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58 METAS

TURKAI PRIESZ RUSIJA
Isz Amerikos

Senas Pustelninkas

MOTERYS
STRAIKUOJA

mažai bus pastatyta del szios
žiemos.

Trumanas Sako
Visam Svietui
Reikia Taikos

New York mieste apie 750,000 žmonių laukia nauju namu,
CUKRAUS NĖRA
Neperka Mėsos Nes bet del szios žiemos nesulauks,
nes czia politika insimaisze, ir
WASHINGTON, D. C. —
Perbrangu
prie politikos prisidėjo ir kaszValdininkai pranesza ir prisitu nepastovumas. Kontraktopažinsta kad tikra beda su cuk
NEW YORK. — Buezieriai riai dabar nesiskubina, nes jie
rum. Jie dabar sako kad szeijau nujauezia kad jie negali j laukia kad valdžia panaikintu
mininkes jau seniai sako ir ži
perdaug imti už mesa, nes1 jr namu kasztu ir randos suvarno, kad dabar randasi mažiau
szeimininkes neperka dabar žymus kaip buvo padaryta su
cukraus negu net per kara. Jie
kai mato kad per brangiai ima. mesa.
kaltina visas tas jurininku
Mesa už kuria tik ana diena
straikas, ir sako kad nieko ne
buezieriai reikalavo doleri ant Net ir Los Angeles mieste,
bus pakol visi jurininkai nu
svaro, jau sziandien kasztuoja , kur daugiausia buvo nauju na
stos straikave ir eis in darba.
mu pristatyta, apie 200,000
tik szeszios deszimts asztuonis
Bet kad ir jurininkai pradės
žmonių liksis be namu del szios
centus.
žiemos. Ir visur vieni kaltina
dirbti, kad ir laivai vėl ims
Ir
visztiena
ima
atpigti.
Tik
kitus. Darbininkai sako, kadi
plaukti, vis ims mažiausia visa
Willis R. Willey, 66 metu
kelios
dienos
atgal
svaras
viszmenesi pakol pradės in muša senelis kuris kaip pustelnin
jie nori dirbti, bet darbo jiems
kraszta gabenti cukru.
kas sau vienas gyvena sena tienos buvo trys kvoteriai o da neduoda; kontraktieriai sako
kad jie tavoro del statymo ne
Ne vien tik szeimininkes at- me troke, laiko baltas žiur bar tik pus-doleris.
jauczia kai cukraus negali gau kes, kiaules, sziuniukus, szuNew York mieste buezieriai gauna. Tie kurie tuos statymus
ti, bet ir visokį duonkepiai, sal nis, szeszkus ir net kelis vil jau ima Lozorių giedoti. Jie remia ir savo pinigus deda in
dainiu darytojai ir net fabri kus. Jis pareina isz Spokane, skundžiasi kad dabar daug mo- naujus namus sako kad jie ne
kantai. Tie kurie visokius gėri Washington, ir sau su tuo sa teru ateina in buezerne, pasida gali už taip pigiai pastatyti na
mus, kaip tai saide, ginger-ale vo senu troku važinėja po vi ro ir nieko nepirkusios eina ki mus kai viskas, tavoras ir dar
NEW YORK. — Turkijos atstovas, Hudaro sako kad jie turės savo sa Amerika. Bostono polici tur. O czia tai tik pradžia. Kai bininkas tiek daug kasztuoja. tikisi pagelbos isz Anglijos ir
biznius užsidaryti jeigu dau ja ji suaresztavo kai vienas tik da daugiau mėsos pasiro Boston reikia apie 500,000 Amerikos. Ir ežia ne vien tik seyin R. Baydur, New York Taikos Konferen
giau cukraus negaus.
isz jo vilku inkando vienai dys buezernese, tai szeiminin nauju namu; Washingtone Graikams, pavojus, bet ir Ang
kes ne tiktai ka pasirinks, bet apie 160,000 žmonių reikalauja lams ir Amerikiecziams, nes to cijoje pareiszke, kad jo krasztas yra prieszinDabar jau tokia beda su tuo mažai mergaitei.
cukrum kad net ir už sztampas
ir susijieszkos kur geriau ir pi nauju namu. Ir tas pats kituose kia unija nukirstu visa musu gas nusistatymui, kuris duoda per daug jiegos
negalima gauti. Szeimininkes
giau. O kas da svarbiau, jos ne miestuose kaip Pittsburgh, At- susisiekimą su rytais.
NAMU
didžiosioms tautoms, kurios gali panaikinti indabar kad ir su sztampom ne
greitai užmirsz tuos buezierius (lanta, St. Louis, Miami, Balti
ir sztorninkus kurie taip jas Į more ir kitur.
gali pirktis cukraus.
SAN V IN INK AI
statymus ir iszmesti inneszimus kurie joms ne
stramužino.
O Žydeliai ir kiti panaszaus
Brangiu namu, palo ežiu ir
patinka. Visa jo kalba buvo pakreipta in Ru
plauko biznieriai dabar net
Patys buezieriai ir sztornin- visokiu fabriku yra gana ir
Randos
Prižiūrėjimas
|
siulina szeimininkems cukraus
kai dabar skubinasi viską isz- daugiau yra statoma, nes tenai
sija, kuri dabar nori kad Konferencija patvir
kiek tik juos nori. Gali kad ir Ne Visi Užsiregistravo! parduoti, nes jie mato kad dau visi pasipiniguoja, bet darbo
tintu Sovietu pareikalavimus pasisavinti Tur
sziandien vis szimta svaru cuk
guma maisto atpigs. O jie pa žmogeliui namus niekas nenori
raus nusipirkti jeigu mokėsi WASHINGTON, D. C. —
tys brangiai mokėjo ir dabar statyti, nes sziandien keli tukkijos Dardanelles Salas. Sovietu delegatai
LONDON, ANGLIJA. —
kvoteri ant svaro.
Visi žmones kurie namus isz- mato kad jie gali net ir in sky staneziai doleriu pelno tai ne
Dabar Anglija, Amerika ir net
pertrauke jo kalba kelis sykius, sakydami kad
randavuoja kitiems, ar kurie le inlysti jeigu greitai neiszpar- pinigai.
Rusija
susirūpino
nors
kiek
10 ŽUVO GAISRE patys gyvendami ant randos, ir, duos tuos daigtus už kuriuos
greicziau gražinti visus karo jis tik atkartuoja ka jis pirmiau buvo sakes.
nuo saves kitiems parandavuo- jie taip brangiai mokėjo.
belaisvius in j u krasztus, nes
EAST HAMPTON, CONN. ja, turi užsiregistruoti tam tik Aplamai imant, matyti kad VISU SLAVU
szitie belaisviai sudaro dideli Delegatas Huseyin Baydur sake: ‘Kariszki gink
•— Mrs. Florence Clark Nelson, rame Randu Ofise, “Area Rent jau seniai reikėjo visus tuos su
VIENYBE pavoju visoms tautoms. Dau lai ir galingos armijos daug gali nuveikti, bet
46 metu amžiaus motina žuvo Office, ’ ’ arba ten kur pirmiaus varžymus ant mėsos kasztu pa
giau negu 7,000,000 Vokiecziu
gaisre su devyniais savo vai eidavo gauti savo knygas del naikinti. Dabar, kai nėra nu
ir Japonu yra belaisviais sveti žmonių ir vieszpatyscziu geras žodis yra daug
ISZ
PARYŽIAUS.
—
Susi

