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aryžiu
Isz Amerikos Profesorius Nusižudė

NUŽUDĖ
RANDAUNINKE

BIRMINGHAM, ALA. —
Namu sanvininkas nužudė sa
vo randauninke, sužeidė jos 
vyra ir kūdiki ir paskui pats 
save nusižudė. Jis buvo susi- 
ginczines ir susibaręs su tais 
randauninkais apie sziluma na
muose.

Policijantas J. R. Norrell sa

NUSZOVE SAVO
VYRO DRAUGE

SAN DIEGO, CALIF. — Po- 
nia Margarette Pozner, trisde- 
szimts szesziu metu amžiaus 
bagoeziaus žmona, nuszove 
gražia Ponia Vera Simmons sa- 
liune.

Ponia Margarette Pozner da
žinojo kad ta graži Vera Sim
mons eina in viena saliuna su 
josios vyru. Ji in ta saliuna nu-

TIKRAS
PASIAUKOJIMAS

f

ISZ DANIJOS. — Per pas
kutini kara, kai tiek daug vi
sokiu invykiu tuo paežiu sykiu 
buvo ir atsitiko, mažas Dani
jos žmonių invykis buvo beveik: 
nepastebėtas. Tas invykis 
skamba kaip kokia pasaka.

f l iesa pat karo pabaigos, 
Naciai suėmė penkios deszimts 
Danuos vadu, kurie vede kara

Upes Krantai. Su 
griauti Ir Užlieti 

Kanadoj e
Chrysler Straikos Darbinin-

ko kad penkios deszimts trijų 
metu amžiaus Frank E. Cheney 
nusižudė, kai jis nuszove Ponia 
Hazel Greer, dvideszimts vieno 
meto amžiaus, ir sužeidė jos vy
ra Floyd tu paežiu metu am
žiaus ir jųdviejų sūneli, vie
nuolikos menesiu Dovydą,

Policij antas sako kad namu 
sanvininkas nuszove randau
ninke Ponia Hazel Greer kai 
jiedu susipesze apie szildyma 
tu namu. Kai susiedai iszgirdo 
tuos barnius, jie paszauuke po-' 
licijantus, bet pirm negu poli-: 
ei j antai pribuvo jis nužudė 
randauninke, sužeidė jos vyra: 
ir jųdviejų kūdiki ir pats nusi
žudė.

PONAI !
POLITIKIERIAI

Frank Otto Matthiessen-, 
historijos ir literatūros pro
fesorius Harvard Universi
tete, iszszoko isz savo kam
bario vieszbutyje, kotelyje, 
Boston, Mass., nuo dvylikto 
augszto ir užsimusze.

Jis paliko kelis trumpus 
rasztelius pasiaiszkindamas 
kodėl jis taip nusižudė. Jis 
sako kad jis jau neteko vil
ties in visa svietą ir kad jis 
nesitiki kad pasaulis kada 
nors taikos susilauks.

Jis buvo susineszes su ke
liais Komunistais ir prigulė
jo prie keliu draugyseziu, 
kurios dabar yra intartos 
kaipo Komunistiszkos ar 
Komunistams prielankios.

STRAIKOS BAIGTOS

priesz. Nacius slaptomis. Su 
tais Danijos vadais Naciai su
ėmė labai daug slaptu rasztu 
su vardais visu kurie tiems Na
ciams prieszinosi.

Visi buvo uždaryti, užrakyti

jie pasakytu apie kitus, ir kitus 
intartu. Naciai tuos savo kali
nius in septinta augszta užra
kino gerai žinodami kad Ali- 
j antai neiszdrys tuos namus 
bombarduoti, žinodami kad ju 
draugai randasi pat virszuje.

Diena po dienos Danijos

kams Ir Kompanijai Kasztavo 
$1,383,720,880; Generolas 
Douglas MacArthur Iszsireisz- 
\kes Kad Panaikinti Komunistu 
: Partija Japonijoje

-——--------------------------------- *

RAUDONUJU DIENA

Važiuoja Kur Tik Nori;
Mes Užmokame i

t ---------------- į

WASHINGTON, D. C. — 
savo kelionių, kur ir kaip jie 
važiuoja.

Administracija, valdžios Ta-: 
ryba tuoj aus stengiesi viską 
užeziaupti, viską pamirszti ir 
Neseniai keli Kongreso nariai 
norėjo skristi aplink visa pa
sauli su kariszkais valdžios 
eroplanais. Jie inteike savo 
praszyma ar pareikalavima 
Apsaugos Tarybai. Ir isz to pa
reikalavimo iszkilo baisi au
dra. Toje audroje paprastas 
darbo žmogelis dažinojo kas 
ten darosi Vaszingtone su mu
su taip Politikieriais ponais, 
kaip jie valdžios pinigus aikvo- 
ją ir kaip jie valdžios ir armi
jos gazoliną ir eroplanus pa- 
vartuoja savo reikalams ir sa
vo užgaidoms.

Kai Apsaugos Sztabas pasa
kė kad Kongresmonai turi savo 
kasztais keliauti ir kad jiems 
nevalia vartuoti vaisto eropla
nus savo kelionėms, Kongres
monai tuoj aus pareikalavo 
sanskaitos isz valdžios Tary
bos, norėdami žinoti kaip ir 
kur Tarybos nariai keliauja ir 
kas jiems kasztus užmoka. Ke
li KongTesmonai tuoj aus parei-

DETROIT, MICH. — Chrys- •• 
ler automobiliu darbininkai 
dabar gryszta in savo darbus 
po szimtos dienu straiku. Asz- 
tuonios deszimts devyni tuks- 
taneziai darbininku nedirbo 
per szimta dienu.

Kompanija sutinka mokėti 
szimta doleriu darbininkams 
kas menesis kaipo pensija. Bet 
dauguma darbininku nėra pa
tenkinti, nes jie dabar mato 
kad jie butu tiek gave visai be 
straiku, nes kompanija tiek 
siulino kai darbininkai tik ke
tino straikuoti.

Kiekvienas darbininkas pra
rado apie tūkstanti doleriu per 
szitas straikas. Dabar kai dar
bininkai gaus deszimtuka ant 
valandos daugiau, jiems ims 
net penkis metus ta tūkstanti 
doleriu atsidirbti, atsigauti.

Iszrokojama kad szitos stral
kos darbininkams ir kompani
jai kasztavo apie $1,383,720,- 
880. Ir ežia neskaitoma kiek 
patrotino tie kurie tuos auto
mobilius parduoda.

Dabar kad ir straikos, kad 
ir darbininkai gryszta in savo 
darbus, bet nei darbininkai nei 
kompanija nėra patenkinti. 
Kompanija nepatenkinta kad 
ji daug biznio patrotino, nes 
daug žmonių kitokius automo
bilius nusipirko kai negalėjo 
Chrysler kompanijos automo-'

siskubino ir pribuvo pirm negu 
jos vyras su ta gražuole inejo. 
Kai tik jiedu inejo in ta saliu
na, ji iszsitrauke revolveri ir ta 
jos vyro drauge nuszove.

Czia jau keli metai kai buvo
visokiu nesutikimu ir barniu, in Shell House septinta augsz- 
Keli metai atgal Ponia Vera ta, kur jie buvo kankinami kad 
Simmons buvo apskundus Po
nios Margarette Pozner vyra, 
sakydama kad jis yra josios 
kūdikio tėvas. Bet teismas ta 
jos skunda buvo atmetės.

Jau kelis sykius Ponia Mar
garette Pozner buvo perspejus 
Ponia Vera Simmons nelysti
prie josios vyro. Dabar tas tri- žmoiies iszgirdo apie tuos bai- Pafoda
kampis klausimas iszrisztas; sius kankinimus savųjų. Jie ži- 
viena poniute grabe, kita kale- nojo kad tas pats ir ju laukia, dingą Rusijoje; Komu- 
jime. nes jie gerai žinojo kad per

------------------------ tuos žvieriszkus kankinimus

LIETUVOS STEIGIA- Naciai dažitnos * apie Juos;,.Jie svarstė ir tariesi per die
nas ir naktis, ir paskui szita 
trumpa papraszyma pasiuntė 
Anglijos Karo Sztabui: “Kad

(Tasa Ant 2 puslapio)

MOJO SEIMO 30
METU SUKAKTIS

nistai Akmenimis Dau
žomi Rytiniame 

Berlyne

kalavo kad Amerikos Prezi- ; Diliu gauti. Darbininkai pyks- 
dentas Trumanas ir jo Vice- ta kad straikos taip ilgai užsi- 
Prezidentas duotu apyskaita tese ir kad jie tiek mažai gavo

- (Tasa Ant 4 Puslapio) Į isz tu straiku. !

CHICAGO, ILL. — Gegužes 
(May) men* 15-toji yra nepa
prastai reikszminga data Lie
tuviu Tautos Atgimimo Istori
joje.

1920 m. Gegužes (May) 15 d., 
t. y., priesz 30 metu, pirma kar
ta Kaune susirinko Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, susidedąs 
isz 112 atstovu ir iszrinktas 
slaptu ir visuotiniu balsavimu. 
Lietuvos Istorijoje tai pirmuti
ne paežiu gyventoju demokra- 
tiszkai iszrinkta tautos atsto
vybe. Visi Lietuvos piliecziai, 
vyrai ir moterys, turėjo lygu 
baisa ir betarpiszkai rinko at
stovus.

Pirmuoju Steigiamojo. Sei
mo aktu buvo užtvirtintas Lie
tuvos Nepriklausomybes pa
skelbimas, dcmokratiszka res
publika priimant kaip Lietu
vos valstybes forma. Szitaip 
buvo invykintas vieningas ir 
nepalaužiamas Lietuviu Tau
tos troszkimas visiems laikams 
atsikratyti svetimųjų prie
spaudos ir savo valstybini gy
venimą tvarkyti laisvai ir de
mokratiniais instatymais.

