežiuwije. Prisakė
liginai kuningaiksztis, pagal
žodžiu to klebono Maleckio,
idant butu spaudintos knin
gos lietnwiszkam, lenkiszkam,
ir da prancuziszkam liežiuwiTa puikia paweizda sawo
inpedžiam paliko pirmutinis
ir brandeburgijes margrapas,
kuningaiksztis prosijos.
*

v

*

Ka ant to tokis Burba gali
pasakit,? Ar da twirtine. jog
Lankai buwo new donais Lie
tuwiu? O, Burbas! jisai papratias istorije perwertinet! —
Ir da daugiau turime tokiu
paszlemekn, ka lenkiszka duo
na szaszus skurdos nusigidia,
adbego in Amerika ir czion
d 1 doleriu stojosi fanatiszkais
Lietuweis.
Tie prakeikti Lankai [kaip
Burba wa<lina) per 500 metu
traiwino lietuwiszka kalba ir
apszwietinejo Lietuwins, o pa
girtas per Burba maskolius
in 30 metu daugiau padan ble
des Lietuwoje, negu keule bul
wese.

Isz Ameriko.
Nukando du piriztus.

Phlladelphio pereita subata kada
Krank Veirrell likos areuztawot usz
girtibe per paltcmona, nesiduodamas
nuwest In koza, pullcmonas paszauki klia žmogų in pamaezl nes kada
tas atejo Frankas nukando jlam du
pin-ztus ir Iszkando szmota kūno Isz
palietnono blauzdos.
Wela uęnio.

Czlkago Feb. 18 - VVela užsidega
ant tszkelmes kitas namas iszkeltnes
„Illinois State Building” ir ka tik
vvisas ne sudegė nes ugnagesei pribuwo in laika Ir ižgesino.
Da ne aurado.

Plimouthe ka užgriuivo 13 žmo
nių da ne iszlmti. nes dirba
diena Ir naktį ant dwieju szlftu, kad
tik galėtu juos iszlmt ar givvus ar
numirusius.
Baisi smertis.

Keokuk Ia„ Feb. 19.— John SulliV an as kada pjaudamas lexntas fabrike
pašildo ir puolė ant pj« klo ir aki-

mierki parpjowe galwa per puse ir
wiena ranka nutrauki. Kada iszeme
isz maszinos da buwo giwu, nes tuojaus numiri.
Apjako neg rukimo.

New York wienas jaunas walkinas
rukldamas paperosus apjako, tejp
jog dabar sun is nieko ne gali matitie,
Wela duktė.

Washington, Feb. 19.- Ponia Kle
welandiena wela dasiiauke duktere.
Apkriksztiio wardu ’’Esther”.
Paliko usz negiva.

Hazletone, Feb. 19.- Wakar ka
da eidamas namo Jonas Fuidaa, ruskis. In Plėšant Hill uszpuole jin wal
katos ir mislldami jog turės pelno,
pradėjo krest kiszenius nes apsimislijo ba ne rado yrie jio piningu sumusze nemilaszirdlngal teip, jog ne
ilgai pagiwens.

įįedora Motina.
Prie miestije kustendžil But
garijoi, ne toli rubežiaus mocedonsko, giweno moteriszke,
katra insimilejo sawo locnam
žente o teipos- gi buwo mileta
per jin. Nedorėlei tie pastanawijo jauna paezia nutrotint,
Susitarė, ar motina duktere
užrausz namjeje, arba atsiuus
jia del paties kada tas dirbs
laukuose atf pietums. Tas suta
rimas traukosi per koKo <2iena. F”
nes ne turėjo drąsos iszpildint
sawo mieri. Motina wienok pa
dukusiu užwidejimu paimta
pastanawima duktere nudet.
Norėdama newos dukterei galwa isztrinkt, iszmuilino gerai
galwa dukterei, jog net in akės muilas insigawo, o kada
duktė pasilenki ties wandeniu
numazgot muilą, kirto nedora
motina su parengtu kirwiu in
galwa ir ant wietus padėjo negivva. Po tuom paėmus kuna
supiauste ant szmotu ir indejus in kubilaiti, paslėpė tuom
kart in skliapa, laukdama wakaro, idant galėtu uszkast.-In
pora adinu, atejo žandaras
prietelis jiosios ir patem’nias
krauja. paklausė: koke do prie
žastis.- Motina pasakie jiam,
jog paskerdi parsziuka; tada
žandaras praszi, jog nor para
gaut szwieZios kepsnies parsziuko, Motina nubėgo in skle
pa, iszpiowe szmota kūno ■ isz
užmusztos aukos iriszkepi del
žandaro. Kepenis teip patiko
žandarui, kalbėjo jog niekados
teip gardžios ne walgi, apleido
narna ir patikės sawo prieteli
žandara pasigiri jog niekados
teip gardžios kepsnies newalgi.
Draugas norėdamas teipos- gi
paragaut kepsnies, grižo adgalos pas nedora motinn. Mo
tina nuėjo in skiepą, nes ten
ilgai usztruko; žandaras mislidamas jog koke ijei nelajme
atsitiko, nuwejo pažiūrėt in
skiepą, nes ten pamate galwa
kubilaitije nelaimingos aukos.
Tolau negalimas daiktas buwo
slept tolaus, paėmė žandarai
nedora motina ir ta isz baimes
prisipažino prie wisko ir pasa
kė, jog ir žentas ne buwo be
kaltes, usztai likos abudu nu
gabenti in kalėjimą.

-^■A NIO£AS$DIEWO.^ggžjr Me^alaa apiaikeme uz ta gbluo‘ NffL
Elie U Londono, Wlednlaue, Ameterda
£
mo Antwerpo ir t. t.

—(Pabaiga.)—

F. AD. RICHTER & CO., ]
Europoje namai: Rudolstadt, G’y, London* I
kwiednluje, Rotherdame, Pragoję, Kona-J
telne, Oltene Nuremberge, Leipslce.

gffi^Ira tai dydžeuse giduole nnt
wyeokiu ligu: rom
i yAWSF“110’
krūty neje,8tre^S^H‘
nose, szonuose ir wyauose^^^
eunaruose,

HT
FPain Expellerl
-AJNK.A.XtYltfTS

5§jj

3 (ANCHOR PAIN EXPELLER.)
,
■ Vysuose szpltolese uiekuom ligonius ne gi-|
Vc.okaip tyk AnchorPain Expellei
’ Gali gaut wysose aptiekose už buteli rei
ke duot 50 centu, arba raszit pas

IF. AD. RICHTER & CO..
I 310 Broadway street, į

■

New York

K&

ORO MATA NO ZOKONINKIU

I

gg^Tamstos ankarynis giduolus ligu iabaljffg
jiaras. Wiena 1Z seserų munozo-Z^j
iffiBkkono kentėjo ant Rumatyzmo 1
jESgjgfo metus ir ne galėjome jokin
giduolu atitikt ant palen
w(
gwinimo kaip tik-^dHHBSC X'
tiktai tas.
.<;

Pain Expeli.v.r.
Galite gaut pas J. H. Hagenhuch,

Mahanoy Citv, Pa

'-Wienatyne ■ tyiraj= LietnwiszhDriiltafue.

AMERYKE.

LOCN AST YS

D. T. B O C Z K A S L1 K O.
’Vlzthziiioy - City,
JPa.
Drukawoje wyska, kas tik
ko reikalauje; Iszskirent
laikraszti “SAULE”,
drukawoje:
KONSTYTUCYJES DEL DRAUGISTIU WY
OKIUS TYKIETUS, KWITUS, GROMATAS
PRASZANTES ANT WESEILES, WYS0K1US
PLAKATUS GARSYNANT1US BALU, O TA1POS-GI: MAŽUS PLAKATUS APIE KUPCZI
TE GRAŽUS TYKIETUS SU WARDU IR
PRA WARDS.

