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AntTokyo
Isz Amerikos Vagystes Ir

Prasižengimai Daugėja Hitleris
Buczieriai Be Mėsos
CHICAGO, ILL. — Buczie- 

riai be mėsos. Buczernes New 
York, Philadelphia ir Chicago- 
je beveik eina isz biznio ir už 
sidaro savo duris, nes visai ne
gali gauti mėsos. Tie kurie ži
no apie tokius dalykus kaltina

Anglijos LaivynasPHILADELPHIA, PA.
Miss Anne Morgan, 19 metu Nuskandino JapOIlU

mergaite, grižo namo pirma 
valanda isz ryto. Kai ji priėjo 
prie Farragut Terrace, nigeris;

Kariszka Laiva

Amerikiecziai Užima
Trieste Miestą Mielaszirdingai

N utr uezintasISZ JUGOSLAVIJOS —
Amerikos Asztunta Armija in- 
marszavo in Trieste miestą, 
kur Marshal Tito su savo ka
reiviais pasiprieszino ir sake 
kad jie nesitrauks. Jugoslavai 

ponu kariszka laiva viena gra-Į sako kad szitas miestas jiems 
žia nakti. Eroplanai tuojaus
pranesze savo laivams kad Ja-į kai Amerikiecziai inmarszavo, 
ponu kariszkas laivas plaukia niekas jiems nepasiprieszino.

Marshal Tito kelia baisiai 
daug klausimu ir kaip Stalinas 
nori savotiszkai tvarkyti savo 
susiedus.

GUAM, PACIFIKE. — 
ja nustvėrė ir insivilko in tam-| Anglijos bomberiai ir laivynas 
šia ulyczia. Mergaite suspiegė^ dar labiau sumažin0 jau ir taip
ir nigeris ja trenka ant žemes maža jr silpna japonijo3 laivy. 
ir neszesi, nes policijantas isz-j na kaį PjS eropianaį užtiko Ja-

. Pa>- 
kaip'šutv^kytMr padalytivi?Sautas ni«eris’ Jamcs Johnson 
siems nors po biski.

Eina gandai kad tuoj aus rei
kės pointu kai žmogus valgys 
restorane. Ir tai butu visiems 
gerai ir pagelbėtų darbo žmo
geliui, praseziokeliui. Nes da
bar tie kurie turi daug pinigu 
nieko nepaiso apie tuos pointus 
ar apie maisto taupinima. Ba- 
goeziai gali kas vakaras iszeiti 
in restorana ir sau valgyti ka 
ir kiek tik nori, o darbo žmogus 
turi savo pointus skaityti.

valdžia, kad valdžia nemoka * mergaites spiegimą.

dabar be kaucijos randasi kalė
jime.

Kitas juodukas, Richard
Rose, inejo in sztora, krautuve
Camden, N. Jpartrenke ant j ki laivai ‘ pasuko in ’ta pus0 ir 
padlagu savininke Irene Aspa-| pra(jejo vytis, o Japonas nesz- 
re, pasiėmė deszimts doleriu ir tis Bet nabagui nepasiseke pa- 
iszbego. Policija suaresztavo kegtk Apie vidurnakti jis nu- 

Jis ginasi kad jis ne-! “ -- - --

tarp Malaya ir Sumatra. Nieko 
į nelaukė, penki Anglijos karisz-

ir jie nepasiduos. Bet

Apie Slauges - Nurses

WASHINGTON, D. C. —
Tik keli menesiai atgal visi 
laikraszcziai rasze ir pyszkino 
straipsnius apie nurses, slau
ges, kad armija ir laivynas rei
kalavo 10,000 slaugiu nursiu. 
Ir visi laikraszcziai intarinejo 
ir prikaisziojo musu mergi
noms ir moterims kam jos ne
stoja in vaiska pagelbeti musu 
sužeistiesiems kareiviams. Net 
pats Kongresas reikalavo kad 
jaunos slauges, nurses stotu in 
vaiska. O jei ne tai armija ims 
jas panevalia. “Saule” net ir 
tada sake kad ir armija ir lai
vynas gauna ir turi gana slau
giu, nursiu ir nėra jokio reika
lo jas panevalia imti. Bet visi 
viena daina dainuojo: Reikia 
nursiu, slaugiu, tos kurios ne
stoja in vaiska yra nepatrijo- 
tingos, neatjauezia musu 
kraszto reikalus ir musu su
žeistu kareiviu likimą. Dabar 
iszeina aikszten kad vaiskas 
turi gana slaugiu, nursiu, kad 
ju net ir per daug nori stoti in 
vaiska. Tik ana sanvaite laivy
no sztabas turėjo atsakyti slau
gėms kad jau yra gana ir per
daug. Daugiau negu tūkstantis draiveriai ir nevaža nei tavoro 
jaunu slaugiu, nursiu padavė nei maisto. Valdžia partraukė 
savo pareiszkimus kad jos nori vaiska ir dabar sakoma kad 
stoti in vaiska ir visos buvo ne- Prezidentas Trumanas pasira- 

szys pareikalavima kad karisz
ka valdžia užims visus truckus 
ir kareiviai pristatys miestui 
maisto ir kariszkiems fabri
kams tavoro. Žinios pranesza 
kad straikas pasibaigė Ketver
ge.

juoduką, 
kaltas.

Joseph 
amžiaus 
“Subway 
kario ir du jauni vyrukai ant jo 
užpuolė. Viens jam galva pras
kėlė, kitas ji partrenke ant že
mes. Policija nesugavo tu raz- 
baininku, bet nuveže sužeista 
žmogų in Episcopal ligonbute.

Prekybinis jurininkas, Ho- 
landietis buvo rastas be žado 
prie Second ir Mickle ulycziu 
Camden, N. J. Policijantai ra
do korteliu jurininko kisze- 
niuose isz kuriu dažinojo juri
ninko varda: Petrus Van Den 
Berg, 31 meto amžiaus. Polici- 
jantai taipgi rado apie dvide- 
szimts penkis dolerius jo kisze- 
niuose; isz to rodos kad czia ne
buvo vagyste bet koks kersz- 
tas.

Alfred Campell, 29 metu am
žiaus darbininkas prie Rail
way Express buvo sugautas 
vagiant daigtus isz baksu ir 
krepsziu. Kai kiti darbininkai 
ji sugavo jis juos apmusze ir 
apdaužė. Policijantai ji suėmė 
ir rado keturias moterų dreses, 

I po jo pažastimi ir po marszki- 
i niais.

Davidoff, 35 metu 
žmogus iszlipo isz 
’ požeminio street-

ženge pas savo kitus brolius 
ant mariu dugno.

Anglijos galingas laivynas 
dabar jieszko ir gainioja Japo
nu laivus. Japonu laivai bijosi 
Anglijos laivyno kaip velnias 
szvesto vandens.

Stalinas Atsako
Amerikai

Amerikos Bomber iai Sudaužė 
Japonu Geležinkeliu Ir Stotis, 
Paleido 700,000 Bombų In Dvi 
Adynas; Sovietai Sako, Hitlerio 
Daktaras Ji Nutrucino Ir Sude

gino Jo Lavona

Kur Žmogžudys
Himmleris?

LONDON, ANGLIJA —
Kai raporteriai ir raszytojai 
paklausė Churchillio ar jis ži
no kur Gestapo vadas, žmog
žudys Himmleris dabar slap
stosi, jis atsake: “Asz manstu 
kad jis ar ankscziau ar vėliau 
pasirodys ir atsiras, jeigu ne 
ežia ant žemes, tai anapusia 
slenksczio. Bet mes galime tik
rai pasakyti kad nepaisant kur 
jis pasirodys su juo labai grei
tai apsidirbs. Czia ant žemes 
kartuves jo laukia, o anapusia 
slenksczio jam prirengta szilta 
vieta.”

