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Isz Amerikos Naujas Teisėjas

KONGRESO 
DARBAS

i'/

Kas Ir Kiek Buvo 
Nuveikta?

WASHINGTON, D. C. — 
Kongreso posėdžiai užsibaigė 
ana sanvaite, ir visi Kongres- 
monai ir Senatoriai galvatruk- 
cziomis skubinosi namo; rin
kimai!

In klausima ar sziu metu 
Kongresas buvo pasekmingas 
ar ne, Republikonai sako ‘Ne,’ 
o Demokratai su Trumanu sa-j 
ko “Taip!”

Sziais metais Rinkimai bus į 
labai svarbus, nes tie rinkimai 
parodys ar žmones sutinka su 
Trumano taip vadinama “Tei
singa Dalyba,” kuria tvarka: 
jo prieszai vadina socializmu.j

Kongresas sziais metais la-. 
bai mažai ka nuveikė, ir dar: 
mažiau Trumano pareikalavi- į 
mu priėmė ar invede. Bet tuo 
paežiu sykiu tas Kongresas 
invede daugiau nauju instaty-! 
mu negu kada buvo investa. Ir 
už tai Trumanas sako kad 
daug buvo nuveikta.

Trumanas dabar sako kad 
jeįgu per Rinkimus jis gaus da 
kelis Republikonus in Kongre
są ir Senata, tai jis visa savo 
darba gales ateinaneziais me-j 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Augszcziausio Teismo 
naujas teisėjas yra Teisėjas 
Sherman Minton kuris pa
reina isz Indiana. Preziden
tas Trumanas ji paskyrė in 
augszcziausiaji Amerikos 
Teisėju būreli. Jis užima 
vieta Teisėjo Wiley Rut
ledge, kuris neseniai pasimi
rė.

Visi Washington© žinovai 
ir dipliomatai su politikie
riais sake ir spėjo kad Tru
manas biski palauks, pažiu
ręs kaip politika eina pirm 
negu nauja teisėja paskirs.

Bet Trumanas visus nuste
bino taip greitai kita teisėja 
paskyręs in mirusio vieta.

Teisėjas Sherman Minton 
ežia iszgere kavos su savo 
žmona Gertruda ir jie pasi- 
szneka apie jo nauja pasky
rimą. Jiedu dabar gyvena in 
Albany, New York.

Visam krasztui labai 
svarbu kokie teisėjai yra 
paskirti, nes tai viena val
džios szaka, kuria politikie
riai dar nepasiekia ir negali 
papirkti.

ADMIROLAS NUŽUDĖ MEILUŽE;
DENFELD PATS NUSIŽUDĖ

Jurininku Draugas

MAINIERIAI

1

SOVIETAI
REIKALAUJA

Yugoslavijos Ambasa
dorius Intartas 

Moskvoje

LONDON, ANGLIJA.
Sovietu Rusija 
kad Yugoslavija parsiszauktu 
namo savo Ambasadorių isz 
Moskvos. Sovietai sako kad 
tas Ambasadorius yra szpiegas 
ir stengiasi žmones subuntavo- 
ti.

Ana menesi Sovietu Rusija 
paskelbė, kad taikos sutartis 
su Yugoslavija yra panaikinta, i 
Dabar su tuo pareikalavimu 
kad Yugoslavijos Ambasado- 

i rius butu paszalintas, Sovietai 
beveik visus ryszius, visus san
tykius su Yugoslavija yra nu
traukus.

i I

| Yugoslavijos Ambasadorius 
in Moskva dabar randasi Bel
grade, kur jis atvažiavo isz Ru
sijos, kai Rusija panaikino ta 
taikos sutarti.

Sovietai sako, karį jie daži-

pareikalavo

Yugoslavija Ir 
Graikija Sudarys

Taikos Sutarti
U. S. Ir Anglija Siunczia Yugos- 
lavams Gazolino Duos Ir Eropla- 
nu; Razbaininke Suimta, $14,- 
000PavogtuPinigu Sugražinta,
Okla,; Mainieriai Dar Nedirba, 

Valdžia Tures Insikiszti
______ ¥-------------------------- -

WASHINGTON, D. C. — Musu krasz-: 
dabar ligi ausų insiskolines!

Prez. Trumanas nori padidinti Taksas, 
nojo apie Ambasadoriaus Kar bet Kongresmenai ir Senatoriai nesutinka.

Prezidentas su savo Taryba giliau nu
sives in visokias skolas.

Vaiskas gaus tiek pinigu, kiek ir pir
miau gavo. Senatvės Pensijos bus padi
dintos. Valdžia daugiau pinigu paskirs del 
nauju namu statymo. Ūkininkams daug 
daugiau duos už tuos javus kuriuos jie ne
gali parduoti, ar net ir už tuos kuriuos jie 
szi pavasari visai nepases.

Amerikos milijonai vis plauks in Euro
pa. Europos krasztai gaus daug daugiau 
kariszkos paramos, kaip tai kariszku laivu, J<!7r . D . vn 
eroplanu ir visokiu ginklu. z '- A DRĄSĄ
gos bus tos paezios. Reiszkia, labiau in z 

Mums kasztai, iszlaidos dides, bet ineigos tulsa, Oklahoma. —
— - - - - -.......................... Martha Lorraine Quinlin, de-

lo Mrazovico sznipinejima per 
teismą, kada Vengrijos buvęs 
Užsienio ministeris Laszlo 
Rajk buvo teisiamas. Sovietai 
sako: “Yugoslavijos Ambasa-, 
dorins Moskvoje jau ilga laika 
vede sznipinejimo darba ir 
kurstė žmones priesz Sovietu 
valdžia.”

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK, N. Y. — Ki
nietis rasztininkas, kuris dir- 

WASHINGTON, D. C. — bo Tautu Sanjungoje, praleido 
Admirolas Louis Emil Den- vakara Ponia Mushana Blans- 
feld, kuris buvo nubaustas ir! ka Zolyak, Bulgarijos kraszto NUSZOVE ŽMONA

QTD A TVITA I A Pasza^ntas isz Washington©' klumoczia, teatre. Po teatro _ ___
O i KrYll\.LlvJJA.| yra vįsu jurininku labai ger- jiedu sugryžo in savo kambarį,

WASHINGTON, D. C. —
Beveik visi laikrasztininkai 
dabar sako ir spėja, kad Prez. 
Trumanas turės insikiszti in 
Mainieriu Straikas ir Unijos 
darybas, jeigu nesusitaikins 
szia sanvaite.

Fabrikams dabar jau ima 
pritrukti anglių. O dabar kai 
jau ima szalti tai ir visiems rei
kia anglių del szilumos.

Jeigu Unija, Lewisas ir Kam 
panijos negales susitaikinti tai

Vyras Suaresztuotas

SUTARTIS SU I 
GRAIKAIS

TRIESTE. — Moskvos laik« 
rasztininkai jau dabar su bai* 
ine ir su piktumu pranesza kad: 
už keliu dienu Graikijos val
džia susitars ir taikos sutarti 
sudarys su Yugoslavijos vai- 
džia.

Szitokia sutartis abiem 
krasztam butu ant gero. Tada 
visi Graikai, kurie buvo Yugo- 
slavu suimti, butu sugražinti 
in Graikija, ir Graikai ir Yu- 
goslavai galėtu vieni kitiems 
padėti su pramone ir bizniu. 
Graikija su Yugoslavia suda
rytu bendra frontą priesz So
vietu Rusija, ir butu Vakaru 
krasztams tvirtove Balkanuo
se.

biamas ir mylimas. Jis Laivy- vieszbutyje, hotelyje, kur jis ja 
ne turėjo augszcziausia vieta nudure su dideliu medžiokles 
nuo Gruodžio menesio, 1947 peiliu, paskui atsigulė ant ki- 
metu. tos lovos ir pats sau ta peili in-

Szitas penkios deszimts asz- sismege in krutinę, 
tuoniu metu amžiaus karinin- Vieszbuczio ; 
kas labai garbingai atsižyme- racĮ0 juos negyvu, 
jo Pacifiko Laivyno darbuose.1

Jis labai daug geru ir nau-į Jis buvo dvideszimts asztuoniu intartas už savo žmonos 
dingu permainų invede in Lai
vyno Sztabo tvarka. Jis buvo 
pirmutinis iszdrysti pareika
lauti ir priversti
Sztaba imti Laivyno karinin-

WILMINGTON, DEL. — 
Trisdeszimts metu amžiaus 
Dorothy Sutton, buvo nužudy- 

patarnautojas ta savo namuose. Policijantai 
Kinieczio tuo jaus suaresztavo jos vyra 

vardas buvo Wei Huan Kuo. tuose namuose, ir jis dabar yra
nu-

Ta Bulgariete szovima. Jos vyras keturios . , ...... ,
deszimts asztuoniu metu am-į DUS tOS pclCZlOS. RciSZklB, 10bl2U inSlSkOdllSiuiu! ' vyniolikos metu amžiaus juod
žiaus, Bland Sutton, pats pa- 
szauke policijantus ir pasi- 
aiszkino, kad jis per kelias die- ieriu daugiau iszleidome negu gavome! 
nas labai daug gere ir buvo 
girtas.

Keturios kulkos pataikė in beveik visi biznieriai 
jo žmona. Viena kulka pataikė- - - - - -

metu amžiaus.
buvo trisdeszimts trijų metu 
amžiaus. i

Policijantai dažinojo kad tas 
Kinietis kelis sykius grasino 
ta moteri nužudyti, jeigu ji jiji 
pamestu. Jiedu buvo atvažia
vę in Amerika dirbti Tautu 
Sanjungoje. Czia jiedu susi-

m°ki- pažino ir insimylejo.
ponu

i Josios vyras dirba Washing-
• tone. Kai jis dažinojo apie jo nauja

- ■ ' žmonos mirti, jis laikrasztinin- 
• - kams nieko negalėjo pasakyti;

taip jis buvo susijaudinės.

Laivyno

Valdžia bus priversta insikisz^ ^us įsz kįįU) svietiszkiu kole- 
ti ir priversti Mainierius gryžti ir universitetu. Iki to lai-
in darba.

Prezidentas nenori ir bijosi 
ežia insikiszti, nes jam Rinki
mai labiau rupi.

Geležinkeliu Kompanijos jau 
dabar szimtus traukiniu yra 
sustabdžiusius, nes neturi ga- 
ana anglių.

Iki sziol nematyti jokios vil
ties, kad Unijos Vadai susitai
kins su Kompanijomis. O ang
lių jau ima pritrukti visur ir 
visiems.

— Sziandien turi pataisyt 
ka, vakar dirbai.

— Už klaidas reike užmo
kėt ar pinigais ar sarmata.

ko visi Laivyno karininkai bu
vo imami vien tik isz Jurinin 
ku Akademijos, kurioje 
nosi tik politikierių ir 
vaikai.