Darbas buna puikei padaritas
o pigeu ne kaip kitur.
NE UŽMYRSZKITE BROLEJ APIE SA-WO
WIENZRMI, KURYS NORYDELJŪS
TARNAUT

-iBNiNGOS:

•* SDaudintos t locno t drukarne
D. T. Boczkausko

£a.

Mahanoy <Qity, “LINKSMI WAKf”
—•dig. titrus-; ’ c-’—.

'
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■ u.v-4 KiJlIjįTA kury talpynB

-

je wysokes pujkes historyjes, dajnas,
pasakėlės ir t. t...................... $ l,oo.
Hlstoryje apie giwenlma wargdie
nes.................................................. 35c.
Neužmokamas žiedas, hitoryjesnwys panaszi In Aladyna.............. 45c
Kalendorys 1890 meto.......... 10c.
Kalendorye 1891 meto.......... 25
Kalendorys 1893 meto.......... 35c.
Graudus verksmai, arba apmisysljii
mas apie muka Wleszpaties Jezuso
Pono.............................................. 15c,

Kningos pargu bentos isz uszrnti ves
„Apszwiesa” kožnas numeras kningele............................................. 25 c.
„Auszra” keturiu metu no kožno
meto kasztuoje $1,25 keturiu me
tu................................................. $4,00
Pajudinkime žeme.............. .. 25c.
Trumpa Lietuwos istorije.. 25 c.
Geniu dede............................ 10 c.
Kaip ingit pyningus ir turtą 15c
Lementorius su katekizmais 15 c
Swieto pabaiga....................... 15 c
Lietuwosūkininku kalendoris 25 c
Apie senowes Lietuwos pile 25 c
Lenkiszkas lementorius........ 25c

WISIEMS DEL ŽINIOS,
>TotleJxis Nowcakls Tilžėje (Primo
se) Inetai e lietuwidzkA s-nlngu prekine pas k ri
gali a gaut wisokiu kningu kaipo tai: dwaeiszkn
ir mokeliezku ipacz dabar žiemos laiko par ilgus
wakarne galima paei*kaitit i nen obodzei talka
pral 1st o ir no brangina j s kaip kiti ir kūno greicz use prislnncze ka n»*wIenas jau datires ira. No
Tinti saw p rsislundinti kninga- tai gedauso Ira pi
magas nusiunat popierinėm doler-i-* retnstrawot je groma'oje ir aiezk»*i pamszit sawo adresa, no
rint gaut ka aloga a*ba ataakima ant ižklausymo
wieados relate in groma'a indei pacztawa markele
už 5 centus. Raszikite ant tokio adreso:

NOVESKI Tilsit (Lipus en Germany.

M.
Pas ji ira dabar gaunama nauja knimra Pa
mokslai ant didžiųjų metiniu ezwenczin. imt

geros popieros,
158 puslapiu in dideli o
Ūktai už 5' centu su prysluntlmu In Ameryka. No
rintiejs ta pulke kningu ingitle tegul nuriuncze
gromatoje 50 centu markutėms o aplaikis ka nogreiczeuse, ba ne w eur gali Lietuwuiukai pamo
kslus ižgirsc sawo kalboje. Talpos gi daugumas
klausė klek gal kasztuot prysiuntimas kningu in
Ameryka; per paczta slunczent tai už kožna r wa
re reikie užmokėt 50 fenigu (aoio 12 centu ) Pa
mėginkite o nesigailės ta ba ti tai per skaitlma
kningu gali sawe žmogus iszlawint
Leizdami
gromata in Prusus relke markele prilipint už 5 c
ant koperto ir paraszit teip:

M. N OWESKIS,
Tilsit Ostpreussen,

Germany.

Lietnwiszkas Salonas

Petro Upawiczeus,
Durye, Pa.
Randasi s zal tas alus, gardžios arielkos ir skaniu
turklniu cigaru. Pas sawa wiral, pas sawa! 31-8-93

---- w
■

PI S O ’ S C U R t FOR

ro

CURES WHERE ALL ELSE FAILS.
pent Coutfli Byrup. Tastes Good, Use
in tini A- Sold by drvsgUta.

c ON'S GM P-TION

i

Džiaiiginosiu isz tamsto.
Del togi, norėdamas turėt atsil
si, noriu tamstai wiska pawest
ir mano w eta wisamia užimt;
duosiu aut meto 600 doleriu,
stancije ir walgi? Ar tiksi ant
to?
— Ne žinau, ar usipialniau
saw ant tiek, ba asz nieko to
ne dariau kad patikt, tiktai
ka mano sawiine liepia. Wienok rupinsiuosi kad ir tolaus
ponui patikt! Priimu ta diusta,
o ir dekawoju ponui usz tai
szirdingai, ba galėsiu geriau ir
mano tewelius paszelpt.- Asz
pripažinau ponui, jog mano
tewai, priesz kelis metus buwo
labai turtingi, dabar per wisokias aplinkenibias suwis nuwargo. Mano priwahimu ira
juosius sželpt, teip kaip jieje
mane szelpi. Usz tai ponui
esmių dėkingu, jog apteiket
mania malonėmis, o asz wisom
pajėgom stengsiuosi wisame
tikt ir pono weikahis ka ge
ri ause west.
Ir pasibaigi pasikalbėjimas.
Jau Kazis buwo prie duriu,
szitai Sztolcas dadawi:
— O bukie biskuti temingesniu ant mano moterių, ba
turiijose geras usztaritojas.
Linksmas Kazis sugrižo in
sawo stubs, ir didžiausiam
džiaugsme paraszi gromata
pas gimditojus, apraszidamas
jiems apie tviska; ramino juo
sius ir usztikrinejo apie sawo
pririszima prie jiu.
Aut ritojaus apemi cieia
fabriką ir gawo pora didesniu
pakaju. Dabar konia buwo
ponu -ftiLw.Q noru ir pasikeli ant
kart akise wisu. Wienok tuom
nesiuagsztino, tiktai džiaugėsi,
jog gales tewams daugiau daduot negu igi sziol. Ir ne tru
kus nusiunti pusėtinai piningu,
jog galėjo tewai pirkt pora
jaucziu.
Norint arti poros metu Ra
zis givveno Berliue, bet nesusiwokietijo ir ne persiemi wokiszku budu, in bažniczia Sz.
Jadwigos nuolatos waiksztiojo,
lenkiszkas kningas
skaiti.
SVieuok turėjo wokiszkai, pa
gal tenaitine. neszeuia dewet,
kad ne but isz.juoktu, ipatingai kada iszeitmejo in miestą;
nes namieje ir kantore, dewejo sawo rubus lenkiszkus, su
gelumbiniu surdotu, priszakije szniurais susegama ir ant
wirszaus diržas su sidabrinių
sagczia.
Nes wiena karta atejas po
nas Sztolcas wakare in jio stuba, sėdo saw, kaip wisada ant
kanapas ir kalbėjo abejotinai;
kada iszeitinejo, tari in Kazi
imdamas usz vvieno szniuro
ant krutinės:
Norėjau tamistui pasakit,
idant ta ruba ne nesziotum, ba
ateina in kantora wisoki ir juo
kesi, jog mano uszžiuretojus
nawatnai dewi ir isz to juokė
si.
— Kaip tai? jago asz esmių
Lauku, tai priwalau lenkiszka
ruba dewet.
— Tai matai, Lankuose
pritinka, o Berlinia kas kitas,
De? manias tiek to, nes del
atlankancziu muso fabriką.
Juk tamista turi protai Pada
riKie tamista tai del mano ir
sawo giaro, Ant pagalos mes
wisi džiaugtumems,- ne tiktai
asz nes mano pati ir duktė.
- Labanakt tamstai.