WASHINGTON, D. C. — -------------------------
Stalinas atsake Anglijai ir WASHINGTON, D. C. — 
Amerikai kad Lenkijos klausi- Ateina žinios kad valdžia duos 
mas jau iszrisztas, ir kad nega
li būti jokiu kalbu apie kitokia 
kokia Lenku valdžia, kaip tik 
Lublino Lenku valdžia. Jis 
taipgi pabrieže kad Rusija jo
kios sutarties nėra sulaužius 
tokiu pasielgimu, nes Lenku 
valdžia buvo Krymo Konferen
cijoje nutarta ir nustatyta. O 
tie szesziolika Lenku, kuriuos 
Stalinas suaresztavo tai Rusi
jos dalykas. Prezidentas Tru
manas ir Churchillis dar nieko 
vieszai nepasake kaip jie jau- 
czia ir ka jie mansto apie szita 
Stalino atkirtima, bet matyti 
kad jiems nepatinka.

mums daugiau gazolino ’ del 
musu automobiliu. Nuo Birže
lio menesio (June) tie “A” ti- 
keitai bus verti del szesziu ga
lionu gazolino. Reiszkia, szia 
vasara galėsime daugiau ir to
liau su savo automobiliais pasi
važinėti.

val- 
lau- 
kad

TOKYO, JAPONIJA. — Japonu 
džia jau prisipažinsta kad Japonai jau 
kia karo pabaigos ir ima reikalauti 
Japonai derintųsi su Amerikiecziais ir 
szytu taikos. Valdžia ima bausti ir in ka
lėjimus mesti savo žmones, kurie apie tai
ka szneka. Matyt, kad Japonai jau ima 
bijotis ir jau mato kad Amerikiecziai die
na po dienos artinasi prie ju szventos žemes.

pra

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

WASHINGTON, D. C. —
Kongresmonai sau nusivotavo 
po $2,500 daugiau in metus. Jie 
ir gudriai padare paskirdami 
tuos pinigus sau ne kaipo alga, 
bet kaipo iszlaidoms padengti. 
Reiszkia kongresmonams ne
reikės jokiu taksu ant tu pini
gu mokėti. Jie dabar gauna 
$10,000 in metus, o su tais del 
iszlaidu pinigais, j u alga bus 
$12,500.

Japonu Karos sztabas iszleido nauja ir labai 
asztru pareikalavima: Kad visi kolegistai, visi 
vyrukai kurie eina in kolegijas butu paimti in 
vaiska. Isz to matyti kad Japonams jau karsz- 
ta. Jie jau mato kad Amerikiecziai nebaikauja!

Milijonas Naciu Pasiduoda

Trucku Ir Vežimu 
Draiveriai Straikuoja
CHICAGO, ILL. — Chicago- 

je straikuoja trucku ir vežimu

priimtos. “Saule” ta sake jau 
koks menesis atgal, bet retas 
kuris “Saulei” intikejo.

PHILADELPHIA, PA. —
Szvento Andriejaus parapijos, 
vikarai, Kunigas Saliamonas 
Mažeika ir Kunigas Stasys
Venzlauskas rengia tinkamai 
pagerbti savo kleboną jo Sida
brinio Kunigystes Jubiliejaus 
proga.

Kunigas Juozas G. Czepu- 
kaitis Szvento Andriejaus pa

rapijos klebonas laikys iszkil- 
mingas Szventas Miszias Nede- 
lioj, Gegužio (May) 27 diena, 
vienuolikta valanda ryte. Va
kare bus vakariene pagerbti 
kleboną.

Pirmutines visiszko pasidavimo sutartys buvo pasiraszytos del Vokiecziu armijo Itali
joje ir Austrijoje. Po tiesiai: Leitenantas Generolas W. D. Morgan, pavadovaujant Lau
ko Marszala Sir Harold Alexander, pasiraszo ir pripažinsta Vokiecziu pasidavimo sutar
ti. Po kairei: Generolo von Vietinghoff atstovas pasiraszo pasidavimo sutarti ir atiduo
da Alijentams visas savo armijas ir užkariautas žemes kaip tai Italijos žiemiu kraszta, ir 
Austrijos miestus kaip Vorablberg, Tyrol, Salzburg ir dalis Carinthijos ir Styrijos.

WASHINGTON. — Ateina žinios kad 
armija neims vyru kurie turi 30 metu ar 
daugiau. Dabar armija ims daugiausia asz- 
tuoniolikos metu vyrukus, nes jie yra tin
kamiausi. Armija sako, kad senesni vy
rukai netinka armijoje sziandien, nes armi
jos taip greitai turi keliauti, kad senesni pailsta.

LONDON. — Premjeras Churchillis at
sisakė savo vietos Anglijos valdžioje, už tai kad 
jis nori priversti Anglijos valdžia laikyti rinki
mus. Anglijos karalius George VI priėmė jo 
atsisakyma ir pasakė kad Churchillio partija ap
leis valdžia Birželio-June 15-ta diena, o rinkimai 
Anglijoje bus Liepos-July 5-ta diena.

Karo Sztabas pranesza kad Admirolas Doe- 
nitz suaresztuotas ir visa Vokiesziu karininku 
valdžia panaikinta. Admirolas Doenitz dabar 
turės stoti in teismą kaip ir kiti Naciai žulikai.
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“SAUL®” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt Dalyvauja
Konferencijoje

JUOKAI

iSeredoje, Gegužio (May) 301 
d., pripuola “Memorial Day”, 
arba Papuoszimas Kapu Mirų-Į 
sii^

Ant vienu kapiniu vartų, ant 
kuriu silsisi žuvia kareiviai 
svietineje karėje yra tokia to-j 
blyczia suparaszu: “Praeivi! 
•atsimink, kokiu tu sziandieiij 
esi ir mes buvome, o kuom mes’ 
sziandien esame, tokiu ir tu bu
si.”

Tai yra balsas mirusiu: Jie, 
buvo, kokais mes esame ir mes! 
busime tokiai, kokais jie yra. į 
Argi ne teisingas iszsitarimas?

Kol ant szios žemes esame 
gyvi, tol turime laiko klausyti, 
ka jau mirusioje mums sako. 
Kada patys silsėsime prie ju, 
tada jau bus pervelai.

O ka sako mums mirusieje?
Kaip buvo pirmam žmogui, 

kada, jisai mirė taip 'bus ir 
mums. Su kuom jisai gyveno 
per visa, savo gyvenimą, savo 
burna — daugiau neatidarys, 
kad jau daugiau nesijudina, 
jiagedo, iszirzta, pavirsta iii 
pelenus. Tada jisai pirma kar
ta pajuto kas yra, — Mirtis!

Skaitytojau, atsimink, kad 
ir tavo amžius isz tavo kūno 
kalbos, kada tu gulėsi pagul
dytas žemoje, mirusis tarp mi
rusiu. Dėlto gyvenk taip, kaip 
noretumai, kad apie tave gera 
kalbėtu, nes gal rytoj jau bus 
per vėlai.

O kada einame atlankyti ka
pus savo mylimųjų ir apvaiksz- 
cziojame juos, ka jie mums sa
ko? Kožno ka czia palaidotas 
amžių jie mums pranesza.

Atsimink skaitytojau, ar no
rėtumei kad tieje, 'kurie lanko 
tavo kapa, už tavo gyvenimo 
laikytu tave kaipo girtuokli, 
pasileidėli, veidmaini, kazir- 
nin'ka ir taip toliau. Žinokie, 
jai nepasitaisysi ir mirsi, tai 
ir tavo amžių ipanaszios szmek- 
los tave kankys, tavo sanžine 
tave amžinai skus ir pragaras 
tave žudys ir niekados nenužu
dys.

Bet, yra ir kitu kapu. Tie 
kalba visai ka kita. Juosie pa
laidoti pasakoja, kad jie yra 
mirė su Dievu susivienija ir da- 

I bar gyvena paikajuje, o norints 
ji grie'kai buvo “raudoni 'kaip 
kęaujas, tai vėliaus pastojo 
balti kaip sniegas.”

Atsiminkime ta diena prigu- 
lincziai, eikime atlankyti ka
pus savo mylimųjų, papuosz- 
kime ju kapus žiedais ir sukal-

Valstybes Sekretorius Ste- 
ttinius pageidavimu kareivis 
Pvt. Alfred Lilienthal isz 
New Yorko, likos iszrinktas 
per Amerikos Veteranu ko
miteto atstovauti juos prie 

San Francisco, Calif., 
Konferencijoje.

bokime 'kelis poterėliu, už ju 
duszeles ir amžina atsilsi!

