
,
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that 

circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00;

To Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application.

W. D. BOCZKOWSKI - CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITTNTS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $4.50 Metams.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

No. 42 £1?™.) m MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 24 GEGUŽIO 1940 (FRIDAY, MAY 24, 1940) ikx ffm.D, and Victor L. bocxktwski, Publishers R 1 M FT A S
r. n.Bocikowski, Kiltai. u 1 m 1 M *

Isz Amerikos
NEPAKLAUSĖ 

į MOTINOS
LIKOS UŽMUSZTAS.

I -------
Rochester, N. Y. — Nepa- 

Jdauses savo motinos 'kuri ji 
draudė kad neeitu cziužinet ant 
yoliniu cziužyniu, arba roller- 
jska'tes, Mikutis Derrish, isz- 
tejas su cziužynems ant kelio li
kos užmusztas per sunku troka 
artimoje namo. — Tegul nepa
klusnus vaikai ima isz to pa
vyzdi ir nesiprieszina įpraser- 
gejimui savo motinėlių nes ne
paklusnumas tėvu visados isz- 
eina ant blogo.

SUKANDO DINAMITĄ... 
UŽDEGE IR...

Boyerton, Pa. — “Visas tur
tas koki turiu, pereis in tavo 
rankas velniszku greitumu.” 
Taip tai iszsitare in savo pa- 
czia Augustas Sberski paemes 
szmota dinamito1 in dantis ku
ri uždege... Sberski buvo gana 
turtingu žmogum bet turėjo ir 
užtektinai skolų isz priežasties 
nuolatinio gerymo. Tas jam rū
pėjo labai o persitikrinęs kad 
■yraneteisviu generolo Guzutes 
ir niekad isz jo ranku nesigaus 
Urit liuosybes, sumanė sau at
imti gyvasti. — Jeigu pana- 
szus kvailei geidžia būti palai
dotais pigiu! budu, lai taip ir 
padaro.

NENORĖJO BŪTI NEVAL- 
NINKE SAVO VYRO.

Dougville, III. — Rože Har
riman šukele namie revoliuci- 
je ir staczei pasiprieszino 
priesz kamanda savo generolo 
kad nepildys jo prisakymus ir 
nebus jo nevalninke ant visa
dos. Porele apsivedė kelis me
tus adgal ir dabar jeszko per
siskyrimo. Motere paduoda se- 
kanczias priežastis del ko ne
nori gyventi ilgiaus su savo 
[vyru:

“Turėjau atsikelti 5 valan
da ryte, pagamirit pusryczius 
del visos szeimynos ir padary
ti savo namini darba po tam 
eiti’, in pancziaku fabriką ir 
dirbti per visa diena. Sugry- 
žus isz darbo, 6ta valanda, tu
rėjau pagamint vyrui ir vai
kams vakariene. Vakarais dir
bau1 pardavinėdama tikietus 
ant krutamuju paveikslu lyg 
11 valandai vakare.” Ant galo 
tokis gyvenimas nubodo tai ne- 
valninkei ir ant galo šukele re
voliucija.

NURIJO GUMA IR NUO 
TO MIRĖ.

Cleveland, Ohio. — Petru
kas, penkių metu sūnelis Miko- 
lo Skrumskio mirė ana diena 
njio kramtomojo gurno. Vai
kiukas nurijo guma kuris in- 
trigo jam gerkleje. Per asztuo- 
nes dienas gulėjo be žado, ant 
galo nuveže ji in ligonbute bet 
jau buvo per vėlai, kad ji isz- 
gialbet nuo minties.

Nori Vela Kovot 
Už Tėvynė

Generolas Paul Rollet, 
71 metu amžiaus, vienas 
isz geriausiu karininku 
Francijoj, pasisiūlė save 
tėvynei praszydamas kad 
ji siunstu ant muszio lau
ko. Rollet atsisakė nuo 
dinsto 1937 mete po isztar- 
navimui kariuomenėj e 46 
metus.

NELYGIOS
BAUSMES

UŽ SPARDYMĄ MOTINOS 
IR MOCZEKOS.

New York. — Jeigu sūnelis 
spiria savo tikra motina tai 
užmoka 10 doleriu bausmes 
bet jeigu jis taip padaro su 
moczeka tai užmoka tik 5 do
lerius. Ana diena Edmundas 
Vassel, 19 metu amžiaus, likos 
aresztavotas už taji prasikalti
mu ir nubaustas ant 10 doleriu. 
Motere iszgirdus sudžiaus nu
sprendimą pasakė buk ji ne 
yra tikra motina vaiko, tik jo 
moczeka. Sudžia tai iszgirdes, 
permaine bausme ant 5 dole
riu. — Tai tau teisingysta!

KATE ADGIJO PO DVIEJU 
SANVAICZIU.

Reading, Pa. — Mrs. Eva 
Seeder turėjo kate kuria nubo
do laikyti aplink narna ir pa
liepė savo tarnaitei ja nutru- 
ciriti. Tarnaite iszpilde palie
pimą savo ponios, davė katei 
pieno su trucizna, iszsivedus in 
lauka, ir matydama kad jau 
kate stimpa, paliko ja ir nuėjo 
namo. Sztai ana diena kate su- 
gryžo sveika namo. Kada ja 
pamate tarnaite tai isz baimes 
net užszoko ant stalo.

TEISINGAS DUONKEPIS, 
SUGRAŽINO $360.

Williamsport, Pa. — Roy 
Sommers, czionaitinis duonke
pis sugražino 360 doleriu ku
riuos rado maistelyje su džio- 
vytais obuoleis kuriuos pirko 
nuo farmerio Simon Stauffer. 
Farmeris buvo paslėpęs pini
gus maiszelyje ir ant galo už
miršto apie juos o kada praei
ta sanvaite atvažiavo duonke
pis pirkti džiovytu obuoliu ant 
kepimo pajų, parvažiavęs na
mo nusistebėjo radęs maisziu- 
kyįje pinigus. Ant rytojaus su
gražino farmeriui pinigus už 
ka jam padovanojo 50 doleriu 
už jo teisinlguma.

.SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

SUKAPOTAS
LIETUVIS

POLICIJA RADO SUKAPO
TA LAVONA ALEKSANDRO 
GALIŪNO — BADAI BUVO 

DARBAS PAMISZELIO.

New York, N. Y.— Policija 
Lower East Side, rado in sam
telius sukapota nežinomo as
mens lavoną. -Keletą dieniu po
licija. bandė iszaiszkinti nužu
dytojo žmogaus asmenybe Ir 
tik ana Subatos vak.„ vienas 
vietinis gyventojas Vincent 
Kortachaisky, nustatė, kad nu
žudytasis yra Lietuvis, 70 me
tu amžiaus Aleksandras Galiū
nas, kuris su vienu savo drau
giu gyveno Allen St., New Yor
ke. Velionis, kaip pareiszke 
nužudytojo Lietuvio draugai ir 
pažįstami, buvo ramaus budo 
žmogus ir nors jau kuri lai
ka nedirbo bet sziaip taip 
pragyvendavo, (kaip raszo a- 
pie tai “Vienybe.”)

Policija bandė nustatyti Ga
liūno nužudymo priežasti, bet 
neranda jokiu daviniu ir inro- 
dymu, kad jis butu užpultas ar 
apvogtas. Policijos ekspertai 
tyrinėja, kad greieziausia Ga
liūną užpuolė koks nors ipa- 
miszes gydytojas ar mėsinin
kas, nes jo kūnas taip eksper- 
tiszkai įsupiaustytas ir sukapo
tas, kaip gali padaryti tik žmo
gus, kuris pažysta žmogaus ar 
gyvulio kūno sudėti.

Galiūnas, kaip sako jo pa
žystami* ramiai gyveno ir ne
turėjo jokiu prieszu, jis net ne
girtuokliaudavo.

Palicija dabar tyrinėja apy
linke, kurioje rastas sukapo
tas Galiūno kūnas ir klausinė
ja apylinkes gyventoju. Iki 
sziol nesurasta jokiu žymiu, 
kuriu pagialba policija galėtu 
susekti szio žiauraus nužudy
mo kaltininką.

PENKI NUŽUDYTI VIENO
JE SZEIMYNOJE.

London, Ont., Kanada — Vi
sa szeimyna, susidedanti isz 
penkių ypatų, likos surasti nu
žudyti ant farmos, netoli nuo 
czionais. Palicija mano buk pi- 
nigiszki ergelei buvo priežas
tim tosios žudinstos kuria pa
pilde tėvas szeimynos, William 
Hunt, 45 metu amžiaus, kuris 
nuszove savo paezia, du vai
kus, uoszvia ir pats save.

KUNIGAI NEGALI KALBĖ
TI AMŽINU MISZIU.

St. Louis, Mo. —■ Nesenei 
czionais mire turtinga ir labda
ringa motere, Mrs. Katre Do
novan. Pirma iszdalinus savo 
turtą giminėms, paliko likusi 
turtą del dvieju kunigu, bet po 
tokia iszlyga: kad už jos du- 
szia tiedu kunigai kalbės ‘ ‘ am
žinas Miszias”. Kunigai ap- 
reiszke apie tai sudui kad ve
liones praszyma negali jokiu 
budu iszpildyt nes tokias amži
nas Miszias negalima jiems 
kalbėti. Sudas nežino ka pada
ryti su paliktu turtu kunigams 
ir turės jeszkoti patarimo 
augsztesniam gude.