Tai pasakias iszejo. Kazis
stowejo kaip nudiegtas; asza
ros stojo akisia ir nežinojo kas
su juom darosi . Jago dewetu
sawo draduži, tai gsl ir wietos
ne tektų. Ka iszpuoli padarit?
turėjo persimainit ant wokietUKO.
Ant ntojaus sėdėjo Kazis
persiredias pagal norą sawo
pono ir dirbo rokundas prie
kanterio; o inejas Sztolcas ir
paregėjus persiredusi, tari:
— Isztikro kitokiu dabar
tamista iszrodai,- net smagu
žiūrėt.
Susirauki Kazis, bet žodžib
ne isztari.
Sztolcas tolaus kalbėjo:
— Atėjau tamstai pasakit
ir praszit, idant su mumis po
piet nusiduotum pawaiksztiot,
o paskui wakaria bus daug
swecziu ir pamatisi daugibe
puikiu žmonių. Mano duktė
sako, jog tamistai labai pritin
ka lenkiszkuose rūbuose, nes
ka ijje dabar pasakis, kaip pa
matis persiredusi.- Reikie wai
kine taikitis su muso paprati
mais. Szendien pawakare, kaip
jau kalbėjau bus keli isz jau
nu wes, tai turi puikiei pasiredit; žinai, jog drabužis žmogų
dabina ir per drabuži žmogus
buna no mergų miletu.— Juk
supranti ?
Tai pasakias Sztolcas, pae
mi už rankos Kaziui ir tas jau
ti jog indejo kokja gromatele.
Kada Sztolcas iszejo, atwiniojo popierele, rado joje 200
doleriu ir paraszita žodžius;
„ant kriaucziaus ir sziaucziaus.
— Bukie perrengiąs po piet.
Kazis nežinojo ka darit, no
rėjo ejtie ir ataduot piningus,
nes susilaiki, ba žinojo, jog
Sztolcas druczei uszpiktu, o
wela tewai stojo jiam ant mislies.
Wela dirbu rokundas. In
pusią adinos inejna kokia tai
žmogus in kantora, su dideliu
pundu po pažastia. Ir paklau
si, ko nori?
Tas atšaki:
Esmių
Seideris,
turiu
krautuwia drapanų wiriszku;
buwo pas mania siuntinis pono
Sztolco ir pasaKi, jog ponas
Berdiszius nori turėt drabuži
naujausios ueszeines. Asz atnesziau, parižiuio darbo ir teip
puikei padarjti, jog ant karaliszku pakaju gali rastis. Kur
pono pakajus, asz nuneszu pa
dėt, o su piningais man ne
skubu.
Nuneszi kriauczius in paro
dyta pakaju, padėjo punguli,
pasikloniojo ir iszejo.
Kazis net apkwaito. ba ne
žinojo kas czion darosi ir kas
isz to bus.
Pieta iaikie, Kazis nusidawi
in sawo pakaju, pamati dra
bužius iždestitus, susirauki ir
su dideliu ne noru pradėjo
mieruotis. Tame atėjo tarnas
Sztolcu, o paregejas Kazi užim
tu pasiredimu, tari:- Ach!
perpraszau, ponas redaisi? tai
gerai, ba ateinu praszit no pono
Sztolcaus.
Kazis rėdėsi, bet in zerkola
ne žiurėjo, ba jam nudawi jog
tai ne jisai rodosi zerkole.
Szeip teip pasiredi ir pats
sawes baisedamasis nusidawi
pas Sztolcus, kur jau keli po
nai radosi pakajuje.
Po perstatimui kazio sweežiams, Sztolcas ir jio pati, nu

wedi Kazi in paskiri pakajeli
ant pasikalbėjimo kaip rodos
apie swarbu dalika. Sėdo Sztol
cas, jio pati ir liepi sedst Ka
ziui, Sztolcas po walandelei ta
ri:
— Mano brangus ponas
Berdisziau, turiu su tawim pa
kalbėt apie swarbu dalika;
mano duktė dega didelia mei
le prie tawias o norint mes su
paczia, gana perdestinejom,
jog tai ne ira galimu, ba tu
esi kataliku, o mes luterei, " o
wela tu esi kitokios tautos, tai
tame ira didelj perszkada. Ant
galo asž tinku ant wisko, tik
tai noretau, idant tamsta pri
imtum tikėjimą muso, ba tas
ira reikalingu, o jago to ne padarisi, tai mes ne norėtume jo
kiu spasabu iszleist muso dūktere usz kataliko. Dabar kaip
saw nori. Pagal mano nuomo
sią, tai ka žiūrėt ant katalikistos, o wela wisi intikime in
Kristusa, bet asz ne norėda
mas būtie isziuoktu nog mano
giminiu, ne noretau turėt žianto kataliko.
Ižgirdias tai Kazis toki už
manima Sztolco, nutirpo ir už
walandeles tari:
■— Asz tamistu dukteres ne
niekinu, ipatingai, turiu prie
ijosos dideli pririszima, bet sa
wo tikėjimo ne pamesiu,- gi
miau kataliku ir numirsiu.
— Tiek to,- tari Sztolcas,
-bukie saw kuom nori, bet del
žmonių akiu, turi priimtie lu
teroniszka tikėjimą ir imtie
azluba muso bažuiezoje priesz
pastora.- Paskui galėsi būtie
kuom nori.— tai man ne—do
to.
— Aczju usz wiska asz to
ne padarisiu, mano tikėjimas
ira brangesnis usz wisa ka
Apt swieto. Mileja.il dnktere
juso o ir miliu, bet to ne pa
rodžiau būdamas biednu. Jago
mane wienok ant to werczete,
tai asz netinku ir pasirengiąs
esmių szeodien su skausmu
szirdies apleist wieta kuria
užimu ir kelaut in sawo tewinia.
Da
prikalbinėjo
wis^jp
Sztolcas, wienok Kazis druczei laikėsi prie sawo, o kada
mati, jog nieko ne padans,
stojo Sztolcas, padawi ranka
Kaziui ir tari:
— Dabar matau, jog esi
paguodotu wiru ba drutu esi
sawo tikėjime.
Nesibaidau
leist dukters usz tawes! O kad
prasisaugot žmonių liežiuwiu,
kelausime keturiese in Len
kija ant poros nedeliu ir fenais
susiwinczewosi; o kaip matisiu, tai gal >r asz pats persi
kelsiu in Warszawa ant būti
ues, ba jago tu esi doras wiras
tai tikiuosi, jog ir tawoiautieczei ira tokeis. Tiek to: szen
dien padarini me sutartu wes,
(sugiartuwes) o szlubas bus
kadai mums iszpuls.
*
*
♦

Usz menesio, bažniezioje
Wisu Szwentu Warszawe atsi
prowino puiki
winczewone
Kazio su Wilhelmina, o in
trumpa laika perkeli Sztol
cas sawo fabriką iž Berlino in
Warszawa, pirko dideli narna,
kureme patalj ino warstotine.
Ir da szendien Sztolco firma
giwuoje Warszawe. Wilhel
mina pawirto in Lenke ir wisus papratimus Lanku priemi.
Ir sems Sztolcas su sawo pa
czia iszmoko lenkiukai, tik
tai ant sznektos gali suprast,
jog paeina isz wokieenu.
Ne daug turime tokiu Ka
ziu panasziu in Berdieziu, ku
ris del turto ir patogos mer
gos ne įsižadėjo, tiki bes ir tau
tos.
GALAS.
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knygas. Mauderodė motė k ul
,.A| žvalga" ir josios Juozapa. sakoj.anie tris darė getą gesz.ftą t6z
Dar pas stį-iu „Si a lt i szeipžemait.iszku knygų tai jisai tą
d i u a” šaltioelus, peklas,gar po tu
Sziezion patalpinau ludijente rankrasztį ir. palaike, ir ats
aus ir kitokias toms pavėdžias kencz
gromata prisiunsta isz Europos nog pausdino, o prie tos progos ir
knygas ir visokea syenteoy- tarn, 1
wienos paguodotos asabos, kuri žino Juozapas pradėjo czionais tan
' bes gabena isz Prosu toki pat• atstun
kokis ira redoktoris „Apžvalgos“ ir kiaus lankytis ir karts nu kar
prasčiokai kaip ir pats Juoza kunig
kaip ira tasai laikrasztis miletas no to ilgiaus užsibūti. Dieną bū
pu, o tarp tu yra daug davat rinkti
lietuwiszku kuningu.
davo, sėdi kontore prie raszkų, senu mergų kurios didesne jiems
Bet tūli amerikoniszki lietuwiszki
tiuinkuu,
o
naktį
guli
priėmėi
tavo gyvasties dalie yra pra ranki
kuningai tam ne tikes, ba jieje ir
leide klebonijose ir per tai bes"
pridūrė dolerius ant užlaikimo tos nioej. Teip czion besitrinda
mas pragudro, pramoko sziek
smirdanezios mazgotes.
labai gerai pažynsta kunigu perbr
Szitai teip paraszita:
tiek lietuviszkai raszitie ir
darbus, kurie kaip iynomė nė rąir
vyaada pagirimo verti; o at- tytų
Paskutineme laike pagarėjo pradėjo skaititie korrekturą
lietuviszku knygpalaikių, ku
vikusios iu Tilže knįgu ir gal 1
po Amerikos lietuviszkus lai
rias po pirmam pasisekimui
„Apžvalgos’ gabenti, pasipa- tu
: ti
krasztius Prūsuose iszeinantis
Mauderodė
pradėjo
dauginus
sakoja
tuos
daigtus
Juozapui,
„Ap^
laikrasztis, vardu „Apžvalga,,;
spausdiutie:
Teip
czion
ir
pri