Szituo aktu, veikimu užbai- beveik paskandinti.
ges Lietuvos valstybes atkuri- Daugiau negu du szimtai Įi
ma, Steigiamasis Seimas pade- goniu buvo iszveszta isz King 
jo tvirtus pagrindus tolimes- George ir King Edward ligoni
niam nepriklausomos Lietuvos inu. Szita upe per savo kran- 
politiniam brendimui, mede- tus iszsiliejo ir in Crookston,

POTVANIS MIESTE
WINNIPEG, KANADA. — 

Raudonoji upe taip patvino 
kad visi jos krantai yra su
griauti ar užlieti, ir vanduo 
veržiasi virsz krantu in mies
tą. Jau dabar du szimtai tuks- 
taneziu hektaru žemes yra po 
keliomis pėdomis vandenio.

Winnipeg mieste randasi 
apie trys szimtai. tukstaneziu 
gyventoju. Visi jie rengiasi 
iszsikraustyti, jeigu ta Raudo
noji upe dar pakils augszcziau. 
Bau j vietų dabar jau turi apie 
asztuonias pėdas vandenio. 
Miesto kalėjimas buvo apleis
tas. Dvylika kaliniu buvo per
kraustyti in augsztesne vieta.

Ūkininkai szauna savo gal
vijus, nes jie neneri kad jie pri
gertu.

Penki szimtai kareiviu buvo 
pasiusta in szita miestą palai
kyti tvarka ir žmonėms padėti.

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Lawson Ogg prigėrė, 
kai jis ‘stengiesi vienam Dakta
rui padėti, kurio namai buvo

ap-

toje 
kad

WASHINGTON. — Amerikos Sekre
torius Dean Achesonas iszvažiavo in Euro
pa, kur jis dalyvaus keliose konferencijose 
ir pasitars su kitu krasztu atstovais.

Szituose mitinguose dabar jau visai ne
dalyvaus Rusijos atstovai, nes jie nėra nei 
pakviesti. Amerika su kitais Europos krasz- 
tai tau mato ir prisipažinsta, kad negalima 
laikyti jokiu derybų ar 
vietų Rusijos atstovais.

Prezidentas Trumanas 
planu stoties ir viso gero

Amerikos Sekretorius
pirmiausia važiuos in Paryžių, paskui in

Po Trijų Didžiųjų Tautu Atsto
vu pasitarimo, Amerikos Sekretorius daly
vaus visu Atlantiko Sutarties Tautu susi
rinkime, kuriame bus Dvylikos Tautu Atstovai.

Amerika, Anglija ir Prancūzija paskelbs

pasitarimu su So- -

pribuvo prie ero- 
velino Achesonui.
Dean Achesonas

giszkumei gerovei ir kultūrinei 
pažangai: davė krasztui vals
tybes konstitucija, kuri vi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Minnesota. Vanduo pasiekė 
beveik visu namu pirmąjį 
augszti Daug žmonių ir isz czia 
turėjo iszsikraustyti.

MOSKVA, RUSIJA. — Bu- 
sijos Raudonoji Diena buvo 
iszkilmingai ir didingai 
vaikszcziojama.

Pats Stalinas dalyvavo 
parodoje. Visi tie gandai
Stalinas mires, dabar pasirodo 
tik gandais. Stalinas pats da
lyvavo toje parodoje. Laikrasz- 
tininkai nutraukė paveikslus 
ir patys sako kad tai isz tikro
pats Stalinas, gyvas ir sveikas. Į 
Jeigu kas Stalino vieta toje pa
rodoje buvo užemes, tai jis yra 
geresnis aktorius, loszikas ne
gu musu Hollywood loszikai.

Apart marszuojancziu 
reiviu, kariszku ginklu ir 
padangėse staugianeziu 
ikzku eropianu, kas buvo m- vieszai įad iu kareiviai nesitrauks isz Ber- 
domiausia toje parodoje tai pa- . .
matyti kas marszuos szaiia iyno, ir kad mos Sovietai neiszstums! Ame- 
Stalino kas bus arcziausia prie rjĮ<0§ J£af() gz(aįas jau yra parejszkeS kad 
jo. A įsi laikrasztmmkai ir dip-
licmatai vis sako kad tai tik-musu kareiviai yra pasirenge su karabinais 
riausias ženklas kuris parodo 
kas užimtu Stalino vieta jeigu 
jis pasimirtu.

Beveik visi nustebo sziais 
metais, kai jie pamate kad Sta
line sūnūs marszavo ir stovėjo 
areziausia savo tėvo. Ar ežia 
galima ka isz to inspeti, ar ne, 
dar per anksti pasakyti. Bet la
bai galimas daigtas.

Prakalbos buvo tokios pa-
ežios: Rusija galinga; Rusija ĄngĮįj0S jr Prancūzijos Atstovai nasitars apie 
teisinga; Rusija taikinga; Ru- . . . ‘ .
sija turi tik viena priesza Ka- LaiSVUS RinkllllUS V Okietljoje.
pitalistiszka Amerika.

ka
tu 

ka-

sustabdyti tuos jaunus Vokieczius, kurie ke
tina isz Rytines Berlyno 
in Vakarine dali.

Atstovai pareiksz kad 
kiecziai sudarytu vienybe, 
reiksz, kad parodžius kad
vietai nori vieninga Vokietija. Amerikos,

puses marszuoti

jie nori kad Vo-
Jie szitaip pa

ne vien tik So-

Szitie Atstovai pareiksz savo nepasiten- 
berlyne, vok. — vokie kiuima kad Sovietai jau yra apginklavę

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 2 puslapio)



Kas Girdėt
dipliomatija, dabar sa-l

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

I

Redaktorius William Allen 
White yra pasakęs apie Hitle
rį: “Hitleris laibai tankiai ga-Į 
ledavo jausti kas atsitiks už 
keliu dienu. Jis butu buvęs ge
ras laikrasztininkas, jeigu jis 
butu mano laikraszcziui dir
bės.

Vienas redaktorius ne taip 
laibai gerbe politikierius ir ma
žai vietos skirdavo jiems ar ju 
darbams. Kai koks politikie
rius numirdavo, jis patelefona- 
davo tam Klebonui ar Kunigu- 
žiui kuris laidoja ta politikie
rių ir paklausdavo ka jis per 
pamokslą sakys apie ta politi
kierių. Jeigu Klebonas ar Ku- 
nigužis ka gero savo pamoksle 
sakys, tai tas redaktorius ta in- 
dedavo in savo laikrasztg sa
kydamas kad tai isz tikro nau
jienos kad nors kas ka gero isz- 
rado ar iszmislino apie politi
kierių.

tika ir
ko kad jeigu Berlynas pateks 
Sovietams, tai per trumpa lai
ka visa Europa turės jiems pa
siduoti. Szitas raszytojas Hen
ry C- Wolfe yra žmogus su ku- j 
riuo reikia skaitytis, nes jis pa- i 
skalas ar kokius gandus ne- j 
skelbia. Jis buvo vienatinis isz! 
musu raszytoju ir laikraszti-į 
ninku Europoje kuris keliais į 
menesiais priesz buvo pasakęs 
kad Vokiecziai-Naeiai sudarys 
sutarti su Sovietu' Rusija, ir 
paskui buvo pirmutinis pra- 
neszti kad Hitleris ta sutarti 
supleszins ir kad Naciai mar- 
szuos priesz Sovietus. Jis su 
savo pranaszystemis dar nei 
syki nesuklydo. Ir dabar jis 
Amerikos Karo Szta'ba perspė
ja-

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAZNYCZIA
Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

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

(Tasa)

APGAULINGA DOVANA

Vienas isz musu geru skaity
toju syki važiavo traukiniu ir 
susitiko dranga. Draugas pa
klausė ka jis ten skaito. Jis pa
sakė kad jis “Saule“ skaito. 
Tas draugas nusijuokė, saky
damas kad jis niekados negir
dėjo apie “Saule“ ir kad ma
žai kas ja skaito. Musu drau
gas nieko daugiau nesako, bet 
kai jiedu privažiavo prie kitos 
stoties, jis pakiszo kelis dole
rius laikraszcziu pardavėjui, 
padavė savo “Saules“ numeri 
jam ir sugryžo pas savo dran
ga- Už keliu minucziu tas laik
raszcziu pardavėjas inejo in ju 
kara garsiai szaukdamas: 
“Kas nori pirktis New York 
Times, Philadelphia Inquirer, 
Chicago Tribune ir “Mahano- 
jaus Saule.“ Tas jo drangas 
nustebo ir iszsižiojo.

Didžiausios radijo stoties 
garsintojas, H. J. Taylor, ku
ris dirba del General Motors 
kompanijos, tiems “prakeik
tiems“ Kapitalistams, ana die
na. užėjo isz Komunistu “Daily 
Worker” redakcija, ir paprasze 
pasiszneketi su to laikraszczio 
redaktoriumi. Visi toje redak
cijoje nustebo ir paskui nusi
gando; nei vienas ne tik neži
nojo kur redaktorius, bet. ne
žinojo kas yra redaktorius. H. 
J. Taylor pasiaiszkino kad jis 
užėjo tik pasiszneketi. Jis sako 
kad jis niekados niekur neinate 
tiek daug iszsigandusiu aveliu 
kaip toje redakcijoje, kai Kapi
talistu atstovas užėjo in sve- 
czius-

ime savo užuojauta ir duosime 
pagelba; jeigu neregoi ranka,! 
mes jus vėsime in szviesa; jei-! 
gu nusiminusio ranka, mes] 
stengsimiems jus suraminti,- duo-j 
ti jums ramybe, linksmybe, į 
meile ir vilti; bet jeigu ranka,! 
kuria jus mums isztiesiate yra! 
iszdaviko, suviliotojo, sielų 
prieszo ranka, tai, vardu To 
Kristaus, Kuris musu sielas, 
duszias atpirko Savo Krauju, 
mes stumsime ta jusu isztiesta 
ranka in szali.“ (London Uni
verse, Vasario 4, 1938m.).

