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Nauji Namai Mažam Seratui Japonui

Dvideszimts dvieju mene
siu Japonas naszlaitelis, Ti
mothy Joseph ežia sėdi ant 
savo naujos motinos keliu, 
Ponios William H. Trick, 
isz Jeannette, Pa.,* ir susipa- 
žinsta su savo nauja szeimy- 
nele. Ponai Trick pasiėmė

Isz Amerikos
A '. - - » ~ ■

5 VAIKUCZIAI ŽUVO
NOBELSVILLE, IND. —

Penki maži vaikucziai sudegė,1 
žuvo kai gaisras isztiko j u na
mus iri Nobelsville.

Vaikucziai buvo broliai ir se
sutes iri Tom Malone szeimyna. '

Tom Malone, tėvas buvo la
bai apdegintas kai jis stengiesi 
savo vaikuczius iszgelbeti. Jis 
su savo žmona, tu vaikucziu! 
motina buvo nuvesztas in Ri
verview ligonine.

Vyriausias vaikas, septynių 
metu amžiaus suspėjo isz tu 
deganeziu namu iszbegti ir ne
buvo nei sužeistas.

Kaip tas gaisras prasidėjo 
ugniagesiai ir policijantai dar 
negali pasakyti.

GENEROLAS
D. MAC’ARTHERi

Prisipažinsta, Užsigina
WASHINGTON, D. C. —

Generolas Douglas MacArthur 
prisipažinsta kad jis, su kitais

Generolas D. MacArthur

augsztais karininkais ne tik 
patarė, bet stačziai reikalavo 
kad Rusija stotu in kara priesz 
Japonus. Jis sako kad jis tai 

szita serateli auginti. Czia, 
szeimyneles ratelyje randasi 
(isz kaires in deszine) vieno 
meto Mary Catherine, kuri 
teipg'i yra augintine; ir asz- 
tuoniu metu Vicky ir vienuo
likos metu Lynn.

o o CT

buvo pareikalavęs 1941 metuo
se. Jis sako kad jis tai buvo pa
reikalavęs kad Rusija pultusi 
ant Japonu isz savo puses ir 
taip daug Amerikiecziu karei
viu nežutu per užsipuolimą ant 
Japonu isz mariu.

Bet Generolas MacArthur 
tuo pat kartu labai greitai pri
dėjo kad jis nieko bendra ne
turėjo ir nieko nežinojo apie 
Yaltos konferencija, ir visai 
nieko nežiojo apie tas derys- 
bas tarp Prez. Franklin D. 
Puoosevelto ir Stalino, kai Roo
se velta s sutiko pavesti tiek 
daug Kinijos Stalinui, jeigu jis 
sutiks paskelbti kara priesz Ja
ponus. •

Jis sako kad jeigu jis butu 
apie tai žinojęs, jis butu visisz- 
kai pasiprieszines.

Demokratai iki sziai dienai 
teisinasi ir sako kad Roosevel- 
tas nebutu taip nusileidęs Sta
linui Yaltos konferencijoje, 
jeigu augszti karininkai, kaip 
Generolas MacArthur nebutu 
jam patarė ir ji beveik priver
tė taip padaryti.

Generolas isz Woldorf Asto
ria vieszbuezio, hotelio, laik- 
rasztininkams padavė pusket
virto szimtO' žodžiu raszta, ku
riame jis stačziai sako kad per 
kara jo darbas ir pareiga buvo 
vesti, bet ne politika sudaryti. 
Jis sako kad Yaltos konferen
cija buvo politikierių ir diplio- 
matu, o ne karininku vedama. 
Jis sako kad nei Rooseveltas, 
nei kas kitas, niekados su juo 
nepasitarė nei priesz nei per ta 
Yaltos konferencija, ir jis apie 
tos konferencijos nutarimus, 
nusileidimus tik dažinojo isz 
laikraszcziu, kaip ir visi kiti 
Amerikiecziai.

— 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 ju nuliūdima.

^Pirkie U. S. Bonus!

POPIERA I 
VĖL PABRANGO|

NEW YORK, N. Y. - I 
St. Lawrence Corporation, vie
na isz didžiausiu kompanijų 
kuri pristato popiera redakci-' 
joms, Kanadoje, paskelbė kad 
visa popiera laikraszcziams 
dabar yra pabrangus.

Tos kompanijos Prezidentas 
P. M. Fcx sako kad viskas da
bar taip pabrango ir kad dar
bininkai daugiau nori Mon
treal mieste, kad jokiu budu 
negalima biznio vesti be pake-! 
limo kasztu ant popieros.

Dabar ta laikraszcziams po
piera kasztuoja szimta trisde-i 
szimts viena doleri ant tono.

Paprastai, kai szita didele 
kompanija savo popiera pa
brangina tai visos kitos Kana
dos kompanijos panasziai da
ro; ir už tai dabar visiems re
daktoriams ta popiera kasztuo
ja daug daugiau.

BAGOCZIAUS ERO-
PLANAS NUKRITO

Keturi Žuvo Nelaimėje

Kriksztynos Suardytos
____

NO. HOLLYWOOD, CALIF. Į 
— Mažas eropalnas, bagoeziaus 
Joel Wolfe Thorne vairuoja
mas, staiga nukrito ir sudužo 
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Nuo Mirties Iszgelbetali

Kai tik Doreen Stravana- 
kos užgimė, mirtis jos jau 
Jauke. Už keliu valandų po 
jes užgnr’mo daktarai rado 
kad jos gerkle buvo taip su
glausta, suspausta, kad vil
ties jai gyventi beveik visai 
nebebuvo. Daktarai greitai 
jai labai pavojinga operaci
ja padare.

Dabar dvieju metu ma
žyte Doreen Stravanakos 
linksmai apvaikszczioja sa
vo antra gimtadieni ir yra 
sveika ir linksma.

GAISRAS
CHICAGOJE

2 Žuvo; 8 Sužeisti 
Vicszbutyje

CHICAGO, ILL. — Gaisras 
isztiko skarmalu vieszbuti, ho- 
teli Chicagoje, kur du žuvo ir 
asztuoni buvo sužeisti.

Žuvusieji buvo ant antro 
augszto ir negaljeo nulipti že
myn, isz Adams vieszbuezio, 
kur bumai, skarmalai ir gir
tuokliai gauna nakvyne už ke
letą centu.

Viena isz žuvusiuju buvo ga
lima pažinti isz jo kiszeniuje 
surastos racytes už randa; jis 
buvo szeszios deszimts metu 
amžiaus Egbert Lonergan. An
tras buvo taip sudegintas, kad 
nebuvo galima jo visai pažinti.

Ugniagesiai kitus sužeistuo
sius isznesze isz to vieszbuezio.

Szita nelaime sudaro jau 
penkios deszimts keturis kurie 
žuvo tokiuose skarmalu viesz- 
bueziose sziais metais Chicago
je. _ _ _________ _

3 VAIKAI
ISZN1EKINTI, 

NUŽUDINTI
Policijantai Jieszko 

Jaunu Žuliku
Chicago, ILL. = T ri j n 

jaunu vaiku sužaluoti, isznie- 
kinti ir nuogi lavonai buvo su
rasti miszko urve, netoli nuo 
Chicagos miesto.

Kai ju lavonai buvo surasti, 
policija iszleido keliu valstijų 
policijantams insakyma jiesz- 
koti tu vaiku žmogžudį ar 
žmogžudžius.

Nužudinti vaikai buvo: ke
turiolikos metu amžiaus' Ro
bert Peterson, trylikos metu 
John Schuessler ir vienuolikos 
metu Anton, Jono broliukas.

Policijos Daktaras, Coroner 
Jerry Kearns sako kad visi 
trys vaikai buvo pasmaugti. 
Visi trys buvo ka tik palike sa
vo namus, Nedelioj po pietų, 
eiti in hiuving pikezierius.

Policijantai iki sziol mažai 
ka t^kro ž no ar dažinojo apie 
kaip ir kas ten atsitiko; bet 
vienas Susiedas sako kad jis 
buvo mates keletą jaunuoliu 
apie ta vieta ar apylinke apie 
valanda priesz tai kada tie vai
kai buvo nužudinti. Jis sako 
kad tie jaunuoliai greitai nu
važiavo su “hot-rod” laužu au- 
temobiliu.

Policijos virszininkas, Dak
taras Coroner Walter McCar
ron spėja kad czia yra pasiu
tusio, patrakusio, isz proto isz- 
ejusio darbas ar kurios jaunu- 

iju czaikos, genges darbas. Jis 
i spėja kad galimas daigtas kad 
kokios cziakos jaunuoliai buvo 
jes pasivogė ir paskui juos nu
žudė kad jie juos neapskųstų.

