
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FR.1
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, !

that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.
Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $7.00; |

% Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application. »

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. Į

1
* ~~ - « - *

DU-KART SANVAITINIS LAUCRASZTIS “SAULE”) 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA

t Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00; J 
| In Kanada: metams $8, % metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika,! 
♦ Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts. | 
| Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: |♦ ------- •

SAULE PUBLISHING CO.,
♦ MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. |

!___ ------------------ ----------------------------------- I

No.32 p=į ( UN TEBEIMA Vi i'jLMATTER?1 r }>ER ACT*!?? MARCH 3,?8?Žct*‘>) ft MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, BALANDŽIO 19.1957 :FRIOAY, APRIL 19,1957) ft V. L. Bocxkowhki, rattor and Mgr. 68 MITAS

Ir sztai pasidarė didelis 
žemes drebėjimas nes Viesz- 
paties aniuolas nužengė isz 
dangaus, prisiartinęs nurito 
akmeni ir ant jo atsisėdo. 
Jo pavidalas buvo kaip žai
bas, ir jo drabužiai kaip 
sniegas.

Jo pabūgę, sargai eme dre

Isz Amerikos
B-25 EROPLANAS 

SUDUŽO

6 Žuvo, 4 Iszsigelbejo
Su Parasziutais

DICKSON, TENN. — B-25, 
skrisdamas in Memphis isz 
Langley Field, Virginia nukri
to nuo Tennessee miestelio. 
Szeszi žuvo ir keturi iszsigel
bejo.

Eroplanu kompanijos ir ar-į 
mijos atstovai sako kad jie dar i 
nebežino kaip ir kodėl szita ne
laime atsitiko. Szitas Antro!

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Isz priežasties kad Velykų 
Antra Diena Szvente pripuola 
Panedelyje, Balandžio (April) 
22-tra diena, tai ateinantis 
“Saules” numeris neiszeis, 
kad ir musu darbininkai galė
tu apvajksztinete ta Szvente.

Dovanokite Mums. Acziu!
—“Saules” Redakcija.

Kristaus Prisikėlimas NUBAUDĖ
AMERIKIECZIUS VELYKOS!

bėti ir pasidarė kaip mirė. 
Atsiliepdamas gi aniuolas 
tarė moteriszkems: “Jus 
nebijokite; nes asz žinau, 
kad jieszkote Jėzaus, kuris 
buvo prikaltas ant kryžiaus. 
Jo ežia nėra, nes jis prisikė
lė, kaip yra sakes.”

o o o

Pasaulinio Karo bombneszis, 
B-25 del kokios ten priežasties 
staiga nukrito nuo asztuoniu 
tukstaneziu pėdu augsztumo. 
Keturi suspėjo isz to eroplano 
iszszokti; vienas ju buvo armi
jos narys, o kiti buvo civiliniai 
žmones.

PACZTO VIRSZI
NINKAS NEPAISO

KONGRESO

Uždare Paczta 
Subatoms

WASHINGTON, D. C. — 
Postmaster General, Arthur E. 
Summerfield, paczto sztabo 
virszininkas, nepaisė Kongre
so patarimo kad jis palauktu 
keletą sanvaieziu kol viskas 
bus sutvarkinta ir iszaiszkinta 
kaslink jo pareikalavimo ketu
rios deszimts milijono doleriu.

Kaip jis grasino uždaryti 
paczta Subatomis, taip jis ir 
padare! Laiszkanesziai neisz- 
nesziojo laiszku, jie ir nesurin
ko laiszku Subatoje. Vien tik 
‘ ‘ Special Delivery ’ ’ laiszkai 
buvo iszneszioti Subatoj. Ir 
tas paczto virszininkas, Sum
merfield davė pavelinima pri
statyti laiszkus in Baltnamus, 
Vaszingtone.

Paczto virszininkas Sum-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Paczto Virszininkas 
Taip Atkerszifto

Kongresui
WASHINGTON. D. C. — 

Kasgi atsitiktu, jeigu musu ug
niagesiai supyktu, kad jiems 
nėra gana pinigu skiriama, ir 
jie paskelbtu kad Subatomis 
jie nedirbs? Kas butu jeigu 
musu policijantai nutartu ku
ria viena diena ant sanvaites 
neeiti savo pareigas?

Kaip tik szitaip pasielgė 
paczto virszininkas, Ponas 
Summerfield su savo paczto- 
riu straikomis anai Subata.

Pacztas, Amerikoje nėra 
vien tik biznis, bet tai patarna
vimas, kaip ugniagesiai ir po
licijantai, nes pacztas yra val
džios vedamas, tvarkomas ir 
užlaikomas.

Mes gana nebežinome apie 
paczto kasztus ir iszlaidas, sa
vo žodi tarti kaslink jo parei
kalavimo keturios deszimts 
septynių milijonu doleriu dau
giau, bet mes tiek žinome, kad 
nebuvo jokio reikalo visus mus 
nubausti su tomis vienos die
nos straikomis, vien tik kad 
jis Kongresą iszgazdintu.

Ponas Summerfield dar turi 
$632,000 ant ranku, su ku
riais jis galėjo ir gali paczta 
vesti iki Liepos menesio. Jis 
per ta laika galėjo derintis ir 
ginezytis su Kongresu. Ir visai 
nėra abejones kad jis tiek gaus 

į ir dar su kaupu, jeigu jis tik 
priparodins kad tie pinigai 
jam reikalingi.

Iždo prižiūrėtojas, Comp
troller General Joseph Camp
bell ir jo Direktorius Percival 
Brundage, sako kad Pacztorius 
Summerfield prasiszoko, ir ne
silaikė instatymu kaslink su
naudojimo tu jam paskirtu pi
nigu.

Sulyg instatymui, jis negali 
daugiau kaip czverti visu jam 
paskirtu del visu metu pinigu 
praleisti in to paskirto laiko 
bet kurius tris menesius.

Jie teipgi sako kad Paczto
rius Summerfield prasiszoko ir 
prasižengė, tiek pinigu pra
leisdamas be ingaliojimo ir be 
jokio pasitarimo.

Kai Amerikiecziai buvo Po
no Summerfield nubausti su 
tomis vienos dienos pacztoriu 
straikomis, jis labai rūpinosi 
ir net insake kad pacztas butu 
ta diena pristatytas visiems 
Kongresmonams, Senatoriams 
ir kitiems politikieriams. Aisz- 
kus dalykas! Jis nenorėjo ir 
neiszdryso tu politikierių taip 
“nubausti” ir ju pagieža ant 
saves užsitraukti.

Szitiek galima pasakyti apie 
musu paczta: Nėra praseziau 
vedamo paczto visoje Europo
je!

_____

SKAITYKIT
teT “SAULE” ^4

PLATINKIT!

Subatai praėjus, Marija 
Magdalena, Marija Jokūbo 
motina ir Salome nusipirko 
kvepalu eiti Jėzaus patepti. 
Labai anksti pirma sanvaites 
dienia jos atėjo pas kapa, sau
lei jau užtekėjus.

Jos kalbėjosi tarp saves: 
Kas mums atris akmeni nuo 
kapo angos?

Bet pažvelgusios pamate ak
meni atrišta; o buvo jis labai 
didelis.

Inejusios in kapa, jos pama
te jaunikaiti, sėdinti deszineje 
puseje, apvilkta baltu drabu
žiu, ir jos nusigando?

Jis joms tarė: “Nenusigąski
te; jus jieszkote Jėzaus Naza- 
reno, kuris buvo prikaltas ant 
kryžiaus; Jis atsikėlė, Jo nėra 
ežia; sztai vieta, kur Ji buvo 
padeje. Eikite, pasakykite jo 
mokintiniams ir Petrui, kad 
Jis eina pirm jusu in Galilieja; 
tenai ji matysite, kaip Jis yra 
jums sakes.”

Iszejusios jos pabėgo nuo 
kapo, nes jas buvo apemes dre
bulys ir iszgastis. Jos niekam 
nieko nesake, nes bijojo.