Komunizmo pamatas yra ap
gavyste. Komunizmas suvilios 

pasižade-jir apgaus keletą musu Ameri- 
Ameri-

ACHESON ATSKRI- miestą. Jie nusileido net ligi ku žuvo per ta pusvalandi, kai 
stogu ir paleido savo bombas Anglijos lakūnai atskrido su
it savo szuvius staeziai in tuos bombarduoti savo draugu 
namus kur Danijos vadai buvo miestą, 
užrakinti. Už keliu minucziu 
pasirodė dvylika dideliu bom-r 
bėriu kurie teipgi nusileido 
taip žemai kad buvo galima la
kūnu veidai matyti. Visi jie pa-, 
leido savo sprogstanezias bom
bas ant tu paežiu ofisu. Paskui neroias Douglas MacArthur 
juos ir kiti. jau keds, sykįus yra iszsireisz-

Bet visi tie Anglijos lakūnai kės kad geriausia visam Japo- 
taip taikė in tuos ofisus kad jie nijos krasztui butu jeigu Ko- 
sugriove visus žemesnius munistu Partija tame kraszte ‘ 
augsztus ir paliko ta septinta butu visiszkai panaikinta. Jis 
augszta nesugriauta. Jie gerai sako kad Komunistu Partija

DO IN PARYŽIŲ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

! Rytines Berlyno puses Vokie-
I ežius. Jie taipgi pasitarus apie 
Ispanija ir nutars ar ja priimti

! in Atlantiko Sanjunja, ar ne. 
Musu Karo Sztabas nori ir rei
kalauja kad musu valdžia pri
imtu Ispanija, bet mušti Diplio-

! matai ir Politikieriai vis delsia.

KOMUNIZMAS
JAPONIJOJE

TOKYO, JAPONIJA. — Ge-

TIKRAS
D A QI A I Ilf A ĮIM A Q viu guioix saK0 Kaci ikomunistu raruja
1 AdIAUKUjLVIAd žinojo koks jiems pavojus gre- visuose krasztuose yra “tarp- 

kt Tp i ■ s*a lekiaTd taip žemai, bet jie tautiszka iszdavyste.
( asa uo usapic ) teipgi žinojo kad jie savo drau-! Jis toliau sako kad kiekvie-

i gus, alijantus ' bombarduoja, name kraszte Komunistu Par- 
Isz tikro, buvo stebuklas kaip; tija yra Rusijos tarnaite, ir da-

Vienas musu draugas laik
raštininkas pranesza mums 
kad vienas Komunistiszkas 
laikrasztis New York mieste, 
yra pasirengęs del visokiu nuo
tykiu isz Vaszingtono. Jis turi 
jau prirengęs savo pirma pus
lapi su didėlėmis raidėmis vir- 
szuje: “Kongresas Parodo 
Kad Jis Nepaiso Amerikie- 
cziu...“ paskui po tam jis turi 
parengęs dvejopa paaiszkni- 
ma: “Nes jis nutraukia pasė
džius nieko nenuveikes,“ o ki
tas paaiszkinimas “Nes jis pa
silieka Vaszingtone ir nieko 
neveikia.“ Reiszkia, nežiūrint 
ka Kongresas darys, tam laik
raszcziui nepatiks.

Ponia Randolph DeBolt, Ma- 
yore in Sand Spring’s, Oklaho
ma valstijoje, kalbėdama apie 
moteris politikoje, sako; “Jei
gu mes moterys galime užau
ginti sūnūs, kurie gali patapti 
Prezidentais, tai kodėl mes pa- 
czios negalime tu Prezidentu 
vietas užimti? Jeigu moteris 
gali savo namuose tvarka vesti 
ir viską tvarkyti, tai kodėl ji 
negali ir viso kraszto tvarka 
vesti kaip ir vyras?“

Mireya Urguidi, dvideszimts 
dvieju metu amižiaus mergina, 
kuri pabėgo isz savo teviszkes, 
Bolivijos, nes ji nenorėjo iszte- 
keti už vyro, kurio ji nemylėjo, 
dabar mokslus eina Amerikoje. 
Ji sako kad ji dabar neturi lai
ko nei svajoti a.pie meile, bet ji 
prisipažinsta kad Amerikie- 
cziai vyrai jai labai patinka.

Pypkes Durnai
Szi Pavasari Derlinga

Vienas tokis neva-pranaszas 
1924 metuose 'buvo pranasza- 
ves kad kaip pernai turėjo bū
ti pasaulio pabaiga.

■ • • ’ "
Vienas redaktorius kelis sy

kius buvo priverstas pravaryti 
viena savo geriausiu laikrasz- 
tininku ir raszytoju už girtuok
liavimą. Po keliu tokiu gir
tuokliavimu ir pravarymu, re
daktorius ji vėl pasiszauke in 
savo ofisą, prižadėjo jam dvi
gubai mokėti, jeigu jis nors per 
du menesiu nei sznapso nei 
alaus negers. Tas raszytojas 
prižadėjo. Ant rytojaus jis 
linksmas ir blaivas sztarkiai 
trauke in savo darba. Beeida
mas skersai ulyczia automobi
lius ji suvažinėjo ir ant vietos 
užmusze.

Szi pavasari derlinga 
Ąžuolaiti sodinau, 
Ir sau vienas nelaimingas, 
Tokia daina dainavau: 
“Auki, ąžuole, szakoki, 
Auki lig paežiu dausu! 
Mus anūkams pasakoki 
Apie varga boeziu j u. 
Ir už szimto kokiu metu 
Pasakyki mus vaikams, 
Kad mes, varga vargt papratę, 
Jau pasidavėm vargams. 
Užniūniuok jiems daina liūdna, 
Kaip per tave vejas pus, 
Apie protėvius, j u būda, 
Apie kanezia, varga mus. 
Kaip skaudus del tavęs kirvis, 
Kuriuo kirs tave vaikai: 
Taip del mus yr’ skaudžios 

virves, 
Kurioms suriszo mus vargai. ’ ’

Komunistai nori mus prigau
ti ir suvilioti. Pažinkime ju 
veidmainyste ir nepasiduoki
me juviliojimams. Jie slaps
tosi už Amerikos vieliavos, ir 
tuo paežiu sykiu nori ta vielia- 
va sumindžioti; jie per aszaras 
mums kalba apie meile Ameri
kai. .. .Bet nepamirszkime kad 
tik ana meta trys tukstaneziai 
tokiu Lozorių giedaneziu Ko
munistu susirinko in Madison 
Square Parka ir pakele su- 
gniausztas kumsztis
darni insteigti “Sovietu Ameri-j kiecziu, bet tik keletą, 
ka.“ ikiecziai myli teisinga žmogų;

Jeigu mes mylime Amerika ! jie neapkenezia melagio, apga- 
tai tie trys tukstaneziai inir- viko ir to kuris puolasi isz pa- 
szusiu ir beveik pasiutusiu Ko- salų ar per apgavyste laimeja 
munistu, tapati turėtu mums! ar nugali, 
reikszti, ka reiksztu trys tuks-; 
taneziai Faszistu, kurie spieg 
tu kad jie nori “Faszistine 
Amerika.“

Ir neapsigaukime, nepasi
duokime tiems Komunizmo 
Frontams, kurie slapstosi už 
gražiu ir patrijoti.szku vardu ir 
draugijų, kaip tai “Priesz-Fa- 
szistines Draugystes.“

Atsiminkime, kad Komuniz
mas nėra kas kita, kaip tik So- 
vietiszkas Ęaszizmas. , 4

Jeigu kas jus kviestu insira- 
szyti in viena tokiu draugys- 
cziu kaip ta, Anglu kalba vadi
nama “American League for 
Peace and Democracy,” kuri 
pirmiau buvo v a d i n a m a 
“American League against 
War and Fascism,” jus tokiam 
žmogeliui pasakykite kad jus 
mielu noru prisiraszysite, jei
gu ta. draugyste vieszai pasisa
kys, kad ji yra nusistaezius 
priesz kara, priesz Faszizma ir 
priesz Komunizmą. Nes Fa- 
szizmas ir Komunizmas yra tas 
pats velnias!

Nepasidifokite Komunistu 
dabartiniems viliojimams. Jie! 
dabar pasikeitė savo kailius. ! 
Vietoje pleszruju vilku ir stau-j 
gianeziu levu, litu, jie dabar ta
po ramus balandėliai, kurie tik! 
apie taika mikezioja.

Amerikos Komunistu Partija! 
priguli prie Tarptautines Ko-! 
munistu Partijos Maskvoje. 
Del tos priežasties Komunistai 
Amerikoje nei neužsigins, nei 
nedrys prisipažinti savo parti
jos revoliuciniu tikslu ir suma
nymu.

