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[sz Amerikos “Motinos VDiena” PREZIDENTAS
PRASZO PUS-

EISENHOWERIO
PAREIKALAVIMAI

SOVIETAMS
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris, atsakydamas in Sovietu 
Rusijos pasiulinima del taikos 
derybų, yra nustatęs szeszis 
pareikalavimus.

Pradžia tu derybų, rodos, 
graži ir gera, belaisviu maini
kavimas. Tautu Sanjunga, net 
ir Rusija vienbalsiai nubalsa
vo pradėti tokias derybas del 
taikos.

Prezidentas Eisenhoweris 
praszo aiszkiu atsakymu in ke
lis klausimus isz Rusijos. Jis 
pastate szeszis pareikalavimus 
pirm negu tokios derybos bus 
užvestos tarp Rytu ir Vakaru:

1— Taika ir laisvi rinkimai 
Suvienytoje Korėjoje.

2— Pabaiga Raudonųjų užsi
puolimu in Malaya ir Indo Ki
nijoje, kur raudonieji dabar 
atnaujino savo užsipuolimus.

3— Kad Tautu Sanjunga 
butu ingaliota prižiūrėti visu 
krasztu nusiginklavimo tvar
ka.

4— Kad Vokietija turėtu 
proga laikyti nesuvaržytus, 
laisvus rinkimus.

5— Kad Rytu krasztams bu
tu pavėlinta pasirinkti savo 
valdžia.

C—Taikos sutartis Austri
jai.

Prezidentas Eisenhoweris 
sako kad jeigu visi szitie jo pa- 
leikalavimai bus iszpildyti, tai 
tada, ir tik tada bus galima 
vesti derybas del viso svieto 
taikos.

TELEFONO
STRAIKOS BAIGTOS

NEWARK, N. J. — Septyni 
tukstancziai telefono kompani
jos darbininku buvo per kelias 
sanvaites ežia sustraikave. Jie 
reikalavo daugiau pedes.

Po keliu sanvaieziu ilgu de
rybų ir mitingu, buvo susitai
kinta kai kompanija sutiko pa
kelti visiems algas dvejais do
leriais ant sanvaites. Vieni 
gaus du doleriū, kiti tris dole
rius per sanvaite daugiau al
gos, pareinant nuo kiek laiko 
jie yra iszdirbe.

Kontraktas padarytas ant 
vienu metu ir prasidėjo Gegu
žio (May) treczia diena. Kai 
kurie darbininkai gaus penkis 
dolerius per sanvaite daugiau.

Telefono kompanija kaip tik 
tiek daugiau buvo pasiulinus 
priesz straikas bet unija nesu
tiko. Dabar po tu visai nereika
lingu straiku darbininkai suti
ko ant tiek, kiek kompanija 
buvo pirmiau siulinus. .

Matyti kad visi ežia nuken
tėjo visai už dyka, darbininkai 
isz j edes iszejo, žmonėms buvo 
vargas su telefonais ir niekas

Nedelioj pripuola “Moti
no Diena.” Pasaldykite jai 
taja diena josios gyvenime 
savo maloniu pasielgimu ir

nieko daugiau negavo, ka butu I 
gave be tu straiku.

PUODUKAS i
KAVOS $14,0001

DECATUR, NEB. — Du va- 
giai lauke kol Decatur bankos 
kasierius iszejo isz bankos ka- ' 
vos iszsigerti. Jiedu tada inejo 
in banka ir su atprovintais re
volveriais apvogė tris moteris 
bankos darbininkes.

Jiedu gavo apie keturiolika 
tukstaneziu doleriu. Bet kasie
rius H. C. Larson, sugryžes ir 
apžiūrėjęs bankos likusius pi
nigus policijantams pasakė 
kad tiedu vagiai per savo 
strioka paliko daug daugiau 
negu iszsinesze.

Tuo lai ku labai lijo, ir tiedu 
vagiai su savo grobia dingo 
audroje. Niekas nežino ar jiedu 
turėjo kita dranga, kuris gal 
ju lauke automobilyje, nes nie
kas nemate automobiliaus sza- 
lia bankos.

BOMBNESZIS I 
NUKRITO, SUDEGEį

SAN ANTONIO, TEXAS. - : 
B-29 bombneszis nukrito ir su-1 
dege, apie szeszios mylios nuo 
San Antonio miesto. Deszimts

I lakunu žuvo szitoje nelaimėje.
Penki kiti suspėjo iszszokti 

ir nusileido su parasziutais.
Charles Smith, kuris mate 

kai tas bombneszis nukrito, sa
ko kad vienas jo inžinas užsi
degė ir paskui tas keturiu in- 
žinu bombneszis pradėjo kristi. 
Jis kelis sykius apsivertė ant 
žemes pirm negu sustojo ir su- 

| dege.
Devyni lavonai buvo surasti 

to eroplano sudegusiose lieka
nose. Paskui, kiek vėliau ir ki
tas, baisiai sudegęs lavonas 

meile. O jeigu jau randasi 
po žemele, tai “Atminke Ja, 
sukalbėk kelis poterėlius už 
juos Duszia!” 

buvo surastas.
Tas B-29 bombneszis buvo 

isz Randolph Air bazes. Armi
ja vardus žuvusiu nepaskelbs 
kol ju giminės bus praneszta.

35 AMERIKIECZIAI 
BELAISVIAI

Nori Gryszti Pas 
Savuosius

TRAVIS AIR BASE, CA- 
LIF. — Trisdeszimts penki 
Amerikiecziai kareiviai, be
laisviai, kurie yra pergyvene 
baisius sunkumus Komunistu 
nelaisvėje, dabar sako kad jie 
nieko taip nenori, kaip kuo 
greieziausiai gryžti namo pas 
savuosius.

Didelis C-97 prekybinis ero- 
planas juos atveže isz Tokyo 
in mažiau kaip trisdeszimts 
szeszias v^andas. Isz Califor- 
nijos kiti eroplanai iszvežiuos 
tuos kareivius in ju namus.

Vieni patys iszlipo isz to ero
plano, kiti buvo slaugiu ir 
daktaru iszneszti.

Antras tekis eroplanas va
kar iszskrido isz Tokyo ir le
kia taip pat in California.

Keli Amerikiecziai kareiviai 
nelaisvėje buvo Komunistu 
“atversti” ir dabar jie remia 
Komunizmą. Armijos sztabas 
tuos ke’is kareivius pasius in 
Valley Forge, Pa., ligonine, 
kur bus stengiamasi juos isz- 
gydyti. Armijos sztabas gerai 
žino kad Komunistai su savo 
propaganda stengiesi visus 
Amerikieczius belaisvius inti- 
kinti kad Komunizmas yra ge
ras ir kad kapitalizmas yra 
žmonių isznaudotojas.

Bet tokiu, Komunizmu už- 
kriestu Amerikiecziu kareiviu 
randasi tik keli.

‘SZESZTO BILIJONO
WASHINGTON, D. C. —

Prezidentas Dwight Eisenho
weris Kongreso praszo $5,828,- 
000,000 del Užsienio pagelbos 
del sziu metu. Nors iszrodo 
daug pinigu bet tai $1,772,000,- 
000 mažiau negu buvęs Prez. 
Harry Trumanas buvo pasky
ręs.

Generolas Cmar Bradley re
mia szita Prez. Eisenhowerio 
inneszima, sakydamas kad ta 
pagelba yra labai reikalinga.

Pagrindine szitos pagelbos 
priežastis yra priesz Sovietu 

I Rusija. Isz viso buvo jau pir
miau nutarta paskirti apie 
$5,250,000,000 del kariszku 
ginklu del musu draugu, Ali- 
jantu Europoje.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
nežiūrint visu kalbu apie tai
ka, mes dabar negalime ramiai 
sėdėti ir laukti, kol Rusija nu
tars koki žingsni ji ims. Mes 
turime ginkluotis ir savo drau
gus apginkluoti.

Amerikos Sekretorius Dulles 
sako kad jeigu kokia klaida 
buvo padaryta, tai ta klaida 
yra kad ne gana pinigu Prezi
dentas Eisenhoweris isz Kon- 

' greso prasze. Jis sako kad jam 
Į iszrcdo kad daug daugiau pi
nigu reiketu paskirti del szito 
apsiginklavimo.

BAŽNYCZIOS LAN
GAI ISZDAUŽYTI

PHILADELPHIA, PA. — 
\ Vaikai ar kokie nenaudėliai 
iszdauže net trisdeszimts langu 
Protestcnu Apiskopalu bažny- 
czioje, ant Allegheny Avenue.

Klebonas W. Hamilton Au- 
I lenbach sako kad iszrodo kad 

tie langai buvo tu paežiu ne
naudėliu iszdaužyti, kurie ana 
sanvante dideli langa toje baž- 
ny ežioje iszmusze su akmeni
mis.

Per keletą pastarųjų metu 
daug iszkadcs buvo padaryta 
apie ta bažnyczia ir klebonija, 
kaip.buvo iszrauta jauni me
džiai, iszmindžiota pieva ir pa- 
nasziai. Pernai iszkados buvo 
padaryta už daugiau kaip ke
turis szimtus doleriu.