---------- ---------------
Buvo daug mitingu ir moks- 

■iszku pasikalbėjimu tarp kar
dinolu ir vyskupu ir kitu Baž- 
nyczios didžiūnu, ir per savo 
laįszkus ir savo pareiszkimus 
visi jie sutiko kad Kristaus 
Prisikėlimo szvente negali bū
ti szvencziami kaip tik Nedė
lioję. Kitos szventes eina su 
kalendoriumi, bet Kristaus 
Prisikėlimo szvente, Velykos 
visados buvo yra ir gal bus 
szveneziamos Nedelioje.

_____ .
Be Velykų, be Prisikėlimo, 

Kataliku Bažnyczios tikėjimas 
butu visai be prasmes.

Margucziu paprotys per Ve
lykas prasidėjo in Mesopota- 
mia, kur Krikszczionys rink
davo kiauszinius per Velykas 
ir juos per keturios deszimts 
dienu dažindavo rauduonai, 
priminti jiems Kristaus iszlie- 
ta krauja. Kitos spalvos buvo 
vėliau pridėtos ir iszmislintos.

Mes atsimename kai vienas 
klebonas, pradedamas savo pa
mokslą, Velykų ryta visus sa
vo parapijieczius pasveikino 
su “Linksmu Kalėdų Szvente- 
mis”, ir paskui pasiskubino 
pasiaiszkinti, kad jis taip vi
sus pasveikino, nes daug isz j u 
jis nebematys iki Kalėdų.

_____
Per Kalėdas mes rupinamies 

kitiems suteikti dovanas, nes 
Dievas mums pirmutine dova
na suteikė, savo Sunu, Kristų. 
Bet per Velykas mes rupina
mies, ypatingai musu moterė
les rūpinasi save gražiai apsi- 
redinti, nes Kristus pasirodė 
gražus, skaistus ir garbingas. 
Mat mes vis norime, kad ir sa-
votiszkai, pamėgdžioti 
Vieszpati Dieva. 

------------------ -

pati

ŽYDU PERĖJIMO
SZVEN. IZRAELYJE

Jie Nepaiso Visu Pa
voju Ir Grasinamu

JERUZOLIMAS. — Izrae- 
lio žmones pradėjo savo meti
ne Perėjimo Szvente, nepaisin- 
dami visu tu grumuojaneziu 
pavoju ir grasinimu isz visu 
pusiu.

Žydai Jeruzolime iszrode 
linksmi ir visai nesusirupine, 
nežiūrint kad jiems dabar isz 
Arabu tikras pavojus gresia.

Bet svecziu, turistu skai- 
czius yra baisiai sumažėjęs vi
soje Szventoje Žemeje. Tik 
apie pusantro tukstanezio sve
cziu atsilankė in Izraeli ir Jor
daną. Pernai ežia atsilankė 
daugiau kaip penkiolika tuk
staneziu svecziu.

Vieszbucziai Izraelio puseje 
pranesza kad tik apie du szim- 
tai svecziu isz kitu krasztu bu
vo tenai atvykę. Ir j u tarpe tik 
keletą Amerikiecziu, kurie pa
prastai daugiausia pinigu at
siveža.

Czia gal labiausiai paveikė 
Amerikos valdžia, kuri yra už
draudus Amerikiecziams czia 
keliauti, ir jiems neiszduoda 
pasu ir vizų.

Perėjimo szvente apvaiksz- 
czioja pus ketvirto tukstanezio 
metu Žydu iszejimo isz Egipto 
ir keturios deszimts metu klai
džiojimo po dykumas, kol jie 
pasiekė jiems prižadėta žeme.

Nuo pereitu metu kai Sinai 
karas prasidėjo, ana Spalio 
menesi, kai Izraelio armijos in- 
siverže in Egiptą, daugiau 
kaip asztuoni tukstaneziai Žy
du pasiekė Izraeli isz Egipto 
ir apie septyni tukstaneziai isz 
Sziaurines Afrikos laukia pro
gos važiuoti in Austrija, Itali
ja, Prancūzija ir Graikija.

i Apie du tukstaneziai Žydu 
laukia, progos atplaukti in Iz
raeli su laivais ar atskristi su 
eroplanais.

LAIVAS NUSKENDO

31 Žuvo Seoul Saloje

SEOUL. — Mažas laivas ku
ris kitus didelius laivus isz- 
traukia isz uosto, apvirto ir nu
skendo, netoli nuo Inchon 
uosto. Toje nelaimėje žuvo 
trisdeszimts vienas žmogus.

Korėjos Forwarding kompa
nija,. kuri yra to laivo savinin
ke sako kad trys lavonai buvo 
surasti, ir kad dvideszimts asz
tuoni kiti yra dinge ir kad nėra 
jokios vilties kad jie iszliko 
gyvi.

Žvarbus vejas ir audringos 
bangos nedalei do kitu laivu 
prisiartinti prie tos vietos 
jieszkoti kitu, kurie gal ir bu
vo iszlike gyvi. Ant to laivo 
buvo penkios deszimts septyni 
darbininkai, jūreiviai kai tas 
laivas nuskendo.

Pirkite U. S. Bonus

EISENHOWERIS '
NUSIŽEMINO

Pripažino Beisboles
Sportą

Linksmu Szvencziu
Velykų!

WASHINGTON, D. C. — 
Prez. Dwight D. Eisenhoweris, 
kaip paklusnus savo motinai 
vaikas, iszmete pirmutine beis
bole del pradžios beisboles 
sporto del szios vasaros, in 
Griffith stadija, Vaszing’tone.

Jis besiszypsodamas, ar bent 
nuduodamas kad jis szypsoja- 
si, iszmete pirma ta beisbbole 
kaip kiti Prezidentai yra dare 
per keletą desietku metu.

Jis dar su kaupu ar priedu 
atidarė ta beisboles sportą, isz- 
mesdamas ne viena, bet dvi bo
les.

Don Ferrarese, Baltimores 
beisi o įninku ratelio loszikas 
pagavo tas boles, Prezidento 
iszkilmingai iszmestas. Viena 
isz tu boliu buvo jau deszimto 
milijono tokiu beisboliu paga
mintu del musu beisbolininku.

Ant tos beisboles Prez. Ei
senhoweris buvo pasiraszes sa
vo varda.

Su Prez. Eisenhoweriu buvo 
jo Daktaras, Howard McSny- 
der kuris patarė Eisenhowe- 
riui gerai apsivilkti, nes buvo 
gerokai szalta.

Tai didelis skirtumas nuo 
pirmo meto Eisenhowerio Pre
zidentystes. Jis tada, kai beis
boles ioszimas prasidėjo, nuta
rė iszvažiuoti golfą loszti, ir 
pasakė kad jo palydovai ar pa- 
dupcznlnkai gali garbes pa
reigas atlikti kaslink beisboles 
loszimo.

Eisenhowerio aime ir Re- 
publikonu partijai iszganymas 
buvo kad ta diena baisiai lijo 
ir beisboles Ioszimas jneprasi- 
dejo.

Ta vakara Eisenhowerio ar
timiausi draugai ji gerokai 
iszbare, Republikonai ji pra
keikė, Demokratai džiaugiesi 
ir laikrasztininkai ji pasmer
kė, kad jis taip buvo panieki
nės beisboles losz’ma. Ta nak
tį Ponas Eisenhoweris atsisku
bino su greieziausiu eroplanu 
atgal ir ant rytojaus jau buvo 
pasirengęs iszkilmingai pradė
ti ta beisboles loszima.

Mat Ponui Eisenhoweriui 
beisboles sportas tai tik muži
ku žiidimas. Jam kur kas la
biau rupi bagoeziu ir Ponu 
golfo Ioszimas.

Bet jis greitai in protą atėjo 
ir susiprato kad jis negali sa
vo ežius varinėti Vaszingtone, 
bet turi su paprastais žmonė
mis skaitytis.

-------------------

KARALIUS ISZTRE-
ME ARMIJOS

VADUS

Visiems musu Skaitytojams 
linkime

LINKSMU SZVENCZIU
VELYKŲ!

Ir kad sulauktumem sveiki 
kitu Velykų!

To vėlina iszszirdies,
—Redakcija “Saules.”

