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Isz Amerikos
POLICIJANTO

KANTRYBE

Ilgai Lauke Ir Sulaukė;
Atsilygino 

_
NEW YORK, N. Y. — 

Pirmutinis dalykas, kuri nau-l 
jas policijantas iszmoksta, tail 
yra kad jam niekados nevalia j 
prarasti savo revolverio. Jam 
būva insakyta kad jis su tuo 
savo revolveriu turi vaiksz- 
czioti, sėdėti, valgyti, gulėti ir 
miegoti. Kai jis eina iszsi- 
prausti, jis turi vis sergėti sa
vo revolveri.

Jeigu pasitaiko kad polici
jantas del kokios priežasties 
praranda savo revolveri, jis 
tuo paežiu sykiu gali ir savo

APVOG.E TĘVA

Simus Sako Jis 
Nesigaili

CLEVELAND, OHIO. — 
Devyniolikos metu amžiaus 
Arthur Dunlap, apvogė savo 
tęva, grasindamas ji nuszauti. 
Kai policijantai ji suėmė ir in 
kalėjimą patupdino, jis ir tada 
vis sake kad jis nesigaili, ir 
kad jis vėl taip pat padarytu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BAJORAS ŽUVO

Eroplanas Sudužo; Jo 
Drauge Apslobo

Mokslinczius
, Pranaszauja

KLIOSZTORIUS
SUDEGE

NO. CUMBERLAND, R. I. 
Baisus gaisras isztiko Trapistu 
klicsztoriu, ir keturi j u namai 
sudegė. Š itame gaisre sudege 
labai daug senu rasztu ir kny
gų. Du milijonai doleriu iszka- 
dos. Sudege didžioji koplyczia, 
ligonine, svecziu namas, ir pats 
kliosztorius, kuriame 
apie trisdeszimts 
koninku.

Gaisra užtiko 
ežias, Jerome R.
Baltimore, Md. Czia in szita 
kliosztoriu atvažiuoja daug 
vyru sveeziu, del rekolekcijų, 
kas metai.

Sritie zokoninkai, trapistai 
yra po visa svietą, žinomi. Jie 
visa savo gyvenimą paszven- 
czia Dievui ir maldai, ir nieka
dos nei žodžio nekalba; jie ne
valgo su mesa ir nevartuoja

Trumanas Ūžta 
ria Savo Sekre., 

Achesona
i

Mums jau kelis kartus te
ko raszyti apie mokslincziu 
Einstein. Kai jis savo moks-

I lo szakoje mums ka sako, j 
mes jo klausome ir isz jo pa-

CANNES, FRANGUZIJA. simokiname. Jis, savo moks- 
— Bajoras Giorgio Gini, tris- lo szakoje yra gal mokin- 
deszimts metu bagotas Italijo- cziausias žmogus ant szio 
nas biznierius žuvo kai jo ero- svieto, ir mes jam visa ir pil-

policijanto ženklą ir savo dra
bužius jau atiduoti, nes jo dar
bas baigtas. Jam beveik nieka
dos neduodama antra proga su
klysti.

Bet jaunas, dvideszimts ke- 
turiu metu amžiaus policijan
tas, Vernon Dayson, gavo an
tra proga, ir kai keli vaikezai 
juodukai nuo jo atėmė jo re-Į 
volveri, policijos virszininkasj 
ji nepravare, bet dar garbes 
ženklą suteikė.

Sztai kaip atsitiko:
Ana diena, kai jaunas poli

cijantas Dayson jau buvo atli- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAIVYNAS
SUSIRŪPINĖS

WASHINGTON, D. C. — 
Laivynui dabar yra skiriama 
daug mažiau pinigu del apsi- 
ginklaviiho, o kaip tik dabar 
Laivynas, nori daug mažu ero- 
planu, kurie skristu labai že-j 
mai virsz mariu ir surastu po
vandeninius laivus, kuriu So-i 
vietai labai daug turi ir vis 
daugiau statosi.

Sziais metais Laivynas gaus 
visa bilijoną doleriu mažiau.

Laivyno virszininkai sako 
kad jie dabar jau tikrai žino 
kad Rusija rengiasi su tais po
vandeniniais laivais vesti kara 
ant mariu ir sustabdyti ar pa- 
skandyti visus laivus.

Sovietai gavo tuos povande
ninius laivus isz Vokiecziu ir 
dabar dar daugiau sau pagami-1 
no. Szitie laivai gali labai ilgai 
pasilikti po vandeniu ir laukti 
laivu atplaukiant.

Laivynas yra paskyręs szim- 
ta devynios deszimts milijonu 
doleriu vien tik del tardymo ir 
iszradimo maszinu ar kitu pa
būklu, su kuriais butu galima 
tokius povandeninius laivus 
surasti ir sunaikinti.

planas nukrito. Jis su savo ero- 
planu ka tik buvo pakilęs nu 
žemes. Jo drauge, loszike Merle 
Oberon, buvo atėjus prie ero- 
plano atsisveikinti. Kai eropla-’ 
nas pakilo, tai Bajoras Gini sa-' 
vo lakūnui pasakė dar syki ap
sukti ta vieta kad jis galėtu 
nors ranka pamoti savo drau
gei loszikei Merle Oberon. Kai! 
eroplanas apsisuko ir sugryžo, 
jis ir nukrito.

i
Loszike Merle Oberon, pa- 

maezius ta nelaime apslobo. Ji 
sako kad jai dabar nėra ko gy
venti.

Lakūnas Giorgio Giardello, 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus teipgi žuvo.

Bajoras Gini buvo bagotas 
biznierius, kuris turėjo kelis

• labai brangius ir puosznius' 
i vieszbuczius.

Jau keli metai kai tas Bajo
ras draugavo su loszike Merle 
Oberon ir jiedu ketino apsiže- 
nyti. Jiedu buvo atostogas ^pra
leidę sykiu ant Francuzijos Ri
viera. <

ŽMONA NUTEISTA
I 

15 Metu Kalėjime; Nu
žudė Savo Vyra

Karininkas

FRANKFURT, VOK. — 
Ponia Yvette Madsen, ‘ isz 
Brooklyn, N. Y., buvo pa
smerkta ant penkiolikos metu 
in kalėjimą. Ji nuszove savo 
vyra, Lakuna karininka, Lei
tenantą Andrew E. Madsen, 
isz Oakland, California, Spalio 
(Oct.) 19 d.

Ji nei už szi, nei už ta, supy
ko su savo vyrui kai vienas isz 
jos vyro draugu biski pasijuo-j 
ke ir paszidino isz jos tarmes. 
Ji supykus, paliko vakarusz- 
kas ir pati viena sau parvažia
vo namo. Jos vyras už kokiu

na pagarba atiduodame.
Jis ana sanvaite kalbėjo 

per radija. Jis buvo Ponios 
Rooseveltienes pasikviestas 
kaipo sveczias ant jos pro
gramos. Jis per radija pasa
kė kad Rusija su Amerika 
galvotrukcziais ginkluojasi, 
ir Sovietai ir Amerikiecziai 
prižada visa svietą sunaikin
ti.

Ant tiek mes su tuo meks- 
lincziu sutinkame. Jis to- 
liaus sako kad bendra baime 
yra didžiausia Rusijos ir 
Amerikos liga. Ir ant to mes 
su juo sutinkame.

Bet paskui jis jau iszeina 
isz savo mokslo ribų, kai jis 
sako kad Amerika turi 
stengtis taikos sutarti suda
ryti su Rusija. Jis pamirszta 
kad jo mokslas nėra nei dip- 
liomatijos nei politikes sri
tyje, ir kad jis apie tokius 
dalykus tiek supranta, jei
gu ne mažiau kaip ir mes pa
prasti darbo žmones. Jis vis 
stengiasi iszteisinti, iszaisz- 
kinti Sovietu darbus. Ir czia 
jo moksliszkumas baigiasi.

Jis panasziai prasiszcko 
keli metai atgal, kai jis pra
dėjo tikėjimą aiszkinti. Žmo
gus gali būti labai geras 
kriauezius, bet jau negali 
girtis kad jis tuo paežiu sy
kiu ir sziaucziaus darba ge-
rai žino.

Gaila, kad tokis augsztas 
ir gerbiamas mokslinczius 
turi kisztis in dalykus, kuriu 
jis nesupranta, ir kur jam 
nėra vietos.

wSZ Trapistu Kliosztorius Sudege, 
$2,000,000 Iszkados, N. Cum
berland, R. L; Kapitonas John 
G. Crpmme/ih Nubaustas, Gaus 
Tik Puse Algos; Italijos Valdžią 
Suaresztavo Daug Sukilėlius

vienas sve-
Speden, isz

I szilumos. Kai jie buvo Prancū
zijoje persekiojami per sukili
mo revoliucija, jie pradėjo 
jieszkotis vietos kuriame kita
me kraszte. Už tai jie atvažiavo 
in Amerika, kur pradžia buvo 
baisiai sunki.