Jie negali užsiginti nes jie bi
josi ir klauso Maskvos. O 
Maskva ju nei del vienos minu- į 
tęs nepakęstų jeigu jie jos isz-|inus> peržiureti ju biedeviszkus 
sižadetu. Jie negali prisipažin-] raszfus> klausytis ju neapykan- 
ti tu revoliuciniu tikslu, nes ta-i tos dainos priesz Dieva ir 
da visi Amerikiecziai ju neap-1 priesz artima; ir visa tai mums 
kęstu. Už tai, Komunizmas tu- visai llekenks ir mus neintikins 
ri dengtis veidainyste, už tai; nera Dievo. Jeigu mes Ko- 
tikras Komunistas Amerikoje | nilinizma tikrai pažinsime jis 
tmi būti gyvas melagis. ; mus intikins kad velnias tikrai

Todėl Szventas Tėvas, Po-i ir sziandien dar gyvena, 
piežius perspėja mus nepasi-' — BUS DAUGIAU_
duoti tiems Komunistu veid
mainingiems viliojimams, ku-!^ 
rie taip szauniai skamba apie! 
tikėjimą, Demokratija, ir dar-! ® 
bininkams meile. ] I

Prancūzijos Tarybos narys, Į 
Le Cour Grandmaison, szitaipj__ 
savo kraszto Komunistams yra ■ 
pasakęs: Jeigu ranka, kuria! 
pagelba; jeigu neregio ranka,!

loska, bombarduokite musu 
miestą ir ypatingai Shell .
House kur randasi musu vadai tle Anglijos lakūnai savo tas bar jau laikas ja panaikinti.
nelaisvėje.” Jie nieko nesake ... ...

!apie kiek kasztuos tokis bom-. stacziai in Vokieczius ir nei ne- kad Japonijoje Komunistu Par-
! bardavimas, kiek jie pasiauko- Pahete tu Daniios didvyriu tija neSudaro jokio pavojaus

sprogstanezias bombas pataikė Generolas MacArthur sako

Henry C. Wolfe, kuris yra 
paraszes daug knygų apie poli- Pirkie U. S. Bonus ’Sziandien!

Komunistai nieko nauja ne- 
! iszmislino su savo apgavystė
mis ir su savo veidmainystė
mis. Jie tik pasimokino isz to 
bailaus, godaus Žydelio, kuris 
cziupinedamas trisdeszimts si
dabriniu, nuslinko Jeruzalės 
kalnu, perejo per upeli, atsisu
ko in tuos kurie jie seke ir dre- 
bąncziu balsu pasakė: “Kuri 
asz pabueziuosiu, tai Jis; Ji 
suimkite!” Ir Judošzius tada 
apsikabino savo Vada, musu 
Vieszpati ir nudegino Jam lu
pas palbucziavimu. Kodėl Ju- 
doszius pasinaudojo t o k i u 
drangiszkumo ženklu, kaip pa- 
bueziavimas? Už tai, kad jis 
gerai žinojo kad vien tik su 
meiles iszreiszkimo buvo gali
ma. Meiles Vieszpati nugalėti.

Panasziu budri; Kode! Ko- 
unizmas naudojasi Suvienyto 
Franto Pabucziavimu ? ’’ Ko
dėl jis taip seilinusi ir statosi 
draugu? Už tai, kad jis gerai 
žino, kad musu instaigos yra 
mums Dievo duotos, yra mums 
szventos; ir jis žino kad jam 
reikia savo nieksziszka dauba 

! pradėti su kokiu nors meiles 
pareiszkimn. Komunizmas pa- 

: simokino isz to nabago Žydelio 
! kad pirma reikia pabueziuoti, 
■ jeigu nori iszduoti.

Tas vienas pabueziavimas 
amžinai paženklino Judosziu; 
ir dabar jo inpediniai, Komu
nistai yra amžinai paženklinti. 
Ju melai, prigavystes, ir veid
mainystes sukelia visas prakil
nias szirdis ir teisingas mintis.

Jeigu mes tikrai pažinsime 
Komunistus ir ju Komunizmą, 
mes galėsime klausytis ju pri
žadėjimu, skaitytis ju propa
gandos, dalyvauti ju mitinguo- 

Ise, lankyti net ir ju susirinki-

duonos, kunui ir dvasiai: jeigu 
sužeistojo ranka, mes iszreiksz-

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 

Į Dievo Motinos Garbei, 
. • per paczta 15 Cts. 
Saule Publishing Co., 

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

SKAITYKIT

PLATINKIT!

bardavimas, kiek jie pasiauko
ja laukdami sprogstaneziu 
bombų isz savo draugu, alijan- 
tu.

Anglijos Karo Sztabas tuo- 
jaus prirengė keturios de- 
szimts devynis savo eroplanus 
ir Kovo menesyje dvideszimta 
diena, 1945 metais viskas buvo sus tuos rasztus, kuriuos Na- 
parengta. Ant rytojaus isz Žie- ciai buvo suėmė, 
miu Juros, su dar szlapiais 
sparnais nuo rasos pasirodė, eroplanus, bet dvideszimts sze- 
trys mažesni Anglijos kariszki szi Naciu vadai ir keturios de-J klausomybe. 
eroplanai virsz Copenhagen szimts Danijos kraszto iszdavi-i

septintame augszte. valdžiai ar krasztui, bet tada
Per bombardavima ir per ta' jau per vėlu susirūpinti kai pa- 

sumiszima ir gaisra, tie Dani-’ vojus gresia.
jos žmones suspėjo pasprukti Tai isz tikro iszmintingi 
ir pabėgti. Bet tie nebuvo taip Generolo MacArthur žodžiai, 
svarbu kaip kad tuos sprogs- Geriau apsisaugoti nuo ligos 
tanezios bombos sunaikino vi-; negu paskui gydytis.

Jis sako kad szitas Komunis- 
tu Partijos klausimas dabar tu- 

Anglija prarado szeszis savo retu rūpėti kiekvienai tautai 
■-! kuri brangina Laisve ir Nepri-

u
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uKitas Jos Sūnūs”
^jĘNUKE tese:

“Kadangi mano akys iszde- 
ge nuo troszkimo jus pamatyti 
nors paskutini syki!”

“Sakyk, sakyk!” Ragino 
Nomfarosa. “Tu szi tuos žo
džius jiems ra.szei jau mažiau
sia trisdeszimts sykiu.”

“Dabar szita paraszyk. Ka

lėm pa. Kas ežia butu?
O! Tai naujasis miesto gydy- 

tojas tas jaunas vyras, kuris 
neseniai atvažiavo ir kuris, 
anot paskalų, ir vėl greit iszva- 
žiuosius-; ne dėlto, kad jam gy
dymas nesisektu, bet dėlto, kad 
jis neteik© su szio miestelio

smulkiais pongaliais. . Vienok 
visi vargszai ji labai mylėjo- 
Pasakoja, kad ir jisai noris va
žiuoti Amerikon. Bet jis jau 
nebetnrejo savo motinos; jis 
buvo vienutis!

‘ ‘Gydyt o jau, ’ ’ ji sustabdė 
Maragacia, “ar nepadarytum'

rytmety ir asz tau paraszysiu 
kita laiszka pas juos. () dabar 
eik namo ir gulk. Eik ir iszsi 
miegok.”

Vienok kuomet už poros va
landa gydytojas gryžo atgal,
jis teberado senuke po lempos 
stulpu, nesuraminamai verksz-i

Laukia Draugo :: MUSES ::

dangi matai, szirdele szitas 
yra teisybe. Dėlto raszyk:

“Brangus sūneliai!”
“Vėl isz pradžios?”
“Ne. Dabar kitas dalykas. 

Asz apie tai galvojau visa pe
reita naktį! Klausyk: Brangus 
sūneliai: Jusu sena motina pri
žada jums ir prisiekia, kad jei
gu jus sugryszite in Farnia, tai 
ji atiduos jums savo nameli!”

Nimfarosa pratruko juoktis.
“Net ir namus! Ka-gi po ga-į 

iu jie veiks su tavo keturiom! 
sienom, kurios.bile kam puste- 
rejus subyrėtu?”

“Dabar tu raszyk,’ paantri-i 
no su užsispyrimu senuke.' 
“Tu kvailiuke, ar-gi tu nežinai 
kad namie keturi akmenys yra 
brangesni, negu kur toli visa 
karalyste? Tik raszyk, ra
szyk ! ’ ’

“Asz jau parasziau. Ka dau
giau nori pridėti ? ’ ’

Dabar szita: “Jusu biedna 
motina, brangus sūneliai, da
bar kuomet jau žiema prie var
ui, jusu biedna. motina dreba 
nuo szalczio; ji norėtu pasisiut 
žiponeli, bet ji negali; ji praszo 
jusu būti mielaszirdingais, ir 
pasiunsti jai tik trupueziuka, 
nors, pora doleriu. ’ ’

“Gana jau gana!” Pasakė 
Nimf arosa, sulank st y dama 
lakszta ir indedama vokam 
“Asz pabaigiau. Gana.”

“Ar paminėjai apie pora do
leriu? Viską, parasziai?”

“Ups! Asz gi tau sakau, kad 
inrasziau.”

“Kantrybes! Turėk, dukrele, 
kantrybes su manim biedna pa
senusia. Tegul tau užmokės 
Dievas ir Szv. Marija.”

Ji pasiėmė, laiszka. ir insiki-i 
szo užantin- Ji sau mane pa-i 
duosianti Muzio Ligrecio su-Į 
nui, kuris isžvažuioja Ameri-; 
kon in New Yorka, kur buvo ir 
jos sūnūs. Ir iszejo greitai pas 
ji-

* * *
Artinosi vakaras. Moterys 

jau suėjo in grinezias; beveik 
visur durys buvo uždarytos, ir 
ne gyvos sielos jau nesimatė 
ant siaurueziu ulycziu. Lempu 
degikas vaikszcziojo su savo 
darbu, nesziodamas kopeczias; 
ir uždegdamas keletą kerosi no' 
lempu, kuriu szviesa ir tyluma 
da nuobodesne dare szia. nedi-

BALTRUVIENE

Man labai biauru szirdeles 
klausyti,

Kaip musu vaikezai 
iszmokyti,

Dievo Poteriu nemoka, 
Plovoti gerai iszmoksta.