Geneja Komunistus Ir
Egipto Rėmėjus

DAMASCUS, SYRIA. — 
Jaunas Jordano Karalius Hus-

sein pradėjo isz savo kraszto 
iszvaryti, iszgainioti Egipto 
rėmėjus ir Komunistus. Jis 
pradėjo su savo armijos vaidais- 
augsztais karininkais.

Kairiojo sparno Major Ge
nerolas Ali Abu Nawar, Armi
jos Sztabo virszininkas buvo 
isztremtas in Syrija.

Pravarytas Premieras Sulei
man Nabulsi yra po policijos 
sargyba savo namuose. Kiti 
gandai eina kad ir jis yra isz
tremtas in Syrija.

Kiek buvo galima sužinoti, 
tai nors du sykiu armijos, isz- 
tikimos savo Karaliui Hassein 
buvo susikirtusios su Egipto 
rėmėju armijomis.

Radijas isz Jordano prane
sza kad dvideszimts tukstan
eziu Arabijos Legijonieriu nu- 
malszino sukilimą savo eilese 
ir pasižadėjo remti Karalių 
Hussein.

Komunistai grasina straikas 
paskelbti, kad iszreiszkus žmo
nių nepasitenkinimą su Kara
lių Hussein valdžia.

Karalių Hussein remia Ma
jor Generolas Ali Hayari, kuris 
buvo paskirtas Karo Sztabo 
virszininku.

Kiti tarybos ministerial bu
vo ar suimti, ar sulaikyti. Kai 
kurie isz ju suspėjo pasprukti 
ir pabėgo in Damascus.

Karalius Hussein viena ran
ka laiko su savo giminaieziu, 
Karalių Faisal, ir jie yra vaka
riniu krasztu draugai ir yra 
sudarė priesz-komunistine su
tarti, Bagdad mieste. Szita 
sutartis baisiai nepatinka Sy- 
rijos ir Egipto valdžioms, ku
rios linksta in Komunistu pu
se.

Platesniu žinių isz tenai sun
ku gauti, nes valdžia tuojaus 
paėmė po savo tvarka ir prie
žiūra visus laikraszczius ir ra
diją.

Pirmutinis kareiviu susikir
timas buvo dykumuose, kai Be
douin kareiviai, Karaliui Hus- 
seen isztikimi, susikirto su ka
reiviais, Nawar isztikimi, neto
li nuo Zarak miesto. Trylika ar 
daugiau kareiviu žuvo szitame 
susikirtime. •• -.J

Dabar eina gandai kad Izra
elis yra pasiuntęs daug savo 
vaisko prie Jordano rubežiaus, 
bet nieko tikro dar negalima 
sužinoti.

Plafinkit “Saule”
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Į Kas Girdėt
Eilinis darbininkas kuris 

priguli prie -kurios unijos gal 
daug k a d aižiuos apie savo uni
ja. Jąm'akys atsidarys.

Dabar vis daugiau ir dau
giau žmonių ima reikalauti 
kad valdžiai liautųsi taip pini
gus metinejus, ir kad pradėti 
tau pint i ir mažiau isz Ameri- 
kįecziu per- taksas reikalauti.

Ąmerikieeziai dabar sako 
kai jie kaip ponai uždirba, bet 
kaip ubagai gyvena, už tai kad 
valdžia, tiek daug ju pinigu at
ima isz ju per visokias taksas 
ir paskui tuos surinktus pini
gus szvaisto svetimuose krasz- 
tuose.

po' to laiko, jeigu tenai dar tas' pikczierius del bet kokiu prie- 
klausimas nebus iszrisztas, tail žascziu, vis sakydama kad jie 
Tautu San junga: turės isz- kur vaikams netinkami. Argi nebū
ki tu r pasirūpint i kariuomenes, tu protingiau vaikus suvaldin-
nes tie krasztai visus savo ka
reivius parszauks namo.

----------- ----------------

A m ei- i k i e c z i ai I a i k r a sz t i n i 11 - 
kai buvo užklausė Prancūzijos 
Premiera. Mollet, ka jis misli- 
11a apie Eisenboweri ir jo szal- 
ti. Jis atsake: “Tie paveikslai 
kuriuos asz maczian Prez. Ei-\ 
senhowerio ir Saudi Arabijos 
Karaliaus -Sami buvo baisiai

t i vietoj tokius moving pik- 
rzierius pasmerkti * Tėvui mo
tinai kai kurie paveikslai gale-! 
tu būti tinkami bet ne Jonukui' 
ar Marytei, tai kode] neuž-; 
drausti Jonukui ir Marytei 
lankyti iii tuos teatrus, vietoj' 
tuos'paveikslus visiszkai už
draudus. Juk moving pikszie- 
riai, paveikslai kaip ir laisvas 
žodis, kaip- ir laisvas laikrasz-

Pypkes Durnai
Stos tow

Sveikiname Visus Su

Szv. Velykomis!

prasti. Man iszrodo kad Eisen- 
howeris yra ligotas žmogus! 
Bet kai asz Eisenhoweri asme- 
niszkai sutikau asz pamacziau 
kad tie paveikslai visiszkai 
melavo, kad Eisenhoweris yra 
sveikesnis net ir už mane.”

Daug uniju nariu dabar bai
siai pyksta! ant savo vadu ir 
rengiasi priesz savo unijas su
kilti. Bet vargiai kas isz to 
bus, nes tie uniju vadai yra 
tokie galingi, kad paprastas 
darbo žmogelis nei balso nebe
turi savo unijoje.

Isz Vengrijos ateina gandai 
kad Vengrijos polici jautam,s 
yra apmokama po du szimtu 
doleriu už kiekviena. Vengrą1, 
vyra, nioteri ar vaika, kuri jie 
nužudo. Gal ežia ir teisybe nes, 
per keletą, sanvaieziu pabėgė
liu skairzius nukrito beveik li
gi nieko. O pirmiau kas san- 
vaite apie szeszi tukstaneziai 
Vengru pabėgėliu pasekmingai 
iszsikranstindąvo isz savo le
vynes ir perbėgdavo skersai ta 
rubežiu. 

_______

Kiti gandai ateina isz Ven
grijos, isz Budapeszto kad Ka
dai- boso valdžia, rengiasi pa
traukti in teismą, buvusi Pre- 
iniera Imre Nagy ir ji kaltinti 
už visus tuo sukilimus Spalio 
menesyje. 

_____
Yugoslavijos valdininkai sa

ko kad Tito dabar stengsis su- 
redinti ir parūpinti savo atsi- 
lankyma in Amerika szi pava
sari. Jis dabar yra. labai giliai 
insivėlės su Maskva ir jam da
bar labai reikalinga pagelba ir 
parama isz kito kraszto. Už tai 
jis dabar kreipiasi in Amerika.

Daug darbininku laukia sa- 
vo uniju seimu, kada jie tikisi 
pasakyti ka jie mislina. Bet tai

Amerikicsziai galėtu daug 
pasimokinti isz ■ Prancūzijos 
kaslink muving-pikezieriu sm 
varžinima. sutvarkinima. Ame
rikoje ar viena, ar kita valdžia, 
ar komisija iszmeta. muving-

tis, turėtu turėti savo vieta 
laisvame kraszto;
■ Jeigu paveikslas ar teatras 
netinkamas vaikams, tai tegu 
tie vaikai tenai nesilanko, bei I 
kam uždrausti suaugusiems? 

----------- --------
In Hollister, (blifornijoje1, 

biznierius Joe Felice gyrėsi ir 
didžiavosi kad. jis turėjo ma
žiausi ir lengviausi automobi
liu visame mieste. Automobi
lius buvo isz Europoj. Jis vie
na gražia diena iszejo isz savo 
namu ir.nerado savo automobi- 
lįaus. Kas nors buvo ta jo au
tomobiliu ne tik pavogė bid nu- 
nesze iii mokyklos, kolegijos 
knygyną.

Vi/__  _  ___
"X

Detroit mieste, ūkininkas, 
pasakė teisėjui kad jis neiszga- 
li užlaikyti savo buvusia žmo
na ir jai mokėti szeszios de
szimts doleriu per sanvaite ir 
tuo paežiu laiku paszerti dvi
dešimts, arkliu ir septynios 
deszimts penkių viszlu ir tri
jų karvių.