VOKIĖCZIAI
J SULAIKYTI

Ant 200 Myliu Franto Milijonas 
Kareiviu Slaistose; Miestai Dega

ROTTERDAME 
SZIMTA TUKSTAN- 
CZIU UŽMUSZTUJU

Paryžius. -į- Allijentai su
laikė Hitlerio armija ant 200 
myliu, kurie ėjo ant Paryžiaus. 
Bet musziai da vis eina prie 
Belgijos ir žieminėje dalyje 
Francijos kuriuose žuvo dau
gelis kareiviu ant abieju pu
siu. Vokiecziu žuvo apie puse 
milijono kareiviu musziuose 
užėmime Holandijos ir kitu 
vietų. Tarp Valencinnes ir An- 
gliszkos susmaugęs eina smar
kus musziai bet su kokia pa 
sėkmė tai da nežine.

Vokiszki efoplanai užklup
dami ant Roterdamo, iszszaude 
apie szimla. tokstaneziu gyven
toju. Beveik visas miestas su
griautas ir randasi griuvėsiuo
se po kuriais guli keliolika
tukstaneziu lavonu. reiviu kurie yra tinkami ant kariszkos tarnystes.

Berlinas. — Badai Vokieczei 
paėmė in nelaisve generolą Gi- 
raud. Apie milijonas Francu- 
ziszku kareiviu likos apsiaubti 
artimoje Amiens, kuris randa
si liepsnoje.

London. — Kariszki žinunai 
apskaitė buk Angliszki eropla- 
nai suszaude gal daugiau kaip 
60 Vokiszku eroplanu.

Angliszkas parliamentas da
vė pilna valia karaliui Jurgiui, 
kaipo diktatoriui Anglijos. Tu
ri jis pilna galybe konfiskuoti 
turtą visu padonu ant naudos 
vedimo kares ir paskirti darbi
ninkus prie kariszku darbu.

Skopje, Jugoslavija. — Ru- 
bežius tarp Jugoslavijos ir Al
banijos yra uždarytas, ant pa
liepimo Italijos. Italija jau yra 
pasirengus instoti in kruvina 
szoki.

Washington. — Prezidentas 
Rooseveltas aplaike žinia buk 
Vokiecziai szaude su maszini- 
neis karabinais pabėgėlius, mo- 
teres ir vaikus, kurie bego isz 
Belgijos. Daugelis tuju nelai
mingu užklojo visus kelius sa
vo kūnais, kada ant ju užklupo 
Vokiszki eroplanai szaudyda 
mi in juos be jokios mielaszir- 
dystes.
Amerikoniszka Raudono Kry

žiaus mielaszirdinga draugove 
pradės rinkti aukas ant nuken
tėjusiu nuo kares Europoje. 
Manoma surinkti daugiau kaip 
tris milijonus doleriu ant ju su- 
szelpimo nes kenezia kaišei isz 
tos priežasties.

Premieras Mussolini, Italijos valdininkas, kasdiena p asiren ginėja in kare prigial- 
bet Vokietijai bet dą ne yra tvirtas ar instos in kare ar ne. Mussolini prasergsti Italija 
kad butu pasirengus ant kares ir sziadien turi 3,500 ginkluotu eroplanu ir naujausio bu
do armotas kurie szaudo in eroplanus. Sakoma kad Italija turi apie tris milijonus ka-

DAUG UŽMUSZTA AMERI- 
KONISZKOSE MANEV- 

ROSE.
Camp Beauregard, La. — 

Mažiausia vienuolika kareiviu 
likos užmuszta ir apie szimtas 
sužeista in laika dvieju sanvai- 
cziu laikytose manevrose per 
Amerikoniszka kariuomene ku
riose dalyvavo 70 tukstanezei 
kareiviu.

AKYVA OPERACIJA ANT 
MERGAITES.

Philadelphia, Pa. — Dakta
rai, kurie padare operacija ant 
18 metu Jevos Carson, studen
te isz czionaitines augsztesnes 
mokyklos, rado jos viduriuose 
14 mažu szratu, kelis szmote- 
ius stiklo, truputi oisteriu luk- 
sztu, kelis szmotelius geležies 
ir kėlės vinutes. Mergina atsi
mena kada, būdama maža, nu
rijo szratus bet apie kitus da
lykus visai neatsimena kada 
nurijo.

PATĖVIS LIEPE NUŽUDYT 
NEKENCZIAMA KŪDIKI.

Erie, Pa. — Mare Kotovicki 
likos aresžtavota už žveriszka 
pasielgimą su savo kūdikiu ir 
užsikeisejima ant jo gyvasties 
nes prie to buvo priversta per 
savo antra vyra. Motere likos 
aresžtavota ant skundo savo 
kaimynu. Motere nebutu pasi
elgus taip bjaurei su savo kū
dikiu bet prie to ja privertė jos 
antras vyras kuris baisei neap
kentė mažiulelio po pirmam jos 
vyrui. Patėvis taipgi likos ar- 
esztavoths.

Mussolini Pasiren ginėja Ant Kares

ZAKRISTIJONAS PASIKO
RĖ BAŽNYCZIOJE.

Milwaukee, Wis. — Zakris
tijonas Baptistu bažnyczioje, 
Walteris Barton, kuris tarna
vo bažnyczioje per 30 metu, 
ateine sau gyvastį per pasiko
rimą skiepe ant szvinines pai- 
pos. Paliko jis laiszkeli paliep
damas paezei ka turi padaryt 
su jo kunu. Paskutiniam laike 
senukas skunsdavosi ant nuo
bodaus gyvenimo, kalbėdamas 
kad ilgiaus negales dalaikyti. 
Senukas turėjo apie 80 metu. 
Jo lavona rado net už dvieju 
dienu.

BLESZINE “BINSU” 
EKSPLODAVOJO.

Wilkes-Barre, Pa. — Bro
nius Trevinski nesitikėjo kad 
bleszine “binsu” (papu) ga
lėtu eksplodavot pakol to pats 
datyre ana diena. Parejas isz 
darbo, indejo bleszine binsu in 
pecziu tiksle suszildymo o ka
da atidarė pecziu, bleszine tru
ko kaip Vokiszka bomba. Da
bar Bronius mano nusiunsti tu
ju binsu in Francija kad juos 
naudotu priesz Vokieczius.

f Popierinei maisziukai, 
kolkius naudoja sztorninkai, 
yra iszdirbami Amerikoje už 
150 doleriu kas minuta.

f Pietine Amerika aplaiko 
po szeszis svarus kendžiu kas 
minuta isz Suv. Valstijų.

į Dede Samas iszduoda po 
90 doleriu kas minuta ant už
laikymo savo vaistines milici
jos.

Stalas Del Medžiu

Sztai naujausias stalas 
del medžiu koki sziadien 
rodo Chicago Merchandise 
Mart. Tasai stalas gales 
patalpinti savyje szesziu 
pėdu dydžio medeli. Vidu
ryje iszdetas su variu o 
ant virszaus iszdetas su 
skūra.

į Amerika pargabena isz 
Pietines Afrikos vėžiu, po du 
svarus kožna minuta.

f Turistu kempes del auto
mobiliu pradėjo žeriklyvai pa- 
sidauginet Amerikoj nes kelei
vei jose praleidžia po 50 dole
riu kas minuta.

f Venezuela yra žinoma del 
iszdirbystes žvakių kuriu pa
dirba kas minuta už viena do
leri. 1



do svietą ir daugiau nekrims 
vyru.

Vienas Angliszkas laikrasz- 
tis nesenei rasze buk praeita 
sanvaite likos užmusztas szuo, 
kuris gyveno net 27 metus. 
Yra tai nepaprastas amžius del 
szunies nes paprastai tieji žmo
gaus draugai gyvena 11 ar 12 
metu. Bet.keli metai adgal pa
stipo szuo kunigaiksztienes 
Argyll’ienes Anglijoj, kuris 
pergyveno net 22 metus. Man,, 
chesteryje radosi szuo kuris tu
rėjo 24 metus bet ilgiausia gy- 
v.epo tūlas szuo kuris susilaukė 
puikaus amžiaus — net 28 me
tu.

Kas Girdėt
Keli metai adgal Fredrikas 

Chaplin buvo sargu vienam di
deliam name, Brooklyn, N. Y.., 
bet sziadien jis yra vertas apie 
25 tukstanczius doleriu ku
inuos aplaike netikėtai. Tris 
metus adgal aplaike. nuo tūlo, 
biznieriaus tūkstanti szeru ant Į 
auksiniu kasyklų kurias laike1 
be jokios vertes bet kasykloje 
likos surasta auksas ir szia
dien tieji szerai pakilo ant 25 
procento daugiau vertes.