Vos lik paauga,
Jau ant niek iszauga, 

Mat ievai isz to džiugsma 
turi,

Ir ant jo darbeliu per 
pirsztus žiuri.

Bet nieko isz to nedaro, 
Ir niekad-ju už tai neiszvaro.

Kaip tokis snarglys, 
Nesuaugias durnas, 

Ant savo gimdytoju plovoje, 
Ir visai nepaguodoje, 
Žmonis tuom szalinasi,

Bausme Dievo užeis, 
In trumpa laika ateis.

* * *
In viename Vestu miestą, 

Buvo ten kokis iszvažiavimas,
Arba kaip sakant 

pasilinksminimas,
Senu ir jaunu,

Buvo tonais ir sporteliu,
O ir geru girtuoklėliu,
O guzutes užtektinai, 

Jog nekurie turėjo net sirgti.
Pasigėrė visi gerai,

O namo važiavo vėlai, 
Bet, nekurie ir pasiliko, 
Po pakampes isznyko. 
Autobilistai nekurios 

jieszkojo,
In vidų nesziojo,

O kitu visai nesurado,
Ba pasigeria, užsnaude,

Tai mat koks buvo
pa si 1 i n k sm i in i ma s, 

Senu ir jaunu!
*

Nekurios Szamokos mergeles, 
Randas kaip Žydo kumeles, 

Dantis iszsiszaipus rodo, 
Liežuvi iszkiszus parodo.

Ten ir nekurios moterėles

man mylistos?”
Jaunas gydytojas, nnsisfebe- 

jes, sustojo po lempa. Jis eida-i 
mas kažin ka sau maustė ir vi-! 
sai buvo senukes nepatemijes. j

“Kas ežia? O! Tai tu!”
Jis dabar atsiminė dažnai' 

praeidamas mates skuduriuota 
krūva, sedinezia prieszais ba
kūže.

“Ar jus nepadarytumei man 
mylistos,” atkartojo Maraga- 
cic,” perskaitytu man szita; 
laiszka, kuri noriu savo sūne
liam pasiusti?”

“Jeigu tik galėsiu matyt,” 
pasakė gydytojas, pasitaisyda
mas akinius.

Maragacia iszsitrauke isz 
užahczio laiszka ir isztiesusi 
k akla lauke, kaip jis pradės 
skaityti žodžius tik ka diktuo
tas Nimfarosai: “Brangus sū
neliai.” Bet, ne. Gydytojas ar 
gerai nesumate, ar negalėjo 
svetimos rankos raszto iszskai-

nojanezia. Jis tuojaus ja pakele 
ir prikalbino eit namo kadangi 
jau buvo vėlyva naktis.

“Kur tu gyveni?”
“Ak, gydytojau! Asz turini 

nameli, va ežia visai netoli, tik; 
in kaima i neinant- Asz sakiau ! 
tai prigavikei, kad asz tuojaus I 
jiems ta nameli atiduoczian, 
jeigu tik jie. sugryžtu! O ji, be- 
gede, prapliupo juoktis! Ka
dangi besą tik keturios iszkly- 
pe sienos, plikos sieneles ir su- 
drunije durys. Bet asz,

‘ ‘ Ger ai, gerai,” g y d y t o j a s 
vėl ja pertrauke. “Eik dabar 
ir.miegok. Rytoj mes paraszy- 
sim ir apie ta nameli. Eik, eik 
dabar namo.”

* * *
Anksti rytmetį gydytojas 

iszejo tiesiai surasti ta Nimfa
rosa, ir taip pasitaikė, kad pir
mutine moteriszke, kuria jis 
iižejes pasiklausė apie Nimfa
rosa, tai 'buvo ji pati.

Graži geltuonplauke Shar- 1 
man Douglas, Amerikos Am
basadoriaus Anglijoje duktė 
užsirūko cigareta, kuri Vis
count du Pare jai uždega. Ji 
ežia, vakaruszkose laukia lo-

sziko Peter Lawford, kuris 
ja buvo pabueziaves atsi
sveikindamas, kai ji iszva- 
žiavo in Londoną praleisti 
Velykų szventes su savo 
szeimyna ir giminėmis.

lyti; jis prikiszo lakszta artyn “Sztai asz esmi! Tai asz, gy-

dele apylinke.
Senuke Maragacia, eidama 

nlyczia spaude savo laiszka 
prie savo krutinės, tarsi norė
dama da daugiau savo moti- 
niszkos szilumos suteikti szi-! 
tam popierėliui; ji jaute, kad’ 
dabar tai jau tikrai negales jos : 
sūneliai atsilaikyti ir su-! 
minksztins savo szirdies in jos 
praszyma. Bet visgi kaž kodėl 
ji nebuvo pilnai patenkinta su 
sziuo laiszku. Jai atrodė, kad 
Nimfarosa. perdaug skubotai ji 
rasze, ir ji nevisai buvo tikra 
ar tik ji'bent inrasze ypacz pas- 
kutineja dali, apie pora dole
riu žiponui. Ka reisztu ta poras ' 
doleriu jos sunams, kurie jau 
pralobę, kuomet ju sena motina j 
dreba nuo szalczio?

Staigu, iszgirdusi isz užpa-j 
kalio žingsnius, ji sustojo po!

negeresnes,
Už mergeles smarkesnes, 

Daugiau funu padaro,
Vyrus nuolatos iszbaro,

O laikas apsimalszyt, 
Muses isz saves isznaikyt, 
Neužilgio pas jus priimsiu, 

Ir visas iszkulsiu.
Ant sziandien bus gana!

Žinoma
Onute — Jurguti, tu mane 

myli?
Jurgis — Žinoma!
Onute — Ar eitum su ma

nim in vandeni arba ugni?
Jurgis — Ka tu manai! Ar 

asz varle arba ugnagesys!

prie savo akiu, paskui da to
liau atitraukė prie lempos 
szviesos, kad geriau matytųsi 
irsziaip ir taip pasuko. Ant ga
lo jis tarė: 4

“Bet kas-gi ežia yra?”
“Ar-gi tamista nemokate 

skaityti?” Bailiai paklausė 
Maragacia.

Gydytojas pasileido juokais.
“Bet kad ežia nieko nėra 

paraszyta,” -jis pasakė- “Tik 
ketvertas rizguliu nuvesta. 
Žiūrėk. ”

“Tai negalimas daiktas!” 
Susznko senuke.

“Bet taip yra; žiūrėk tu pa
ti, nieko! Nieko nėra paraszy
ta.”

“Bet, kaip gi tau butu gali
ma? Kalbėjo senuke. “Asz pa
ti daktavau Nimfarosai. Asz 
mnczian ia raszant macziau ja raszant.“

“Tai ji, turbūt, tik nudavė.”
sake gydytojas, truktelejes pe-l 
ežiais.

Maragacia stovėjo iszsižio- 
jusi; pagalinus ji sudavė sau iii! 
krutinę su kumszczia: “Ak, tai;I 
prigavike!” Ji susznko. “Ko
dėl gi ji taip mane prigaudine- 
jo? Ak! Tai sztai d ei k o mano; 
sunai nieko man neatraszo- Tai 
ji visai nieko neparaszydavo; 
visiszkai nieko, ka. asz jai dik
tuodavau. Sztai kame priežas
tis! Mano sūnūs visai nežino, 
kaip asz esu. Kad asz mirsztu 
del ju! Ir asz visa szita laika 
juos kaltinau, tamista gydyto
jau, o ji mat isz manes tyczioja- 
si. Ak, Vieszpatie, Vieszpatie! 
Kaip-gi taip galima motina 
prigaudinėti ir da tokia pase
nusia moteriszke, kaip asz? 
Kas per begėdystė! Kas per bu

dėtojau,” Nimfarosa- atsake, 
nusiszypsojusi ir paraudusi. Ji 
pakvietė eit vidun.

Jau keletą sykiu pirmiaus 
mate szi beveik vaikiszkai jau
na gydytoja ir maloniai in ji 
akimi depteledavo. Kadangi ji 
visuomet buvo sveika ir nemo
kėjo kaip liga apsimesti, kad 
eiti ir klausti patarimo, tai jai 
dabar labai malonu buvo ir tie
siog nustebo, kuomet ji iszgir- 
do, su kokiu tikslu jisai atėjo 
ir pastebėjo, kad jis tuo labai, 
susirupmes, ji atsigryzo m Ji 
luputes paputusi i r tarė: ‘ ‘ At
leiskite man gydytojau,” pu
siau primerkdama savo dailias 
akutes sake ji. “Jus rodos esat
ie isztikruju susirupine su ta 
kvaila, sena boba? Musu kaime 
kiekvienas ja jau žino, gydyto- 

I jau, ir niekas in ja domes nebe
kreipia- Jus galit bile viena pa
klaust ir visi jums pasakys, 
kad ji kvaila, tikrai kvaila per! 
keturiolika metu, nuo to laiko, 
kaip jos szitie du sūnūs iszva- 
žiavo Amerikon. Ji nenori pri
sipažint, kad jie ja užmriszo, 
kas tikra tiesa, ir ji vis tebesi- 
kvarszo raszydama. ir raszyda- 
ma; dėlto kad ja numaldžius,! 
suprantama, asz nuduodu,, tai I 
raszanti jai laiszkus. Szitie,! 
kurie iszvažiuoja, taipgi nuve-! 
ža, kad ja patenkinus. O ji,; 
biedna sene, vis turi vilti. Taip,; 
gydytojau, visi gailisi iszva- 
žiuojaneziu, o tiems, kurie pa- 

' silieka, nieko! Dievas mato 
kaip ir asz verkiau isz pradžių, 
kai mano vyras iszvažiavo, bet 
dabar asz mėginu nusibovyti, 
jeigu tik gaunu proga kadangi 
pasaulis taip liūdnas.”