Klebonas, Kunigužis Aulen- 
bach sako kad jis negali su
prasti kas tokia iszkada daro 
ir kcdel. Jis yra klebonas dvie
ju bažnycziu toje apylinkėje.

SVIESTO SVARAS
15 CENTU

WASHINGTON, D. C. — 
Armija perka penkios de- 

: szimts milijonu svaru sviesto 
isz valdžios už penkiolika cen- 

j tu ant svaro.
Valdžia patrotys $26,000,000 

ant szito biznio, nes valdžia 
nuo farmeriu ta sviesta pirko 
už szeszios deszimts septynis 
centus ant svaro.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

8‘ŽUVO ANT
I VIESZKELIU
I  . J .t

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys žmones žuvo automobi
liu nelaimėse ir isz viso apie 
asztuoni žuvo tokiose nelai
mėse per viena diena ir nakti 
Philade’phijcs apylinkėje.

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Ponia Margaret Ga
ger nuo Delsea Drive, Dias 
Creek, N. J., buvo užmuszta 
apie treczia valanda isz ryto 
kai automobilius sudužo in til
ta apie szeszios mylios nuo jos 
namu. Jos du sunai Martin 
Blazer, asztuoniolikos metu 
amžiaus ir Nicholas Blazer, de
vyniolikos metu amžiaus buvo 
nuveszti in Burdette Tomlin 
Memorial ligonine. Jie pavo
jingai sužeisti.

Policijantai sako kad ju au- 
tcmcbilius nubėgo nuo viesz- 
kelio prie užsisukimo. Jie dar 
nežino kuris ta automobiliu 
vairavo.

Du jurininkai važiavo ant 
motorciklio ir apsivertė apie 
vienuolikta valanda vakare.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Horace Cochburn buvo 
draiverys ir to motorciklio sa
vininkas buvo dvideszimts vie
no meto amžiaus Bernard 
Watt. Jiedu susimusze su au
tomobiliu ir buvo iszmesti ant 
vieszkelio. »

Apie penkios deszimts metu 
| amžiaus žmogus buvo troko su
važinėtas ant Industrial viesz
kelio. Jis pasimirė in Taylor 
ligonine apie pirma valanda 
isz ryto. Ligonines daktarai 
negalėjo jo vardo sužinoti 
pirm negu jis pasimirė. Troko 
draiverys buvo James C. 
Campbell.

Dvieju metu amžiaus San
dra Neil buvo sutrinta kai ji 
inbego in troka ant42 ulyczios 
ir Fairmount Ave. Ja greitai 
nuveže in Presbyterian ligoni
ne bet ji jau buvo negyva.

Trijų met Francis J. Rogers 
buvo troko suvažinėtas ant 
Vare ulyczios. To troko draive
rys, dvideszimts penkių metu 
amžiaus Serafine Raffael pa
sakė policijantams kad tas vai
kas su savo broliu bovinosi ant 
ulyczios ir staiga inbego in jo 
troka. Jis savo troka pasuko in 
szona ir nors viena isz ju isz- 
gelbejo, bet negalėjo gana 
greitai pasukti savo troka ir ta 
vaika suvažinėjo.

Szesziu metu amžiaus Karen 
Jaffe buvo suvažinėta prie 
Szesztos ulyczios ir Oregon 
Avenue.

Asztuoniolikos metu am
žiaus William Lindsey pasimi
rė Nazareth ligoninėje apie pu
se pc trijų isz ryto, kai jis bu
vo mirtinai sužeistas automo- 
tiliaus nelaimėje ta pati ryta, 
netoli nuo Torresdale ir Lin
den ulycziu.

Keturios deszimts devynių 
metu amžiaus Ponia Betty Vir
ginia Parsons isz Georgetown, 
Delaware, pasimirė po szesziu 
valandų, kai jos automobilius 
susikūlė su troku netoli jos na
mu.

AUTOMOBILIUS ANGUIJOS UŽSIENIO 
SUDUŽO IN MEDI SEKRETORIUI 

----- ANTRA OPERACIJA
2 Kareiviai Užsimusze ----

FRONT ROYAL, VA. —
Du kareiviai isz Pittsburgh 

apylinkes gryžo in Fort Bragg, 
North Carolina. Ju automobi
lius paslydo nuo vieszkelio ir 
sudužo in medi. Du ant sykio 
buvo užmuszti. Treczias buvo 
labai sužeistas.

Žuvusieji buvo dvideszimts 
metu amžiaus John E. Jurash 
isz Creighton, Pa., ir teipgi 
dvideszimts metu amžiaus /
Charles Garrett, isz West Et
na, Pa. Jiedu buvo sutrinti, kai 
automobiliaus stogas buvo in- 
stumtas.

Treczias kareivis, asztuonio- 
likcs metu amžiaus Ronald W. 
Schwirian, isz Etna buvo labai 
sužeistas. Jis buvo nuvesztas 
in Winchester Memorial ligo
nine.

Visi trys jauni kareiviai bu- | 
vo ant trijų dienu paso ir sku
binosi in laika sugryžti. Poli
cijantai sako kad jie per savo 
greita važiavima neužmato už- j 
sisukima ant vieszkelio ir taip 
ta nelaime atsitiko.

ILE De FRANCE LAI
VAS NEISZPLAUKE

—

Laivo Virszininkai 
Sustraikavo

LE HAVRE, PRANCŪZI
JA. — Didelis ir pucsznus 
Prancūzu “U de France” lai
vas neiszplauke isz savo uos
to, Le Havre, kai to laivo vir
szininkai sustraikavo del di
desnes algos ir trumpesniu 
darbo valandų.

Kitas, Prancūzu naujausias 
laivas gal teipgi negales isz- 
plaukti del tu straiku. Laivas 
“Antiles” jau yra pasirengęs 
iszplaukti in West Indies, bet 
dabar iszrodo kad ir jis turės 
pasilikti uoste.

Penki szimtai penkios de
szimts penki keleiviai yra isz- 
sipirke tikietus ant to “H de 
France” laivo, ir dabar turi 
laukti kol straikos bus užbaig
tos. Szimtas szeszios deszimts 

penki kiti keleiviai laukia to 
laivo in Southampton.

Kai kurie gavo vietos ant 
“Queen Elizabeth” laivo ku
ris plaukia in Amerika.

Straikuojantieji darbininkai 
reikalauja keturios deszimts 
valandų darbo per sanvaite no
ri gauti devynias dienas ant 
menesio atostogų. Dabar jie 
dirba keturios deszimts asz- 
tuonias valandas per sanvaites 
ir gauna tik szeszias dienas 
ant menesio atostogų. *

SKAITYKIT
^’“SAULE”^ 

PLATINKIT!

Anthony Eden Labai 
Serga

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Užsienio Sekretorius 
labai pavojingai yra susirgęs. 
Jam jau antra operacija yra 
reikalinga, nors daktarai sako 
kad jis, kiek galima pasakyti, 
dar gerai laikosi. .,1

Penkios deszimts penkių me
tu amžiaus Anthony Eden tu
rėjo didele operacija Balan
džio (April) dvylikta diena. 
Bet dabar daktarai sako kad 
reikia antra operacija padary
ti. '■

Daktarai sako kad jis jau se
niai ta liga serga ir iki sziol 
daktaru neprisileido, sakyda
mas kad tai niekis, kad jis 
sveikas.

CHURCHILLIS NORI 
TARTIS SU RUSIJA

Sako Dabar Tinkamas 
Laikas Deryboms

LONDON. ANGLIJA. — 
Anglijos Premieras, Ministeris 
Sir Winston Churchillis, sako 
kad jis mielu noru sutiktu da
bar su Sovietu Rusijos valdo
vais pasitarti ir pasiszneketi, 
jeigu tekios derybos butu už
vestos.

Jis Taryboje buvo užklaus
tas apie Sovietu iszsireiszkima 
“Pravda” laikrasztyje, kad 
Sovietai yra pasirenge užvesti 
tokias derybas.

“Asz esu perskaitęs “Prav- 
des” redakcijos straipsni, Ba
landžio (April) dvideszimts 
penkta diena,” sake Ministe
ris Sir W. Churchillis, “asz su 
mielu noru steeziau in tokias 
derybas, jeigu tik Sovietai sa
vo žodi iszlaikys. ’ ’ __

Jis toliau sake kad jis vėliau 
daug pilniau ir aiszkiau Tary
bai paaiszkins jo paties nusi
statymą, bet dabar visi turi 
laukti ir pažiūrėti ar Sovietai 
tiktai plepa, ar tikrai nori tar
tis.

EISENHOWERIS NE
NORI PUOSZNAUS 

LAIVO

Sako Per Daug Kasz- 
tuoja Ta Laiva

Užlaikyti ’
WASHINGTON, D. C. — 

Prez. Eisenhoweris yra davės 
insakyma, kad jis nenori ir ne
naudos Prezidentiszko laivo 
“Williamsburgh”. Jis sako 
kad per daug tokis laivas kasz- 
tuoja ir jam jo nereikia.