RUSIJOS KOMUNIS
TAS KOLIOJA

| ACHESONA

MOSKVA, RUSIJA. — Ru- 
sijos laikraszcziai dabar puo
lasi ant Amerikos Sekretoriaus 
Dean Achesona, ir ji vadina 
melagiu ir Faszistu tarnu.

Ruskiams nepatiko Ameri
kos Sekretoriaus Achesono 
prakalbos in Berkley, Califor- 
nija. Jie sako kad Amerikos 

i Sekretorius dabar Ruskius no
ri iszgazdinti. Jie toliau sako 
kad jis yra Kapitalistu ir Fa
szistu papirktas.

Amerikos Sekretorius buvo 
I tenai pasakęs, kad jeigu Rusi
ja isz tikrųjų nori taikos, tai te
gu tie Ruskiai mums parodo 

i kad jie teisingai elgiasi ir tegu 
jie pasielgia taip kaip jie pri- 

j žada. Jis pasakė kad nuo da
bar Amerika lauks isz Rusijos 
pasiulinimo taikos, ne žodžiais 
bet darbais.

Jis teipgi pareikalavo, kad

dvieju valandų parėjo. Kai tik 
jis inejo in kambarį, ji paleido 
kelis szuvius in ji. Jis ten pat 
sukniubo ir pasimirė.

Jos advokatai stengiesi pri- 
parodyti kad ji nebuvo, pilno 
proto kai ji taip savo vyra nu
szove. Bet teisėjas pripažino 
kad ji žino ir tada žinejo ka ji 
daro.

pirma negu bus galima sudary
ti bet kokias taikos derybas su 
Rusija, Sovietai turi iszsi- • 
traukti savo kariuomenes isz 
visu tu užimtu krasztu; turi 
invest! laisvus, nevaržuomus 
rinkimus ir turi nustoti var
žius ir kankinus žmones.

Sovietas raszytojas ir dra
maturgas Anatoly Surovas ra- 
szo kad Amerikiecziai dabar 
nepasitiki savo vadams ir rei
kalauja taikės su Rusija. Jis 
teipgi intarineja Amerikos val
džia, kad Amerika dabar nori 
pavergti visus Vakarinius Eu
ropos krasztus.

KARININKAS '
NUBAUSTAS

WASHINGTON, D. C. —
Admirolas Forrest P. Sherman 
pranesza kad Kapiitonas John 
G. Crommelin yra atstatytas 
isz savo vietos ir jo alga per
kirsta per puse, už tai kad jis 
dar vis intarineja Laivyno 
Szteaba ir nėra savo virszinin- 
kams paklusnus.

Kapitonas Crommelin daug 
ka yra pasakęs priesz savo ir 
priesz Lakunu virszininkus ir
daug ka mums praneszes, 
mes jokiu budu nebūtume 
žinoję.

ROMA, ITALIJA. — Italijos valdžia 
dabar jau baiku nekreczia su Komunistais. 
Kai Komunistai surengė ir paskelbė strai- 
kas, valdžia iszszauke vaiska ir tuos strai- 
korius, sukilėlius tuojaus numalszino, su- 
aresztuodama daugiau negu 7,000.

Du jauni bernai, ukes darbininkai buvo 
užmiišzti, kai jiedu dalyvavo Komunistu
parodose 
cesijoje.

ir nesze raudonas vieliavas pro- 
Romoje buvo suimta Adele Bei

ka Komuniste Senatore, kuri vede visa pato
su- . ..

Ida ir pati nesze rauduona vieliava.
Jeigu jis teisybe sake, tai jis 

gerai dare ir nevertas jokio nu
baudimo. O jeigu jis melavo ar 
suklydo, tai tegu Laivyno Szta- 
bas patraukia ji in teisme ir 
per kariszka teismą tegu jis 
buna nubaustas.

Kaip tie musu Laivyno ponai 
teisinsis ir aiszkinsis, mes vis 
sakysime kad jie negerai dare 
ir dabar negerai daro, nubauz- 
dami žmogų be jokio teismo.

Mes seniai raszeme kad mu
su Laivynas ir musu Armija 
dar vis prisilaiko prie senos 
Prusiszkos, kad vyresnis kari
ninkas neprivalo niekam atsa 
kyti už savo darbus, ir kad že
mesnieji turi aklai klausyti ir 
sekti.

Kapitonas Crommelin, isz-

Komunistu valdomos unijos dabar strai- 
kuoja. Visos kitos darbininku unijos nei 
tiems Komunistams nei ju straikoms nepri
taria. Komunistai nori iszmesti, paszalin- 
ti Premieriu Alcide de Gasperi ir jo val
džia, kuri nėra Komunistams palanki.

PREZIDENTAS TRUMANAS SAKO 
SEKRE. DEAN ACHESONAS SAVO 

DARBA GERAI ATLIEKA

KEY WEST, FLORIDA. — Preziden
tas Trumanas visiems pasakė, kad jis už
taria savo Sekretorių, Dean Achesona, ir

girdės ta savo bausme, ramiai <ĮlĮ<)(!a yisiCiilS ŽfllOti, kad joklOS teisybes 
pasakė kad jis kalbės kaip kai- ’ J
beo ir sakys prakalbas kaip ir nėra tuose ganduose, kad jis paskirs ki-

Sekretorių in Achesono vieta.
neri ji nubausti, jie labai ieng- Visi buvo pradėję putas plakti, kai da- 
vai gali, bet jeigu jie nori pa- v. . . ‘ .
rodyti kur jis klysta, tegu jie žinojo, kad Vyriausias ieisejas Vmson bu-
patraukia ji m kariszka teismą. yo atvažįaVeS PBS PlCZ. 11111113113 paSlSZlie- 
Virszininkai nedrysta ji pa- . . . . ..
traukti in teismą. keti. Visi spėjo kad Prez. Trumanas ji

; ~7 paskirs in Achesono vieta. Prez. Truma-
Pirkie U. S. Bonus : (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Vagiai per visa naktį pra

kaitavo, dirbo ir vargo kol jie 
pramusze bankos duris in Mo
yock miestą, North Carolina, ir 
rado tik du mažu maiszeliu pe
nu, centu.

Romoje, vienas vyras parėjo 
namo isz darbo ir rado savo 
žmona lovoje su svetimu vyru. 
Jis ja nuoga pasodino ant 
karszto pecziaus.

Amerika yra bagota; Rusija 
yra ginkluota.

Ponia Hazel Anderson in 
Cambridge, Mass., vis gaudavo 
pinigu nno savo sunaus, kuris 
gyveno New York mieste. Kai 
jis nustojo jai siuntęs pinigu 
ji pasiteiravo kas atsitiko, ir 
dažinojo kad jis buvo suaresz- 
tuotas už vagyste.

Akliausias žmogus yra tas., 
kuris žiuri, 'bet nenori matyti.

ir isz Vokietijos atvesztu.daig- 
tu toje parodoje. Teipgi bus 
rodoma paveikslai isz Tremti
niu gyvenimo Vokietijoje. Pa
rodos menine dali tvarko daili
ninkas Edvardas Krasauskas.

Neteisingas žmogus visus in- 
taria.

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAŽNYCZIA KietsPrandis
----------  Komunistas

Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd„ LL. D.

Inzverte Petras Aiksznoras - Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

(Tasa)

KAPITALIZMAS
Mes atsimename kai Socia

listai ir Komunistai po visa 
svietą skelbe kad jie ims pa
sauli tvarkyti tai jie panaikins 
visus pinigus, nes tie pinigai 
yra kapitalistu iszmislas.

Dabar, jau ketvirtame Bol- kia ir a^szmeižia ta pati Kapi- 
szeviku vieszpatavimo de- ta,Įįznia/ Ar Kapitalizmas yra 
szimtmetyje, Rusijoje dar vis gera ar blogas? Ka Bažnyczia

apie tai sako ?
Bažnyczia, pirm negu atsa

ko, užklausia: Pasiaiszkink, 
kaip tu supranti Kapitalizma?

Kapitalizmas gali reikszti 
asmeniszka. nuosavybe, panau
dota del pelno. Ūkininkas, ku-

į ris turi plota 'žemes; sėja, aria
I ir akėja, paskui kviėczius ar

Žodis “Kapitalizmas” yra 
visiems gerai žinomas. Esame 
girdėjo puikiausias prakalbas 
isz tu kurie gina ta Kapitaliz- 
ma; teipgi esame skaitė ir gir
doje kaip Komunistai prakei-

szeviku

KATALOGAS

Trumanas jau kelis sykius 
yra pasakęs kad jis nevažiuos 
in Rusija pas Stalina pasitarti. 
Bet jis sako kad jis gal sutiktu 
su Stalinu pasiszneketi kuria
me kitame kraszte. Trumanas 
dabar jau bijosi kad Stalinas 
nepastatytu tokiu pareikalavi
mu kaip Hitleris Anglijos 
C1 dUiberlainui buvo pastatęs 
per ana kara.

randasi pinigai. Ir tu rubliu te
nai gana daug randasi, bet jie 
mažai ka verti. Maskva iszkil- 
mingai ir didžiai paskelbia, 
kad dalbai- jos rublis yra auksu 
paremtas ir kad jis lygus Ame
rikos kvoteriui.