-------- ::--------
In Reno, Nevada atvažiavo 

sena porele kuri jau pergyve
nus luome moterystes perikes- 
deszimts metu ir net susilankė 
auksines svodbos, pribuvo in 
czionaitini suda praszyti di- 
yorso nes toliaus nenori poroje 
gyventi. — Taip, taip ir senat
ve neapsigina nuo kvailystes.

Miss Helena Staufferman, 
daraktorka publikineje mo
kykloje, užlaiko taipgi knygas 
tūlam krome, toliaus mokinasi 
provininkystes sude kaipo ad
vokate, strajina pianus ir juos 
taiso, papuoszineja skrybėlės 
del moterių ir pieszia formas 
del visokiu moteriszku drabu
žiu. — Toli jeszkoti kur kitur 
tokios; apsukrios merginos.

ziii - Į .. y. ųpu 
okios .
Jeigu pasziaipines draugys

tes turi konstitucijas, tai yra 
labai puiki ir svarbi užduotis. 
Bet reikia dažiuret kad toji 
konstitucija butu iszpildoma .ir 
laikytis josios tiesu. To dau
giausia mums reikia Lietuvįsz- 
kose draugystėse.

Turime tiesas kuriu visai ne
pildo narei. Aprenka virszinin- 
kus, kuriu neklauso ir neguo- 
doja o tai. didžiauses privalu
mas ir pamatas draugystes: 
sutaiką, vienybe ir meile arti
mo.

Jeigu guodosime tiesas drau
gystes tai guodosime ir savo 
virszininkus in kuriu rankas 
parodam valdymą draugystes. 
Jeigu guodosime savo virszi
ninkus tai ir mus guodos, gy- 
vėnsime draugiszkai kaip tai 
privalo būti del labo visos 
draugystes, ’ p, .t

Bet ar draugystes pildo tai? 
Kur: tau! Ant susirinkimu tik
ras Žydiszkas jomarkas, prasi- 
vardžiavimai, užmetinęjimai 
vieni kitiems ir ‘t.t.
v Jau laikas idant užvesti re

formas Lietuviszkose draugys
tėse ir invest i paredka loki, 
kaip ant, .susirinkimu svet-im- 
tautiszku draugysčių.
k:. Girdėjome kad; ant. tūlo 

moteriszkos drauguves susirin
kimo konia atėjo prie muszty- 
nes ir pesztynes, kada iszrinki- 
nejo delegatus ant seimo.

Skaitome Angliszkuose lai’k- 
raszcziuose buk New Yorke ko
kis tai James Carson, kuris vie
ton saves, nužudė paczia pir
ma paskui szove in save. Mote- 
re turėjo apie 54 metus am
žiaus ir buvo ketvirtu sykiu 
vyruota. Pirmutinis ir antras 
josios vyrai turėjo jos iszsiža- 
det negalėdami su ‘‘pikta bo
ba” gyventi, treczias pasikorė 
skiepe kad tik iszsiliuosuot isz 
po piktos bobos valdžios; ket
virtas paėmė persiskyrimą o 
penktas ant galo atlygindamas 
už visas kanczias savo ir pir- 
mestaiuju jos vyru, nuszove ja. 
«— Gerai kad tokia boba aplei

Laikrasztininkas Arturas 
Waldo, kuris nesenei sugryžo 
isz Lvavo, pranesza kad tame! 
mieste likos praszalinta Kata- 
likiszkas mokslas isz tenaiti- 
niu mokyklų o in ju vieta pra
dėjo mokyti atskalunysta. Vi
sose mokyklose, kuriose moki
no vienuoles Nazarietes, Sacre 
Coer ir 'kitos, aplaike paliepi
mus mokyti vąikus bedievys
tes o kad mokiniai tuju mokyk
lų užprotestavojo priesz toki 
pasielgimą valdžios statydami 
pąvojuje savo gyvastis, todėl 
Sovietine valdžia paliko vie
nuoles, mokyklose bet jos yra 
priverstos mokyti vaikus be- 
dievystes.

Pribuvusios daraktorkos isz 
Rusijos- pradėjo iszdestinet be- 
dieyiszkuma del tenaitįniu .vie
nuoliu, parengti Katalikes prie 
mokinimo naujo mokslo vai
kams kurie negali prieszintis 
naujam tikėjimui..

Apie nelaimes anglių kasyk
lose Amerikoniszki laikrasz- 
czei mažai raszo, norints ang- 
lekasis kietose kasyklose yra 
pavojuje 7 sykius daugiau ne 
kaip anglekasis dirbantis 
minksztu anglių kasyklose nes 
ju pavojus yra tik tris kartus 
didesnis ne kaip kitu darbi
ninku.

Senatorius James J. Davis, 
raszydamas apie nelaimes ka
syklose 1938 mete, raszo buk 
likos užmuszta kasyklose tame 
mete 1,106 darbininkai. Bet 
apie tai Amerikonai nieko ne
žino kad kožna diena žūsta po 
du darbininkai kasyklose. Ki
tados, kada tai kasyklos nebu- 
vo.taip saugei intaisytos ir ka
da anglines kompanijos ne taip 
rūpinosi apie žmogaus gyvasti, 
padėjimas kasyklose buvo la
bai blogas. Senatorius Davis 
iszreiszke buk in laika paskuti
niu 30 metu, žuvo apie 30 tuks- 
tanezei žmonių kasyklose o 
apie keturi milijonai likos su
žeisti. Paprastai kas meta li
kos užmuszta apie du tukstan- 
czei anglekasiu ir 120,000 su
žeista.

Todėl Amerikoniszka visuo
mene mažai rūpinasi apie tai, 
norints privalo daugiau rūpin
tis apsaugojimu tuju požemi
niu darbininku, kurie kasa isz 
po žemes tuos juodus deiman
tus.

M tisu, paviete Schuylkill, ku
riame randasi Mahanojaus 
miestas, nuo Naujo Meto jau 
žuvo apie 40 butlegeriniu dar
bininku kurie kasa anglis di
deliam pavojuje skylėse kur 
randasi anglis.

Nesenei visztinis vagis mies
te St. Louis, Mo., likos isztei- 
sintas per advokata. Buvo jis 
apskunstas kad pavogė viszta, 
o tai nebuvo viszta tiktai gai
dys ir tokiu budu likos paleis
tas ant liuosybes.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Dede Samas Taipgi Gali Statyti Tiltus Ant Greito Pareikalavimo^

Sekretorka Darbo, pone 
Frances Perkins, pataria 
kad butu didesne taika 
tarp vaistines administra
cijos ir paszialpinio bjuro 
ir kad sumažint ekono- 
miszka užduoti.

Valdžia Reikalauja
Jaunių Vaikinu Mo

kintis Laivorystes
Washington, D. C. .—.Ameri

can, Nautical Academy reika
lauja jaunu vyruku nuo 11 lyg 
21 metu, lavintis laivorysteje, 
kuriuos priiminės nuo 1 dienos 
Julajaus lyg 1 dienai Oktobe- 
rio. Viskas dykai tiktai kandi
datai turės mokėti po 49 cen
tus ant dienos už maišia, kuri 
aplaikys tris kartus ant dienos. 
Kas geistu insiraszy.ti in laivo- 
ryste mokintis ant'tojo trumpo 
laiko ir tuo paežiu laiku turėtu 
geras vakacijas, lai raszo ant 
šdkanezio adreso Angliszkai: 
American Nautical Academy, 
National Training School for 
Merchant Marine Officers, 
Washington, D. C.

Skaitykite “Saule”

Geležinis Vyras Ir 
Jo Szuo

Saitas geležinis—elek- 
trikinis vyras ir jo szuo 
randasi ant Svietines Pa
rodos New Yorke. Szuo 
“Sparko” gali loti, kru- 
tyt uodega ir sėdėt. O vy
ras “Elektro” taipgi atsa
kinėja ant visokiu klausy
mu.

SUPRATO GERAI.
Jonukas žiuri ant re- 

kianezio brolelio vygeje 
ir klausia motinos:
— Mamyte, ar aniolas at- 
nesze mano broliuką isz 
dangaus?
— Taip, mano mielas!

— Tai asz visai nesiste
biu, kad ji isz tonais iszme- 
te ir tau atnesze. •

Del saves džiaugsma daro.
Ant svieto taip yra surėdyta, 
Kad negali but permainyta, 

Bet negražei iszrodo, 
Jeigu mamytes sūnelis ant po- 

naiezio iszrodo.
Norints galva tuszczia'kaip 

vamzdys,
Bet iszrodo kaip ponaitis, 

Teisybe ponaitis,
Bet kas isz to kad tinginys, 

Nieko nenori dirbti, 
Tiktai ilgai kirmyt,

Gerai nori paėst ir da iszsigert,
Nevale tėvams už tinginysta 

pabart.
Dirbkite visi ant bomo 

vaikelio,
Ant tokio tinginio vaikelio.
Daug turime ‘tokiu neisz- 

maneliu,
Kurie nemoka auginti savo 

vaikeliu,
Kad asz toki parsza turecziau, 

Dzievaž esti neduoeziau,
In dalyba kas diena varyczia;
Vaikai nekalti jeigu tin

giniauja,
Jeigu sztorus iszvagineja, 

Juk taip mamules iszmokino,
Ant latru’ iszaugino.