Cecily L. Ilovisio žmona Mu
riel sako kad ji pareikalavo di
verse, persiskyrimo nuo. savo 
vyro už tai kad jis daugiau pi
nigu praleisdavo ant savo gal
viju negu ant jos ar ant ju 
szeimynos.

Teisėjas jam pasako kad jis 
turi užsimokėti jam paskirta 
bauda ar oil i in. kalėjimą del 
szeszios deszimts dienu. J id su
tiko lupot i in kalėjimą.

___

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKIT!

Velykos, Velykos,
:: Aleliuja! ::
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

lais vežeezias, kuriu virszui 
nuolat, kada tik jis žvilgterė
davo, v ikso jo apyžile svogū
nais atsiduodanti barzda.

•Sztai, kad ir Gabriukas!
Karei vinių langams, ilgojo 

eilėje “ramiai” ir sziandien 
džiaugsmo ir saules sargyboje 
stovintiems griežta komanda:

Viens, du, 1 rys, —
• Spindeli, marsz!

Laųgai insakynia noringai 
pildo. Ma.t ir jiems malonu, 
vis-gi» Velykos!

K are i v i 1i i 11 s k r t iz< lel y i įas
knibždai szvontes nusiteikimo 
sklidinas,

Szluota grindis szvefntei pa- 
ruoszo.

Takai smiltimis [iri verst i 
geltonai girgždėti. t

Visu galvos suszukuotos, kai 
kurios net riebalais iszteptos, 
kad inveikti mokiau žada si kuo
dus.

O veidai, toki sziandien bliz
gus, lyg sodžiaus franto, vaka- 
rnszkos’e batai nuvaksuoti!

Jau kiekvienas sziandien tu
ri ka. nors pasakyti. Todėl ka
reivinėse kliksmo pilna. Ne 
tiek jau stengiamas kad viens 
kita suprastu, kiek taip sau, 
kad girdėtu, kad žiinotu, kad 
sziandien linksma ir szvent<v.

Gabriukas nuoszalyje kitu. 
Užėjo už aukszto muro tom kur 
pro kitus trobesius ir tvoras 
matosi laukas.

Laukas lengvai tolyn plau

kia, pamiszkeje. sumelsvojes 
lindi ir žavi ypatingu pavasa
rio lindėsiu kiekviena, kuris 
dar jo nepamirszo.

Gabriukas kaž ka prisiminė, 
kilstelėjo galva, patraukė pa
ežiais taip drąsiai kaip daro 
tik laisvi jokio jungo nepažine 
laukiniai padarai.

Ir tada jis prisimerkęs, ta
rytum per daug szviesos jam 
in akis lindo, stipriai patraukė 
iii krutinę oro, szlnervemis 
'plūstant. Visa, jo veidą nn- 
szviete kaž kokui nauja szyp- 
sena, kurios nei vienas jo 
draugu nebuvo mates, nei jis 
pats gal lyg tol nepastebejo. 
Tik tyrame lanke, kur nėra 
svetimųjų, kur taip viskas 
aiszku ii- artima tik ten galima 
szitaip plaicziai ir giliai szyp- 
sotis.

Ir nepajuto Gabriukas kaip 
atsidūrė laukuose. Ten lyg ko
kios juosvos paukszteles, ėjo 
vėlyvos moterėles ar namo isz 
baižnyczios ar kur svecziuos, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu

gas kriminaliszkas apraszy 
m a s, 202 pus, 50c.

No.I03—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
’zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 17r< 
lideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
ralpiuasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-’ 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.llG—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

No. 158”—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
VI i rimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg- 
4; Aržiuolas; Uosis; Budvne.7 7 y w

Apie 100 puslapiu35c.
No. 166—Apie Sūnūs Mai

giaus; Iszklausyta Malda 
V’argszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c. ,

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

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

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

nieko nebereiksz, nes tokie sei
mai yra isz kalno, prirengti, ir 
visi nutarimai, nusistatymai 
yra. sudaryti už užrakintu du
riu, kur nei vienas unijos na
rys negali nei nosies inkiszti.

'Stalinas niekados nevaldo 
Rusija, taip kaip musu uniju 
bosai valdo savo darbininkus.

---------- .

Dabar vis daugiau ir dau- 
biau daigiu galima pirktis ant 
iszmokesezio. Dabar galima 
pirktis net ir czeverykus ant 
visu metu iszmokesezio. Tai 
parodo kad sztorninkai, biznie
riai turi daugiau bėdos par
duoti savo t a vora.

-----7----------

Kai Hooveris, buvęs musu 
Prezidentas, perspbjo visus kad 
Amerika, dabar gali susilaukti 
kita “ Depresija ” bedarbes lai
ka, visi juokiesi; bet paskui, 
kai valdžios atstovas Humph
rey beveik ta pati perspejima 
davė, tai visi valdininkai Va- 
szingtone iszsigando ir baisiai 
supyko. 

__

Apsaugos Ministerial isz 
Nor\egijos, Szve.lijos, Den
mark ir Fiulandijos yra davė 
J autu San jungai žinoti ka i ji? 
sutinka siu.nsti savo kariuome
nes in Suez Kanalo apylinke; 
j (■;• dar szeszis menesius, bet'

Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidimo “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stęngiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant tolinus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—“Saules” Redakcija.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo 

, Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

N®. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
krivira. 4.04 nnslaniu. 5Oe.

No.102— Prakeikta, meilin

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

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

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

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

No.l46:—Apie Auka Nihilis 
tu, Stebuklas Kuczios Nakti 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.155—Szakinis Nedora- 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
pin, 35c.

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

Pirkite U. S. Bonus

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadet) 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, ojr visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mabanov Citv, Pa,, - U. S. A



Linksmos Velykos
g A ŽNYTA IT'EJ E g i e do j o 

linksma, giesme Velykų; 
ant didžiojo altoriaus daug ži
bėjo žvakių. Ant veidu susirin
kusiu buvo matyta linksmybe. 
Prie duriu po, vargonais, klū
pojo kokis tai senyvas žmogus 
ir karsztai meldėsi, nes net 
akyse 'buvo matyt aszaros. Bu
vo jis ateivys, nes katrie sto
vėjo netoli jo tai nuolatos žiu
rėjo in ji, o kada ėjo žmones isz 
bažnyiczios ir iszsipyle, kaipo 
bitukes isz avilo : brolis su 'bro
liu, kūmas su kurnu, kaimynas 
su kaimynu, szirdingai sveiki
nosi, o jis tiktai vienas, kaip 
sierata, iszejo isz bažmyczios, 
prisiartino prie seno ubago 
Szlulbaiczio, davė kelis pinigė
lius i r paklausė nedrąsiai:

—• Pasakyk man tėvuk, ar 
da gyvas tam kaime .Morkus 
Spain s?

— O 'žmogeli! Jau suėjo 
du metai priesz Velykas kaip 
guli rpo žemele.

— O jo pati? Paklau.se ne- 
p aiži n stamas, ilrebanczin balsu.

— 0 ii' ji nebage jau nu
mirę.

. Sunkiai atsiduso nepažinsta- 
mas nes už valandėlės vela ta
re: Tai gal isz ju nei vieno 
ežia, kaime nesi randa ?

— O kas tau sake ? Paszau
ke Szluibaitis, sztai Jonas -Spa
ins gaspadoriauja. Vincas ap
sivedė su duktere striclcziaus 
ir iszsikele in kita kaimai, o 
ana,, už kalves, grinezeje, bū
na Katrie Vižižene, duktė ne- 
baszninkes. Merkienės isz. vy
ro. Bet kodėl taip klausineji, 
gaspador? Pa,klausė ubagas 
nedrąsiai žiūrėdamas in akis 
(iK'pažinslamo.

— Nes kitados sena Mer
kiene pažinojau, atsake nu
leisdamas akis 'žemyn.