Laivas bus padėtas in szali 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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MOTINU DIENA

Auganczio jaunimo svajones 
alpie ateiti yra pa.nasziosi sap
nams, kuriu gražumas baigiasi 
pabudus.

-————— • ,
. Musu jaunimas žiuri in atei
ti su pusiau primerktomis aki
mis. Kartais jis žiuri iii pa
veikslus, in meno darbus, ir 
jaucziasi tu kuriniu žmonėms 
lygus.

” * • "
Tai gražios, nors tusziczios. 

■svajones, panaszios sapnams. 
Bet daug geriau tuszczias sva
jones svajoti, negu visai sva
jonių neturėti.

' • •
Jaunos merginos svajoja 

apie groži, apie turtą., alpie 
gražu vyra. Tai teipgi sladaus 
miego sapnai, tuszczios svajo
nes-, bet visgi svajones.

Žmogus lie svajonių yra nu
miręs lavonas.

Bet motinos svajones yra ki
tokios.

Motina sėdi su kūdikiu ant 
keliu ir svajoja ne apie savo, 
bet apie savo kūdikio ateiti. Ji 
sau jau nieko netrokszta. Jai 
tik tas kūdikėlis ir jo ateitis 
telberupi.

1 • •

Visos jos svajones yra. siu- 
1‘isztos su to kūdikėlio ateitimi. 
Jis bus didelis, gražus, garsus1, 
geras, mokytas, isztikimas. Jis 
gaus- viską ko ji norėjo ir nega
vo-. Jis jos ateitis.

Koks laimingas butu visu 
gyvenimas jeigu motinos sva
jones iszsipildytu!

• •

Bet, deja, taip ant slzio svie
to nėra. Daugeliui motinu szir- 
dys tyliai verkia, nes ju sva
jones, ju troszkimai nerado 
atgarsio savo vaiku szirdyse.

Bet net ir tada, ir tokiais 
atvejais, motinos nesiliauja ti
kėjusios, kad ju sūnūs palaidū
nai grysz in gera kelia.

Musu laikras'zicziai baisiai 
daug raszo apie pailėisltuves, 
apie neisztikimas moteris, apie 
žmogžudės, apie meilužes, ku
rios skraido nuo vienos meiles 
prie kitos, kurios inkvepia dai
nius, poetus, kurios mindžioja, 
szirdis ir velka per purvyną 
garsius vardus.

• o t _____ • * •• •

Bėt tie patys raszytojai ma
žai k a raszo apie isztikimas 
žmonas, geras motinas. Apie 
tokias sunku raszyti!

Apie gražuole, palaidūne, 
isztvirkele Cleopatra yra tuks- 
taneziai knygų paraszytu. O 
apie Cornelia., Gracchi vaiku 
motina tik didesniose istorijos 
knygose rasime keliais eilutes. 
Ji buvo isztikima žmona ir ge
ra motina ir uiž tai nėra kas

• apie ja raszyti.

Aipie isztikimybe sunku ra
ižyti, nes isztikimybe nesuke
lia jokiu aistru, nesubuntavoja. 
žmones, nesudegina miestus, 
nesiunczia. vyrus in karo lauka 
žudyti ir žūti.

Motinos kova, su vaiku ligo- 
misi ne naujienos raszytojui ar

laikrasztininkui. Kad motina 
sumazgojo visas leksztes, pa
guldė vaikus, juos gražiai ir 
gerai užklojo ir paskui visa 
nakti nemiegojo, budėjo kai 
vienas isz tu vaiku susirgo vi
sai netinka musu laikrasz- 
cziams.

Gerumas, isztikimnmas tai 
yra sielos dalykas. O musu ra
szytojai sielos dalyku nesu
pranta.

Tai geros motinos, kaip tavo 
ir ma.no motina.yra musu laik- 
raszt in inkams nesupranta i uos. 
Ir ka gi galima isz ju tikėtis? 
Juk musu motinos nieko dau
giau nėra padariusios kaip vi
sa. svietą iszgei'bejusiosi nuo 
pražūties!

Tik tada musu laikrasztinin- 
kai raszo apie kova lovoje, kai 
tenai randasi gražuole paleis
tuve ar kokis palaidūnas. O jie 
nežino ar nenori žinoti apie ta 
kova tokioje lovoje, kuria mo
tina, sau. vienu viena vede su 
liga, kuri kamavo jos vaikuti, 
kai ji isiu giltine kovojo del ta
vo gyvasties.O jos ginklai bu
vo tik viltis, meile ir malda.

Tikrai sarmata, kad mes tu
rime paskirti viena diena Mo
tinai, kai kiekviena, diena tu
rėtu mums būti “Motinos Die
nai!” «

Motina, viską paaukoja, ir 
nieko nesitiki tik tarnauti ir 
mylėti. y

Motina yra tokia brangi, 
kad kiekvienam lik viena skir
ta.. Kitos jau nesusilauksime.

Pypkes Durnai

“Mama”
Isz savo vargo pastate ji mums 

narna,
Visi akmens jos prakaitu 

nuplauti,
Basoms kojoms sekem ten mes 

savo mama,
Pieveleje ji sustoja mus 

palaukti.
Kol paaugom, linksmai bėgom 

paskui mama,
Kartu klaupem ten prie suolo 

vakare,
Ant sienos žiūrėjom in kryžuti 

maža
Taip ramu, ramu, tylu ežia, 

mus name.
Ji verke, szuo lojo vaikam 

skrendant svetur.
Mamai palikom mes tik vargo 

namus,
Sziandien jai siuneziam savo 

meile isz kitur
Mama bueziuoja mus bėgiotus 

takus.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -ik o Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą,
Velniszka Maluna,
* ■

Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.
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(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

pensiskiriant Baptistas tarė:
— Reginaldai, neužmirszik 

kaip duoti gandu, kuri iszmo- 
kome; dabar tas nuims gali bū
ti reikalingu.

Reginaldas prižadėjo ta, at
minti.

— Asz tau patariu dar vie
na, dalyka, kalbėjo toliau Bap
tistais, laikykis visuomet su 
Kares Ereliu, nes judvieji pri
siekėte būti broliais; todėl jei 
Kar es Erelys pakiiutu in ne
laime, tai tu turi ji ginti, o jei 
ji užmusztu, tai ir tu turi mir
ti drauge su juo.

— O! Atszove karsztai Re
ginaldas, asz ir ipats apie ta 
maniau. Delavarai nepasakis, 
kad ju vado pririnktasis brolis 
apleido ji! Apie davimu gando 
irgi neužmirsziu. Lik szeikas!

Po tu žodžiu jiedu persisky
rė.

Kares Erelys su pulkeliu sa
vo žmonių ženge tolyn in ry
tus, neisztardamas ne žodžio. 
Ant jo kaktos briežesi mintys 
ir jis kartais nuo karto stovinė
jo, prisildausydamas, ar nesi
girdi kas, ir žiūrėdamas in 
kiekviena prasikisizusi kalneli. 
Kelione tęsęsi 'lie sustojimo ir 
pasistiprinimo nuo pat ryto; 
Reginaldas labai buvo nuilsės, 
iszalkes ir apsilpnejes nuo 
saules kaitros.

Staiga Kares Erelys susto
jo, riktelėjo, dantis sukandės 
ir iszsitiese ant. žemes, kaip il
gas. Kaires Erelys prislinko 
prie Reginaldo ir kuždėjo ro
dydamas in virszu tolimo kal
no:

— Ten yra žmonos.
Reginaldas akylai ome žiū

rėtis tenlink/kur rode vadas, 
bet nieko nemato; ant galo pri
dengė akis ranka, bet ir teip 
nieko nematydamas, pakratė 
galva su netikėjimu.

Kares Erelys nusijuokė.
— Akys mano brolio, tarė

Price $2.30 s,“e p“i"‘
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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vadas, yra geros, tik nėra pra
tusios žiūrėti in placzius tyrus. 
Tegul tik brolis pasiekia savo 
raganiszkaja stikline dūdele ir 
pažiūri per ja.

Vienas dirstelėjimas per žiū
rima pritvirtino Reginaldai, 
jog Kares Erelys teisybe kal
bėjo.

— Teisybe, suszuko Regi
naldas, matau juos; yra ju trys 
raiti besiyaika taurus.

— Gerai, tarė Kares Ere
lys, laikyk ilgiau stikline dū
dele, tegul ji posakis, ar indi- 
jonai isznyks ar ju ten rasis 
daugiau.

Už keliu minui u Reginaldas 
paipa.sa.kojo, kad indijonai isz- 
nyko už kalno ir daugiau ne
pasirodo nei vienas. Iszgirdes 
ta. Kares Erelys paszoko ir to
re:

— Dabar neužilgio gales 
mano brolis gerti szaltinio van
deni ir atsilsėti; pavėsis ir van
duo yra netoli.

Už puses adynos priėjo jie 
gražia žalia, giria, per kuria te
kėjo upelis tyro kaip kriszto- 
las vandens. Czia susėdo pasil
sėti, užkando kiek džiovintos 
tauro mėsos, ir, pasistiprinę, 
judinėsi toliau paskui savo ne
nuilstanti vada.