Ne viena mamuže džiaugias!, 
Kaip sūnelis rėdosi,
Kaip laižo plaukus, 

Ir da tepa ant kudlu taukus.
Taji tepala jus, tevelei, nu

laižysite,
Kada senatvės sulauksite, 

Tada verksite,
Ir aszaras gersite;

Ba nuo sūnelio džiaugsmo

!a,

ina,

neturėsite,
Didžiausiame varge senatve 

vilksite,
Ir dienas gyvasties užbaigsite.

* * *
Jęigu mamytes dukrelių ne

prižiūrėsite,
Tąli sarmatos invales turėsite, 
čjztai lankei duodasi girdelį 
Kad dukreles nori pabėgt,,

Su bile vaikinu,
Ba kožna vadina ženteliu. 

Na ir kada dukrele patarp.Aa, 
Del visu ženteliu pakarsta, 
Dukrele isz turgaus iszeū 

Ir ant szunc nueina.
Tada prikalbina bile vail

Ir su tuom run i na,. 
Suranda kur koki bambizeli,

Katras už dolerelįį 
Szliuba duoda, 

Ir pabaigta beda.
Vai negerai szirdėles, 

Jeigu keliate tokias veseiles, 
Tiktai veisiate ubagus, 

O-gi ka, dukrele sulauks, 
Ir kaip žilus plaukus .sugaus, 
O jeigu da nevidonas garnys, 

Bile diena atsilankys,
Ir purinta padarys? 

Davadno vyro gauti negales, 
O dreiveruku ir szleitpikiu yri 

' in vales, ,
Toki kvailiuka prikalbina, 

Dumia tolyn ir gana, 
Jeigu taip padaro viena, 
Ir kita paėmus vaikina.

Neveikite motinos, 
Nekaltos jus dukreles, 

Kaip iszmokinote, 
Tai taip ir turite.

Laike kares Dėdės Šamo boisai gali pastatyti greitai tiltus per upes. Szitas 680 pa
du ilgio tiltas, pastatytas ant luotu, likos pastatytas per 18-ta pulką inžinierių, laike ma

nėm, artimoje Camp Beauregard, La.

GALĖJIMAS 
UŽ GYVASTĮ

Bukie Tvirtas Savo Užsi
ėmimuose, O Ingalesi Vi

sokias Prieszinybes.

PETRUI beda davėsi jaustis j 
lyg paskutiniam. Ko tik 

griebėsi, niekas jam nesisek
davo ir ko tik ėmėsi viskas jam 
buvo nelaimingu — žodžiu jo
kio giliuko neturėjo niekame.

Trys metai adgal Petras pa
ėmė sau už paczia Magdute ku
rios jam užvydejo daugelis nes 
buvo gera ir patogi mergaite ir 
mane sau jog dabar isztikruju 
turės giliuki po savo pastogia 
bet pabludo nebagelis. Po tei
sybei, isz Magdutes buvo darb- 
szi mergaite ir suramintoja 
Petro bet nuo veseilios pradėjo 
piltis nelaimes isz visu szaliu 
isz kuriu Petras jokiu budu ne
galėjo iszeiti.

In nedelia po sžliubui pasti
po Petrui puikiausi^, karvute, 
kuria buvo aplaikes nuo ne- 
baszninkes motinėlės. Nepra
ėjo da puse meto kad ledai isz- 
haikino jam visa lauka. In me
stus laiko po szliubui Dievas ap
dovanojo juos kūdikėliu isz 
kurio labai džiaugėsi bet neil
gai nes viena nakti užsmaugė 
ji 'kriokie.

Vos praėjo kelios nedėlios 
po tam, Petras patruko girno
je, norėdamas pakelti szmota 
medžio, pergulėdamas lovoje 
kėlės nedele>s o tame laike kai- 
minkos pradėjo pirszt Magdu- 
tei kita vyra. Ant piktumo kai- 
minkoms Petras iszsilaiže isz 
kavo ligos.

Jau nudavė Petrui jog visos 
nelaimes nuo jo prasiszalins ir 
rasides giliukiš. Bet kur tau! 
Juk seni žmones kalba jog be
da niekad nevaikszczioja viena 
nes kada užsisėda ant žmogaus, 
tai su visa szeimyna. Panaszci 
buvo ir su Petru. Vos pasveiko, 
sztai viena nakti sudegė jam 
visos triobos ir vos su Magdu- 
ke iszbego vienmarszkinei.

Pinigu jau neturėjo ant pa
statymo kitos gyinczios, turėjo 
paskolint nuo kaimyno ant pa
statymo naujos.

Jau Petras mane kad bus vis
kas gerai ir pradės gyvenimą 
isz naujo. Kad sztai Magdute 
pradėjo kosėt ir stenet o kosu
lys smaugė ja kasdiena pakol 
visai neužsmauge.

Apsiverkė nebagelis, kaip 
mažas' kūdikis, ant grabo nu 
mete sauja žemiu, padėkavojo 
'kaimynams už paskutini patar- 

navima del nebaszninkes ir ėjo 
susigraudinęs namon.

Ėjo nulenkęs galva o szir- 
dis jame siuto isz gailesties. 
Ėjo ir suspaudinejo kumsz- 
czias nes mintyje savo negalėjo 
surasti nevidono savo nelai
mes.

Daejo prie grinezios ir rado 
joje tusztuma, vis mislino apie 
savo Magdute su kuria ketino 
gyvent laimingai bet tosios lai
mes negalėjo surasti.

— Prakeiktas tokis gyvena
mas — susznabždejo po nosia 
Petras ir užsimislino gilei. Per 
jo galva slinko visokios mišlysd 
Pasiliko vienas kaip pirsztas, 
kuris yra nereikalingas sau ne 
kitam.

— Prakeiktas gyvenimas — 
paantrino, užsimovė kepure 
anit galvos ir iszejo. Ėjo ant ka
piniu nuo kuriu nesenei sugry
žo.

Diena buvo szilta saule jau 
pradėjo nusileisti. Galvoj, slan
kiojo juodos mislys. Atsi&ddo 
po dideliu medžiu i ir pradėjo 
mansi y (i.

— Jeigu turecziau kam dirb
ti tai da kenseziau toliaus bei 
szitaip — gana gyvent ant 
szios aszaru pakalnes! Szakos 
mane iszlaikys, virve suspaus 
gerkle o liežuvis i’szlys ir dings 
visi mano vargai.

— Tiek ju tenais randasi ant 
kapiniu — mislino sau — o vi
si malszei guli. Jiems vis tas 
pats, kur guli o nereikalauja 
rūpintis apie vargus. Ir mano 
mylima Magdute ten užkasė o 
gal jai ten geriau kaip ant že
mes buvo. Turi dabar nors at
silsi nes kosėjimas nustojo ant 
visados.

Su tokioms mislimis pasikė
lė nulindęs. Nuėjo ant kapiniu 
kalbėdamas:

— Pakajaus ir atsilsio maii| 
reikia nes kitaip jau neduosiu l 
sau rodos. Ateis isz ryto gra- 
borius, nukirs virve ir silse- 
siuosi szale savo Magdutes.

. . . . . IPriėjo greitai prie kapo 
Magdutes idant pasimelst pas
kutini karta o po tam užbaigti 
savo varginga gyvenimą.

Sztai stojo prie kapo. Atsi
klaupė ir pradėjo kalbėti: ‘‘Tė
vo musu” ir penkis kartus 
‘‘Sveika Marija” o kada, pra-į 
dėjo ‘‘amžina atsilsi,” užtėmi-, 
no jis nepaprasta regėjimą ku-j 
ris ji labai užėmė. Sztai netoli 
nuo jo, . maža skruzdele nesze 
sunkenybe kuri pervirszįno jos 
diduma du kartu. Kėlės ėjo ant 
kalnelio. Kada skruzdele jau 
rasdavosi ant kalnelio su savo

sunkenybe, vėla nusirisdavo 
adgal. Tasai stengimas skruz
deles labai užėmė Petra, susto
jo melstis ir temine akyvai ant 
skruzdėles.

Kada skruzdele kokia dvide- 
szimts kartu nusirito su savo 
sunkenybe adgal, Petras pa
misimo sau:

— Kvaile skruzdele, mislina 
jog jai nusiduos jos stengimai 
ir darbas — ir vela pradėjo 
akyvai temink ant jos stengi- 
mo.

— Jeigu tai žmogus taip 
stengtųsi dirbti savo gyveni- 
me — pamislino sau Petras ir 
vela insitemino ant skruzdeles.

Tuom kart skruzdele suėmus 
visas pajiegas, užėjo su sunke
nybe ant kalnelio ir rodos 
džiaugėsi isz savo stengimu.

— Jėzau! Marija! ka asz no
rėjau padaryti! — paszauke 
Petras — juk ir man reikia 
skruzdėles tvirtybes ir kantru
mo o visas mano vargas dings!

Įsztares tai, numėtė nuo sa
ves atneszta virve, persižegno
jo ir nuėjo namon susisarmati- 
nes jog buvo taip silpnu savo 
duszioje kad norėjo atiduot sa
ve velniui ant amžinos prapul
ties.