maisto
perkarta,
“
Price
Con

kais, kai j u namas užsidegė.
statyta kiek valia imti už šva
galingesnis.’ Sovietu delegatams szito jo kal
kirtimai ant Graikijos rube- muose krasztuose.
Gaisras prasidėjo nuo inkaitu- trol Board.”
ra mėsos, tai vienas biznierius
sio pecziaus, ir taip greitai ta Szitas pareikalavimas yra kitam nepasiduos. Jeigu Mosz- žiaus su kaimynais Slavais ro- Jau yra dedamos pastangos ba baisiai nepatiko, jie norėjo ji sustabdyti, bet
maža, vieno augszczio narna valdžios instatymas ir už tai tie kis už doleri parduoda, tai ido kad Bulgarija, Yugoslavija visus tuos belaisvius greicziau
apsupo kad ugniagesiai, nega kurie neužsiregistruos gales Joszkis dviem ar trim centais i ir Albanija tariasi sudaryti gražinti in Vokietija ar Japoni nepasiseke.
(Vienybe arba Unija priesz ja, bet praeis keli metai pakol
lėjo prieiti in laika juos iszgel- būti valdžio nubausti.
pigiau parduos. Ir Moterėles'
bet. Apart motinos žuvo: Mrs.
susiras kur pigiau ir geriau ir i Graikija. Visi tie krasztai krei-, visi bus sugražinti. O kiti tie
szis laivus, kurie buvo uoste, ir
Valdžia jau pasiuntė savo
AMERIKOS
,
piasi
in
Rusija
pagelbos
priesz
belaisviai
niekados
nesugrysz.
Mary Hali, 19 metu amžiaus,
taip privers visus kitus pigiau
visur kitur Laivynas kviete vižmones peržiureti kas ir kiek
Graikus.
Juo
ilgiau
szitie
belaisviai
tuMrs. Betty Yeltema, 23 metu
pardavinėti ar isz biznio eiti.
LAIVYNO SZVENTE sus in sveczius.
žmonių kur neužsiregistravo
Graikijos
valdžia
sako
kad'
res
laukti
stirnoje
szalyje,
amžiaus, Rita Clark 17 metu
-----į Prezidentas Trumanas pasaAlbanijos ir Yugoslavijos ka-pu0 laWau Jie ‘"P?1“ ir Pa«ieža
amžiaus, Edith Nelson 15 metu Scrantone ir Pottsville. Paskui
NEW YORK. — Amerikos ke prakalbas, sakydamas kad
jie eis per Carbon, Schuylkill, TRYS MILIJONAI
reivfai vis puola ant Macedoni- lies ant ta kurie juos laiko ne"
amžiaus, Christine, 14 metu
Laivynas iszkilmingai
ap-, visam svietui dabar reikia taiamžiaus, Chapin, 12 metu am Luzerne ir Lackawanna Apy REIKALAUJA NAMU I jos miesto žmonių ir visus nori laisvėje.
vaikszczioja savo Laivyno kos ir broliszko sugyvenimo,
žiaus, Charles 9 metu amžiaus, gardas.
------- Į taip iszgazdinti kad jie Graiku Kareiviai, kurie kara pralai- Szvente arba Diena Nedelioje. bet jis perspėjo kad taika ir
John 8 metu amžiaus ir Jac Tie kurie iszrandavuoja NEW YORK.
Daugiau valdžios ir pilietybes iszsižade- me j o yra dabar privereziami Szita szvente tęsęsi per tris die broliszkumas turi būti parem
queline, tik szesziu menesiu kū kambarius ir visi kurie laiko negu trys milijonai žmonių vis tu ir prie Komunistu prisi- dirbti praseziausius darbus be nas kada Laivynas visiems
tas geru apsisaugojimu ir apsi
dikėlis.
vieszbuczius, (hotelius) turi reikalauja ir jieszko namu glaustu,
veik visai už dyka. Juos dabar Amerikos piliecziams parode ginklavimu.
pirktis ar randavuoti. Dabar
Kai gaisra prigesino ir buvo taiposgi užsiregistruoti. Taip
I Szitie nesusipratimai ir susi- priverezia atstatyti miestus savo galybe. Ant visu savo lai Laivyno Sekretorius James
daug
žmonių
gyvena
pas
savo
galima prie sudegusio namo sau sanvininkas kurie ant ran
1 kirtimai dabar duoda tiems | kuriuos jie per kara sugriovė. vu, kurie yra iszskirstyti po vi Forrestal per savo prakalbas
gimines
ar
kokiuose
laužuose
.J Daugiau negu penki milijonai sa svietą, Laivynas kele iszkilprieiti, ugniagesiai rado visus dos iszleidžia viena ar daugiau
ikrasztams proga susivienyti ir'
sužeistiemsiems kareiviams liar
in
viena
koki
kambarį
hote-i
susigrudusius prie duriu. Ug kambariu taipgi turi užsiregis
1 pastatyti viena galinga kariuo- Vokiecziu kareiviu da yra Ali- mes ir surengė parodas.
gonbutyje pasakė kad mes,
lyje. Ypatingai, daug kareiviu
niagesiai spėja kad greicziau- truoti.
I mene priesz Graikus. Tokia jentu nelaisvėje; o karas jau Blogas oras ir lietus kiek su darbuodamies del taikos turi
kurie pargryžo isz vaisko ir apsia vienas isz j u besiskubinda Szitas registravimas nėra
' vienybe susidarytu isz dvide- pusantro meto kaip užsibaigė. vėlavo Laivyno eroplanu paro me vis laikyti pirma vieta apsiženijo, dabar negali rasti nei
mas iszbegti užkliuvo ir par painus. Reikia gauti tam tyczia
i szimts keturiu milijonu žmonių Rusijoje randasi apie keturi da, kurioje dalyvavo net keturi siginklavime ir
: liktis tvirti ir
puolė ir visi kiti ant jo susikro-Į tokias popieras ant kuriu rei keliu kambarėliu apsigyventi. į1 nuo Juoduju mariu ligi Adria- milijonai Vokiecziu kareiviu
szimtai
eroplanu,
pasikėlusiu
galingi.
ve nes nieko negalėjo matyti kia pasakyti kiek kambariu Chicagos mieste, kur žiemos I tikos juriu ir nukirstu Graiki nelaisviu. Jie turi dirbti ant nuo laivu prie uosto. Laivyno
yra gerokai szaltos ir žvarbios,
per durnus.
laikote ant randos ir kiek jums
susisiekimus ir ja isz visu ukes ir fabrikuose kur jiems eroplanu paroda buvo virsz Admirolas William F. Halyra apie 800,000 žmonių be najos

sey, kalbėdamas Waldorf-As
•n! pusiu apsuptu.
beveik visai nieko nemoka už Floyd Bennett Field.
Edward Clark, motinos bro tie randauninkai moka ir kiek mu. Czia statoma daug nauju
toria vieszbutyje prasze Suvie
lis iszmusze langa ir iszszoko pirmiau mokėjo.
namu, bet del visokiu nepalan Kaip tie krasztai tikisi pa- j u darba. Francuzijoje yra apie Tukstancziai žmonių buvo nytu Tautu Konferencijos užisz to deganczio namo.
SKAITYKITE “SAULE” kiu aplinkybių ir kliueziu labai gelbos isz Rusijos, taip Graikai
(Tasa Ant 4 Puslapio)
apžiūrėti tuos dvideszimts sze(Tasa Ant 4 Puslapio)