Indijoj gyvena suvirszum 70 
milijonu Mahometonu, kuriu 
ti’kejimiszku perdetiniu yra 
Aga Khan (taip panasziai kaip 
kataliku popiežius). Aga Khan 
nuo daugelio metu gyvena 
Londone. Turi jisai Anglijoj 
didžiausius tvartus kur augina 
brangiausius lenktynių arklius 
kurie laimeja savo ponui dide
lius pinigus ant lenktynių Pa- 
ryžžiuje ir Londone. Indusai, 
iszpažindami Muzulmoniszka 
tikėjimą, pagal ju prisakymus! 
turi savo perdetiniui sudėti! 
tiek aukso kiek jisai svėrė kas j 
metas ant jo užlaikymo.(O kadi 
Aga Khan svėrė 220 svaru, tiek 
turi jo ti'kejimiszki pasėkėjai 
jam sudėti, o jisai sau sėdi Lon
done, turi savo .puiku palociu, 
keliolika paežiu ir niekuom

BAISUS MUSZIAI

Ant Okinawa Salos
OKINAWA, PACIFIKE. — 

Jau 55 dienos kai karas siau- 
czia ant Okinawa salos. Asz
tuonios nedėlios atgal Ameri- 
kiecziai Marinai ir kareiviai 
insilauže in szitas salas ir nuo 

' to laiko iki dabar baisiai puola, 
ginasi ir muszasi, ir dar galo 
nematyti. Japonai pigiai neati
duos Amerikieežiams szitas sa
las už tai kad ežia jau pradžia 
Japonijos žemes ir beveik gali
ma sakyti patys vartai in Japo
nija. Czia tvirtove kuri saugoja 
ir sergsti Japonijos uostus ir 
kelius per vandeni staeziai in 
Japonijos szirdi.

Szitas muszis, szitas susikir
timas bus inraszytas in Ameri
kos ateiti. Jau dabar galima 
imti apskaieziuoti kiek kasz- 
tuoja szitas užpuolimas:

Trys Amerikiecziu divizijos 
kariavo, kirto ir krito 
dienas ir tiktai 15,000 
galėjo žengti pirmyn.

Laivynas iszszove,
daugiau negu 25,000 tonu sziu- 
viu ir sprogstaneziu bombų.

Japonai in viena nakti palei
do ant Amerikiecziu daugiau 
negu 10,000 sziuviu isz didžiau
siu armotu.

Japonai prarado daugiau ne
gu 2,000 eroplanu ir bomberiu 
ir szeszis didelius kariszkus 
laivus. Daugiau negu 50,000 
Japonu žuvo. Reiszkia apie 1,- 
000 žuvo kasdien.

Per szeszias nedelias Ameri
kiecziu žuvo ar buvo sukolie- 
czyta 27,803.

Tai baisiausias ir kruviniau- Amerike pasirodė mieste Balti- 
sias susikirtimas. Nėra visai moreje 1770 mete.

daugiau nesirūpina. ’ Už auksa abejones kad Amerikiecziai — Korkinius kamszczius at- 
kuri Aga Khan aplai’ko isz In-1 Japonus sumusz ir iszžudys, rado zokoninkas Don Perigno- 
dijos, siunezia jiems “szventa bet ir mums baisiai brangiai nas 1675 mete.
vandeni.” Vanduo kuriam kasztuos. j ____ -_________
maudo savo “szventa kuna.”i 
Aga Khan— pagal j u tikeji-Į 
misz'ka raszta yra szventas, o* 
keli laszai tojo vandens užten
ka idant praszalint visokius 
u ž ra gana v i m u s, ligas

i
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ATSITIKIMAS LEIKW00D 
PARKE

Pana Blancz sutiko Rau- 
laiti Leikwood parke arti 
Mahanojaus ir užklausė jo:

— Mister Raulaitis, szian- 
dien pirma karta irklavau 
luoteli, bet tai darbas sun
kus ! Pažiūrėk mister kokias 
pūsles iszspaudžia sau ant 
delnu!

Mister Raulaitis palinga
vo su galva ir atsako su ne
noru:

— Asz tai gerai žinau 
Miss Blancz!

— O tai ir tu iszpaudiai 
sau pūsles? Meldžiu man pa
rodyt, praszau!.

Bet Mister Raulaitis stai- 
gai pasakė “gud bai” ir nu
ėjo toliau. Kaipgi jisai galė
jo jai parodyt pūsles kad tą
ją diena jodinėjo raitas ant 
arkliuku (ponys).

per 44 
mastu

paleido

a

i
i
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arba pradžia 
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| MAHANOY CITY, PA.

Paskirstymas Maistas 
Apie Racionavima
Mėsos ir Tauku: Raudoni 

ženkleliai: Y5, Z5, A2, B2, C2,
D2, knygutėje N r. 4, geros iki 
Birželio (June)’2 diena. Ženk- 

i lėliai: K2, F, G2,112, J2 geros 
: iki Birželio 30 d. Ženkleliai:

1 Liepos (July) 31 d. Ženkleliai: 
Q2, R2, S, T2, U2, geros iki 
Rug'puiczio (Aug.) 31 d.

I Maistas Bleszinese: Mėlyni 
ženkleliai: H2, J2, K2, L2, M2,! 
geros iki Birželio (June) 2 d., 
knygutėje Nr. 4. Ženkleliai: 

i N2, P2, Q2, R2, S2, geros iki. 
i Birželio 30 d. Ženkleliai: T2, 
jU2, V2, W2, X2, geros iki Lie-, 
pos (July) 31 d. Ženkleliai: Y2, 

IZ2, Al, Bl, Cl, geros 
į piuezio (Aug.) 31 d.

Cukrus: Ženklelis 
knygutėje Nr. 4 del 
cukraus lyg Birželio

UBAGAS PAKELEVINGAS

Ubagas in tarnaite: — Pa
sigailėk ant varginga pake- 
levingo ir duok kelis skati
kėliu.

Tarnaite: — U-gi nogla ta
ve nesza in kelione be skati
ko!

TEISYBE

Vyras:— Pasakiai Onai, 
kad mergina ne iszteka už 
pirmutinio kokio tai asilo, 
katras tik jos praszo?

Pati: — Na, taip.
V. — O ka ji ant to atsake?
P. — Atsake, kad asz iszte- 

kejau už tave.

JOHN KOVAL
. . . KVIETKININKAS . . .

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausia: 

:: Prekes ::
—__-r

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

W. CENTRE STR.,616
MAHANOY CITY, PA.

Gazolinas: A-15 'kuponai bai
giasi Birželio (June) 21 d., Ku
ponai B6, B7, C6, C7, geri 
ateinanezio praneszimo.

o svarui 
(June) 2 

d., ženklelis Nr. 36 geras del 5 
svaru lyg Ruigpiuczio (Aug.) 
31 d., Racionavimo valdyba da
bar priima aplikacijas del su
dėjimo vaisiu ir bonkas gauti 
cukraus.

Czverykai: Ženklelis (ero- 
planinis) Nrs. 1, 2 ir 3 'knygutė
je Nr. 3, kožnas ženklelis geras 
del vienos poros czveryku.

Kuro Aliejus: Kuponai 4 ir 5 
(1943-44111., szildymo laiko) ir 
kuponai 1, 2, 3, 4 ir 5 (1944-45 
m., szildymo laiko) geri iki 
Rugpiuczio (Aug.) 31 d. j

Ant Pardavimo

DU NAMAI, parsiduoda

iki

pi-

— Pirmiausi p a r a s o n a i

Vokiecziu Raudonoji 
Armija

Del Musu Skaitytoju!