Dabar jiems prisėjo eiti per 
kainuotus laukus, per gilius, 
vandens isznesztus grovius. 
Kiekviename tokiame griovy
je Kares Erelys apsistojo ir su 
didžiausiu akylumu prisižiuri- 
nejo ii e doms tauru ir kitokiu 
žvėrių.

Ant galo inejo iii dideli in- 
kloni, apgaubta auksztais 
krantais, per kurio vidurį bego 
platus upelis su krantais apžė
lusiais alksniais, popeliais ir 
beržais. Kares Erelys pasakė, 
kad ji ima neiszpasakytas 
džiaugsmas, jog niekam nema
tant jie dasigavo in .seita vieta. 
Paskui, 'perskyrė jis savo žmo
nes! in dvi dalis ir sustatė juos 
abis'žaliai teip, kad ju r niekas 
negalėjo matyti tankumoje; jie 
gi gražiai galėjo matyti kiek
viena praeinanti.

Kita dais, kurioje buvo Bap
tistas, turėjo paliepima užeiti 
Dakotams isz užpakalio ir kai]) 
juos Kares Erelys intrauks in 
kilpas, užpulti ant ju isz prie- 
szingos puses. Po ilgai ir sun
kiai kelionei Baptistas pamate 
priesza. ir, apsistojęs tinkamo
je vietoje, lauke sukalbėto 
ženklo.

Pirma1 negu pamatysime su
sirėmimą Delavaru su Dabo
tais, turime gryžti in vieta, kur . . . c.Osagai, paėmė Olitipa, nuėjo 
szalin, viską sugriovė ir palike z O i
u'žmuszt uosius.

Vingenundas

Ka tik-Osagams pasitraukus 
nuo vietos mus'zio, atėjo ten 
Vingenundas ir prisiartinęs 
prie vietos, kur buvo Olitipos

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szveft- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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szetra, nutirpo visas ir stojo 
kai]i stulpas, nepasikrutinda
mas isz vietos. Jis mate, kas 
ežia neseniai dėjosi; mate, kad 
visas kaimas isznaikintas ir, 
pažiurėjus ant to visko szirdis 
jo apsiliejo kraujais. Nelaime 
jam rodėsi didesne, negu ji tik
rai buvo. Jis mane, kad Kares 
Erelys ir Olitipa, ir visa gimi
ne Delavaru su baltaisiais visi 
iki vienam iszpiauti ar in ne
laisve suimti.

Stovėjo vargszas nuliūdęs, 
žiūrėdamas ant sunaikinto sa
vo viso kaimo. Negana kad Da
kota! visus ju arklius sugriebė, 
tai dar Osagai ateje visa ju 
ka.ima isznaikino, negyvos du- 
szios' nepalikdami. Laike už
puolimo ant ju kaimo, Vinge
nundas buvo iszsiustas sekti 
kita indijonu gimine. Tas vie
nok gal tik jam ant laimes bu
vo, nes jeigu jis butu buvęs na
mie, tai hutu gynės Olitipa iki 
paskutiniam laszui savo krau
jo, bet jis jos neimtu apgynės 
nuo tokio milžiniszko skait
lį aus (Įsagu.

Atsipeikejes sziek-tiek pa
žiurėjo akimis tolyn in pla- 
czius laukus. Pasistiepė, isztie- 
se kakla kgip gerve ir atidžiai 
žiūrėjosi in sziaures pure. Ka. 
gi jis ten mate? Mate jis labai 
toli ant pažemio lyg koki tam
su būreli; tuoj pažino jis, jog 
tai buvo žmones. Suprato jis 
kad tai yra prieszas, kuris ežia 
visus iszpioves 'bėga namole. 
Numaustęs ilgai Vingenundas 
eme juos Vytis ir’besivydamas 
ant pėdsekio pažino, kad tai 
yra tie patys prieszai.

— TOLIAUŠ BUS —

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Šaule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas ~ kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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-žudžiaj; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.ll6:—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Pcleniute; 
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.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

No.140—-Apie Maža Kati Iu
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna. 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.146—Apie Auka Nihilis- _  o
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po - Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—-Apie Simus Mal- 
kiaus; Isžklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus 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—Tikrausius Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

18014—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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 Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
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.

UbV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa-, - Ų. S. A.
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Indijonu
Nelaisvėje

(Apysaka) 

(Tasa)

Misijonierius neturėjo jai 
kitokio suraminimo, kaip tik 
patarti jai atsiduoti Dievui, 
kuris veda laime 'žmonių ir ne
apleidžia ne vieno, pavedan- 
czio save jo globai. 01 i tipą pa
sidavė jo rodai ir nusikratė vi
sas juodas mislis. Matydamas 
ta misijonierius norėjo dabar 
iszeiti oran ir pažiūrėti kaip 
saugoja juos sargai nuo užpuo
limo. Netoli Olitipos szetros 
stovėjo asztuoni balti sargai, 
apsiginklavę su revolveriais ir 
peiliais už juostu. Nuo ju misi
jonierius atsižinojo, kad dvy
lika. kitu imli joniszku sargu 
stovi .ant pavojingiausios vie
tos tik per bertaini mylios at
stu nuo anos, kur laukiama 
buvo užpuolimo Dakota. Apie 
kitoiki atsargumu, nebuvo mi
nėta, kad kas galėtu juos už
dengti nuo prieszu i.s.z kitu pu
siu. Apsiraminęs tuomi misi
jonierius sugryžo in savo szet
ra. ir atsigulė migti ant tauru o o
szikvznu.

Nežinia, kaip ilgai jis miego
jo; kaip staiga .prižadino ji 
riksmas, toks baisus riksmas, 
kad jei :svki ji savo gyvenime 
iszgirdai, tai jau.neužmirszi jo 
niekuomet. Buvo tai kairszkas 
riksmas, kuri indijonai visuo
met pakelia, priesz pradesiant 
kare; jis yra panaisizus, in Eu
ropini ura, tik visai kitai]) 
skamba ir 'baisus girdėti.

Kaip tik tas riksmas pralau
žė tyla nakties, tuo visi pakilo 
ant koja. Kareiviai griebėsi už 
ginklu ir bego ton pusėn, isz 
kur pasigirdo riksmas, o mote
rys su vaikais glaudėsi prie 
senu ir įietinkaiicziu in kare. 
Kiksimas iszkilo isz antros pu
ses (Jlitipos szetros. Czia szę- 
sžiosdeszimty Osagu užpuolė 
ant mažo būrelio Delavaru sar
gybos, kuri užpulta, isz nežinių 
nespėjo prasergeti savo drau
gus. Užmusze septynis ar asz- 
tuonis De lavarus puolėsi jie 
ant kitu Delavaru, einaneziu 
isz kitos puses. Užpulti Dela- 
varai stojo gintis su ginklais 
rankose. Dabar prasidėjo kru
vina kare.

Menulis nusileido, žvaigždes 
užtemę ir besikovojanti galėjo 
viens kita atskirti tik pagal 
'baisa.

Einant kovai ant tos vietos, 
Mahega isz nežinių užėjo isz 
užpakalio su keturioms de- 
sziintims savo žmonių ir už
puolė ant Delavaiji. NiekasSAPNORIUS
I

Su 283 Paveikslais £

160 Puslapiu <!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas J Į 
ateiteje stosis. Su priedu Jį 
planatu ir visokiu burtu. Į’ 
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Pinigai reikia siusti su <Į 
užsakymu: ]!

Tiktai,. . . $1.00 į 
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Įi
/WWWWWWWWWWX 

neiszliko nuo jo ginklo; klojo 
jis viską ant žemes negyvu, 
kas tik jam po kojų pasipynė; 
skynė jis sau kelia per Delava- 
rus iki baltai dienai ir prisimu- 
sze prie szetros Olitipos. Prisi
artinęs suriko kariszku balsu 
ir niekindamas skalpais, nu
engtais žmonėms nuo gaivu, 
kurios neszicjo už savo juostos 
puolėsi prie szetros Olitipos.

Olitipa. iszgirdus riksmą 
Osagu, szoko isz lovos, klaupė 
ant keliu ir pradėjo melstis, at
siduodama apveizdai Auksz- 
czi ausie jo Dievo. Netrukus at
ėjo ir misijonierius, atsiklaupė 
szale Olitipos ir melde Dan
gaus, idant jis teiktųsi atito
linti nuo ju nelaimė. Pažino jis 
riksmą Osagu ir jausdamas., 
kokia nelaime laukia Olitipos, 
tarė jai:

— Alano mieliausias vaike
li, kaip tave atskirs nuo ma
nės, neužmirszk atsiduoti ap
veizdai Dievo. O jei nuliūdi
mas ir kentėjimai patiks tave, 
tai neužmirszk, kad atpirkėjas 
musu daugiau už mus kentėjo 
ir kad musu gyvenimas yra re
težiu kentėjimu. Geriausia gy
dykla nuo kentėjimu yra viltis 
ir tikėjimas in Dieva.