PIATINKIT! 
® “SAULE” =

gedyste! ’ ’
Jaunas gydytojas, taip pat 

susijudinęs ir užsiszirdijes, mė
gino ja suraminti; jis privertė i 
ja iszpasakoti, kas yra toji; 
Nimfarosa, kur ji gyvena. Su
trinta szirdžia senuke vis tik 
teisiso toli gyvenanezius savo 
sunūs už ju tylėjimą, graužėsi! 
už tai, kad per tiek metu juos ! 
buvo kaltinusi už apleidima, 
sakydama, kad jeigu tik butu 
paėmė nors viena isz tu laisz
ku, kuriuos ji mane pasiuntusi, 
tai jie butu atlėkė jos paszo- 
nen, — jeigu tik bent vienas isz 
tu laiszku butu paraszytas, 
bent vienas butu juos pasiekęs!

“Turėk kantrybes, senuke, 
nenusimink. Ateik pas mane

“Bet gali but jus turite už
tektinai kuo gyventi; gi szi 
vargsze senuke —”

“Ne, tamista! Netikėkit,” 
atsake karsztai Nimfarosa.

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie Ų. S, Bonus Sziandien! !

“Ji taipgi turėtu, jeigu tiktai1 
norėtu. J i to nenori!”

“Kaip tai?” Užklausė gydy-J 
tojas antakius pastatęs.

Pamacziusi jo nusistebėjimą! 
Nimfal’osa pratruko juokais,' 
parodydama savo stiprius bal-l 
t u s dantis.

“ O! Taip! ” Ji tarė, ‘ ‘Kadan-; 
gi ji czionai turi da viena sunu, 
jauniausi, kuris norėtu ja pas 
save laikyti, ir prie kurio jai j 
nieko nestokuotu- Bet ji nenori! 
pas ji eit. ”

“Da viena sunu? Jos pa
ežius?” Perklause jaunas gy
dytojas, apimtas nusistebėji
mo. j

“Taip tamista! Jisai vadina-, 
si Roko Trupia. Ji nenori pas! 
ji eit.”

“Kodel-gi?”
“Dėlto, kad ji visai pakvai- 

szusi. Ji verkia, per dienas ir j 
naktis tu savo dvieju sunu, ku-‘ 
rie ja apleido, o nenori priimti.! 
ne duonos plutos nuo szito, ku
ris tolydžio ja praszo eit pas ji!; 
Nuo svetimu ji priima.”

“Gali but. szitas jos sūnūs su 
ja blogai elgiasi ? Kaip-gi tas 
kitaip iszaiszkint?”

“Asz ne taip manau,” atsa
ke Nimfarosa. “Asz žinau Ro
ką Trupia. Jis yra tykus negra
žus, bet ne blogas. O kaip jis 
dirba! Jam tik darbas, pati ir 
vaikai. Jis daugiau nieko ne-' 
žino- Jeigu tamista pats nore-' 
turn persitikrinti, tai ežia neto
li nueit. Žiūrėkite jeigu eisit | 
szituo keliu, tai bus ketvirtis! 
mylios už kaimo; jus atrasit po 
deszinei “Kolumnos Narna,”! 
kai]) jie tenai vadina. Jis ten! 
gyvena. Jisai nuomuoja gražia 
vietele ir gerai vereziasi. Tik! 
nueikit ir matysit, kad tiesa; 
sakau. ”

* * *
i

Gydytoja s atsistojo, vis dau
giau susidomejes ta senuke, ir 
pasakė: “Taip asz nueisiu.”

Greitais žingsniais jis ėjo 
keliu, dairydamas in abiejose 
pusese iszdžinvnsius laukus, 
laukianczius praplysztant lie-! 
taus ir juos pralaužiant, pir
miaus su lopeta, paskiau su ža
gre ir tuomet sėjant. Bet darbi
ninku nesimatė ir todėl jie 
liūdni, apleisti tysojo dideliu 
plotu.

Sztai ir “Kolumnos Namas” 
dėlto taip vadinamas, kad atsi- 
rmee in viena kolumna kokio 
ten senovės Graikiszko dievna- 
mio, jis buvo visas sukiužęs ir 
baigė, byrėt. Isztikruju tai bu
vo tik bakūže. Isz užpakalio ji 
buvo apsupta tankaus figų 
sodno, o prieky stovėjo du ku- 
pecziu szieno-

‘ ‘ Ar yra kas namie ? ” Pa-

szauke gydytojas, sustojęs prie 
surūdijusiu ir žemen insmigu- 
siu geležiniu vartelių.

Basas vaikiukas, kokiu de- 
szimties melu, apkebes rusvais 
plaukais, nuo saules nudryžu
siais, ir su pora žalsvu akiu 
kaip ir laukinio katinėlio, isz
ejo laukan.

— BUS DAUGIAU —

NUOSKAUDA

(Tasa)

Ant suolu ant perėjimu dide
lėj salėj ir tarp duriu susispau
dė milžiniszka minia. Po rau
dona veiliava stovi kalbėtojas. 
Drąsiai ir tvirtai skamba jo žo
džiai ir visi klauso tu žodžiu 
norints nesistengdami anų tu
rinio suprasti. Czia apeina tas, 
kad tie laisvi žodžiai taip gar
siai gali but sakomi. Czia apie- 
na. tas, kad'žodis apkalėtas ne
drąsiai isz reiksztas, arba pu- 
siaužodžiu suszvepetas darbi
ninko rūsy j studento kambaryj 
arba kaliniu pažeminimuose 
urvose greitai pasirodė visoj 
savo szviesoj ant ulyczias užė
mė publiszkus namus.

Ir varpuoja džiaugsmo var
pais szirdyse.

— Mes nesibijome auku! 
Skamba kalbėtojo balsas.

Didi yra teisybe ir didžiu au
ku reikalauja.

* * *
Nubyro paskutiniai žemes 

grumulėliai pamesti grabo- 
riaus ranka. Ant motinos gra
bo iszaugo kapelis- Motinos ne
laimingas likimas pasibaigė!

Bu ja k stovėjo ant. kapo, o 
ant jo veido buvo didelio per
galėjimo ramybe.

Visi iszsiskirste ir pasidarė 
tyla. Tiktai pavasario pauksz- 
cziai ežiui bėjo tarp medžiu sza- 
keliu. Saule taipgi gana malo
niai szviete.

Pradėjo melsties in padan
ges: “Tegul bus palaiminta 
spėka, kuri mums leidžia kilno
ti baisiausias sunkenybes!

— Sztai, tavo vardan, va- 
karykszczios nežinomos teisy
be, imu ant pecziu ir nunesziu 
drąsiai sunkenybe,—ta graba, 
kuris mano szirdi!

— Ir taip asz eisiu, kol bus 
perstatytas tavo pergalėjimo 
altorius!”

— O tada ateisiu priesz ta
vo altorių, pergalėtoja Rytdie
na, laimingoja. Rytdiena!

Melsti vienatiniai vienos.do
vanos: —Nuimk nuo mano szir
dies ta graba, ta sunku, labai 
sunku graba! —GALAS.

Isz visu žmogaus gamtiniu 
prieszu, muse virszija visus ki
tus. Nors uodas yra pavojin
gas, vienok muse galima skai
tyti daug pavojingesne. Ji ran
dasi visame pasauly, ir kur tik 
žmogus randasi, randame ir 
muse.

Muse netik veijasi in purve, 
bet ir neatsitraukia nuo jo, pa
likdama ji tik ant. trumpo lai
ko kuomet insigauna. in žmo
gaus namus, kad suterszus jo 
valgi ir atneszus. ligas dviejais 
budais: Pirmiausis — būdas 
tai tas, kuriame muse pati užsi- 
kreczia ligų perais, ir paskui 
tuos perus palieka ant valgio, 
kuri žmogus valgo. Szis būdas 
papraseziausis.

Kitas būdas — tai inleidimas 
lios peru tiesiog in žmogaus 
kana, ir tai daroma tokiu mu
šiu mažai randasi. Ligos kurias 
los muses užkreczia szios: 
karszt lige, vasarine, kolera, 
visokios viduriu ligos, mieiga- 
ma liga ir daug kitu.

Muses kurioms lengvai pri
einamos iszmatu vietos ir sta
lai kur valgoma, užkreczia la
bai greitai. Valgis perkamas 
kur randasi daug mušiu, taipgi 
gali būti užkrėstas, ir jei val
gomas nevirtas gali apsirgdin- 
ti- Naikinimas mušiu pasidaro 
labai svarbiu reikalu, kuris lie- 
czia visus.

Vasarine liga mušiu dau
giausiai užkrecziama. Nors tai 
tik vaiku liga, bet ir užaugusie
ji ja serga. Daug Jungtinėse 
Valstybėse vaiku netnrineziu 2 
metu amžiaus mirė nuo vasari
nes. -

Indomiausia liga kur tikrai 
žinoma kad muses užkreczia 
tai miegama liga.

Geriausi budai mušiu panai
kinimui, tai sujungti visas g}”- 
ventoju pajiegas padedant 
sveikatos skyriams, ir tik tokiu 
budu mušiu panaikinimas ga
limas. . -

Kol rasis vietos musėms veis
tis, tol nebus galima, ju isznai- 
kinti; dėlto pirmiausis reikala
vimas panaikinti ju veisimo 
vietas. Tai reiszkia, kad szva- 
rumas turi visame virszyti, ir 
negalima leisti iszmatoms ir 
kitokiems purvams krautis.