Visiems trims vaikams gal
vos buvo baisiai sudaužytos ir 
ju veidai, kaip su peiliu su
pjaustyti.

EISENHOWERIS
SVEIKSTA Už Geležines Uždangos

Gal Butu Jam Iii 
Sveikata Stoti In

Rinkimus
DENVER, COLORADO. — 

Prezidento Eisenhowerio dak
tarai sako kad Prez. Eisenho- 
weris sveiksta isz savo szirdies 
ligos ir jau gali pasėdėti. Jis 
jau ana diena pradėjo ir pa
veikslus pieszti isz nuobodumo.

Kai dabar visokie gandai le

Prezidentas
Dwight Eisenhoweris

kia apie kas užims jo vieta per 
ateinanezius rinkimus, retas 
kuris stabtelia apsimislinti, 
kad gal Prezidentui butu kaip 
tik in sveikata pasilikti Vasz- 
iBgtoRg kaipo Prezidentu, ne
žiūrint jo ligos.

Kaipo Prezidentas jis butu 
kuo geriausiai prižiuromas ir 
aprūpinamas ir visi apie jo 
sveikata labai rūpintųsi. Darbo 
jam mažai butu, kaip dabar pa
sirodo kad jo sztabas ir be jo 
visa tvarka veda.

O jeigu jis pasitrauktu isz 
rinkimu ir nestotu antru kar
tu in Prezidento rinkimus ir 
jeigu jis apsigyventu in Gettys
burg ant savo farmos, tai labai 
galimas daigtas kad jis savimi 
taip nesirūpintu, kai dabar ki
ti apie ji rūpinasi.

Dabar jau ir Republikonu 
partijos vadai ne taip skubina
si rinkti Eisenhowerio inpedini 
ir lauke pažiūrėti ir pamatyti 
ka pats Eisenhoweris padarys 
ir pasakys. Beveik visi Repub- 
likonai jaueziasi kad be Eisen
howerio vadovystes jie yra žu
vę.

Pats Eisenhoweris dar nieko 
nesako; bet jo daktarai jau ke
letą kartu yra pareiszke kad 
ga’imas daigtas kad Eisenho
weris visiszkai pasveiks ir ga
lės stoti in rinkimus.

GARSUS
JURININKAS

Stojo In Kliosztoriu
NEWTON, N. J. — Keturios 

deszimts vieno meto amžiaus 
Kapitonas Leonard P. LaRue, 
kuris pirmiau gyveno Phila- 
delphijoje, tapo zokoninku, Be- 
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Kolchozininku Padėtis i Xagiama „v“,ir. ™ur:> Nuimant derliu Kolchozmmkai

chozams duoklių buvo padidin- publikse.

-------- stengiasi jau laukuose ji pasi-
Bendrai Lietuvoje: žemes dalinti, kad nebutu jis praves- 

ukio kraszte trūksta maisto, tas pro buchalterines knygas ir 
Miestiecziai beveik visa savo , netektu visko atiduoti valsty- 
uždarbi sunaudoja maisto insi- bei. Vogti isz valstybes Sovie- 
gyjimui. Kolchozuose yra dar tiniam piliecziui yra savaime 
blogiau. Kokio nors akstino suprantama. Tik retkareziais 
daugiau gaminti, nėra. Valsty- ‘ seniai dar papasakoja jauni
ke kiekvienam Kolchozui nu- mui apie laikus, kada vogimas 
stato prievoles. Teoretiszkai, buvo laikomas negarbe, 
daugiau pagaminus, turėtu di-' Pats darbas kolchozuose irgi 
dėsnis gerybių kiekis likti pri-' sudarytas blogai. Kolchozus 
vacziam Kolchozininku suvar- steigiant ankstyvesni viense- 
tojimui. Kasdienybeje vienok džiai buvo sujungti in viena su
yra kas kita. Esama pavyzdžiu, vieniti vienetą, vienok žmones 
kada Kolchozai yra nuėmė di- pai ko ir toliau gyventi nacio- 
desni derliu, negu buvo numa- nalizuotose savo namuose. Cen- 
tyta: jiems liko daugiau net trinius Kolchozu pastatus retai 
atidavus duokles invairiems kur Bolszevikai instenge pasta- 
fondams (grudu ir t.t.), MTS tyti. Todėl, kol kolchozininkai 
valstybei, skolų padengimui ir isz ryto sueina in viena centra, 
t.t. Vienok Kolchozininkams kol darbas paskirstomas, in 
teko nustebti, kai jie gavo in- laukus nueinama apie 10 valan- 
prasta atlyginimą. Visa kita, da ar net vėliau.
kaip buvo jiems paaiszkinta, Ir vis tik nežiūrint viso skur- 
esa taupoma “juodai dienai”, do Lietuvoje pragyvenimas dar 
atidedant užtinkamam fondui, yra geresnis, negu kitose kai 
Be to, kitais metais sziems Kol-1 kuriose Sov. Sanjungos res-

ta. Kolchozininkai nusivylė pe
reitos vasaros likimais, kitais 
metais nustatytu neatliko.
Jiems buvo iszmoketos nusta Szis vienodas visu Sovietijos 
tynęs uždarbio normos, o gyventoju vargas padeda Bol- 
valstybe sau duokles pasiėmė si e vika ms ingyvendinti: Stali- 
isz “juodai dienai” numatytu nine tautine politika. Sziandie- 
atsargu. Tokios praktikos pa- Į na Lietuvoje prieszingumas 
sekoje Kolchozuose atliekamas tarp atskiru tautybių mažai 
tik minimalus darbas. Dažnai jaueziamas. Net ir in isz neži- 
atsitinka, kad kolchozininkas | nia kur atkeliavusi Rusa žiuri- 
už sanvaites dauba gauna tik 1 į ma, kaipo in darbo dranga, ku- 
kg grudu. Kolchozams nustaty- riam tenka ta pati varga varg
tų budu normų neinvykdžius, ti. Tiesa, miszriu sėdybų su 
valstybe užraszo jas in skolas, Rusais, ypacz Lietuviu vyru 
pasiimdama sau visa metine (moterų perteklius!) pasitaiko 
Kolchozu gamyba. Kolchozi-' retai: vis jie nėra savi. Vienok 
ninku pragyvenimui palieka- po truputi priprantama, kad 
mas egzisteneminimumas. To- piktybių szaltinis yra Komu- 
del ir Kolchozuose “vieszoji nizmas ir jo Rusiszku bildu ne- 
morale” yra labai nusmukusi. (Tasa Ant 2 puslapio)

Iszgelbejo Daug Žmonių

Czia trys vyrai, kuriu tar
pe yra jurininkas Bennie 
Bradley, nuo laivo U. S.S. 
Saipan, nusitvėrė už virves, 
iszgelbsti jauna vaika isz 
ulyczios kuri yra nuo potva- 
nio patvinus in tikra upe, in 
Tampico, Mexico. Jurininkai

Tautybių Santykiai

nuo szito “Taipan” kariszko 
laivo daug žmonių iszgelbejo 
kai viesulą, užvardinta “Ja
net” ta apylinke isztiko su 
baisiais potvariiais. Daug 
žmonių buvo iszgelbeta, pa
imta su helicopter eroplanais 
nuo savo namu stogu.
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Kas Girdėt
Ateinancziu metu nauji auto

mobiliai jau ima pasirodinti 
sztoruose. Jie yra gražus, dide
li, žemesni, ilgesni ir branges
ni.

Fordo kompanijai yra paro
džius savo nauja ir jau tikrai 
puiku “Lincoln Continental” 
automobiliu, kuris kasztuoja 
apie deszimts tukstanezin do
leriu. Fordo kompanija dabar 
nori stoti in rungtynes su Ge
neral Motors kompanijos “Ca
dillac” ir Chrysler kompani
jos “Imperial” brangiais ir 
■p nikiais a ut o m ob i 1 i a i s.

Iszrodo kad jau paszieli v ka! 
brangus tie automobiliai, bet 
kai atsimename kad kadaise 
buvo galima nusipirkti “For- 
duka” už pustreczio szimto do
leriu, o dabar tas Fordukas 
norsbiski gražesnis ir didesnis, 
bet jau kasztuoja beveik tris 
tukstanezin doleriu. Reiszkia, 
dvylika sykiu daugiau.

