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Bagocziaus Žmona Labai Susirgus Szunystes Padangėse; Laikas
. :. L T

Kubos Sukilėlius Pamokinti; Jie
Eroplanus Vagia Su Visais

Keleiviais

Mary Florsheim Picking 
Jones, trisdeszimts asztuo- 
niu metu amžiaus czeveryku 
fabrikanto žmona ežia su sa
vo vyru, dainininku Allan 
Jones in Los Angeles, Calif.

Folicijantai buvo pranesze 
kad ji norėjo nusitrucinti. 
Jie ja nuveže in ligonine kur 
daktarai sako ji randasi pa
vojingoje padėtyje. Kai mes 
szitas žinutes ir szita pa
veikslą buvome gave, tai ji 
dar vis buvo be žado.

Folicijantai sako kad jie 
ja rado ant lovos be žado kai 
ji buvo susibarus su savo vy
ru. Jiedu buvo apsiženyje 
in Las Vegas, Nevada, Gruo
džio menesyje.

Jos vyras nesutinka su po- 
licijantais ir sake kad jo 
žmonai buvo galva praskel
ta kai ambulanso nešikai ja 
nesze isz to kambario ir ji 
netyczia iszpuole ir taip gal
va prasiskėlė. Jis sako tos

paisakps apie jos norėjimą 
nusižudinti visai neteisybe.

Daktaras Caryle P. Imer- 
man, jos asmeniszkas dakta
ras sako kad jis dar negali 
pasakyti ar ji dabar be žado 
už tai kad jai netyczia galva 
buvo praskelta, ar kad ji per 
daug, daug nuo nemigo lie- 
karstu paėmė, norėdama nu
sižudinti.

Liginines virszininkai laik 
rasztininkams nieko neisz- 
dave, nieko nepasake ir ju 
neinsileido.

Folicijantai sako kad Po
nios Jonės duktė, septynioli
kos metu amžiaus Ellen Pick 
ing, užtiko savo motina be 
žado. Ji policijantams pa
sakė kad Jones ir jo žmona 
labai daug ger^ ta vakara ir 
paskui labai susipesze.

Jos vyras Jones yra pa
garsėjęs tarpu losziku ir 
dainininku; jis pareina isz 
mainu.

HAVANA, CUBA. — Kubos 
kraszto sukilėliai pasirinko la
bai keista būda save po visa 
svietą pasigarstinti.

Pasimokinę isz Sziaurines 
Korėjos Komunistu, jie yra 
pradeje vogti eroplanus su vi
sais keleiviais.

Jiems ne gana buvo vogti 
Amerikieczius, priversti juos 
eiti in kalnus, ir paskui paleis
ti juos kai Amerikos valdžia 
pareikalavo. Bet dabar jie jau 
taip insidrasine kad jie preky
binius eroplanus vagia su vi
sais keleiviais.

Tik ana diena jie pasivogė 
dideli eroplana ir privertė la
kūną pasukti in j u nustatyta 
vieta. Lakūnas stengiesi jiems 
pasiaiszkinti kad ta viėta per

BANKIERIUS
NUTRl

dideliui eropla- 
eko nepaisė, nie-

maža tokiai 
nui. Bet jie 
ko neklause "ir privertė ta la
kūną. nusileisti.

Eroplanas nepataike in ta 
maža aerodroma ir septynioli
ka žmonių žuvo. Szeszi Ameri
kiecziai žuvo toje visai nerei
kalingoje nelaimėje.

Ir kas cziaimums dar svar
biau tai kad 
eroplana i 
kraszte, in 
Reiszkia jie 
musu valdži;
tik jie, bet ir ju vadai, visi to 
kraszto sukilėliai.

Czia aiszkiai buvo kariszkas 
žygis,
tarp Amerikos ir Kubos krasz
to. ’

te sukilėliai in ta
Įlipo Amerikos 
Miami, Florida, 
rra ar turi būti 
i atsakomingi. Ne

Penki sukilėliai buvo nu- 
szauti, nužudinti ir keliolika 
buvo sužeista, pirm negu poli
cijantams pasisekė ta gauja 
numalszinti ir iszskirstinti.

zTa gauja sukilo pareikszti 
žmonių nepasitenkinimą kad 
tu autobusiu strytkariu ir 
traukiniu kompanijos pabran
gino keliones bilietus, tikietus. 
Visos takios susisiekimo kom
panijos yra po valdžios prie
žiūra ir vaidinimu, ir už tai 
žmones dabar pyksta ant val- 

Daug Amerikiecziu, iki sziol d^ios.
parode užuojauta tiems Kubos 
sukilėliams. Bet dabar pasiro
do kad jie nėra jokios užuojau
tos verti. Tie sukilėliai, su savo 
tokiomis szunystemis prarado 
paskutinius savo draugus ir 
užtarėjus, Amerikoje. Dar ir to 
nebuvo gana; jie insikiszo in i 
savo kraszto laisvus rinkimus 
ir su grasinimais ir smurtu 
gąsdino žmones ir insake jiems 
nebalsuoti.

Visa tai Sukilėliams nepade
da bet baisiai kenkia, nes jie 
parodo kad jiems laisve rupi, 
bet savo užgaidu varinėjimas 
ir gyva diktatoryste, kaip bu-

suardįnti susisiekimą vo Vokietijoje po Naciai ir 
kaip dabar randasi Sovietu 
Rusijoje.

DU FREITAI
SUSIMUSZE

Vienas Inžinierius 
Sužeistas

Prezidento Patarėjas

NORI ISZTREMTI
ERNA.K"

Isz Amerikos
EROPLANAS

SU GINKLAIS

Del Kubos Sukilėliu

Lakūnas Suimtas

kur jis veže tuos .ginklus ir kas 
buvo ji pasisamdęs.

Kai tik tas lakūnas buvo su- 
aresztuotas, už keliu minueziu 
kitas eroplanas greitai nusilei
do su kitais rubežiaus sargais, 
kurie ta eroplana buvo seke isz 
Tarentum miesto.

Per visu eroplanu radija bu
vo iszeje insakymai suiimti 
szeszis tokius eroplanus, kurie 
yra intarti, kad jie veža karisz- 
kus ginklus Kubos sukilėliams.

MORGANTOWN, W. VA. - 
Dvieju inžinu mažas “Beech- 
eraft” eroplanas, kuris veže 
ginklus Kubos sukilėliams, bu
vo sueziuptas ir jo lakūnas su- 
aresztuotas.

Rubežiaus sargybos agentai 
apsupo ta eroplana, kai jis nu
sileido in Morgantown pasiim
ti daugiau gazolino. Jie sako 
kad tas eroplanas buvo iszskri- 
des isz mažo aerodromo in Ta
rentum, Pa., apie dvideszimts 
myliu nuo Pittsburgh, Pa.

Carl Endress, Rubežiaus sar
gybos virszininkas, isz Buffa
lo, N. ¥., sako kad suaresztuo- 
tas lakūnas yra 35 metu am-. 
žiaus Stuart Sutor, isz Hileah, 
Florida. Jis sako kad eropla
nas buvo prikrautas karabi
nais ir kitais kariszkais gink-

TRAUKINYS
IR TROKAS 

SUSITRENKĖ

Du Vyrai Užmuszti
MILFORD, CONN. — Du 

vyrai žuvo ir keli kiti biivo su
žeisti, kai trokas ir New Haven 
geležinkelio traukinys susi
trenkė prie kryžkelio.

Žuvo traukinio firemonas, 
Waldemar Balunas, isz Water
bury, ir troko draiverys, 32 me
tu amžiaus Allister Pryde isz 
Bridgeport. Inžinierius John 
J. Morrisey isz Waterbury bu
vo labai pavojingai sužeistas, 
kaip ir trys keleiviai.

NEW YORK, N. Y. — 
Policijantu Daktaras Coroner, 
Edgar W. -Krentzman, isz 
Stamford, Conn., visus nuste
bino kai jis pasakė kad bankos 
virszininkas, 51 meto amžiaus 
Nelson Bennett Brothwell bu
vo nutrucintas, ir kad ta tru- 
cyzna buvo jam duota per ilga 
laika.