Siuncziant pinigus per bax.' 
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts

gini tiktai $2,500, ant loto U U'centu už iszmokejima cze'kiu ir 
per 125 perlu. Namas ant 232'ekspresiniu kvitu. Busime jum* 
W. Mahanoy Avė., ir 
ant 235 W. South St., gi 
ta.

namas dėkingi už tai ir neužmirszkita 
■era vie- ateityje, kada siunsite czekius 

norėtu pirkti tegul arba ekspresinius money orde- 
kreipiasi ant adreso: 434 Kast irius, pridėti deszimtuka. Bet 
Centre St., telefonas Nr. 132-R 
Mahanay City, Pa.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.1

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
mlnaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo Iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ......................................  15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija tpie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke? T^.oszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ..................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .......................................... 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
Doras gyvenimas;
rnybe; Vargingo žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoias. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu......................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................ 15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

........................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; A’kt'keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ..................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz'rilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .................................... ...15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyie; Prigautas vagis 
60 puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
airima; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko'dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10c

No. 164 Septynos istorijoj apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15«

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklejim&s sveiko ir serganczio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25o

No. 171 Vieniolika puiku istorija 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu...........25e

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolia isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15e

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites^ vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana^ 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu- 

Keletą Juoku ir Paveikslo.
.............................1B«

404 
50c 
kri- 
85c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti

szimtus tukstancziu Vokiecziu, laikraszczio in nauja vieta, 
jis tuojaus pradėjo juos moky- Daugelis praszo idant permai- 

. Dabar Rusijoje uyt adresa, prisiunczia savo

ir uolai- LONDON, ANGLIJA. —
mes nuo tikineziuju Aga Khan Raį Stalinas paėmė in nelaisve 
maudosi kas diena ir ta vande
ni siunezia in Indija del tikin-
cziu. Panasziu Aga Khan’u ant ti Sovietizmo. ______________________ , ........... .......
svieto randasi labai daug ku- randasi beveik milijonas varda ir pravarde bet nepaduo- 
rie apdumineja akis žmoniems. “Raudonu Vokiecziu,” kurie Ja kur gyveno ir in kur iszva- 

! yra perdem Komunistai ir So-'žiavo. Tokiu laiszkn sziadien 
vietai. Ir Stalinui nebuvo sun-* aplaikome daug, nes svietas la
ku szitus Vokieczius permoky-' kai maiszosi, o del mus yra lie
ti, nes jis juos nemokino demo-1 reikalingas sukimas galvos 
kratijos, bet tik gerbti ir myle-! jieszkoti po visas knygas isz 
ti kitokį diktatorių. Į kur

Dabar szitie Stalino Vokie-' laiszka ir kur seniau gyveno, 
i ežiai pasirenge užimti Vokieti- Jeigu prisiunsite Sena ir nau
jos Valdžia ne kam kitam, kaip ja adresa, tai greieziau galesi- 
tik ju naujam vadui, Stalinui. nie permainyt ir greieziau gau- 
Ka Stalinas mansto daryti su s^e laikraszti. Kitaip ant mus 
szita armija tik jis pats žino, nerugokite, jog laikraszczio ne- 
Jis niekam nieko nesako. Jis aplaikote.

Į
nesiklausė nei nepasitarė nei

1 su Churchilliu, kai jis pradėjo 
’ ’ tverti szita armija. Bet tokia 

jiega, tiek Vokiecziu po Stali
no ranka gali daug reikszti ir 
nusverti kai reikes Vokietijai 
valdžia sutverti.

Komunija, Vengri, Bul
garija, Lenkija ir Austrija ran
dasi po Rusijos sparnu. Iii szi-1 
tus krasztus Stalinas iieinsi- 
leidžia Amerikiecziu. Czia Sta
linas savotiszkai tvarko ir nie
ko nepaiso. Austrijoje yra lai
kina valdžia, 'bet Sovietai pa
skiro Dr. Karl Renner kaipo 
tos valdžios vedeja ir tvarkyto
ja. Szitokis (Stalino pasielgimas 
yra prieszingas Yaltos Konfe-1 
rencijos nusistatymams. Bet 
Stalinas tik tiek pasiaiszkina, 
kad jam ir visai Rusijai reika
linga ir svarbu isz visu pusiu 
turėti Rusijai palankias tau
tas.

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PĄ.

LONDON, ANGLIJA.

musu skaitytojas rasze

“Saules Redyste.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa

45 puslapiu . ...................15c
126 Penkios istorijos apie 

Praversta links-

.. MOKSLAS...

Pats Kristus nevaikszcziojo 
in universitetus nei in mokyk-' 
las, bet Jam nepritruko moky-’ 
toju. Jis turėjo tris mokytojus 
kur-kas didesnius ir mokytes-' 
nius už visus mokslinczius: 
Darbas, Gamta ir Knyga. į

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

SKAITYKIT
A ITT 17”

TIKTAI, 50c
SAULE PUBLISHING CO 

MAHANOY CITY, PA.

ISTORIJE apie Gregoriuą
—------ =--------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda lu Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25< ::

Pirkite Apgynimo Czedinimc
Bondus ir Markes.

rtai;
Preke

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



’•SAULE” MAHANOY CITY, PA.

SENELIS
Kad Ju Auka Nenueitu Niekais

--------- I
I

ŠIURIU: jis viena jau esąs dėjo, visa vasara ligoninėje 
■purveles, 'bet dar du, pa- iszgulejau ir po to visa likau be ’ 

griebe vargsza už sprando, nu-'sveikatos ir niekam neberei’ka-
bloszke ji ženien ir eme muszti. 
Priszokes prie muszei’ku akies 
mirksnyje a'budu paguldžiau ir 
iszvadavau Gasparu. Tuo tar
pu daugiau subėgo ir nebega
le jau atsiginti, nors laikėmės 
iki paskutinosios. Iszkilo byla. 
Moterys pradėjo praszyti, kad 
visa musztyniu kalte pasiim- 
cziau ant saves, pasigailėda
mas vaiku tėvo, nes Gasparas, 
smarkiai sumusztas, nustojo 
sveikatos, spiaude kraujais, o 
ežia maži vaikai, ūkis, gryczio- 
je nuliūdimas, verksnias. Kas 
bedaryti: prisiėmiau kalte, na 
ir gavau kalėti asztuonis mene
sius.

liūgas.
— Alanai, už tave silpnesniu 

nėra ?
— Gana jau, gana! — Anta

nas ranka mostelėjo.
— Nęlaimingesniu ir netur-' 

tingesniu’ i
— Nėra!
— O asz sakau, kad ne tu' 

pats nelaimingiausias ir dar 
busi reikalingas'kam nors ir 
busi pats kieno nors globojas.

Intuos 'žodžius pažiurėjo 
Antanas in seneli, pataisė, pri-1 
mesdamas žabu, ugnele ir va-j 
landele, galva nuleidęs, tyloms 
sėdėjo.

— Xe, patylėjęs prabilo An-

vandens, rado mergaite paval
gydinta; gailestingasis senelis 
pagirdė ir isztroszkuria senute 
ant krosnies, kuri i u nepažys
tamus insi'žiurejus, net pote
riauti mėgino pradėti, bet, silp
numo pergalėta, vėl ramiai už
migo. Kūdikis lopszelyje jau 
miegojo.

— Kas-gi tos grycziutes sa
vininkas? — paklausė Antanas 
jau pats susipratęs pakurti 
Krosui.

— Jau menesis laiko, kai 
pasimirė szeimininkas, jo žmo
na priesz keletą dienu. Senute 
su mergaite ta paczia liga — 
sziltinems — serga. Žmones bi
jo lankyti ligoniu, kad neužsi
krėstu.

— Kas jas prižiūri ?
— Asz. Ar tu nebijai ?
— Vis viena karta reikes 

mirti, nieko negelbės 'baime; 
bet kas bus su jais, jai nenu
mirs, juk darbui nei senuke,

tys pasidirbdavome, tai geras 
daiktas turėti prie ūkio nagus.

— Dustele’k ežia pat ant suo
lo, matau, esi pavargęs.

— Jus taip pat pasilsėkite, 
seneli.

— Turiu eiti daugiau mais
to jiems parūpinti. Liksi pakol 
sugrysziu?

— Ar-gi galima palikti be 
priežiūros nelaiminguosius li
gonius ? Žinia, pasiliksiu.

— Dabar jie miega, gali ir 
tu miegoti. Sugrysziu pas tave, 
o tuo tarpu tu jiems buk Dievo 
globa ir rūpinkis jais.

— Dar tiek turiu sveikatos, 
kad prižiurecziau ligonius, ga
lite ramiai sau eiti, — atsake 
Antanas.

Antanas jautėsi esąs gerokai 
pavargęs, tada tuojau pradėjo 
snausti, bet vis dar negalėjo 
užmigti, invairios mintys lindo 
vis in galva. Praeities atsimini
mas, keliones draugas — tasai

prasze naszlaicziams pieno nu- 
neszti. Imkite. Asz vidun nei
siu, nes, turėdama mažu vaiku, 
bijau užsikrėsti, bet naszlai- 
czius, nelaimingus ligonius rei- 
ka gelbet. Ar visi dar tebegy
vi?

— Bus visi sveiki. Asz ne 
apleisiu. Tegul užmoka jums 
Dievas.

— Jums 'žinomas tas sene
lis, czionyksztis — pasiteiravo 
dar Antanas.