12% ant namu užlaikymo; 8% 
aut drabužiu ir czeveryku; 7% 
ant automobiliaus ir jo patai- 
sinimo; 3% ant gazolino ir alie
jaus; 6% ant baldu, furnisziu 
del namu; 7%- namu tvarka 
vesti; 3% del susisiekimui, ke
lionių ir panasziai, kaip ant 
traukiniu, autobusui, taksiu, 
strytkariu ir taip.

Likusis dvideszimts szesztas 
to dolerio nuoszimtis atostogų, 
vaikams zabovu, pasilinksmi
nimu ir panasziai.

O kiek isz to jo dolerio eina 
in banka, kiek jo yra sutaupin- 
ta juodai dienai ar senatvei, 
valdžia nesako!

Už Geležines Uždangos tbo. Trečias laikais buvo I zs •» z-J i r» -v-v-v et ■» zx 4- l»/i 1 1 • C* w *-* 1 •• 4* •»
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Fordo kompanija sako kad 
ji pagaminsi apie keturis tuks- 
tanezius tokiu brangiu “Lin
coln Continental’’ automobiliu 
per metus.

Daug tėvu dabar daug dau
giau paskiria savo vaiku moks
lui, kad ir pradinėse mokyklo
se. Daug tėvu dabar siunezia 
savo vaikus in Katalikiszkas 
mokyklas. Net ir Protestonai ir 
Žydai tai]) daro, nes jie nenori 
siausti savo vaikus ir viesza- 
sias mokyklas, kurios jau ir 
taip baisiai užsikimszusios ir 
kur trumpa ir stoka mokytoju.

Dar kita priežastis, ypatin
gai didesniuose miestuose yra 
tai kad tėvai nenori kad ju vai
kai maiszytusi su juodukais, 
kurie lanko tas’ vieszasias mo
kyklas.

Dabar net ir musu kolegijose 
ir universitetuose randasi daug 
Protestonu ir Žydu, nes jie jau- 
cziasi kad jie gaus geresni 
mokslą pas Katalikus.

užsiregistravimo 
d a r o 
mažes- 
Ponas

Praszo Afidavito

Pennsylvanijoje automobiliu 
užsiregistravimas dabar kasz- 
tuos penkiolika doleriu, vietoj 
deszimts doleriu. Ir gazolino 
taksos padidėjo ir dar padidės. 
Mums rodos kad tokis 'bendras 
nustatymas
savo automobiliaus 
skriauda tiems kurie 
niuis automobilius .turi, 
kuris turi dideli, deszimts tuks-
taneziu doleriu vertes automo
biliu moka tiek pat kiek darbo 
žmogelis, kuris gal tik koki 
lauža, antru ranku automobiliu 
turi.

Argi nebutu teisingiau tak
šnoti ir registravimo kasztus 
pritaikinti prie automobiliaus 
dydžio ir vertes?

Viena jauna Lietuviu szei- 
myna gyvenanti Columbijoje, 
galėtu greitai atvykti in Jung
tines Amerikos Valstybes, jei 
turėtu Affidavit of Support. 
Tai Vladas Matuleviczius, gi
nies 1916 m., Gruodžio 22 d., 
Lietuvoje, jo žmona ir dvi duk-

Prezidentas Eisenhoweris, 
kad ir pasveiks, tai jau vargiai 
stos in kitus Rinkimus. Eina 
gandai kad jis patars iszrinkti 
Vice-Prezidenta Nixon ar Cali- 
fornijos Gubernatorių Warren, 
savo vietoje.

Mse sipejame kad Gubernato
rius Warren nepriimtu toki pa
skyrimą. Jis yra beveik tiek 
metu amžiaus kiek ir Eisenho
weris, ir jis nėra per sveikas. 
Bet jis jau isz anksto duoda 
Republikonu Partijai žinoti, 
kad jeigu Vice-Prezidentas Ni
xon bus Republikonu iszrink- 
tas, tai jis visomis galiomis 
stengsis jam kelia pakirsti ir 
pasilaikys sau -visus Californi- 
jos balsus. Nixon, kaip ir War
ren teipgi pareina isz Califor- 
nijos.

Praszome Amerikos Lietu
viu padėti tai szeimynai atvyk
ti ir apsigyventi sziame krasz- 
te. Szeimyna yra labai tvarkin
ga, patys užsimokės keliones 
iszlaidas ir dar turės sziek tiėk 
pinigu gyvenimo pradžiai. Pa- 
rankininkiu iszlaidu nebus.

Apsisprendė sudaryti tai 
szeimynai afidavitus, praszome 
kreiptis in,Balto Centra smul
kesniu informacijų sziub adre
su: BALFas, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Pypkes Durnai

Mano Motinėlė

Ar jus žinote kur justi dole
ris eina, kai jus ji praleidžiate? 
Valdžios atstovai yra szitaip 
iszrokave. Paprastas Amerikie
tis “po taksu” szitaip savo do
leri praleidžia:

30% ant maisto ir gėrimo.

Visu Ražancziaus f
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.

Mamyte miela, mamyte
- brangi, 

Atsimokėti tau negaliu, • 
Ir savo meile ar atmokėsiu, 
Labiau už viską tave myliu. 
Praszau Dievulio kožna ryta, 
Ilgo amželio asz del tavęs, 
Ir jeigu norėtu mirtis juodoji, 
Asz negaileeziau jai ir saves. 
Jeigu nebutu tavęs brangioji, 
Niekas nepenetu ir 

neglamonėtu,
Ir “ko tu verki’’ nieks 

nepaklaustu.
Gyvent mamytei ilgiausi 

amžių,
Dievulio meldžiu asz visada, 
O asz už tavo varga ir meile, 
Taip pat mylėsiu jau visada!

beinžiurima.
Szias So v. San jungos gyven

toju nuotaikas patvirtina taip 
pat ir žinios, gaunamos isz Vo
kietijai priklaususiu žemiu. 
Ten taip pat tarp Vokiecziu ir 
Lenku prieszingumo nėra. Vi
si jauezia tam tikra solidaru
mą priesz Komunistine suredi- i 
ma, kuri vienodai isznaudoja 
visas tautas.

Partine Veikla
Nežiūrint, kad jokios raszla- 

vos, iszskyrus Komunistines, 
gauti negalima ir žmones apie 
kitokias santvarkas mažai ka 
žino, antikomunistinis nusista
tymas jaueziamas visur, net 
jaunuomeneje. Visa aplinka: 
tėvai, draugai, pažinstami,^Ko
munizmo nekenezia. Komjau
nuoliu skaiezius mokyklose 
yra mažas. In juos einama del 
medagu iszskaicziavimu. Daž
niausiai tai yra pamatas, kuris 
isz viso neturi vardo. Pvz. vie
nas girtuoklis, kuris, kaip žmo
nes sako, net savo kelnes pra
geria, baigės 1952 m., mokyto
ju seminarija, mėgino stoti in 
mokslą, auklejima vaiku insti- 
.tuta, vienok neiszlaike egzami
nu. Instojes in kompartija bu
vo paskirtas miestelyje G., apie 
12 km. nuo buv. apskrities 
miesto (vardu del suprantamu 
priežaseziu neskelbiame) sep
tynmetes mokyklos direkto
rium. Szis direktorius, ji vai
kai vadina “Besnukiu”, o žmo
nes tiesiog “chuliganu’’, ga
vės kariniam apmokymui szau- 
tuva, nuszove apylinkes gy
ventoju visztas. 1953 m., per 
Velykas vaikai neszesi isz baž- 
nyczios ugnies. Dirketorius pa
matęs, kad terp ju esama ir jo 
vadovaujamos mokyklos mo
kiniu, pradėjo yaikus vaikyti 
ir ugni atiminėti. Taip jis susi
dūrė su viena maždaug 16 m., y z
amžiaus mergaite I., isz kurios 
taip pat norejes atimti ugni. 
Vienok pastaroji nepasidavė. 
Invyko grumtynes. Mergaite 
pradėjo szaukti. Subėgo dau
giau žmonių. Direktorius pa
kliuvo in nemalonia invyki. Pa- 
naszus pobūdžio Bolszevikiniai 
veikėjai, persistengeliai, žino
ma, kompartijos - gyventoju 
akyse pakelti negali.