Policijantai buvo visa ta jo 
mirties klausima užbaigė, mis- 
lindami kad jis nusižudė. Da
bar tas jo mirties klausimas 
yra visu policijantu darbas ir 
pareiga isztirti.

Brothwell, morgieziu bankos 
virszininkas pasimirė Sausio 
21-ma diena savo namuose. Jis 
buvo Christian Science Tiky
bos. Szitos tikybos žmones ne
tiki in daktarus ar in ligonines, 
ir už tai nei vienas daktaras 
nežinojo apie jo sveikata ar 
nesveikata.

Jis buvo palaidotas be jokio 
daktaro paliudinimo. Vasario 
menesyje jo lavonas buvo isz- 
kastas ir daktarai iszagzami- 
navojo jo lavona ir rado kad 
jis buvo nutrucintas.

Detektyvas Lynch sako kad 
jo mirties klausimas dabar yra 
policijos tardomas. Jis sako 
kad jo žmona Olga ir jo trys 
suaugę vaikai, nuo pirmos 
žmonos buvo tardomi ir klau
sinėjami, bet nieko isz to neisz- 
ejo. Jis sako kad nei jo žmona 
nei jos vaikai nėra ežia intarti.

Jis sako kad jis dar nežino, 
bet tikisi dažinoti kaip ar kas 
jam ta trucyzna buvo davės.

Raszytojas Nėra 
Pageidaujamas 

Rusijoje
*

lais.
Lakūnas tyli ir nesako isz

Pirkite U. S. Bonus
PLATINKIT “SAULE”

/

LONDON, ANGLIJA. —
Nobel Prize premijos laimėto
jas, raszytojas Boris Pasternak 
dabar yra paskelbtas kaipo ne
pageidaujamas asmuo Rusijo
je. Sovietu vadai dabar reika
lauja kad jis butu isz Rusijos 
isztremtas.

Maskvos Raszytoju Draugi
ja suszauke ypatinga susirin
kimą per kuri buvo inneszta ta 
raszytoja Pasternak išzmesti 
isz Raszytoju Draugijos. Jeigu 
taip invyktu, tai raszytojui 
Pasternak nebūtu vietos viso
je Rusijoje. '

Jis jau buvo iszmestas isz 
Sovietu Raszytoju Draugijos, 
už tai kad jis parasze ta knyga, 
užvardinta “Doctor Zhivago,” 
kuria dabar visi Užsienyje 
skaito, iiY kurios žmones Rusi
joje negali už jokius pinigus 
nusipirkti, nes ji yra visoje 
Rusijoje uždrausta.

Jis dabar visur, po visa Ru
sija yra vadinamas iszdaviku, 
iszgama ir kapitalistu pa- 
dupezninku.

Keli Amerikiecziai yra pa- 
siuline jam ne tik darba bet ir 
apsigyvenimą Amerikoje, jei
gu jis ežia atvažiuotu ir apsi
gyventu.

Sovietai niekados tokios 
garbes nėra susilaukė, kokia 
szitas raszytojas yra užsitarna
vęs, bet jie dabar nenori tos 
garbes pripažinti ir reikalau
ja kad jis tos garbes atsisaky
tu.

DEL BALSAVIMO
' - ' ...» ~T—— . - '
Dvi Valandos Nuo 

Darbo

GREENVILLE, OHIO. —
New York Central freitas va
žiuodamas in Vakarus, susi- 
musze su kitu tos kompanijos 
freitu, kuris važiavo in Pietus. 
Nelaime atsitiko apie sep
tynias mylias nuo Greenville 
miesto.

Valstijos policijantai sako 
kad du pirmo freito inžinai ir 
penki antro freito karai nusi- 
verte nuo rieliu.

Pirmo freito inžinierius 
buvo sužeistas, ir tai tik visai 
mažai. Niekas kitas nebuvo su
žeistas.

NEW YORK; N. Y. —
Priesz .rinkimus, Darbo komi- 
sijonierius, Isador Lubin pri
mine visiems fabrikantams ir 
kitiems bosams kad kiekvienas 
darbininkas gali paimti dvi 
valandas nuo darbo, kad jis 
galėtu eiti balsuoti, votuoti.

892 MOTERYS 
SUARESZTUOTOS

JOHANNESBURG, AFRI
KA. — Policijantai suareszta- 
vo asztuonis szimtus devynios 
deszimts dvi moteris in viena 
diena., kai jos pasiprieszino 
valdžiai ir vieszai parode kad 
jos valdžios insakymu nepaiso 
ir nelaiko.

Tos moterys jau keletą san- 
vaieziu kai valdžiai prieszina- 
si del vieno joms nepatinkamo 
instatymo. Valdžia yra iszlei- 
dus insakyma kad visi turi su 
savimi visados nesziotis maža 
knygute kurioje yra rasztai 
kurie pripažinsta, parodo kas 
tas žmogus yra, taip

Jis primine visiems darbda
viams, bosams kad jiems neva
lia ne paskirti laiko kada dar
bininkai eis balsuoti, ne pri
versti tuos darbininkus ilgiau 
ta diena dirbti, kad jie savo 
valandas iszdirbtu ar savo dar
ba atliktu, ir kad tie bosai jo
kiu budu negali nei priversti 
darbininkus pasilikti darbe, ar 
juos kaip nors nubausti kad jie

•__ +„„ j. • i j j t . .I pabudimos korteles,paima tas dvi valandas del bal- Į r 
savimo. Pirma sanvaite 

szimtai moterų buvo
Ir toliau buvo iszaiszkinta tuota Johannesburg 

kad ne tu bosu biznis kiek lai
ko ims tiems darbininkams 
balsuoti, jie vistiek gali paimti 
dvi valandas nuo darbo.

Jeigu darbdaviai, bosai ežia 
kaip nors sutrukdintu darbi
ninkus, jie gali būti nubausti 
miesto ir valstijos instatymu 
prasižengimais.

PENKI SUKILĖLIAI
ŽUVO

SAO PAULO, BRAZILIJA.
— Policijantai buvo priversti 
szauti in sukilėliu gaujas, Šao 
Paulo mieste, ana nakti, kai tie 
sukilėliai užsipuolė ant auto
busu, strytkariu ir traukiniu.

sakant

septyni 
suaresz- 
mieste.

Pirm to devyni szimtai buvo
suaresztuota.

Policijantai dabar sako kad 
jie bijosi kad ju kalėjimai bus 
per maži visas tas moteris pri
imti. O moterys sako kad jos 
vis valdžios nepaiso ir kad jos 
tu knygeliu su savimi dabar 
ant kerszto nesineszios.

NASZLE LAIMĖJO 
AUTOMOBILIU

Neteko Paszelpos, Bet 
Gavo Darba

OLEAN, N. Y. — Trisde
szimts asztuoniu metu amžiaus 
naszle, Ponia Frank Marshall,

Prezidento pagelbininkas 
patarėjas Charles F. Willis, 
Vaszingtone yra Kongresmo 
no Adam Clayton Powell, 
Demokrato isz New York in- 
tartas ir platinamas kad buk 
■jis tam Kongresmonui buvo 
pasiulines penkios deszimts 
tukstaneziu doleriu jeigu tas 
Kongresmonas remtu Repub 
likonu Partija, New York 
valstijoje. Jis užsigina kad 
jis ka panaszaus butu tam 
Kongresmonui pasiulines, sa 
kydamas kad nei jam, nei jo 
partijai tas Kongresmonas 
nėra reikalingas.

X...septynių vaikucziu motina,' lai
mėjo maža, užsienio automobi
liu. Tai rodos kad czia butu 
kuomi džiaugtis. Bet biski ki
taip iszejo, nes kai ji ta auto
mobiliu laimėjo ji turėjo atsi
sakyti paszelpos sau ir savo 
vaiku ežiams isz valdžios.

Valdžios instatymai taip sa
ko kad jeigu kas turi gana pi
nigu laikytis automobiliu tai 
tam paszelpa nereikalinga.

Jos vaikucziai ragino ja pa
silaikyti automobiliu, kurio 
verte yra apie tūkstantis dole
riu ar biski daugiau. Bet jeigu 
ji pasilaikytu ta automobiliu 
tai ji netektu $140 ant menesio 
per žiema, ir $100 ant menesio 
per vasara.