— Ne pirma syk macziau.
Antanas lyk kaip ir nuste

bo, bet nieko nebeatsake. At- 
szutinęs atneszta pieną paval
gydino nubudusius ligonius — 
mergaite ir šėmike. Tokios bu
vo silpnos, kad akiu neatmer ly
daluos gere ir tuojau vėl užmi
go. Antanas net pradžiugo 'pa
matęs, kad ligony s prakaituo
ja, užklojo ir nekliudė mie
goti. Iszkureno krosui. Paval
gydino ir nubudusi vaikeli: bu-

pa-

ka lojime, 
belaisve, 
žmones,

— Ar sunku buvo? 
klausė senelis.

— Žinoma, kaip 
nuobodu, neszvaru, 
svetimi, nepažystami
o juk kalėjime visokiu ir yra. 
Bet asz buvau visiems paikius- ' 
nūs, diibau, kas tik buvo insa- 
kyta už save ir už kitus; bet 
kad jau taip sunku butu 'buvę 
— negaliu pasakyti. Viliaus, 
kad greitai pas savuosius gry- 
sziu ant paczios darbymetes — 
szieuapjutes, visi pradžiuks, 
maniau sau. Na, ir neapsirikau 
rodos, kad pats Dievas jiems 
mane atsiuntė, 'taip nudžiugo. 
Gasparas jau visai be sveika
tos buvo, iszdžiuves, pageltęs, 
nuolat kosėjo. 'Nors byla laimė
jo, 'bet, vargszas, nėbesidžiauge 
tuo nustojas sveikatos. Mote
rims beszeimininkaujant visur 
pasidarė betvarke, o darbo tai 
buvo begales, bet noro ir jiegu 
dirbti dar gaugiaus, todėl dir
bau Jiežinodames nei nuo var- 
gio, nei poilsio, kol visa sutvar- 
kiau. Rudeni bobos pradėjo jau 
man pirszti, žinoma, asz apie 
tai pasisakiau kaip tikrai mo
tinai, savo šėmikiai, už ka ga
vau barti: — Ar tau, sako duo
nos neužtenka, ar neapsiutas, 
neapvilktas, be pastoges ? Sau 
tave užsiauginau, o ne žmo
nėms. Padėkojau šėmikiai ir 
tuojau visas pirszejas iszvai- 
kiau. Gasparas rudeni, kaip at
sigulė, taip ir nebekel: Adven
te palaidojome. Vargszas labai 
mažai tesinaudojo isz to laimė
tojo lauko. Gasparas gerybes 
nemažai paliko, bet ir aszaru 
pakako: žmona ir motina ilgai 
negalėjo užmirszti, tiktai vieni 
maži vaikeliai dar nežinojo kas 
tai yra lindėti tėvo netekus. 
Bet pamažu turėjo apsiprasti 
ir užmirszti, nes per ilga liga ir 
namiszkiams vargo užteko. 
Darbuose žymes ir skirtumo 
jokio nebuvo ir Gasparui mi
rus, nes dirbau iszsijuosės, kad 
ir man be laiko galas priėjo. 
Kovo menesi malūne daug dar
bo turėjome. Ore buvo didelis 
vejas. Asz tašyk stovėjau prie 
lopszio ir grudus leidžiau, tik 
kilus vėjui persisukę malūno 
dyselis — krito ant manės sun
kus medis, o kaip toliaus buvo 
— nebeatmenu. Gana to, kad 
isznesze mane visa sudaužyta, 
galva sužeista, žodžiu, nieko 
sveiko nebeliko. Kad nors ra
miai butu davė numirti, bet 
tiek manim rūpinosi, vedžiojo, 
gydė, tiek vargo ir iszlaidu pa

tanas, — tarnauti jau negaliu 
ir niekam nebesu reikalingas. 
Magdute beturinti kita vyra, o 
asz, sveikatos nustojęs, kamgi 
reikalingas? Žiemai artinantis 
visos gerves ir iszskrenda už , 
juriti mareliu, bet silpnosioms! 
miszkuose atsieina pasilikti.

Antanui taip liūdnai besi- 
guožianti senelis pradėjo klau
syti, lyg ka nepapasta kaž kur 
nugirdės.

— Ko taip klausote ? — pa
klausė pamatęs tai Antanas.

— Girdžiu mažo kūdikio — 
naszlaiczio verksnia, pasiimk 
ka turi ir eiki va.

— Nieko nebeturiu.
— Nejau, isz namu iszeida- 

mas nieko nepasiemei ?
— Tiktai virvagalį ir szia 

lazdele — kąreziai nusiszypso- 
jo Antanas — tai visas mano 
turtas.

— O ka-gi ir tai žmogui pri
reikti gali.

— Prisirink szalku, šusiriszk 
jas tuo paežiu virvagaliu ir 
neszkis, nes ten, kur nueisiva, 
ju reikes.

Antanas, prisitaiso žabu 
naszta ir užsidėjęs ant peeziu, 
pasiėmė u'ž rankos akla seneli 
ir abudu leidosi kelione. Me
nulis szviete visam miszike. An
tanas visa laika saugojo aklaji, 
kad kur, misz’ku eidamas, neuž- 
griutu ant kelmo, pakol iszejo 
ant kelio.

— Ar neiszalkai? — užklau
sė senelis.

Kur tau! Tokia skani ir soty 
jusu duonele.

— Miestelyje savosius turi
te?

Turiu. Ineje miesteli, nuo 
turgavietes p a s u k s i m kapu 
gatvikei! ir ten rasime ant kal
nelio maža grycziute, o prie jos 
auksztos liesvos, tai ten nianie- 

■ ji gyvena.

Generolas Dwight D. Eisenhower, vyriausias Alijentu 
Komandorius, peržiūri ir savo kareiviams ir Amerikos ko
respondentams ir kongresmonams rodo Vokiecziu žvierisz- 
kumo darbus. Czia Vokiecziai kankino ir žudė tukstan- 

czius nekaltu žmonių.

Prie musu tik pasiliks — ran
kos, kur duoda, — kojos, kur 
teisingais keliais vaikszto ir 
musu sielos skaistybes akys; 
taigi negali manes pavadinti 
nelaiminguoju, nes ir neregė
damas matau ir einu kur siun- 
cziamas. Ar tu žinai, kas isz 
musu sziandien aklas ? Ar žinai j 
katras katra veda ? Ar žinai ko
kis kuriam yra siustas, kad isz- 
vestu in 'kelia ir talka parody
tu? •

— Ka jus sznekate ? Pažy- 
state mane ? Nuostabus daly
kas, del ko asz jusu niekuomet 
nemaeziau.

— O asz tave pažystu.
-— Visokiu seneliu pažino

jau. Syki mažas, pas malunin-j Ir taip, 
ka ganydamas, žąsis suleidau! iki pat 
in avižas, už ka gavau gerokai j tos, 
barti. Norėdamas
kams atkerszyti už barima, an-jkio verksmas. Senelis atidarė 
tra syki tyeziomis suvariau in' kiemo vartelius, priemenes du- 
krumus, kad lape iszgaudytu, roles ir inejo grineziute. Isz 
o pats užmigau. Tašyk atėjo' vidaus dvelktelejo 
kaž koks senelis, man miegant drėgnas oras 
saugojo mano žąsis ir pyne isz gy lukterėjo, 
sziaudu bryli. Man pabudus j dege'žibury, 
davė duonos, sūrio, bryli dova-' priepeczikio.
nojo ir kalbėjo man, kad Die
vas1 naszlaicziu neapleidžia, 
bet tam reikia ir paežiam ru- 
pintiSj paklusniam Imti, gva- 

ižiai gyveni i,'kad net nebemenu 
ka daugiau kalbėjo. Verkiau 
klausydamas jo pamokinimu; silenke 
szeimininka atsiprasziau ir 
daugiau jau manos neleisdavo.

— Tai mano geras pažys
tamas, — atsiliepe senelis.

— Antrai kariuomenei pa
žinau, dažnai pas mus atsilan- 

Įkydavo; apsakinėjo apie musu 
Menulis, kaip’koks vargsz^ <kraszta> ,daug ži/lojo potei.iU) 

keleiviu draugas, szviete jiem! giesmin? visokiu‘istori ja, 
kelia. Antanas, tarytum, visaip. klau,syti nenubosdavo. 
nebejautė neisopanezios kojos, sn vie.nn lig.011ine gulejau, 
o aklasai, vietoj būti apsunki- lure^0 dideies žaizdas ant ko- 
nimu, tiesiog pradėjo eiti koja

ju, kad ir vaikszczioti negalėjo. 
Tas taip pat mokėjo visokiu 
giesmių, beklausant jo giedoji
mu, visas liūdnumas ir nusimi
nimas nyko. Tuos visus gerai 
pamenu, bet jusu nepažystu.