4-4-4-M-X-4-4-4-4-4-X-4-4-4-4-4-X-4-4-4-* *4*4’ |

Jeigu viena centą daugiau 
iszduosi,

Ne kaip uždirbsi, 
Tai niekados nebusi turtingu, 

Ir ant senatvės nieko 
neturėsi I 

Kožiias žmogus .turi 
apsirokuot gerai,

Kiek turi iszleist,
Pagal savo uždarbi, 

Nes jeigu daugiau iszduosi 
kaip uždirbi, 

Tai jau gero nesulauksi, 
Ii- jau nesivadysi geru 

gaspadorium.
Be apsirokavimo niekas 

negali gyventi.
. Tankiausia gaispadine 
turėdamos namine banka 

savo kiszeniuje,
Tiek isz to banko seme, 

Kol dugnas pasirodo, 
O jeigu einant gult, 

Da keletą pinigėliu kiszeniuje 
pasilieka,

Tai negali užmigt, 
Nes tas jai rupi kodėl 

neiszdave, 
Ir rytojaus sulaukus, 

Atausto ka už pinigėlius pirks.
Da.vadnas žmogus, apskaito, 
Kiek jam reikia ant naminiu 

ir kitokiu reikalu.
Toki niekad bereikalo 

e en t ei i o nei szd u o d a. 
O kiek tai turime toki m 

vargsziu, 
Kurie paima savo uždarbi

Sukatoje,
O jau Panedelyje neturi 

nei cento!
Ar-gi tekis: žmogus1 

nevargszas!
Apsiskai'tinek žmogeli 

Kaip tavo reikalai kasdieninei 
stovi.

Jeigu turi paezia, 
Turi jai pasakyti apie stovi 

savo reikalu.

Po tu žodžiu misijonierius 
iszkele rankas virszum klupan- 
ezios Olitijos ir laimino ja.

Tuo tarpu baisus džiaugsmo 
riksmas apreiszke, kad (Įsa
gams pasisekė persilaužti per 
Delavaru sargyba. Dabar in- 
vyko baisi valanda; sumisze 
žmones pradėjo vienas kita 
pinuti ir smaugti; iszkilo bai
sus užimąs, dejavimai sužeistu 
ir kriokimas mirsztancziu. 
Asztuoni baltiejie, palikti Be- 
ginaldo saugoti szetra Oliti
pos, kovojo smarkiai priesz 
Osagusi; kelis ju paguldė ant 
žemes negyvais, vienok neužil- 
gio turėjo bėgti, nesi prieszai 
neidavę jiems laiko užtaisyti 
szaudykles. Balsas Mahegos 
buvo teip baisus, kad užrėkė 
visa kova; priesz jo ginklą ne
galėjo niekas spirtis; rankoje 
turėjo jis ilga lazda, kuri in ga
la eina storyn kaip buože, o> 
ant pat ies jos galo geležinis 
gumbas iszsodytas asztriomis 
vinimis. Mahega. teip bėgant 
pryszakyje visu ir nudobiant 
kožna, kas jam po kojų pasi
pynė, du drūti baltiejie pasto
jo jam kelia puldami ant jo su 
peiliais. Smarkus indijonas at- 
szoko atgal ir dviem ypa.is sa-

Jeigu tavo pati iszmintinga, 
Tai p r i gelbės tau paezedume, 
Ir net iszhųdu vyra sulaikys,

Nuo praleidimo nereikalingai 
pinigus.

Iszmintinga moterėlė niekados 
neims ant bargo to, 

Už ka negali užmokėt be 
didelio pasiszventimo.

Geriau yra getretis keliolika 
dolerais,

Negu su szilkine drese.
Iszlaidžiai paežiai pinigu 

neduok,
Geriau in banka padek 

arba gerai paslepkie.
* * *

Asz patariu kad
Jauni Lietuviai privalo 

Paimti styriu Politiszkame 
krutėjimą,

' In savo rankas,
Ir taji Lietuvystes Laiva 

Valdyti ant Amerikoniszku 
mariu.

Senesni gyventojai, 
Kurie daug pasidarbavo 

praeityje, 
Dabar geidžia pasilsėt po 

savo darbu,- 
Ir geidžia matyt jaunesne

g ei 11 k arte d a r b u o jautės
Ant visuomeniszkosi ir 

tautiszkis dirvos.
Jus jauni vyreliai,

Turite nepaliauti būti
Lietuviais,

Turite pamesti savo biaurius 
pasielgimus ir paproezius,

Ir imtis prie darbo, 
Nes dabar ant jus puolė 

atsakomybe,
Pakelti savo1 tauta.
Neužmirszkite ir to,

Kad ir duotumėte nulupt 
sau kaili,

Tai vis pasiliksite
“foreigneriais,”

Del Amerikonu!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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vo lazdos paguldė du savo 
prieszininkus. Tas visai atome 
drąsą Delavarams ir baltiejie 
tik isztolo jau kėsinosi.

Delavarai ir baltiejie pamal
to, kad jau Osagai ima virszu, 

'bego slėptis in ardžiausia giria. 
Osagai puolė vytis ir gal butu 
visus iszpiove, jei Mahega ne
būtu ant szvilpynes suszvilpes. 
Ant balso vado visi Osagai su
sirinko aplink ji. Ne vienas ne- 
dryso prieszintis insakymams 
Alahegos*. Stovėjo visi tyliai 
glitoje sizale Olitiposi szetros. 
Alahega. perejo visa glitą, skai
tydamas kiek yrą užmusztu ir 
sužeistu; pasirodė, kad penkio
likos truko; jie buvo užmuszti. 
Nuostolis buvo baisus 'bet daug 
■baisesnis buvo Delavarams, 
kuriu daugybe buvo užmuszta 
ir net dvideszimts suimtu gy
vais, kuriems rankas ir kojas 
su r aiszi o ta k a.rkla i s.

Alahega dabar inkiszes gal
va in Olitipos szetra. misijoįno
riui prisakė iszeiti. Jis prisi
žadėjo nedaryti jokios skriau
dos* dvasiszka.mja.in, kadangi 
jis terp Osagu turėjo daugybe 
draugu; nebuvo namu, kuriuo
se jis neimtu ka. gero padaręs.

— Juodasis Tėvas tegul 
iszcina su mano žmonomis in 
rytus, nes jis czia yra. jau ne
reikalingas, tareMahega misi- 
jonieriui. Tegul jis jieszko gy
venimo Delavaru antroje pu
sėje upes; tegul juos mokina 
soti javus, arti ir kasti, o ten, 
kur Osagai medžioja, tegul ne
eina daugiau. Alano žmones 

’bus draugais Juodam jam Tė
vui tris dienas; gal teks jam 
susitikti su svetimais žmono
mis; jeigu Juodasis Tėvas ty
lės, tai savo gyvas'ti iszgelbe's, 
o jeigu prakalbęs, tai kirvelis 
prisigers jo kraujo. Kaip ma
no žmones ji apleis, tai jo lie
žuvis Ims liuesas. Pasakiau!

Czia Mahega davinėjo tyliai 
kai-kuriems Osagu jaunikai- 
cziams savo prisukimus; misi
jonierius gi ženge kelis žings
nius pirmyn ir tarė:

— Alahega yra dideliu va
du, Juodasis gi Tėvas yra silp
nu ir turi jo klausyti; bebt kol 
Juodasis Tėvas iszeis, jis nori 
kelis žodžius pasakyti, kuriuos 
vadas tegul užlaiko savo szir- 
dyje. Alahega nori paimt sau 
už moterį Olitipa; bet tegul 
Mahega atmena, kad Olitipa 
yra globoje Didžiosios Dva
sios. Alahega yra stiprus, bet 
jos vaistas (vaistu indijonai 
vadina visokias žinias burti
ninku, gydytoju ir t.t.) yra už 
ji stipresnis, Olitipa moka su
rinkti in viena, krūva saules 
ugni ir semti jos szviesa teip 
kaip dukterys Osagu semia 
vandeni viedrais. Jei Alahega. 
rūpinsis apie Oltipa, tai jam 
vesis gerai; jeigu gi jis ja nu
skriaus, tai numirs kaip szuva, 
ir vilkai neszios jo kaulus. Ęa- 

v sakiau.
Paskutinius žodžius misijo- 

nierius isztare su tokia guos- 
me, tarytum gilia pranaszyste, 
kad jie Mahega smeigto per
smeigė ir karisžkasis Osagu 
vadas nedrįso silpnam misijo- 
nieriui pažiūrėti in akis, Misi
jonierius nudžiugęs, kad jo 
žodžiai pergalėjo, indijonus, 
pamislijo sau: Dievas atleis 
man kad tokiu būdu mėginu 
apsaugoti nekalta mergele nuo 
tironiszko indi jono.

Už keliu minutu misijonie
rius buvo jau kelionėje iii ry
tus, su aszaromis apleidęs kai
mą indijonu.