Bet už ka.pitaliszkos Ameri
kos kvoteri žmogus gali keturis ' 
sykius daugiau nusipirkti, ne
gu už ta Rusijos nauja rubli, 
kuris nėra rublis, bet tik rnb- 
liukas. Suprasti to rubliuiko 
tikra verte mes tik turime atsi
minti kad pati Rusija nepriima 
savo tu riibliuku pramonėje, 
bet reikalauja tu prakeiktu 
Kapitalistiniu doleriu.

Maitink savo protą su iszkil- 
mingomis mintimis.

Neduok savo mintims liežu
vio.

Stalinas moka kaip kazyruo- 
tij nes jis visus tuzus laiko ir 
iriupai jo rankoje. Jis gali pa- 
siuhnti suvienyta Vokietija, 
jis gali siutinti Vokiecziams la
ba. gera prekyba nuo Lenkijos 
iki Kinijos. Jis gali Amerika 
grasinti su savo szpiegais, ka- 
riszkais laivais ir didžiausia 
armija.

Vienas advokatas sako kad 
kiekvienas žmogus turėtu turė
ti nors keturias žmones: gel- 
tuonplauke del meiles, gera 
sekretorka, mokslinczia ir gera 
gaspadine.

.Tau dvideszimts metu kai 
Lietuviszka radijo programa 
gyvuoja Brooklyne. Juozas 
Ginkus ta programa veda ir 
vadovauja.

Mylėk savo sugieda, bet pa
lik tvora tarpu jo ir saves.

Lietuviu Kultūros Institutas 
iszleido gražu Kompzitoriaus 
Stasio Szimkaus trisdeszimts 
trijų rinktiniu dainų leidinį. 
Kompozitorius Stasys Szimkus 
yra mires Lietuvoje, 1943 me
tais.

Profesorius A. Sennas dabar 
ruoszia Lietuviu kalbos isto
rine gramatika, ir nauja žody
ną, kuris aiszkina Lietuviszku 
žodžiu iszsivystinima.

renkaProfesorius A. Salys
. Lietuviu raszybines kalbos žo
dynui, kuris bus leidžiamas 
Heidelberge, Vokieti joje.

Philadelphijos BALF’o sky
rius veda loterija, kad surin
kus pinigu Ligoniams Tremti
niams Vokietijoje. Kiek teko 
girdėti ta loterijos vajus szlu- 
buoja. Vadai nusiskundžia, kad 
patys Tremtiniai labai mažai 
darbuojasi.

Nelaimingajam visos valan
dos yra. ilgos ir nuobodžios.

Sausio, (Jau.) menesyje Vil
niuje in vyko Lietuvos Komu
nistu Partijos suvažiavimas. 
Ten nei vieno žodžio nebuvo 
prasitarti. Lietuviszkai, nes vi- 

suvažiavusieji buvo Ruiskiai 
nemokėjo Lietuviszkai.

si 
ir

Balandžio (April) dvide- 
szimts antra diena bus atida- 
romą Dailės Paroda in Water
bury, Conn. Paroda tesis dvi 
san vaite®, iki Gegužio (May) 
szesztos dienos. Bus daug viso
kiu meno ir dales kuriniu. Bus

No. 1GG Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkians, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

vien tik turtai, bet su tais tur-i 
tais baisi iie<>a. salia; ir sava-!

sisavinta. Ir tie keli dažnai ne-į 
ra tu turtu savininkai, liet tiki 
globėjai, prižinretoriai, direk
toriai. Bet jie tuos turtus vai-! 
do kaip jiems patinka.” (Qua.-j 
dingėsimo Anno).

Priparodinimas tu turtu lie-i

Visi pirmieji Katalogai dabar Duktė 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

tuvos.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, „Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

i Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus.

; 45 puslapiu. 15c.
No. 175 Pasiskaitymo kny

gele, Kuczios Žemaites vaizde- 
; lis, Gudrus Piemenlis, Isz ko

No\ 127 Trys istorijos apre susidarė Anglis (su paveiks- 
ir'lais), Kaimiecziu Aimanavv- I

raai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszkn vaiku. 25c.

No. 176% Trys ' Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 18G Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kum Pi- 
liauskio, su neknrais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 

Į 10c.
No. 197 Graudus Verksmai

1 arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga, ant Gavėnios. Pagal 
sėnoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 

j matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto- 
I rija isz pirmutiniu amžių krik- 
1 szczionybes. 128 puslapiu. 35c. 
! No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymaš, apie Jezu Kristų. 
20c.

i Duktė Pustyniu, Peleniute 
Du Brolius. GO pus. 15c.

No. 141 Keturios istorijos 
; apie Kalvi Paszku, Atsitikimas i 
' senam dvare, Geležinis vyras, 
: Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
' Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
! lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
! czna. 40 puslapiu. 15c.
i No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apvaizdos, Nedae-

! jusia žudinsta, Paskutine vale 
i motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
’ szaukt tęva szokoninka Berna- 
! dina. GI puslapiu. 15c.
I No. 145 Trys istorijos apie 
I Velniszkas malimas, Kaip stu- 
j dėntas lojo o maluninkas pabe- 
I go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 14G Dvi
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios naktį. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenorians, Kla. 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteros paslaptį. 61 pus.

kris; 1929 metuose, Amerikoje 
lik 2,458,049 žmonių turėjo už
simokėti i nei jos .taksas. Re-i 
iszkia visi kiti gana neuždirbo I 
kad jiems reikėtų tokias tak
sas mokėti. Reiszkia, kad tik 
keturi žmones isz szimto suau
gusiu uždirbo daugiau negu 
penkis szimtus doleriu per me
tus. Devynios deszimts an
tras niioszimtis uždirbo mažiau 
negu penkis tukstanezins ant 
metu. O deszimta dalele vieno 
nuoszimczio 'bagoeziu uždirbo 
tiek kiek keturios deszimts an
tras iiiioszimtis biednnju užsi
dirbo. 1929 metais szeszi mili
jonai žmoni n uždirbo mažia u 
negu tūkstanti doleri per tuos 
metus. O tai buvo geriausi ir 
ba go c z i a u s i me t ai.

2—Bažnyczia prieszinasi Ka
pitalizmui už tai, kad Kapita
listas su savo pinigais gali sko-

i lint is ir skolinti ir taip paver- i 
gia tuos kurie yra priversti to
kios p a skolos jieszkotis. 
Szventas Tėva s mo kiu a: “ Szi 
galia tampa ypatingai neper
galima, kuomet ji yra panau
dota tu, kurie, laikydami ’ ir 
valdydami pinigus, gali taip 
valdyti paskolas ir

i ju iiaskvrima. Jie taip laiko!] i ” 1 j
savo rankose 
dvasia, 
pasiprięszmti.

Amerikos septynios deszimts 
j antro Kongreso Protokolas pa- 
j reiszkia kad aisztuonios 'bankos 

Įžiuręs; darbininkui darbas ru-j York lui<ste, ]923 metais 
į pi ir jis ūkininkui padės ta že-1 tnrejo int„killsfa balsa 3;741i 
Į me aprūpimi ir viskas tvarkoj., kompaalijosc. ir kol.|)ora<,ijo.se> 

Bet jeigu Kapitalizmas yra!kaip faį apdraudos, susisieki- 
' tas, kuris valdo visa pramone,J nio, iszdirbystes, fabriku ir pa- 
pelna ir uždarbi, ir jeigu jis! 
“visa, pelną pasisavina, palik
dama mažiausia dali darbinin
kui, isz kurios jis negali nei 

j pragyventi, nei. palaikyti savo 
j luomui tinkamos vietos,” (P'o-

bulves parduoda, yra kapitn-' 
listas! Duonkepis, kuris turi 
savo kruosni ir duona kepa ir 
pasipelnyja yra teipgi kapita
listas.

Bet Kapitalizmas gali reik
szti ir visai ka kita: užgrobimo 
tvarka, pagal kuria, szimtai 

j tukstaneziai darbininku tam
pa. keliu tarnais, vergais • kurie 
gali “visiszkai pakreipti visa 
bizni ar pramone savo valiai ir 
naudai, be jokio atžvilgio dar
bininku gerovei ar garbei ar! 
žmonijos labui.”
(Popiežiaus žodžiai in Quadra- 
gesimo Anno.”)