Kaimuose komjaunuoliu tė
ra vienas kitas. Ten net nelabai 
stengiamasi juos in kamjau- 
nuolius tempti. Ankscziau prie 
MTS stoeziu veike politiniai 
skyriai, kurie leido laikrasz- 
czius. Juos žmones vienok ma
žai skaitė. Vertėsi jie grynai 
isz valstybes paszelpiniu. Pvz. 
paminėsime kito buv. apskri
ties miesto Y MTS politinio 
skyriaus veikla. Iki 1954 m., 
sziame mieste ėjo trys laikrasz- 
cziai. Stambiausias rajoninis 
ėjo 3 kart in sanvaite. Turėjo 
1,400 egz., tiraža. MTS politi
nis skyrius leido kita laikrasz- 
ti, kuris ėjo 2 kart in sanvaite. 
Jo tiražas buvo skelbiamas

leidžiamas miesto. MTS politi
nio skyriaus leidžiamam laik- 
raszcziui buvo skiriama popie
riaus 750 egz. tiražui. Jo par
duodavo vos 100-150 egz. Szio 
laikraszczio kaina: 10 kapeikų, kįbtu in uosi! 
Tuo budu mėnesines pajamos, 
sieke 120-180 rb. Tuo tarpu jo 
iszlaidos buvo nepalyginamai 
auksztesnes. Vien redaktoriaus 
4 skyrius baigusio partinio, at- 
lyyginimas sieke 1,000 rb me
nesiui. Sekretorius gaudavo 
900 rb., literatūros darbuoto
jas 790 rb ir maszininke 600 
rb. Tuo budu vien redakcijos 
kolektyvo algoms menesiui isz- 
eidavo 3,390 rb. Laikraszcziui 
gaunama popieri, parduodavo* 
vietos gyventojams. Žinoma, 
kad panaszaus pabudžio Ko
munistine veikla negali gyven
tojams imponuoti. 1954 metais 
pradžioje szi laikraszti ir visa 
MTS politini skyrių uždare. 
Dabar minėtame mieste 3 kart 
in sanvaite teiszeina tik vienas 
rajoninis laikrasztis.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

PRISAKYMUS

Labai‘užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

MOKYTOJA
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Tamista, poni, nebuvote 
kumetyne? Kada nueisite iii, 
kumetyną ir ineisite.in ju vadi
nama trioba, tai meldžiu visu 
pirmu1, kuom nors užsikiszti 
uosi, kad dvasiu perdaug nein-

— Ka, ka, ka! Nusijuokė 
ponas Pavlaviczia. pažiurėjas in 
Ona. Ponia Karpinskiene susi
raukė ir jau nebedrįso primin
ti apie chlopu Lenkiszka dva
sia.

— Et perdaug insileidote 
in visokias dvasias, tarė ponas 
Karpinskas, ranka iii szali pa
mojęs, dabar ponas Pavlavi
czia pasakys, kas girdeties apy-

tvirtino, kad musu

linkterėjo tarsi ant to sutikda
mas.

— Mes su pana Ona pirm 
valandos turėjome gineza: pa
na Ona
ciklopai Lenkiszkai n e m o k a 
kalbėti, kad ju Kalba yra tai 
miszinys Lenkiszkos, Lietu- 
viszkos ir Gfudiszkos kalbos.

— Ar žinai, ponia, dovanok 
man už ta, kad ir ta pati pasa
kysiu, kad musu ciklopai minė
tu trijų kalbu pasidirbo ypatin
ga sau kalba.

Ponia Karpinskiene susirau
kė ir tarsi užpykus atsake:

— Ak, Dieve! Jog jie ir ne
gali kalbėti tokia kalba, kaip 
mes kalbame. Musu kalba yra 
literatiszka, o ju kalba chlops-

— Kalba negali būti nei li
terai iszka, nei chlopiszka, bet 
kalba kaip inteligentu, teip 
prastai žmonių turi būti vieno
kia, insikiszo Ona.

— Teip, tai teip! Kalba tu
ri būti vienokia, atsake ponia, 
bet kalba chlopu nuo inteligen
tu visados skiriasi. Paimkime 
Maskolių kalba: pasiklausyki
me sznekant Mask-oliszka inte
ligentą su chlopu, ar nebus ju 
kalboje skyriaus?

— Skyrius bus ne paezioje, 
bet kailio mokslyje, tarė Ona, 
teip kad inteligentas pasakys 
žodi duona tai chlopas tuojaus 
supras; bet pradek,su musu 
chlopu Lenkiszkai szneketi, tai 
jis daug žodžiu nesupras ir isz- 
sižiojes in tave žiūrės, dėlto 
kad isz daug žodžiu ar sakiniu 
turi isz Lietuviszkos arba Bia- 
lorusiszkos kalbos pasidirbės 
ant savo kurpalio.

— Bet musu chlopai, kaip 
jie nori, teip teip tegul szneka, 
bet jie viyi jau yra Lenkiszkos 
dvasios.

Tai yra, tftmista misliji chlo- 
pus esant Lenkiszkais patrio-

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Ponas Pavlaviczia atsisėdės 
ant kėdės sujudėjo ir uostus 
paglostęs tarė:

— Kas bus girdeties? Var
gai, nelaimes, sunkus prispau
dimas labiausiai musu brolio. 
Girdėjote rasit, kad in Plikisz- 
kius parvažiavo naujas ponas.

— Jau parvažiavo? Kai]) jo 
pavarde? Nežinai tamista? Pa
klausė Karpinskis nusistebe- 
dams.

— Turi būti koks nors Ko- 
nokradovas! Paajszkino Pav- 
lavicziuis.

— Ak, atsidūsėjo ponia 
Karpinskiene, kaip tai musu 
broliai bajorai iszeina ant nie
ko! Tevįszke praleido, o dabar 
patiems ant senatvės kur rei
kia dingti? Kad teviszke 'butu 
tekusi musu broliui 
dabar kažin koks 
parsivilko.

— Kas nutiko ? 
mokytoja, tos 
suprasdama.

— Buvo bajorėlis pravarde 
Mantrimas, kuris turėjo dvara 
Plikiszkiiis, pradiįjo aiszkinti 
ponas Pavlaviczia ir gerai jam 
buvo ant szio svieto gyventi, 
kolaik jis pinigu turėjo: gere, 
ede, po svietą važinėjosi, o 

1 kai]) pinigu neteko tada savo 
dvariuką užstate in banka, ku
ris jam vėl pinigu davė ir jis 
vėl gere, ede, in gaspadoryste 
nežiūrėjo, /po Vilnių ir Varsza- 
va važinėjosi ir vėl pinigu ne
teko! Tada ant jo galvos nelai
me užkrito. Bankas pardavė jo 
dvara Maskoliszkos kilties obi- 
vateliui, kuris ati sziose dieno
se in Plikiszkiiis ir -parvažiavo.

— Aa, Ponas Mantrimas in 
savo vieta obrusiteli pastate, o 
pats jam turi būti už berną eis 
tarnauti. Užbaigė mokytoja po
no Pavlaviezios kalba.

— Ta mokytojos užbaiga 
poniai Kaupinskienei vėl nepa
tiko: ji tik susiraukė, galva pa
lingavo, bet nieko neatsake. 
Buvo jau po pietų. Nuo stalo 
visu pirmu atsikėlė ponia Kar
pinskiene, paskui jos ir 
Visi iszejo in svetaine ir 
dar valanda sznekejosi 
pono Mantrinio linksma 
ėjusi ir liūdna, ateinanti < 
nima..

bajorui, o 
szavaldra

Paklausė
kalbos nevisai

ėzia 
apie 
pra-
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— Teip.
— Na jeigu ju tokia patrio- 

tiszka dvasia, kokia jie užlai
ko savo triobose, tai saugok 
Dievo nuo tokios dvasios!

— Kai]) tai? Kokia dvasia 
jie užlaiko savo triobose? Ne
suprantu.

— Ponas Karpinskis prasi
juokė, pana Ona vėl szypterejo 
ir paaiszkino.

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

užsisakykite knygas isz 
saito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 2'02 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Y7la isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis J urgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka 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; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.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 nemu- 
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 Szvcnta Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 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- 
veizdos, 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, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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
lapiu, 20c, __

No.158—A p i e 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; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

• No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
pavymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyroin. 
25c.