A merikos Laivynas Apvaikszczioja Savo Diena New Yorke;
Vokiszka Bomba Padare Daug
Bledies Esslingen, Vokietijoje;
Sukilimai Indijoje 26 Žmones
Luvo 50 Sužeisti

Karo
Belaisviai

ji__ __

SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

kerszyti už tokias žvieriszkas jokio prisirengimo jiems stem ynyrrn A ATI T UAXTI7I?
tybese vis da varga vargsta, jie virstat. Man teko gaut drabuže
žmogžudystes?
iasi atsakyti
žmogžudystes? Nugi,
Nugi, rengiame
rengiame g
giasi
atsakyti ir
ir pasiaiszkinti
pasiaiszkinti VEIEKAMU KUlNrE“ ISZ LIETUVIU VAI- vis da praszo pagelbos ir para liu. Jus turbūt, žinojot, kad jie
'liet vienuolika laivu su maistu įp taip vis giliau ir giliau in- ! RENCIJA REIKA
man tiks. Sakau daug kartu
KUCZIU GYVENIMO mos.
ir kitokiais reikalingais daig- klimsta in savo žodžiu pinkles,
lacziu. Meldžiausi ant to naujo
tais pasiunsti jam įsai už dyLAUJA UNIVERSAL
Lietuviai vaikiicziai po kele raižamcziuiko ir prasziau Dievu
EUROPOJE
tu metu pirma karta žmonisz- lio Jums daug sveikatos. Da
Isz Bucharest ateina žinios ka! Mes jam siuneziame malsmais-1 “Amerikiecziai
piliecziai,'
kiau apre ngti Amerikos Lietu meldžiuos už Jusu mamyte, te
kad Rumunijos Taryba rengia- to, drabužiu ir net ledui daryti kurie nepasinaudoja proga bal
Antrajam pasauliniui karui viu page1 os dėka. Pavyzdžiui,
si iszsikraustyti isz savo krasz- maszinas. Kuriems velniams suoti Utarninke, Lapkriczio,
TRAINING’
veli ir kitus. Mano moeziute ir
pražvangėjus Europos pelenuo sziomis dienomis gautas praneto ir keliauti in Amerika >ar ki-' jam reikia ledo ?! Gal kad ge (Nov.) penkta ir nepaiso apie
n. A
•«
• • • se ir isztaszkvtuose miestuose' szimas, kad Danijoje Nyminde- gi praszo Jums pasakyt, kad
tas szalis, nes jie nujauezia kad riau galėtu kitu Amerikieeziu rinkimus, paveda savo vota ir
dabar maldose Jus atsimins
kai tik j u krasztas pasiraszys' lavonus supakuoti ir mums baisa tiems kurie sziandien vi:  Amerikos Mihtanniai ir kaimu03e szimtai takstan.| gab stovykloje, kur sutelkti vi- kartu su savo trimis sūnumis,
Taikos Sutarti su Rusija tai parsiunsti!
somis galiomis stengiasi su Vadai Ir Garsus Civiliai czin žmonių liko be nastoges. si Lietuviai, Liepos 13 d., lan- kuriu nesuranda.
.
„
,r
.. ' Kovojanczios kariuomenes ban kesi Danu kataliku vyskupas
Sovietai rubejius uždarys ir
-----------------griauti musu laisves papro-'1
siubuodamos isz vienos i)r. Suhr. Ta proga buvo ruo- “Man Lenkijoje geriau se
visus kurie nepripažinstia Ko Prezidentas Trumanas neno- ežius ir musu nepriklausoma Ragino Suv. Valstijų o
munizmo in kalėjimus uždarys. 11 prisipažinti kad jis nėra gyvenimą ežia Amerikoje kuri Kongresą Pravesti ^Blll krypties in kita
pirmyn n sziamos iszkilmes. Piaisitaike, kas, negu mamytei. Asz jau se
®
atgal, kartu su slavini szlave ka i kaip tik tuo metu Danijos niai suradau sau darbo, ganau
Pats Prezidentas Groza jau( toks mokytas ar apsukrus kaip isz tikro yra pabėgėliu uostasi1
phrdave visus savo namus ir Rooseveltas buvo. Rooseveltas ir laimes szalis. ” William B. On Military Training’ Į lukstaaieziuis civiliniu gyvento- Lietuviai gavo Amerikos Lie- pas Lenką gyvulius. Mano pa
dėjėjai yra szuniukai: Molis ir
-------- ju. Tame baisiame sūkuryje vi- tuviu siustą per BALF drabulaukus ir rengiasi in Szveicari-: buvo invedes nauja mada savo Douglas, Pennsylvanijos Vals’| pasikalbėjimais su laikrasz- tijos Direktorius del Suvienytu NEW YORK. — “Militari- si žmones nukentėjo, bet, tur žiu ir kitu daiktu siunta, kurio- P'sota, o miaiža's lėliukas manes
ja iszvažiuoti
jeziu atstovais. Jis atvirai ir bej Ra jonu Republikonu Komiteto nis Pasiruoszimas Panaszus in but, daugiausia mik ent ėjo vai-1 je buvo nemažai drabužiu vai labai neklauso ir vis pabėga.
ki ...zjums. Anot vieno Danijos ’ Mano mamyte dažnai mane apNors ir mums ežia, Ameriko 'jokio pasirengimo kalbėdavosi, vadas, su szitais žodžiais visus Gaisro Apdrauda. Mes netikini kucziai, su levais ir be tėvu!
I lanko ir nuolat verkia, kad maje trumpa ir trūksta mokytoju,!| su lai'kraszitininkais ir redakto^ perspėjo kad visiems yra parei kad musu namas degs ir neno- Daiba.r isz pacziu vaikucziu Lietuvio'žodžiu: “Dėka gera- I
Iriais ir jiems in visus ju klau- ga votuoti.
rime kad jis degtu, bet iszsiim-j lupu tenka iszgirssti apie ju per-1 szird'žiu Amerikos Lietuviu, i no kojytes yra suskilusios, bet
g vis datįgiau ir daugiau musu
!asz 'biinu linksma.' kada mamy
mokytoju daibar jieszko darbo simus žodžiu tu0 Pacziu laikn
“Per sziuos rinkimu ,” to am gaisro apdrauda, kad save gyvenimus ir vargus.. Beveik kurie atsiuntė rūbu, drapanų
visi vaikai, nežiūrint ju am- vaikuoziai buvo papiioszti ga- te mato, nes jai ir taip daug
kituose krasztuose.
Mbar'ant vietos atsakydavo. Roose- liau tese Douglas, “bus nusta- apsisaugojus.”
vargo yra, o klai asz hunu vie
žiaus, vos tik pajiege, turėjo na graižini.”
(daug
važiuoja
. . -p niusu mokytoju
.
- veltas galėjo taip daryti, nes jis lytai ne tik valdžios, bet ir viso Tuos žodžius Dr. Kari T.
na, verkiu ir meldžiuos už tevean Vokietija, mokinti vaikus, buvo nepaprastas politikierius i musu kraszto politika ir atei- Compton, prezidentas “Massa sunkiai dirbti užgyventu!. Lie-, Lietuviu vaikucziu yra ir
. užv ,kitus TLietuvius.
• ,
...
J
.. liūs ir
ir
taip
sau
gabus
ir
tuvoje
per
keletą
kartu
jie
ap