Na, dabar gryžkime in pir
mutini klausima: Kaip Bažny
czia žiuri in Kapitalizma? At
sakymas szitoks: Jeigu kapita
lizmas yra asmeniszka nuosa- 

' vybe del pelno uždirbimo, tai 
da Bažnyczia nieko nesako, ne- 
siprieszina Kapitalizmui, bet 
ji remia. Tokįs kapitalizmas 
sudaro pastovuma ir atsako
mybe draugijoje. Ūkininkui ) v .... •savo žeme rupi; jis ja gerai pri

Jeigu sziandien busi mokiu-! 
tas, tai rytoj tau nei mokslo ne
reikės.

Pypkes Durnai

Mano “Deitas” Su 
Tavimi

Nėra nei vieno debesėlio dan
guje, 

Dangus skaidrus ir mėlynas, 
Ir asz linksmas už tai, kad 
Asz “deita” su tavimi turiu, 
Kur medžiai auga, kvietkos 

kvepia.
Mes gersiva saules spindulius, 
Ir stosiva priesz vėjelius.
Mudviejų szirdys plaks greta, 
Mudviejų szirdys plaks greta, 
Džiaugsimies gražia diena.
Ir visas nakties skausmas 

dings.
Ir kai saulute nusileis
Ir žvaigždeles pasiskleis, 
Mudviejų lupeles amžinai 
Pasižadės. Tavo man, mano tau 
Prižadai bus amžini.
Turiu “deita” pamatyti 
Tas tavo akeles
Ir glaudžiai tave laikyti 

Prisiglaudės prie saves.
Ir su tavimi dalintis 
Visa amžių, amžinyste.

Bulgarijos atstovas Ame
rikoje, Daktaras Peter Vou- 
tovas, iszeina isz Amerikos 
Tarybos ofisu, kur jam buvo 
pasakyta kad jis musu 
kraszte yra nepageidauja
mas asmuo, kad santykiai su 
jo krasztu yra nutraukti ir 
kad jis dabar gali važiuoti 
sau namo. Jis, nosi užrietęs, 
susiraukęs ir iszsisziepes pa
liko tuos ofisus. Kai laik- 
rasztininkai jo užklausė ka 
jis dabar ketina daryti ir ka
da jis grysz in savo kraszta, 
jis jiems nei žodžio neatsake.

PREKYBOS
DEPARTAMENTAS

Centralinis Statistikos
Biuras

istorijos apie

WASHINGTON, D. C. —
Kai Jungtiniu Valstyliiu Sta
tistikos suraszinetojai pradės 
belsti in duris Balandžio April
1 diena, pirmas dalykas, kuri! 15c.
jie darys duris atidarius, tai i No. 151 Penkios istorijos a- 

nustatyti! persistatyti ir pa rodyti savo ’ pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer- 
! pabudimus. I ga, Gražios akys, Tarnas, Varg-

Szeimininkai, kurie galėtu | dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, Du broliai, 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras1 
Žydas ir Du Drangai. 136 pus
lapiu

pramones; .ozeimiiiiiiKai, kurie galėtu! 
ir jiems niekas negali‘’intarti atsilankanezius keturiu Į 

I sanvaieziu begyje, pradedant' 
Balandžio April, men., 1 dienai 
gales paprastu budu insitikinti 
kad Statistikos suraszi neto jas

Kapitalizmas kuris sukelia 
kovas tarpu tu kurie siekia val
džios ar politines intakus yra 
BažnyczioiS taip pat smerkia
mas. Szi kova yra trejopa: 1 — 

piežiaus žodžiai) tai Bažnyczia! Ekonomiszka; ' 2—Politiszka;
3—Tarpt autiszka.

1—Pacziame biznyje ar pra
monėje verda kova užimti .pir
menybe, visa bizni užvieszpa- 

* taut i, užvesti biznio diktatūra.
1933 metuose mažiau negu sze- 

’szi szimtai kompanijų laike 
i puse viso Amerikos turto.

aiškiai ii’ neatsziaukiamai prie- 
sz ina si Ka pi t aiizmui.

Kodėl Bažnyczia prieszinasi 
tokiam Kapitalizmui, szioje 
antroje prasmėje? (Kalbėdami 
apie Kapitalizmu, mes ta žodi 
varuosinie antroje jo prasmėje, 
kaipo darbininko isznaudojimo! 
ii- turtu sukrovima keliose ran-! 

1 koše), 
priežastis 
mui: 1—Turtas yra kraunamas 
ir pasilieka keliose rankose. 
2—Pinigu jiega, skolinti ar 
skolintis randasi heliu ranko
se. 3—Tas turtas sukelia ko-1 
vas tarpu tu kurie jieszko ir 
siekia valdžios ar politines in- 
takos. Su tokiais turtais, Ka
pitalistai stengiasi 
valdžia ir valdžios 
Jiems laibai tankiai ir 
ka.

1—Sukrautas turtas 
rankose per daug jiegos ir inta
kus duoda keliems žmonėms. 
Jie valdo daugiau negu savo 
nuosavybes. Popiežius Pijus 
Vienuoliktasis szitaip ____
Lvr • • ii - tu atsiektas.“A.ra visiems aiszku, kad szio-
mis dienomis yra kraunami ne-1 —BUS DAUGIAU—

Bažiyczia duoda, tris 
tam pasiprieszini-

i kos suraszinetojas turės korte-! 
Ile, kuri inrodys jo, kaip Vy
riausybes agento, tapatvbc. Jis ’ 
taip pat turės tam t ikros ru- | 
szies žemėlapi ir kitu popierių, 
kurie paszaliecziams, bendrai 
paėmus, neprieinami.

Kiekvienas nuduotojas būti 
; Statistikos suraszinetojas, ku
ris negali patiekti tapatybes 
kojJeles, biis apgavikas, kuris 
gali būti suaresztuotas ir kari
namas už persistatyma Y'yriau- 
sybes agentu.

Amerikos Lietuviai, natura- 
lizuoti ar ne, yra raginami. 
Jungtiniu \ralstybiu Centrali- 
nio Statistikos Biuro atsakyti 
in visus klausimus greitai ir 

Suteikiami Statisti- 
suraszi notojui duomenys 

yra slaptoj užlaikytus ir jam 
draudžiama juos 

bent kam atidengti. O

teisingai.
2Politi'szika valdžia kovo- kois 

ja pasisavinti valstybes valdy
mą, idant valstybes turtas bu- instatymn 
tu panaudotas ar isznaudotas 
del tos kovos del pramones. 
Prezidentas Vilsonas, 1912 me
tais padare pastaba: “Ameri-' grožiui nereikia zerkolo, veid- 

! kos valstybių valdžia, dabartį-‘ rolo, jaunimui nereikia aksti-

Teisybe nereikia, spalvos

suvaldyti 
vadus, 
pasise-

keliose

ako:

nin laiku yra pramones ir biz-1 no. 
nio augintine.”

3—Szita politine intaką, ar 
szitas valdžios- siekimas pasivi 
rodo ir tarptautiniame valdy
me, kuris yra vadinamas impe
rializmu ar ekonimiszka dikta- 
toryste, kad pramone nori iszsi 
plėsti virsz savo ribų ir užimti 
kitu krasztu pramone. Szito- 
kis biznis nepaiso kiek žmonių 
turi pražūti, kad tas tikslas bu- i

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

apie
Nuo-

apie! 
Majoro

25c.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfieldapie 

danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. G0 pus. 
15c.

No. 1G2 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant, proto, Keletą trum
pu pa si skaitymu. 22 pus. 10c.

"DIP-IJESS”
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point

The Way You Write
No. 5556

T?e. 5550

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu * k n y g u t e 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystėms,

25c.
knygute 

d oi kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraph iszkas Officium. 10c 

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti t i R 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postą] Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
HSF Nepainirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. A,



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.VESTUVES jsys mums vestuves.
< — Pamėginsim!

Gegutis per visa sanvaite 
Vienam ' kaimynas, juk žmones dažna, ir 'daug vaiksztinejo nuo \ ieno 

Mandino- o-ale- ^11 bitą daug- kalbėjo ir nuota
kai jauniki, o jaunikiui nuota

LE NEI jau tai buvo. O
Simno parapijos kaime gy-l melus kallba. 

veno skerdžius Motiejus. Ilgai! turn jai greitai surasti jauniki, 
jisai tenai be tarnaudamas, no- į — Kur ? Ka ? Užklauso keli, 
perdavęs, ne rūkydavęs ir už-i 
1 Įdirbta skatiku taupdaves.j 
Motiejaus ‘butą, jaunikio. Kiek 
metu turėjos jis ne pats nesi-i 
; mojo, bet seni žmones sakyda- i 
v o, kad jam keturios deszimtys ' 
1 nsibaige.