o
tesi
jau
paskui
moka
sukurisai savę vadina katalikisz
l .
naudotie tas žinias. Ir ne vien bus
ku laikrasztiu, o yra tiktai da lipo tasai Juozapas; o Vokie„Apžvalgus” dėlei jis vaikins Mas!
vatkiszka mazgote. Amerikos ežiui, žinoma, kas darbo, kaip
ežia kas yr? Jam bile tik geir
sieip gražia nauda tur itz ,,Ap;
Lietuviai tą laikrasztį iki sziol
tokiu žinių. Jisai teip patilęs klam
menkai teskaitė, ir retam te szeftas eina. Taigi szjtai žmo
gystai
mes
kalti
esame
tas
no Wins davaikos kokia ne sake
rūpėjo jo gyvastis. Ale pas
bjauriausiai
sutarszytas
ir
subii kuningiška paslaptį, rašo lirai
kiasniame laike tą laikrasziti
darkitas
knygas
ir
knygeles,
anam kunigui ir stačiai sako kur
pradėjo garsįtie ir girtie (tūli
kuriomis
sziandien
teip
wisi
J
atfizūJ
man tiek ir tiek, o priil
Amerikos iaikraszcziai, kaip
piktinasi.
Negana
to,
gale
18kad
ne,
tai
įdėsiu į „Apžval tam
antai: „Vienybė Lietuvinin
89 metu mano Juozapas, nu
ga
”
tokia
ir
tokia žinia kuria
ku” ir „Lietuva” o dagi inte
sižiūrėjęs
ant
kitu
ant
(Szwietu
slepi
ir
tt
Daugelis tokio Si
ligentiskas Prūso „Ūkinin
sos „Varpo”] pradeda leisti ka
budu užgasdintu atsimoka kart
kas” patalpino .sawo strapsJuozapui piningais. Daugelio g“”
niuose didelį „Apžvalgos” ap talikiszkaią „Apžvalgą”. Kas
galvas apsuko isz pradžios dy ?•
nepamena pirmutinio „Apž
garsinimą. Teip dalykamas sto
valgos” numerio ką lįs pakėlė
i
wioas farmaliskojo „Apžval
vmt kelitas, mažai patyręs
juoku tarp apszviestesniuju
gos reditojans vardas: Jagažmogelis, gal ir dar isztikro
mastis. Prasčiokamso kelintam
įtikėti į tvos visus ižgyrimus Lietuwiu. Ir man buwo pak
liuvęs, viens exemplioriue;
ir apšvustetDiam žmogui tasai
ir garsinimus, atvirai sakant,
nusinesziau pas savo kleboną
keistas vardas pasirodė lyg
to niekam neszutusio dawatlai butu kuiiįgae, nėsa Žemai ris
kurs nors nedidelis Lietuvis,
kiszko szlamszto. Deltogi asz,
ale usztai twirtas tretininkas.
čiuose kuninga paprastai joga ur
kurs gerai pažiustu taje „Ap
rūsčiu vadiua, 0 tuom tarpu mt
žvalga” ir jos dirbikus, o wy- Oj! ką t«s žmogeli prisipustijo ant pieineniszko raszto!
buvo suristi ne teip. Mat. to žin
riausiai, pirmutinį jos prama
viikmdio, kum buvo davę-,
nytoją ir dabarnyksztį neva Subraižė visą laksztą, wisokeriopas klaidas betasiydavaldžios dėlei, savo vardu ant
rėditoju, matydamas, kaip tok
mas, nėsa jis statosi dideliu
•AlIvJgcs" tta'.yti yra tolia riii
sai niekszas svieto akis muite!
žinovu,
lyja ir pasislėpęs lyg lapė po lietuviškos kalbos
tie
Toliaus, davatkos besilankiaa
sylė, ne vi<ai teip, nėsa pap
akėcziomis, po svetimais var
mas,
pradėjo
no
vieno
kito
rastai vadinasi Jagamastas vo
dais ir po paslaptingu lalkrasz
kuningelio
žinių
atneszti,
teip
kišku
Jagomast ale Juoza
tiniku autoritetu, pradeda kisz
pa*
tur
godra pakaušį, žino idi
i
tie savo deszimtuką į augsz- ir užaugo „Apžvalga. Berengant ko tamsus Žemaičiai kim
tesniua lietuwiszkus ir katali- dairiaS-^Ąiizvalga” Juozapas
turėjo
ant
misses
„^Mynginį
ba,
luito mituina perkre’pe ii
kiszkus reikalus, lyg rodos ką
banką
”
kurs
buvo
Veieriui
to lėto vaikiseliu pavarde ir
apie tai iszmanydamas neiszpavestas.
Jis
mislijo
jį
kunįiszejo labai puikus ir didei k
keneziau neatįdeneęs teisybės
naudingas vardas Jagamasts.
(svieto akims. Tiktai klau gai pradės didei šelpti nėsa į
tą
tarpą
buvo
„Szviesa
”
pri

Visi
sake, kad „Apžvalga”
sykite. Jau bus koki szeSzi,
gesus.
Ale
vienok
žmogelis
kunigas
rašo i svietą leidiia
septini metai, kaip į Tilže at
apsiriko.
Kunįgai
nesiglaudė,
ir nai mėtėsi prie „Apžval
sibaldė su troptąis tūla žmo
prie
jos
ir
nesigiaudže
nė
da