Visos iszmato turi būti laiko
mos gerai uždengtuose induo
se. Susikrovė purvai kiemuose 
tankiai didžiausia priežastis 
mušiu buvimui. Jei tas dalei- 
džiama, žinoma, mušiu niekuo
met nebus galima panaikinti-

Formalinas labai geras nuo
das mušiu naikinimui. Jis turi 
būti smnaiszytas su keturias- 
deszimts daliu vandens ir isz- 
deliotas blindeliuose kambary
je. Reikia žiūrėti kad nebutu 
jokio kito skystimo musėm ger
ti. Už poros valandų nesimatys 
gyvu mušiu kambariuose.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

/
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Žinios Vietines Septintas 
Sodaliecziu Seimas

— Ketverge, 12:35 valandai 
po pietų, numirė sena gyvento
ja, Teofilą Petikievicziene, nuo 
916 E. Centro Ūly., Ashland Ii- j 
gonbute. Velione atvyko isz į 
Lietuvos 1914 metuose. Brigu-; 
Įėjo prie Lietuviszkos parapi
jos, Szv. Rožancziaus ir Sald'ž. 
J. Szirdies draugijų. Paliko sa,- 
vq vyra Vinca; du sunu Myko
lą ir Joną Klimcziauskai isz 
California; dvi dukterys: Ona, 
pati Wm. Rapach, Philadel
phia ir Mare, pati St. Bistronio 
namie, taipgi keturis anukus. 
Laidos iUtarnin'ke su apiegomis 
Szv. Juozapo bažny ežioje ir pa
laidos in parapijos’ kapines. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

— Ona (Beruksztienc) Kve- 
deriene, nuo 500 W. Spruce 
Uly., pasimirė Subafoje, po 
pietų savo namuose. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos ir Szv. Rožancziavos 
draugijos. Paliko duktere Ju
lija namie, sunu Prana Be- 
rukszti Lietuvoje; du anukus; 
broli Bernarda Radzieviczia, 
A iikes-Barre, taipgi broli ir 
sese r i Lietuvoje. Laidotuves 
rtsibus Seredoje su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyežioje 9-ta 
valanda ryte ir kuna palaidos 
iii parapijos kapines. Grabo- 
r:n> K. Rėklaitis laidos.

— Nedelioj, Gegužio (May) 
14-ta diena pripuola “Motinos 
Diena,” yra apvaikszcziojama 
po’visa Amerika. Jeigu tavo 
motina da gyva “guodokie ir 
mylekie Ja,” o jeigu jau ran
dasi po žemele, tai “Atminke 
Ja sukalbę kelis poterėlius už 
juos Duszia! ’ ’

“Sodalietes turi priparodyti 
per savo veikla ir savo 
darbus kad jos yra gyva 
jiega del platinimo ir 
del apginimo Kata- 
likiszko Gyvenimo

- ir Tikėjimo.”

Girardville, Pa. — Su szito- 
kiu obalsiu Schuylkillo Apy
gardos ir apylinkes Parapijų 
Sodalietes rengiasi in savo 
Septinta Metini Suvažiavimu, 
Seimą, kuris sziais metais in- 
vyks Szv. Vincento Para., Ge
gužio (May) 14-ta d. Szitokia- 
me suvažiavime suvažiuoja 
apie keturi ar penki szimtai 
Lietuvaieziu Sodaliecziu. Jos 
sudaro labai gražu in spūdi ne 
vien tik Lietuviams, Katali
kams, bet ir visiems žmonėms.

Sziais metais viesznia pra- 
kalbininke, kuri svarbiausia 
prakalba pasakys Sodalietems 
in Girardville miesto High Sch
ool, bus Szvento Kazimiero 
Vienuolyno Sesuo M. Corinthiaį 
isz Chicago, Ill., kalbės apie 
“Sodaliecziu Szaukima in Dvi
kova.”

— Utarninke Gegužio May 
16-ta diena bus Rinkimai Poli- 
tikiszkn virszininku. Gerai ta ji 
dalyka apsvarstykite!

— Nedelioj, Gegužio May 
21-ma diena pripuola “Asz- 
Esu Amerikietis Diena.”

—• Nedėlioję, priėmė Pirma

sofa valstija priimta, in Ame-! 
rikos Suvienytos Valstijas.

— Petnyczioj Szv. Nereaus 
ir Komp. Ir ta diena: 1571 me
tuose numirė Sanjuszka, nar
sus Lietuviu karvedys; 1932. 
m., Charles Lindberghu pavog
tas kūdikėlis buvo surastas ne-

Szv. Komunija 24 vaikai ir 
mergaites, Szv. Juozapo bažny- 
ežioje laike Szv. Miszin 9-ta 
valanda ryte.

— Seredoj pripuola Szven
to Antonino, taipgi ir Szvento 
Izidoriaus, jis yra artoju pairo-! 
nas ar užtarėjas. Ir ta diena: 
1940 metuose Anglijos Premie- 
ras Chamberlain pasitraukia, o 
jo vieta užėmė Winston Chur- 
ehillis; 1869 m., Central Paci
fic ir Union Pacific kompani
jos sujungė savo geležinkelius 
prie Ogden, Utah, tai buvo pir
mutinis geležinkelis kuris ėjo 
isztisai nuo Atlantiko pakrasz- 
■czio iki Pacif'iko kranto; 1871 
m., Kares tarp Francuzijos ir 
Prūsijos užsibaigė su Frank
furt taika.

— Ketverge pripuola Szv. 
Mamerto, Maksimo ir Pran- 
ciszkaus Jeronimo szvento. Ir 
ta diena: 1858 metuose Minne-

gyvas; 1935 m., Marszalas Pil-j 
sudskis 67 metu amžiaus Len
ku vadas ir valdovas pasimirė; ! 
1902 m., szimtas ir keturios de-! 
szimts penki tukstaneziai | 
(145,000) mainieriu sustraika- 
vo Pennsylvanijoje, Preziden-I 
tas Theodore Rooseveltas su-; 
taikino.

Maizeville, Pa. — Szv. Misi
jos prasidėjo Nedėliojo,, Szv. i 
Liudviko bažnyczioje Maize-1 
villeje per Misijonieriu, Kuni
gas Gabriele C. P., Pasijonis- 
tas. Misijos bus Lietuviu ir 
Anglu kalbose. \

Pottsville, Pa. — Jay Coo'ke, 
kuris yra kandidatas ant Penn- 
sylvanijos Gubernatoriaus, at-j 
vyks in Pottsvilles miestą, sa
kys prakalba S u ha t oje, Gegu
ži i (May) 13-ta diena, in Ar
mory svetainėje, 8-ta valanda

1 
vakare.

----------------------------- j
Pittsburgh, Pa. — Ketverge! 

Gegužes (May) 25-ta diena, su-' 
eina Ilgiai 50 metu kaip gyvuo
ja Šuniu Lietuviu Draugija, 
rengia Dideli Rankiota, Vaka
riene. Szi' Programa iszgirsite 
per Radijo Stoti W.11.0.1). 860 
K. 7:30 valanda vakare, tiesok 
isz Kliubo svetainei, X'orthside 
Pittsgurgh. Szitas programas 
yra. leidžiama. Jaunuju Lietu
viu Pittsburgh vardu. Progra
ma iszpildis Jono Vainausko' 
orkiestra ir Radijo dalis. Dai
nomis vadovaujanti J. Senulis, j 
Norintieji dalyvauti, pra.szome' 
insigyti tikietus, kaina tik! 
$1.50. Kurie negali dalyvauti; 
ant Bankieto praszome klausi-. 
te namuose. Nepamirszkite die
nos, tai yra Ketverge, Gegužes! 
May 25-ta diena, 7:30 valandai 
vakare, isz Stoties Radijo! 
W.H.O.D., 860 K., ir iszgirsite! 
Specialiu tos dienos programa.

NUŽUDĖ
POLICIJANTA

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai dvieju miestu, 
Camden, N. J. ir Philadelphia,! 
Pa., jieszko Albert N. Gnatz, I 
penkios deszimts penkių metu 
amžiaus buvusio kalinio, kuris 
yra intartas kaipo policijanto 
James J. Donohoe nužudytoj as.

Policijantams buvo pranesz- 
ta, kad kai visi jie to žuliko 
jieszkojo ta nakti Philadelphi- 
joje, jis sau ramiai miegojo 
viename vieszbutyje, hotelyje, 
Camden mieste.

Szitas žilaplaukis žulikas 
iszejo isz to vieszbuczio apie 
asztunta valanda isz ryto. ApieI 
devinta valanda kita diena jis 
buvo užmatytas, kai jis ėjo prie 
Delaware upes tilto. Abieju 
miestu policijantai stabdė 
traukinius ir bosus ir automo
bilius jieszkodami to žmogžu
džio.

Robert W. Taylor, trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 
buvo suimtas ir suaresztuotas, 
nes jis buvo su tuo žmogžudžiu 
kai jiedu apvogė viena žmogų, 
nuo kurio jiedu gavo tik dvi-' 
deszimts viena centą. Jis sako 
kad tas Albert Gnatz nuszove 
ta policijanta kai tas policijan- 
tas juodu pasivijo.

Policijantai taip inpyke ant 
to žmogžudžio kad jie sako jie 
tuoj aus ji turės kalėjime ar
pas graboriu.