Tylaus tai žmogaus Imta; 
niekuomet nieko neužkabinda-1 
ves, nieko neužpykindaves. | 
Praustis ir szukuotis jisai no 
mėgdavęs kartais tik szventa- 
< denyje nusi.prausda.ves ir aps- 
į kritu szepetuka žemyn plau
kus palygindavęs. .

Kas dien jis savi laiku kai
mene iszgindaves ir namon 
pargindavęs. Žiemai prasidė
jus, jam lyg ne smigu daryda
vosi, kad kaimens ganyti ne 
galės. Bet kelias dienas pa- 
vaikszcziojes, tuoj a t rasdavos 
sau darbo, darydavos gelsam-i 
ežius ar szauksztu, apmusz-l 
davės klumpes vy ta ves pan-' 
ežius ir virves. Vyiki ir mote-1 
rys ji labai mėgdavo Teip ilgai 
tebegyvendamas, jiai susitau
pęs in pusantro szinto rubliu 
ir pasidėjęs juos pasBuza, mal
dinga ūkininką.. JeĮpi ji kas 
užkabindavęs, tai p trumpai 
atsakydavęs, nežiną'! I

Jau ruduo atėjo. Žiones bu-Į 
vo rugius užsėjo. Kata szven- i

pas save nusivedus liepe jam 
praustis if szukuotis.

Degutiene davė kerdžiui bal
tus marszkinins ir paskolino 
apsivilki naujus vyro kaili
nius. Paskui ji su nuotaka ir 
kitomis merginomis, kaip sve- 
czia nuvažiavo Simnan o neil-

Viens Kita Sveikina

ėjo pas vargonininką praszyt 
tiejus ar ne jaunikis! Pasako jailllikis ir piniguotas ir tylus■ akto, o Maro tai szi tai ta pa-
Žalis jis pinigu turis 0 dar mokas ir geldas ir kul-Į šakojo prie vežimo jaunikiui

_ Tai butu parinkta po-' Bives dirbti. , “Tai bent vyra ir labai gyrėsi savo triobele, 
ra! Riktelėjo Tuiuiliute, abudu•«"' laukti ir karve, visztmnis ir

dviem avimis.
Po valandos suraszyta akta.s

i ir pirszlys pargryžo jamiuju

TARADAIKA

Kokis ten vyrukas,

Neiszmint ingai pasirodė, 
Prie bobeles prisiplakė,

miesteli apleist, 
O ir toji bobele graudžiai 

verke, 
Paskui dingusi vyruko stenėjo.

* * *
Asz nežiniai!, bet daug apie .

St or-Mare dži a ugesi,

Motiejus, kaip visuomet, ty
lėjo: žiurėjo savo kaimene 
Išganydamas skaptuku 
szanksztus. Jis sznairiai žiure-

ir i ir pirszlys pargr 
drožė bažnyczion vestis.

Priėjės prie vežimo ir nema-
i jo iii Geguti ir pyko kad szi tai ty damas jaunikio
vis tai pat jam be galo Kalbėjo.

— Tai ka, ar sutinki? Klau
se Gegutis Motiejaus, Dievas 
duos, vaiku susilauksi. Vaiku 
paauginęs leisi pas žmones ga- 

! nyt, žmones tau prisės linu, pa
sėdis bulvių, o galo motu vai
kai tau parnosz ir alga. Sonat- 
veję lengviau Ims, nes ne visuo-

ku r jis pasidės ?
— Namon nuėjo, tarė nuo-: 

taku, asz jam gražiai pasako
jau, o jis užsisuko ir nudūlino.

— Kad jis surngtu! Ka jis 
gero padare?! Rūstavo Gogu- 
tis ir vežiman sodos nudardėjo

i da. galėsi ganvt ir geldas dirbt
I . ‘ateis senatve ar, ne duok Dieve 
liga, tave vaikai prižiuręs. Tai 
ka, ar sutinki, Alotiie-nžlbaigb

szaltai atrėmė Motiejus ir ansi- 
dejes .skaptuką kiszenen grei-

i tai nuvejo parvaryt karves.

sirinko krūvele žmoiu: vyrai į 
moters ir jaunimas, 'or p j u ir j 
Geguezio butą. KasGeguczio 
nepažysta? Jis ir piršlys ir jo-j 
markininkas ir muzianta'S.

— Sziimet musu aime ne-j 
kriksztynu, ne vestum, ne jo-! 
kiu gužynių ne buvoskimdes į 
Gegutis.

— O ka,s tam kalis? Klau-1 
se Buzas, žinoma, kactu: ap
tingai in senatve, broli! Kita 
karta būdavo, kitai]) gdavai- 
si ir su taisydavai vostves kai
mo ar kur kitur apylikeje.

— Kam ir kas piizti, kad 
mergos musu kaime doer jau
nos; palūkėkit metus antrus j 
taip atsitaisysiu.

Kada priibnna isz Europos, 
Taigi, mano kad tuojaus 

vyrukus gaus.

O
Ir ne vienos apsigauna, 
toji asilelius prigaudineja.

Daug apie tai nekalbėsiu, 
Goriau nutylėsiu,

Del savo kūmutei pavesiu,

Ba tai nemano “biznis

* * *
Vienoje vietoje Vermonte, 

- Pažinau kelis kai]) sakant

Viena vedusi, o du pavienius,

— O-gi kad yra nrga ir: 
apysene, vestuves galai būti, Į 
tarė Tniniliute, sze.iolikosi 
metu mergaitę.

— Gal tu norėtumszteke-j 
ti? Klause Gegutis, beda pa-Į 
lūkėk bent dvejus mot.

— Tai ne asz, alkio mer-. 
gina, juk yra, dėduk musu 
kaime merga daugiau >i dvi-! 
gubai senesne už main O-gi 
gale kaimo Stor-Mare.

Ant rytojaus per diena 
girksznoja..

Mat, kiek užpelnio, 
Tiek pra.pelno.

Buzas. Stor-Mare jau njauna 
merga. Jos tėvai iszmii bro
liu ir seserų jau nėra, i pati! 
savo szeszmargi aria irpseja;| 
pati kulia ir malkas kei, tai 
bent boba!

— Kad stora, ne pži ir 
jau apysene, kas norėsis im
ti? Kalbėjo Gegutis, o nones 
ir niekus apie ja kalbagirdi, 
girdi, vaika palaidojus.

— Ka. ežia, kuinai ašakoj v _
paisai, atsiliepe Žalis Bužo

du viena, aptaise, 
Jok gydytojas “džia’ba,M 

turėjo, 
Kol sutaiso,

Ir butu in teismą, nneja, 
Kad tik Imtu pinigėliu tarėja 

Bet sztai, viskas ant niek 
nuėjo.

* * *
Vienas ūkininkas, 

Atvažiavo in miesto

Idant iszsimisti pundeli 
drabužiu, 

Pas Tremtinius in
Vokietija.

Ūkininkais pirko stempu, 
Prilipino ant pundelio,

Jog da turi daugiau stempu 
prilypyt,

“Talmudo Paslays” kaip prilipysiu daugiau 
s temp u,

Apie Žydu Tikybos haky 
mus. Labai užimanti Ašaka

:: Tiktai 15< :
sunkesnis!”

Bet k a turėjo daryt, 
Turėjo prilipyt,-

Saule Publishing I, 
Mahanoy City, Pi

Subaios diena reikėjo “jau- 
niomsiems” pas kunigą eiti po
teriu pakalbėti ir užsuku pa
duot Stor-Mare ir Gegutis il
gai kalbėjo Motiejui ir szauke-j 
si ji Simnan pas kunigą.

— Eikit patys, tarė ant ga
lo Motiejus, man reikia kaime
nes žiūrėti. Tai pasakęs jis lie
pe piemenims varyti kaimene 
areziau upes pagirdyti.

— Tai nelemtas žmogus, 
tai pusgalvis! Murmėjo Gegu
tis-. Ai- žinai, ' Mariuk, eikime 
mudu pas kunigą; papasakosi-

ga ir be jo priims užsakuk Tu | 
jioterius pakalbėsiu o jisai ta,| 
reikalą’atliks vestuvių dienoje. į

Nuėjo jiedu pas kunigą ir
Nedeldienije jau ! pagarsinta 
pirmasis užsakais.

Užsakams iszejus Utarninke 
paskirta vestuves. Nuotaka,

valgio. Degtines tuomet pigios 
butą, o ant skripkos Gegutis 
dykai grieže. Jau buvo keli 
svecziai ateje, jau jaunimas 
ome szokti, tik nebuvo matyt 
jaunikio.

— Jaunikis kaimene gano, 
ruseziai tarė Buzas, inejes 
Stor-Marės grinezion.

— Gano’?! Stebėjosi >Gogu- 
tis, o kad jis sumigtu! Tikrai 
neįeini as žmogus!