Kai ji svarstė ka czia dabar 
daryti, vieno sztoro virszinin
kas, Edward Stedman pasiuli- 
no jai darba, kur ji gaus dole
ri ant valandos.

Tuo paežiu laiku jos vyriau
sias sūnūs, 17 metu amžiaus 
Byron teipgi gavo darba.

Ponia Marshall teipgi gauna 
$166.20 ant menesio isz Social 
Security kaipo naszle su tais 
vaikucziais. Dar nežinia ar ji 
turės ir tos ineįgos atsisakyti.

Kai susiedai iszgirdo, kad 
valdžia sustabdo jai paszelpa, 
apie penki szimtai žmonių pa
rasze laiszkus in valdžia, rei
kalaudami kad jai ta paszelpa 
butu sugražinta!

Penas Rendle H. Fussell, isz 
Buffalo, paszelpos prižiūrėto
jas sako kad kitaip negali būti, 
nes jeigu jis dabar pavėlintu 
jai įgauti ta paszelpa tai dau
giau kaip penki szimtai kitu 
žmonių jam laiszkus pyszkintu 
klausdami kodėl ji gauna pa
szelpa, kai ji turi savo automo
biliu, o kiti negali gauti.

». <• . • •--------------- ----------- į ...--- ---------------- -
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Kas Girdėt
Lapkritis yra, nuobodus bet 

ir gražus menesis.
Laukai liepsnoja paraudu

siais lapais, kurie baigia1 kristi 
kad prirengus derlinga žeme 
ateiancziui pavasariui.

Fermeriai, savo lauko dar
bus atlikę, mažai ka turi dary
ti, laukdami žiemos poilsio. 
Szalna dabar ju žeme valdys 
kol sniegas ateis ir visa gamta 
baltai ii- sziltai užklos.

Tas rudenio nuobodumas tu
ri savo kelis invairumus, kaip 
rinkimu diena, Veteranu Die
na ir Dekavones Diena.

Lapkriczio dienos yra trum
pos, .suniurusios .ir .tamsios. 
Žmones eina in dauba tamsu
moje ir gryszta isz darbo tam
sumoje.

Szeimininkai ir szeimininkes 
savo daržuose greblioja lapus 
per visa menesi ir vaikai mėgs
ta tuos lapus deginti. Szian- 
dien lapai krinta, rytoj jau rei
kės sniegas kasti.

Del invairumo nuo to nuobo- 
dnumo jaunieji žaidžia futbo
le, o senesni eina iureti kaip tie 
jaunieji ta futbole žaidžia.

Malonu iszeiti in lauka pasi- 
vaikszczioti; bet kai .žvarbus 
Vejas ima uosi gnybti, tai daug 
maloniau už pecziaus tupėti 
negu iszeiti ir in futboles lo- 
szima pasižiūrėti.

Rinkimai vienus iszkele in 
augsztas vietas, kitus nutuipdi- 
no už pecziaus.

Sziais metais, kai Demokra
tai ant estrados didjiuojasi sa
vo pergale, Republikonai prie 
krosnies ar už pecziaus sapnuo
ja apie buvusias pergales, ir 
pasitenkina atsiminti praeities 
pergales. Jie dabar jaucziasi, 
kaip buulve, kurios geriausia 
dalis yra! po žeme.

Tikintiems Lapkriczio me
nesis yra laikas prisiminti sa
vo mirusius d raugus ir gimines 
ir už juos pasimelsti.

Koks ežia »szventasis ar 
szventoji buvo pasakęs ar pa
sakius kad jam ar jai krintan
tieji lapai rudeni primena sie
las kurioo' eina in pragara. Tai 
ne taip malonus prisiminimas, 
bet mums tie krintantieji lapai 
gali priminti ir žmogaus mirti, 
be to nusprendimo kas ten da
rosi anapus slenksczio.

Poetai ir dainiai mėgsta ra- 
szyti ir dainuoti kaip džiovi
ninkai mirszta kai pavasari 
medžiai ima sprogti ar kai ru
deni lapai ima kristi.

Taigi, Lapkritis ir visas ru
duo1 yra dvejopas menesis: nuo
bodumo ir liepsnojanczio in
vairumo. '

In Cologne, Vokietija, Hen
ry Ford Antrasis pranaszauja 
kad Demokratu pergale Ame
rikoje per sziuos rinkinius pa
rodo kad darbininku uniju 
sukti vadai prieis liepto gala. 
Jis sako kad beveik visi Demo
kratai, kurie laimėjo rinkimus, 
laimėjo be tu uniju bosu pagel
bės ir -dabar jausis laisvi tiem 
uniju sukcziams ragus aplausz- 
ti.

vaisku- Vakaru Vokietijoje per 
ateinahe-zius metus. Anglija 
ketina, ir grasina savo karei
vius isz Vokietijos isztraukti, 
nes ji sako, kad jai per daug 
kasztuoja. Prezidentas Eisen- 
howeris nenori kad vakariniai 
krasztai isz Vakaru Vokietijos 
pasitrauktu, ir už ai jis pasi
rengęs Anglams duoti tuosdvi- 
deszimts penkis milijonus do
leriu.

Sziais metais Amerikiecziai 
nusipirko apie keturis szimtus 
tukstan'cziu mažu automobiliu 
isz užsienio, kaip isz Anglijos, 
Vokietijos, Prancūzijos ir Ita
lijos. Tie mažesni automobiliai 
yra pigesni ir mažiau gazolino 
variuoja,

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias. 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien'
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Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

Onute isztikimai pildo jo pa
tarimą, Jauczia, kad valia to- 
tarima. Jauczia, kad valia to 
žmogaus neipernesz jos protes
to. Petys, prie peties, slenka 
slidu szalygatviu per ruožais 
sznioksztanti lietu.

— Klausi tamsta, isz kur 
atsiradau jusu mieste? Po va>- 
landeles užsznekino Dubys. 
Persikėliau. Draugai prikalbė
jo. Gal kaikam busiu reikalui- 
gas.

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

— Tai ir baigta isz drau-, 
giszkumo puses, kareziai nusi
juokė. Tokis tai tamstos geru
mas ?

Onute pratiesė ranka.
— Užeikite, tarė atvirau O 

už palydejima acziu.
Suspaudęs stipriai jos ranka 

Dubys dingo nakties tamsoje.

In Caruthersville, Missouri, 
žmones nubalsavo priešą pa- 
siulinima pastatyti nauja kale: 
jiima kuris butu kasztaves 
czverti milijono1 doleriu. Kai 
jis ėjo balsuoti priesz ta inne- 
szima, deszimts kaliniu pa
spruko, pabėgo isz ju szeszios 
deszimts trijų metu senumo 
kalėjimo. Dabar visi to mieste
lio gyventojai nežino ar jie ge
rai padare priesz ta inųeszima 
pasiprieszindami.

Kai daug darbininku buvo 
paleisti isz savo darbu ir kai 
biznieriai bėdavojo kad ju biz
nis prpaistas, Eisenhoweris be
veik per visą meta visus ragino 
daugiau “spendinti” daugiau 
visko pirktis, kad ii- ant iszmo- 
kesezio; aiszkindamas kad juo 
daugiau visko visi perkasi juo 
daugiau darbu randasi ir juo 
geriau biznis eina. Bet kai De
mokratai beveik visur laimėjo 
rinkimus, Prez. Eisenhoweris 
pamirszo ka jis buvo ragines 
per visa meta, ir piktai pasakė 
kad jis dabar stoja priesz visus 
Demokratus kurie nori pinigus 
szvaistyti ir ragina visus pana- 
sziai. daryti. Matyti musu Pre
zidento atmintis yra trumpo-

SIUVININKE
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

net

U'Z-

jai mandagus', 
maustanti. Na, 

ent akys: tam-

Tie kurie apie tokius daly
kus- žino, sako kad Ameriko- 
niszkos gyvates “rattlesnake” 
barszkalai yra girdimi už szim- 
to pėdu. Mes niekados taip arti 
neesame buvę prie tokios gy
vates ir nenorime būti. Bet jei
gu musu skaitytojai ka apie tai 
žino, mes labai mylėtume isz- 
girsti.

Ir musu diiJliomatams bai
siai neaisz’ku, kas ežia yra su
kilėliai kas yra tautininkai in 
toki baisiai dideli kraszta.