Petras po keliu metu dasi- 
dirbo turtelio ir gyveno mal
szei dekavodamas Dievui jog 
prisiuntė jam maža skruzdele 
idant jam parodytu kaip būti 
tvirtu gyvenime ir nuo jos im
tu pavyzdi kaip įsavo sunkeny
bes neszti sziame gyvenime.

.NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzusk n
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 1—ti—

Yra tai vardao Naujos 
Malda-knyges- Krikszczion- 

Hms Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

♦
592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais; Preke

J tiktai- $2.00^
v .. 4^ i >

ii Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦ > • a
W. D. bouzkauskas . COL, 

MAHANOY CITY, PA/, U.S.A.
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tysite jog sugryž.

DORAS SZ1 ADOMAS
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Anglija Apsaugoja Savo Rubežius

staigu sugryžima in Zavisla, 
kaip paregėjo durnus ir ugni 
savo kaime, kaip perplauke 
per Visla ir kaip priselino prie 
stubos, kad nors isz tolo pama
tyti Zosele. Su Juozu, szvoge- 
riu, 'kalbėjo apie gaspadoriaus 
darbus, tai tankiai bovinosi su 
mažiuke Zosele, atsimindamas 
apie savo mylima Zosele.

Bet Alena persitikrino jog 
tasai malszumas nebuvo tik
ras, tiktai nuduotas — pavir- 
szinis.

Szimukas nudavinejo mal- 
szuma priesz szvogeri ir sesu
te kad juos nerūpint, bet szir- 
dije nebaszninke Zose nuola
tos sėdėjo.

Kada jau buvo beveik svei
kas, atsilankė ant kapiniu kad 
prie kapo pasimelst už duszia 
savo mylimos Zoselės tada jam 
buvo lyg lengviau. Toliaus kas
diena eitinejo ant kapiniu o 
Aluka su Juozu ant tuszczio ji 
nuo to stengėsi atkalbint.

VII.

Buvo rugepjute, visi žmones 
laukuose kaip skruzdeles kru
tėjo. Czia vėl kunigas prabasz- 
czius triusesi apie pastatyma 
naujos bažnytėlės. Szimukas, 
norėdamas sziuom, tuom prisi
dėt prie bažnytėlės, su kirviu 
rankoje tasze medžius prie szi- 
mernyku. Sesute džiaugėsi la
bai ir mistino jog prie darbo 
iszgaruos jame suvis praeitis ir 
užmirsz apie Zosele. Szvogeris 
Juozas jau norėjo su juom tai
kintis, ar duot puse lauko, ar 
iszmoket, bet Szimukas neno
rėjo ne klausyt, — vilkino vis 
ant toliau.

Praėjo trys menesiai nuo at
siradimo Szimono, pasibaigė 
tame laike vasara ir užėjo ru
duo. Nukirto rugius, jaunuo
mene pabaigus darba prie ru
giu, szoko net žeme dundėjo. 
Szimukas neima dalybų zobo- 
voje, tiktai sau laukia, rymoja 
arba įbėga ant kapiniu. Jau taip 
neverkia ant Zoselės kapo, tik
tai meldžiasi už jos duszia.

Kada taip viena karta sėdė
jo užsidun'ksojas, dirstelėjo ant 
Vislos ir in kita puse užmeta 
akia ant Tridienio kaimo, nu
žvelgė ten balta stubele Jokū
bu.

Atsiminė ir apie Marijonele, 
na ir to reikėjo jog nužvelgė ka 
toki su baltu andarokeliu.

— Kasžin, ar tai ji?
Szirdi jam suspaudė ir pra

virko. Vela atsiminė apie ne
baszninke Zosele. Jau buvo ge
rai sutemę kada sugryžo namo 
nuo kapiniu, rado da szvogeri 
su sesute laukenczius ant jo. 
Buvo persimainęs ir lyg nulin
dęs; prasze szvogerio ir sesers 
idant da ne eitu gult nes turi 
apie svarbu daigta pasikalbėt.

VIII.

Žmones pasakoja jog jeigu 
žmogų beda prisikabina, tai 
jau ir lankosi. Tuszczia ju, tu 
bedu, imkimės prie musu apsa
kymo.

Laikas sugryžt in Tridieniu 
kaima ir pažinstamus.

Jau ruduo užėjo, lapai nuo 
medžiu nukrito. Grinczioje Jo
kūbu liūdna. Kaip neteko Szi
mono, viskas adbulai eina, vi
same nesiseka. Prie Jokubu ve
la pradėjo vargas kibti.

O Mariukai

Ant galvos atrodė jog jam 
labai skauda. ir ant krutinės 
jog degina. Lupos nuo karsz- 
czio buvo pajuodę o akys persi- 
maiuufsios. Taip buvo nebega
le apimtas jog negalėjo ne eiti 
in lova, tiktai sesuo su szvoge- 
riu nunesze, nurėdė ir paguldė.

Užsineszinejo nabagėliui ant 
ilgosdr sunkios ligos. Alena ir 
Juozas'nesudėjo akiu per visa 
nakti, vafctavo ir meldėsi už li
goni. 1

Alena, būdama jaunesne už 
Szimulka, kada tėvai jųdviejų 
numirė, tai turėjo daugiau var
go prie savo apiekuno Povylo, 
kuris1 buvo naszlys ir bevaikis 
tai privalė tuosius sieratelius 
užlaikyti kaipo tėvas bet jisai 
kuobjauriausia juos kankino 
kad tik užgriebi ūki ir turtą. 
Nebuvo jisai globoju tiktai bu
deliu.

Szimukas, kaipo vaikinas, 
daugiau galėjo nukenst nes jis 
nuolatos buvo ant lauko prie 
darbo o norints būdavo jau per 
sunkiai dirba del savo amžiaus 
bet užlaikė viską ir buvo svei
kas kaip krienas o jau kiek 
Alenute prikente, tai tegul 
Dievui buvo, ant garbes.

Už tat gavo gera vyra Juo
zą, dora ir darbsztu žmogų tai 
netrukus prie gerbūvio, užmir- 
szo apie praeiti. Juozas pažino
jo Alenuke ir Szimuka nuo se ■ 
nei nes buvo isz to paties kai’ 
mo Zavislo o stubele jo tėvu 
stovėjo netoli tosios kurioje Po- 
vylas augino sieratelius; Juo
zo motina tankiai užtariavo už 
sieratelius kada Povylas juos 
baudė._ VI

Smutna buvo naktis del Juo
zo ir Alenos nuo sugryžimo Szi- 
mono, nekantriai lauke dienos 
nes ar sziaip ar taip žmogus 
greicziau duoda rodą dienos 
laike negu nakczia. Kada pra- 
szvito, nusidavė Juozas in dva
rą kur greicz'iausia gali gauti 
rodą del ligonio. Poni labai 
mielaszirdinga ir dora ypata, 
davė ant greitos Juozui gyduo
lių del Szimono ir prižadėjo 
pati atlankyti ligoni. Kada po
ne pribuvo, pamate jog ligonis 
yra tikrai blogiausiam padėji
me, liepe tuojaus nusiunst ia 
miestą parvežt daktara ir net 
pati parasze pas daktara laisz- 
kel'i apraszydama stovi ligos ir 
kad kuogreicziausia pribūtu.

Daktaras pribuvo ir Szimu
ka, gali sakyti, nuo mirties isz- 
gelbėjo.

Norints jau pavojaus nebu
vo bet da tolimas buvo nuo 
sveikatos. Liga. Szimukas rei
kalavo ne mažos priežiūros. 
Abudu, sesuo su savo vyru, ser
gėjo ligoni diena ir nakti. Se
suo tankiausia pati viena sėdė
jo prie ligonio nes tai buvo ar
timiausia jo szirdies.

Praėjo kelios dienos, karsz- 
tis pradėjo nykt; jau Szimukas 
galėjo miegot o tas ji sudrutino 
o už trijų nedeliu tai jau ir pra
dėjo vaikszeziot.

Jau sznekejo kaip reikia ir 
tada1 niekas jam nebuvo, kada 
sznekejo apie ka apie ju dvieju 
gyvenimą su malszumu.

Kada jau atgavo pajiegas, 
pats taipos-gi apsakė sesutei 
apie savo atsitikimus ir pribu
vimą in kaima Tridieni, apie 
savo gyvenimą jame ir apie 
Mariuką. Toliams apie savo

. .... .. ...

IX.
Sztai kada taip karta Mariu

ko sėdėjo prie Vislos ant kai
liuko, žiūrėdama in kita puse,' 
paregėjo valtele apie kuria ke-. 
Ii žmones szvaistesi.

Vieni atnesze žaliu szaku ir 
su tom szakom papuoszinejo 
valti.

Stebėjosi isz to Mariuką ir 
nekantriai lauke pabaigos — 
kas czia nusides.

Neilgai turėjo laukti.
Kiti vela paduoda rankas 

vieni kitiems matomai atsi- 
sveikineja, bet negirdi ka szne- 
ka.

Tame atsiskyrė kuopele, keli 
žmones o tarp ju motere su kū
dikiu sėda in valti, valtis nuo 
kraszto pasijudino ir plaukia.