— O gal pažinojai jos su- 
fuu Szirnoua, kuri tai Spalis isz- 
gujo isz namu ir nebagas su 
lazda, rankoje iszejo in svietą ir. 
jau bus apie dvylika, metu, nu
sijuokė senis ir drebainczin 
ranka, atkiszo idant pasveikint 
pribuisza nes tai 'buvo tas pats 
Szimanas. Ir ipasznekejas da 
valandėlė su seniu, nuėjo tie
siog in ka,ima. pas Joną Spali.

Szeimyna ir gaspaido-rius jau 
'buvo sugryžia isz bažnyczics. o 
alkani vaikai apspito' motina, 
pa.siredžiusia, ‘bet kuri ant pa
žiūros neiszrode ant geros mo
tėm Joniene nuėjo- in kama
ra, atnesze ragaisziaus ir vai
kams padalino, vaikai godžiai 
rijo net springo. Ant stalo pa
dėjo deszru., koszelienos. ir vi
sokiu mesu, žinoma kaip ant 
Velykų sėdo gaspadorius prie 
stalo su užpraszytu kaimynu; 
tame inejo nep-alžinstamas, ir 
gružai pagaribino Poną. Dieva. 
Visi sužiuro- ant ateivio, bet ne 
vienam ant mislios nealejo- kad 
paipraszyt valgyt pribuisza.

—* Jonai! Tarė už' valandė
lės Szimonas, ar manės nepa
žinai ?

Jonas isz paniūru pora kar
tu dirstelėjo ant jo, bet žodžio 
neprakalbėjo:

— Tegul tau Dievas pade
da gyvent, asz szitoje grinezio- 
je gimiau ir prie savo teveliu 
augau.

— Kam ežia taip ilgai pa

sakot, pertrauke nedorai Spa
lis. Esi Szimonas Avižius, su
nūs mano moezekos, bet pabė
gai isz raus nenorėdamas prie 
tėvo dirbti. Jeigu atkeliavai 
idant ka gaut, žmogeli netropi- 
jai nes ii- num beda: vaikina, 
ežia, vela pavasaris, o- ant galo, 
jeigu norėtumei Trati pas mane 
už, 'berną, tada ats-iraistu szmo- 
telis duonos ir kokia sermėga 
del tavos.'

— () kur padėsi Grigalių? 
Insikiszo pati, juk žinai su 
svetiniu daug geriam ne su sa
vu. 4 \

— Tai nors pavelykite per 
szvente pabūt o paskui keliau
siu isz.kur atkeliavau.

Juk galėtum bet asz ry
toj einu su paežiai iii kita kai
nui pas savo broli in sveczius, 
tada tau luitu nuobodu vie
nam.

O gulėsi alkanas? Pa
klausė Joniene.

— Mariuk, nueikie in ka
mara ir alneszkie kamputi 
duonos i,r szmoteli sūrio, to ku
ris guli atskyrimu, ar supran
ti ?

Mergina isžbego iszpildyt 
prisakyma%motirios, o Sziino- 
n.ais apsidairęs da karta po 
gri i i.cz i a, >į nak aibe jo:

— Aržiu jums už duonele 
nes gal 'buvo szuniui pažadėta, 
aeziu už toki vieszinima, o da 
ypaez grinezioje kuria jusu 
tėvais sieraioms iszplesze. Žiū
rėkite, a,sz jusu paspirties ne
reikalauju, ir nusijuokęs paro
de platu diržą kuriame buvo 
pilna sidabriniu pinigu.

Kada paimate pinigus, t ne
jaus veidai atsimainę, o Jonie
ne prakalbėjo pirmutine 
traukdama ui

— Palaukite tikrai, Szimo- 
nai, gerai saike neb asz n in kas 
tėvelis jog buvai laibai staigus, 
seskie drauge ir valgyk ka 
Dievulis davė ant szventes. 
Mariuk, ei Mariuk! Paszauke 
put dukters nes ta jau gryžo 
su kampuezin duonos ir sznio- 
teliu supelijusio- sūrio, o Jonie
ne tuo jau s paszauke:

—, Neszk adgal, tu kurtine! 
Ar negirdėjai jog liepiau at- 
ncsztie dideli ragaisziu radžiu- 
koms kuris guli ant lentynos.

Mergina akis pastate ir žiu
rėjo kas §u motina dairosi, su- 
gryžo atgal, 'bet kada atėjo in 
gri n ežia su ragaisziu, jau Szi- 
inono nerado-, nes žmogelis iu- 
szirdes ant nedoraus Jono, 
trenki* durimis ir ėjo tiesiog 
ant kalves kur gyveno naszle 
sesuo su dvejet mažu sieratu, 
apie kuria, girdėjo nuo senio 
Szlubaiezio.

Katre nepažino savo brolio. 
Buvo ji jauna mergina kada 
Szinjona 'patėvis iszvijo tai ne 
dyvai kad isz pomieles iszve- 
sejo. Meilei vienok dirstelėjo 
ant ateivio kada tas peržengė 
slenksti ir paklauso:

—- Ar nepavelinsi gaspadin 
valandėlė nuvargusiam pake- 
levingui pasilsėt nes žinoma 
sziandien szventa, tai nenore- 
eziau toliau traukt.

—• O kodėl ne? Sėskite, o 
isz kur Ponas, Dievas veda?

— 0, isz toli, gaspadinele, 
nes jau ketvirta sanvaite kaip 
kelionėje; turėjau kitados te- 

vus toje szalyje 'bet jau senei 
numirė.

Taip pravijo Szimonas o 
Katre su matomu rupescziii 
triūse grinezioje. Ant galo sto
jo priesz ji su kruzeliu pieno 
ii- szmoteli u. duonos ir nedrasei 
padavė broliui tardama:

— Atleisk, mielas sveteli 
jog per taip didele szvente toki 
valgi paduodu, nes Dievas yra 
svietku, jog nieko daugiau ne
turiu. Turėjau szmoteli mėsos 
bet tie du maži edunai, parėjo 
isz bužu vežios, suvalgo, ir pa
rode ant savo vaikiuku. Be to, 
paszauke linksmai bėgdama, iii
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sipyntute, sztai turiu dal viena, 
kiauszini; yra, tai. paskutinis | 
kuri mano viszteles padėjo-. Su-j 
valgyk sveteli, nes- pardaviau [ 
kitus už kuriuos druskos ir 
trupini mėsos pirkau, nes ir j' 
taip- nebagelei prisipa.snykavo 
per Gavėnia.

Tai pasakius priglaudę prie 
saves kūdikius, o Szimonas nu-Į 
lupęs kiauszini, supjaustė pei-j 
liti ir prakalbėjo:

—- Na., kada mane Ponas i 
Dievas atnesze iii jusu grineziaL 
tai pasidalinsime t u,o szventy-i 
tu kiausziniu ir vėlinkite man! 
giliuko, o asz juiiis, mano ga-s-j 
padin, idant, duotu Dievas su-' 
laukt kitu geresniu ir links- 
inemiiu Velykų!

—< Aeziu Tau, syeteli už ge
ra velijimą, bet isz kur ten 
vargingai naszlei mislyt apie 
ta laime, tarė Katre. O jums 
tegul Dievas laimina ant kož- 
no-žingsniu, dadave žiūrėdama 
in akis nepažinstaniui.

Szimonas negalėjo jau ilgiau 
susilaikyti ir paszauke:

— Katriuk! Dievas jau 
man davė, nes matau savo ge
riausia sesute.

— Del Dievo! I’aszauke 
Kaire, imdama sau už galvos, 
tai tu. Szimukai. ()j, kur Jave 
Dievas iki sziol laike*?