— Ar pasiutai, Alotie? Ro
ke pirszlys, tu kvaily ’ Tu be į 
proti! Kunigas nuėjo bažny-J 
c.zion, vargoninkas užlipo ant! 
vargonų, bažnytinis jau žvakes 
užižibe; akta.s suraszytas ir ap
mokėtas o tu, pusgalvi, namon 
eini, szirdo pirszlys, tu kunigą 
ant juoku statai! Tu manai 
kad tau szis dalykas juokais 
nueis! Ne brolyti, kaip tave 
kunigas ir nuotaka paduos 
teisman tai pražus ir tavo su- 
taupinti pinigai ir da patupėsi 
kokius metus Kalvarijos kleso-

— Tai kam ji, savo turtus 
giria, ar man jn reikia ar ka! 
Kai bėjo i szsi gaudes skordži us. 
Jeigu ji daugiau to nedarys, tai 
asz galiu su tavim gryžti, I 
teismo ir klesu man ne reikia.

Greitai juodu atvyko bažny- 
czion ir klebonas suriszo jau
nuosius noatmosgamu mazgu.

Linksmai szoko jaunimas 
Geguezio namuose, o senieji su
sėdo už stalo vieszejosi.

liet i

Daktaras Wellington Koo, 
(po kairei) Kinijos Ambasa
dorius Amerikoje, sveikina 
Major Generolą William J. 
Donovan, kuriam buvo su
teikta Aleksander Hamilton 
garbes medalis už atsižyme- 
jima visuomenes darbuose.

Szita garbes ženklą, medali 
kas metai duoda Columbia 
Universitetas.

Daktaras Wellington Koo, 
sveikindamas Major Genero
lą William J. Donovan jam 
pasako kad jis pats tos gar
bes buvo pernai susilaukęs.

Pavasario Rytas
Sucziulbo pragydo augsztai ve- 

versiai,
Artojai jau taisos in lauka.
Liubuoja, linguoja balti debe

siai, V
Lyg valtys, kad Nemunu plau

ko.
Saulute moeziute pakilo augsz

tai
Nuo pievų rasų sudabriniu,
Iszsvaide iszsklaide ji szviesa

antai ! balta
Lig pat pakraszcziu vakariniu, buvo
Raliuoja dūduoja rageliai 

du-du, —

SZVIEZIAI ISZ-
KEPTAS VOKIETIS
Atsiliko Klaipėdoje

Žuvies “Chowder”
Laiks nuo laiko szeimininkei • 

nusibosta gaminti valgius ir 
todėl sekantis žuvies "Chow
der,” kai]) tik skonus pietus ir 
yra lengva padaryti.

Reikia vartoti:
1 M svaras žuvies (szviežios ar
ba sūdytos arba, isz blekes).
9 bulves, nuluptas ir supians- 
tytas mažais szmoteliais.
1 .svogūną, supiaus'tyta.
2 puoduku morkų, supiausly- 
tu mažais szmoteliais.
L svaro sūdytos kiaulienos
3 puodukai pieno. \ 

pipiru
3 szanksztus miltu.

Supiaustyk sūdyta kiauliena 
mažais szmoteliais skauradoj 
kepk su supjaustytų s'vogunu 
penkioms niinutoms. Indek ap
kepta kiauliena, ir svogmna, 
morkvas, bulves in puodą, ir 
apipilk verdaneziu vandeniu. 
Visos daržoves turi būti su- 
piaustytos mažais szmoteliais. 
Virink pakol visos daržoves 
yra. minksztos. Gerai iszmaisyk 
tris szanksztus miltu in puse 
puoduko szviežio szalto pieno 
indek in puodą, ir maiszyk po- 
valiai pakol sutirszteja. Pridek 
liekama pieną ir žuvi, kun ma
žais szmoteliais supiaustyta be 
kiauluku. Virink pakol žuvis 
yra minkszta, paprastai apie 
deszimts miliutu. Jeigu nenori 
vartoti kiaulienos, vartok 
szaukszta kito riebumo. Vieton 
szviežios žuvies galima, vartoti 
sūdyta treška, arba, kokia rū
kyta žuvi arba net bile kokios 
mėsos, arba ir visztos, Taipgi 
su daržovėms, galima vartoti 
kokia kita apart morkvu. Jei- 

! gu sūdyta žuvis vartojama rei- 
! kia pamirkyti pirmiaus. — C.

bernukas iszeina isz kancelari- 
jos kur atsibūvi nėjo "stuika. ” 
Mikolukas per kelis metus ra
dosi “už gronyczios” kur isz- 
moko daugeli naudingu dalyku 
pasiredias 'buvo kaip fricukas., 
o už skrybėlės turėjo užkiszta 

“bilietą” ant ženklo jog 
“priimtas. ”

į Mikolukas buvo truputi itž- i • v, . . . .įsigeriąs, o užtemimas stovinti 
Tai piemenys banda jau gena. savo tęva su pažiiistamais ir 
Žirgai ir jauteliai, pulkeliai kimiais, kurie su dideliu ne- 

žasu ' kantrumu lauke ar priims ar 
Tik žvengia, mauroja, gagena. 
Sujudo sukruto kas gyvas

smagiai: 
Artojai in dirva iszjoja;

Ant Gavėnios

Stor-Mare buvo laiminga, o į 
Motiejus truputi užvalgęs ir! 
nieko ne gėrės slaptai iszspru- Skrajoja paukszteliai ir gieda 

smagiai,
- Lakioja, sparneliais plasnoj.

priėjo 
mas: .

tai esi

prie M i kotelio szaukda.-

O Motina Szvencziausia, 
priimtas! Su gailescziu

do isz triobos ir kitam gale kai
mo kluone saldžiai užmigo. - Lakioja, sparneliais plasnoj. Mikolelis, užsitraukęs da 

Anksti ryta savo laiku vėl ■ Pasėjo, akėja berneliai javus, ; daugiau kepure ant pakauszio 
iszgyiie kaimene. Daugeli metu Žemele purendami juoda, daugiau pradėjo sxmuot
jisai kerdžiavo, o jo pati ūkyje: Ju darbas ir trasas be vaisiaus ^zfllis pradėjo garsiai kalbe- 
dirbo viena. Vos žiemos laiku nebus:
jisai priprasdavo prie paezios' Ta vilti jiems prakaitas duoda, 
namu ir jau tenai dirbdavo gel-! 
dės, klumpes, kultuvs ir szaul 
sztus. GALAS.

Musu Tėvynė

Ir Ant Kartuvių
Žydas Padaro

Lietuva Ievyne mieliausia, 
Szalis ant svieto brangiausia 
Szventa žeme — numylėta, 

Tai sakydamas Gegutis me- Isz seno mums prižadėta.
te skripka ir greitai iszbego in 
lankus Motiejaus jieszkoti.

— Ar visai apkvaitai, ar 
ka! Reke Gegutis, pamatęs Mo- i 
tieju, juk sziandien tavo 
tuves!

— Taigi sziandien,
jau kaime visi tai]) szneka, 
murmėjo Motiejus.

Žinai gerai, tai kokiam ga
lui ežia ganai? Roke pirszlys.

— O kaimene kaip liks be 
. maneis ? A"el murmėjo sker- 
! džius.

Vienam Rusiszkam 
likos nubausti asztuoiii

Bizni

— Karmen! Benedyktum! 
hune maul! an, evaj draj!?

— O sopulingiauses Dieve! 
Sūneli mylimas nekeik taip 
biauriai! Paszauke tėvas nusi
stebėjas, nes mane, jog tai di
delis Vokiszkas keiksmas, su

miešto neii, atsiduok ant valios Dievo, 
ypatos i jeign buvai priimtu.

už iszdavima randaviszku slap- — Linder rune gemaju! 
lybiu. 1 arp tu radosi penki Ru- Ferflucht! Painden, kanden, 
sijonai ir vienas žydas, žydą bandeli! Suriko da. garsiau MI

No. 194 Trumpas Katekiz- 
j mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin- 

! gaiš padėjimais 25c.
No. 196 Stacijos arba Kal- 

! varija, 10c.
No. 197 Graudus Verksmai 

! arba. Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba. Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu .Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

į No. 201 Istorija apie Amži- 
na Žydą. Jo kelione pp svietą 

! ir liudymas apie Jezu Kris
iu 20c. . ’ ...

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Ąlotinos 
Garbei 10c. -

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 10c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

. ..14

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Mylime mes tave szirdingai. i Wiao pakartie ant galo. Sztai ]<o]eįįs>
Kaip motina, musu meilingai,! likos pakartas paskutinis ; — Ar tylėsi tu szunc snuki, 
Brangi szalis, grožybe'Svieto į i*"2 Maskolių ir ėmėsi prie pa- ’ p^zauke tėvas, uždengdamas 
Tu aukso vieta žemei padėto, i Žydo, kada daejo tele- .burna Mikoleliui su delnu.

grafas idant susilaikyt su pa-' Nepiktžiodžiauk prieszais 
korimu. Dieva.