gos” o matote, kokia čia Juo
gysta, kuri sakėsi esant Juoza
bar.
Tūlas
gal
pasakys:
kaip
zapas buyo meszketię užmė
pas Angrobas isz Sudergo pa
gi, jug tai katalikiškas, tai
tės. Kada paskui Jagamastas
rapijos, kur per prabaszcziu
kunigiškas laikraštis „Apž
turėjo iszeiti į kariuminę, tai
ira žinomas kuningas Siderovalgą!
”
Taigi
mat, kad ne
po „Apžvalga” pradėjo pasivyczius, tuojaus už rubežiaus
teip! „Apžvalga visai be rei
raszitiekitasai vaikinėta Kkšis
Suwaiku gubernėjė. Taigi ta
kalo per tokią laiko suvilti
[abu
ir Kinais ir Jagamastas
sai Juozapas nusipirko czionai
skaititojei ir kiti laikiaščiai,
luteronai] vėlaus Mauderodė
keliatą kningeliu ir wel iszkenėsa tai suvisu ne kunįgu or
buvo
iszmeldes vieno kataliliavo su troptinįkais į sawo teganas. Jeigu norite žinoti, tai
|
kiško
Prasn pusėes kunigo'
winę.
kunįgu organu kaip Amerikos
;|
Vychmsno
duoti „Apžvalgai7
Antra karta atwikęs pirko
ir Europos yra „Vienybe Liesaro
varia
ale tasai ne ilgai
jau daugeus knįgeliu ir teip
tuvinįku”. O „Apžvalga” da
inkus patyrė kaip tie daly
pradėjo kupeziauti, o troptas
vatkų organas, tiktai da atsi stovi, ir atėmė savo kairįjau pamėtė: Paskui jau ir šer
ku. Žinoma priklauso prie to
iika vaida no kaialikiszkoa
megą pametė, nusipirko szioir pora kunįgu tretinįku, ale
?;
^Apžvalgos
”. 0 dabar kaip
kias tokias juodas drapanas
tai tik pora. Prie „Apžvalgos
•j|itiote „Apžvalga” vela pair besilankidamas po Tilžę
visai menkai tėra tikros kunį
'klmwo po pono Kioazio apieakylai temyjosi, kur kaip ką
H ka.
giškos dvasios. O yr tie patis
galima butu pelnitie. In ta
kurie prie “Apžvalgos” dirba
„Vienybėje” karta s randalaiką Otto v. Mauderodė dar
ir ją szelpia tai ue iš geros wa
ii mą paduotą žinia isz Žemai
nedirbo jokiu lietuwiszku kny
lios, tiktai per prievartą.
in, kad kunigai „lenkai
gu o knygos budawo gauna
Jums dyvai? Tik 'paklausy
ekenciia ne „Apžvalgos” i
mos
pas žinomąjį Žemaikite: Kunįzai iš pradžios la
suvwi nenorį skaityti, Ti
ežiu plėsziką džiakoną Caberbiau piisidėjo prie „Apžval
moną, pas Szonkį ir pas Er
turiu czionai aprėik’zti,ki
gos” kol ne žinojo kas per
neštą Veieiį, kurs buvo per
«i komapondentas ku:
viens jos ieditojnus, ale kaip
apsukimą įgiję-*
buvusiąją
ias žinias į „Vienybe” n
Jurgio Mikszo spaustuvę, ka patire, tai pamėtė „Apžvalgą”
labai klysta, nėsa Žema
me neseniai buwo užbaigusį ir mėtėsi prie „Vienybes” ka
nee kuningu lentų snvi
savo keturmetį gyvastį nitisn da toji iszi-pri do i-z po Ano 2 sziandien jau. (g
dzii la ežio Į t kims Kaip-gi
brangioji „A u s z r a”. Taigi
i) beveik nėra nė vie
tame tarpe įielb'.s muso JučH
tasai Juozapas besilankyda
kunigo, kurs neskaitj
zap.is? L ikai prašiai ir lengmas po Tilže užėio viena kar
io lietuffiszko laikra
wai jisai rūsio savo buvuts pas i>. Otto v. Mn'jderodę,
Daugiausiai
skaito „V
fl
kurs tą sik da ir menks wa- siemsiems darbinįkams [kuriįLietnvioiuku" (kadai
giims] gromatas ir stacziai sa
bais tebuvo, nusineszė isz kas
lis labai brang
ko „kad man teip ir teip ne
žin kur sugriebęs „Szaltinio”
s
nuo
kito ima,) si
bus, tai žinai ka tąsi k ten ir
rankrasztį ir ėmė siulit tą rau„Varpa,” „Uzininką”
krasztį jam pardūti, sakyda ten padarei viską apraszau
imka „Sauk,” ir
mas, kad tasai ponas isz to tu apie tave „Apžvalgoje”. Ka
Lietuva ale „Apžvalgos
rėš didį pelną kada jį atspau žmogus veiks imasi prie plunk
i kenezia del tu visu p
dins ir parduos Žemaicziams, suos ar pne szernoles ir šelpia
tzin, kurias vjrszuje is

Apžvalga ir apžvalgininkai.

knygas. Mauderodė matė kad
anie tris darė getą gesžtftą isz
žemaitiszku knygų tai jisai tą
snte rankrasztį ir palaike, ir ats
nog pausdino, o prie tos progos ir
žino Juozapas pradėjo czionais tau
‘ ir kiaus lankytis ir karts nū kar
no
to ilginus užsibūti. Dieną bū
davo, sėdi kontore prie rasziszki
3 ir tininkuu, o naktį guli priėmėtos nioej. Teip czion besitrinda
mas pragudro, pramoko sziek
tiek lietuviszkai raszitie ir
rėjo pradėjo skaititie korrekturą
Jai lietuviszku knygpaiaikiu. ku
intie rias po pirmam pasisekimui
Mauderodė pradėjo daugiuos
kisz spausdintie: Teip czion ir pri
i da lipo tasai Juozapas; o Vokieikos ežiui, žinoma, kas darbo, kaip
sziol ežia kas yr? Jam bile tik gete szeftas eina. Taigi szjtai žmo
pas gystai mes kalti esame tas
isziU Bjauriausiai sutarszytas ir su(tuli darkitas knygas ir knygeles,
kaip kuriomis sziandien teip wisi
inin- piktinasi. Negana to, gale 18inte 89 metu mano Juozapas, nu
inin sižiūrėjęs ant kitu ant(8zwieraps- sos „Varpo”] pradeda leisti ka
’ap talikiszkaią „Apžvalgą”. Kas
is sto nepamena pirmutinio ,.Apž
tyręs valgos” numerio ką jis pakėlė f
tikro juoku tarp apszviestesniuju
■imus Lietuwiu. Ir man bnwo pak
kant, liuvęs, viens exempliorius;
iwat- nusiuesziau pas savo kleboną
asz, kurs nors nedidelis Lietuvis,
„Ap- ale usztai twirtas tretininkas.
> wy- Ojlkątas žmogeLs prisipusama tijo ant pirmeniszko raszto!
neva Subraižė visą lakszfą, viso
keriopas klaidas tietasiydal» tok
mu i- mas, nėsa jis statosi dideliu
pė po lietuviškos kalbos žinovu,
Toliaus, davatkos besilankiua
varkrasz mas, pradėjo no vieno kito
kuningelio žinių atneszti, teip
a kisz
,ugsz- ir užaugo „Apžvalga. Bereng
atali ■ damas „Anzvalga” Jnožanas
os ką turėjo ant misIicB—^uynginį
neisz- banką” kurs buvo Veieriui
sybės pavestas. Jis mislijo jį kunįktau- gai pradės didei šelpti nesą į
zeSzi, tą tarpą buvo „Szviesa” pri
te at- gesus. Ale vienok žmogelis
žmo- apsiriko. Kunigai nesiglaudė,
uoza- prie jos ir nesiglaudže nė da
o pa- bar. Tūlas gal pasakys: kaip
zcziu gi, j’ug tai katalikiškas, tai
dero- kunigiškas laikraštis „Apž
žiaus valgą!” Taigi mat, kaa ne
ji ta teip! „Apžvalga visai be rei
lonai kalo per tokią laiko suvilti
szke- skaititojei ir kiti laikiaščiai,
nėsa tai suvisu ne kunįgu or
ro teganas. Jeigu norite žinoti, tai
pirko kunįgu organu kaip Amerikos
teip ir Europos yra „Vienybe Lieoptas tuvinįku”. O „Apžvalga” da
ir ser vatkų organas, tiktai da atszio- ku. Žinoma priklauso prie to
ianas ir pora kunįgu tretiuįku, ale
Tilžę tai tik pora. Prie „Apžvalgos
visai menkai tėra tikros kunį
P kft
'n ta giškos dvasios. O yr tie patis
ė dar kurie prie “Apžvalgos” dirba
i kny ir ją szelpia tai ne iš geros wa
auna- lios, tiktai per prievartą.
emai- Jums dyvai? Tik 'paklausy
'aber- kite: Kunįzai iš pradžios la.
biau pi isidėjo prie „ApžvjL
i Er
gos” kol ne žinojo kas per
l> per
ilsiąją yiens jos reditojaus, ale kaip
ę, ka- patire, tai pamėtė „Apžvalgą’
dgusį ir mėtėsi prie „Vienybes” ka
musu da toji iszspirdo i-z po AnTaigi dzii.la ežio į,t kims Kaip-gi
kyda- tame tai į e gelius muso J U 61
i kar- zap.is? Etl-ai prašiai ir leng
jrodę, vai jisai rūsio savo bnvui wa- siemsiems darluL-įkams [kunįs kas gam.-<] gromatae ir stacziai sa
tinio” ko „kad man teip ir teip ne
į ran- bus, tai žinai ka tasik ten ir
kyda- ten padarei viską apraszau
to tu apie tave „Apžvalgoje”. Ka
;spau žmogus veiks imasi prie plunk
ziams anos ar pne szernoles ir šelpia