Alahega, žinodamas, kad Ka
res Erelys veik atsižinos apie 

ta. visa, kas czia atsitiko, prie
taro. bijodamas, idant baltiejie 
nepasiszauktu pagolbon kitu 
aplinkiniu draugingu sau indi
jonu, galineziu jam kelia už
kirsti, paliepė greitai palaidoti 
užmusztuosius Osagus, ir pa
ėmęs Olitipa su visu jos turtu 
ir dvideszimti anų belaisviu, 
suimtu laike kares' iszsiskubi- 
no in savo'szali.

Vejasi

Tuo tarpu Beginaldas ir Ka
res Erelys vijosi vagius kolaik 
galėjo tamsioje matyti pedseki 
beganeziu. Bet toliau teip šuto
me, kad reikėjo apsistoti ir 
laukti ryto, idant nepamesti 
pėdsekio. Trys raiteliai iszsius- 
ti vytis pryszatkin, sugryžo dar 
nakezia ir pra.nesze, jog pedse- 
kis eina, pirma sziaureslink, o 
■paskui sukasi in vakarus nuo 
tos vietos, kur, turbūt ganėsi 
Dakotai.

AVater freezing instantly on the deck of a submarine 
and on the tank which holds the landing craft abaft the conning 
tower. The scene is one of cold and quiet as the crew of the 
USS Perch tests the possibilities of amphibious landings by 
submarine in Arctic waters.

Here’s how E Bonds 
now eorn more money for you!

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an even better 
return than ever before . . . thanks to 3 brand new money- 

' earning features.

1 Now every Series E Bond you get earns 3%, impounded semi
annually, when held to maturity.

2 Every Series E Bond you own can now go on earning interest for
« | 10 more years after it reaches the original maturity date.

3 During the 10 year extension period, every unmatured Bond 
earns at the new, higher interest (average 3%, compounded semi-

5 annually).

Start now! Invest more savings in better-paying Series E Bonds— 
through the Payroll Savings Plan.

»

PsoGe strong—
soya with U.S. Pefense. Bonds!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department 
\ . thanks, for their/patriotic donation, The Advertising Council .and

The work these men are doing is testing and research for the 
future protection of us and our country. We can do something 
toward the protection of that future, too—investing in United 
States Defense Bonds. For by Bonds and other forms of saving, 
we’re building up our personal prosperity and security. And 
when we’re financially secure, we’re building up America s 
economic strength just as the Navy men are supporting her 
armed strength. You know, peace is only for the strong!

The chances are you’re one of the 43,000,000 Americans who 
own Series E Defense Bonds. Are you one of the 7J-^ million 
who invest in them regularly through the Payroll Savings Plan? 
If not, why not start now? Save your money safely and sys
tematically through the Payroll Savings Plan where you work. 
You’ll find it’s one sure way to save. So join the Plan today—or 
invest through the Bond-A-Month Plan where you "bank. Help 
make a better future for yourself and for your country by saving 
your money through Bonds.
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Kares Erelys teip nusidžiau
gė szita iszklausės, kad net jo 
veidas užkaito, ka patemijo ir 
Baptistas.

— Ar Kares Erelys mato 
pedseki Dakota? Užklausė 
BaĮftistas, nuo akiu Didžiojo 
Kirvio jis yra užslėptas.

— Naktis yra tamsi, atsa
ke Kares Erelys, ir .pėdsekio 
matyti negalima. Bet vilkas 
randa kelia pas sužeista taura, 
o karvelis atranda, kur yrai jo 
lizdas. Didžioji Dvasia padare 
Delavaru kareivi tokiu jau isz- 
mintingu, kaip pauksztis ir 
žvėris: Kares Erelys- žino ke
lia szuniszku Dakota!

Pasakęs ta prisilenkė Bap
tistui prie ausies ir ilgai kuž
dėjo jam ka indijonu tarmėje.

Baptistas sugniaužė rankas.
— Teis'pbe, tarė jis Begi- 

naldui, kitaip negali būti. 
Szungalviai Dakotai tik del to 
ir ėjo in sziaurius, idant supai-
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nioti kelia.. Jie nori eiti ne lin
kui ujpieis Alisisouri, tik linkui, 
savo apygardos in rytus. Kares 
Erelys mano užkirs'Zti jiems 
kelia ir ant ju užipulti. t

Kares Erelys prisiake rai- 
tems ir pėstiems Delavarams, 
kurie galėjo gerai bėgti, vytis 
paskui Dakotus ir sekti ju 
pedseki, 'bet saugotis, kad anie 
ju neipaiteinytu. Paskui papra- 
sze Begina]do ir Baptisto pa
statyti sargyba. Pats, po tokiai 
ilgai kelionei nieko nevalgęs, 
susiveržė diržą ir leidosi szni- 
p in et i.

Beginaldas lydėjo akimis 
iszeina.nti kol tas neisznyko 
tamsoje.

— Isztiesu, tarė jis in Bap
tista, turiu pavydėti sz.itam in- 
dijonui tokio pakantrumo; ta
rytum jis visai neseikalauja 
pasilsio. Asz džiiaugiuosi, kad 
nors truputi galiu iszsitiesti 
ant žemes ir suvalgyti szmote- 
li žalios mėsos, o jis lekia to
liau be atilsio ir maisto ir teip 
skubriai kad rodosi jis tik ka 
isz lovos atsikėlė.

Baptistas, būdamas apsipa
žinęs geriau su Ibudu indijonu, 
mažiau isz to stebėjosi ir tik 
isz papratimo pritarė Beginal- 
dui. Ant galo tarė:

— Kares Erelys iszejo pri
sižiūrėti areziau gaujai Dako- 
tu. Jie praėjo jau pro savo sė
dyba ir dabar turės gryžti at
gal. Kares Erelys nori atsiži- 
noti in kuria puse jie pasikrei
pė, idant pagauti juos in savo 
kilpas.

Dar neiszauszu| sųgryižp Kar
res Erelys ir visus žmones tuo- 
jauspadalino ant dvieju daliu; 
su viena leidosi jis pats, kita 
su kitu vadu turėjo veikti pa
gal jo insakymus. Beginaldas 
ėjo su Kares Erelio buriu o 
Baptistas ėjo su kitu. Priesz

(Tasa Ant 2 puslapio)



Žinios Vietines
— Girdėt kad p radę j o 

dirbte Kahinoor kasyklos prie 
West Shenadoro. Apie 130 
angliakasiu sugryžo 'prie dar
bo.

/ — Subatoj pripuola Szv. 
Grigaliaus Naz., o Tautiszka 
Vardine: Sy ti s. Taipgi ta die
na: 1657 m.; William Brad
ford, Plymouth Gubernatorius 
pasimirė; 1926 m., Leitenantas 
Komandorius Byrd pasiekė 
pasaulio Žiemini Aszigali; 
1609 m., gimė Lietuviu veikė
jas Vyskupas Merkelis Gied
raitis.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola penkta Nedclia po' 
Velykų taipgi Szvento Anto- 
nino vyskupo, o Tautiszka. 
Vardine: Igauja. Taipgi “Mo
tinos Diena”. Ir ta diena: 1950 
metuose, dvideszimts septynių 
valstijų geležinkeliu darbinin
kai sustraikavo; 1944 m., Pre
zidentas Franklin D. Koosevel- 
tas paskiria James V. Forres- 
tai, Laivyno Sekretoriumi; 
1871 m., Prūsijos Prancūzijos 
karas-baigtas; 1869 m., pirmu
tinis geležinkelis skersai visa 
Amerikos kraszta baigtas sta
tyti; 1940 m., Anglijos Minis- 
teris atsisako; senis daugpaty
stės Winston Churchillis užima 
jo viola.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szv. Pranciszkaiis Jeronimo, 
taipgi Szv. Mamerto, o Tau
tiszka. Vardine : Duodone. Ir ta 
diena: 1949 m., Izraelio krasz- 
tas priimtas in Tautu Sanjun- 
ga; 1886 m., Amerikos darbi
ninku federacija susitvėrė; 
1941 m., 'baisus Londono bom
bardavimas, 1,436 žmones žu
vo. Anglams juoda diena, bet 
už keliu dienu jie tiems Na
cizmą atkerszino su keliais 
tukstancziais'bombncsziii virsz 
,0 ■

Berlyno.
— Utarninke pripuola SS. 

Ach ii., Ncrijuszo, o Tautiszka 
Vardine: Vaidutis. Taipgi ta 
diena: 1935 metuose Marshal 
Pilsudskis, szeszios deszimts 
septynių motu amžiaus Lenku 
diktatorius pasimirė; 1932 m., 
Lindlberghu kūdikis buvo su
rastas nužudytas; 1571 m., nu
mirė Sanguszka, narsius Lietu
viu karvedys; 1937 m., Angli
jos Karalius Jurgis Szesztasis 
apvaini kotas Londone; 1902 
m., Ponnsylvanijois mainieriai 
sustraikavo sžimtas keturios 
deszimts penki tukstaneziai 'be 
darbo, tai buvo didžiausios ir 
ilgiausios st ra i.kos.

— G a r n y s pal ik o s veikai i r 
drūta sūneli del pons. Juozams 
Laibacziauskam, nuo 438 W. 
Centre uly.