Jis teipgi invede 
tvarka, kad paprastas jurinin
kas galėtu tapti karininku. 
Tuo laiku daug karininku ant 
jo baisiai pyko, bet dabar ir 
jie pripažinsta kad jis daug 
gero buvo padaręs. O visi ju-j 
rininkai, primanė, ji ant ran-į 
ku nesziotu.

Jis privertė Kongresą ir 
Laivyno Sztaba pakelti algas 
jurininkams, ir paskui invede bar jau isz visu savo Unijų ir

(Tasa Ant 2 puslapio) (Tasa Ant 2 Puslapio)

KOMUNISTAI 
UNIJOSE

PHILADELPHIA, PA. —
CIO” Darbininku Unija da-

JU Z III U11 čl* V IvllčL AlHlLd pdbcLllkC . g • « 1 1 x *

jai in ranka, isz ko policijantai Siteilklllima, kad tdlp 
spėja kad ji stengiesi apsigin- ffiusu kraszf0 biznis, 
ti. Už keliu minueziu po viso to 
szaudinimo, Dorothy Suttonos 
brolis Anson Sickels parėjo na
mo. Jis su savo sesere gyveno

i kai ji buvo nuo savo vyro atsi
skyrusi. Jis sako, kad jos vy-

! ras sutiko ji prie duriu. Jis 
rankoje laike revolveri ir gru- 
muodamas jam pasakė: “Asz 
jau viena nudėjau, ir tau tas 
pats bus. Tuo sykiu policijan
tai pribuvo.

Jųdviejų dukrele Rūta, bu- 
i vo mokykloje tuo laiku.

Sziais metais mes penkis bilijonus do- bruve mer=in£Line]0 in viena *■ i restaurana, paprasze kavos ir
cigar etų. Ji paskui to restaura- 

Kai kurie Kongresmenai, Senatoriai ir no savimi*® ?a“au®e 
” ’ galėtu gauti czia darba kaipo

pareiszkia savo nepa- tarnaite.
Savininkas A. R. Russell su 

ja gražiai ir mandagiai szne- 
kejo, bet kaž kodėl ant jos ne
pasitikėjo ir po stalu ji viena 
ranka laike atprovinta revol
veri ir lauke. Nereikejo jam il
gai laukti. Ta mergina isz sa
vo kiszeniaus iszsitrauke re
volveri, bet sanvininko atpro- 
vintas revolveris jau stūksojo 
jai po nosimi. Pamaczius ta at
provinta revolveri, ji iszsižio- 
jo, iszsigando ir isz jos rankos 
revolveris iszkrito, visa drąsą 
iszgaravo.

Savininkas Russell ramiu 
(Tasa Ant 2 puslapio) ,

prastai yra vedamas-

Trumanas staeziai 
daugiau praleis ateinaneziais 
nori ant visu Taksas pakelti.

Kongresas ant to nesutinka, bet Kon
gresas sutinka vis daugiau ir daugiau pi
nigu paskirti ir praleisti. Reiszkia skola 
padidės! Prezidentas Trumanas pyksta ant 
Kompanijų ir Fabrikantu kurie nesutinka 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

sako, kad Amerika
metais. Jis
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Kas Girdėt
Moline miestelyje, Illinois j 

valstijoje, James Carl Jones 
■buvo suaresztuotas už trijų 
bažnycziu apvogimą. Kai poli- 
cijantai jo paklausė: Kodėl jis 
vis bažnyczias apvoginedavo, 
jis pasiaiszkino vien tik baž- 
nyczioje jis jaucziasi ramus.

g r- - ■■

In Athol miesteli, Massachu
setts valstijoje, vienas kunigu- 
žis stovėjo prie grabo ant kapi
niu, pasirengęs duoti velioniui 
paskutini patarnavimu. Bet 
vietoj ka.d grabas butu nuleis
tas in kapa, kunigužis pasiju
to kad jis slysta, skėsta ir ei
na in kapa. Parapijiecziai tu
rėjo savo kuniguži iszgelbeti, 
isztraukti. Tie kurie ta kapa 
buvo iszkase, netyczia buvo 
kita kapa atidarė, ir kai kuni
gužis ten užsistojo, tai žeme 
paslydo ir jis slinko žemyn.

■ • • I -

Atlanta mieste, vienas žmo
gus, apsigindamas nuo razbai- 
ninko, paleido viena szuvi isz 
savo revolverio ir pataikė sau 
in pirszta; antra szuvi paleido 
ir pataikė pats sau in koja.

r' • •

In Oneonta miesteli, New 
York valstijoje, vienas vagis 
isz autom obiliaus pasivogė ke
turios deszimts asztuonis cze- 
verykus. Visi tie czeverykai 
buvo tik del parodos ir visi 
buvo del deszines kojos.

le, kur Anglijos buvusio Pre
mier© duktė, Sarah Churchill 
losze ji, kaip ir jos tėvas žino
jo kad daryti pavojuje. Ji isz- 
ejo ant a.strados ir papasakojo 
žmonėms visokiu juokingu pa
sakų, kol tas gaisras buvo už
gesintas. Žmones nei nežinojo > 
kad toje saleje buvo gaisras.

Laikrasztininkas, Westbrook 
Pegler vieszai pasisako kad 
nuo szio laiko jis yra visoms 
Darbininku Unijoms prieszi- 
ninkas. Jis sako, kad Unijas 
Politikieriai ir razbaininkai 
valdo ir kad paprastas darbo 
žmogelis visai balso neturi to
kiose Unijose.

Gražuole, Bebe Shopp, asz- 
tuoniolikos metu mergina, ku
ri buvo isZrinkta kaipo gra
žiausia mergina visoje Ameri
koje, važinėja po Europa. 
Prancūzijoje ji iszsitare, kad 
jai nepatinka Francuzijos mer
ginu ir moterų maudymosi 
siutai, (bathing suits). Ji sa
ko kad Prancūzes per daug sa
vo kūno vieszai rodo. Ji taip
gi sako kad tos merginos ir 
moterys kurios insideda pa- 
duszkutes ar žiurkutes savo 
antyse kad iszsipustu savo 
krutinės yra neteisingos ir vy
rus vilioja. Kai jos tėvas apie 
jos iszsireiszkimus iszgirdo, jis 
jai pasiuntė telegrama ir pa
sakė jai savo burna užsidaryti.

Herbert Clark Hooveris, ku
ri beveik visi prakeikė, kai jis 
buvo Amerikos Prezidentas, 
dabar yra visu gerbiamas ir 
godojamas. Net ir Kongresas, 
kuris jam tais laikais taip bai
siai prieszinosi, dabar suteikė 
jam garbes ženkleli ant jo sep
tynios deszimts penkto meto. 
Jis dabar daugiau darbuojasi 
ir daugiau nuveikia negu tie, 
kurie atsakomingas vietas tu
ri valdžioje.

Prezidento Trumano žmona 
suplonėjo; ji per kelias san- 
vaites dvideszimts svaru pa
mėtė. Kai jos drauges, su pa
vydėjimu žiurėjo in ja ir jos 
paklausė kaip ji tiek svaru pa
mėtė, ji trumpai pasakė kad ji 
viską valgo kaip ir valgė, bet 
tik druskos visai nevartuoja.

. x -------- ::--------
Kai gaisras isztiko viena sa-

Naujas Lietuviu Transportas

Alost miesto, Belgijoje žmo
nes permaine savo ulyczios 
varda. Sovietai ta ulyczia bu
vo užvardinę Stalino vardu. 
Dalbar Belgai ta ulyczia per- 
kriksztijo Szventos Onos var
du. Žinoma Stalinui tas nepa
tinka.

NEW YORK. — Spalio Oct.! Nakas. Kazys, Elzbieta 
27 d., laivu “General Howze” ■ Vytautas, Renssele-ar, Ind.' 

! in New Yorka at vyko szie Lie-i Petkeviczius, Aleksas, 
tuviai Tremtiniai:

Algminaviczius, Juozas, O- 
na, Vytautas ir Lintavaras, 
Rt. 9, Lake Shore Rd., Platts-

Moskvos laikraszcziai dabar 
ima pravardžiuoti musu rašy
tojus. Jie sako kad visi musu 
raszytojai yra parsidavė bago- 
cziams ir fabrikantams.

Teisėjas Frank Murphy, ku
ris per devynis metus gaudavo 
dvideszimts penkis tukstan- 
czius doleriu ant metu, pasimi
rė ir paliko tik du tukstancziu 
ir viena szimta doleriu. O jis 
dar ligoninei buvo skolingas 
tūkstanti ir szeszis szimtus do
leriu. Ir dar vieszbuczio, kote
lio skola nebuvo užmokėta.

Kai beisbolininkas Elwin 
Roe pasikvietė savo tęva atva
žiuoti isz Viola Arkansas, pa
matyti kaip jis 'beisbole loszia 
New York mieste. Ta diena jo 
sūnui nepasiseke loszti ir jis 
buvo pravarytas isz loszimo. O 
jo tėvas, kunigužis neteko as
tuonios deszimts doleriu per 
ta loszima. Koks vagis jo ki- 
szenius iszkrauste.

Dabar matome, kad ne vien 
tik politikieriai, bet ir karinin
kai labai gražiai pasipinigavo 
per kara isz musu taksu. Jie 
fabrikantams taip gražiai pa
tarnavo, parūpindami jiems 
riebius kontraktus, kad po ka
ro, kai jie iszstojo isz armijos, 
beveik visi gavo sziltas vietas 
tuose ffabrikuose.

Automobiliu fabrikantai da
bar stengiasi pigesnius auto
mobilius pagaminti. “Buicko” 
kompanija dabar yra pagami
nus automobiliu už septynioli
ka szimtu. Ir kitos kompanijos 
prižada pigesnius automobi
lius pagaminti. Bet, nežiūrint 
kiek jie tos automobilius atpi
gina, jie vistiek yra per bran
gus, ir neverti tiek pinigu.

Weslie Brent viena diena su- 
sipesze saliune. Už keliu san- 
vaicziu po tanų jam pradėjo 
galva skaudėti. Jis nuėjo pas 
daktara. Daktaras rado kad jo 
smegenyse yra kulka.

. In Kampsville, Illinois vals
tijoje, jaunavedis James In
man insinesze savo nuotaka in 
savo naujus namus ir ibenesz- 
damas ja iszsilauže koja.

In Dallas miestą, teisėjas 
William E. Richberg nuteisė 
Grady Rogers už tai kad jis la
bai sumusze savo žmona. Tei
sėjas jam insake kad jis da
bar turi per keturias sanvaites 
eiti sykiu su savo žmona in 
bažnyczia.

Los Angeles mieste ponia 
Dorothy Remis Radford gavo 
divorsa nuo savo vyro. Ji tei
sėjui pasiskundė, kad jos vy
ras neliesdavo jai sėdėti ant jo 
keliu kai jiedu klausydavos 
radijo programų.