Amerikos valdžia dabar pa
sirengus Anglijai duoti dvide- 
szimts penkis milijonus doleriu 
kad Anglija palaikytu savo
tM-M-M-MM-MM-MM-MM-MMMMMM-M-MMMMMMH-

Pypkes Durnai

Tasai Kuris,...
Tasai kuris papuola 

in grieka,
Yra žmogum.
Tasai kuris yra

nuliūdęs,
Isz tosios priežasties,
Ir stengėsi ji pataisyt, 

yra szventu,
O tasai kuris džiaugėsi
Isz grieko, yra szetonu.

Laikrodis pamažu iszmusze 
puse po szesziu.

— Vaje tu mano! Paszoko 
Jule. Begu, skubinuos1! Bet at
mink, Onutę, mano vestuvėse 
būtinai turi būti. Asz tau toki 
priruosziu pabroli, kad 
pirsztus laižysi.

Ir garsiai juokdamosi 
trenkė paskui save duris.

Priesz maža ir pigu veidrodi 
Ona szukavo ilgus, tamsius 
plaukus. Rankos drebėjo nuo 
neramumo, jautraus budo, tar
tum iszejusios isz lygsvaj’os 
del invykio ne kasdien invyiks- 
tanezio.

Plaukai vilnimis dengę nuo
gais, truputi paiblogusius, bęt 
gražaus sudėjimo, peczius; pai
niojosi taupė nepratusiu prie 
to pirsztu ir jokiu budiu nesida
vė suraityti.

Norėjo juos susukti in puiku 
ryszuli, szventadienini ir pa- 
puoszti ji snieginėm konvali
jom1, savo numylėtu geliu, o 
ežia, lyg tyežia plaukai ne
klusniai pynėsi kalž kaip keis
tai,

Septinta, Už bertainio atva
žiuos vežimas, o ji dar negata- 
va. Jule iszlaike savo žodi. 
Turbut iszkilmi|igas turės ves
tuves. Teip indomavo1 apie vi
sa tai. Jau teip seniai nebuvo 
pasilinksminime.

Suėmė abiem rankom tamsia 
tankyne plauku, susuke in sto
ra, neiszgalvota, paprasta vo
leli ir pabaigta.

Ant lovos gulėjo jos ipaczios 
dvieju dienu darbo daigtas: 
s'zviesiai mėlyno muslino suk
nele. Kukli, pigi. j

Vilkosi ja su paslėptu nera
mumu, kaip atrodys tarpe pa- 
puoszalu kitu pamergių, piiuna 
kai'ta iki gilumos persiemusi 
iszkilmes valanda ir. savo isz- 
žiura.

Ant gatves kaž kas subildė
jo. 'Onute abi rankas prispaudė 
prie deganeziu skruostu. Du
rys sugbg'ždejo. Tai vestuvnin- 
kai. Szirdis Onutės baimingai 
suplasnojo1. In kambarį su szla- 
mejimu krakmolito sijono in- 
bego paraudonavus, apsiver
kus Jule, i

— Andrius Dubys, tavo pa- 
brolis laukia ba'žnyczioje, isz- 
tare vienu atsidūsėjimu. Tie
siog isz stoties. Negalėjo anks- 
cziau. Tai nieko, nepyk, Onute. 
Betgi važiuokime, važiuokime 
nes jau vėlu.

Placzin insimojiinii raukos 
apeine Andrius Dubys Onos 
delną, ir pakiszo sau po pa,žas-

Į tim.

— Jau tamsta ir pravartus, 
mėgino1 juokauti Onute.

—• O matai tamsta, nusi
juokė Dubys. Sziuo syk atlik
siu krikszczioniszka darba, ko
kio senai jau nepasitaikė. Toli 
isz ežia Tamsta gyvenate ?

— Ant ilgosios.
— Na, pasakos. Daeisime.

teipIr nebijote tamsta viena 
keliauti?

— Prie visko galima 
prasti.

— Tikrai, daugiausia 
blogo. Bet asz savo sesers 
nos teip neleiscziau.

— Tamsta turite sesute?
— Turiu ir neturiu, neno

romis mukstelejo Dubys.

pri-

prie 
vie-

Onute pažiurėjo in ji.
— Nesuprantu, tarė. »
— Tai! Sesuo, patemyk 

tamsta, iszsižadejo manes.
—• Teip?
— Teip. Ji in deszine, o- asz 

in kaire.
— Nemyli tamstos?
Dubys kareziai nusijuokė.
— Ne, meile gal ir buvo, 

bet pyktis ja in pelus sumalė. 
Pats sau pakaksiu.

Valandėlė ėjo tylėdami.
— Sz-tai ir tamsta nueitum 

nuo manės, jei žinotum, kas per 
pauksztis, tarė kiek pagalvo
jęs.

— Teip. Praszau Tamsta' 
geriau atsiremti. Ka, gerai da
bar? Paklausė pasilenkdamas.

Žema,s, duslus jo balsias mei
liai atsimusze in Onutės ausis. 
Pakele nugazdintas akis.

— Gerai, tyliai atsake.
Stebėtinai nedrąsiai jautėsi 

akyvaizdoj to 'Joniszkai iszro- 
danezio vyro. Vede ja palei ei
le žingeidaujaneziu akiu prie 
žerinezio nuo s'zviesos altoriaus 
akylus in kiekviena jos judėsi, 
kaž koks kitokis negu visi. Po
ra syk nematomai pažvelgė in 
ji. Greižtai 1 
Kakta aukszt 
ir akys. Teip
šiai žalios, kaip tie lapeliai lau
kiniu rožių, kinkius vakar isz- 
siuvhiejo. Ir takios kalž kokios 
mielaszirdingos ir vienkart isz- 
didžibs. Ypatingai kuomet 
szypsosi. Lupos iszaiszkina 
jam ta szypsena, kaip ir ne su 
noru, bet akys nepameta rim
tumo. O ta Jule nuolatos arti 
verksmo. Tokia .buvo drąsi, o 
kaip priėjo jyie galo, tai visas 
drąsumas in užkulnius nubėgo. 
Vargszę Jule:' •

— O kad tu bu turn jos vie
toje ? Prabėgo Onai per galva 
mintis ir akys jos neramiai, 
lyg užžavėtos pažiurėjo in gra
žaus sudėjimo Dubi.

Darganota .rudens vakaru 
Ona gryžo namon.

Smarkus vejas nemielaszir- 
dingai plake silpna jos iszvaiz- 
da lengvai aprengta, trauke 
nuo galvos pkrybele. Viena 
ranka prilaikę suknele, kitoje 
laike nemaža ryszuleli, darba 
rytojaus dienai.

Slidžiais ir purvinais szaly- 
gatviais bego Onute skubiai 
veik be dvasios, purtoma ner
viniu sziupuliu, suszlapus ir al
kana.

Jos sieloje kilo kokis tai kur
tus maisztas, akyse dege ki- 
birksztys bejėgio pykezio ir a- 
szaros bego per jos veidą. Sztai 
ilgi jau metai, kaip vejasi ja 
nelaime be poilsio. Lūžta dva
sia, jeigu trūksta. Kam ji rei
kalinga? Kam? Susvyravo. 
Ruožas lenipos szviesos nu- 
szvietę jos veidą, nykio pilna 
skausmo iszkraipyta.

— Kas taį? Ar tamstai silp
na?

Koks tai veidas, vakaro tam
sos uždengtos žemai lenkiasi 
prie jos ; balsas geras, rupes- 
cziu perimtas budina ja isz nu
tirpimo1. Ąf |

Atidaro placziai akis.
—t Kas ežia? Kas?
— Tai asz. Dubys. Jau pus

valandis, kaip einu paskui 
tamsta. Kas per viesulą.

Szirdis Onutės smarkiau su
plaka!. Iszsitiesią.

— Tamsta ežia ? Kas atsiti
ko ? Gatiaus pąklause.

—- Nai teip. Praszau d liauti 
man ranka, parvesiu tamsta.

Istorija Apie ... 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimai
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Asz? Asz tamstos nesi
bijau, atsake insitikinusiai 
Onute.

i—- Isztikruju. Tai gerai. 
Busime draugai. Sutinkate?