mokytas
\,
es
sziandien
atsiradome
|už tai, kad jos tenai gauna 'be
Lenkijoje, kurie ten labai
chusetts Institute of Technolo
žmogus
ir
pats
gerai
suprato
ir
kasus,
kartu
su
suaugusiais,
politikos
kryžkelėse.
Tu,
kaipo
vargsta ir patys sau turi užsi Linkiu Jums daug, daug lai
veik dvigubai mokėti ir pragy
gy,” ir žinnomas atomines en
kasė; Vokietijoje, prievartai
mes ir dėkoju visu vaikucziu
venimas daug pigesnis. Ir kita žinojo laikrasztininku amatu. pilietis, turi savo balsu, savo ergijos ekspertas vartojo savo
dirbti duonos kąsni. Sztai vie
vardu už dovanas.
priežastis yra kad mokytojoms I Jis galėjo visa diena su redak- “votu” pareikszti ar tu prita kalboje Konferencijoj apie buvo pristatyti prie ūkininku na mažute Lietuvaite raszo:
“Nijole.”
daltar yra
yra proga
proga keliauti
keliauti į
dabar
ir toriais kalytis ir jiems nieko ri szitokiam sauvaliszkam val- “Military Training,” kuri in- (hauru), dirbo nuo saulėtekio1 “Asz Jusu niekad nemaeziau,
'daug svieto pamatyti. Ir kita “OPasakyti. Dažniausiai jis isz' ,iymlJi jr suvaržymui kuris vi- vyko Spalio (Oct.) 5 d., Roose iki tamsumos, ir už tai gaudavo jj bet žinau, kad esate labai gerafj Nuteriotuose Europos kraszj Jus, turbūt, labai mylite mažus tuose daug yra tokiu Nijoliu,
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riai.”
laikrasztis ateis. Vėlinu jums
ėjo ir insidemejo kiekviena1
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sebandė palyginti ji su ana mote jau jos meile, bet vėl mansti— To namelio nebuvo czia Kad asz pributau in Pittsville,
Juozukas — Per padotkus
Viską, asz supratau, bet ka
dineziu
dome
ir
jiedu
atsisuko
rim. Nebuvo tarp jųdviejų nie nau delko ji nori su manimi
tryls metai atgal, sake jis Pau Nubausti koki tai neiszmaneli,
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supratome
vienas
kito.
Paskui
kadangi jam rodės nepaprasta — Kada? Paskui jis paklau tėvas dirbo prie geležinkelio už
mano vaike.
nu kambariu palapine, kuri
Kad jis no tokis,
asz
keikiau
save
kad
neisztatokiem czia sėdėti. Jo sprendi so Stankaus.
sarga.
stovėjo bent penkiasdeszimts
Juozukas — Bet tai teisy
Nes vyrukas doras,
mu,
vyras
iszrode
per
trisdePagalinus pasijutau asz esąs riau ‘1 Imame. ’ ’ Ir dabar asz už be kunigėli! Juk mano tete
— Trys metai atgal.
žingsniu nuo kelio netoli sriau Pasikalbėjom kėlės valandas,
szirats metu. Jis turėjo ilgus — Tu ja vedžiojais del, del tvirtai prie jos pririsztais. Ma tai nesikeneziu .savimi.
to. Tarp kelio ir pirkios buvo
Džiaugėsi isz manes,
Už trijų metu asz pamaeziau ana diena kalbėjo mainytai
plaukus,
ruda
veidą
ir
prastus
no
galvoje
atsirado
ta
kvaila
goru
laiku?
lopas, gal akro didžio, dirba
Kad pribuvau,
vietiniam laikraszty maža ži jog kad per tuos prakeiktus
rukus.
Moteris
taip
pat
iszro

mylėtoju
mintis
kuri
neviena
mos dirvos; prie sriauto ganėsi
— Ne. Asz ja mylėjau. Asz
Su juom suėjau.
nute apie jos vestuves. Perskai padotkus, tai visus mus pa
vargo
sukome
veikta.
Jos
de
pražudo.
Man
ome
rodytis
kad
kuinas ir karvepalaike. Tai bu
buvau ja insimylas. Ji daug,
Mat vyrukas su durniais
tęs, asz susirinkau savo daik ims velniai!
veidais buvo ląszuotas, liesas ir
1)0
jos
/asz
negalecziau
gyventi,
vo vienas tu liudnuju reginiu
neužsidėjo, raukszletas, visa jos pavidala labai daug nesmagumo man
tus ir iszvažiavau. Daugiau iki
Neužmirszkite Guodotini Skai*
kokius pasitaiko matyti. Ma Ant ju praszymu in vietas
padare. Asz ir dabar nesijau- kad būtinai asz turiu turėti ja. sziol jos nemaeziau. Kaip ji,
liudijo
kad
ji
nesza
sunkia
tytojai,
su prenumerata ui
žytis vienas jis stovėjo; o apie
cziu taip kaip bueziau galėjas Ir isztikruju mano gyvenime vargsze, persimainius. Turbut laikrasztiatsilygint
ne oj
“
Saule
”
kurie apie tai uipasiliko nemaloni skyle su ja
ji buivo prisidraike sziaudu, Už tai kerszino Taradaika, naszta.
jaustis jos nepažines.
tnirszo ir prasze idant nesulaikyti
jos gyvenimas susideda isz kar- laikraaacaio. PASKUBINKITE I I I
persiskyrus.
kukuruzui virkszcziu, ir žabu Bet asz pirmau iszsznipinejau, — Stebėtina kad tuodu ga — Bet, jai tokia.
cziu dienu.
kurios, matoma, buivo naudoja Ar naujiena teisingai sudedu, lėjo czia atneszti, Paulius ,— Trys metai atgal ji buvo Asz pradėjau iszsireikszti jai
sznabždejo draugui. Bet Stan
savo mintis: bandžiau ja pa Stankus nutilo.
ma kurui.
visai
kitoniszka.
Visai
kitokia.
Tada talpinu in laikraszti, kus negalėjo to girdėti; jis bu
— Ir tada ji buvo pernaiva, “Talmudo Paslaptys”
imti
in
rankas,
bet
ji
szaltai
—Kas czia gali gyventi!
Ji buivo patogi. Ji buvo viena
Ir kaltus isz baru,
sprendžiant isz tavo pasakoji Apie Žydu Tikybos Prisaky
vo
perimtos
tos
poros.
Trupu