Shenandoah, Pa. — Buvus 
miesto gyventoja Margarcta 
Paulioniene, staiga pasimirė 
Nedelioj, pas savo žentą Dak
tarą W. C. ir duktere, Mare 
Dorasevicziai, 700 Mohanton- 
go uly., Pottsvilleje. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis motu atgal 
in Shenadoryje, o 1928 metuo- 
«© apsigyveno Pottsvilleje. Jos 
vyras Juozas mirė 1913 m. Pa
liko sunu Jurgi, Frackville; 
penkios dukterys: sesute vie
nuole A. Marie, isz Monrovia, 
Calif., Mare, pati Daktaro W. 
C. Dorasaviczio, Pottsville; J. 
Abraczinskiene, mieste; J. Da- 
nusziene, Philadelphia, ir Ag- 
neszka Paulauskiene, Miners
ville, taipgi daug anuku ir pro-

anuku. Laidojo Ketvergo ryta 
su apiegomis Szv. Jurgio baž- 
nycziojc deszimta valanda ir 
palaidota in Szv. Marijos ka
pinėse S h en a d o r y j e.

Pottsville, Pa. —- Mainierin 
'bosas John L. Lewisas isz Wa
shington, D.C.,atvyko in Potts- j 
ville, Ketverge, kuris dalyva- ‘ 
vo unijos susirinkimą.

New Phi'adelphia, Pa. — 
Doszimtas Lietuvaieziu Soda- 
liecziu suvažiavimas in vyks 
New Philadelphijoje, Nedėlio
jo, deszimta. diena szio mene
sio. Tikslas szitu suvažiavimu 
yra vieszai pagerbti Dievo Mo
tina. Konferencija atidarys tos 
pa,rupijos vedamasis klebonas, 
Kunigas Kazimieras Rakaus
kas. Vietines Sodai ietes yra 
pasirengusios gražiai visus 
sveczius priimti ir maža vaide- 
ni suloszti ir Dievo Motinos 
gyvenimo. Sodaiietes, mergai
tes kurios tame vaidcnvjo da
raus yra: Bornadine Skripko, 
Gladys Zerdy, Helen Powell, 
Marie Shamonsky, Alice Masi- 
tis, Dot Znlbris, Marv HI Ion 
Gosisick, Mary Vaitekūnas, 
Margo Snyder, Dolores Rey
nolds, Nancy Burke, Mary Ann 
Dunchick, Helen Biitvich, Leo
na Kubilus, Rose Marie Snu
kis, ir Ponia F. Pape. Visa pro
grama veda Sesele vienuole M. 
Thaddea. Garbes kalbėtoja, bus 
Panele Kathryn H. McCarthy. 
Kunigas Bernardas A. Shim- 
kus isz Szv. Jurgio parapijos, 
Shenandoah, pasakys pamoks
iu. Bus viesza ant miesto . iily- 
cziu procesija, kurioje daly
vaus sodalietes ir kunigai sve- 
cziai.

SVIESTO SVARAS
15 CENTU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Armija tiek sviesto isz val
džios pirksis per szesziolika 
menesiu; Armijos virszininkai 
aiszkina kad armija apart szi- 
to sviesto pirkto isz valdžios, 
jie taip pat pirks tiek pat isz 
biznierių, kaip ir pirkdavo, 
kad niekam nebutu jokios 
skriaudos.

EISENHOWERIS NE
NORI PUOSZNAUS 

LAIVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pabaigoje szito menesio. Szita 
menesi Prez. Eisenhoweris yra 
ta savo laiva pavedės sužeistie
siems kareiviams, kurie ato
stogauja Vaszingtone. Jie ta 
laiva gali naudoti, kol jis bus 
padėtas in szali.

Tas laivas “Williamsburg” 
kasztuoja valdžiai daugiau 
kaip szeszis szimtus tukstan- 
cziu doleriu ant metu. Vien tik 
jurininkams ir karininkams 
ant to laivo yra iszmokama 
apie $525,C00 ant metu.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
tie pinigai gali būti kitiems 
reikalams panaudoti, o tie ka
rininkai ir jurininkai gali-bū
ti paskirti ant kitu laivu, kur 
jie daug reikalingesni darba 
dirbs.

PLATINKIT 
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DARBININKU
DIENA, RAMI, TYKI

Gegužio Pirmoji Diena, Pa
saulio Darbininku Diena, Ko
munistu pasisavinta kaipo 
Raudonoji Diena, sziais metais 
ramiai ir tykiai praėjo, be jo
kio triukszmo, be sukilimu, be 
protestu, be grumojimu, ir be
veik be triukszmingu parodu, j

Czia galima sakyti kad; 
Kremlinas daug padėjo su sa
vo taikos vaju. Komunistams 
Rusijoje buvo insakyta nekel
ti jokio triukszmo, ir nieko ne
sakyti priesz Amerikieczius. 
Bet Komunistai kituose krasz- 
tuose pasistengė sukelti nors 
biski lermo ir nors biski pa- 
strakseti.

Kata iku Bažnyežios Popie
žius, Pijus Dvyliktasis pirma j i 
syki pripažino Gegužio Pirmą
ją Diena kaipo Pasaulio Dar
bininku Diena. Jis sako kad 
krikszczicnys turėtu ta diena 
pasisavinti ir imti vadovybe, 
nes Pats Kristus visa savo gy
venimą praleido kaipo darbi
ninkas, darbininku tarpe.

Rusijoje, Apsaugos Ministe- 
ris Marshal Nikolai A. Bulga
nin, kallbedamas prie Lenino 
ir Stalino paminklo, ragino va
karu krasztus savo žodi iszlai-' 
kyti, kaslink nusiginklavimo.

Maskvoje paroda buvo viena 
isz trumpiausiu, tik dvide
szimts minueziu. Paskui mer
gaites, baitai apsirengusios pa- 
vaiszino sveczius su kapitalis- 
tiszku szampanu.

Vokietijoje vienas milijonas 
žmonių marszavo parodose, 
apie puse milijonu Komunistu, 
ir apie tiek Priesz-Komunistu. 
Parodos tęsęsi apie septynis 
valandas, bet viskas buvo 
tvarkingai vedama. Rytu Ber
lyno Komunistai norėjo paro
dyti savo naujas armijas, ku
rios yra Sovietu tvarkomos ir 

MOTINA
Perzijos Karalius, Darius, 

syki buvo paskelbęs kad aug- 
s'zcziausia garbe ir turtai bus , 
suteikti tam rasziytojui kuris i 
paraszys tik viena, eilute, apie 
galingiausia jiega pasaulyje, j

Raižytojai rankas lauže, 
galvas kasėsi ir rasze, ir rasze. 
Visu rasztai buvo Karaliaus 
m o k s 1 i u c z i a m s i n t e i k t i.

Vienas raszytojas buvo pa- , 
raszes: “Vynas yra galingiau- l 
šia jiega”. Jis aiszkiuo, kaiip ! 
vynas visus sulygina; kaip jis 
ubago upa taip sukelia kad jis ! 
mislina kad jis \ ra karalaitis; j 
kaip vynas numarina, žmogaus 
skausmus ir vargus, kaip vy- . 
uas nustelbia visus jausmus; i 
sukelia aistras; kaip nuo vyno 
žmonos pamirszta garbe ir j 
szlove; kokia drąsą vynas duo- ' 
da net ir kiszk iaszLrdžiaimsi.

Antras raszytojas buvo pa- 
raszes: “Karalius yra galin
giausias”. Karalius yra tik 
v ienas žmogus-, c jo karalyste 
he galo, be kraszto. Jo insaky- 
mu armijos marszuoja in ka
na. Visi jam duokles moka, vi
si jam lenkiasi, visi jam tar
nauja. Už karalių norą augsz- 
tošino, nei galingesnio.

Treczias raszytojas buvo pa
raižęs: “Moteris yra. galin
giausia”. Karaliai gali būti 
galingi savo \ieszpalystese, 
bot moteris tuos karalius pa
gimdo. Be motoru nebutu nei 
karalių nei kitu vyru, ar val
dovu. Del motoriszkes vyrai 
Užsižada aukso, sidabro, gar
bes, szlovos, szeimynos, savo 
kraszto, ir tankiai karaliai sa
vo sosto. Del kokios moterisz- 
kės meiles vyrai plaukia sker
sai placzias mares, juras, upes;

vedamos.
Japonijoje, Tokyo mieste 

parodos buvo tvarkingai veda
mos, tik po parodos apie de
szimts tukstaneziu jaunuoliu 
nenorėjo iszsiskirstyti ir pra
dėjo tycziotis isz policijantu. 
Keliems galvos buvo praskel
tos kol jie iszsiskirste.

Prancūzijoje policijantai su 
lazdomis ir su gazais iszskirste 
Komunistus Anzin mieste, kur 
randasi daug žmonių kurie 
valdžiai prieszinasi nes jie yra 
Rytu Afrikos tautininkai.

Yugoslavijoje Prezidentas 
Tito iszkilmingai ir triuksz- 
mingai savo žmonėms parode 
savo armijos naujus ginklus, 
kuriuos jiems yra parūpinusi 
Amerika.