— Sutinku!
— Sustojo, prie vartų.
—- Leisi man tamsta kada 

niekada užeiti.
—■ Ar asz žinau. Gyvenu 

viena.

•Vidurnaktis. Onute- vargina 
nemiega. Veltui sumerkia nu
vargintas dienos darbu akis, 
miegas nenori ant ju nusėsti. 
Tuo tarpu, nakties tamsoje, 
pradeda pintis atsiminimu 
tinklas. Viduje to tinklo indo- 
miai pakybo Onos regėjimas. 
Tyria ir bijosi, kad stos prie- 
szais ji teisybe, kaip diena 
szyieėi, giedri.

Siūlai atsiminimu vyniojasi 
begaliniai. Sztai vaizduojasi 
mergaitei veidas, sapnu iszsup- 
tas, stebėtinas kelias. Szirdis 
neramiai plaka, tartum, pagel
bės szaukdama.

Rodosi mergaitei, kad zefe- 
riniai aniuolai sparnai nunesz 
ja auksztai. Juras gerumo tu
ri savyje.

Sztai atsistoja prie paslap
tingu vartų laimes, suvargus, 
ilgoje tamsos kelionėje.

Uždaro vartus netikra ran
ka ir ramybe, beribe neapsako
ma laime palieka jai dalimi.

Onute myli.
—Toliaus Bus—
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=: SIUVININKE :-
gEDEDAMA prie adaro lau- Į 

go Onute baigė adyti (siu
vinėti) arnota rytojaus szven- 
tei. Dar .penkios purpurines ro
žes apremuoti žalias lapais ant 
tyrai balto ‘dugno, apdaužyti, 
iszprosyti ir gatavas. Už va
landos nunešu ir, gjrylždaina, 
užbėgs in bažnyczia, gal dar 
suspės ant miszparo. Norėtu. 
Teip jai paskui gera, saldu, 
teip miela sieloje, kuomet isz- 
simeldžia, is®sipa!salkoja visas 
savo nuoskaudas. Tegul sau 
kalba, žmones, kad ji davatka. 
Onute viena ausim klauso, kita 
iszleidžia, o savo daro,x nes jai 
isz to gera. Antra kam ji turė
tu užsileisti. Pareigoms nenu
sidedu, prie adatos sėdi nuo 
ryto iki va,karo. O jiems sza- 
lin. Nepriklausoma ir laisva, 
kaip pauksztis. Stebuklas ne 
stebuklas, bet aiszki Dievo ma
lone, kad sziamc placziame pa
sauly iki sziol nepražuvo, kaip 
ruda pele peleninėje; kad tar
pe keturiu vargingo namuko 
sienų kaskart gražsenes ateina 
jau galvon mintys, o pirsztai, 
nors subadyti kaip rėtis, vie
nok mitriai ir kantriai iszsiri- 
sza, isz sunkiu užduocziu steben 
tinai gerai.

Kam ji turėtu užsileisti? 
Gal Pauliukienei, prieszginai ? 
Sumanytu vandens szaukszte 
prigirdytu ja, ta raganai. O už 
ka? Už tai, kad su ja ant laip
tu nelęylszoja, kalbu po miestą 
neneszioja ir pas save neipa- 
kvieczia. Kam ji save turi ver
sti prie to ?' Nenori turėti .pa
žinties s atokia, kuri' ant kiek
vieno nepalieka sausoi siūlo1, 
kiekviena per savo dantis per- 
koszia. O Jule Barvikiute? Ta 
pavydi jai laisves ir to, kad 
szventadieniaiis ir szventese 
sziaip teip apsitrina. Mano 
Dieve! Maža dar ji prilindę jo ir 
prisiverkė tėvams miras, kol 
siuvinėti iszmoko? Stebėtina, 
kad szirdis neplyszo. Liūdesys 
puldinėjo' ant jos kaip kūjis ant 
kalades; gyvenimas slinko pil
kas, tuszczias, bespalvis. Dide
liame dūluotame mieste jautė
si kaip priežodinis tvoros stul
pelis, kuriši kiekvienam užkliū
va. Darbas galiau apdengė sa
vo globojamu, ploszczium; sie
la kaip pauksztis atvieneta ir 
beginkle prisiriszo prie alto
riaus laiptu ir ten paliko.

Kartais, slegia 'ja vienuma. 
Norėtu, su kuo pakalbėti, bet in 
keturias. sienas ir penkta pe- 
cziu negali. Dėlto novoms, ne
norams vynioja, begaliniu vie- 
nuins svajonių siūlą su roži
niais szilko siūlais ir siuvinėja

SAPNOR1US
Su 283 Paveikslais ii <

160 Puslapiu 1;
8 opi. ilgio, 5ya col. ploorio <! 
Issaiszkina sapna ir kas į! 
ateitoje stosis. Su priedu <; 
plauatu ir visokiu burtu. <Į 
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jai degna,ežias raudonumu ro
žes tarpe tyrai žaliu lapu ant 
brangaus arnoto.

Jei tos mintys staiga atgytu 
ir sparnus ingautu, galėtu, 
skraidyti aplink žvakėmis ap- 
szviesta altorių per pamaldas, 
kaip- spieczius margaspalviu 
drugiu.

Invalidos buvo tos Onutės

Kriksztyuos atsibuvo, 
Daug svecziu suėjo, 

Isz kitos stubos kurna atėjo, 
Žinoma, pažiūrėti norėjo, 

Kaip ten einasi,
Ar sveteliai gražiai bovijasi, 

Kada pietų laikas atėjo, 
Sveteles iszleisti nenorėjo
Vieta prie stalo padare,

Ir gaspadorius namo tarė: 
Seskie kūmute, valgysime, 
Bet pirmiausia, atsigersinie 
O vienas užpakalyje kėdės 

lauke, 
Kaip motere sėdo, kode 

' patraukė,
Vargsze ‘smarkiai klek tele jo,- 

Skausmą ir sarmata apturėjo,
1 O ka jau gavo,

Tai gavo tasai žmogelis, 
Badai net per žanda, aplaike 

kelis, 
Ir cla pas vaita pakvietė, 

Bausme gera turėjo užmokėti.
Po teisybei, tokis szposas 

netinka,, 
Del moteres nepritinka, 

Ba, tai ne vyras, nei vaikinas, 
Tiktai boba, silpnas 

sutvėrimais.
H* 4*

Neseniai viena kaime buvo 
vaina, 

Susibadė keli ir gana,, 
Lietuviai keliolika pradėjo, 

Ir vieni kitiems gerai 
Inkaili indėj.©.

Badai vienas likos gerai 
sužeistas, 

lu diez-ia atsigulė,
Kur per nakti gulėjo, 

Net ant rytojaus natrio nuėjo.
Ant musztynes ir bobos

Ba del ju vyrams sunku 
buvo.

Bobeles ne kuriems galvas
> sumusze,

Ii- savo- vyrus atmusze, 
Isz to pasidarė niekai, 

Iszenie varantus nękuriems, 
Keletą bobas in koza ketina 

pa-sodyt, 
Niekas ju nenegales- iszteisyt.

i

— "Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

svajones: kartais liuidįios, kar
tais laisvos,, nors pastarųjų 
saugojas! kaip- ugnies.

Sztai, nesenai, pavasary, pa
vakary siuvinėjo gražia stula. 
Visa savo- siela -dėjo tau dar
ban. Gražios gležnos konvali
jos ant lilijavo dugno- iszrode 
kaip gyvos. Krasztai apsiūti 
auksu žerineziu siutu, o ji ku
pinai didelio džiaugsmo ir pa
kilumo. Ir sztai.... Nuo lauko, 
apdengto ankstybojo pavasa
rio vilna, nuo- lanku atplaukė 
prie- jos langelio- 'banga, nepa
prasto- kvapsnio, paliete uosi, 
paglostė degiaimzius skruostus.

Siuvinys iszkrito isz Gilutes 
ranku.