mane
stūmė
szalin.
“
Nustok!
Toliau sake Balys.
Nes užteisybe, ginu nekaltybe. ti szypsanezios, ypatingai pri tu merginu kurios, norėdamos,
mo. Tai kaip lengvai galėjo bū mus. Labai užimanti Apysaka.
Asz
ne
tokia
kai
tu
manai,
”
ji
— Dirbdami ta žemes lopeli,
iszvaro vyra isz proto.
::
Tiktai 150
::
*
*
*
sake. “Asz tave myliu,” sakau ti tavo gyvenimas suardytas, Saule Publg. Co., Mahanoy City, Pa.
merktos jo akis dabojo ta mo Paulius nusijuokė.
jie cziia gyvena. Asz nesupran
sake Paulius.
Kitam mieste inkurtuves
terį, kurios nepaprastas žvilgs — Tu visada persižiūri. Da asz. Ji ant to tylėjo. Asz nega
tu kaip jie iszminta, sake Pau
— Kaip suardytas?
buvo,
Susimildami, jeigu iszkeliaunis taip pat laikės nustatytas bar gali matyti kur tu butum lėjau jos suprasti. Taip man ne
lius.
—
Ji
juk
jau
praeitos
kar

Ir muzikantai pribuvo,
nate in kita miestą ant apsigy
ant Stankaus. Jiedu prasilenkė turėdamas ta boba. Tavo jau pasitaiko su kitomis mergino
— Per laikus ta vieta stovė
tos
žmogus.
Arba
tuojau
tokia
venimo ir geidžete permainyti
jo Apleista kaipo nederati lau Pargabeno guzutes ir alaus, nieko vienas kitam nepasisaky-' nais gyvenimas, taip sakant, mis. Bet pagaliau ji nustebino bus.
Taipgi da ko daugiaus,
laikraszti, prisiunskite savo se
darni,‘bet Paulius galėjo maty butu pasibaigęs. Džiaugtas kad mane. Niekada asz neužmirsziu
kui. Bet ve, atsirado koks ne
— Ji yra tik dvideszimts
Ir
pradėjo
visi
szokti,
to
vakaro.
na ir nauja adresu ir miestą ku
ti kaip daug jųdviejų akys pa atsitiko aplinkybes kurios ju
laimingais ir susisuko sau lizdą,
tryju metu. Su manim ji visai
Guzutes
nepavydėjo,
Mudu
iszeiome
prie
ežero
ir
riame gyvenot ir apsistojot, nes
sisakė.
kai uolu erelis. Ar tu supranti
du
perskyrė.
kitokia
butu.
Tik
žiauras
tega

— Kas jai? Jis paklausė — Ji butu buvus mano, bet man rodos atsisedova toj pa lėjo ja tokia padaryti in taip be to, negalime jum siuntinėti
gyvenimą, Petrai ? Asz nežinau Tuojaus apsvaigia musztis
pradėjo, Stankaus, praėjus, bet Stankus
ežio j vietoj kur jiedu dabar sė
iaikraszczio in nauja vieta.
kas gali taip iszsiskyres isz
tarp
musu
pasitaikė
mažas
netrumpa
laika.
Ir keli biles darbe buvo,
tylėjo. Rodos savaime jis atsi susipratimiais. Labai mažas ne di. Asz jaudinaneziai paėmiau Kartas nuo karto Stankus Daugelis praszo idant permai
žmonių gyventi. Tikrai turi
būti nemažiau nuobodus kaip Konia kožnas dalyvas gavo, grįžo da pažiūrėti in ta moterį susipratimas. Asz ja tris mene jos ranka. “Tu negali taip,” Ji žvelge in ta puse kur sėdėjo bu nyt adresa, prisiuncziu savo
Jeigu visi, tai ir naminiai gavo, kuri lydėjo ji akimi.
sake, pasitraukdama nuo ma
varda ir pravarde bet nepaduo
ir skurdus czia dienu stumi✓
vus
jo
mylima,
ir
sumates
ja
su
sius
tesivedžiojau
bet,
sėski

Puikos inkurtuves I
nes.
da kur gyveno ir in kur iszva— Varge!
m as.
vyru
pasikeliant,
jis
tarė:
“
Ei

mės
czia.
“Karolina,” asz sakiau, jos
*
*
*
žiavo. Tokiu laiszku sziandien
— Tavo pažinstama?
k Pauliufe nusiszypsojo.
name.
”
Jis parode in žalia veja.
nesuprasdamas. Jos vardas yra
aplaikome daug, nes svietas la
— Kodėl?
— Sviete visko netrūksta. Vienam pleise, balukas buvo,
Jiedu susėdo. Stankus pra Karolina. Tada ji vadinos Ka Jiedu seke paskui ta pora. bai maiszosi, o del mus yra ne
Žinoma be pesztyniu
— Labai ypatingai judu paBet, bet. Tu žinai ta szokeju
Vyras ir moteris ėjo iszlengvo,
dėjo pasakoti ta kas jame gi rolina Stevens.
reikalingas sukimas galvos
neatsibuvo, sižiurejota vienas iii kita.
daina.
susikabinę
ir
stumdydamiesi,
liausiai knibždėjo.
Už valandėlės, kada asz vėl
jieszkoti po visas knygas isz
— Taip, ji mano pažinsta
Gere ir szoko,
Stankus atsiduso. Jis jaute
tartum
butu
tik
pradeje
mylė

—
Susipažinau
asz
su
ja
szo

bandžiau paimti ja in savo ran
kur musu skaitytojas rasze
tvirta norą pradėti tininiuoti, Kol proto galvoje pritruko. ma. Ji buvo mano mergina.
tis
du
jaunuoliai.
Moteris
pa