— Esi luosas, kalbėjo pro-; — Duok pakaju kūmai, pa- 
____________ kuratoris, gali sau eiti namon!| SZauke kaimynas traukdamas 

numylėto.! Bet Žydas nesijudino isz vie- .tęva nuo sūnaus, tegul loję kais 
Motina musu, mes vaikai pos- (jam ant szirdies guli, jeigu teip

' tavoj — da stovi? Esi luo-sas; n2pyi<0> kad Vokisz-
Priimk mus po sparnu savo, sau eiti! ];aį danguje ir teip nesupranta.
Tave mylėsimo, tavo labui I erpraszau pono su

dirbsiu! ! (lži;>us, atsake Žydelis, tegul 
Del tavos gyvensim ir ! pomili-s- žiuri: jog tam biedni

mlrJm i pakarti jam ne reikalauja dau- a I 111 l 1 I! 1. J ” ”,

giau drapanų. Gal ponas Sli
džia. man parduotum? Kiek

ves- Mums esi rojus, rodos Adonio, 
Tavo tauta garbingo Abraomo, Į 

girde- Niekur szirdžiai nėr ant svieto,'

— Tuszezia, jose kaime- 
įnes! Piemens patys paganys! 
į Eik, nusiprausi truputi nes jau 
reikia Simnan važiuoti. Buzio 

i ir Žalio arkliai jau pakinkyti.
j Tai pasakęs, pirszlys liepe

Norints keike kaip visi velniai! piemenims ganyti, o pats Mo- 
----------------- Į tieju už rankos nusitveręs ir

Istorija apie "AMŽINA ŽY
DĄ.” . 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Jo kelione po svietą ir! i11'111 ,I(H11112 juos! Tai jam 
l senas tavoras.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

uždengdamas

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabai 
"Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama 
o $3.00 ant puses meto.

Pirkie w
U. S. Bonus raw



‘‘SAULE’’ M AH ANO Y CITY, PA.,

ZiniosVietines
— Pavasaris!
— Snieginis Pavasaris.
:— Subatoje pripuola. Szv. Į 

Panos Marijos Apreiszkimo 
szvente. Szvencziausios Pane
les Marijos Pasveikininmas 
(Bloviesziai).

— Kita sau vaite: Kanczios 
Nedele ir Tekles Kentėtojos 
Szvente ir Szvento Ludgaro.

— Panedelyje Szv. Jono 
Damasko. Ir ta diena 1363 me 
tuose Didysis Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Keistutis pateko 
Kryževiviu nelaisvėn. Taipgi 
ta diena 1847 m., Vera Cruz 
miestas Meksikoje pasidavė 
Scott armijai.

— Utarninke Szv. Jono 
Kapistri jono ir Si'kstaus Popie
žiaus szvente. Ir ta diena 1632 
metuose Kanada buvo pavesta 
ir atiduota Prancuzigai^^^jL

—’ Velykos pripuola Nede- 
Balandžio (April) 9-talioje, 

diena,

Pottsville, Pa. — Mykolas 
Kabaszinska.s, kuris sirgo per 
k^ki tai laika, numirė Nedėlio
jo, savo namuose. Jisai gimęs 
Lietuvoje, ir per daugelis metu 

; gyveno Pottsvilleje. Paliko sa
vo paezia Marijona ir keletą

prie Szv. Kazimiero para., St. 
Clair. Laidotuves invyko Sere- 
doje.

— Edmund J. Borowski 
nuo 418 AV. New York uly., 
Shenandoah, praszo Pottsvilles 
korto kad permainytu jo pra
varde Borowski ant Bruce. Ed
mundas vra studentas iii Uni-

Pittsburgh, Pa. — Gerai ži
nomas smlžia Chief Justice 
George W. Maxey isz Penna.

re nuo szirdios atako, Panede
lyje 12:10 valanda popietu.

Žinios pranesza kad Ku- 
Vincas Raitelis, M.I.C.,niigas

dirbės ‘ ‘ The Marian ’ ’ adminis
tracijoj, paskirtais klebonu Lie
tuviu parapijai Niagara Falls, 
N. Y., iszvyko perimti parapi
jas administravimą. Kuli. V. 
raitelis yra neseniai gryžes isz 
l'iehi Amerikos, kur keturis 
met us darbavosi Tėvu Marijo- 
j.u ved amo j misijoj. Kun. V. 
Raitelio motina gyvena Maha-

—< Panele Eleanora Bocz- 
kauskiute nuo 338 W. Maha- 
noy Avė., kuri turėjo operacija 
Pottsville ligonbute, 
namo jausdama daug 
ne.

SUgTVZO 
sveikes-

nuo 423— John Peregin, 
W. Centre Uly., likos sužeistas 
in ranka laike darbo Sky Top 
Coal Co.

— Nelaime atsitiko ant 
Hometown vieszkelio, kai Le
roy 'Gerber, 34 metu amžiaus, 
isz Tamakves Rt. 2, likos pa
taikintas per automobiliu pri
gulintis prie Neil Manfredi, 22 
metu amžiaus isz Hazleton. 
G either likos sužeistas in koja 
ir galva, ir randasi Coaldale li- 
gonbute. Policija tyrinėja ne
laime.

— Angliakasiai isz Pine 
Knot kasyklos prigulintis prie 
Reading Co., straikuoja isz 
priežasties, kad svetimas vy
ras likos priimtas in darba kai-

NASZLYS
NUSIŽUDĖ

New York. — Czia yra susi
daręs 40 asmenų komitetas Ka
nauninkui Dr. Juozui B. Kon- 
cziui pagerbti, inimint jo vi
suomeninio, mokslinio ir lab
daros darbo Amerikoje 25 me
tu sukakti ir atžymint jo pakė
limą in Kanauninkus. Komite
tas Balandžio (Apr.) 2 diena 
Verbų Nededa, Henry Hudson 
vieszbutyje, New Yorke, ruo- 
szia pagerbimo Bankieta. Vie
tas galima užsisakyti iki Kovo 
(Mar.) 25 d., praneszaut vie
nam isz sziu komiteto nariu: 
Sekr. Adv. S. Briedžiui, 197 
Havemeyer St., Brooklyn 11, 
N. Y., Ižd. Dr. Aldonai Szliu- 
paitei, 197 South 2nd Street, 
Brooklyn 11, N. Y., Vice-pirmi- 
ninkuU A. S. Trecziokui, 314 
Walnut St., Newark, N. J., 
Pirm. J. B. Lauczkai, 149 Ma
dison Ave., New York, N. Y. 
Bankiete Ims inžymiu svecziu, 
kuriu tarpe Lietuviams laibai, 
draugiszku Amerikiecziu. Ban- 
kieto viesznia. dainininke 'bus 
Lietuvos operos artiste Antani
na Dambrauskaite.

APVOGĖ TĘVA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

skunde kad jis nesveikoja ir ant kito suolo, vienas žmogus, ApVApU CAVA DFDF 
neiszejo in darba. Utarninke snūduriavo, kaip ir jis. j V ° 
jis jau buvo negyvas.

Kasdien Lankydavo 
Savo Žmonos Kapa

POLICIJANTO

PHILADELPHIA, PA. —
Trisdeszimts metu amžiaus
Harry Venezia, isz Conshohoc
ken nueidavo ar nuvažiuodavo
in kapines ir per kelias valan- į bužiais apsirengęs, trys juodu- 
das stovėdavo ar klūpodavo kai užsipuolė ant jo, ji partren- 
prie savo jaunos žmonos kapo, i ke ant žemes, apvogė, apmusze

Vienas Susiedas patemijo ir jo revolveri pasieme.
kad automobilius per visa nak-
ti stovėjo prie kapiniu. Jis pri- žemes pradėjo tuos tris juodu- 
ejo prie automobiliaus ir parna- kus vytis, bet nepasivijo. Jis 
te kad Harry Venezia jau buvo žinojo kad jis dabar jau negali 
mires. Jis paszauke policijan-į gryžti in savo darba be revol-; 
tus. Policijos Daktaras prisi- j verio,^jis žinojo ka jam virszi- 
pažino kad jis pasimirė nuo ninkaš pasakys, jis žinojo kad 
iszgerimo per daug liekarstu jjs dabar gaus sakti.
nuo nemigo. Jis paliko trumpa 
raszteli, sakydamas kad jis no-Į 
ri būti arti prie savo žmonos.