Liūdnas deganezias akis pa
siuntė ji žvailg'ybon in toli,, 
krauju nudažyta gestanezios 
dienos szzviesa lupas pusiau 
atvėrė. Tartum lyg kad kas ne
tikėtai butu jai sz-irdi užgavęs. 
Pagavo- ja, saldžia jėga, ta, ne
paprasta 'pavasario vakaro ty
la. Spieczius jutuliu instabiu, 
nekasdieniniu susiubavo jos 
szirdyje; tylios aszaros riedėjo 
isz akiu; palaidos mintys pynė
si ir musze galvoje lyg norėda
mos ja, pusiau perskelti. Szi 
stula. Insižiurejus in gelsvai 
raudonus nusileidusias saules 
ruožus, iiisisvajojo Onute dvi 
ranki susimylėjusiu, surisztas 
stula ant amlžiu. Neapsakoma 
laime pradėjo belsti iii szirdi; 
apalpusiais rankas pakele prie 
kaktos.

Ilgai sėdėjo teip nesijpdin- 
dama, kol visai užgeso vakarai 
ir laukai apsitraukė raku.

Tada pasikėlė, greitai užlei
do lango- uždangalu, tartum 
tamsai ateinanezio-s nakties 
staiga ja butu baime perėmus, 
ulždege lemppa ir pradėjo siū
ti. i

Vienok instabus nudžiugi- 
mas neatsitraukė nuo jos. Bud-

SAPNAS MOTINOS 
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; Viesz. Jėzaus ir <:
; Motinos Szvencz. ;į
! Sapnas Motinos Szven-
Į cziausios, mieganezios
i ant kalno Alyvų, žemei
; Batanijos, bažnyczioj
Į Szv. Mykolo Arkaniuolo. ]•

Į -Knygos Did. 3%x5% col. ]!
; TIKTAI, 25 eta. jį

[ SAULE PUBLISHING CO..
! MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

rial stovėjo ant sargybos mer
gaites szirdyje ir atsargiai bil- 
deno:

— Tai aisz, Onute, meile ne
žinoma, neatjausta, t a,i • asz.

-Sziurpas nukrėtė Onute. 
Vikriai paskaaidino adata, szil
ko audeklan ir staiga suriko isz 
skausmo. 'Slidus, bTizgantis 
adatos smaigalys instrigo jos 
pirsztan. Valandėle ir ant lam
stuoto atlaso- 'pasiroide laszas 
szilto kraujo.

Onute pamirszo skausmą. 
Kita ranka jiagrie 
sutepta vieta pride i 
Drebancziomis 
cziulpe kraują. A 
palengvinimu. Den 
mai raudonavo ta 
lapu ir szakeliu siuvinio.

Nuraminta, bet dar su neisz- 
lygintomis veide rauks,z,temis 
Onute ilga valanda sėdėjo gi
liai užsimaszc^iusi/

Sztai liko nubausta ulž nelai
ką svajojima. Kartlybe eina jo 
pėdomis. Visuomet feip-bu . o'ii; 
bus.

Kuomet gelt paliesi, ji isz- 
lidlž-ius.

Price $3.00
COLORS: Red, Black, Green,

Blue, Gray, Coppar.

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.Platinkit 2‘Saule”

>e stula, ir 
jo prie lupu, 

lu pomis isz- 
sikvepe su 
e vos ma to
pe susuktu

Staiga su pasiryžimu, nemąs
tyti apie nieką Onute p-aeme- 
siuvinį, rūpestingai iszlygino, 
atsargiai įpririnko szilkini siū
lą, ir tada tik pakele nuo, jo gal
va, kada, laikrodis užkimusiu 
balsu iszmusze dvylikta.

Onute rengiasi eiti. Veide jos 
spindi ramybe, nes gerai atli
ko- darba.

Kažkas palbelde in duris.
— Praszau! Atsiliepė Onu

te nelabai patenkinta atvyku
siu svecziu. • .. .

— Praszau! Panjegždžiojo
ja kas tai už dura. Kaip ineisiu, 
kad durys užrakijįtos!

Balsiai juokdamosi Onute 
atrakino duris ir su truks,zmu 
inbego kambarin jjule Barvi
kiute.

— Kaip einasi Onute? Ne
taiku atėjau?, Iszeini?

— Einu su dalbų.
— Parodyk!
Valandėlė 'žiūrinėjo- siuvinį.
Gražus-. Nebent velnias man 

protą atimtu, jei, dėlto eikvo- 
cziau savo akis, prabilo Jule.

— O asz eikvoja, atsiduso 
Onute. ■ •

— Nes kvaila, greitai at- 
szove Jule. Bene verezia kas 
tave teip kankintis? Maža vai
kinu pasauly ? Pasigauti sau 
kuri ir galas.

— Onute paki’ate galva.
— Tegul sau gaudosi, pra

bilo vėl, skirtasis manes neap
lenks, bet jieszkoti, nejieszko- 
siu.

— Plepek, -plepek, busi ro
juj, trukszmingai atstumdama 
kede užgriežė Jule. Gal puoszr

ve kas tavęs, jiesz-kos? Netokie 
dar laikai. Vaikinus reikia 
gaudyti, kaip lietaus laszus, 
kol laikas.

—/ Tai gaudyk sau, atkirto 
užgauta Onute. Asz ne, tokia.

Jule balsiai nusijuokė.
— Taigi, taigi. Visa gyve

nimą vargti, o ant senatvės rū
teles sėti. Ne kvailom.Žiūrėk! 
—iszdidižiai pakiszo priesz- nu
stebusios Onutės akis žibanti 
aukso 'žiedą, papuo-szta skais- 
tum pigiu rubinu.

— Susižiedavai?
— Žinoma! Vaikinas kaip 

žvake. Dvideszimts doleriu, in 
menesi ir kambarys. Amatnin- 
kas. Ir skatiko turi jau susitau
pęs. Ne toks plikis kaip kiti.

— Sveikinu isz visos szir- 
dies, tyliu, drebane-ziu balsu ta
rė- Onute. Duok Dieve, kad vis
kas tau sektus kogeriausia.

— Asz jau vakar save pa
sisveikinau, nusijuokė Jule. 
Turi būti gerai. Nevedžios ma
nės vyras: nesiduosiu. Gana tu
rėjau paniekinimu namie. Da
bar mano turi būti virszus.

Onute iurėjo in ja su, nuosta
ba. Isz akiu ir įžodžiu. Julės ėjo 
pilnas pasitikėjimas savim.

— Tai teip, dade-jo Jule, 
pasakiau sau "syki” mirtis ož
kai”, ir galas. O kad mane 'my
lės, tai jau ta. žinau.

Szypsod'amosi insiižiurejo in 
toli.

— ’ Klausyk, Onai, staiga 
paklausė, bu-eziavo tave kas 
nors kada?

Iszblyszkes Onutės veidas 
staiga užsidegė raudonumu.

— Mane? Ei, Jule, Jule! 
Visuomet pas tave szposai lai
kosi.

— Prisipažink!
— Prie ko? Kad. ne,...
— Bene tai tiesa! Szuva 

gal tau tikėli. Na, tik pažiūrėk 
man in akis!

Staiga aptemusios Onutės 
blakstienos ilsėjo ant veido 
drauges su nebyles iszmetineji- 
■m.u.

— O gal-gi ir ne, valandė
lė pažiurėjus tarė, nors kalbė
jom /

— Kai tokio? Neramiai pa
klausė Onute.

— Ee, pletkai! Sene Pau- 
Jiukine liežuviu mala, nes 
kreivai in tave žiuri. Szuva lo
ja vejas nesz-a. Prikirpt bobai 
liežuvis ii- galas.

Onute patraukė pecziaią.
— Nesidraskysiu su ja. Te

būna jai in sveikata.
— A, tegul ja galas, numo

jo ranka Jule: Pas mane visaip 
būdavo, dadejo, tiek su manim, 
kad prisižaidžiau, prisilinks- 
minau. Bet dabar galas.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

nioje karietoje pas tave atva
žiuos? Gal injuiiai kad tame ur

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike ♦
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
"Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes "Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas Įsi 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, d i dole

Knyga. 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas a kriminaliszkas apraszy 
uas, 202 pus, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz. pirmutines puses szimtme- 
zio iszimta isz Lietuviszkv 

užlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Gziupims (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
ulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 

Galinga ypata galybe meiles; 
Itagauiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu,. 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražam 
izius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

j^o.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

• ų
No.134—Dvi istorijos: Baisi 

Žudinsta, Urlika Razbaininka. 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e » Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15o.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį 
62 puslapiu, 20o.