„Apžvalga” ir josios Juozapa.
Dar paa škį-iu „S z a 1 t i
n i u s” šaltinelus, peklas, gai
sus ir kitokias toms pavėdžias
knygas ir visokes šventeny
bes gabena isz Prusu toki pat
prasčiokai kaip ir pats Juoza
pas, o tarp tu yra daug davat
kų, senu mergų kurios didesne
tavo gyvasties dalie yra pra
leide klebonijose ir per tai
labai gerai pažynsta kunįgu
darbus, kurie kaip žynomč nė
vysada pagirimo verti; o at
vykusios in Tilže knįgu ir
„Apžvalgos1 gabenti, pasipa
sakoja tuos daigtus Juozapui,
o tasai jau paskui moka sunaudotie tas žinias. Ir ne vien
„Apžvalgos” dėlei jis vaikins
ir szeip gražia nauda tur isz
tokiu žinių. Jisai teip patiręs
no kokios davatkos kokia rie
bia kuningiška paslaptį, rašo
anam kunigui ir stačiai sako
atsizusk man tiek ir tiek, o
kad ne, tai įdėsiu į „Apžval
ga” tokia ir tokia žinia kuria
tu slepi ir tt. Daugelis tokiu
bildu užgasdintu atsimoka
Juozapui piningais. Daugelio
galvas apsuko isz pradžios dy
winas farmabskojo „Apžval
gos reditojaus vardas: Jagamastis, Prasčiokamso kelintam
ir a| svii stesniam žmogui tasai
keistas vardas pasirodė lyg
tai butu kunigas, nėsa Žemai
čiuose kuninga paprastai joga
masčiu vadina, O tuom tarpu
buvo suvisu ne teip. Mat. to
vnikiuelio, kurs buvo davę-,
valdžios dėki, savo vardn ant
„Apžvalgos” eta’-yti yra tokia
pavaldė- Jnoamaetis kas teisylė, ne vLai teip, nėsa pap
rastai vadinasi Jagamastas vokiszkai Jagomast. ale Juoza
pas tur gudra pakaušį, žino
ant ko tamsus Žemaicžiai kim
ba, dėlto mažuma perkrejpe
to lėto vaikinelio pavarde ir
iszejo labai puikus ir didei
naudingas vardas Jagamasts.
Visi sake, kad „Apžvalga”
kunigas rašo į svietą leidžia
ir visi mėtėsi prie „Apžval
gos” o matote, kokia čia Juo
zapas buyo meszketię užmė
tės. Kada paskui Jagamastas
turėjo iszeiti į kariuminę, tai
po „Apžvalga” pradėjo pasiraszitie kitasai vaikinelisKlosis
[abu ir Kiošis ir Jagamastas
luteronai.] vėlaus Mauderodė
"ro iszmeldes vieno katali
ko Prusu pusėes kunįgo
ghmano duoti „Apžvalgai”
X, e varda ale tasai ne ilgai
■S H’ patyrė kaip tie dalye g
1
* ". vi, ir atėmė savo kurų00 g varda no katalikiszkos
S. jdgos”- O dabar kaip
c
„Apžvalga” vėla pa' °/o po pono Kioszio apieC

■

šakojau. Su „Apžvalga” dar
szeip-teip,’ale paties Juoza
po Kunigai isztikro labai nekenezia. Jie kas žinką duotu
tam, kurs jį nuo „Apžvalgos”
atstumtu. Tąsyk Ž-maicziu
kunigai mielai „Apžvelga” ap
rinktu per savo argauą, nėra
jiems czionai vis geriau ir pa
rankiau, nekaip prie „Vieny
bes” prigulėti, kuri, viena,
perbrangi Žemaicziams, o autrą ir mažumą per sunki skai
tyti prastam žmogui. Kunigai
gal kaip nors ir patys atstum
tu tą szaunujį Juozapą nuo
„Apžvalgos,” ale jie vėl bijo,
kad jisai, pažindamas ju dar
bus neiszduotu ju patiems
Maskoliams. Deltogi aną met
„Apžvalgoje” buvo
rasa1
klausymas užgautas. Jug iisai
sakosi neiszduosiąa, ale ar ga
lima tokiu žmogumi užsitikėti,
kur jau tiek bjaurybes yra
pridirbęs ir da dirba, o prieg
tam yra toksai tamsus, žmogapalaikis.
Sziam kartui bus gana. Kitą
kart paraszisiu apie „Apžval
gai”
apie Juozapo praei
ga. Sudie!
Varniuks-

tai del jiu sweikiau. o >r zui
kiams bu-geriau kaip pr.-uiakstis.
Klause kapitonas rekruto
- Lietuwio:
— Pasakikie tu man, kokis
ginklas geriauses?
IieK. Szakie.
K:— O tai del ko?
R — Ba su szakia gali ant Iszcliiotoju ii*
kart padarit dwi skilęs, o su
trinagia 3 skilęs.

—■ Ka cze turi Jonai szito
dežukie?
— Tai laikau kaip atminto
po mano nebaszninkei paezei!
— Juk tawo nebaszuinkie
pati turėjo juodus plaukus
— Tai ne ijosos plaukai,
tiktai mano, ka man iszrowi....

P. M. Kusmo
426 Broadway
S. Boston, Mass.
Kada gali rast offise: 8 igi 10 isz ri
to, 2 igi 4 ir no 7 igi 8.
e-li-ns
Lietuwyszkas airentas.------ o
o------ Katrie friwe'nate ne tol/

SUGAR-KOTCH, PA.
O noryte pyrkt eaw szipkorte arba Rlnnst pynin
’ gus in Lietnwa, tai nuayduokiu* pas

•Josicliimsi Mironą.
Siuncze pyniages in wysas dales swieto
ir parduoda Bzipkortes ant gerensiu wokiszku ialwu.
Priektam tnry gera walgoma tawora pas kuri
galite gaut plgeus pirkt, kaip pas kitus.

lt iii liii iiijg ii.

NE APDARITA KNING/V

—

$ 4,00.

APDARITA IN JUODA AUDIMA

$ 4,50.
UŽ NUSIUNTIMĄ KNINGOS
20 centu.
Ira tai brangeuses ir didžiauses izdawimas lietuwiszkam liezuwije.
g?®* Pas perkupezius ne bus galima pirkt, kaip tiktai redisteteje “Saules.”
Piningus siunskite per “Money Order” kuri tai kwita reikie
nupirkt ant paczto ir iu Redista “Saules” prisiunst.
O jago kas siuns piningus, tegul gromata usz registrawoje.
Pasiskubinkite su pirkiniu tos puikios kningos. ba ne labai daug
izdawem, o kas bus pirmesnis, tai laimingesnis ba turės skaitimu iu
wales o ir niekad sawo piningu ne pražudis, ba usz kelolikos metu
toji kniega bus neužmokama. Adresawokite teip:

D. T. Boczkauskas, Mahanoy City, Pa.

1Ž

NEW

YORK

IN

HAMBURGĄ

kožriH ni'delc i>nt expri-einiii luiwu; “Augusta Vi
otnrvjr* ” ‘■i'olmr.pia,“ “Fuerat Biamark,“ “Norinniii Ti^j- L'arlajw. i no 13 igi 16,000, silos arkliu
irturi<!«i_ bus Bžriubeeiiis o turi tris kaminus.
Puikesniu, twirtt aniu ir greitesnių garlaiwiu nesvrundu Mit civlo swieto Tieje laiwai uerplauke
p) r pylnus mar«c- per laika 5 (dėmi ir
liną. Ira
tai zreirziaiise kelone per m ves,

Balticka Lmij.isz N uj'-rko ln Sztedna ir adgal su pagelba žino
mu haiuburs ku gurahauiv.
buuid pini r wigadhwa kelone ir in wysas wie
tas Branueub urvo, Pomeranijos, Prusus, Pozna
up, bzlezinge , Ausu. je, Wengrije, Kušyje, Lenki
je ir Lietnwa.