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180^—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
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 rastęs 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 Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Udgr5 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia 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.

g e:?3 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:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - g. S. £
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Kumetynas

Už dvaro sodną buvo dideli, 
nudriskę, palaikiai namai, kū
rins vadino paprastai kumety
nu, dėlto kad tuose namuose 
gyveno dvaro darbininkai arba 
kaip anuos beveik visur vadina 
kumecziais. Kada 'bernui nusi
bosta prie ūkininko tarnauti, 
tada jis veda moteria tokia-pat 
neturtinga tarnaite kaip ir jis 
pats. Jeigu turi jie abudu kele
tą deszimtu rubliu, isz to, žino
ma, reikia užmokėti kunigui už 
vincziavone paskui' dar reikia 
pakelti sziokia-tokia yeselka ir 
po veselijos jie paliko pliki. 
Kur jie dings? Ūkininkai vedu
sius už tarnus labai retai te
samdo. Tada, jie eina in dvara 
in teip vadinamus kumeczius 
arba ordinarczikuis. Czionai jie 
gauna nuo pono kvatiera ir or- 
dinarija, ’bet už ta turi dirbti 
diena, isz dienos, per kiaura 
meta nuo saules užtekėjimo lyg 
užsileidimo. Gyvenimas tokiu 
žmonių yra tankiausiai men
kas ir daug priguli nuo pono. 
Tankiausiai jie gyvena palai
kiuose namuose po keturias ar
ba penkias szeimynas vienoje 
trioboje. Masu dvarponiai lyg 
sziol ant kumecziu žiurėjo isz- 
tiesu kaipo ant “bidlos” gal

viju; nerūpėjo nei ju kuniszki, 
nei dvasiszki reikalai, jie tik 
tcrupinosi apie viena; kad ku
mecziai tik diibtu.

Negeresniame padėjimo bu
vo kumecziai pono Karpinskio. 

[Gyveno jie palaikiuose namuo
se vienoje trioboje po tris ke
turias szeimynas. Ir koks czio
nai gali būti gyvenimas, vieno
je trioboje kelioms szeimynoms 
sukimsztoje ? Vyrai diena isz- 
eina ant darbo in lauka ir tik 
ant nakties in trioba tesusiren
ka, o tik moterys su vaikais 
diena ir nakti krūvoje tegyve
na. Czionai netik jie patys krū
voje gyvena, bet ir ju daigt^i, 
kai]) tai, drabužiai, valgomi 
dalykai: duona, pienas, svies
tas ir 1.1., viskas vienoje krū
voje. Žmogus dzionai ilga laika 
pagyvenęs visai gali pamesti 
nuomone apie savastį ir in So
cialistą pavirsti. Guli jie visi, 
žinoma, ne vienoje lovoje, bet 
vienoje triokoje. Bet pasakys 
kas kad žmones yra pacziuo- 
ti. Gerai. Bet ju vaikai yra, ku
rie cziapat guli ir viską mato ir 
girdžiu. Szioje gadynėje žmo
nes dirba stable jau ir ark
liams tai]) vadinamos pravari
nės. Tokioje pravarinėjo ark
lys turi tarsi atskira kambare- 
li, kuriame jis tris atskira ėdi, 
gerai a. ir gulikla. Bet delko 
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sziandiena musu dvaru kume
cziai gyvena tankiausiai (sa
kau, tas yra nevisliose dvaruo
se) po tris, keturias szeimynas 
vienoje triokoje, tai apie ta te
gali pasakyt musu garbingi 
dvarponiai. Bet kuom tie žmo
nes, sukimszti kai]) silkes in 
viena statine, maitinasi? Nuo 
pono jie gauna teip vadinama 
metine ordinąrija, tai yra gau
na 10 arba 12 puru rugiu, pas
kui 5 arba 6 purus miežiu, ke
lis purus avižių, toliaus ponas 
iszmaitina viena karve (nusi
pirkti reikia, patiems) duoda 
bulvėms pasodinti daržo szmo- 
teli ir kampa triobos .patiems 
gyventi. Teip pat ponas dar 
primoka pinigais 15 arba 20 
rubliu (žinoma ant metu). Ir 
viskas! Isz to turi iszsimaityti 
pats, pati ir visi vaikai,'kuriu 
kartais yrazpo 8 arba 9, vienas 
už kita mažesnis. Dvaru kūme-* 
ežiams ko nestuokuoja tai, vai
ku. Kiekvienas kumetynas yra 
pilnas vaiku tarsi skruzdėly
nas. O isz. tos ordinarijos visi 
turi netik jau iszsimaityti, 'bet 
ir apsidaryti. Nora ko ir stebė
tis, kad visi dvaru kumecziai 
vaikszczioja nuplysze, iszklysz- 
ke ir alka,n i. Panele Ona inejusi 
pirma karta in kumetyną ir 
rankas pakratė. Pirmoje trio
koje gyveno trys szeimynos. 
Inžengus in trioba, visupirmu 
dure in nosis neapsakoma 
smarve. Kada uosi kuom nors 
užsikiszai, tai akimis pamatei,

kad triokoje 'buvo visudidžiau- 
sis neparedkas ir neszvaruinas. 
Trioba prjkrinta sziaudu, smil- 
cziu, prineszta purvu, lovos isz- 
verstos, vaikai nusitepe, nuple- 
sze.

— Sakyk, tamista motyn,

J TARADAIKA ?
* J
+ * <*******K*******<*********

Nekurie vedusieji vyrai, 
Kada sueina in draugiszka 

rateli,
Pradeda kalkėti apie 

vedusi gyvenimą, 
Ir daugelis užvydi gyvenimą 

senberniu, 
Bet neapsvarsto kad 

Gyvenimas nevedusi o vyro, 
Ne yra iszklotas rožėms. 
Kokis tai mokytas karta 

pasakė, 
Kad kožnas turi kirmėlė 

kur ji grauže. 
Panasziai ir su nevedusiais.

Daugelis isz ju pakabintu 
Savo jaunikysta ant 

kuolelio, 
Kad tame neturėtu visokiu 

kliucziu, 
Bet ko'žno jaunikio mislys 

yra: 
Kaip ežia butu galima 

iszmaityt paezia, 
Ypatingai sziandienines 

flaperkas, 
Kada su ja apsipaeziuoji, 

Kiek tai turėtu “iszdiioti” 
pinigui kožna diena,

Jeigu butu vedies, 
O kiek tai kasztuotu 

užlaikymas vaiku: 
Reikia vyges, palūkiu, 

Czeveryku'cziu ir suimtus 
kitokiu dalyku, 

O kur da paiczios naujausi 
parėdai ?

'Nevedes vyras gerai 
apsvarsto, 

Kad karta apsives tai 
Bus priverstas sėdėti 

namie vakarais, 
Ir negales daugiau loszti 
Pokeri su savo draugais, . 

Jeigu nevedes turės ant tiek 
d r ąsos a p s ip acz i uo t i, 

Kaip kada pajieszko paezios 
per laikraszti, 

Reikalaudamas kad butu 
Mandagi, mokyta, gera 

gaspadine, 
Mokėtu prisiūti knypkius 

ir teip toliaus.
Matome kad nevedusis 

žmogus, 
Yra nuolatinėje baimėje, 

Ir neprivalome jam užvydeti 
jo laisve.

Devintas Prisakymas
Mariute — Tu Magute esi 

dievobaiminga kaip davatka, 
kalbi kas diena poterius, o 
bet neužlaikai devinto prisa
kymo.

Magute — Blusti, mano 
miela. Devintas prisakymas 
kalba: “Negeisk moteres ar- 
tymo savo, ’ ’ o apie vyrus ne
mini.

Mariute — Už tai, deszim- 
tam pasakyta aiszkiai: “Ne 
jauezio, ne asilo, ne jokio 
daigto,” o per tai nei vyro 
svetimo.

tarė Ona inejupi in pirma trio
ba ir pamaicziusi moteriszke, 
kuri ant stalo pasidėjusi putros 
bliuda. ausze ir taisosi pietus 
valgyti, delko isz triobos neisz- 
leidate ta smarve, julk tokioje 
smarvėje galite užsidusti!

— Ak, pony tele, tare mo
teriszke nusistebėjusi neliek 
isz o, kad reikia smarve laukan 
iszleisti, bet kiek, isz Onos apsi
lankymo, musu vargdieniams 
ir smarvėje gerai gyvuoti, bile 
tik butu szilta, o dabar jau 
lauke szalta, o trioba vedinant 
ir sziluma gali laukan iszbegti, 
o tada suszailsime, sumirgsime 
ir numirti galime.

Mat ir jie turi savo teip sa
kant liogika, pamišti jo Ona, bet 
nesupranta to; kad ,smarve 
sveikatai dar didžiaus vodyja.

— Bet sakyk, motyn, ar 
daug vaiku turite? Paklausė 
Ona.

— O, panytele, to labo prie 
musu yra nemaža, tarė mote
riszke ir ant pirsztu pradėjo 
skaityti, musu penki, Joeziaus 
szeszi, Miko asztuoni, tai musu 
trioboje, o szitai antroje triobo
je vėl yra tris szeimynos ir vai
ku rodos 'bus tiek-pat.