— Ar nespaudžia naszta pe- 
, ežiu ?

— Tai niekis: sztai ir mies
telis, nuėjo pas savuosius pa
silsėsite! Gera jums!

Senelis, lyg kaip ir regėda
mas, net greieziau pradėjo 
žengti; turgaviete praėjus in- 
suke kapu gaviken; isz kiemu 
szunes iszbege puolės, bet pa
mate seneli, lyg pažine, rankas 
palaižė ir, paglostyti, gryžo 
kiekvienas atgal in savo kiemą, 

nieko nesutiko, atėjo 
senos mažos grineziu- 

•sulindusios žemesna, isz 
szeiminin-1 kurios girdėti buvo mažo kudi-

nei vaikucziai dar netike; pa
tys negi užsidirbs?

— Dievas neapleis, jais rū
pinsis globa gailingesne už ju 
silpnumą — rasis rankos, kur 
duoda, pažiuręs in juos gailes
tingosios akys.

Antanas pakūręs krosui, at
sisėdo ant suolo, pažiurėjo in 
mieganezias, apsidairė po visa 
gryczia — in sienas, lentynas, 
ant kuriu pamate invairiu dai- 
lydes inrankiu.

— Turbut, velionis buvo 
dailyde? — paklausė Antanas.

— Tas reikalinga prie ūkio 
— galėdavo ir mokėjo pasida
ryti.

— Mes malūne irgi visa pa-

nepaprastas senelis — jo nuo
stabus žodžiai. Liūdna, bet sy
kiu ir malonu gera jaute szir- 
dyje, rodos, lyg esąs savo na
muose, lyg savieji butu pri
glaudę. Apsiverke isz džiaugs
mo ir užmigo. Pažadino Anta
ną bildesys in Įauga. Atsikėlęs 
apsidairė. Ligonis ramiai mie
gojo. Lauke breszko. Kas kas 
stovėjo po langu. Antanas, isz- 
ejes isz gTyczios, pamate mote- 
riszike, isz miestelio su puodi- 
nele rankoj.

— Jus ligonius prižiūrite?— 
paklausė nepažystamoji.

— Asz.
— Kažkoks aklas senelis 

anksti ryta buvo pas mane ir

vo tai sveikas, gražus kūdikis, 
maž daug, metu amžiaus. An
tanas, pasisodinės ji sau ant 
keliu, grožėjosi vaikeliu, kurs, 
pasisotinęs, pradėjo net žaisti 
ir savotiszkai kliaugėti. Abudu 
buvo patenkinti ir juokėsi. Tuo 
tarpu kiemo varteliai sugirgž
dėjo. Antanas, priejas prie lan
go, pamate kaip ir pažystama 
žmogų. Paguldęs vaika lopszin 
iszejo pasitikti.

— Tiesa senelis sake — pra
bilo inejusis.

— Koks senelis? Kokia tie
sa?

— Nu-gi vakar pas mane 
kaž koks aklas senelis apsilan
kė elgetaudamas; asz pasi
skundžiau, kad pas mane min-

43T Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
iaikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszezio. PASKUBINKI TE II]

niniu, tiesiog 
in koja.

— Jums, seneli, sunku eiti? 
Aklam būti didžiausia nelaime 
ir apsunkinimas.

— Galima būti regineziam, 
o betgi būti be sžviesylbes. Yra 
rankos, kur ima, ir rankos, kur 
duoda; kojoms — keliai teisin
gi ir keliai klaidingi. Taip pat' 
ir su akimis, mano mielas. Czia 
visa reikes palikti: rankos, kur 
ima, kojos, kur keliais klaidin
gais vaikszczioja, akys jiesz- 
kanezios szio pasaulio tusztu- 
mu; visa tai nustosime, nes tai 
nustosime, nes tai ne musu.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

—__

szaltas, 
Antanas priean- 
pa'kol senelis už

kuri stovėjo ant 
Dabar Antanas 
insižiureti kur 

be grindų, žemu-
palei sienas "suolai,

esąs: grytele 
te, tamsi
viduryje kabojo lopszelis, ku
riame v erke iszalkes kūdikis. 
Priejas prie lopszio senelis pa

ir vaikas nustojo ver
kęs. Antanas, numėtė žabu 
naszta, apžiurėjo peeziu, kuris 
jau senai buvo iszauszes, szal
tas. Czia pat ant suolo pamate 
moteriszkes aiva iszdraikytais 
plaukais, tai buvo devynių me
tu mergaite. Akeles in szviesa 
insmeigusi ji pažiurėjo in in-• • •kad įėjusius ir dusliu balseliu pra- 

Dar■ miszavo: — Bobut, nepažysta- 
-uJmi žmones gryczioj! Ant pe- 

cziaus pasigirdo silpnas suvar
tojimas ir pasirodė dideliomis 

akimis iszdžiu-

-— prasznibžde- 
sukepusios lu-

UNITED
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WAR
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AND
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nuo karszczio 
vusis veidas.

— Vandens! 
jo drebanezios,
pos. Valgyti noriu mergaite su
dejavo.

—■' Vandens atnesza! — tarė 
siusdamas Antana senelis — 
tiktai neužmirszk prie kibiro 
virvagalį pririszti, nes prie 
szulnio svirties nėr.

Vandeni semdamas Antanas 
atsiminė, kad virve, kuria isz- 
eidamas isz malūno pasiėmė, 
tikrai pasirodė esanti labai rei
kalinga. Antanas, atneszes

BALTRUVIENE

Tūlas Pittsburgbo vyrulkas, 
Smarkus kaip tilvikas, 

Kad ir duszios neturėjo,
Bet su duszia apsivesti norėjo.

Nieko nepadare,
Norint ir vargonus prasimanė, 

Duszele protą turėjo,
Su bedusziu neužsidėjo.

Jeigu nori mergina mylėti,
Turi vaikinia duszia turėti,

Tada vargonų pirkti 
nereikalausi,

Ir be dudeliu mergina gausi.
* * *

- O jus bobos bobeles, 
Kad jas skruzdeles, 

Illinojaus steite, 
Nedideliam pleise.

Randasi dvi bobos dideles, 
Kurias kandžioja uteles, 

Be jokios sarmatos, 
Ir menkos sveikatos.

Viena kitai per dienus in 
akis szokineja.

Kaip gaidžiai viens kita 
vaikineja,

'Su szluotom per visa kaima, 
Iszdavineja juokinga vaina.

Vietoje namus dažiureti, 
Ir vaikuczius prižiūrėti.
Blakes isz lovų iszvaryti,

Ir kitus vabalus isznaikyt.
O blakes po nogiu dideles yra, 
Norėjo net praryti jos vyra,

Jog vos ji iszgelbejo, 
Ba ir nuodai nieko 

negelbėjo.
* * *

Vienam miestelyje, nesaky
siu kur,

Bobos ten raganos, sziur, 
Gedos visai neturi,

Isz ko vyrai juoktis turi, 
Pasigeria, nežino ka daro, 

Savo žentelius baisiai sudaro.
Gerkite guzute nelaimingos, 
Dabar jumis geros dienos,

Ne ilgai ulavosite, 
Ateis laikas, o dejuosite.

* * *
In Illinojuje žiukis su kumeliu 

atbėgo,
Ir vienoje apigardoje apsisedo, 

Kumele duža ir labai stora,
O žiukutis aip sliekutis.
Mat sena krioka pamėtės,

O 'žuikeli pasiėmė.
Kada senas kriokas dažinojo, 
Tuo jaus in czion atvežliojo,

O tas 'zuikelis ant gilukio, 
Laimingai iszsmuko. 
Tada senas kriokas, 

Mato kad bus szpielis nekas,
Spjovė ir iszejo,

Ne ant kumeles neatsižiurejo, 
O žuikelis, Poneli,

Tankiai atsilapkineje, 
Pasveikinimas kumelei 

sudestineje.
* * *

Kas ten Szv. Ludviko mieste 
negerai,

Merginos apsieina neszvariai, 
Vyrams in akis szokineja, 
Ir visaip juos iszvadineja.