'Czia. musu, pakele-vingas pa
sakojo trumpai del sesers jog 
in metus po iszejiniui. isz savo 
gimtos vietos, gavosi pas tur
tinga maluninka kuris jau nuo 
keliu metu buvo naszliu ir gas- 
padoriavo su savo vienatine 
duktere, Juze, patogia, mergai
te ir greita kaip stirnaite, jog 
jam ta Juze Laibai patiko. Jos 
tėvas, matydamas jog ir. duktė 
nea.tsza.lus prie jo ir kad Szi
monas yra geru darbininku, 
nenorėjo gint vienatinei duk- 
terei giliuko ir apždnijo su isz- 
guitu sieratuku. Gyveno jie 
per pora metu laimingai, bet 
po tam Dievas atėmę p-ora kū
dikėliu, o ir jo mylima, paeziu- 
le numirė. Ne ilgui trukus ir 
senas malūninkas su sziuo 
svietu atsiskyrė, o Szimoną-s 
pats vienas vela likos ant svie
to. Užsigeidė niorints da karta, 
atlankytie savo gimtines szali 
ir dažinot ar da neužmirszo

api(* ji. Lotinai sau perstatysi- 
ni(* džiaugsmą Kirtres. Vaikai 
prisiglaudo prie dėdės kuris 
tai nuo to laiko pasiliko ju go
riausiu levu ir apiekunu. Au- 
go-gi sierato-s sveikai ant gar
bes Dievui ir naudos žino
moms ir kada, užaugo turėjo 
puikia, kolionija nes Szimonas, 
neilgai laukos, nupirko szimta 
margu lauko. Jonai isz savo 
vaiku neturėjo džiaugsmo se
natvėje. Iszple-szti namai nuo 
Szimoiio ir Katros nuėjo kažin 
kur ir kaip priežodis sako:

“Svelinia. prove ant gero ne- 
iszeis.”

-GALAS—

VELYKŲ RYTAS

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc., 
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Audreliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” ne,s jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

PLATINKIT
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V elykos, 
Velykos,
Aleliuja!

IJZ sniego sidabrinius skati
kus pavasaris 'pirko- daugy

be s-kaiseziu geliu.
Dangaus mėlynos laszai že

mėn nukrito tarp krumokszliu 
kukliai isz po ledo žiuri. Tary
tum vaiku, kurie tarpu, saves 
žaisdami pasislėpė in jaukias 
vieteles, džiugios akytes.

Laukas susiraukė, patrynė 
kakta lyg norėdamas kaž ka 
prisiminti ir sziltai lengvai at
siduso !

Upeliai, kur tik radę Icur

--------------------------
nors kalneli, kartais net kėli 
tarp saves susitarė, kaip žie
mos metu vaikezai su rogutėm, 
linksmai klykdami, savo ir vi
su artimųjų džiaugsmui tuojau 
daro linksmuczius krioklius, 
rudai putoja, taszkd-si ir visi 
purvini minksztais pievoksz- 
liais, laibus karklus iin žeme 
knodami, vingiuoja, raivo®, su
ka, -daro 'p-utekszlius ir tarp ak- 
menel iii cziurlena.

Jiems, matyt, norisi kad bu
tu ir pavasarinio klyksmo dau
giau.

Be to, dar naujiena! Ir links
ma! Kalendorius raudonini ro
do kad Velykos! Velykos? Na, 
tai:

— Aleliuja!
Ir visi p-lacziai, isz viso pe- 

czio, užsimoja pavasario 
tiži au gsmu klyk i a:

—■ Aleliuja!
Niekas neiszkenczia, nenu

tyli. Nesucziaupsi szypsenos 
pagautu lupu, kada isz vidaus, 
kaip isz inlbrogusios alaus 
baozkos po-kszt! Kamsztis 
szaiiti szauja ir gausiai putoja. 
Kur ežia nutylėsi kad vidui 
taip viskas verda verda ir kun
kuliuoja.

Oip, ipasiszoketi, striokt, per- 
szoki, vilpszt; apsiversti, krust 
apsisukti, taip ir norisi, taip 
ir kutenai.

Tik žvilgterėk! Tarp kiemo 
akmenų, visu mindžiojamoje 
vietoje, ir žiūrėk tiktai smaila 
kaip naujoko ūselis, liesa žole
le sužibo! Žiba ir nedboja, kad 
kaiž keno sunkusis batas jos ne
ini skrostu? Pavasaris, mat!

— Tai tur but geroji dėdie
nė, inkaitiisiaiis skruostais prie 
pecziaus liepsnos, savo pirkia 
atidarė, bekepdama, szventes 
pyragus! Isz kur-gi butu toks 
skanus, ęziltas, kaip isz bur
nos, vejutis! Ne kitaip, isz mei
liosios dėdienės puses gardžiu- 
ju szvenežiu pyragu kvapsni 
czia atnesze. Smagu, visa kru
tinę atsidusti. Besocziai kvė
puoji ir vis negana. Visi lau
kai apsi.rpoi tuo kvapu.

Ak, toji dediene su savo gar- 
džeisiais pyragais, sakau tik
tai !

♦:«
Jau kaip užguitas sztai Žy

delio arkliapalaikis: szonkau- 
liai kaip smuiko stygos vir- 
szum styri, kaklas lentgalio 
pliokszcziumo, galva pernyk- 
szcziais plaukais pasisziauszus. 
Ir tai, žiūrėk, iszkinkytas isz 
vežimo, kuriame visa Gavėnia 
ipo sodžius vežiojo silkes, sa
gutes, adatas, skareles, kaspi
nus ir kitus mergom meilius 
daigtelius, 'kuriuos jos paslap- 
cziom už kiausziniu porele 
perkasi. Gavės inmirkusia ly
ną per liesa szona žiūrėk, pa- 
neret galva, pasispardė ir su
žvingo lyg szeimininkas savo 
masznoje anais, geraisiais lai
kais sidabrą sužvangino !

Uodega drąsiai vilpsztelejo, 
jis suprunkszte purvyną suuo
dęs, pakarpė ausim ir kas ji 
žino gal„ jaunatve prisiminė, 
kuomet sodžiui, placzios lan
kos atsiganęs nesze savo jauna 
szeimininka “per pusantros 
valandėlės szimta myleliu,” in 
‘ ‘ uosziveles dvara. ’ ’

Sužvengė, pasiszo'kejo, ma
tyt pamirszo ir silkėm dvo
kianti iszkrypusiais ratais ve
žimą, kurio neteptos stebules 
lyg gerves pavasaryje toli, toli 
girdis girgžda ir mazguota jo 
szonus ir paslepsnes pamėgusi 
-botaga ir daug nesoeziu ilgu 
dieneliu, kurias praleido be
tempdamas užraizgytais ga-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Paklau.se
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VELYKOS!

Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

♦>)<-**********>******4-*4-**>

Žinios Vietines
Szv. Juozapo mokykla 

užsidarė del Velykiniu Szven- 
cziu, Balandžio (April) 17-ta 
diena, o mokslas prasidės 
Utaiminke, Balandžio 23-czia, 
diena.

Didžioji Su'bata, Gavė
nia pasibaigs 12-ta valanda vi
durnaktyje. Taipgi Szv. Sulpi- 
cijo, o Tautiszka Vardine : Laz- 
dona. Ir ta diena: 1948 m., 
Amerikos augszcziausias teis
mas nubaudė mainiu bosą John 
L. Lewisa ir Unija. Lewisas už
mokėjo $20,000 o Mainieriu 
Unija $1,400,000 už tai kad Le
wisas nepaklauso Teismo-ir ne- 
atszauke straikas.

Szv. Juozapo parapijos 
Velykų Tvarka: Nedelioj, Ve
lykų ryta: Prisikėlimas, Pro
cesija ir Szv. Miszios 6-ta va
landa ryte, o kitos Szv. Miszios 
8, 9 ir 10 valanda ryte. Miszpa- 
ru nebus.

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Velykos, Kristaus 
Prisikėlimo Szvente. Menulio 
atmaina: Del ežia. Taipgi Szv. 
Anzelmo', o Tautiszka Vardine : 
Kryvis. Ir ta diena: 1898 m., 
Amerika paskelbė kara priesz 
Ispanija.

Isz priežasties kad Ve
lykų Antra Diena Szvente pri
puola! Panedelyje, Balandžio 
(April) 22-tra diena, tai atei
nantis “'Saules” numeris ne- 
iszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztineti ta 
Szvente. Dovanokite mums. 
Acziu!