— Gerai. Bet savo vaikus, 
ar mokinate poterius, prisaky
mus, Lietuiviszka knygele skai
dyti? Paklausė vėl Ona.

Moteriszke iszgirdusi apie 
vaiku mokinimą isz nusistebė
jimo ir akis iszvertę. Visoje 
apylinkėje mužikai poteriu ir 
prisakymu' niokojime netolie 
tebuvo nužengė, o knyga skai
tyti tai labai retas isz ju temo
kėjo. Kaip ju kalba 'buvo su- 
maiszyta, teip ju ir poteriai bu
vo sumaiszyti. Visi 'žegnojosi 
Lenkiszkai, “Teve musu” kal
bėjo Lietuviszkai, o Tikiu in 
Dieva Tęva, puse kalbėjo Lie- 
tuviszkai, o antra puse Len
kiszkai, bialorusisizkai. Ir isz- 
ejo czionai, anot patarles, kaip 
žirniai su kopūstais.

Joms besznekant prie moky
tojos priėjo nuplyszusi ir nu- 
siteipusi mergele 8 arba 9 metu 
amžiaus ir pradėjo in Ona žiū
rėti.

— Kaip tavo vardas? Pa
klausė mokytoja.

— Onyte! Atsake mergele.
— Na, mano vaike, nebijo- 

kis! Paglostė mokytoja jos gal
va, ar moki persižegnoti? Na, 
parsižegnok!' Nebijokis, Onute!

Onyte stenėdama pradėjo 
žegnoties.

, — “ Ymi, Otca, Syna, Duka 
szventego. Amen.”

— Ak! Kad tu negerai žeg- 
nojiesi, tarė susiraukusi moky
toja, o Lietuviszkai, ar nemoki 
žegnoties?

— Ne, asz to nemoku, atsa
ke pakraeziusi galva mergele.

— Na, sakyk, “Vardan 
Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Dva
sios Szventos,” Amen. Onyte 
keletą kartu paskui mokytoja
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pakalbėjo ir tuo jaus žeg'iionc 
iszmoko. Mokytoja isztrauke 
isz kiszcniaus cukreli ir Onute 
pagildama indave jai in ranka. 
Kiti vaikai sėdėjo užpeczkyje 
ir isz tos žiurėjo in mokytoja ir 
Onyte, bet kai]) pamate, kad 
Onyte apturėjo cukreli, tai 
trys vaikai už karta isz užpecz- 
kio iszlindo ir priėjo prie mo
kytojos. Jie teip-pat visu pir
mu turėjo iszmokti žegnone, o 
paskui apturėjo cukrelius. Ir 
teip Ona kasdiena atėjusi in 
kumetyną mokydavo vaikus 
Lietuviszkai poteriu, prisaky
mu ir katekizmo. Isz pradžios 
tie ]>ays kumecziai stebėjosi ir 
negalėjo suprasti delko anuos 
mokina Lietuviszkai. Nekurie 
iszpradžios melde Onos kad ji 
anų vaikus mokintu Lenkisz- 
koje kalboje, bet mokytoja 
aniems aiszkiai iszrode, kad 
jiems savo 'prigimtos Lietuvisz- 
kos kalbos nėra ko gėdytis', kad 
kvailas ir tamsus yra tas žmo
gus, kuris savo motinos kalbos 
iszsižadejo. Kumecziai ant to 
visi nutilo ir terp saves tarsi 
dra’siaus Lietuviszkai pradėjo 
szneketi.
Ponia Karpinskiene Nori Būti 

Lenkiszka Patriote

Buvo pusdienis. Lauke buvo 
jau szalta: artinosi žiema su vi
sais savo prajovais. Valgoma
me kambaryje Daugeliszkiu 
dvare sėdėjo prie stalo: ponia 
Karpinskiene, paskui jos vyras 
ir mokytoja Ona su savo moky
tinomis dukromis ponu Kar- 
pinskiu. Isz pradžios visi sėdė
jo ir tylėjo.

— Aaaa! Ir žiema jau atei
na! Atsiliepe žiovaudama ponia 
Karpinskiene.

— Netiko ateina, bet, jau 
atėjo, paaiszkino ponas Kar
pinskis ir tarsi nenoredams.

— Kad sniego nėra, tai ro
dos, ir žiemos nėra, atsake mo
tore. •

— Rytmetį, macziaų, buvo 
jau septyni laipsniai szalczio, 
ko bereikia ? Ar ne žiema? Pa
aiszkino vyras.

.Mokytoja vis tylėjo. Tarnai
te innesze bliuda virenos ir ant 
stalo padėjo. Visi valgydami 
tylėjo. Kada užbaigė valgyti, 
pania Karpinskiene nuszluostc 
su skepeta burna, atsikrenksz- 
te ir atsiliepe:

— Na, kai]), eina mokslas, 
pana Ona, kumetyne?

Nieks! Labai gerai! Atsake o
szypsodama Ona.

—' Girdėjome, kad tamista 
mokini tenai Lietuviszkoje kal
boje poteriui, ]>risakymu.

— Lietuviszkoje.
— Bet ar negeriaus butu 

anuos Lenkiszkai mokinti? 
Musu apygardoje visi jau Len
kiszkai szneka, tai ir poterius 
geriaus Lenkiszkai kalbėtu.

— Saugok, Dieve nuo tokio 
Lenkiszkumo, tarė Ona, tokia 
ju szneka yra tiktai pasityczio- 

jimas isz Lenkiszkos kalbos. 
Teip-pat ir ju Lenkiszki pote
riai, yra tiktai pasitycziojimas 
isz Dievo garbes. Ir kam to rei
kia?

Ponia Karpinskiene galva 
pakraipė ir pažiurėjo in vyra, 
kuris lupa dantimis krimsda
mas sėdėjo ir tylėjo.

— Bet Lietuviszkai prie 
musu jau retas beszneka, Lietu- 
viszka kalba musu apygardoje 
yra jau teip sakant mirusi, 
trauke tolyn ponia Karpinskie
ne.

— Ir kokia isz to nauda, 
kad “cblopai” savo kalba už- 
mirszo, o Lenkiszkos neiszmo- 
ko?

— Kaip tai neiszmoko? Vi
si kalba Lenkiszkai.-

— Dieve jiems atleisk už 
toki Lenkiszkuma! Ju, kalba 
yra sžiupinys, susidedantis isz 
Lenkiszkos, Lietuviszkos ir 
Gudiszkos kalbos. Ka da tas 
tris kalbas tamista sudėsi in 
viena, tai bus tamistu ‘chlopu’ 
kalba.

— Isz dalies pana Ona turi 
teisyl e, atsiliepe po tylėjimo ir 
ponas Karpinskis.

Ponia Karpinskiene vis gal
va kraipė ir tarsi tam nenorėjo 
tikėti.

Tarnaite inejusi apreiszke, 
kad atvažiavo ponas Pavlavi- 
czia.

Ponas Karpinskis atsikėlė 
nuo stalo ir iszejo priimti sve- 
czio.

Po valandos ponas Karpins
kis svete insivede in valgomą
jį kambari. Ponas Pavlaviczia 
pasveikinės ponia ir mokytoja, 
atsisėdo prie stalo szalip pas
kutiniosios. Isz pradžios visi 
sėdėjo ir tylėjo.

Aa! Tarsi atsiminusi ponia 
Karpinskiene, pradėjo vėl kal
bėti buk tamista pone Pavlavi
czia sudžia...

Ponas Pavlaviczia galva
(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
— Seredoj (pripuola Szv. 

Evaristo, o Tautiszka Vardine: 
Negio. Ir ta diena: 1825 m., 
Erie kanalas atidarytas, pir
mas laivas pradėjo per to ka- 
nala plaukti ta diena ir pasise
kė New York miestą Lapkri- 
czio 4-ta diena.

— Lietuviai isz pirmo vor- 
do, balsuokite už Thomas O’
Connell, ant Property Asses
sor. Praszo jusu balso ir para
mos! Rinkimai Utarninke Nov. 
8-ta diena. Acziu.

— Ketverge pripuola Szv. 
Florentijo, ir Szv. Sabinos, o 
Tautiszka Vardine: Rainojo. 
Taipgi ta diena: Amerikos Lai
vyno Diena; Užsienio Ministe
rial susirinks Genevoje; 1858 
m., gimė Prezidentas Theodore 
Rooseveltas; 1430 m., numirė 
Didžiosios Lietuvos Kunigaik- 
s'ztis Vytautas; 1904 m., New 
York mieste atidarytas “Sub
way” požeminis važiavimas.