Campbell Avė.

Stankaitis,

Alseika, Vytautas, 91 War

Birute,!
1754 W.1

KOMUNISTAI 
UNIJOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

K* New York.
I Chauncey St., Brooklyn, N. Y. Sto.ny,S) AIartVli;is, Antanina

syje, 1947 metuose.
Prilyginus prie kitu kari- 

i ninku tokios augsztose vieto
se, Admirolas Denfeld yra la- 
bai jaunas, beveik jauniausias 
tarp visu kitu. Jis daugiausia

kuopu ims iszvaryti Komunis- darbavosi ir tarnavo Laivyno 
tus. Komunistai yra pravaro- lakunu tarpe ir už tai dabar jis 

! mi isz augsztu vietų. Elektros gali drąsiai kalbėti apie Laivy- 
1 Darbininku Unija buvo Kom- na ir apie Lakūnus. Bet ta jo 
unistu vedama, ir buvo “CIO“ drąsą jam baisiai daug kaszta- 
Unijos iszmesta.

i Kiti Darbininkai dabar vi
suose didesniuose miestuose 

' ima iszvarineti Komunistus.
Philadelphijoje, Philco Ra

dijo fabriko darbininkai kuriu 
■ skaiezius yra suvirsz septynių, 
tukstancziu, nubalsavo prisi- 

, raszyti prie naujos Unijos ir 
Al-i pamest ta savo sena Unija ku- 

ri yra Komunistiszka.
Dabar daug darbininku ima ISZGARAVO 

nusikratyti Komunistu Vado
vybes. Ir beveik laikas kad tie] 
darbininkai in protą ateitu.

Kai mes du ir trys metai at
gal raszeme kad daug darbi
ninku Unijų yra Komunistu 
vedamos, daug musu skaityto
ju pasipiktino ir net ant musu

M ar 
Drive ; vo, jam augszta ir szilta vieta 

prarado. Bet Admirolas Den
feld yra žmogus kuris laikosi 
savo žodžio ir yra isztikimas 
savo pareigai. Už tai jis dabar 
yra nubaustas, bet jis nei vie
nam nenusileidžia, kai buvo 
klausimas kuris lieczia tuos 
kurie ant jo pasitiki ir jam 
tarnauja.

828 i

ton St., Brighton, Mass. įv11 y y
Prizghitas, Viktoras, Terese: Q. .... Šimaitiene, Marija irAlbinas ir Antanas, 193 v\.J, w n i’ T lynas, 3107 Woodland

High St., Bound Brook, N. J. I .. . .° ■’ ’ I Washington, 1). ( .Pundzeviezius, Stasvs Teo-i . T
. o. , ' v v i Sipaviczms, Vytautas,file ir Rimantas, Geneva, N. Y.; ' ■

r> *4 . . : W . 33rd Pl., Chicago, 111.Pūras, Antanas, 41 Rose-i ,.(jL . . ,, .— . I Sterkunas, Bronius ir Mari-, ( onn. I .,, , . T, ... , t ja, 8407 Gilbert Court, Chicagonele, 6810 S. Artesian Avenue,! Putnus, Feliksas, Jadvyga,: |]linoj^ 
Chicago, Ill. ' | Algirdas, Aldona ir Vytautas, j

Baceviczius, Jonas ir 
nina, Lemont, Illinois.

Baziliauskas, Vincas 
nas, Marija ir Danute, 
57th Rd., Maspeth, L. I., N. Y.

Butkeviczius, Balys ir 
vyga, 135 Grandview 
Waterbury, Conn.

Banevicziiis, 
ir Klemensas, 
So. Boston 27,

Barkauskas,
mualda, Petronėlė, Angele, ir 
Aldona, Rensselaer, Ind.

Bastys, Jonas, 60 Ten Eyck
St., Brooklyn, N. Y.

Cenkus, Jonas, 1141 Whites-
buro St., Utica, N. Y\

Grimanauskas, Stasys, Ste
fa ir Stasys, 63 E. 102 PL, Chi
cago, HI.

Hajeris, Ričardas ir Geno
vaite, 27 Stofford Sq., Dolge
ville, N. Y.

Jesmanitas, Algirdas, 8715 se, 409 Chauncey St., 
Meridan Ave., Cleveland, O.

Klinaviczius, Vincas, Sofija
Jūrate ir Vincenta, 19 Alder-: liamsport, Pa. 
man St., Holyoke, Mass.

Katiliusį Antanas, !
Adams St., Newark 5, N. J.

Kaunas, Vladas, 481
148th St., Cleveland, O.

Kiaune, Jurgis ir
105-56 89th St., Ozone Park, 
New York.

Kirkiliene, Alina, 46 Stagg
St., Brooklyn, N. YT.

Krakanskas, Alfonsas, Emi
lija, Alfonsas, Jeronimas ir' 
Jadvyga, 217 Wharton, Phila.,! 
Pennsylvania.

Kavolis, Vytautas, 72-38 137

Andrulis, Adolfas 322 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Baceviczius, Elena ir Petro- mont Ave., Waterbury,

1^ n XT „ ' i šulams, Eduardas, l.)2Anta- Strong Rd., N. i.i o n n , olst Court, Chicago, III.1 Prackvs, Pranas ir Bromsla- .. t „. Tallat-Kelpsza, Kazys, Pra- va, lo3i Roselvn St., Philadel- ...., . „ ' įgis ir Janina, M hatelv, Mass.59-56'pina, Pa. . I _* .
n ,i t i ' L rmanaviczius, Vincentas irPratkehs, Aleksandras, Yla-i

Jad- rija ir Zenonas, 3117 “T”
Om a h a, N ei ir a s ka.

j Pesys. Pranas, 638 E. 97th
Zofijai St., Cleveland, Ohio. * I .

236 Bolton St.,į Peczinliene, Anele, Janina
Mass. ■ I
Ciprijonas, Ro- Chicago, Ill.

Kazys,

Avė.
jeago, UI.

Veniukeviczius, Juozas, 17 
Mot t St., Worcester, Mass.

Veršelis, .lopas ir Adele, 421

VISA DRĄSĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

5. .. x yi- o a 4. Su.vdam St., Brooklyn, N. Yir Danute, bE S. Sacramento, I • . . V 'i Vaicziunas, Jonas, No Chicago, III. <or-
Pumputis, Kazys, Rt. 1, Boxi 

67, Oven, Wisconsin.
Petraitis, Antanas, 'Irena 

Dalia, Rasa ir Rimtautas, in į 
Butte, Montana.

Rakutis, Mikas ir Ona, 435 
Henruta Rd. Rochester 7, N .Y.

Rinkeviczius, Vytautas, 999 
East 78th St., (’leveland, O.

Radzeviczius, Stasys ir So

wood, Mass.
Valaviczius, Paulina, Chica- užpyko. Dabar jau visi gali 

matyti kad mes net tada teisy- 
Gertru- be raszeme. Mes kai matome 

kad darbininkai yra Komunis
tu isznaudojami, tai mes nega
lime nutylėti.

Rutkauskas, Karolis ir
Brook-

Sima i t is, Gedvydas, W i.1-

I go, Ill.
Valys, Meozislovas, 

Jla, Klemensas ir Rita, Rensso- 
! lear, Ind.

Zelenkeviczius, Antanas, 31- 
02 T St., Omaha, Nebr.

Žemgulys, Juozas, Reda, Ži
vile, Egle ir Leokadija, Tabor

■ Farm, Sodus, Mieli.
Zimkus, Jonas, Plattsburgh,

ADMIROLAS
D E NFELD

Indianapolis,
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Somkaite, Marija, 335 Earp 
207 st., Phila., 47, Pa.

Slema, Augustinas, Ona ir K .J' Hilda, Worcester, Mass.
' Sodeika, Valerijonas, Nata-Sofija, . .’j lija ir Kristina, 1433 S. High
land Ave., Bervyn, Ill.

Skiparyte, Julija, in New 
York.

Slapkauskas, Jonas, Filome
na ir Algimantas, 7005 South

j Indiana.
Žukas, Petras ir Rita, 

jcago, III.
Zutkus, Feliksas, 61-24 

i Rd., Maspeth, L. L, N. Y.

Chi-

56th

E.

balsu jai pasakė. “Klausyk, 
mergele, tu gerk savo szita ka
va ir ramiai tupėk, jeigu ne tai 
tu tokios kavos jau niekados 
nematysi ir negersi.’’ Paskui 
jis paszauke policijautus, ku
rie per ta mergina sugavo ke
turis kitus razbaininkus ir ra
do net keturiolika tukstancziu 
doleriu, kuriuos jie buvo pir
miau pasivogė.

Kaip tos merginos visa drą
są iszgaravo kai ji pamate ki
ta revolveri, taip yra ir su vi
sais tokiais žulikais, kurie drą
sus tik tada, kada jie turi savo 
rankose revolveri ir kada kiti 
be jokio ginklo. Bet kai jie su-* 
sitinka su tuo kuris jiems ly
giomis pasistato, visi jie tam
pa 
be

kiszkiaszirdžiai, bailiai ir 
jokios drąsos.

Kasihbaite, Liucija 22 Frau-Į 
kliu St., Paterson, N. J.

Kisielius, Petras, Rt. 1, El- 
: burn, Illinois.

Luckiute, Konstancija, 1091 
Broad St., Hartford 6, Conn.

Mantautas Aleksandras, So
fija ir Raminta, 1159 Kipling 
Rd., Elizabeth, N. J.

Malinauskas, Antanas, Zofi
ja ir Eugenija, 174 No. 6th St. 
Brooklyn, N. Y.

Malžinskas, Povilas, 292 
Elm St., New Britain, Conn.

Maximowitsch, Efodija, 722 
First Ave., S. Fargo, N. Dako
ta.

Mekas, Jonas ir Adolfas, 10- 
54 W. 59th St., Chicago 21, III.

Mikulskis, Jonas, Stefanija, 
Algimantas ir Danute, 499 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Miglinas, Thomas, Elena, 
Amira ir Ingrida, 2140 S. Hal- 
sted St., Chicago, Ill.

Maceviczius, Mykolas, Ire
na ir Michael, 230 Clark Pl., 
■Elizabeth 1, N. J.

Micheliunas, Vincas, Elena 
ir Živile, 542 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Morkūnas, Limonas, 2115 
Jackson St., Sioux City, Iowa.

Mykolaitis, Kazys, 14803 
Parkside St., Detroit, Mich.

Musteikis, Antanas, Elena, 
Vytautas ir Leonardas, New 
Philadelphia, Pa.

naujus instatymus, kurie duo
da daug daugiau laisves ir vi
sokiu kitokiu maloniu papras-' 
tiems jurininkams.