Geras Bjiii Zieiorelis
Dof kožno »■ atras ipzklrpsf ezita aphareiuima ir aHiunt» s>awo adresa Geibesniu no Knlp
1-1 Kai*. tiilKKiif* en .orais Elgin widurois
ir czesa laiko gorai pwarant i jom ant
ISO metu. Per Kxpresn DIH> A J.ant pa
žiūros. .iago ia>\ pawiiiiuR-jo pu piiriim'iii. ’... jyoxpreeo tai užmokėsi iŠ 1 1 ,r»O del kompani
jos ir bnstawo, o jago taw ne pneidahoa tai Ljb
atsiuntė as ndgal ir me užmokame usz oxprosa.
Msiunsk 50 c. del lencugello « ertas $ 3oo t inka
mas del zmgerelio. siunsk piningus per registrawota gromata arba per money order. Itaszik koki
nori ar wiriszkaar moter szka iogoreli atidaritas
» r uždaritus iuksztus Adresus:
TH EKEDHTAK Wntoli Co

Union Linie ga tiesog isz tenajs. Ejbu Suimtomis Dideli geležinei garlalwel perweža
nasažieriua labai pigiei.

Hamburska-Baltimorine Linie
tarp Baltimoresir Hamburgo.
Regularnei ejnu labai gerais laiwaia ir duoda gera
walgi.
plKi prcKrt.
Jago norite
dežinot apie tai tuaa nuayduokite in.

Hamburg American Line,
Glaunaa ofieaa:
37 Broadway,
| 125 La Salle Str
New york.
j
Chicago, ill.
Naiorkin’na kuire Ira Laukas bu kuriom gali su
sikalbėt p. J. F. Wosotka

oMakanoy City,Pa. Reditoje ‘Saules.’

Chicago. I’ll.

G i r r i o j e.
Malkakertis in warta gin ios,
kuns pasitiko girroie:- O-ho!
tai kaip matau szendien turite
didele medžiokle?
Wartae:- Na je, priwažewo
ponu invvales, tai medžioję.
Malkakertis:- Ale
wireli
tankei papsi,- primusz zuikiu
ne mažai.......
War .
Tegul prisipapsi.

Wletynei ir apuuainei!
Letuwel — seieiwej!
Pas u r a u g e 1 i nuejkite,
Stykla ataus ižgergite,

Ir arielkos gardžias gausyt,
O no kurios atsygausyt;
Isz turkljos tur cygarus,
Durnai kwepe, rukit skanus

W y si pas sawo iislavikit,

Wa swetimais pasylaukit.,,, U>1

FARMOS IR DARBAS.
Skaitlis Lietuwiszku ir Lenkiszku apsisegusiu ir pirkėju lauku
muso naujose kolonijose

Jago katras nusyduos in
—[®J—

; -:TEGUL UŽEINA PAS:-

| A. SLAWYCKA,
No. 37 WYOMING Ull
cze ne toli tilpo.

;

Hazletona,
—
Pa.
Ten "all iraut gero įvėrimo,
walgit ir nakwine o ir

gera rodą wisame.

Pirma Lietuwiszl-.a Koiomjs
PŪ WARDU, “METUWA”
-

TAM. BUTKEWICZWS,

Daejo igi pabaigai 1893 meto septinis s z i m t u s szeszdeszimts szeszis [766].
Dabar gawome Isz druko kningutes talpinante sawije prawardes tu ka
trie pribuwo pas mus ir taiposgi iszrodo isz kur kožnas paejna isz seno krajaus.
Tiem wysiem kurie norėtu apie tai dasyžinot tegul atsyszauke pas mui
o noryngai atsiiinsym sikiu su nauju kalendom ant 1SJ>4 meto
atsiunsim dykai.

Wienatynis ant swieto J. J. HOW, LAND Co. 119 V. WATER Str., Milrate, ft
LIETUI ISZKAS FABRYKAS

CYGARU

Kazimiero Baczkansko, Freeland, Pa.

Dyrba cy DYDELIS KRONAS SU WYSOKV
garus isz gereusiotabako
per ka turi
gardu smoka 1'am krome randasy wysoki JPeCMsei, kokiu tik kas rejką
iauje ir tai pagal žemeuse preke.
ir burnoje ne
prykarszta.
Mainieryniu Tulsziu

Derlingensi laukai isz wisos w&lsted Arkanso. Apie 50 tukstaneziu wienam gabale po abiems pu
sėms geležiokej’.o “Memphis & Little Rock” tarpo tu lanku randasy miestelis Haz iu kur žmonis gali
sutwertie saw didžeuse ir puikeuse parafije. Komitet is aprinko tuja wieta kaipo gereuse del uždėji
mo Lietuwlszkos kolonijos Wisoki jowaj dera labai gan-el, prieiam auga bowelna o waisei sodu pui
kiausi isz wlsn Suwiemtu Walstiju. Klimatas sweikas, žiemos trumpos, o wasaros ilgos, kraszczin
dideln nėra, Bzlluma Ilginus su Chicago. Wanduo sweikas. Szulnei gilo no 2' igi 50. Aplin-u ižsi
prikelia etraipsneis puikios girrios, farmerei gali gautis laukus su girria ir be girdos. Balkui ir 1«n
t os nelžaakitai pigios del pasistatimo saw namu.

J__ ienybeįe” kartais randaSaduotą žinia isz Žemai
te kad kunigai „lenkai”,
Preke lauku no $6 $S uszakra.
o" įezia ne „Apžvalgos” ir
Mokiesi $l,oo isz wirezaus už kožna aki a o likusi suma ižsidulina ant 5 mota iszmokoazczln.
Norinti tikrai dasižinotle apie wleka raszlkito in
i . e’isu nenorį skaityti. Tai
Union Land Company,
g. S ,czionai apreikszti, kad
E'“ gįorrespondentas kurs
103 Wasliintoii $t.,
Chicago, III.
5 -į’ ’nias į i „Vienybe” ra
ts ^“klysta, nėsa Žemai“ j“ cr'iuingu lenxu suvisu
AGENTAS SZIPKORCZIU
S n- | gziandien jau. (gali
Nanticoke ir del ap
-B
S3 O oVveik nėra nė vieno
linkines; Ižduoda szlpkor
00 i
r~Hgo, kurs neskaitytu
tesant gerasu drueze su
p: » -4 ^etuwiszko laikra-zaiw. wysokiu kompnanju
cr
Leidže pyningus plgeuse
2c r* e? <- . . . , .
T7.
[-i
Ogiausiai skaito „Vie
in l.letnwa, tina-g in na
mus ir g. rausė užmokau?
2. 5." “t’iviniuku” (kadangi
ruskus rubins.
D
j -E!> rfasztis labai brangus,
GROSER — S Z T O R Y S
a S' 2" i nuo kito ima,) skaic-b
GD
dydžeuses
ne
s CS>
(•pa,” „Uaininką” o Įdomus taworus. kaip kitu ir laiko szwležeusus, gerausus ir pigeusus w»
įs^pasimka „Saule,” ir da
e
Duoda taipos-gl prieteliszkaszkas rodąs dei stiro rvlt-nžemlu ir už •
W y s y o w y s y ejklte pas
afnva
ale „Apžvalgos ne užstoję jago pry reikie.
g
rI'jnu. Butketviezius.
PS ~. -kenezia del tu visu prie■c g žiu, kurias vįrszuje iszpaNo. 52 BROADWAY Str., Nanticoke, Pa.
p* N

*

ir daugeli kito-

[IAMBORSKHMERIKANSKA
L1N1JE
....TIKSOO....