No.148-—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45.pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir . liudymas apie Jezu Kris
iu 20c.

taniu. 20c.
N 0.158—Apie Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas* 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvakė; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis’; Grapas; Ėg
li; Arži uolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35e.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Marin; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c. (

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Piuigus. 45 pus., 20o.

Nę.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveiksimi. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.I78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25a

No.180—-Kvitu Knygute 
dėl Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

] 8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katąli- 
kiszkas Katekiziiias, pagal isz- 
gpldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No. 196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuao Kristupo 
15o.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mm 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

65*?° Užsisakant knygas 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais' siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

USgr’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai "visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
^AULE PUBLISHING OO., 
Mahanoj Oity, Pev, • S. t B
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“SAULE” MAHANOY OITT, FA,

ŽiniosVietines
— Ona Budroe, nuo 334 W. 

Pine uly.j ana diena, svecziavo- 
si pas savo’ moti inde ponia. Mus 
keliey'e. nuo 128 E. (lak uly.. 
Frayfcvilleje, staiga! susirgo ir 
lig’įįs nūveszta iii Geroje Sema,- 
rijieczio ligonibute Pottsvill- 
eje.

Paliaubų - Veteranu 
Diena, Utarninke, Lapkriczio 
Nov. 11-ta diena 1918 metuose 
po Pirmo Pasaulinio Karo Pre
zidentas Woodrow Wilsonas, 
šitaip- per prakalbas pasakė: 
“Szis nelemtas karas, kurio 
baisus ir pražūtingas gaisras 
apsupo beveik visa pasauli jau 
uižsiibaige. Mes, Amerikieeziai 
insitojome in szita kara kaip) tik 
in laika, ii' mes tiek pagelbos 
daveme savo draugams, Ali- 
jantams, kad1 visi galime net di 
džiuotis savo nuveikimu.

“ Karo tikslas yra atsiektas. 
Tas tikslas buvo “Laisve Lais
viems Žmonėm s! ’ ’ Ta s t i k sla s 
buvo kiekvieno laisvo ir gero 
žmogaus szirdyje. Mes per szi 
kara tiek nuveikėme, kad mes 
patys greitai nesuprasime ir 
neinveikinsime savo darbo.

“Ginkluotas smurtas tu, ku
rie tik vakar buvo Vokietijos 
Vieszpacziai ir viso svieto tuli
kai, dabar jau užsibaigė, ir tie 
didžiūnai, kurie didvyriais 
statėsi sziandien prie liepto 
galo priėjo. Isz tikro, visam 
pasauliui buvo juoda diena! 
Bet, jau daugiau tokiu žmonių 
nebuvo, jau antru sykiu niekas 
visos žmonijos nepaskandins 
kraujuose!” Prezidentas Wil
sonas taip kalbėjo keturios de
szimts metu atgal, visi jam 
tikėjo. *

:— Seredoj (pripuola. Szv. 
Martyno Vyskupo, o Tautiszka 
Vardine: Kelkis.

— Ketverge pripuola, Szv. 
Stanislovo Kos., o Tautiszka 
Vardine:'Gražine. Ir ta diena: 
1853 metuose Texas krasztas 
paskelbė savo Nepriklausomy
be nuo Meksikos. Naujos Tex
as valstijos kareiviai buvo 
Meksikonu apsupti in Alamo 
Plaza tvirtove. Po vienuolikos 
dienu jie buvo priversti pasi
duoti su užtikrinimu kad jie 
bus/laikomi kaipo karo belais
viai, bet kai Meksikonai insi- 
lauže in ta tvirtove, jie iii szmo 
telius visus tuos Amerikieezius 
sukapuojo. Nuo to laiko iki 
sziai dienai Amerikos kareiviu 
dbalsis ir saukia yra: Atsimin
kite Alamo! Tiems Meksiko- 
nams už keliu dienu buvo su 
kaupu atkerszinta, atlyginta.

—- Petnyezioj pripuola Szv. 
Juozapato, o Tautiszka Vardi
ne: Pamautas. Ir ta diena: 
1934 metuose Prezidentas pa
skelbė kad Philippine salas 
žmones turi pilna Nepriklauso
mybe; 1896m., pripuola Prezi
dento Dwight D. Eisenhowerio 
žmonos Mamie gimtadienis.

Pirkite U. S. Bonus

Petnyezioj, Lapkr. - Nov. 
14-ta diena, pripuola Prezi
dento D. Eisenhowerio žmo
nos Mamie gimta dienis.

Shenandoah, Pa.—
Penkios -deszimts asziuoniu 
metu amžiaus Albertas Kubi
lius i'sz miesto policijantams 
prisipažino kad jis pardavinė
jo alų be laisniu. Teisėjas Stau- 

szna.pso prižiūrėtojas Harty 

kelis kvortas alaus nusipirko 
isz to- žmogaus. Jis sako kad 
daug žmonių Susiedu ta diena 
atėjo ir nusipirko alaus isz to 
žniog-aus kuris neturi laisniu 
parduoti ta alų. Kubilius teis
mui .pasakė kad tai pirmas sy
kis jam (būti suaresztuoti ir 
kad jis nėra kaltas 

pats nieko negeria. Teisėjas 
jam patarė kad jeigu jis nor 

tai jis turi iszsiimti nors Alaus

Pottsville, Pa. —
Readingo’žuioigus buvo sužc 
tas automobi liaus nelaime 
netoli Molino restauranto 
buvo nuvosztas in Pottsville 
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vo sužeistas; jam buvo galva 
praskelta ir koja ir pecziai su- 

balansu. Schuylkill Haven 
valstijos poliei jautai sako kad

Leke netoli nuo Molino restau- 
ranto, ir tas automobilius kelis 
kartus apsivertė. Automobiliui 
iszkados buvo padaryta aut ke
liu tukstaneziu doleriu.

NUŽUDĖ TRIS 
GRAŽUOLES

Szeivakojis, Lepszis 
Prisipažino 

LOS ANGELES, CALIF. — 
Mažo ūgio, szeivakojis, lepszis 
televizijos pataisytojas prisi
pažino kad jis buvo nužudęs 
tris gražuoles. Jis detektyvus 
nuvede in vieta kur jis buvo

Mamie Eisenhower

pakavojes dvi isz tu trijų gra-. 
žuoliu.

Trisdeszimts metu amžiaus, 
niekam netikės žmogpalaikis, 
beveik pasididžiuodamas, pri
sipažino kad jis buvo tas mer
ginas iszniekines ir paskui pa
smaugęs ir pakavojes laukuo
se.

Harvey M. Glatman nuvede 
policijantus in laukus ir paro
de tu gražuoliu kapus, netoli 
nuo San Diego.

Detektyvai tenai rado lavo
nus 24 metu amžiaus gražuoles 
Ponios Shirley Ann Bridgeford 
dvieju vaikucziu motinos ir 24 
metu amžiaus kitos gražuoles, 
Ruth Rita Mercado, kurios gal-

Jis teipgi I vos pakauszis yra dingės.
1^. m Kitas mnt.AriRzlrPR IsnKitas moteriszkes lavonas 

buvo surastas in Riverside 
apygarda ana Gruodžio mene
si, ponios Judy Ann Dull, 19 
metu amžiaus isz Hollywood, 
California.

Saržentas Dan Rios sako kad 
jis visai nebutu nustebintas 
jeigu szitas szeivakojis niek- 
szas butu nužudęs kelias kitas 
tokias gražuoles.

Glatman buvo suaresztuotas 
kai jis ketvirta savo auka, 28 
metu amžiaus Lorraine Virgil 
norėjo savo automobilyje isz- 
niekinti ir nužudinti. Jo revol
veris pataikė jai in koja, bet ji 
nusistvere už jo revolverio ir 
ji palaike kol policijantai pri
buvo.

Szitas Glatman, buvęs kali
nys buvo isztarnaves bausme 
New York ir Colorado kalėji
muose už panaszius ant mergi
nu užsipuolimus. Jis buvo tei
sėju paleistas pirm negu jis isz- 
laike savo kalėjimo bausme.