Augszti Laivyso karininkai 
; sako kad jis daugiau pasidar-

ęgir’ Neužmirszkit atnau ; bavo, daugiau nuveikė ir dau- 
jinti savo prenumerata už laik- giau gavo ir davė Laivynui ne- 
raszti “Saule.” Del daugelis gu kuris kitas tokis augsztas SKAITYTOJAI ŽINO 
laikas jau pasibaigė ir apie tai Admirolas. ; __
pranešame! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik siunstas in Pacifika, kai Ad-'^ 
raszczio, kuris sureikalauju mirolas Nimitz buvo privers-! jį.
kožna doleri. ACZIUI tas pasitraukti, Vasario mene. i_Laikys karis2ka valdžia
—---------------------------------------- -------------------------------------Vokietijoje?

2— Laikys bet koki užsipuo
limą ant tu tautu kurios pasi- 
rasze ta Atlanto sutarti, kaipo ♦ 
užsipuolimą ant musu kraszto?

3— Užlaikys visus Europos 
krasztus, kaip iki dabar užlai
kė?

4— Iszsitrauks visus savo 
kareivius isz Europos?

5— Apginkluos visus Euro
pos krasztus?

Visi “Saules” skaitytojai 
gerai žino isz ‘ ‘ Saules ’ ’ kad 
tas Amerikos pasižadėjimas 
yra kad Amerika laikys, bet 
koki užsipuolimą ant tu Atlan
to Sutarties krasztu, taip kaip 
butu tas užsipuolimas ant pa- 
czios Amerikos.

Skaitykite “Saule” jeigu 
norite žinote kas po visa svie
tą dabar darosi. “Saule” kasz- 
tuoja tik penkis dolerius ant^ 
metu. Jeigu jus jau imate 
“Saule” tai užraszykite ja sa
vo pažystamiems ir draugams 
del Kalėdų, kaipo geriausia 
dovana.

SAULES’ ’

Admirolas Denfeld buvo pa Kai Amerikos vaWžia pasi. 
žadėjo ant dvideszimts metu,

BALSUOKITE ISZTISA

REPUBLIKONU
TIKIETA

«

Padiekite x| Paskui Žodi:REPUBLICAN
Rinkimai

Utarninke,Lapkr.(Nov.)8D
Iszpildykite Savo Ukesiszka 

Priederme Ir Balsuokite 
Ta Diena!

I (Apgarsinimas)
Isz Schuylkill Co.

L. TRASKAUSKAS
GRAB ORIUS

Laidoja Kunvs Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalam* ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

•į In Pati Laika ri *■
(Tasa)

Graži Porele

Szmitas nedvasiai inejo su 
Julije in ūkininko grintele ir 
apreiszke, kad myli ja* ir nori 
ja turėti ant visados. Julijos . 
“tėvai” palaimino juos abudu 
ir pavėlino jiems apsivesti.

Szmitas ir Julije dekavojot 
szirdingai spauzdami “te-! 
vams” rankas ir bueziavo vei
dus.

— Na, dabar turime nutar
ti vestuvių diena, prabilo; 
Szmitas.

— Gerai, skirkit kokia 
jums parankiausia, atsake ūki
ninkas.

Viskas buvo sutvarkyta ir 
vestuves paskirtos ant kito Ne- 
deldienio. Szmitas atsisveiki
nęs su visais iszvažiavo links
mas namo ir po tam pradėjo 
lankytis pas Julije labai tan
kiai. Viena diena ji važiuojan
ti nužvelgė jo pati, kuri buvo 
beprote ir prisilaikė kitam kai
me. Ji pažinus savo vyra pra
dėjo vytis ir szaukti, bet jis to 
visai nepatemijo. Paskiau 
Szmitiene pradėjo saugot savo 
vyra kasdiena ir kada Szmitas 
važiavo pas Julije prie szliubo,1 
Szmitiene vėl pradėjo ji vytis.

Kada Szmitas atvažiavo pas! 
ūkininką, ten jau visi buvo pa
sirengė, susėdo ir iszvažiavo 
prie szliubo, sykiu iszvažiavo 
ir ūkininkai.

Szmitiene tuom tarpu atbė
go pas grintele, isz kurios visi i 
ne seniai iszvažiavo. Ji inejo' 
in stuba ir paprasze vandens, i 
ka jai suteikė ūkininko tarnai
te. Ji pamate savo vyro, Szmi- 
tiėne paveiksią ir užklausė:

— Kur jus gavot szita pa
veikslą ?!

— Szitas paveikslas, aisz- 
kino tarnaitę, yra pono Szmi-j 
to, kuris tik neseniai iszvažia-1 
Vo prie szliubo su musu ūki
ninku atrasta dukrele, Julije 
vardu.

— Kaip tai? Juk jis mano 
vyras! Suszuko Szmitiene ir 
apalpo.

Atsigaivins ji vėl pradėjo:
— Kaip tamista sakiai kad 

su jusu ūkininku “atrasta?”
Kur ir kaip?! Greitai sakyk!

■— Szesziolika metu atgal, 
pradėjo tarnaite, musu gasjia- 
dorius atrado isz ryto maža 
mergaite sziene ant lauko, da
vė jai Julije varda ir užaugino 
kaip savo kūdiki. Dabar pasi
taikė tokis pasiturintis ir pro
tingas vyras už kurio 
kai ja iszleidžia.

— Ak, stebuklai! 
galimas daiktas? Juk 
jos tėvu, o asz motina!

Tarnaite, iszgirdus tuos žo
džius, tuoj paprasze kaimyno 
kad kogreieziausia nuvežtu ta 
moteri in bažnyczia ir per
trauktu szliuba.

Szmitas pasiėmęs Julije už 
rankos, atsivedė pas aukura 
kur kunigas buvo jau gatavas 
duoti szliuba.

Kunig-as iszklause abieju ar 
myli viens kita ir ar prižada. 
Kaip staiga, lyg viesulos ne- 
szama in bažnyczia inpuole ko
kia tai moteris. Jos plaukai bu
vo vėjo iszdraskyti, akis kak
toj blizgėjo, veidas raukszletas 
iszrode baisiai. Ji puolė prie 
Szmito, pertrauke rankas ir 
suszuko:

— Ka tu darai?! Juk asz 
tavo pati, o szita mergaite yra 
musu dukrele Olga! Tuos žo
džius isztarus ji krito ir dau
giau neatsikele.

— Julije-Olga ]) ra dėjo 
graudžiai verkti.

Szmitas susigėdo ir negale-! 
jo pakelti akiu. .Jis ne galėjo! 
pažiūrėti iii Julija isz gėdos, i 
Jis gailėjosi savo moteries, ku-, 
ri gulėjo iszbalus, bet buvo jau ' 
pervelu.

— Ak, tas girtuokliavimas!. 
Kokia baisia role sulosze mano Į
gyvenime, isztares tuos 
džius, Szmitas apalpo.

žo-

; laiminga ir pats Dievas jos 
■ tarpe gyveno, Iciidangi mat ir 
! priežodis sako: “Kur meile 
i ten ir Dievas, kur Dievas ten 
i laime ir sutikimas.”

szeimynebai kuri už tai kas
dien Jam dekavojo ir/ melde 
nauju mylistu ir sveikatos;

ukinin-

Ar tai 
jis yra

Vienam mieste prie Miczigano 
valsczio, 

Ten moterėlės didėlėje 
netvarkoje, 

Kad gere, tai gere, 
Per mielas dieneles, 

Ir tas gerymas nepasiliauna, 
Tada jau buna be valdžios, 

Girtos kaip monkies.
Toji kuopele susideda isz 

keturiu,
O gal tik isz dvieju, 
Bet gerai nežinau, 
Tik tiek žinau kad 

musu tautieties,
Ir randasi tęrp ju * 

gyvanaszles,
Ir viena mergele,

O jeigu guzute ir alų punta, 
Tai rūteles ir tunka.» * *

Kad jus Nuvarkietes protą 
turėtumėt, 

Tai naktimis autobiliais 
nešit rankytumet,

Taigi motinėlė klausykite, 
Ba kožna varda užraszau, 

Ant atminties sau pasilikau, 
O jeigu pataisos ne bus, 

Tada koezielas darbe bus, 
Asz jums sakau, 

Lukaut, ba. bus bieda!
* * *

Pereita sanvaite in viena vieta 
nukeliavau, 

Bet nieko ne dažinojau, 
Atgal isz ten sugryžiau,

Ir sau pamislinau: 
Žmoneliai užimti, 

In niekur nekeliausiu, 
Veluk namie sėdėsiu.

Visos moterėles gražiai 
pasielgia, 

Ir suvis kitokios,
Isz nuobodumo ne viena 

atsidaro szepute, 
Ir paima buteliuką, guzute 

su rutelem, 
Ir viena drinksa isz 

gurglina,
Bet už tai peikti ju 

negaliu.
Ne viena taip iszgurglina, 

Kad in vakaro. visko 
buna gana, 

Net vyrai patys valgi padaro.
Ir da pacziuliai duoda 

gaižutes, 
Su szaknelem.

Tai mat gyvenimas, 
Smagus ar ne!

“ 1 ’rudeliais” save vadina, 
sunkiai uždirbtu skatiku: To
kiu vvru buvo ir Mvkolas, kū

dirbdamas teisingai 
damas savo uždarbi 
kogeriausiai buvo

ii’ a t si i ai

Kai William D. Pawley, 
buvusios Amerikos Amba
sadoriaus sūnūs, nusivedė 
gražuole, bagotos szeimynos 
dukterį, Gloria Shannon in 
puosznu ir bagocziu kliuba 
El Morocco, tai visi pradėjo 
liežuvius lazgeti, kad ežia 
graži porele ir gal bus ves
tuves.

Bagocziu vaikai rodos 
nieko daugiau neturi daryti 
kaip tik lankytis in kliubus 
ir gražuoles pasirinkti. O 
laikrasztininkams, kuriems

tai tikras 
jie gauna 
gražu pa-

žinių pritrūksta, 
ragaiszius, nes 
proga nutraukti 
veikslą, biski paplepėti ir
taip savo darba atlikti.

Paprastai szitas buvusios 
Amerikos Ambasadoriaus 
Brazilijoje sūnūs su savimi 
in tokias vietas vedasi ak- 
torka, leszike. Tai kai jis 
szita syki pasirodė su bago
tos szeimynos duktere tai vi
si laikrasztininkai subruz
dėjo.