— Petnyczioj pripuola SS. 
Simono ir Judo, o Tautiszka 
Vardine: Miklause. Ir ta diena: 
1939 m., Lietuva atsiėmė Vil
nių, kai So vatu kariuomene isz 
ten jau buvo iszvijusi Lenkus 
užgyventus; 1940 m., Italija už
sipuola ant -Graikijos; Nepri
klausomybe Diena Czekoslova- 
kijoje; 1886 m., Laisva Stovyla 
“Statue of Liberty” ant Bed- 
loes salos, New York, buvo ati
dengta. Daugiau kaip milijo- 

. nas žmonių daly vavo tose isz- 
kilmese. Stovyla buvo Prancū
zijos žmonių Amerikiecziams 
padovanota; 1949 m., keturios 
deszimtsi asztuoniu žmones žu 
vo Azoiies salose, kai didelis 
-prekybinis eroplanas ežia nu
krito ir sudužo; 1636 m., Har
vard Universitetas iusiteigtas. 
Tai yra iki sziai dienai Vienas 
isz garsiausiu universitetu ne 
tik Amerikoje Ibet visame pa
saulyje.

— Juozas Krasnickas isz 
Tamaqua R. D., kuris yra bu- 
czeris del A&P siztoro Maihano- 
juje, randasi Jefferson ligon- 
bute, Philadelphijoje del gydy
mo.

Shenandoah, Pa. —
Albertas Lutskus, nuo 125 W. 
Washington uly., kuris yra 
angliakasis del Lance Con
struction Co., Lost Creek, likos 
sužeistas in galva, pecziusi ir 
koja. Gydosi in Locust Mt. li
goniu te je.

New York, N. Y. —
Lapkriczlo 18 ir 19 d. d., Mc
Alpin hotelyje, 34th St., ir 
Broadway, invy'ks Metinis 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
nariu suvažiavimas. Susirinki
mas prasidės 1:30 valanda po 
pietų.

Mahanoy City Lietuviai
PIRMAM VORDE

Balsuokite Už

Wm. Smigo
Ant Konselmono

Gabus - Sanžiningas - Jauslus 
Bendradarbis!

Sugražinkite Smigo In Konsel
Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

Rinkimai pripuola Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 8-ta Diena.

Szirdingai Acziu ! ! !

Sieniniai Kalendoriai 1956m.
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NORI ‘SARTI’ DUOTI s;‘Utas vi!tas U pa,Tine uiz balsus, votus. Jeigu tik pu
se tiek tu dykaduoniu bus pra
varyta, tai Republikonai ne
teks keturis kartus tiek balsu, 
nes jiems rupi ne tik tu darbi
ninku bet ju tėvu, giminiu,

68,000 Valstybiniams 
Darbininkams

WASHINGTON, D. C.— draugu ir Susiedu balsai, votai 
Apsaugos Sekretorius, Charles per ateinanežius rinkimus.
E. Wilsonas sako kad dabar  
reiketu pravaryti apie szeszios 
deszimts asztuonis tukstan- 
czius valstybiniu darbininku 
isz apsaugos sztabo.

Jis sako kad tiek darbininku1 
dabar butu galima paleisti ir 
Vaszingtone niekas ju nepasi- 
gestu.

Sulyg paskutiniu iszrokavi- 
mo, Gegužio menesyje 1954 me
tuose Apsaugos taryboje rado
si 1,154,024 darbininku.

Jis buvo paklausęs Iždo Se
kretoriaus kiek darbininku jis 
dabar gales paleisti isz savo 
sztabo, kad sutaupinus nors 
kiek pinigu.

Taipgi sako kad daug tu dar
bininku yra dykaduoniai kurie 
yra inlinde in sziltas vietas per į 
politika, ir kad dabar galima 
visiems jiems “sakti” duoti, ir 
kad valdžios darbas ir tvarka 
nebutu pnektt. Jis priparo- 
dino kad dabar Vaszingtone 
daugiau tokiu valstybiniu dar
bininku sziltas vietas turi negu 
ju buvo per visa Antra Pašau -; 
lini Kara. Jis sako kad jeigu 
kitas karas iszkiltu, tai tada 
butu gana laiko vėl tiek darbi
ninku pasisamdinti bet kad da
bar, taikos laiku, nėra jokio 
reikalo tiek darbininku palai
kyti.

Kiti Republikonai, žinoma, 
baisiai prieszinasi, nes jie kai
po geri politikieriai, savo drau

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko susą 
vq «prenurneratais.

Liūdnas Atsisvekinimas

Jed Lowy, penkių metu ir 
Laura septynių metu su liūd
numu žiuri in savo pinto po
ny arkliuką “Pepper,” ant 
savo kiemo in Mplewood, N. 
J. Vaiku tėvas buvo jiems ta 
arkliuką nupirkęs už szimta 
dvideszimts penkis dolerius, 
ir buvo padaręs jam maža

NUŽUDĖ SAVO
MEILUŽE

Buvcs Karininkas Pats 
, Nusižudo

MIAMI, FLORIDA.— Kari- 
ninko insimylejimas in Major 
karininko žmona, sudarė žmog
žudyste ir savižudyste in szita 
miestą. '

“Szitaip baigiasi graži mei-
les pasaka,” sake trumpas to 
karininko paliktas rasztelis:

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Geo. D. Bryson, dvie
ju kariu veteranas taip buvo 
paraszes keletą valandų priesz 
tai kada jis nuszove savo mei
luže ir paskui tpats sau gala 
pasidarė. Jis nuszove dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Ponia Sylvia Dahl Hess ant uly 
ežios in Miami miestą, ir pa
skui pats sau paleido szuvi in 
smegenis.

Tie kurie mate ta nelaimin- 
: ga invyki sako kad buvęs kari
ninkas Bryson susitiko su Po-- 
nia Hess kryžkelyje, Miami 
miesto viduryje kur ji dirbo 
kaip tarnaite restaurante. Jie
du labai susiginezino ir susipe- 
sze. Tada Bryson iszsitrauke 
revolveri isz savo kiszeniaus ir 

I paleido du szuviu in ja, ir pa
skui treczia szuvi jis paleido in 
kakta.

Buvęs karininkas Bryson, 
Antro Pasaulinio ir Korėjos 
karo veteranas buvo pakilęs

tvarteli, isz kurio arkliukas 
“Pepper” keletą kartu pa
spruko, pabėgo. Tėvai nutarė 
kad jie negali ta arkliuką 
laikyti ir ji pardavė vienai 
szeimynai in Richwood, N. J. 
Czia vaikucziai labai liūdnai 
ir smutnai atsisveikina su 
savo draugu. 

isz eiliniu kareiviu in pirmo 
leitenanto vieta, ir buvo pa
skirtas in Vokietija, kur jis su
sitiko ir susipažino su Sylvia, 
Major karininko žmona, du 
meai atgal.

Sylvia buvo atvykus in Vo
kietija ant vizos kaipo keleive 
ir buvo ženota su Major karin
inku.

Ji su szitu Bryson insimylejo 
ir su juo pabėgo in Black Fo
rest Vokietija ant dvieju san- 
vaites. Bryson buvo suimtas, 
suaresztuotas ir isz vaisko ne
garbingai buvo iszmestas.
. Bet tai mažai ka reiszkia jų
dviejų meilei. Jis to Major ka
rininko žmona pasiėmė su savi
mi ir apsigyveno in Miami 
miestą.

Pabaigos pradžia prasidėjo 
kai szita mergpalaike, boba su
sidėjo su kitu kareiviu, sažentu 
isz marinu. Jiedu labai susi- 
pesze apie tai. Jis savo trum
pame rasztelyje pastebejes: 
“Ji yra isztvirkus, iszdykus ir 
iszlepinta mergpalaike, kuriai 
niekas kitas nerupi kaip tik ji 
pati. Asz viską už ja esu pra
radęs. Ir asz vis ja myliu. Jos 
naujas kavalierius ja lepina ir 
dykina, kai asz turiu septynias 
dienas in sanvaite dirbti. Asz 
visai nesigailiu kad asz pri
verstas szitaip padaryti. Kitos 
iszeities nėra.”

Policijantai sako kad Bryson 
turi žmona ir du vaikucziu, ku
rie gyvena in Allentown, Pa. 
Sylvijos tėvai gyvena in Ogden

BAGOCZIAUS ERO
PLANAS NUKRITO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

in namus, kur buvo linksmai 
apvaikszcziojamos kriksztynos.

Trys žmones žuvo toje nelai
me je, tolu tarpe buvo ir mili
jonierius, to eroplano lakūnas 
Thorne. Naujai gimęs kūdikė
lis vėliau pasimirė ligoninėje.