Jeigu vyrai geri,
Dorus ir szvari,

'Privalo nuo kacziu sergėti, 
Ir su jais nekalbėti,

Ant sziandien jau bus gana, 
Net mano lupos sutinia,

Sveiki pasilikit,
Gerai mergeles darykit, 

C) vyrai jus mylės, 
Apie jus tupinės.

tuvai suiro ir jau norėjau eiti 
pas dailyde miesteli, tada jis 
patarė — girdi, mano pažys
tamas, kurs po velionies Rapo
lo maluna valde, dabar, sako, 
prie naszlaicziu ligoniu esąs 
prižiūrėtojas. Jis ir sutaisy
siąs. Kaip sake, taip ir radau 
ar sutaisysi?

— Del'ko ne, o kur?
— Nagi viena syk buvai pas 

mane priesz dvejetą metu, dar 
su maluninku pas mane karve 
pirkote. Gera darba darai pri
žiūrėdamas naszlaiczius. Na, 
tai ateisi?

— Tuojau busiu!
Antanas, sugryjas gryczion, 

užmigdė vaika, apsiruosze ap- 
siruosze aplink ligonius. Susi
rinkęs nuo lentynų reikalingus 
inran'kius susidėjo maiszelin. 
Isz po krosnies iszleido dvi pus 
gyvi viszti. Indaujoje rado 
žiauberį duonos, bulviu pasi
ėmė lazdele, dar syki in mie- 
ganezius pažiurėjo ir tylomis 
iszejo pro duris. Iszeidamas isz 
kiemo pamate prie szulinio sa
vo virvagali, paėmė ir, sugry- 
žes grycziuten, pririszo prie 
lopszio sakydamas:

— Atnesziai malku, van
dens, dabar supk naszlaiti, kad 
ramiai miegotu! Kol senelis su- 
grysz!

Bet senelis ligi sziai dienai 
ne'begryžo.

-- GALAS---

— Derlingiausi szuliniai 
naftos atrasta 1894 mete Fosto- 
rijoj, Ohio. Vienas sžulinys da
vinėjo ant dienos 7,500 baczkiu 
naftos.

Skaitykite “Saule”



'’BSŪLE’1 KAHANCY CITS’, PA

Pirkie U. S. Bonus
s Sziandien!

Žinios Viefess
- o

— Petnyczioje pripuola 
Szv. Gregorio VII., Sukatoje 
Szv. Pilypo Nėr., ta diena taip
gi pasninkas; Kita sanvaite 
Nedėliojo Szvencziausioji Tre- 
jibos; Panedelyje ISzv. Irenacio 
Vysk., Utarnin'ke Szv. Marija 
Magdalenos de Pasis; Seredoje 
Szv. Joano isz Aik:., ta diena 
taipgi “Mirusiųjų Atminimas 
arba Memorial—Decoration 
Day,”

—• Musu tautietis p. Marty
nas Radziaviezia nuo 525 W. 
Mahanoy Avė., kuris gydosi 
Jefferson ligoributeje Filadel
fijoj, ana sanvaite sugryžo na
mo jausdamas daug sveikiau.

— Seredoje, Gegužio 30-ta 
d., pripuola '“Diena Papuoszi- 
mo Kapu ar'ba Memorial—De
coration Day,” paminėti Su- 
vien. Valstijų kareiviu žuvu
siu per Civilini Kare 1861-1865 
metuose, taipgi ir per Svietines 
Kares. Yra tai Tautiszka 
Szvente, todėl ir redakcija 
*‘Saules” bus uždaryta per vi
sa diena. Bankai, pacztas, ir ki
ti biznai bus ta diena uždaryti.

— PoYiia Marijona Litvi- 
niene isz Tamakves, ana diena 
atlankė savo sesute ponia Ona 
įRadziavicziene, 525 W. Maha
noy Avė., ir savo pažystamus, 
prie tos progos atsilankė ir re
dakcija “Saules” nes yra mu
su sena skaitytoja. Acziu už at- 
silankyma.

— Ketverge, Gegužio 
j(May) 24-ta d., iszkeliavo 42 
vyrukai ant daktariszko per
žiūrėjimo in kariuomens tar- 
nysta. Visi iszkeliavo 'bosais in 
Wilkes-Barre, Pa.
Mahanoy City.

Frederick T. Heffner, Ed
ward L. Ambrose, Irvin J. 
Brown,, Paul D. Roberts, An
drew Wansock, William B. 
Reed, Jr. Robert L. Moore, ir 
Bernard Kufrovich.
Morea:

Peter Baer.
Barnesville.

John J. Konsavage, William 
,P. Seward, Jr., ir Charles J. 0- 
seribach.
Park Place:

Martin J. Purcell.
Yatesville:

Joseph E. Whitakes.
Kaska:

John J. Veracco, John D. 
Correll, Steve J. Pavlick, ir 
William Sohoslky.
New Philadelphia:

Justin S. Zutelis, George J. 
Abramavage, William F. Hill, 
ir Charles J. Smerlick.
Cumbola:

'Luther W. Coldbeck. 
Schuylkill Haven, Pa.

James F. Ditcher.
Chester, Pa.

Charles J. Delpaz, ir Abra
ham L. Hughes.
Stowe, Pa.

William E. Pell.
Crum Lynn, Pa.:

Edward T. Mundy.
Philadelphia, Pa.

Peter P. Žukas, Carl E. 
Walsh, Stanley J. Setcavage, 
Leo J. Ryan, ir Robert F. Gul
den.
Wilmington, Del.

William T. Kashalonis.
Dover, N. J.

John L. Leddy.
Kearny, N. J.

George C. Sajanckas. 
Newark, N. J.

1 John II. Murphy. 
Staten Island, N. Y.

John A. Godber. 
Waterbury, Conn.

Peter J. Eichman. 
Baltimore, Md.

Roland Robinson.
Shawnee, Okla.

John F. Farrell.
— Vietine American. Le

gion 74 Kuopa, papuosz visu 
vietiniu kapiniu priesz Memo- 
mirusiuju kareiviu kapus ant 
rial—Decoration Day arba Pa- 
puoszimo Kapu Diena, ir jiegu 
kurio kareivio kapas likos už- 
mirsztas arba apleistas, duoki
te tuojaus žinia American Le
gion, 110 E. Centre Uly., ypat- 
iszkai arba per telefoną Nr. 
9519, tai kapai mirusiu karei
viu bus padabinti. Seredoje 
bus paroda ant atminties žuvu
siu kareiviu, 8:30 valanda ryte, 
po tam bus ceremonijos ant 
Protestoniszku kapiniu prie 
kareivio stovylo.

— Gerai žinomas musu 
tautietis Pranas J. Sklaris, isz 
Luzerne, Pa., lankėsi pas savo 
sesute ponia M. Brazinskiene, 
ant W. Mahanoy Avė., taipgi 
atlankė ir daugeli savo pažys
tamu czionais. Ponas Sklaris 
kitados gyveno mieste.

t Isabele, pati William 
Mellonio, nuo 212 W. Spruce 
Uly., mirė Panedelyje, Ash
land ligonbuteje, 8:15 vai., va
kare, sirgdama trumpa laika. 
Velione turėjo 35 metu amžiaus 
gimė Lietuvoje. Paliko savo 
vyra ir dukteria Marijona, ir 
tėvelius J. Jankaicziai isz She
nandoah. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge su apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje 9 vai., ry
te, ir palaidota parapijos ka
puose. L. Traskauskas laidojo.

— Panedelyje, Gegužio 
(May) 28-ta d., 7 vai., ryte isz- 
keliaus ant kariuomeniszkos 
tarnystos in Wilkes-Barre, Pa., 
27 vyrukai ant bosu. Žemiau 
paduodame vardus tuju kurie 
likos priimti.
Mahanoy City:

Joę G. Barikus, George W. 
Frank, Raymond Mowery, 
John L. Downey, Woodrow W. 
Williamson, George Cheslock, 
Elmer J. Williams ir Frank I. 
Pritz.
Morea:

John J. Riley, Jr.
Wiggans:

Edward F. Fowler.
Ellangowan

James M. Carroll.
Buck Mountain.

John F. Stephens. 
Barnesville, Pa.