Ne Visi Užmanimai Yra Geri

persitikri- 
ir darbininkas negali 

turėt vargo, jai ves gyvenimą 
j vas saugojo ji nuo nelaimes;! pridereneziai.
; guodojamas buvo nuo virszi-i Žmones tinginiai, troksztan-
■ ninku fabriko kaipo darbsztus tbsvetimu kasztu gyventie yra
ir teisingas Vyras. inrankiais pjudytoji!. Laike

Praėjo keli melai tokio lai-: kokiu nesusipratimu toki žmo- 
! mingo Mykolu gyvenimo. Ne nes aklai eina in kova, lieja 
įgana kad isz uždarbio galėjoI krauja patys nežinodami tik-
■ aprūpint savo visus reikalus, rai kokia loszia role; ju suoma- 
bet da ir kasoje ]»aczedumo tu- na sumaiszyta, valia pagadin- 
rejo susilieja kelis desetkus ta, o neapykanta prie darbo ir 
ant “juodos valandos, 
žmones sako. Nekartr

! atiduodamas paežiai
pelnyta uždarbi, gundydavo,! 
kad sau ka nusipirktu, bet do
ra moteriszke atsakydavo, jai 
skiria jai dalini isz uždarbio, 
tai ji savo ta dalini paskiria 

j ant mokslo Frankui, kuris ka- 
į da paaugs eises mokyklon, 
' idant turėt lengvesni 
Ima negm turi tėvas.

,” kaipI darbdaviu, arba nenoras ap- 
i vyras: temdo protą, per tai negali su
są vo už-| prast kuomi esą rangose So

cialistu agitatorių ir kuomi 
tikrai yra siekiai Socialistu. 
Mykolas venge tokiu žmonių ir 
neturėjo su jais jokios drau
gystes, kadangi in karezemas 
nesilanko, o žinoma kad kar- 
czemose prie stikleliu ir stiklu 

negali

ĄTOKIAI nuo miesto, netoli ' naudingus rasztus.
nuo milžiniszku triobu su Jo Viktutė tuom tarpu trius- 

angsztais visados rukstanezais davo mažoj szvarioj virtuvėje, 
kaminais, matome ilga eile ma-į kur stovėjo geležinis peczius, o 
žu vienuodu, arba panasziu, ant jo puodai ir indai blizgan- 
viens in kita nameliu. Tuojaus į ti kaij) zerkolas. kaipo ir pats 
galima suprast, kad juose gy- peczius, nuszveisti darbsz- 

, ežiom rankom moteriszkes.
Mykolas tuo nbringiau pirkda
vo reikalingus daigtus in na
meli matydamas viską ruples-į 
tingoj globoj žemuos. Ine jas inj 
ta darbininkiszka balele tuo-1 
jaus matyt ežia, iszteklius, o į 
nors niekame puikybes įiebu- 

I vo, bet visur czystumas ir tvar-

vena ne ju savininkai, kadangi 
žinome kiekvienas, jog tarpe 
žmonių nebuvo lygybes, nėra 
ir ne bus: Vieni buna turtin
gesni, kiti biednešni, vieni tur
tinčiau goresniuose namuose, 
geresnese patinkamybese gy-

Įėjo but ir ežia lygus turtingu-: 
me, ne pažiūrose, idant pa si-į 
statyt sau namus kai)) vieno, Į 
taip kito. Taip, negyvena juo
se savininkai, jie priguli vie-į 
nam savininkui, arba bendri-; patys nežinojo kodėl Mykolai | , J • ____  XT * ~ 1 !
jai kurios savastim yni fabri-j 
kas kuri tai bendrija, laiko, 
daug darbininku, reikalingu; 
fabrike. • ! i 

Tuose nameliuose gyvena 
darbininkai kurie turi mokėt 
samda, savininkui kas menesio. į 
Jeigu katras neturėjo isztek- 
liaus užsimokėti’ samda, už na
rna, turi kraustytis szalin, o at
sitinka, kad savininkas su pa- 
gelba policijos iszmeta ant nly- 
czios viską.

Viename isz tokiu nameliu 
drauge su savo žmona ir mažu į 
šuneliu gyveno Mvkolas. U'ž-! . ieminejo ta maža neturtinga; 
szeimynele mažus kelis kamba-j 
relius, •užganėdinti vienok bu-į 
vo ir laimingi Mykolas su savo į 
gera darbszczia žmona, Viktu-j 
te, kaij) mylintis ja vyras va-į 
dindavo. Nors iszteklius ju bu-! 
vo mažas, bet buvo jiems pa-l 
kaktinu, tuo labiaus, kad My
kolas negaiszindamas ne vie
nos dienos dirbdavo fabrike iri 
aplaikinejo teisinga užmokesti 
už savo darbo, o kad karezemu 
lankyti nebuvo inprates, na
mieje nekente jokio vargo. ;

gyveni- visokį reikalai atlikti
Vyras la- būti gerais niekam. Rods, pats 

bai džiaugėsi isz ]iasielgimo Mykolas nenorėdamas su nie- 
moteres, kuri nenori ne vieno kuom jiiktintis, davinėjo daž- 
skatiko isz jo sunkaus uždar
bio paleist ant nereikalingu 
daigtu. Tas pasielgimas mote- 
riszkes ragino ir pati tėvą prie 
paezedumo, kadangi jis kaipo 
iszmintingas vyras gėdijosi 
būti silpnesniu už moteriszke vadovu kas kart daugiau 
ir stengdavosi elgtis taip, darbininku pritrairkinejo prie 
idant patogus pasielgimas mo-!to judėjimo, kad galutinai . ir 
teriszkes nesuteiktu jam ge- pats Mykolas begirdintis daž- 
dos.

Mykolas buvo guodojamas padaryti rankomis darbininku 
net ir nuo paties fabriko savi-1 priguli patiems darbininkams, 
ninko, kuris buvo sanžinisžku, ne karta jaute norą pritart ki- 
teisingu žmogum ir lyg kad te-! tiems, ka gal ir butu padaręs, 
vu savo darbininkam, c___
niekas isz darbininku neturėjo 
priežasties būti neužganėdin
tu. Savininkas reikalaudavo 

. nuo visu darbininku teisingai 
dirbti jam, bet toks reikalavi
mas kiekvienam

nai duokle ant taip vadinamu 
“užtarytoju darbininku.” Da
vinėjo del to, kad negriaut vie
nybes darbininku, bet in judė
jimą darbininkiszka visai ne- 
sikiszo, nors “prižadėjimai” 

kart

nai, kad turtai iszdarbyscziu

| su duona, mesa, suriu, arba ki- 
! tokiais skaniais užkandžiais, 
in tarpa kuriu indedavo ir bu
teli alaus. Mykolas netroszko 

į smagesnio gyvenimo; nors per 
visa sanvaite sunkiai dirbo, 
het už tai atėjus Nedeldieniui, 
pamirszdavo apie visus savo 
vargus. Dekavojo Dievui kas
dien už Jo palaimas ir malo
nes.. Sanžine jo buvo visados 
rami, o tas jau žmogų daro lai
mingu. Viktutė nemažiau jau
tėsi laiminga ir tuo daugiau 
Dievui dekavojo už ta laimin
gumą, dekavojo už malones ko
kias Jis ant ju namelio liejo ir 
melde idant jos vyras visados 
eitu tokiu geru keliu ir saugo
tus! nuo užsikrėtimo Socialis- 
tiszka būda, kuri kaip liga už
nuodija žmonių gyvenimą ir 
supūdo visoki moraliszkuma.

Taip, tokiame laimingame 
Mykolu gyvenime praėjo keli 
metai. Viktutė dar vis jautėsi 
laiminga sanlygose gyvenimo. 
Bet nieko tvirto nėra szioj pa
saulyje, ypacz žmonių laime 
dažnai mainosi. Taigi ir mote
riszke gabaus pradėjo patemi- 
net, jog ta ju laime jau ne taip 
graži ir saldi, kaip buvo, jog 
jau jos vyras užsikretes nedo
ru žmonių dvasia ir pradeda 
krypt isz to kelio, kokio sulyg 
sziol ėjas.

,*»

Nebuvo jau jis taip linksmu, 
kaip kitados, matomai jau ne
jautė ramybes duszioje, vienok 
užsimislines nažkalbantis; jau 
neatsiliepdavo in mylinezia 
moteriszke taip sziltai ir jaus
liai, kaip būdavo; nesiglamo
nėjo jau ir su vaiku, kuris da
bar daug daugiau galėjo su
teikt tėvui smagumo, negu pir
ma; kada vaikas glaudėsi prie 
tylinezio, apsiniaukusio, jis 
nustumia jau ji szalin, arba pa
siėmęs in tarpukeli tik glostė 
jo galvele. Ant visu jausliu 
Viktutes klausymu, ar laikais 
neserga, ar gal kas nelaimingo 
atsitiko, atsakinėjo tik, jog 
nieko neatsitiko, niekas jam ne 
kenkia.

Tas pasielgimas vyro labai 
neramino moteriszke. Stengėsi 
suprast kas-gi taip perkeite ta 
miela, gera, dora jos vyra. Jau 
pradėjo netikėt jam, kada ant 
klausymu jos atsakinėjo, jog 
vis ja myli ir užganėdintas yta 
isz jos. Rūpestis grauže mote- 
riszkes duszia lyg kirminas; 
susikrimtimas nuodijo jos du
szia kaip tulžys kareziausios. 
Vyras jau dabar gavės užmo
kesti už dauba nesiskubino na
mo, kaip dare pirma, sugryži- 
nejo vėlai ir parsineszdavo be
veik tik puse to, ka uždirbo. 
Kada viena karta mete tik ma
žesne puse savo uždarbio ant 
stalo, žmona iszreiszke savo 
kartybe ir nuliūdima, skunsda- 
masi, kodėl jis jai, kuri jam 
prisiegus amžina isztikimyste 
ir meile, nieko nesako kur de
da savo uždirbtus pinigus?

— Ne tavo reikalas! Atsa
ke vyras. Alan rupi pagerini
mas mus būvio; tu žiūrėk na
minio labo ir ugnavietes. nesi
rūpink, užteks tau ir tu ant na
miniu reikalu, o kad prireiks, 
tai jau mano ant to galva.

dėlto i jeigu nebūto protavęs, jog 
I vastis keno negali juk būti 
vastim visu, kaip lygiai jo 
vastis negali būti savastim 
tu, kaij) antai daigai, kurios jis. 
nupirkęs negali but naudoja- 

juos pada
re. Tas tai atgresinejo ji nuo 
dalyvavimo darbininku suei
gose. Jis szventomis dienomis, 
vasaros laike po misziu, su su

važiuoda
vo in užmiesti in gražias apy
gardas ypacz in sziltus. 
važiavimai nedaug 
nes tramvajai .veža 
mokesti gana toli, o 
turėjo pakaktinai. Ypacz vasa
ros laike, kada uksmeje me
džiu kvapsningame szile, toli 
nuo miestiszko triukszmo, sė
dėjo, kvėpuodami skaniu, 
szviežiu oru, žiūrėdami in gra- 7 O
žius, javais iszpuosztus laukus,

sa-
sa-
sa- 
ki-

iii v . at i mas KieKvienam teisingam ir mi ir per ta, kuriska kad smagu pažiūrėt. Mvko- ...., ..... . j i netingimai darbininkui negalitas jautėsi laimingu ir gal ne- ° . °. .. . i . „ i but negeru. Už teisinga darbaveltui kiti sandarom inkai pa-: . °
, . , , • i i • x - i savininkas teisingai mokėdavovydejo tos laimes kokia turėjo;. °o apart to nelaimėje nepa

ini rszdavo apie savo 
darbininką.