kiu
saloje.
Tada
ji
buvo
patogi
kas, ji staigu nustvėrė mano
laiszka ir kur seniau gyveno.
Paulius akimi perleido savo
Taigi ant galo susibarė,
arba szvilpti ta liudnia, judisuko
in
kelia,
paskui
isz
kelio
labai patogi mergina. Patrau ranka ir suspaudė taip kietai
Jeigu prisiunsite sena ir nau
dranga nuo galvos iki kojų.
Ir musztis nutarė,
nanezia ir malonia melodija.
kianti mergina, nors ir buvo kad asz nusigandau. Rangomis in taka ant tos skurdžios pir ja adresa, tai greieziau galėsi
Policijautas atėjo,
Stankus buvo lamstus, laibas
’ — Tai valandelis poeto im
paprasta, naiva, kaip ir daugu nuėjo mano kūnai. “Gal ji stai kios apie kuria Stankus su me permainyt ir greieziau gau
Panczius
uždėjo,
gražus,
ir
neiszrode
per
dvidepulsas, niekas kitas. Teisybei
ma nepiasimokinusiu mergai- gu neteko proto?” — Pamans- Paulium apgailėtinai kalbėjo site laikraszti. Kitaip ant mus
Ir
in
lakupa
užrakino,
szimti
metu,
nors
ir
sakes
esąs
tas Jieiatatinka, už valandėlės
eidami prie ežero.
cziu. “Jus studentai surengia! tinau.
nerugokite, jog Iaikraszczio ne-,
Kur
ramiai
silsejosi,
dvideszimts keturiu. Paulius
žemam balse iszreiszke savo
gražiu szokiu. Turėdami szoki “Žinau,” sake ji, “žinau. Stankus suspaudė draugo aplaikote. “Saules” Redyste
Pakol pasiutimas neiszejo,
nomone Stankus.
nepamirszkite manės pasiva Vyrai. Tu klausi ir klausi ma peti.
Balukas
buvo
puikus,
Jiedu pasisuko isz kelio in
Pasiskaitymo Knygeles dinti,” ji man sake. Asz pa nes kada tik mudu iszeiname: — Czia ji gyvena! Vargsze!
Ten
nebuvo
tamsumėliu,
Asz turiu ja pamatyti. Asz tu ISTORIJE api8 Ha 182
taka paežerių. Ežeras, apgleb
ėmiau jos antrasza; artinantis Ar tu mano, ai’ tu mano?”
----------------- iszo iszlins, AlPenkios Istorijos apie Burike sekaneziam baliui parasziau
riu
ja
pamatyti,
sako
Stankus.
tais da nuogu aržuolu ir suote- Apszviestu pulkelis žmonelių,
“Taip, bet tu in tai vis tyli.”
yva in virszu iszkils, Kaip uimos, ramiai snaude atmuszda- Kurie tautai varda gera duoda, ir Burikas, Kareivis ir Velnias; jai laiszka. Ji davė man atsa “Dabar asz pasakysiu, no Jiedu sustojo ir žiurėjo in ta
iaikyti sveikata ir apsaugoti
Ir del saves paguoda.
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko kymą nurodydama kur jos pa
iszskirta varginga palapine.
mas apsupa savo tvinkstanri?
”
szeimynele nuo lygu,Verta Necziam pavirszyje. Aplink vis Randasi ten ir keletą merginu, pasaka); Užliekos isz Senovės lūkėti. Taip mudu ir pradėjo Asz nutirpau, mainydamas — Karolina! A, Karolina!
užmirszt, Kaip dagyvent 100
kas buvo gudu, gedulinga; ne- Kurios lenda prie vaikinu, Padavimu; Peary ant Žemgalio me draugauti. Vienas dalykas iszgirsti baisu žodi kuris gali — pats sau kalbėjo Stankus.
metu, Pamokinimai, Apie boba
Szokt gerai moka,
(Atminimas isz keliones in Le kuriuo ji mane pykino tai buvo mudu perskirti. Tylėjau.
Viduje užsižiebe tamsus,
ka negalėjo savo liežuvio su
Tai ir vyruku nestoka.
dinius
Krasztus).
96
pus.
.
.25^
liūdnas
žiburėlis.
GALAS.
atsisakiiiejimas
mano
pasiūly

Neužmirszkit atnau
“Asz tavo. Imk mane,” pa
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
Vyrukas kuris fundina,
Trys
Istorijos
apie
Irlanda
mu. Po szokiu asz vadindavau sakė ji nepaleisdama mano ran
jinti savo prenumerata už laik Tai ir pas save pasivadina,
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
arba Nekaltybe suspausta; Ro ja in restauranta užkasti; ji sa kos.
raszti “Saule.” Del daugelis
Istorija apie “AMŽINA ŽY maina oro, Ožka isz Dzūkijos,
Jai nefunidina,
bertas Velnias; Medėjus; Kaip kydavo: “Asz turiu ko valgyti “Tu mano?” Nežinau kaip DĄ.” Jo kelione po svietą ir Geros rodos, Gailinga ypata,
laikas jau pasibaigė ir apie tai
Tai jai nemeilus toks,
praneszeme! Bizni be pinigu Bet bus gana, turiu užtylėti. Kuzma Skripkorius liko Tur- namie.” Karta asz nupirkau asz žioptelėjau tuo du žodžiu. liudymas apie Jezu Kristų.
Galybe Meiles, Juokai, Raganting
Ponu.
78
puslapiu,
..
200
jai
neprasta
dovana;
ji
nepri

sunku varyti, ypatingai lai'k‘ ‘ Asz tavo; asz tave myliu. ’ ’
20 Centai.
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
Saule
Publishing
Co.,
ėmė jos. Asz negalėjau supras Asz cziupau ja in glebi.
raszczio, kuris sureikalauja
SAULE PUBLISHING CO., ba kaip ir visos Bobos. 150.
Mahanoy City, Pa.
Pirkie U. S. Bonus
ti kodėl ji taip daro. Asz abejo Ji pastūmė mane.
kožna doleri. ACZ1U!
Mahąnoy City, Pa.
Saule Pub. Co., Mahanoy Citj
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"SAULE” MAHANOY CITY,

Žinios Vietines
— Utarninke, Spalio - Oct.
29-ta diena, pripuola angliaka
siu szvente “Jono Mitcliello
Diena. ’ ’ Kasyklos nedirba.
X Ketverge pripuola pas
ninkas priesz Visus Szventus.
— Ketverge taipgi pripuo
la “ Ilalloween. ” Ta vakara
jaunuomene pasiredia in maskas ir visokias apredimus
vaiksztineja po pažinstamus,
dainuodami ir szokdami, už ka
aplaiko mažas aukas. Tas yra
daroma kas met ta vakara
priesz Visus Szventus.
— Ateinanti Petnyczia pri
puola pirma diena Lapkriczio
(IJov.).
—- Ponia W. Stockeliene,
dukterys Marie Macėyiene ir
Agnieszka Durenkiene ir josios
vyras Jurgis, visi isz Girardvilles, motoravo in miestą su rei
kalais, taipgi atlankė ‘Saules’
redakcija, nes ponia Stockeliene yra musu sena skaitytoja, ir
sako: “Saule” skaitau jau suyirsz 30 metu ir be jos negaliu
apsieiti, nes randasi daug nau
jienų ir visokiu puikiu straips
neliu isz* kuriui turiu dideli
džiaugsma skaitydama.”
Szirdingai acziu visiems už
atsilankymu.
— J. Kunigonis isz miesto
atsilankė in “Saules” redakci
ja atnaujinti prenumerata del
gavo tevelems ponstva V. Kunigoniai Frackvilleje. ‘Saule’
myli labai skaityt, nes randasi
daugeli naujienų isz visu szaliu svieto. Acziu už atsilanky
ma.
t Sirgdamas per du metu,
Matiejusas Mažieka, nuo 819
E. Pine Uly., numirė Seredos
vakara 10:45 valanda namie.
Velionis pribuvo isz Lietuvos
daugelis metu adgal ir dirbo
kngliakasyklose, o per dvidcfizimts metu laike saliuna po
Virsz minėta vieta. Buvo narys
Szvento Juozapo parapijos.
Paliko savo pacžia Jeva, duk
terį Evelina ir sunu Alfreda,
taipgi po-vaikus; Mare, pati
Juozapo Balonio, Philadelphia,
Pa., Blanczia, pati Edvardo
Bankio, mieste ir Vinca Urlicka namie; taipgi seserį Margareta Samoloniene, Brooklyn, N.
Y. Laidotuves invyko Panedelyje su apiegomis Szvento Juo
zapo bažnyczioje 9 valanda ry
te ir palaidotas Owl Creek ka
pinėse Tamaqua. Gra'borius L.
Traskauskas laidojo.