Kur plaukia?
Mariuką paszoko ir žiuri in 

kur suks o klauso auseles isz- 
tempus, balso muzikes. Labai 
del jos malonus grajus! Prime-

Rodosi, po iszejimui Szimo
no, galėjo tuojaus gauti vyra 
bet taip nebuvo nes kaimo jau
nuomene susitarė del jos at- 
kept, už tai jog kada turėjo 
Szimona, tai ne su vienu neno
rėjo kalbėt, tai dabar vaikinai 
nuo jos szalinosi ir ne nemisli- 
no jos užkabint. Žmones visai 
pradėjo kalbėt ant jos ir ant 
Szimuko jog isz kokios tai prie- ! 
žasties turėjo pabėgt isz Tri-I 
dienio.

Mariuką taip apsieitinejo 
jog rodos nepaisė ir kalbėjo 
jog czionaitiniu vaikinu nete
kės ne už vieno, kad jis ir auk
so kalnus prižadėtu.

Jokūbai dasiprato jog Mari
jona ne už vieno vaikino neno
ri eiti, tiktai laukia Szimuko ir 
suprato jog labai ilgstasi jo ir 
'tikisi jo sugryžimo nes tankiai 
iszbeginejo in paupi ir žiurėjo 
priesz save. O kad tėvai žinojo 
apie praeiti Szimuko, netikėjo 
jog jis sugryž, todėl troszko isz- 
leist Mariuką už vyro kolei da 
gyvi, tai rūpinosi labai jog 
Marinka vaido nuo saves vai
kinus turėdama ant mislies 
Szimuka. Net pyko ant jos, jog 
neiszmusza sau isz galvos ta, 
kuris tiesiog atsisakė nuo apsi- 
pacziavimo su Mariuką ir aut 
tuszczio laukia jo sugryžimo.

Tėvai visaip del jos prikiszi- 
iiejo ir su gražumu ir su piktu
mu idant užmirsztu apie Szi
mona nes jau jis ant visados 
dingo del jos o ji atsake:

— Gal tai negerai, asz neži
nau, mano brangiausi tevelia!, 
kad asz jo tikiuosiu bet asz ta
me nekalta, dievaž nekalta. 
Man rodos kad kas sznabžda, 
kas nakti sapnuoju apie ji o 
kada tik szuo suloja, ar tai die
na ar nakti, tai manyje viskas 
dreba, paszoku ir begu prie lan
go pažiūrėt ar' nesugryžta.

Atsiduso ir vela pradėjo kal
bėt:

— O, liūdna mano dalele, asz 
czionais ilgstuosiu jo, o jis kur 
ten toli tarp saviszkiu bujoja, 
gal ne nemislina sugryžti. Ne, 
ne, tai negali būti, czia vėl man 
rodos kas sznabžda in ausi jog 
da ji pamatysiu. Jis tikrai su
gryž.

Girdėdami Jokūbai taip kal- 
banczia, patys nežinojo ka sa
kyti. Gailėjosi merginos ir ne
norėjo atimti vilti. Bet ka czia 
daryt? Nenorėjo uždavinėti de' 
jos szirdies. Norėjo labai idant 
užmirsztu apie Szimona ir ži
nojo jog ji taip labai pamylėjo. 
Vienok nuolatos gražumu per- 
destinejo jog labai norėjo isz- 
leist už Szimono bet kad jis 
pats nenorėjo.

Ant tuszczio buvo toji kal
ba. Jeigu žmogus apie ka mis- 
hna tai sunku isz galvos isz- 
muszti. Yra tai žmonių silpny
be. Taip pat buvo ir su Marin
ka.

— Bene asz sakau jog jis su 
.manim pacziuosis? — kalbėjo 
ji. — Saugok Dieve! man tas 
suvis ne galvoj. Asz ne už vie
no ne eisiu, ne už jo. Kur jis su 
manimi pacziuosis! Jis kito
kios paczios vertas. Bet del jo 
ne yra ant svieto paczios, jokia 
jo neverta ir su jokia jis nesi- 
pacziuos. Asz tiktai ji kaip 
broli myliu, kaip broli viena 
noriu matyt ir kaip su broliu 
meilei kalbėti. To tiktai asz 
troksztu ir to norecziau. Pama

na sau Szimuko daineles, ! 
džiaugiasi pati nežino ko, asz- 
aros pradėjo byrėti isz akiu.

— Kas tai do vieni? ko in 
czion plaukia? — kalbėjo Ma
rinka pati in save.

— O gal tai jis? gal isz tikro 
jis.

Perbrauke su ranka per kak
ta.

— Ne, ne, tai negali būti. O, 
jeigu isztikro jis, o! tai ne pas 
mus jis plaukia. Kam tiek daug 
žmonių? kas tieji muzikantai? 
Kam taip valtis papuoszta? Ar 
mes mes to esame verti?

Stovi ir da laukia.
Ir kinykai smagiai valti va

ro bet Vysla plati, da tik dabar 
ant vidurio jie.

Mariuką žiuri akis isztem- 
pus, jeszko akimi to, kuri 
troszko pamatyt.

— Tai jis! tai jis! — paszau- 
ke ir suplojo rankoms isz 
džiaugsmo.

Tuojaus nutilo, rodos savo 
akimis netiki, da pradėjo insi- 
žiurineti.

Tuom laik valtis kas kart ar- 
cziau artinosi ir jau viskas 
kaip ant delno buvo matyt, bė
ga namo, inpuola in grinczia, 
užsikabina motinai ant kaklo ir 
szaukia:

— Motinėlė brangi, ten in 
valti muzikantai... žmones ko
ki... jau isz valties iszlipo...

Motina stebėdamosi paszo
ko.

— Ka tu sakai? Ar tu proto 
atstojai? Kokia valtis, kur ji?

Jokūbas dirstelėjo per Įau
ga. Sztai jau prie vartų muzi
kantai užreže, ateiviai uždai
navo.

Grinczioje užstojo tyla. Ma
riuką iszsižiojus klauso dainos 
stovėdama viduryje aslos, nė- 
galedama žodžio prakalbėti.

O kaip toji daina buvo del 
jos maloni ir liūdna.

Muzikantai ir dainininkai 
nustojo, atsidarė vartus inejo 
Szimukas su Juozu ir Alenele 
kuriuos atvede idant pažintu 
jo busimąją pacziule.

Pasisveikinimas buvo trum
pas bet labai džiaugsmingas. 
Juozas, Szimuko szvogeris pri- 
gulincziai iszteisino Szimuka 
del ko seniau nenorėjo Mariu
kes, kada jam davė, dabar jis 
prasze idant leistu už Szimuko, 
žinoma jog greitai susitaikė ir 
tuojaus atsibuvo sugertuves.

E-he! Tuojaus subėgo jauni
mas isz viso kaimo o kada jau 
Jokūbai palaimino jauna pora, 
užreže muzikantai linksma pol

Anglija, laukdama Vokiszko užklupimo per tankus, pradėjo pasirenginet ant ju 
priėmimo, statydami visokias kliūtis kad Vokiszki tankai negalėtu pervažiuot per rube- 
žiu. Anglija nebuvo pergalėta per joki nevidoną ant jos žemes per 900 metu, nuo kada 
karalius Williamas supliekė Vokieczius prie Hastings, 1066 mete.

ka, leidosi jaunuomete in rata 
ir pradėjo szokti, net žeme dun
dėjo. Sugertuves tęsęsi beveik 
lyg vidurnakcziui jog jau ne 
vienais negale tik ėjo kožnas 
prie savo darbo.

Tuojaus netrukus davė ant 
užsaku. Po tam atsibuvo tokios 
vestuves kokiu da niekad Tri
dienio kaime nebuvo.

Szimonas ėmėsi da geriau 
prie darbo negu priesz pribuvi
mą pas Jokūbus. Sziadien 
sztant gaspadorius ir visko pil
na tvartuose ir aruoduose.

Jokūbas pavedės viską del 
Szimono da kelis metus gyve
no, turėjo spakaina buvimą bSt 
negalėjo užmirszti savo įsunaus 
Szimono kuris dingo svetimoje 
szaleleje ir abudu seneliai be
veik vienu laiku numirė.

Tai yra tikras apraszymas 
apie dora Szimuka ir Mariute.

GALAS

Į PO SZLIUBUI
ĄNT galo pasiliko vieni!

Tykumą buvo aplinkui — 
per langa szviete sidabrinis 
menulis o maža žibintis ap- 
szvietinejo jauna mylinczia po
rele, kuri taja diena buvo su- 
ri'szti mazgu moterystes.

Prigulėjo dabar vienas prie 
kito!

Jie tirpo isz laimes — jis 
szirdingai prispaudinejo jos 
rankele prie lupu ir bueziavo 
baltplauke galvele su rutu vai
nikėliu — o kalbedaihas meiles 
žodelius, paslapta numovė sau 
czeveryka nuo kojos kuris 
spaude jam koja per visa die
na....

— Ka asz matau! — suriko 
ji paregėjus savo mylimo pan- 
cziaka kurioje buvo didele sky
le.