Tinginiai vienok nebuvo isz 
to užganėdintais; tokiu buvo 
fabrike keli; jiems uždarbio 
nebuvo pakaktinai, kadangi 
prakazyriuodavo, kita puse 
pragerdavo, o ant būtinai rei-l 
kalingu, daigtu ir reikalu netu
rėjo. Savininkas dirbtuves, ar
ba darbdavis nebuvo kaltas, 
bet toki „neteisingi darbininkai 
stengdavosi iszrasti ka nebūk,!

teisinga vo Viktutė ir šuneliu ® itaip gražiai gyvena. Nieko! 
jiems nebetrūksta, nors Myko
las dirba tam paežiam fabrike j 
ka ir kiti darbininkai ir gauna 
tokia mokesti kaip ir kiti.

Rods, vadindavo Mykolą 
skupuolium, del to kad jis nie
kad neejo su jais in karezema, 
o kad ir užeidavo kada, dau
giau kaip viena stiklą alaus 
negerdavo. Jam namieje buvo 
smagiause vieta, kur 
sau meiliai pasikalbėti 
cziule, arba pasibovinti 
neliu, kuriam paaugus, 
neapsakomai buvo linksmas,

I kada budru ir linksma Uranu-1 i t■ ka jode ant keliu, o vaikas tu
rėdamas save už joti, ragino 
savo tikra arkli prie szuoliavi-j 
mo. Vaikas labai padidino! 
gimdytoju laimingumą; buvo! 
nepaprastinai sumanus, • pa-! 
klusnus ir geras nes motina 
nors jauna moteriszke, tikrai ; 
motiniszkai mokėjo auklėti sa-l 
vo kūdikėli. Už džiaugsma ko
ki suteikinėjo jam vaikas, My
kolas stengėsi atsimokėti gerai 
moteriai savo meile, savo jaus-; 
lia globa; Viktutė ir nenorėjo! 
pasilikt nedėkinga vyrui, ku-j 
rio globoje esą laiminga, steng
davosi savo meile iszreikszt 
vyrui ne žodžiu kuris dažnai 
meluoja mislimis, bet savo ge
rais darbais ir pasielgimu. Ne
stebėtina. tai kad ta maža szei- 
mynele drueziai buvo suriszta 
ir suvystyta meile, kad buvo tarpu minta darbininku, kuriu

Toki 
kasztavo, 
už pigia 
smagumo

puse

galejo
su pa-1i idant <su su-: . . . . r-! priesz visus darbininkus. Zmo- tevas ...ta jau ir ežia apie darbininkisz-

i ka nelemta būda, kuri griauja
' gerbūvi visos draugijos. Rods 
iszmintingas žmogus, mokan
tis atskirt teisybe nuo neteisy
bes, niekina kvaila tinginiui 
svajone apie lygybe visu žmo

darbdavius apszmeižti | dmczias kvapsningas laukas 
,’isns darbininkus Žino-gražia aplinkine. Aly-į? 

kolas labai 
ant 
prie 
kės
klausyt cžiulbesio paukszteliu, 
simfoniszko niūniavimo veja- 
lio ir sznabždejimo medžiu la-

Mažas Pranukas bėgiojo

mėgdavęs gulėti 
vejos pavėsyje medžiu, 
szale sedinezios moterisz- 

ir besisznekucziuojant

nių, kas nebuvo ir buti negali, Pu>
kaip negali Imti lygus sa nariai I sau ^nksmas po lankas ir szi- 
vieuo kūno, organizmo, kadan-į ^us gandindamas margus dru
gį lygybe sunaikintu ta orga- = 
nizma. Vienok Socialistu būda 1 
yra tai 
visus

rupi u imąsis sulygint
1 uomus. Iszmintingas

žmogus klausia tada pats sa-

gelius, arba rankiodamas 
kvietkeles, kuriu priskynęs 
pundą atneszdavo tėvui ir mo
tinai, gerėdamas ju kvapsniu 
ir grožybe. Tėvas tada pamo
kino sūneli szio ir to, apsakinė
damas apie žiedelius, pasako- 
damams kiekvieno varda. 
Gimdytojai mate kaip dideliu 
nauda atnesza tas vaikui. Svei
kas oras vaiko sveikatai iszsi- 
vystymui daug gero suteikė, o 
gražios ir interesuojanezios re
gyklos labai vaika tobulino 
suprato vaiko ir iszminti.
■'Moteriszke imdavosi gurbeli

—TOLIAUS BUS—

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir
Nauju Metu Kortas “(Tiktai 

yV Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Jeigu visi butu turtingi,
Dar-
sun- 

vers-

i kas tada sunkiai dirbtu ? 
bininkas praturtėjas juk 
kiai jau dirbti nenorėtu, 
tu ant jo dirbti kitus, na ir kur 
lygybe ? ’ ’ Rods isznaudoto ja i 
patys prasimine Socialistais, 
kvailina darbininkus tamsune- 
lius, žadėdami jiems tai, ko vi- 

: sai nėra ir nebus, o patys tuom-

Mykolas isz darbo su noru 
skubindavo namo, kur laukda
vo ji kasdien szilta pirtis, ko
kia pagamindavo gera žmona, 
o po tam vakariene ir smagus 

glamone-
Sieniniai Kalendoriai, 

coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po pasilsis, laike kurio 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: josi su mylimu šuneliu, arba 
“SAULE” Mahanoy City, Pa. kada anas miegojo, skaitė sau

23%



{ ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vie tines
— Sukatoje pasirodė pir

mutinis sniegas, bet sniegas 
greit sutirpo.

■— Utarninke Rinkimai; 
balsuokite.

— Balsuokite už Sudžia 
Vincent J. Dalton, ant Judge.

— Utarninke pripuola Szv. . 
Godfredo. Ir ta diena 1941 me
tuose Amerikos Laivynas in- 
steige savo tvirtoves in Icelan- 
do, kur Danijos valdžia valdo. 
Laivyno Sekretorius Frank 
Knox ežia insikure ir nustatė 
savo tvirtoves, ežia ir dabar 
Amerikos Laivynas palaiko sa
vo tvirtoves. Taipgi ta. diena 
1918 metuose Vokietijos Kaize
ris pabėgo isz Vokietijos ir ap
leido kara.

— Balsuokite už George J. 
Keiser, ant Tax Collector.

— Seredoj Ded. Lat. Basili
ca. Ir ta diena 1799 m., Napa- 
leonas Bonapartas tapo pirmu
tinis Francuzijos Konsulas, jis 
panaikino Francuju konstitu
cija ir paskelbė kad jis dabar 
yra vadovas ir vadas Francu- A' 
zijos kraszto, jis tapo Francu
zijos diktatorius ir 1804 metuo
se buvo apkarunavotas kaipo 
Imperatorius. Taipgi ta die
na 1918m., Vokietijos Kaizeris 
pabėgo isz Vokietijos in Ho- 
Jandija.

Isz priežasties kad 
Petnyczioje, 11-ta diena Lap- 
kriezio (Nov.) pripuola Ame
rikos Tautiszka Szvente, “Ar
mistice Day-Paliaubu Diena,” 
redakcija ir spaustuve ‘Saules’ 
ateinanezia Petnyczia bus už
daryta visa diena. Taigi ir 
mes geidžiame apvaiksztineti 
ta Amerikos Szvente.

— Balsuokite už Joseph 
Murtin ant School Director.

— Ketverge Szvento An
driejaus Aveliu. Ir ta diena 
1483 metuose gimė Martynas 
Liuteris, kuris 'buvo Kataliku 
Kunigas ir Augustinietis, jis 
pradėjo Tikėjimo pataisyma. 
pasiprieszindamas Kataliku 
Bažnyczios dvasiszkijai, jis sa
vo nusistatymus paskelbė 1517 
metuose iszkabindamas juos 
ant bažnyczios duriu, jis prie- 
szinosi kad Bažnyczia parda
vinėja atleidus, jis paliko, pa
mėto Bažnyczia, atsisakė savo 
kunigystes, apsiženijo su sese
le, meniszka ir pradėjo nauja 
Tikėjimą, kuris sziandien yra 
žinomas kaipo Liuteronu Tikė
jimą. Pasitraukdamas isz Ka
taliku Bažnyczios ir apleida- 
mas savo Kunigyste, jis pasa
kė: “Czia asz stoviu; asz-ki
taip negaliu daryti; Dieve man 
padek! Amen!” Jis buvo su
gautas ir suimtas, bet buvo 
apsaugotas vieno jo draugo ka- 
ralaiczio jo palociuje. Jis tose 
se savo kara priesz Kataliku 
Bažnyczia, bet tik po devynių 
metu po jo mirties, 1546 metuo
se jo pasėkėjai, Liuteronai, 
Protestonai buvo visu pripa
žinti. Ir ta diena 1918 metuo
se Pali ūbos ir Taika buvo pa
skelbta del Pirmojo Pasaulinio 
Karo. Taipgi to diena 1433m. 
Sigisda atėmė Lietuvos sostą 
nuo Kunigaikszczio Szvidri- 
gailos.

— Balsuokite už Clinton 
Richards ant Chief Burgess.

— Balsuokite už “Amend- 
menta 1-A” kad Pennsylva- 
nijos kareiviai isz Antros Svie- 
tines Kares galėtu aplaikyti 
savo Bona Nepamirszkite!

Petnyczioje pripuola 
Amerikos Szvente “Paliaubų

■ .."i

Diena—Armistice Day.” Ta 
diena kasyklios nedirbs, -ban
kai bus uždarytos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Martyno Vyskupo. Taipgi ta 
diena 1918 metuose, Taika bu
vo pasiraszyta ir Pirmas Pa
saulinis Karas Pasibaigė. Mar- 
szalas Foch su savo sztabu pri-1 
eme Vokietijos Delegatus, ku
rie pasidavė ir prisipažino kad i 
Vokiecziai yra sumuszti. Tai
kos sutartis buvo pasiraszyta 
ant traukinio in Compiegne 
miszkus. Birželio 22 diena* 
1940 metuose Vokiecziai atsi- 
kerszino už szita. sarmata. Jie 
szitame paeziame traukinyje 
privertė Francuzus pasiduoti 
ir pripažinti Vokiecziu užka
riavimo.