Austrijoje apie dvideszimts 
tukstaneziu Komunistu paro
davo su vėliavomis ir plaka
tais, bet jau visai nebuvo tu 
triukszmingu szukiu priesz 
Amerika.

Komunistiszkoje Kinijoje 
buvo ramu ir tyku. Komunistu 
bosas Mao Tze-Tung paskelbė 
ta diena kaipo Komunistu die
na, ir tiek. Nebuvo nei parodu 
nei jokio triukszmo.

Amerikoje buvo Komunis
tams uždrausta marszuoti pa
rodose. Jie susirinko mitinguo
ti, let tai visai mažas ir pras
tas buvo ju pasirodymas kad 
ir mitinguose, o

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at i 
silyginsi, ar ja paremsi!

MĮSLE
Ka Gali Duoti Ir Laikytis?
Atsakymas yra KRAU

JAS! Jus galite paaukoti 
puse kvortos savo kraujo, 
bet vis sau turetis visa savo 
krauja, nes jusu kūnas pa
gamina gana kraujo ta puse 
kvortos tuoj aus užpildyti.

Sveiko žmogaus kūnas tu
ri dargiau kaip tris kvortas 
raudono sveiko kraujo. Ir 
szitas kraujas yra nuolatos 
atnaujintas sveikame kūne. 
Iszleisti puse kvortos szito 
kraujo nesudaro jokios sun
kenybes sveikam kunui. Už 
keliu valandų žmogaus kū
nas ta krauja pagamina.

Paaukojant puse kvortos 
kraujo yra kaip tik keliu va
landų darbas sveikam ku- 
nui.

Už tai, sveikas žmogus ga
li tankiai paaukoti ta puse 
kvortos kraujo ir jo sveika

stoja iii kara; viską drysta del 
jos meiles. Kur tu rasi tokia 
jiega, kokia moteris turi ant 
vyro'!

Kai kitas Perzijos Karalius, 
Aleksandra Didysis vaiszino 
didžiausius karalius, jis neszio- 
jo Inos drabužius kuriuos jo 
motina buvo jam jau seniai 
pasiuvus. Jo žmona Olympia- 

i'buvo karininko duktė, kara
liaus žmona ir užkariautojo 

1 motina.
Mes gal ncnesziojame savo 

■ motinos pasiutas drabužius,

everywhere you go

MRS. FRANK PRICE 
II S. Main Street, Ashley, Pa. 

Businesswoman and homemaker

MRS. RICHARD REITZ 
2551 Main St., Schnecksville, Pa. 

Homemaker

MRS. DOUGLAS H. SPARKS
842 Lehigh Ave., Lancaster, Pa. 

Homemaker

MRS. DOROTHY A. MATTER 
R D 1, Millersburg, Pa. 

Homemaker

Women who know... COOK ELECTRICALLY!

electric ranges are making changes.. .for the better.. .in their 
old-fashioned cooking schedules. Changes that allow the 
homemaker more time for other pleasures, other duties. For 
electric cooking is fast, accurately fast! There’s no wasted 
heat! Instead, all the heat goes directly into pots or pans,, 
cooking foods speedily and exactly to taste. With the auto
matic electric timer, oven dishes switch off automatically 
when finished. ..and the timer buzzes to advise you when 
top-of-the-range dishes are ready for the table.
More and more of your friends and neighbors in Central 
Eastern Pennsylvania, (such as the four pictured above) are 
joining the swing to modern electric cooking... the fast, 
clean, thrifty way. Join them in better cooking.. .see your 
electric range retailer today! ,
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I tai nieko nepakenks. O tas 
kraujas gali iszgelbeti su- 

l žeisto kareivio gyvastį.
Valdžiai reikia daugiau 

kaip du milijonu penkis 
szimtus tukstaneziu kvortų 
per metus.

Daktarai yra iszrade viso
kiu liekarstu, bet iki sziol 
niekas nėra iszrastas kad 
butu geresnis už gyva, rau
dona, žmogaus kraują.

U > X v
Tas kraujas sveikam zmo- 

i gui mažai ka reiszkia, bet 
sužeistam kareiviui jis gali 
reikszti skirtumą tarp gy
vastį ir mirti. y

P askambinkite Raudona
jam Kryžiui ir pasakykite 
kad jus turėsite koki pusva
landi liueso laiko ir paauko
site nors puse kvortos savo 
kraujo.

bot su savimi per visa gyveni
mą neszamies savo motinu in- 
skic'pytus paprocziiis, pasiel
gimus ir pamokinimus.

. Szventas Petrai savoPinna- 
nie Laiszke raszo apie moteris: 
“Taip pat ir moterys: tebūna 
pasidavusios savo vyrams, kad 

i jei kurio netiki žodžiui, butu I
I laimėti ir tie be'žodžio motoru 

*. t

| pasielgimu, matydami jnsn 
Akaisl u pasielgimą baimėje. Ju 

Įiapucs'zalas febimie no virszii- 
jinis, plauku susukimas, ar ap- 
sikrovimas auksu, ar rinkti- 

riiai apdarai, bet paslėptas 
szirdies žmogus negedime ty
lios ir romios dvasios, kuri yra 
brahgi Dievo akivaizdoje. Nes 
taip puoszdavos kitados ir 
szventos, turėjusios vii lies Die
vu, moterys, pasidavusios sa
viems vyrams. Taip buvo klus
ni Abraomui, vadindama ji 
savo valdovu, Sara, kurios 
dukt erys jus esate, jei gera da
rote ir nebijote jokio prieszin- 
gumo.”

Kr i k szcz i ony s te i szlaisvino 
inoteri ir motina nuo amžinos 
nelaisvos. Ir sziandien mato
me, kur krikszczionyste dar 
nepasieko žmonių, moterys yra 
verges, be jokiu teisiu.

Moterys sziandien gryžta in 
ta vergyste, kai jos stoja in 
darbus, ar tai fabrikuose ar tai 
kokiame biznyje. Moteris yra 
galinga, bet tik tada kada ji 
per meile valdo, ne su jiega ar 
konkuriavimn su vyrais.

Kara I i n s Lear, Shakespeą- 
rio dramoje, kalbėdamas apie 
savo dukrele Cordelia, paste
bi : “Jos ba! sells t y k us, szvel- 
nns.... Tai puikus dalykas mo
teryje.”

Visi gerai žinome kad.mote
ris per aszaras daug daugiau 
nuveiks negu su kaeziarga. 
Taip pat ir su szvclnumu daug 
daugiau negu su. smurtu.

'Vienas Anglijos mokslin- 
czius yra iszrokavos kad š-zc- 
sziu vaiku motina, iper dvide
szimts penkis ženystvos metus 
yra sulopiniu 19,400 ipąnczia- 
kn, paklojus .29,200 lovų, pa- 
l.ueziavus savo vaiknezius 45,- 
00O. sykiu, nuskirtus 87,603 
bulvių, ir atrekius.175,300 duo
nos rėkiu.

Isz tikro metinos gyvenimas 
tai pasiaukojimo sakrąmontas.

Garsus Anglijos poetas, dai
li i irs, Tliomas Gray, ant savo 
motinos kapo paminklo yra 
iszkaies szituos‘žodžius: “ Czia 
szalia jos sesers ir tetos, miega 
Dorothy Gray, naszlo; gera ir 
maloni daug vaiku motina, 
kuriu tarpe tik vienam teko ta 
nelaime ežia vienam, pasilikti., 
kai ji iszkeiiavb visus savo ki- 
tgs, tenai prižiūrėti.”

Kai mes skaitome kiek jau
nu vyruku žūva ant karo lau
ko, nc'pamirszkime kiek moti
nu namie tyliai verkia.

Kai Generolo Grant motina 
pasimirė in Jersey City, 1.883 
metuose, Kunigužis, kuris bu
vo paskirtas pamoksi! a pasaky
ti, ilgai ir rrJpestingai rengiesi 
prie to pamokslo, noredams vi
siems paskelbti koki garbinga 
sunu ji buvo užauginus. Bet 
Generolas Grant jam pasakė: 
“Gcibia.masis per -savo pa
mokslą nei mano vardo nepa- 
minek. Asz jai nieko nesutei
kiau, ji man nėra skolinga. Ne 
jai garbe kad asz Prezidentas, 
'bet man g’ąrbe kad asz jos. su
nūs.” f

Szvento Monika per trisde- 
szimts metu meldiesi už savo 
sunu, Augustina, no už tlii 
kad ji buvo szventa, bet už tai 
kad ji buvo motina.

Napaleonas yęa pasakęs: 
“Duokite Prancūzijai geras 
motinas, o Prancūzija turės 
i s z t i k im u s su n u s! ”

Prezidentas Lincolnas yra 
pasakęs: ‘4Už viską, kąs asz esu 
ar t ikiuosi būti, asz esu skolin
gas ir dėkingas savo motinai.”

Vienas raszytojas, dainius 
yra pastelbejes kad “Ranka, 
kuri vyge supa, valdo vieszlpa- 
tyste.”

Sena patarle sako: 44Dievas 
negalėjo visur pribūti, už tai 
jis sutvėrė motinas.”
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