Jo žmona neseniai pasimirė.
I

Jis buvo pradėjęs statytis 
namus sau ir savo dviems vai-i 
kucziams. Panedelyje jis pasi-Į

Jis jau buvo praleidęs pen
kios deszimts penkis dolerius 
tu pavogtu pinigu, kai polici- 
jantai ji sugavo. “Mano tėvas 
viską man pavydėjo, ir nieka
dos man nei cento nedave,” 
piktai pasakė tas vaikas. “Asz 
visai nesigailiu kad asz ji ap-

APPLETON, WIS. — Tris- 
žmogausi deszimts trijų metu amžiaus 

Melvin Hopfensperger, polici-

Policijantas. staiga atbudo 
prie to mieganezio 
priėjo trys juodukai. Vienas 

i isz ju laike revolveri rankoje. jaį teisinasi kad jis tik ant bai-
KANTRYBE Policijantas,isz to džiaugsmo ’KU pasieme, pavogė penkis 

 į net ir suszuko: Tai buvo jo re- tukstanezius doleriu isz savo 
1 volveris! Jis szoko ant tu juo- dėdės kiszeniaus. Jis sako kad 
i duku; du partrenke ant žemes jįs nežino ir nesupranta, kodėl 
ir taip apdaužė kad jie pasida- jįs paskui savo dedei tuos pini- 
ve. Treczias pabėgo, su jo re
volveriu.

Kai jaunas policijantas nu
gabeno tuodu juoduku in poli
cijos ofisą, policijos virszinin- 
kas ji pagyre ir suteikė jam 
garbes ženklą, nežiūrint to kad 
jis taip nedovanotinai prasi
kalto ir savo revolverio neteko.

Pasirodė kad tiedu sugauti 
juodukai jau daug sykiu buvo 
prasikaltę ir isz keliu kalėjimu 
pabege.

Bet jaunas policijantas dar kauna, sako kad jis isz pradžių 
Per tris valandas jis važine- ant to nebuvo patenkintas; isz mislino, kad jis buvo tuos savo 

jo strytkariais, jieszkodamas i tųdviejų sugautu juoduku, jis 
tu razbaininku. Bet nieko ne- 
pesze, jis ju niekur neužtiko. 
Paskui nuvargęs, pailsės ir vi
sai vilties netekes, jis atsisėdo 
ant suolo pasilsėti. Szalia jo,

jiems kad jis po saliunus ir 
sztorus szvaisto szimtines.

Policijantai gavo $3,038 nuo 
jo, ir jie sako kad beveik visi 
kiti pinigai yra ar bus sugra
žinti. Jis praleido ar praszvil- 
pe szinita penkios deszimts ke
turis dolerius.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kes savo pareigas ir sau važia
vo ant strytkario, savais dra-

Policijantas atsikėlęs nuo

gus tuojaus nesugražino?
Bet policijantai žino kodėl 

jis tuos pinigus savo dedei ne
sugražino. Policijantai sako, 
kad jis norėjo nusipirkti nauja 
automobiliu už pusantro tuks- 
tanczio doleriu, nauju drabu
žiu už kelis szimtus ir vienam
savo draugui jis buvo prižade- taikintas kad jis butu atliktas 
jes penkis szimtus doleriu. Kai tuo paežiu kartu kai Popiežius 
policijantai ji suėmė jis prisi 
pažino prie tos vagystes. Jo de 
de Art Hopfensperger, Kau

PASZVENTINA
SEMINARIJA

RICHMOND. — Nauja Sali- 
ziecziu Seminarija buvo Arki
vyskupo John J. Mitty pa- 
szventinta. Arkivyskupas John 
J. Mitty yra San Francisco Ar- 
kidiecezijos vadas, ganytojas.

Paszentininias buvo taip nu-

dažinojo kas buvo tas treczias, 
kuris jo revolveri pavogė. Da
bar jis iszejo ir ta treczia raz- 
baininka suimti ir savo revol
veri atsiimti.

paskelbė Salizieti Seminaristą, 
Dcminac Savia szventuoju. 
Szitas jaunas seminaristas, ku
ris yra dabar paskelbtas szven- 
tuoju, buvo keturiolikos metu, 
amžiaus ir jasimire 1857 me- 

Seninarijoje randasi
pinigus pamėtės, ir jis net buvo 
pagarsinęs laikraszcziuose, tuose.
kad jis buvo pamėtės pinigu, koplyczia, rnygynas, miega-

Policijantai užklupo ir su- mieji kambariai ir mokslo sa- 
aresztavo Melvin Hopfensper- les, kuriomi naudojasi pusan- 
ger kai keli susiedai pranesze tro szimto kieriku.

' MOST OF OUR STOCKHOLDERS
ARE PENNSYLVANIANS 
... and they also own most of the stock 

of Pennsylvania Power & Light Company
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po paezerys.
— Pons. Roman W. Bocz- 

kauskai ir suimsi Vincas isz 
Lester, Pa., ana. diena lankėsi 
mieste pas savo motinėlė ponia 
Zuzana BocZkauskiene ir sesu
te Eleanora, 338 W. Mahanoy 
Avenue.

vogiau, tik man gaila kad asz 
buvau sugautas ir jis gavo at
gal tuos savo pinigus.“

Girardville, Pa. — Benas Ye- 
netskis, nuo 134 B Ulyczio®, nu
mirė Panedelyje, deszinita va
landa naktyje, Ashland ligon
bute, nuo dusalio. Gimęs Lietu
voje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal. Buvo anglia- 
ikąsisi ir paskutini karta dirbo 
Packer Nr. 5. Jo pati mirė 1922

PREZ. TRUMANAS 
SAKO ACHESONAS
SAVO DARBA
GERAI ATLIEKA *

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nas užsigina.
Jis sako, kad dabartinis Se

kretorius, Dean Achesonas sa
vo darba gerai ir tinkamai at
lieka.

Sekretorius Achesonas buvo

23,090
Stockholders 

outside Pennsylv;

Our Annual Report for 1949, just published, 
is now being mailed to all PP&L stockholders. 
One of the highlights of last year, discussed in 
the report, is.the growing number of company 
stockholders and the increasing trend toward 
local ownership of the company. More than 
two-thirds of our stockholders, as the chart 
above shows, now live in Pennsylvania.

Who are these PP&L stockholders... 
what do they do.. .what do they look like?

They are small investors for the most part. 
About half of our 69,770 stockholders own less 
than 15 shares each. Only about one in ten 
holds over 100 shares. No stockholder owns 
more than 2.3% of the tptal shares. A recent 
survey of the people owning our common stock 
shows that there are as many with incomes under 
$4,200 as there are with incomes over that 
amount. And nearly half of them are women.

Our stockholders are people you see on the

street every day of the week... school tchers, 
mechanics, lawyers, housewives, busiris ex
ecutives, farmers.. .company customer Over 
one-third of the employees of PP&L arstock- 
holders.

Each time you turn on an electric swh you 
share in the benefits of our stockholdersnvest- 
ments. It is their savings put to worln our 
company that has made today’s fineervice 
possible.. .for the millions of dollars : used 
to build and expand our facilities were avided 
by the investors’ money.

Just as interesting as the highlight far about 
our stockholders is the story of the opeion of 
our business. If you would like to hawne of 
the extra copies of our Annual Reportnd are 
not already receiving one as a stonolder, 
please write or call our local office. As lo as the 
supply lasts, we will gladly send copi to all 
who request them.

metuose. Paliko dvi dukterys: 
P. Olanickiene, namie ir J. Ri- 
ichardiene isz Detroit, Mich., 
taipgi sunu Prana, Mahanoy 
City; keletą anukus; du bro
lius: Jurgi, Connerton ir Juo
zapa, Detroit, Mich. Laidotu
ves invyiks Petnylczioj, su apie- 
gomis- Szv. Vincento bažny- 
czioje, devinta valanda ryte ir 
palaidos in Szv. Marijos kapi-

jau kelis sykius intartas, kad 
jis draugauja su Komunistais 
ir yra Sovietams palankus. 
Daug Senatorių ir Kongresme
nu ant jo baisiai užpyko kai jis 
vieszai buvo pasakęs, kad jis 
nepaiso kaip teismas yra * pa
smerkęs jo dranga Alger Hiss, 
bet jis jam bus .visados isztiki- 
mas draugas. Szitas Alger Hiss 
buvo pasmerktas už tai kad jis

PENNSYLVANIA
Here's how our Stockholders answer ‘

OUR RECENT STOCKHOLDER SURVEY dis 
closes some very interesting facts on why 
people invest in Pennsylvania Power & Light 
Company. Soundness... reliability.. .a fair 
and regular "rental” for the money they 
hfive put to work . .confidence in a utility 
company.. .supplies a basic service needed

POWER & LIGHT COMPANY
Why did you buy P. P.& L. Stock"

by everybody . a growing concern. . .serves 
a fine territory.. .a home-town business... 
additional income. . .security for the future! 
These are the factors which people point to as 
their reason for putting their savings to work 

for you in our company.

nes Shenandoah. Graborius V. 
Menkeviczius laidos.

daug Amerikos paslapcziu bu
vo Komunistams iszdaves,