Shenandoah, Pa. — Sirgda-j 
mas per keletą menesius, senas 
gyventojas Simonas Želionis, 
non 416 E. Lloyd nlyczios, nu
mirė Petnyczios ryta, savo na
muose. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in czionais būda
mas da jaunas vyrukas. Buvo 
angliakasis. Paskutini karta 
dirbo Indian Ridge kasyklose, 
ir buvo narys U.M.W.A. loka- 
lio Nr. 113. Prigulėjo prie 
Szvento Jurgio parapijos. Pa
liko savo paezia Ona; du sunu: 
Vinca, ir Simona, mieste: trys 
dukterys: J. Yanavicziene ir 
J. Grigiene, mieste ir G. Drag- 
nauskiene, namie; daug anuku 
ir anukies ir du pro-anuku ir 
broli Joną Želoni isz Zion Gro
ve. Laidojo Panedelyje, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graboriai. Oravitz laidojo.

— Gerai žinomas senas tau
tietis, Jurgis Ardickas, 80 me
tu amžiaus, nuo 145 W. Wash
ington uly., numirė Subatos 
ryta 6:20 valanda, savo namuo
se. Velionis sirgo per keletą 
metu nuo mainiu dusulio. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame- 
rikka. 1889 metuose. Per dau
gelis metu dirbo a ūgli a kasyk
lose, Jo pati Franciszka mirė 
keletą metu atgal. Paliko 
duktere Margareta, namie ir 
sunu Joną, mieste; dvi seserys: 
Margareta Smalenskiene, isz 
Palo Alto ir Ona Witte, Pitts
burgh; du brolius: Aleksandra 
isz Lost Creek ir Kazimiera 
Philadelphia, Pa., taipgi tris 
anūkas ir pro-anuka. Laido
tuves i n vyks Utarninke, de- 
szimta valanda ryte ir palaidos 
in Kalvarijos kapines. Gra- 
borius II. A. Valukieviczius 
laidos.

no labai skanins valgius.
Kunigas I’. Laumakis, maty-! 

ti, yra labai savo para.pijiecziu ' 
gerbiamas ir mylimas, kad tiek 
daug susirenka ant visu paren
gimu. Kun. A. Alauskas isz 
Reading, Pa., buvo ant vaka
rienes.

Programa labai gražiai pa
pilde szokike, Panele Yonosky, 
gražiai padainavo Panele Ma
re Kralikaite; p. Alvin Žiobas, 
p-n e Misiūniene ir Vincas Ba
ranauskas. Užbaigime malda 
atkalbėjo Kun. A. Alauskas. įju buvo: 

_  Bernie Guest, Scout, Phila., 
Pa.; R. Shantz, Pitcher, Phial., 
Pa.; Ed. Liberotore, Cinncin- 
nati Reds; R. Welch, Brooklyn 
Dodgers; R. Spaulding, Chica
go Cubs; J. Holden, Chicago 
White Sox; Ed. Katalinas, De
troit Tigers; J. Brehany, Pitts
burgh Pirates; J. Boley, Phila. 
“A’s”; Ed. McLaughlin, N. Y.
Yankees; Wm. McCorey, N. Y. 
Yankees; M. McNally, Cleve
land Indians; E. Yoder, Bos
ton Red Sox; J. Murphy, Phila. 
“A’s”; II. Zettle, St. Louis 
Browns; W. Alessandroni, 
Com. State Dept., Am. Legion; 
D. J. Caniglia, Pittsburgh Pi
rates; J. P. Whalen, Pitts. Pi
rates; E. Purcell, Mayor of Gi
rardville; M. Lane, Sports Edi
tor, Ashland “Daily News”; 
Bruce Boris, Sports Editor 
Shenandoah ‘Evening
Ed. Romance, Sports Announ
cer WPP A Pottsville, Pa.; J. 
Reese, Ath. Director, St. Clair 
High School; Woody Erdman, 
Sports Announcer WLTR 
Bloomsburg, Pa.; Kun. J. Bui
kas, Szv. Vincento para., Gi
rardville, vikaras; T. O’Con
nell, Commander V.F.W.; R. 
Connors, Commander Post 309 
Amer. Legion; Al Simononis, 
Outfielder, Greensboro, N. C.; 
II. Dorish, Pitcher, Boston Red 
Sox; Dr. Robinholdt, Chief

bplcs ratelio vyriausias Skau-; 
tas. Robertui Simononiui do-j 

! vanas inteike Gomer Glinskas, I
Szv. Vardo Draugijos Prezi
dentas. Užbaigtuviu malda su
kalbėjo Kun. F. Donovan, Szv. į 
Juozapo para., Girardville, vi-i 
karas. Per programa kelias; 
gražias dainas ir daineles su-j 
dainavo Panele Yronne Bara-j 
nauskaite, Szv. Vincento Para.! 
soliste ir James Holden ir John 
Murphy. Visu svecziu nebuvo 
galima suskaityti, bet keli isz

ISZKILMINGA
VAKARIENE

Pagerbė Jauna Lietuvi 
Beisbolininka

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento parapijos Szv. Vardo 
Draugija surengė labai gražu 
ir puosznu bankieta, vakarie
ne, pagerbti viena isz savo na
riu, jauna. Roberta Simonono, 
kuris sziais metais labai gar
singai atsižymėjo Amerikos 
Legijonieriu beisboles loszime. 
Gražesnes vakarienes mums 
dar niekur neteko matyti. Isz- 
kilmingi, garbingu ir į garsiu 
svecziu buvo privažiavę isz ar
ti ir toli. Tokis tokiu garbingu 
žmonių suvažiavimas atnesza 
garbes visiems Lietuviams. 
Szv. Vincento parapijos mote
rys ir merginos stojo in talka 
Szv. Vardo komisijai ir visi isz 
vien dirbo ir darbavosi,\ ir už 
tai viskas taip gražiai pasise
ko. Mes apie jauna Lietuvi 
beisbolininka Roberta Simono- 
ni jau kelis kartus raszeme, ir 
Girarclvilles žmonių klausėme, 
kodėl jie neinvertina vieno isz 
savųjų? Matyti kad Szv. Var
do Draugyste paklausė musu 
patarimo ir iszkele szita puosz- 
nia ir negreitai pamirsztama 
vakariene. Robertas Simono
nis, pons. Juozo ir Reginos Si- 
mononiu sunu.'* atsižymėjo 
beisboles loszime ir buvo isz- 
rinktas kaipo geriausias beis- • 1
bolininkas visame Amerikos 
rytiniame kraszte. Tai nepa
prastas atsižymejimas. Pralo
tas, Monsignoras Stasys A. 
Dobinis, Szv. Kryžiaus Parapi
jos, Alt. Carmel sukalbėjo mal
da priesz vakariene. Ponas 
Pranas P. Mažeikas, Veikia
mojo Komiteto Pirmininkas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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TRUMAN GRASINA NEPRIKLAUSOMAS
ISZROKAVIMASBIZNIERIAMS

Petnyczioje, Lapkr. - Nov. 
11-ta diena, pripuola Ameri
kos Szvente “Armistice Day 
arba Užbaigimo 1-mos Svie- 
tines Kares, 31 metai atgal! 
Taigi, ant Pirmos Paliaubų 
Dienos po Antro Pasaulinio 
Karo, atnaujinti savo pasi
žadėjimus tiems kurie mirė 
kad mes galėtume gyventi. 
Dabar, pasimokinę isz dvie
ju Pasauliniu Karu, turime 
prižiūrėti, kad nei ju vai
kams, nei j u vaiku vaikams 
nereikėtų vėl in karo lauko 
stoti, savo krauja lieti.

Tiems kurie ant karo lau
ko krito, mes linkime, 

“Amžina Atilsi!” 
****-*.m<****************^^
YUGOSLAVAMS

GAZOLINO
WASHINGTON, D. C. — 

Amerika su Anglija dabar pa
vėlina savo biznieriams par-į 
duoti Yugoslavams gazolino,’ 
prekybiniu eroplanu, ir reika
lingu daliu del kariszku ero
planu. Amerikos valdžia jau 
dabar pavėlino Yugoslavams 
siunsti aliejaus ir gazolino.

Amerika su Anglija dabai 
nori visomis galiomis sustip
rinti Yugoslavia kad ji galė
tu atsilaikyti priesz Rusija., 
Amerika ir kitiems krasztams! 
dabar pranesza kad visiems, 
valia biznis vesti su Yugosla- 
vais.

Amerikos ir Anglijos atsto
vai sako kad abudu krasztai 
yra pasirenge Yugoslavams 
pristatyti maisto ir tavoro su

Uniju Vadams nusileisti ant tiv 
Pensijų klausimo.

Trumanas,... Biznieriams ir i 
Fabrikantams staeziai letelejo; 
kai jis jiems pasakė, kad, ar 
jiems patinka ar ne, jis bus 
Amerikos Prezidentas iki 1953 

i metu. Jis jiems duoda žinoti, 
i kad ji lazda laiko ir gali ja pa- 
vartuoti.

Trumanas sako, kad ir Biz
nieriai ir Fabrikantai kartais 
turi insiskolinti kaip Valdžia 
dabar skolinasi.

i Biznierimas Prez. Trumano i i
! grasinimas ir nusistatymas 
baisiai nepatinka. Jie staeziai 
pasipiktina isz tokio nusistaty
mo. Bet jie gerai supranta, kad 
Prezidentas Trumanas dabar į 
taip drąsiai priesz darbdavius; 
kalba, už tai, kad jis nori prie 
saves prisitraukti visus darbi
ninkus del Rinkimu. Bet jie 
dabar jau mato, kad Trumanas 
nėra jiems palankus.

Turmanui dabar rupi visos 
tos Straikos, nes Straikos 
priesz ar per Rinkimus atsilie
pia ant tos Partijos, kuri yra 
tuo laiku valdžioje.

Iszrodo kad Plieno Darbinin
kai gaus tas Pensijas kurias jie 
butu gale j e visai be Straiku 
gauti. Lewisas savo Mainie- 
riu Fondui gaus apie deszim- 
tuka ant tono anglių daugiau 
ir anglys vėl pabrangs! Bet 
paprastas Darbininkas visai 
mažai ka gaus ar laimes isz vi
su szitu Straiku, nes tos Pensi- į 
jam bilas buezerneje ar sztore
neužmokes. O kiti Darbininkai neszta apie vienos musu geros 
ir be Straiku gauna ar gaus to-i skaitytojos mirti, Ponios Bar- 
kias Pensijas.

Tai czia iszrodo, kad Plieno 
Darbininkai ir Mainieriai su 
savo Straikomis nieko nepelni-l 
jo, nieko negavo, bet daug pra- 
kiszo.

POTTSVILLE, PA. — Pilie- 
cziai reikia gerai apsisvarstyti 
ir apsirokuoti dabar ir per Rin
kimus, Utarninke, Lapkriczio 
(Nov.) 8-ta diena. Ypatingai 
reikia labai gerai apsisvarsty
ti. kai Teisėja, Sudžia reikia 
iszrinkti.

Neapsigaukite! Partijai isz- 
tikimybe nėra reikalinga kai 
eina klausimas del Teisėjo. 
Amerikos Pilietis turi pilna 
laisve pasirinkti už kuri Kan- 
didata jis balsuos, nežiūrint 
prie kurios Partijos jis priguli!