— Ha, ka asz jaueziu, — su
riko kaip levas jaunavedis prie 
kurio iszteptu usu prilipo pri
taisyti plaukai jo mylimos o isz 
po kuriu davėsi matyt geltoni 
plaukai.

Tukstanczei minežiu jam 
perbėgo per galva apsunkyta 
nuo gerymo.

Ant galo numovė ir antra 
czeveryka ir mete in kampa — 
puolė ant keliu, 'sudėjo apsun
kyta galva ant keliu savo myli
mos ir pradėjo iszpažinti... 
Prisipažino jai jog turėjo dau
giau skolų ne kaip ant galvos 
plauku o drapanas, kuriami 
buvo apsirėdęs, pasiskolino 
isz sztoro o ir czeverykus pasi

ėmė ant bargo!..
Apsiaszarojo nebagelis. Žiu

rėjo jai in akis kaip szuniukas. 
Ji apėmė ji savo baltoms ran
kelėms ir sznabždejo jam:

— Neverk, mano mylimiau
sias... Mano tėvas užmokės vi
sas tavo skolas!

-— O mano aniuoleli! Kara
liene mano szirdies! —sukliko 
ir vėla norėjo mestis ant keliu.

Bet ji jin sulaikė tardama:
— Neklaupk, mano szir- 

džiuk nes sutrinsi paskolintas 
kelnes.

Lempuke užgeso, menulis pa
sislėpė už lovos o tatp jaunos 
poros vieszpatavo visiszkas 
užganedinimas ir meile...

Uždangalas nupuolė.

GERAI ATSAKE.

Atejas kunigas in viena mok- 
slaine užklausė vieno isz vaiku:

— Ar tu gali nusivilkti savo 
szilta overkoti?

— Taip, — atsake vaikas3,.-
— O ar meszka gali nusivilkt 

savo szilta kaili?
— Ne.
— Kodėl ne?
Valandėlė buvo tyka po tam 

vienas isz mažesniu vaikinei! u 
atsiliepė:

— Praszau jegamastelio, to 
del kad tik Dievas žino kur jo 
guzikai randasi.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Tiltai Sunaikinti Priesz Atėjima Vokiecziu

Szitas geležkelio tiltas lik os isznesztas dinamitu per 
Holandieczius kada apleidinejo tėvynė priesz atėjima 
Vokiecziu. Holandai suardė daugeli panasziu tiltu ir ge- t 
ležinkeliu kad sulaikyti atėjima Vokiecziu. ’

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation--- $---
Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

Sveikata Ligoniams
Knygele, kuri apraszo apie 350 
visokiu Žolių, Medžiu Žievių, 
Žiedu ir Szakniu su nurodymais 

delko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai. Europos 

Laivynu ir Orlaivynu, kurie dabar 
dalyvauja musziuose; ju keliu to
liai ir t. t. Tas viskas parodoma 

spalvuotu Žemlapiu.
KAINA, 35c., 3 SETAI UŽ $1.00

M. ZUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.
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Žinios Vietines Rotterdamas Užkluptas Per Vokieczius

— Po septynių sanvaicziu 
bedarbes, vela pradėjo dirbti 
Park No. 1 kasyklos, priguliu - 
ežios prie Delano Collieries Co., 
kuriose dirba apie trys szimtai 
vyru. Kasyklos buvo užlietos 
per vandeni isz priežasties tan
kiu lietu.

— Szv. Juozapo mokyklos 
vaikucziu metu užbaigimo pro
gramas atsibus Nedėlios vaka- 
ra, Juniaus-Birželio 9-ta, 1940, 
Szv. Juozapo bažnytinėje sve
tainėje, 7:30 valanda vakare 
(DST). Inžariga tik 35 centai. 
Mokslą užbaigs 17 vaikai ir 15 
mergaieziu — viso 32 vaikai.

jf Mare Paserpskiene, 521 
W. Mahanoy Avė., motina par
davėjo duonos, Jono Paserps- 
kio, 521 W. Mahanoy Ave., mi
re pas sunu, Utarninke po piet. 
(Velione sirgo per koki tai lai
ka. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos ir buvo naszle. Ve
lione paėjo isz Lietuvos ir at- 
yažiavo in Amerika apie 60 me
tu adgal. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos, Szv. Ražan- 
cziaus draugystes, Apasztalys- 
Ites ir SLA, vietines kuopos. 
Paliko sunu Joną, pas kuri bu
vo apsigyvenus, įduktere, Ona 
Ądamsiene ir sunu Frana, Ne
bark, N. J. ir Juozą, Livings
ton, Mon't. Graborius L. Tras- 
kauskas užsiėmė laidotuvėms 
kurios atsibus Subatos ryta su 
bažnytinėms apeigoms.

■—• Szesziu metu Joana, 
dukrele Lewiso Rulis, 319 E. 
Pine uly., likos pataikinta per 
iautomdbiliu priesz kuri užbė
go isz netycziu laike siautimo. 
Mergaite likos tuojaus nuvež
ta in Locust Mountain ligon- 
bute.

Tamaqua, Pa. — Utarninke, 
po piet Kunigas Juozas Szuke- 
yiezius suriszo mazgu moterys
tes Alberta Vitkau^ka su pana 
Ona Rageliute, dažiuretoja li
goniu, užbaigus mokslą Szv. 
Juozapo ligonbuteje, Readin- 
ge. Ona yra duktė Juozienės 
Džiogienes, 335 E. Union uly. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos motina.

§ Jeigu kam teisybe iszro- 
dysi tada nevidonu daug turė
si.

§ Niekad žmogus tokiu 
mandru nebūna tik kada užsi
deda sau bizni.

§ Geri žmones yra panaszus 
in muzikantus, — moka net 
ant szlekltu instrumentu isz- 
gauti gerus tonus.
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JOHN KOVAL
...KVIETKININK AS...

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu, Už 
Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus ■ 
Del Vestuvių, Ligonbucziu,

Laidotuvių Ir T. T.
Kreipkitės Pas

JOHN KOVAL

TELEFONAS, 764

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Shenandoah, pa. ISZ LIETUVOSIsz Visu Szaliu
— Jonas Adamaviezius, 438 t j t

Turkey Run, likos nubaustas 
per sudžia Curran, Pottsvilles 
sude, ant užmokėjimo doleri 
bausmes ir užmokėti kasztus 
teismo už skaudu sumuszima 
Antano Cluss’o.

— Martinas Taleviczius, 40 
metu, 114 N. Grant uly., ran
dasi vietinėje ligonbuteje nuo 
sužeidimu kokius aplaike pul
damas ant ulyczios.

— Ponstva Jokūbai Barauc- 
kai ana diena motoravo in Ma- 
lianoju atlankyti savo pažys
tamus ir prie tos progos atlan
kė redyste “Saules” nes ponas 
Barauckas yra szimt-procenti- 
niu skaitytojam per daugeli 
metu.

— William Penn plentas 
gal nebus atidarytas lyg 'atei- 
nanezios saiįvaites nes kelias 
da ne visiszkai užbaigtas.

t Ona Kaczergiene, 193 In
diana Ave., Heights, mire Pa- 
nedelio va'kara, apie 8 valanda, 
vietinėj ligonbuteje, kur rado
si apie sanvėite laiko. Velione 
gimė Lietuvoje, pribūdama in 
Amerika apie 50 metu adgal. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos, Szv. Ražancziaus ir 
Szv. Pranciszkaus draugijų. 
Paliko tris sūnūs: Joną, Can
ton, Ohio, Juozą, Weston Place, 
Clarenca, Santiago, Kaliforni
joj, dvi dukteres: Margarieta, 
Cleveland, Ohio, F. Miernic- 
kiene namie, kaipo ir broli Mo
tiejų Jakubaucka, Lietuvoje ir 
kelis anukus. Graborius Saka- 
lauckas užsiėmė laidotuvėms 
kurios invyks Sukatoje, Szv. 
Jurgio bažnyczioje, prie kurios 
velione prigulėjo.

Grand Rapids, Mich, f Ge
rai žinomas czionaitinis gyven
tojas Vincas Kapris,. 69 metu 
amžiaus, kuris kitados buvo 
gyventojum Shenandoah, Pa., 
ir Mt. Carmel, Pa., mirė Gegu
žio (May) 12-ta diena 1940. 
Velionis paliko tris sūnūs, dvi 
dukteres, penkis anukus, viena 
broli, Juozą Kupri, gyvenanti 
Grand Rapids, Mich., broli ir 
seserį Lietuvoje. Palaidotas su 
bažnytinėms apeigomis czio- 
nais, ir palaidotas SS. Petro ir 
Povylo para, kapuose Gegužio 
15-ta diena. Velionis taipgi 
paliko daugeli giminiu po visas 
dalis Pennsylvanijos. Buvo 
i 1 Saules ” skaitytojum per dau
geli metu. Lai ilsisi amžinam 
pakajui musu senas skaityto
jas.
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MUSZTYNES NAMUOSE. |
Mariampole. — Czionais yra1 

žinomi M. P-nes namai kur jajut- 
ni vyrai sueina pas merginas. 
Syki nuėjo tenai pasilinksmin
ti Stasys Žalnierukynas ir Do
mas Jaseckas. Jie rado szei- 
mi ninke ir viena mergina. Tuoj 
susėdo visi 'keturi prie stalo, 
pasistatė degtines, visi insi- 
linksmino ir jau ruoszesi nak
vynei. Bet tuo 'tarpu in ėjo ke
turi kiti jauni vyrukai: Vladas 
Kulikauskas, Gustas ir Edvar
das Sztrausai, ir Juozas Mont
vila.