Jis patelefonuodavo tas mer
ginas ir sakydavo kad jis nori 
j u paveikslus nutraukti del 
propagandos. Tada jis jas isz- 
niekindavo ir nužudydavo. Jis 
policijantams pasakė: “Asz 
turėjau jas nužudinti, nes jos 
mano automobiliu ir mane pa
žindavo ir butu galėjusios ma
ne iszduoti policijai.” »

Jis policijantams net ir pa- 
aiszkino kaip jis tas moteris 
nužudė: jis priversdavo jas at
siklaupti, paskui jis ju rankas 
suriszdavo ir tada su pagaliu 
joms smegenis iszmuszdavo.

Ponia Mamie Eisenhower 
gimė Lapkriczio 
1896 metuose.

14-ta diena

Ar kitas jis pasmaugdavo.
Jis sako kad jis tikrai mylė

jo Panele Mercado, kuria jis 
prisiviliojo Liepos menesyje. 
Jis ja iszsiveže in dykumynus, 
privertė ja nusirengti ir daug 
paveikslu nutraukė jos nuogos 
kūno, kelis kartus ja isznieki- 
no ir paskui pasmaugė.

Jis prisiviliojo savo ketvirta 
auka, Panele Vigil, in Los An
geles. Jis ja prisikalbino nusi
rengti kad jis galėtu ja nuoga 
nutraukti. Paskui, automobily
je kai jis ant jos užsipuolė su 
revolveriu, ji stengiesi atsigin
ti. Vienas szuvis pataikė jai in 
koja, bet ji isz jo revolveri isz- 
trauke ir ji palaike kol polici- 
jantai pribuvo.

Szitas Glatman buvo nuteis
tas in Denver miestą, 1945 m., 
už vagyste, bet paskui buvo 
paleistas pirm negu jis iszbuvo 
savo nubaudimo metus kalėji
me. (Ir ežia teisėjai tikrai kal
ti kad jie toki nieksza paleido.)

MAINU NELAIMES

In Szeszias Dienas 
Baisus Skaicziai

Asztuonios deszimts

Springhill, Nova Sco-

SPRINGHILL, NOVA SCO
TIA.
vienas miręs ar dingės mai- 
nierysin 
tia sustabdė daug mainieriu 
kurie tube j o eiti in darba mai- 
nose.

Lapkriczio menesyje dvide- 
szimts trys mainieriai buvo už
kasti sylMu su szimto septynios 
deszimtsilketuriais mainieriais, 
kai mainu lubos ingriuvo. Asz
tuonios ydeszimts vienas mai- 
nierys isžsigelbejo, paspėjo iš
sprukti, :

Dvylika isz j u buvo iszgel
beti szeszios dienos po to su- 
sprogimo tose mainose.

Dvideszimts du mainieriai 
žuvo Spalio 27-ta diena kai ga- 
zas susprogo in Bishop mai
nas. Virszininkai sako kad ta 
nelaime atsitiko kai mainieriai 
susprogdino dinamitą, dūli del 
daugiau anglių.

Trylika vyru žuvo Spalio 28 
diena kai susprogo mainos in 
Craigsville, West Virginia.

Kodėl tos mainu nelaimes 
taip atsikartotinai atsitiko? 
Mainu virszininkai sako kad 
taip yra tarp ir kitu fabriku ir 
mainu kad visos nelaimes at
eina trejopu budu. Kai vienur 
atsitinka |okia nelaime tai ga
lima tikėtis kad ir kitur tokia 
pati nelaime atsitiks.

20 ŽMONIŲ
ANT LEDO LYTIES

Eroplanai Skubinasi In 
Pagelba

ANCHORAGE, ALASKA. - 
Lakūnai ir kiti savanoriai dar
bininkai per ilga Alaskos nakti 
darbavosi iszgelbeti dvide- 
szimts žmonių, kurie dabar 
randasi mariu viduryje ant le
do lyties.

Major Francis Dawson, isz 
Alaskos komandos in Elmen
dorf Air Base, sako kad du 
eroplanai iszskrido isz Thule, 
Greenland jieszkoti tu žmonių.

Ant to ledo randasi mokslin- 
cziai isz International Geophy
sical Year tardymu. Ledas ant 
kurio jie randasi yra apie de
szimts pėdu storio. Bet szaltis 
yra tokis baisus tenai kad nė
ra pavojaus kad tas ledas sa

Ai Ragavote

Andrulio Sūrio?

Tikrai Skanus!

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

Kreipkite pas savo sztornin- 
ka arba raszykite tiesiog pas:.

Michigan Farm Cheese Dairy, 
John Andrulis, Pres., 

Fountain, Mich.

“Andrulio Sūriais!”

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

MICHIGAN FARftj 
CHEESE

tlWCWGAN

“Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

tirptų, ant kurio jie dabar 
plaukia marese.

Du eroplanai, C-123 ir C-54 
yra iszskride jiems in pagelba. 
Per keturias dienas szitie ero
planai negalėjo iszskristi in 
pagelba del baisu audru ir pu- 
gu. Bet iszrodo kad nėra jokio 
strioko, nes tenai taip szalta 
kad tie žmones ant tos ledo ly
ties gali per kelias sanvaite ar 
kelius menesius iszbuti. Jie tu
ri gana maisto ir szilumos.

Lakunu Sztabo Saržentas 
Raymond Wise, 26 metu am
žiaus kareivis patelefonavo sa
vo szeimyna in South Philadel
phia, ir sake kad jis meldžiasi 
ir svajoja kad jis galėtu su- 
gryszti pas savo szeimynele del 
Kalėdų.

Visi jie dabar pluduriuoja 
marese apie devyni szimtai sze- 
szios deszimts myliu nuo Bar
row, Alaska. Kiek galima su
žinoti tai jie visi sveiki ir gyvi 
ir tik laukia kol eroplanas ar 
laivas juos nuo tos ledo lyties 
iszgelbes.

Daug kitu eroplanu buvo pa- 
siunsta jiems in pagelba ir jie 
visi turi visus intaisus nusileis
ti ar tuos lakūnus ir kitus ka
reivius isz ten iszkelti.

Lakunu sztabas sako kad nė
ra jokio pavojaus tiems karei
viams ir kitiems ant tos ledo 
lyties.

DARBININKAI 
GRYSZTA IN

DARBA

In Du General Motors 
Fabrikus

FLINT, MICH. — General 
Motors Automobiliu Kompani
ja yra paskelbus kad ji dabar 
vėl atidaro du fabriku, ir kad 
pusantrų tukstanczio darbinin
ku yra atszaukti atgal in dar
bą.

Raymond O. Doss, Fisher 
Body fabriko virszininkas, sa
ko kad devyni szimtai vyres
niu darbininku jau dabar yra 
in darba atszaukti ant antro 
“szipto”. Jie pradės dirbti 
septyniolikta diena szio mene
sio.

Edward T. Ragsdale, Buick 
automobiliu fabriko virszinin
kas sako kaid jo fabrikas ati
daro antro szipta, teipgi Lap
kriczio 17-ta diena ir kad apie 
šeszi szimtai darbininku grysz 
in savo darbus.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

GRASINA
STRAIKUOTI

8,000 Darbininku In 
Chrysler Fabriką

DETROIT, MICH. — Asz- 
tuoni tukstancziai darbininku 
in Chrysler automobiliu fabri
ką grasina sustraikuoti. Jeigu 
jie sustraikuotu tai tas fabri
kas negalėtu pagaminti nauju, 
ateinancziu metįu Chrysler au
tomobiliu.

Automobiliu darbininku uni
ja tas straikas patvirtino ir 
pasakė tiems darbininkams 
kad unija juo remia priesz fab
rikantus.

Derybos dar vis eina tarp 
unijos vadu ir tos kompanijos 
atstovu, bet kiek galima pra
matyti ar inspeti, tai tos dery
bos nieko neiszspres ir ginczu 
nesutaikins.

Darbininkai reikalauja nau
jo kontrakto. Fabrikantai ne
nori sutikti ant naujo kon
trakto. Jie sako kad senas 
kontraktas dar nėra užsibaigęs 
ir kad darbininkai turi laikytis 
seno kontrakto kol jis iszeis, ir 
tik tada jie gales derintis del 
naujo kontrakto.

PLATINKIT “SAULE”'