— “Saules” Redakcija.
Panedelyje pripuola An

tra Diena Velykų, taipgi SS. 
Soteras-Kajans, o Tautiszka 
Vardine: Girulis. Ir ta diena: 
1789 m., Amerikos ^autiszkas 
himnas “Hail Columbia” buvo 
pirma syki sugiedotais Phila- 
delphijoje, Pa.; 1228 m., Mozū
rai pasitaikė Kryžiuoczius,

jiems Žemaitija.
Ketverge pripuola Szv. 

Morko Evangelisto, o Tautisz
ka. Vardino: Arėjo. Ir ta diena: 
1945 m., San Francisco Konfe
rencija prasidėjo; 1950 m., Ge- 
noraliszkas Paicztorius, Jesso 
M. Donaldson isz Vaszingtono, 
pranesze kad visi paczto siun
tiniai bus pristatymi in namus 
tik syki in diena per laiszkane- 
szius. Priežastis: Kad suma
žinti pacztinius iszkaszczius.

Petnyczioj pripuola At
velykis, Szv. Kieto, o Tautisz- 
ka Vardine: Vilūne. Ir ta die
na: 1949 m,, Amerikos Laivyno' 
Sekretorius John Sullivan pa
sitranko nuo savo vietos, kai 
Karo Sztabas sustabdo staty
mą didžio kariszko laivo, ku
ris vežtu kariszkus eroplanus.

Vincas A. Donell a, nuo 
228 E. Centre uly., kuris ne- 
sveikavo per koki tai laika, vė
la pradėjo dirbti prie savo 
elektrikino bizni.

ta ir suimta apie valanda po 
tai kada viena porele buvo ap- 
szaudinta. Policijantas sako 
kad, kai jis ja suėmė, ji su sa
vimi turėjo revolveri ir polici
janto lazda,

Paszautas in sprandą yra 69 
metu amžiaus Jacob Metzing 
kuris kada pirmiau laike senu 
daigtu krautuve sykiu su Po
nia Hurley. Jo 58 metu am
žiaus nuotaka, Noma buvo pa- 
szauta. in pilvą ir randasi pa
vojingoje padėtyje ligoninėje.

Iszrodo kad Ponia Hurley, 
pagieža virdama ir degdama, 
atskrido ežia ir po svetima pa
varde apsistojo vieszbutyje. Ji 

i lauke iki po vidurnakties, kol 
ta porele parėjo isz vakarusz- 

tai ji iszlieja pati Lietuvos ta<^a Jos Paszove. 
liaudis ant Lietuvos ir Mask
vos Bolszeviku, kurie drausme 
ir grasinimais laiko ta liaudį PACZTO VIRSZI- 
sukaustė. Lietuvos Bolszeviku 
jaudinimasis del Vliko veiklos 
tik rodo, kad toji veikla, eina 
tikruoju keliu. O tos veiklos 
tikslas kad Bolszevikai isz Lie
tuvos iszsikraustytu.

BOLSZEVIKAI
ASZARAS LIEJA 

LIETUVOJE
VILNIUS, Užimtoje Lietu- 

voje. — Pastaruoju laiku Lie
tuvos Bolszevikai dažnai pik
tai užkabina Užsieneyje esan- 
czius Lietuvius ir j u organi
zacijas, ir spauda.

Sztai Vilniaus radijas kalba 
apie tai, kad “nemaža inirszo 
iszlieja ant Lietuvos liaudies 
Lietuviszki pirkliai, dvarinin
kai, prelatai, ir buvę korikai 
hitlerininkai, dabar besibastą 
po pasauli už tarybines sie
nos.’’

Jei jau kalbėti apie ‘inirszi’Į

Gerai žinomas del mies
to gyventojams, Norman Fish
er, barberys nuo 1217 E. Mai
liau oy uly.,kuris gydosi in Ve
teranu ligonbute Wilkes-Bar
re, numirė Panedelio ryta. Gi- 
me Tamakveje, o daugelis me
tu atgal jisai apsigyveno su 
savo tevelais mieste. Buvo ve
terans isz Pirmos Svetines Ka
res. Paliko, paėzia, broli, se- 
sere ir keletą anuku. Buvo 
Protestonais. Laidojo Ketver
ge popiet'! :30 valanda.

Ponia Mare Lazauskie
ne, mm 427 W. Mahanoy uly., 
kuri nesveikojo ant akiu, likos 
priimta in Wills Eye ligonbute 
Philadellfijoje, del operacijos, 
pareita Subatos diena.

MOCZIUTE
SUARESZTUOTA

Seneliu Trikampine 
Meile

NINKAS NEPAISO
KONGRESO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Velykos, Velykos, 
:: Aleliuja! ::
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Girardville, Pa.—
Buvusi Shenadoro gyventoja, 
ponia. Lucijumi Peletskiene, 
pasimirė pareita Utarninka, 
devinta valanda, pas savo su- 
nu ir marezia, Joną Paletskius 
317 W. Mahanoy uly. Velione 
sirgo per koletai sau vaitos. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in She- 
nadoryje. Jos vyras Martynas 
mirė 1931m. Velione apsigyve
no Girardvilleje 1923 m. Prigu
lėjo (prie bažnytiniu moterių 
draugijų ir Susivicn. Liet. 
Amerikos. Paliko du sunu: Jo
ną, mieste ir Vincentai, dukte- 
re Ona, pati John Thomas, isz 
Jersey City, N. J., taipgi daug 
anuku. Laidos Panedelio ryta 
su apiegomis in Szv. Vincento 
baižnyczioje devinta valanda ir 
palaidota in parapijos kapine-

PHOENIX, ARIZ. — Sep
tynios deszimts vieno meto am
žiaus mocziute isz Indiana, ka
lėjime tupi, pikta, niūri ir ne- 
szneki, nesutikdama kalbėti su 
policijantais apie ta savo tri- 
kampine seneliu meile ar mei
les atszalima, iszdavima.

Ponia Harriet Hurley, kuri 
savo miestelyje, Anderson, In
diana, yra gerai žinoma veikė
ja, buvo policijanto sustabdin-

Platinki: “Saule”

merfield yra pasakęs kad pacz- 
' to patarnavimas bus dar suma
žintas, suvaržintas ateinanczia 
sanvaite, jeigu Kongresas jam 
nesutiks paskirti* tuos keturios 
deszimts septynis milijonus 
doleriu.

Subatos ryta Kongreseo ko
misija nenoromis patvirtino 
keturios deszimts vieno milijo- 

■ no doleriu paskyrima pacztui. 
I Bet Summerfield sako kad tai 
I negana! Jis sako kad ne tik 
Kongresas bet ir Senatas turi 
jam tiek pinigai paskirti, jeigu- 
nori kad pacztas eitu kaip ėjo.

Jis sako kad kai pacztas taip 
in skyle eina, tai parodo kad 
viskas pramonėje tvarkoj, kad 
visi turi daug pinigu ir kad 
biznis gerai eina. Jis toliau 
aiszkina kad juo daugiau pini
gu pacztas nori, juo geriau vi
sam krasztui. Nes tai ženklas 
kad biznis gerai eina,

nevyko. Mintys tokios placzios 
placzios ir gražios. O ežia joms 
visoms lyg per adatos skylėto 
pro žodžiu prasme reikia pra
lysti. Ir iszlenda jos sulamdy
tos, paniurusios, nuobodžios,

, • i i • i • j • I kaip deszimti svk girdėta pa-kur ju laukia, kur joms atėjus - ‘ 1
pradžiugs ir nurims.

Ir kaž koks neaiszkus kruti
nėjo gimė jam. troszkimas. No
rėjosi' kaž kai padaryt, ar k a 
prisimint, ka senai, senai, dar 
mažutėlis vaikezas būdamas 
amžinai pamirszo.

Žiuri jis tolyn, žiuri, dairosi 
ir sau pats vienas szypsosi, 
szypsosi kaip priesz veidroli 
st o vedamas.