Frackville, Pa. f Kazimieras
J. Gernitis, nuo 145 So. Broad
Mt. Ave., numirė Seredoj po
piet namie. Velionis kitados
dirbo prie Packer Nr. 5 angliakasyklose. Gimęs Lietuvoj.
Prigulėjo prie Apreiszkimo P.
M. Lietuviszkos parapijos. Pa
liko dideliame nuliudime savo
paczia Benigna; trys dukterys:
Mare namie; Teresa ir Valerija
East Orange, N. J., du sūnūs:
Jurgi ir Edvardą namie; broli
Vincą isz Brooklyn, N. Y., taip
gi broli ir dvi seserys Lietuvo
je. Laidotuves invyko Panedelyje su Szv. Miszomis Apreisz
kimo P. M. bažnyczioje 9:30
valanda ryte ir palaidotas pa
rapijos kapinėse.

Darželyje
Maža Mariute stovi prie
krėslo darželyje ir verke.
Kokis tai ponas sėdėdamas
ant krėslo, užklausė Mariu
tės:

Vyrams Rojus

Hunter Kolegija, New York mieste yra didžiausia mote
rims kolegija ant viso svieto. Per septynios deszimts penkis
metus szitoje kolegijoje vien tik merginos ir moterys moki
nosi, bet dabar jau insileidžia ir vyrus. Apie tūkstantis
pargryžusiu kareiviu, veteranu stojo in szita moterų kolegi
ja. Czia veteranas Gil Alexander, isz Jamaica, Long Island,
N. Y. nesza mergaicziu knygas. Nors jo abi rankos pilnos
knygų jis ta savo darba rodos labai myli.

Visu Szventuju Iszvakaris

NASZLAITELIS

AMERIKOS
LAIVYNO SZVENTE

BALTIMORE, MD. — Gražus rytas, nematytas vos tebe(Tasa Nuo 1 Puslapio)
pradejo isz vidunakties ristis;
kai staiga duriu skambutis su
skambėjo Ponios Žuramskie- drausti ir panaikinti ta baisia
nes namuose. Ji priėjo prie du sprogstanczia “Atom” bomba;
riu atidarė, bet isz pradžių nie bet tuo paežiu sykiu jis mus
ko nemate, paskui net nustebo, perspėjo kad mes dabar negali
nes sztai ant duriu slenksczio me rankas nuleisti ir laukti tos
buvo vaikutis, deszimts menei taikos, bet turime būti pasii ruosze ne tik draugus sveczius
siu amžiaus. Žuramskiene kad
tiski tai butu ir sumindžiojus 1 ir kaimynus priimti, bet ir nuo
ta vaikiuką, kuris buvo palik prieszo atsiginti.
tas ant jos duriu slenksczio. Admirolas Chester Nimitz
kalbėjo Indianapolis mieste.
Žuramskiene su savo vyru tuojaus patelefonavo policija ir Jis aiszkino kad mums ir szian
dien reikia galingo Laivyno,
kai policijantai pribuvo, jiedu
kad nepaisant ka mums kokie
prasze kad jie paliktu ta mažu
mokslincziai sako apie naujus
ti su jais pakol policija suras jo
ginklus, priesz kuriuos laivy
motina.
nas bus bejiegis, dabar tu gink-'
Vaikutis gražus, garbinio- lu neturime ir ju nėra. Tai pa
tais rudais plaukais ir pilko kol tokius ginklus mes iszrasimis akutėmis. Jis buvo suvy me ar prieszas pagamins,
niotas in paklodpalaike, kuri mums kariszki laivai reikalin
iszrode daugiau kaip mazgote gi.
negu pala vaikucziui.
Admirolas E. W. Styer, kal
Žuramskiu Juozukas, ketu- bėdamas Wichita mieste Kan
riu metu vyrukas atsikėlė ir sas, sake kad submarinai, po
norėjo žinoti ar czia jo sesute vandeniniai laivai bus visu
kurios jis garnio jau seniai krasztu vartuojami ateinancziame kare.
prasze.
k
Visos prakalbos per Laivyno
Policija dabar jieszko to vai- Szvente buvo apie taika, bet
kuczio motinos, kuri ji paliko tuo paežiu sykiu ir apie apsi
ir apleido. Jie sako kad jie turi ginklavimą, apie broliszka
vilties motina neužilgo surasti. meile ir kariszkus ginklus. Ma
Žuramskiene sako kad ji nori tyti kad karininkai ne per daug
laikyti ta vaikuti pakol polici vilties turi in tas Taikos Kon
ja suras jo motina ar parūpins ferencijas.
jam tinkama vieta. Žuramskienes motina gyvena Minersville,
Pa., mieste, kuriai ji pranesze DRAIVERIU
szitas netikėtas žinias.
STRAIKOS BAIGIASI

Szvent-Vakaris Arba
Halloween
A

.

Y.

NEW YORK. — Troku draiveriai, kurie iszejo ant straiku
dabar jau rengiasi susitaikinti
ir gryžti in darba. Vieni jau va
kar gryžo in darba, kiti szian
dien gryžta, o visi jau stos in
darba szia sanvaite. Kai kurios
kompanijos nenori sutikti ant

nustatytu sanlygu, ir sako kad

Visu Szventuju Iszvakaris sziandien yra tikros vakaruszkos ir vaikams szposu vakaras, kada visi baliavuoja ir
durnavuoja. Bet szitos szventes senovėj e nebuvo szposams
ar visokioms kvailystėms.
Isz pradžios Visu Szventuju Iszvakaris tai buvo tikra
szvente, kada senieji burtininkai visokius burtus spėjo ir
taikino dienas ir metu laika prie atsitikimu. Burtininkai
geriausia bizni vare per szia szvente.
Žiloje senovėj e Airisziai szventai tikėjo kad kur ten ur
vuose prie Cruachan ir Cannaught buvo ju kraszto vartai in
pekla. Kai kurie spėja kad tarp Airisziu prasidėjo szitos
szventes apvaikszcziojimas.

Senovėj e visi tikėjo kad obolio lupyna, gražiai nulupta
iszspes ar iszburs mergaites ateiti kaslink vedybų ir vaiki
no pasirinkimo. Sziandien nors mes netikime in tos obolio
lupiuos burtus, bet visgi obelius kepsime ar lupsime taip
kaip senovės burtininkai darydavo. Sziandien nei Jonukas
nei Vincukas netiki ir visai nieko nežino apie tuos Airisziu
kfaszto vartus in pragara, bet jis isz iszdykumo savo Susie
do vartelius nukabins ir kažin kur juos nunesz tik del szpo
su.