Edward J. Whalen., 
Middleport:

Setphen B. Sweigert, ir Wil
liam W. Wensus.
Cumbola:

Carl M. Pacine, ir Russell 
Polischeck.
Tamaqua:

Leonard W. Kenesky. 
Boyertown, Pa.

James A. Hillibush. 
Chester.

Paul D. Jenkins. 
Philadelphia, Pa.

Harry E. Hillibush, James C. 
Toomey, ir Harry R. Jones.
Elizabeth, N. J.

Martin C. Nolter.
Belmawr, N. J.

Martin T. Walchak, Jr. 
Baltimore, Md.

Joseph F. Busta.
Waterbury, Conn.

Lloyd 0. Creasy.
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Važiuojame In Seimą
gEIMAI ar Konferencijos 

tai visai ne naujiena ir ne 
Amerikiecziu iszmislas. Szven- 

I tas Augustinas, pusantro tuks- 
tanezio metu atgal pyszkino 
isz konferencijos in konferen
cija, kaip tas ubagas isz kaimo 
in kaima ar ta, bobele isz bu-

' czernes in buezerne. Kai musu 
' vadai nežino kas daryti, jie su- 
szaukia seimą ar konferencija 
ir nutaria kad nieks nežino nie
ko ir parvažiuoja namo su savo 
raportais, kurie namie daug 
geriau skamba negu konferen
cijoje.

Buvo laikai, kada žmogelis 
turėjo arklius pasikinkyti ir 
traukti in miestą, jeigu jis no
rėjo dasižinoti kas pasaulyje 
darosi, buvo laikai kada žmo- 

j gelis turėjo eiti in prakalbas ar

KUN. KLEVINSKO
SIDABRINIS
JUBILIEJUS

Minersville, Pa. — Nedelioj, 
Gegužio (May) 27-ta diena, 
Kunigas Kazimieras J. Kle
vinskas, Szvento Pranciszkaus
Asižieczio parapijos klebonas 
apvaikszcziuos savo kunigys-

KUN. KAZ. J. KLEVINSKAS

dalyvauti seimuose, jeigu jis 
nenorėjo atsilikti ir pasilikti 
atžagareiviu. Buvo laikai kada 
visi mes susirinkome iszgirsti 
ka musu iszrinktas ir pasiuns-
tas delegatas parvesz isz seimo 
ir mums papasakos. Bet tie lai
kai su karieta ir akuszere isz- 
ejo isz mados.

Radijo ir laikraszcziai szian
dien atnesza mums žinias isz 
visu pasaulio krasztu. Szian
dien tu ir asz sau betupėdami 
namie žinome tiek, kiek tie visi; 
delegatai, kurie trankosi po vi
sa sveita in visokius seimus, 
susirinkimus ir konferencijas.

Sziandien, tu ir asz žinome 
daugiau negu patys delegatai, 
kas dedasi toje San Francisco, 
Konferencijoje, nes musu tar
nas mums viską pranesza, vis
ką pasako. Tas musu tarnas 
yra musu radijas ir laikrasztis. 
Viso svieto geriausi raszytojai 
ir raporteriai mums kasdien 
pranesza kas ten darosi. Jie ne 
tiktai klausosi kas ten kalbama 
ar daroma, bet jie turi pažintis 
su visais tais tūzais kurie visa 
konferencija veda. Ir jie mums 
pasako, netiktai kas buvo ar

bus, bet net kas 
būti.

ir butu gale j e Lietuvai padarys tai Butkus 
palieka mokytesniems negu jis

KEEP ON 
BUYING BONDS!

Tai, dabar, kai senis Butkus 
iszgirsta kad toks ir toks ponas 
atvažiuoja pasakyti kas yra 
veikiama ar daroma konferen
cijoje, ji piktumas ima. Jis sa
ko kad jis pats gali tam ponui 
pasakyti ta pati ir dar pridėti.

Mes, Lietuviai turime San 
Francisco Konferencijoje net 
szeszis delegatus. Tie szeszi de
legatai pasidalinę in dvi, viena 
kitai prieszingas partijas. Bet 
ka jie gali mums pasakyti ar 
praneszti tai sunku pasakyti. 
Mums kas rytas ir kas vakaras 
radijo kalbėtojai ir laikrasz- 
cziu raszytojai pranesza kas 
ten darosi. O tie visi musu de
legatai tai gražu pinigą mums 
kasztavo ir kasztuoja.

O ka jie ten gero mums ar

pasakyti ir paaiszkinti. Ameri
kos Sekretorius Stettinius ir 
visi kiti Amerikiecziai derinasi 
ir peszasi su Stalinu ir nieko 
nepesza. Dabar szeszi Lietu
viai kalnus nuvers, stebuklus 
padarys. Prancūzai negauna 
ko jie nori, Lenkai in szali pa
stumti, bet Lietuviu atstovai 
duos mums raportą kas ten da
rosi ir ka jie veikia ir dirba.

Tai tuszczias žmonių pinigu 
eikvojimas. Ten nei mums nei 
musu delegatams ne vieta. 
Kaip Atlanto Cziarteris buvo 
tuszczias gražiu žodžiu mai- 
szas, kaip Vaitos ir Teherano 
Konferencija bus gražus ir di
delis jomarkas, kur ponai pasi- 
piniguos, o praseziokelis net ir 
kelines paliks.

tęs Sidabrini Jubilieju. Iszkil-j 
mingos Szventos Miszios bus 
ryte. Kunigas Daktaras Vytau
tas Martuseviczius, Szvento 
Jurgio Parapijos, Philadel
phia, Pa., klebonas pasakys pa-J 
mokslą. Į

Po pietų apie treczia valanda 
bus Gegužines pamaldos, pro
cesija ir karalienes apvainika
vimas. Vakare, asztunta valan
da, parapijos saloje 'bus szauni 
ir iszkilminga vakariene pa
gerbti Kunigą Kazimiera Kle- 
vinska.

K u n i g a s Kazimieras Ra
kauskas, parapijos vikaras, ko- 
mendorius su visais parapijie- 
cziais darbuojasi tinkamai pa
gerbti savo kleboną, kuris dau
giau negu dvylika metu kai 
klebonauja Szvento Prancisz
kaus parapijoje.)

Kunigas Kazimieras Kle
vinskas klebonavo St. Clair, 
Coaldale ir Tamaqua. Būda
mas klebonu Tamaqua, Kuni
gas Klevinskas pastatydino 
bažnyczia ir mokykla. Kai atė
jo in Minersville, jis rado bai
siai didele skola, kuri buvo ant 
parapijos užtraukta, kai staty
dino mokykla ir seserų narna. 
Kunigas Klevinskas ilgai ir 
sunkiai darbavosi su gražia ir 
nuoszirdžia pagelba gabiu ir 
apsukriu vikaru-Kunigu, kaip 
tai Kunigas Vincas Ažiulkas, 
Kunigas Saliamonas Mažeika 
ir Kunigas Kazimieras Ra
kauskas, kuris ir dabar dar
buojasi ir klebonui padeda. 
Skolos dabar pasiliko tik koks 
treczdalis.

Tikimasi1 kad daug žmonių 
isz arti ir toli dalyvaus szitose 
iszkilmese, nes Kunigas Kle
vinskas yra malonaus budo 
žmogus, vaiszingas klebonas ir 
pavyzdingas kunigas ir yra ge
rai žinomas ir visu gerbiamas 
ne tik apylinkėje, 'bet ir toli
mesniuose miestuose. Visi ku
rie pažinsta Kunigą Klevinska 
viso gero jam vėlina. Į

Z)O/£

You know that sagging, sawdust 
feeling. It’s a wartime symptom 
of the high cost of living. You 
often get it when you go to mar
ket or pay a bill.

Bat not when you pay your 
electric bill. For the price of 
electric service hasn’t followed 
other prices UP. It’s still at low 
pre-war levels—or even a little 
lower. In fact, if yours is an 
average family, you’re getting

just about twice as much elec*

tricity for your money today as 
you did 15 to 18 years ago. j

We’re glad we’ve been able to keep your electric service cheap and friendly and 
dependable—in spite of wartime conditions. That makes our hard work and careful 
business management seem worth while. And we are glad that it helps to give you 
some relief from “rag doll knees”!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
riir MAUD 4:30 SUNDAY afternoon fl ★ * starring nelson eddy * *8o£ ELEvmlv ravun Columbia network J J and Robert Armbruster’s orchestra