Kulikauskas mete kelinta pa- 
szaipos frazių, paskui priėjo 
prie Domo Jasecko ir paklausė 
Ar toji mergina jam jau nebe
reikalinga, ar jis perleis ja 
jiems?

Jaseckas tokiu paklausimu 
insižeide ir atsistojęs kirto Ku
likauskui in žanda.

Pamatęs, kad ežia gali bud 
blogai, Jasecko draugas Žal
nierukynas pabėgo. Likes vie
nas ir matydamas, kad priesz 
keturias muszeikas neatsilai
kys, Jaseickas ir-gi leidosi bėg
ti. Deja, pabėgti ne'pasiseke: 
V. ' Kulikauskas ir abudu 
Sztrausai pasivijo ji Kauno 
ulyczioje, prie pat Evangeliku 
bažnyczios, ten ji parkirto, su- 
miuisze ir suspardė iki sąmones 
netekimo, o patys nuėjo uly- 
czia, garsiai girdamiesi, kiek 
kuris muszes.

Praeiviai rado D. Pasenka 
be sąmones ulyczioj, liszkviete 
policija; nukentejusis buvo pri
statytas in miesto gydytojo 
Dr. Gurevieziaus kabinėta, kur 
jam buvo suteikta medicinos 
pagialba ir kur konstatuota 
sunkus kūno sužalojimas. 
Mariamipo^s apygardos teis
mas Kovo 28 d., sprendė szita 
byla, kaltinamuoisius: Vlada 
Kulikauską, Edvardą Sztrausa 
ir Gustavą Sztrausa nubaudė 
po pusantrų metu sunkiuju 
darbu kalėjimo. Kaltinamasis 
Juozas Montvila iszteisintas.

RASTAS ŽEMEJE 
BEGYVENĄS ŽMOGUS.
Vilniaus.—‘ Vilniaus Balso, ’ 

korespondentas isz Kaltinėnų 
(Vilniaus kraszto) raszo, kad 
Smiltynuose tarp ežeru ir misz- 
ku, rastas begyvenąs insirau- 
ses ih žeme valstietis Kalvelis 
su paezia ir 5 vaikucziais. Jis 
tiek neturtingas ir jo gyveni
mas toks skurdus, kad du jo 
vaikai rasti beveik nuogi. Kal
veliu szeimyna suradęs polici
ninkas susijaudinės pareiszke 
kad skurdo visur pasitaiko, bet 
tokio skurdo kaip Rytu Lietu
voje, jis niekada dar nėra ma
tes.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

Skaitykite “Saule”

ATKERSZINIMAS 
KAREIVIO.

Straubing, Bavaria.—Kaime 
Mulhdorf, kaimietis Greding, 
sugryžias ant trumpo urlopo 
namo, dagirdo nuo kaimynini, 
buk jo motere laike jo tarnavi
mo kariuomeneje susinesze su 
laiszkanesziu ir susilaukė su 
juom valka. Nuskriaustasis 
vyras žodžiu pasijuto ant tokios 
žinios ir su bagnietu perdare 
jai vidurius ir krutinę baisiai 
subadė. Užbaigęs savo kruvi
na darba, pats tuom paežiu 
bagnietu persidūrė sau szirdi.

NUŽUDĖ SŪNELI DEL 
SAVO MYLIMOS.

Tiverton, Anglija.— Naszlys 
Bert Engelman, sumanė antra 
kartu apsipaeziuot bet merginti 
kuria sau iszrinko už antra pa
ezia, istacziai jam pasakė, kad 
už jo netekes nes jis turi vaika 
po pirmai paežiai kurio ji labai 
neapkente.Sztai pasiėmęs savo 
apkente. Sztai pasiemias savo 
szesziu metu sūneli pririszo 
prie sztangu geležinkelio, o 
pats pasislėpė girraiteje lauk
damas aut prisiartinanezio trū
kio kuris sumaltu jo sūneli.

Kaimynai pranesze apie din
gima vaiko isz namu ir prane
sze apie tai policijei. Kada a- 
tejo pas ji, instates naszlys už
sidarė grinezioje ir pradėjo 
szaudy't in policija, užmuszda- 
mas viena, o du pažeido mirti
nai. Tada policije panaudojo 
aszarines bombas ir tokiu budu 
privertė pasiutėli ant pasida
vimo.

NEPAPRASTAS BERANKIS 
PRIESZ TEISMĄ, KURIS

NUSTEBINO VISUS.
London, Anglija.— Nepa

prastas reginys atsibuvo vie
nam isz czionaitiniiu sudu, ku
ris nustebino susirinkusius 
žmonis, sudžia ir advokatus.

Kada sūdąs atsidarė, pasiro
dė darysią jaunas žmogus, be 
abieju ranku, kuris mandagiai 
prisiartino prie stalo. Pirm te, 
uždare duris su koja, tokiu pat 
budu ir kepure nusiėmė nuo 
galvos ir insidejo in kiszeniu.

Kaip pasirodė, tai tasai 
žmogus atėjo paduoti skunda 
priesz locnininka cirkuso. Ta
sai berankis kurs vadinasi Gar- 
doni Feratto, gimė Italijoj, kur 
užbaigė kelias gimnazijias, po 
tam rodėsi su cirkusu. Isz ma
žens būdamas berankiu iszsila- 
vino tokio mitrumo, kad kojo
mis galėjo sau 'patarnauti pa- 
nasziai kaip su rankomis. Tos 
kojos jam davė gera (pragyve
nimą, nes kur tik pasirodė, tai 
žmones isz jo stebėjosi.
Kada liko suraszyta protokolą, 
advokatas pakvietė ji, kad pa- 
siraszytu ant skundo, ir visi 
nemažai nusistebėjo, kada be
rankis greit nutraukiąs cze- 
veryka nuo kojos, paėmė 
plunksna ir grąžei pasirasze 
ant dokumento.

JAPONAI NETEKO 50,000 
KAREIVIU, IN TRIS 

SANVAITES.
Chungking, Kinai. — Gene

rolas Kvang-Szei-Chin, apreisz- 
ke, kad Japonai neteko 50 
itukstaneziu kareiviu in laika 
trijų sanvaicziu. Keli tuks- 
taneziai Japoniszku kareiviu 
taipgi ikos sužeisti. Vakarinė
je dalyje Kinu, Japonai likos 
visiszkai supliekti ir turėjo

Sztai orinis paveikslas nutrauktas miesto Rotterdamo, kur atsibuvo kruvini musziai
tarp Holandijos ir Vokiecziu. Roterdamas turi geras pristovas kurios labai prisiduotu 

Vokiecziams priesz Anglija.

Žemiaus naujus elektrikos 
žiburius gausit musu sztore 
kaipo ir visokiu kitokiu e- 
lektrikiniu prietaisiu.
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NĖRA VABALU

“READY KILOWATT”
Tavo Elektrikiszkas Tarnas

... del Elektrikino Virimo! Taip 

yra lengva del tuju, kurie yra nepa- 
prate su elektriku virti lengvai ska
nius valgius, czedinimas laiko... 
darbo.. .lengviau ir be jokio ru- 
pesezio ir virimas buna tik juokai!

Yra tai užganadimas virti val
gius tokiu budu, kuris priduoda 
moterims smagumą, prailgina joms 
gyvenimą, jaunysta ir patogumą 
...jeigu naudoje Elektrikini Pe- 
cziu, del virimo visokiu valgiu!

Pennsylvania Power & Light Company 
ir pas Savo Miesto Kromininkus

linkės.
trauktis szalin isz tosios apy-

NUBAUSTAS SKUPUOLIUS 
KURIS NENORĖJO PIRKTI

TABOKA.
Vilnims.— Pas Irapcziu Juo

zą Tamoszaiti, ateidavo vie
nais žmogelis, su labai ilgais 
pirsztais. Krome stovėjo puo
dai su trintu taboku, o kitas su 

medum. Kupcziaus tarnai nu
žvelgė, kad tasai ponulis lan
kei inkiszdavo ranka in ipnoda 
trinto laboko, kuri uostydavo, 
pasiėmė sauja ir iszeidavo. Ta
da susitarė pagialbininkai pa
daryti jam iszposa in vieta su 
taboku, pastate puodą su me
dum o su taboku padėjo toliau. 
Sztai ant rytojaus atėjo tasai 
ponulis, indejo ranka in puodą

manydamas, kad in taboka, bet 
greitai isztrauke ranka, nes in- 
kiszo in puodą su medum ir 
nieko nesakydamas greitai ap
leido kroma, girdėdamas pas
kui saves szirdingus juokus 
gizeliu. i

§ Jeigu žmogus apie laime 
negalvotu, tai in žvėrį pana
szus butu. _ ; '