AGRICULTURAL WASHINGTON
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*
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Every Wednesday
1:30 to 1:45 P. M.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
— Ko tu verki mano merguke?
Mariute — Asz noriu kad
ponas man atiduotum mano

pyraka!
Ponas — O kur jisai?
Mariute — Vai, vai, tu sė
di ant jo!

joms per brangiai atseis. Troku
draiveriai dabar gavo algas pa
J Tie kurie tiki in burtus kelti trisdeszimts viena centą
daug visokiu paaiszkinimu ant adynos ir dirbs tik keturias
ir burtu žino kaip laime lai deszimts valandų in nedele.
muže prisivilioti priesz Vi
sus Szventuosius.
MUZIKANTAI

Užkabink ant duriu kugelaiti, kringeli arba kaip czia
sakoma “doughnuta.” Kiek
žmonių praeis po jo tiek me
nesiu turėsi laukti pakol ta
vo sužiedotinis ar jaunikis
pasirodys. Arba du tokiu
kringeliu pakabink
nuo
szniuro. Parink berneli ir
mergele in lažybas. Kuris
pirmiau isztekes ar apsiženys.

Inmesk dvi adatas in stik
lą vandenio. Patemindamas
kaip tos adatos tame stikle
kruta gali inspeti kada tu su
savo mylimąją susitiksi.
Jeigu tu gimei per Visu
Szventu Vakara tu gali savo
ir kitu sapnus iszaiszkinti ir
isz sapnu ateiti ins peti.

Jeigu nori dažinoti koks
ar kokia yra tavo szirdies
drauge ar draugas, tai pasi
imk zerkola, veidrodi ir ant
paskutinio trepo in skliapa
pažiūrėk in tazerkola ir ten
pamatysi savo mylimąjį ar
mylimąją.
(
Ir nepamirszk ta nalkti in
dangų pažiūrėti. Tenai tu pa
matysi ragana jojant ant
szlotos.
į
_______________ \
Pirkie Ų. S. Bonus Sziadięn!

MILIJONIERIAI
CHICAGO, ILL. — Muzikantai, kuriu darbas rekordus
arba tas plokszteles daryti, ku
rias met ant viktorolu grajiname dabar gavo algas pakeitė
50-ta nuoszimti. Trylika kom
panijų pasirasze ant szito kon
trakto ir kitos neužilgo pasiraszys.
|
Sulyg szitu kontraktu tie
muzikantai gaus $27 už pen-’
kiolikos minueziu darbo, o jei
gu užims ilgiau negu penkioli
ka minueziu, tai kiekvienas
muzikantas gaus $9 už kiekvie
nas penkias minutas daugiau
darbo. Jeigu reikes ilgiau
praktikuotis ir ruosztis tai mu
zikantas gaus $4.50 už kiekvie
na kvoteri valandos už savo
darba.
Į
Mes net bijomies iszrokuoti
kiek toks muzikantas gaus per
diena, nes musu skaitytojai
i
mums netikėtu.

AR JAU
INSIPYKO?
TIK

VIENAS
BUDAS

Iszvalyti
JOVALA
WASHINGTONE

Tai Užvaryti
Radikalus
Burokratus
IR
SUGRAŽINTI

TEISETINE
KONSTITUCIJOS

VALDŽIA.

Balsuokite
Už
Republikonus
UTARNINKE
LAPK. ■ NOV. 5-TA

PAKARTUOJAME

Balsuokite
Visa
Republikonu
Tikieta

REIKIA
DARBININKU
LONDON, ANGLIJA. —
Kai kitur eina kalbos apie be
darbe ir kai tukstaneziai
vaiksztineja be darbo, Anglijos
valdžia nusiskundžia kad Ang
lijoje labai trūksta darbininku.
Tie kurie apie tokius dalykus
žino, sako kad dabar Anglijoje
yra daugiau negu du milijonai
darbu be darbininku. Nors
1 Anglijos fabrikai diena ir nak
tį dirba ir daug visko pagami
na, bet dauguma viso to yra
iszsiuneziama in užsieni palai
kyti užsienio parmone. Angli
jos gyventojai pyksta ir ruguoja kad jie daug reikalingu
daigtu vis negali pirktis.

Anglijos valdžia sako kad
Anglai dabar galėtu daug vis
ko parsitraukti, bet viskas per
brangu, ir, isz kitos puses Ang
lijos valdžia labiau rūpinasi
palaikyti savo reikalus užsie
nyje.

Kaip czia pas mus, taip ir te
nai Anglijoje, darbininkai per
daug nesirūpina savo darbu,
jie ima vakacijas, straikuoja,
ar tik taip sau susimanstina ir
neeina in darba.
Per kara tukstaneziai Vokiecziu belaisviu dirbo Anglijoje.
Jie dabar gryžta in savo kraszta. Valdžia dabar stato apie
350,000 nauju namu, bet da
apie 300,000 reikes jeigu norės
namu klausima iszriszti.
O didžiausias klausimas tai
kaslink mainu arba kasyklų.
Anglai nenori dirbti in mainas
ir gana. Apie szimtas tukstancziu mažiau dirba mainose, ka
syklose sziais metais negu per
nai. O anglių reikia ne vien tik
del szilumos, bet ir del fabriku.
J eigų valdžia nepasiskubins
iszriszti szita mainu klausima,
tai neužilgo apie 2,000,000 žmo
nių neteks darbo fabrikuose.
Anglijoje dabar net ir jau
nus vaikus ima in darba ir val
džia pavėlina vaikams mesti
mokslą ir stoti in darba.

KARO BELAISVIAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

»

700,000 Vokiecziu belaisviu. Ir
jie isz czia neturi vilties būti
iszlaisvinti del keliu metu.
Visi szitie belaisviai yna bai
siai didelis pavojus visoms tau
toms. Ne tik tai kad jie pyksta
ir pagieža lieja, bet už tai kad
ir visiems tiems krasztams kur
jie randasi nėra in sveikata,
nes kai vergai ar belaisviai
maiszosi su piliecziais, jie, kaip
kokia liga užkreczia savo ne
apykanta ir kitus.

Istorija apie Amžina Žydą.
Jo kelione po svietą ir liudymas
apie Jezu Kristų. Per paczta
20 centai. Adresas:
“Saule” - Miahanoy City, Pa.

PASIUNSKITE

REPUBLIKONUS

IN KONGRESĄ
Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laikraszti ‘ ‘ Saule. ’ ’ Del daugelis
laikas jau pasibaigė ir apie tai.
LITHUANIAN Division,
praneszeme! Bizni be pinigu
sunku varyti, ypatingai laik-' Republican State Committee
raszczio, kuris sureikalauja
kožna doleri. ACZIU! —
j

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS
GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu,
Vestuvių Ir Kitokiams
::
Reikalams
::
520 WEST CENTRE STREET
Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA.
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