21 Quincy St..

Grand JPi-nirie,

“SAUI^ES'’

Isz kitu miestu lietuwis. dd. liiziiicrin-!

Slidžia iu apskundsta, ku
ris taukei saw o paezia mtiszi,
tari:-Kokia turejei prow a
uni'll saivo paezia? Artu ne
žiną', jog tiktai sodas turi pro
wa korot ?. .
Apskundstns: Na, tai no
rint jus mm-zkite ir užmiiszkite! Asz ne ginsiu, man vis
tiek....
— Norecziau kriaucziuli,
idant man padaritum suta. nes
asz dabar ne galu užmokėt’
kaip tiktai už meto.
— O, labai gerui,— atšaki
kriauezius.
— O kada Ims gatavas?
— U- gi už meto....

Hedilojn

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

Apie tai ne užmirszkite, ne tik iž
Szugernocz nes ir isz aplinkines.ij.i.g-j

JUOKAI.

PERDĖTOS PER

Wicnatinis Lietiiwiszkas Salimas
St a. Aniolaucko

masainu dsl greuzimo skilu angliję ir kitokiu d&igtu.

L A M P U wysokiu ir wysokio pawydalo; ALIEJAUS
Silis Hill, Pa. ne toli Audenried.
FARBU, SFYKLINIU D A J G T U ir wysokiu G U RTen wyeko gausi iago nnkelanrd. Randasi tali ob
tri puiki didele sale del wie-kiu zoboA u ir mitingu B E L U galite gaut.
Winiu i winueziu, kuju ir kujelu, ila,
Puiku pryemimu datlra tas, kury* tiktai in taje
wieta n’ieiduoB.
a* i g 10-91.
gražtelu, pjuklu ir t. t. daugibe irr. Randasy wežimelej de)
Dabar czesas, ba noryme
Jago nory NiOTU del grajaus waiku ir tai pigeuse parsyduoda
padarytie
wieta
del
naujo
taworo.
Nusiunskie mums 3 adresus ar
daugiau, tu ka gal graintie ant farNe užmyrszkite joc tas kromas
tapijono arba wargonu sikiu su asz
tuoneis centais markėm o mes tau
atsiimkim ant paži-iros kninga „P o
p u 1or
u s i c M o n t h 1 y,
talpinanti sawije 1U szmoteliu gra
j uis, kaipo tai: Watzai, Marshos ir
tt. del fartapijono ir wargono.
Adresas:
Popular Music Monthly,
Indianapolis, Ind.

15-2-04

ant uliczosWest Ceter, No. 100,
ne toli naujo banko MAHANOY CITY, PA.

Qaniell’us ir įrolėj.

tani “Saifle.” 8!! anl Didi

TFlenatiiis Lictunyszkas
Prairę u ziįe.
apie paleistuwiste, tai tiek ži- ' Saugokitės wiruczei tos siu
Parižius,
Feb.
18Wela
raj
weczkos, ba tai ne szposas usino, ka motina.
Szend en ne ka pirns papo
d<> I omb.’i pamesta per anar-!
No 309 W. Center
O tu smirdanti larwa! Kaip det.
KEL.I5S.
risiu, ba kaip szwenta gawene. I
ehistus
ne
toli
liotelaus
de
Vi
!
Bus
gana
o
kitu
kartu
dau

aut tanias welties ne iszjoje ir
Prasidėjo
mig:
Feb,
11, 1894.
tai truputi apsiiualszino, tiktai
lie ir t sz tiekio Imtu trukusi
kaip skradžms žeme ne nueini. giau paporisiu.
PiiBažierei
WHŽiuojenli
Isz
trg. I ej
J. Jurkszaitis Co, MnbaoovCity, na ant dipo ant uliczios: ?oot ofNajorko
ant nelaimes bažnitkiemuose
« ortlandt arba
kad ne bum in laika ja uszti-j
Taradaika, wisu dede.
O teip, kaip tu su tuom woKuris siuva šutu- laimi pi- Dorbrofses uli. [P<>nnsyl\vanijos feros daiwe'io.]
kaip kadsi dūksta. Szitoi SuDel norincziu u žnoi pasnžlerlni'i teeinu, at
k e.
gei ir grąžei ir ne tiktai del ei • ejna tame laike ir in taisės v.iotas: In Penn Ila
kietuku sėbrauji, teip su ta
ven. Junction, Mauch Chunk, Lehinghton, SLoinbatoi, Mahanojuje, susirin
wiliiu nes ir del waiskawu. O. gton. G tasaiKiua, Allentown, Befhlelxmi, East
vim po smelt welnei sėbraus!
on. Ilszleton, Fliiladelfij-* i' enferly, Delano ant
kus ruja pliku ir pasenusiu
Szinpinis.
werkoezius paJova pigeu m-į 6 17. 7.5?,9.30, iszrit, 12.55, 3.11 po piet In New
*
„
*
6.17 7.5J ir 9.30 ieznto, 12,55 3.11, popiet.
Czlkage Ira 626 bažnlczlos.
paleistuwiu, geri per cieta
židoloi krome parduoda. I York
In IlazlHona, 6.17. 7.52, 9.80 ir prleez plet lr an
Ar jius wind kada matete isz Ifiusijos I.ietuwos ii* * Milijonas doleriu aukse “were kaip
12.55, 3.11, 5,42 ir 8.23 po plet.
Wirai pas sawa.
sep-stm.
Lanku
nakti pas wiena atlikusi Lietu- b ilu, ka turi ragus palei sznir
InWilkes-Barre, Tunkhannock. Towanda, die
3,68 >,8 swaru.
ter, Athene, Waverly ir Elmira, 6.17 ir 9.30 isz rit
—
O
kad
carui
labai
szai
wi ir aut galo apie pusiau pszles. Ne toli Wilkes-Barre
ir
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je giwulei per ciela nakti o lus buna už leberi.... tai ap- Saharinas dawineje rodą per
* Brangiausios anglį s pietinėje
11 po plet
In
Raven
Run,
Centralia, Mt Carmell, Shmokin
ANTANAS
DANISZEWICZIDS
IR
CO.
ant galo vvieni kitus tempi pas simainidami su bosu dirba, si kelt in Kijawa. Caras pa Aprlkoje o pigiausios Kinuose.
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Skrantuose, ant Park Place,
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po maskoliszko jungo. Wis duoda žinia ant tokio adre
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Gilberton Pa. 7 8 94. Ateinauczio Menesio.
— Amerikoniszkas konsuSžALTAS IR 8WEIKAS ALUS
latrai pabaigti nsz tat Skrento- gul wazuoje in Smokes karK i kito pfu*
lis
isz Rusijos, danesza, jog Lietuwiszki pp. liiznicrei isz Malianojaus.
Czista rugine arielka,
niszkei ne gali susilaukt savvo cz.ema, tai te u ai s gales ložt.
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Uždėjo naujo szupa, siuwa puikius kamaszus ir
sutwerta, matomai, jog Die- ij je ir sesere, tai ir tokia jau, tis galite suprast. Žemaitis ku Alus geras o ir styklai mllžiniszky, batus
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kam pryrejktn daktaro, tegul atsyszauke po auksz
monai turi apmalszint Kokia sztant sujaudit! Taje Mariute
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czeu adreso. Prieš tam turiu sawo ioena aptieka.
^GO kas norėtu gaut ko kės informacyjoe
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Ir norint jau patarpia ba wi- tis pas oremusa usz tarnaite, gistiu, apie 400 pnžeido. ir pa tiktai gera gaspadine rejkatauje.
MAIIANOl CITY,
r»A. apie ka apgarsynima m dėt raszikite ant tokio
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