Szeszi kiti buvo labai apde- 
: ginti, kai to milijonieriaus ero
planas davė in tuos namus ir 
užsidegė, sudarydamas baisu 

: gaisra.
Bagoczius Thorne buvo ka 

1 tik keletą minueziu priesz tai 
pakilęs su savo mažu Beech- 
erafe Bonanza eroplanu isz 
Burbank, ir skrido in Las Ve- 

i gas, Nevada kai nelaime atsiti- 
i ko.
I Toje nelaimėje teipgi žuvo 
asztuoniolikos metu amžiaus 

i Ponia Betty Jean Wolfe, kuri 
gyveno antrame tu namu, kam- 
baru augszte. Ji buvo kolegiste 
in Valley Junior College. Jos 
vyras tuo laiku buvo iszejes in 
jurininku mitinga.

Bagoczius, milijonierius Joel 
Thorne buvo labai gerai žino- 

; mas automobiliu lenktynėse, 
kur jis keletą kartu buvo lai
mėjęs pirmas vietas.

Policijantai spėja kad tas jo 
! eroplanas užkliuvo už elektros 
' dratu, nes vienas jo eroplano 
■ sparnas nulužo pirm negu tas 
I jo eroplanas sudužo in tuos na- 
! mus.

Bagoczius Thorne buvo ke 
lieta kartu suaresztuotas už 
girtuokliavimą ir vairuodamas 
automobiliu kai jis buvo pasi-

I gėrės. 1943 metose jo sekretor- 
įka buvo ji apskundus ant sze- 
! szios deszimts tukstaneziu do
leriu už tai kad ji buvo, anot 
jos, susižeidus kai ji stengiesi 
pabėgti nuo jo kai jis norėjo ja 
pasigauti.

Balsuotojai, Pirmam Vorde 
Isz Mahanoy City, Pa. 

Balsuokite už

STEVE KLIPOLA 
Ant Constable
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Policijantas Eina Sargyba

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la 
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu bu du negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa 
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak 
ei j a labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera 
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pave 
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai 
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirKti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio re 
mejams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily 
ginimas,” mes galėtume “Sau 
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!
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Lietuviai, Schuylkillo Pavieto
Balsuokite už

JOS. J. MACHULSKY
isz Shenandoah, Pa.
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INTARTAS UŽ
ŽMOGŽUDYSTE

SAN FRANCISCO, CALIF.
— San Francisco Apygardos 
teismas pasmerkė penkios de
szimts asztuoniu metu amžiaus 
buvusi ugniagesi isz Minnea
polis už žmogžudyste ir už pa
degimą vieno vieszbuczio.

Jis tyczia padege Polk viesz
buti, kur tame gaisre žuvo vie
nas darbininkas ir septynioli
ka žmonių buvo labai sužeisti, 
Spalio ketvirta diena.

Kai Roy Swanson buvo su
imtas ir suaresztuotas jis tik 
tiek pasiaiszkino, kad jis per

Policijantas stovi prie Pa
cific Telefone and Telegraph 
kompanijos fabriko, in San 
Francisco, California, kur 
darbininkai yra sustraikave 
ir dabar ta fabriką piketuo
ja, marszuoja prie duriu, kad 

klaida ne ta vieszbuti padege, 
bet kita. Jis sako kad jis norė
jo padegti vieszbuti ana pus 
ulyczios isz kurio jis buvo pra- 
szalintas nuo darbo. Jis taip 
norėjo to vieszbuczio bosams 
atkerszinti.

2 TAXI DRAIVERIAI 
‘DETEKTYVAIS’

Sucziupo Du Vagiu
PHILADELPHIA, PA. — 

Du taxi draiveriai kurie buvo 
apvogti ana sanvaite, nutarė 
nieko nesakyti policijai, bet 
laukti ir pažiūrėti ar jiedu pa
tys nesugaus tuos vagius, nes 
jiedu rodos pažino tuos jaunus 
vagius kurie juodu apvogė.

Draiveriai keletą dienu lau
ke, ir susilaukė. Apie antra va
landa isz ryto jiedu pamate 
tuos jaunus vagius iszeinant 
isz vieno kliubo ant Butler uly
czios. Tiedu draiveriai eme 
juos vytis ir pasivijo. Kai isz- 
kilo musztynes ant ulyczios 
daug žmonių susirinko. Vienas 
draiverys isztrauke revolveri 
isz vieno vagies kiszeniaus. 
Kas nors paszauke policijan- 
tus, kurie tuos vagius suaresz- 
tavo.

Jaunieji vagiai yra asztuo
niolikos metu amžiaus John 
Seeley, ir dvideszimts metu am
žiaus Roy Haglund. Jie buvo 
patupdinti in kalėjimą be jo
kios kaucijos. Taxi draiveriai 
sako kad tiedu vagiai nuo jud
viejų pasivogė apie szimta tris
deszimts doleriu.

GARSUS
JURININKAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nediktiniu kliosztoryje, New
ton, New Jersey.

Jis pagarsėjo kaipo didvyris 
ir drąsuolis, kai jis pasekmin
gai iszveže keturiolika tukstan
eziu Pietų Korėjos žmonių isz 
Hungnam uosto, kai Komunis
tai buvo ta uosta apsupę ir bu
vo sake kad jie visiems nukirs 
galvas tame mieste.

Kapitono Leonard P. LaRue 
“Meredith Victory” laivas bu
vo pąskutinįs isz to uosto isz-

kiti neeitu dirbti.
Telefono darbininkai su- 

straikavo in Northern Cali
fornia ir Neveda valstijas, 
nors tik ant vieno dolerio 
unija nesusitaike su kompa
nija. : .

! plaukti. Kai jam buvo pranesz- 
ta kad tame uoste dar liko ke
turiolika tukstaneziu Korie- 
cziu, jis su savo laivu priplaukė 
prie kranto ir visus keturiolika 
tukstaneziu tu Koriecziu pa
ėmė in savo ne taip dideli lai
vą, ir per tris dienas ir naktis 
pavojingos keliones jis visus 
saugiai atveže in Pusan uosta.

i Amerikos valdžia, jurininku 
draugijos ir Kateliku Bažny- 
czia ji vieszai ir iszkilniingai 
pagerbė už jo drąsą. y / '

Moore-McCarmack 1 a i v u 
kompanijos atstovai ir yirszi- 
nirikai sako kad Kapitonas La
Rue jau kuri laika kalbėjo apie 
stojimą in kliosztoriu. Jis buvo 
gavės szeszis menesius atosto
gų ir per tuos szeszis menesius 
jis gerai prisirengė ir visus sa
vo reikalus susitvarkė ir stojo 
in Benediktinu zokona, kaipo 
Brolis Marinus.

NEW PP&L SUPERVISOR
DIVISION PRACTICES

Today, Mr. Frank C. Mueller, Penn
sylvania Power & Light Co., Schuyl
kill Division Vice-President, an
nounced the appointment of Mr. Rus
sell II. Solomon as Supervisor-Divi
sion Practices for Utility’s Schuylkill 
Division with headquarters at Potts
ville. Mr. Solomon fills the vacancy 
caused by the death of Mr. J. Frank
lin Jenkins on July 12, 1955.

Mr. Solomon/a veteran PP&L emp
loyee of over 26 years comes to Potts
ville from Sunbury where he held the 
position of District Chief Clerk since 
1945. He has a thorough knowledge 
of the Company’s accounting system 
and wide experience in the Utility’s 
district procedure. He was previous
ly employed as a Pay roll Clerk in 
the Susquehanna Division Auditing 
Department, Meter Clerk, Meter Rea
der and Me ter man.

As Supervisor-Division Practices he 
will assist the five District Managers 
in the Schuylkill Division witty ac
counting details and uniform applica
tion of the Company’s rules, regulat
ions and standard practices,' and in 
the development of new office work 
methods.

He is a native of New Berlin, Union 
County, and a graduate of the High 
School there. Active cominunity af
fairs he is Chairman of the New Ber
lin Industrial Committee of the Civic 
Improvement Assoc.,7 member of the 
Union County West End School Au
thority and New Berlin Fire Dept., 
of which he is a former Chief. He 
served as President of the Borough 
Council for 18 of the 20 years he was 
a member. He is a member of the 
P.O.S. of A. and St. Lukes Lutheran 
Church.

He is married to the former Marga
ret Shiffer of New Berlin and their 
daughter Dianne, 10, attends the 
local school.

Mr. Solomon and family will short
ly make fhety- home in Pottsville.

(S.M.C.Pa.)