Amerika yra garbinga ir di
dinga kaip tik už tai, kad kiek
vienas Pilietis turi pilna laisve 
Balsuoti taip, kaip jis supran
ta ir nori.

Jusu Tesiejas, Gerbiamasis 
VINCENT J. DALTON labai 
Sanžiningai ir Gerai savo dar
bo iki sziol atliko ir atlieka! 
Jis buvo ir yra Nuolaidus, Tei
singas, Beszaliszkas, ir Nei 
Vienai Partijai Netarnauja, 
nes jis nori VISIEMS Lygiai ir 
Teisingai Patarnauti!

Už tai, nežiūrint Partijos ar 
Politikos, Schuylkillo Apygar
doje turėtu pasilikti szitas Ge
ras, Gabus ir Patyręs Teisėjas, 
Judge VINCENT J. DALTON.

BALSUOKITE UŽ JUDGE
VINCENT J. DALTON *

Balsuokite del Kareiviu Bonus!

Klaidos Atitaisymas
Ana menesi mums buvo pra-

Ashland Hospital; eroplanais, kaip buvo daromo 
Cy Morgan, Scout, Phila. Phil-! Berlyne, jeigu Rusija nukirstu 
lies; Er. Rizzuto, Phila. 
lies; Sudžia V. Dalton, Potts-Į 
ville; W. Kern, Sports Editor j 
Malmnoy C

! Dimmer]ing.Snorts Annnnn ■ Dimmerling, Sports Announ-j 
cer WPAM, Pottsville; ir Dr.' 
W. T. Leach, Chief Surgeon, I 
Locust Mt. ligonbute.

Komitetas: Kun. M. Dau-' 
mantas, F. P. Majikas, iždiniu-, 
kas, J. Robitis, Alb. Yesolitis, Į 
Alb. Willinskas ir J. Simono-! 
nis. !

<1. 1 Illi" */ / V ęp U

Ph n. į visa susisiekimą su Yugosla-
Potts-jvais.
—101.: Amerikos Taryba yra pasi-
m. j rengus sudaryti prekybine su- KONGRESO 

tarti su Yugoslavais ir jiems 
VIA A V* MU. JL U.Q VUAUI T IX

parūpinti daug eroplanu.

SOVIETAI
REIKALAUJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

DARBAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Saint Clair, Pa. — Szvento 
Kazimiero Parapijos Metine 
Vakariene labai gražiai ir ge
rai pasisekė. Žmonių tiek su
sirinka, kad svetaine buvo pil
na. Vakaro vedėjas buvo Kuni
gas Jeronimas Bagdonas, ku
ris savo pasakomis, ir juokais 
visus pralinksmino. Teisėjas 
Judge Vincent J. Dalton, kuris 
dabar yra kandidatas del antro 
iszrinkimo, pribuvo ir pasakė 
prakalbas.

Alums ant tiek Teisėjas Vin
cent J. Daltonas patiko, kad 
nors jam szitie rinkimai labai 
rupi, jis nei žodžio neprasitarė 
apie rinkimus, gerai žinoda
mas kad visu partijų žmones 
susirenka in tokius bankietus.

Gerb. Kun. Pijus Czesna, 
Szv. Juozapo Parapijos Klebo
nas, Mahanoy City, teipgi pa
sakė prakalbas. Miesto Mayo- 
ras, Ponas Brady kelig žodžius 
tarė.

Vakarėlis buvo jaukus ir 
gražus, szeimininkes paganai-

perstatė Vakaro Vedeja; Albi- Į A incas Raižis su savo 
na Valinską, parapijos grabo-1 žmona Mare ii dukiele AIaiiu-j 
riu. Kun. Mykolas F. Dauma.n-aLažia\o isz Philadelphijos <

Vincenta parapijos in ^ezius pas Albina RaižiJ 
pasakė inžangineį a bioli, in Giiaidville. Jis ;

■ kelias dienas 'buvo iszejas me-

tas, Szv. 
klebonas 
kalba ir priėmė visus sveczius. j
Kalbėjo: Kari F. Powers Car- džiotL !r ke,ina S1’}’8211 n‘'>m0 
bon ir Sehuylkil 1 Apygardų 1,2 keliu dienu.
Szv. Vardo Draugijų Prez.; 
Ray Calabrese Sziauriniu Szv. 
Vardo kuopu Prezidentas; 
Thomas Crane, Am. Legijonie
riu vietinio beisboles ratelio 
mokintojas; Geo. .Beilis, Am. 
Legijonieriu Sporto szakos Di- 

! rėk.; Alvin Maurer, 
i Penn, sport u Di rėk. ;
: binas Neverauskas, Szv. Pran- 
ciszkaus Para., 
Pa., vikaras. Kun. Alb. Neve
rauskas buvo vikaras 
Vincento Parapijoje. ] 
jaunas Robertas Simononis 
pradėjo mokintis kaip beisbo
le loszti. Jis teipgi ir sutvėrė 
pirmutini Legijonieriu beisbo
les rateli Girardville miestely
je; taipgi kalbėjo C. Malarkey, 
Girard vilios Augsz. Mokyklos 
virszininkas; Ant. Borzak, Gi-

' rardville Augsz. Mokyklos 
sportu Direk.; Ira Thomas, 
Philadelphijos Athletics Beis- 
r ■'....—■■ ■......

NUŽUDĖ KAREIVI

Gavo Du Metu 
Kalėjimo

Rytines!
Kun. iU- FRANKFORT, VOK. —

Devyniolikos metu amžiaus 
Minersville, Vokietaite, Elfriede Augstein, 

nuszove savo dranga, “boy- 
. Szv. frenta” kareivi Joseph Spang- 
kai tąs i ler> kuris gyveno in Charlot

tesville, Virginia. Ji ta savo 
drauga nuszove vieno vieszbu- 
czio kambaryje ana menesi.

Teismas nutarė kad ji yra 
kalta, kad per neapsižiurejima 
ji ta kareivi nuszove. Ji teis
mui buvo pasiaiszkinus kad ji i 
norėjo tik baikomis savo drau
gą pagazdinti, ir revolverio 
gaiduką netyczia buvo pa
spaudžius.

Sovietu Ambasadorius Yu- 
goslavijoje buvo pakeltas in 
augsztesne vieta Rusijoje, ir 
Sovietai kito Ambasadoriaus 
Yugoslavams nepaskyrė.

Isz viso to matyti, kad Rusi
ja nori visus santykius su Yu- 
goslavija nutraukti, kaip buvo 
daroma per kara.

Dipliomatai ir laikrasztinin- 
kai spėja kad Rusija dabar no
ri Yugoslavus iszgazdinti, gra
sindami juos su atviru karu.

Sovietai baisiai pyksta kad 
Tautu Sanjunga priėmė Yugo- 
slavija in Apsaugos Taryba ir 
pastūmė in szali Rusijos parei- 
kalavima kad Czekoslovakija 
butu priimta.

Diena po dienos matyti kad 
Stalinas labai norėtu Yugosla
via sutrinti, bet dar neisz- 
drysta!

tais pilnai invykdinti ir už
baigti.

Republikonu vadas Kongre
se Martin priparodo, kad De
mokratai ir per saitus posė
džius turėjo daugiau savo žmo
nių Kongrese, bet Trumanui 
nepasiseke visus savo planus 
invykdinti savo naujus insta- 
tymus investi. Jis kad taip pat 
bus ir ateinaneziais metais.

Dabar per szitusu Rinkimus 
Demokratai girsis kad jie la
bai daug nuveikė, daug pada
re, daug atliko. Republikonai 
pirsztu in Demokratus badys 
ir rodys kiek jie pinigu pralei
do, kaip jie visa kraszta in sko
las nugramzdino.

Kai kas musu užklausia kaip 
ar už ka mes balsuosime, mes 
prisimename senio Butkaus 
pasaka:

Kai vienas Butkaus draugas 
jo užklausė ką, jis mano apie 
rinkimus, kai jo miestelyje du 
kandidatai jieszkojo ir prasze

.................. _ , į balsu, votu; senis Butkus jam Philadelphia. Pa.-V.s, s u- atsake; .<žinai d asz
dentm isz Parapiniu Mokvkliu . ...... .J . . tuos politikierius pazinstu, ir

" r ' už tai asz Dievui dekavoju kad 
i tik vienas bus iszrinktas.” Dio- 

Phi-

į neturėjo mokslo Panedelyje,,, 
; isz priežasties kad Sesutes, vie- ■ 
Į nuoles isz Philadelphijos 
cezijos turėjo savo Seimą 
ladeIphijoje. ; i daryk.

- Ilgai mislyk, bet greitai

— Neskaityk pinigu apie 
Pirkie U. S. Bonus kuriuos sapnavai.

; boros Stoczkelienes isz Girard
ville, Pa. Ji pasimirė Spalio 
(Oct.) pirma diena, ir buvo pa
laidota szeszta diena to mene
sio. Kiek mums teko sužinoti 
apie nabaszninke, mes ir pa
skelbėme. Bet mums dabar ki
ti musu skaitytojai pranesza 
kad mes apleidome savo tame 
apraszyme kelias Stoczkelie
nes gimines. Mums gaila kad 
tokia nelemta klaida atsitiko, 
ir dabar czia stengiamies ta 
klaida atitaisyti.

Nabaszninke Barbora Stocz- 
keliene paliko vyra, Vinca; 
vaikus, Mare Magoliokiene, 
Agnieszka Durinko, ir sunu 
Joną, kuris gyvena Mt. Car
mel; Alicija Achels, Shenan
doah, Pa., Olga Kupferman, 
Oldridge, N. J., Albert ir Cae- 
cilija ir Ona, pati Ed. Karąhu- 
to,. Shenandoah; Pus-sesere 
Ona Yeracevicziene; pus-broli 
Vinca Paplauska, Boston, 
Mass. Gimines: Ona Paplaus
kiene, kurios vaikai yra Juo
zas, Motiejus, Kristoferas, Jo
nas ir Edvardas; Carl Schno- 
bel, Charles Hylb, ir Panele Ju
lija Paplauskaite, kuri net isz 
Chicagos atvažiavo in laidotu
ves. Gimines ir draugai užpra- 
sze daug Szv. Misziu už na- 
baszninkes Barboros duszia.

Atsipraszome kad buvome 
ne pilnai paminėję visas gimi
nes, bet mes buvome tiek indė
je, kiek mums buvo praneszta.

(Ateityje, mes praszytume 
visu savo skaitytoju, kai siun- 
cziate mums žinias ar žinutes, 
pilnai paraszykite, kad mes 
tikrai ir pilnai galėtume pa
skelbti. Mes patemijome kad 
ir vietinis Anglos kalbos laik- 
rasztis ta paezia klaida buvo 
padaręs. Reiszkia ir ten ne piL 
nos žinutes buvo paduotos.)