Ir gimė nepergalimas trosz- 
kirnas: užsimerkti kuo 
g-iau krūtinėn ingriebti 
pasispardyit, kaiip daro koks, 
kuinus, laisvas, jungo nematęs, 
didžiųjų giriu briedis. Pasileis
ti skersai laukus. Bėgti be ke
lio, ibe tako. Tiesiai ai* vin
giais, vistiek. Tik tolyn in lau
ko viduri. Ir ten rodos jis kar
tu su stebuklingais' ore kyban- 
cziais skamibueziais, veverse- 
liais, isz-sprogusiais karklais 
ir ipųsvinais szlaiten skuban- 
cziais upeliais, ras, supras, pa
žins kaž ka, kas suteiks sopan- 
rzios, gilios laimes. Ir bus bai
su nuo džiaugsmo, apie kuri 
prisiminus ir dabar isz kruti
nės veržiasi galingas garsas. 
Ir jis nežino kaip iszeitu, jei 
jis suriktu, ar subaubtu, ar su
žvengtu. Aiszku jam, kad nie
kas jo nesupras. Tik gal misz- 
kelio aidas meiliai savo' lop- 
szelin paimtu jo szirdies gar
są supti, liūliuoti glūdumoje 
auklėti!

❖ O

dau-
oro,

Ir kuomet Gabriukas, kaž 
kaip nepatogiai kampelyje ant 
savo skryneles patiesės popie- 
ra, kurios viražui buvo prilip
dytas apskritas geliu vainikė
lis su viduryje jo laisz'kai ne- 
szaneziu karveliu, stengėsi ra- 
szyti laiszka, jam tas baisiai

saka.
Aplinkui draugam^ klykiant 

ir nuolat kliudant raszyti jis 
jau kelinta syk seilino molyno 
paiszelio smaila-gali ir vis vel
tui. Tik liežuvis ir lupos susi
tepė. i

Jis prisiminė kaip kuopos 
rasztininkas vienam nemokan- 
cziam raszo namo ■ laiszka ir 
prisiminė kaip tas laisžkas 
rasztininkui puikiai vyko. Ten 
buvo pradėta žodžiu “kadan
gi.”'

Ir dabar jis irgi taip “ m au
driai ” (net nusiszypsojo pa
manęs, kaip bus puiku) ir pra
dėjo:

“Kadangi dabar Velykos,’ 
tai sveikinu su, su szventem, 
taip su szventem ir linkeju,... 
Ir jam taip sunku pasidaro:

Žodžiai graužai, žodžiai 
skiedos. Ir nėr kaip pasakot, 
kas dedasi krutinėjo:

Iszkaito kakta, pirsztai vir
pėjo kada jis glamžė taip stro
piai iszvcstais žodžiais nuraiz- 
gyta lapuku, kuriame skrido 
karvelis su laiszku snapelyje.

* * *
— Tai Gabriuko neleido? 

Klausia ta pati Jievute, kuriai 
nevykęs “Kadangi” sulaikė 
sveikinimą.

Pakluonių tvoros, toliau ke
liūta kur butu Jievute ji pama- 
czius, kiek sykiu J ievutes akim 
nugraužtos. Ir ji nuoszaliai su
tikus Gabriuko dranga, nedrą
siai užkalbino ji, užkaito, -su 
miszo. Norėjo kaž ka* pasakyti 
vėl susilaiko.

Ir sau nelauktai, iszeme isz 
kiszeniaus* raudona Velykų 
kiauszini ir tarė:

— Gabriukui!
— A, dokui, nuvesziu. Tik,

kad nesurtaiszkyczia, juokavo 
Gabriuko laimingesnis drau
gas.

Ir dar labiau paraudo Jievu
te. Ji butu gatava atimti kiau
szini, taip juokingai jai rodėsi 
szis žingsnis.

Bet jau vėlu. Geriau juokais 
nuverst visa.

— O atiduosiu, 
dens lasza, sveika 
nebijok! Sake jis.

* *
— Žiūrėk! Jam merga kiau

szini atsiuntė. Cha-cha!
— Kiauszini!
— Ir dar raudona, bracz!
— Tur but paperas, a?
Klykė visi -Gabriuko drau

gai sužinoja szi juokinga nuo- 
tiki.

Jisgi, nuo visu paszaipas 
kentėdamas, pasidarė staiga 
dravus, pirma to nebuvo, tik 
kai vienas likdavo, maloniai, 
maloniai prisiminė dovana.

Inde jo raudonąjį kiauszini 
in skrynele, kurioje veik dau
giau nieko nebuvo kaip tik su- 
driskus kelnepuse (kita senai 
autais suavėta), “Alberto” ta
bokos dėželės ir smulkmenos.

Eina kur ar dirba kai Gabriu
kas rimtu veidu.

Ir sztai staiga prisimina do
vana!

1 Ir nusavinta veidas, akys su
žiba džiaugsmu, kurio niekam 
jis nenori rodyti.

Tik retkareziais jis gali sa
vo Velykine dovana matyti, 
nes baisiai draugu paszaipos 
inkyrejo.

Ir nedauže, nelupo jis raudo
nojo kiauszinio. Nes žinojo, nu
lupsi, paprasta tryni ir 'balty
mą rasi.

Ir nebūta raudonojo Velykų 
kiauszinio, lipsznios ir juokin
gos Jievutes dovaneles! Del 
kurios tiek paszaipu pakelta. 
Ir nepavydėjo Gabriukas žmo
ni ems, kuriu gyvenime nieko 
tokio juokingo neatsitinka, 
kaip dabar jam atsitiko.

------GALAS------

kaip van- 
atiduosiu,

pradėjo katra priesz Lietuva.
Utarninke pripuola Szv. 

Jurgio, o Tautiszka Vardine: 
Tolivaisza. Ir ta diena: 1791 
m., gimė penkioliktas Ameri
kos Prezidentas James Bucha
nan, jis buvo nevedąs, visa 
tvarka Prezidento namuose ve- 
de jo sesers duktė Harriet 
Lane, jos tėveliai pasimirė kai 
ji buvo maža mergaite, tai ji 
pas savo dede James Buchanan 
gyveno; 1290 m., Kryžeiviai 
sunaikino Lietuviu pili Kaline.

Seredoj pripuola Szv. 
Fidelijuszo, o Tautiszka Var
dine: Bartine. Ir ta dienai: 1951 
m., Prez. Hamy Trumanas pa
vartojo szimta dvideszimts ke
turis žodžius ir su tais žodžiais 
paszalino Generolą Dauglas 
MacArthuri isz keturiu labai 
svarbiu ir garbes vertu vietų; 
1308 m., susitaikydamas su 
Kr^žinocziais didysis Kuni- 
gaiksztis Vytautas pažadėjo

Tamaqua, Pa. —
Musu sena “Saules” skaityto
ja, ponia Mairgareta Czeszkevi- 
cziene, nuo 160 Penu uly., kuri 
gydėsi in Einstein Medical 
Center ligonbute, Philadelfijo- 
je, pasimirė pareita Subatos 
vakara 9:55 valanda. Velione 
nesveikavo per du metu. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
1900 metuose in Tamakves 
miestą. Jos vyras Petras, kuris 
laike buezerne mieste, mirė 
1945 m. Paliko dideliame, nu
liūdime: sunu Jurgi isz Wil
mington, Del., duktere Ida, pa
ti William Larmour, Philadel
phia; broli Joną Bukota . isz 
Zion Grove, taipgi tris anukus. 
Laidojo Seredos ryta su apie
gomis in SS. Petro ir Povilo 
bažnyczioje devinta valanda 
palaidota in Szv. Jurgiio' pa
rapijos kapinėse Shenadoryje 
—Amžina atilsi!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

For a STAY-CLEAN KITCHEN 
nothing measures up to Electric Cooking

Walls—curtains—ceilings do stay brighter longer, when you cook the 
clean, electric way with a modern electric range.

Your kitchen will really shine, when soot no longer spoils its appearance 
... and you’ll be brighter and more cheerful, too, when meal-time doesn’t 
bring “scrub-time” with it. A modern, automatic electric range saves you 
time and effort in meal preparation—and in cleaning up afterwards, too!

Remember—For a Stay-Clean Kitchen, Nothing Measures Up to 
’ Electric Cooking. _

See the new electric ranges at your local dealers . •. and 

cook
LIVE BETTER..^ Electrically

t