Szitas Albert Gnatz yra tik
ras žulikas, razbaininkas; jis 
dvideszimts metu praleido ka-į 
Įėjimuose už visokius prasi
kaltimus.

SHIPPENSBURG, PA. — 
Nedelioj vakare Albert N. 
Gnatz, razbaininkas, likos pa- 
szautas in galva per policijan
ta ir pasimirė Chambersburg 
ligonbute.

RAUDONŲJŲ DIENA

Sveikatai Apsaugoti KODĖL
REIKIA VANDENI

GERT !

Szitas trokas yra taip in- 
rengtas ir taip intaisytas, 
kad su juo galima isztirti 
kur randasi nuodingu ir pa
vojingu gasu ir kur oras nė
ra sveikas.

Mainu Apsaugos Inrankiu 
Kompanija Pittsburghe szi-

Prie troko stovi Pennsyl- 
vanijos Gubernatorius Ja
mes H. Duff; Mainu Apsau
gos Inrankiu Kompanijos 
Prezidentas George H. Dei- 
ke; Valstybes Sveikatos 
Sztabo Sekretorius, Dakta
ras Norris W. Vaux ir Vals-
tybes Fabriku ir Darbininku 
Sztabo Direktorius, Dakta
ras Joseph Shilen.

ta troka intaise ir ji padova
nojo Pennsylvanijos valsty
bei.

Tame troke randasi daug 
visokiu intaisu ir inrankiu 
iszczystyti gasus ir patikrin
ti orą. Vienas isz tu intaisu 
aiszkiai ir be jokios klaidos 
parodo kiek durnu ir gasu 
randasi ore.

Valstybes Sveikatos Szta
bo Sekretorius, Daktaras 
Norris, Dak. Joseph Shilen

ti kokios priežasties ir 
užsikabinti.

Komunistai pirmiau gyriesi 
kad Vokietijos jaunimas szim- 
tais tukstaniziu drąsiai mar- 
szuos isz rytines Vokietijos in 
vakarine Vokietija, bet jie nu
tilo ir nutupe kai pamate kaip 
Amerikiecziai rengiasi juos pa
sitikti.

Komunistai mislino kad 
Amerikiecziai nedrys pavar- 
tuoti savo szautuvus, bet jie 
nustebo ir nutilo kai jie per 
savo agentus dažinejo, kad 
Amerikos Karo Sztabas savo 
karininkams ir savo karei
viams buvo insakes pirmiausia' 
stabdyti tuos Komunistiszkus 
Vokieczius su bombomis ir du-: 
jomis, bet jeigu taip nebus ga-‘ 
Įima juos sustabdyti, tai pa
leisti visus savo szautuvus sta-j 
ežiai in tirsztuma tu marszuo-Į 
janeziu Vokiecziu,

Komunistai tokios drąsos ne-; 
sitikejo isz Amerikiecziu ir už 
tai dabar taip nutilo ir už tai j u 
ta drąsą taip greitai iszgaravo.

Amerikos Karo Sztabui rei
kėjo jau seniai taip drąsiai su 
savo karabinais atsakyti tiems 
Komunistams ir Sovietams.

Galvos skaudėjimas ir skil
vio nemaliinas, paprastai yra 
isz priežasties mažai, vandens 
gėrimo, ir szeszi stiklai ant die-! 
uos yra mažiausiai reikalauja
ma kad sveikatą palaikius.

“.Gerk szeszis stiklus van
dens kasdien,” yra pat ariama.. 
“Tai gydytojo paliepimas.” 
Ne ligonini, bet sveikam žmo
gui.

PONAI
POLITIKIERIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

visiems dovanoti.

ir George H. Deike žiuri in 
ta maszina.

Dabar su szituo troku bus 
galima tuojaus dažinoti kur 
randasi per daug gasu dul- j 
kiu ar durnu. Taip bus gali- i 
ma datirti kur sveikata ir į 
kur pavojinga gyventi ar j 
dirbti

□ m o

PAMINKLAI
POMININKU IR KRYŽIŲ

4

(Uždėta

Parduodame visokius Pomininkus, didelius 
ir mažius, už pigiausia kaina, preke. Kreip
kitės pas mus ypatiszkai arba prisiusime 
musu žmogų in jusu namus.

OFISAI:
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Oak & Centre Sts.
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ežiai kurie nesutinka su Ko- 
munistiszka valdžia rytiniame 
Berlyne, akmenimis daužė 
marszuo j anezius Komunistus 
ir Komunistu policijantus. Va
karinėje Berlyno pusėj e, Ame-Į 
rikos ir Anglijos kareiviai bu
vo pastatyti ant sargos; jiems 
buvo duota daugiau ginklu ir 
dar daugiau kulku. Nei vienam 
kareiviui nebuvo valia iszeiti 
ar iszvažiuoti. Bet jiems buvo 
insakyta nesirodyti ant uly-! 
ežiu, kad nebutu galima suras-.

Szis patarimais yra tiek pap
rastas ir pigus, kad dauguma, 
jo neinvertina. Tibms, kurie 
yra sveiki ir nori tokiais likti, 
užtektinai vandens kasdien 
yra neatbūtinai reikalinga, Už
tektinai yra apie szeszi stiklai. 
Ir kodėl, paklausi, reikia tiek 
daug vandens kasdien ?

Yra daug priežaseziu. Pir
miausiai vanduo suminksztina 
maišia kuri valgome,, padary
damas ji lengviau suvirinamu 
ir sugeriamu. J is taip susimai- 
szo su virinamais skystimais, 
kad jie pasiekia maži a ūsais 
maisto daleles^ Jis susimaiszo 
su k ra uju m ir palaiko pieveles 
drėgnomis. Pagelbsti reguliuo
ti kunosziluraa i sZ.sk irstyda
mas ja po in vai rias kūno dalia- 
ir nereikalaujama sziluma pra
kaitu iszvaro. Gale, svarbiau-
sias jis tuomi, kad daug- prisi
deda priie iszvarymo lauk ne-

Bet kiek mes iszgirdome reikalingu maisto daliu- 
aiszku kad musu didžiūnai da- Glaistas, kuris esti kūne viri- 
bar jau visai kitaip keliauja ir namas, kad palaikius ji sziltu 
gyvena, kaip pirmasis Ameri- >r pridavus jam tvirtybes dirb- 
kos Prezidentas Jurgis Wash- 1 i ir jodei i, gamina iszmatas, 
ingtonas gyveno, kada jis gy- Laip-pat kaip anglis pelenus, 
resi ir didžiavosi kad jis su sa- Taip-gi yra nuolat inis celeliu 
vais arkliais ir su savo karieta nusidėvėjimas. Szi nudėvėta, 
keliavo po Amerika ir kada jis pereina in krauju, kuris ja per
su pasididžiavimu pasigyrė Juoda skarai, plaucziam ins- 
kad jis per tris menesius apva-; tarns ir žarnoms, ir tie turi jos 
žiavo visa Pietine Amerika. nusikatyti. Gorimas daug van-

ant ju leido žemes pataisymos instaty- 
ma, kuri invykdžius taupingai

LIETUVOS STEIGIA-

sustiprėjo Lietuviszkasis Tau
tos gaivalas sodžiuje; insteige 
Lietuvos universitetą. Žodžiu, 
Steigiamajam Seimui Vado
vaujant, Lietuva tvirtai atsi
stojo ant kojų kaip politiniai 
organizuota, pati sugebanti 
tvarkyti savo valstybini gyve-; 
nima ir visu kitu pasaulio 
krasztu pripažinta valstybe/ 
Jungt. Amerikos Valstybes de 
jure pripažino Lietuva suvere
nine valstybe Liepos (July) 28 
diena, 1922 m.

Per Steigiamąjį Seimą pa- 
reikszto savo troszkimo būti 
Laisva ir Nepriklausoma Lie
tuviu Tauta niekuomet nėra 
atsižadėjusi. Tik- smurtu ir 
klasta, priesz tautos valia ir 
sulaužydama iszkilmingai duo
tus savo pažadus ir tarptutines 
sutartis, Sovietu Sanjunga ga
lėjo privienyti Lietuvos terito
rija ir kraszte investi Bolszevi- 
kine santvarka.

Szi reikszminga Lietuvos 
Steigiamojo Seimo sukaktis 
dar karta teprimena kiekvie
nam sąmoningam Lietuviui 
didžiąją Lietuvos Byla; tesu
stiprina kiekvieno Lietuvio pa
siryžimą visomis iszgalemis ir

Karo Sztabo lakūnai palaiko 
deszimts kariszku eroplanu ir! 
suvirsz szimto geriausiu lakū
nu tokiems ponams ir ju už
gaidoms.

Vienas tokis ponas kas san- 
vaite važiuoja isz Washington© 
in Vidurkararine valstija tik. 
paloszti golfą. Keli kiti tos Ta-' 
rybos nariai pasilaiko kariszku 
eroplanus savo szeimynoms.

Laikrasztininkai gavo kelis 
kariszkus eroplanus. nuskristi 
in eroplanu lenktynes, Cleve
land meiste.

Mes butume daug daugiau 
iszgirde apie kitus tokius po-, 
nūs, jeigu Amerikos Taryba 
nebutu labai greitai visa ta 
klausima užbaigius, ir prižade-! 
jus visiems Kongresmonams,; 
kad jie gali dabar vartuoti ka-; 
riszkus eroplanus kaip ir var-J 
tuoj o, bile tik jie nieko apie ki
tus nesakys.

Reiszkia, dabar bus kaip ir 
buvo; visi tie musu ponai važi-! 
nes, skris ir baladuosis, o mes 
kaip mokėjome taip ir mokėsi-i 
me už j u keliones.

NUSZOVE SAVO 
DRAUGE

BLAIRSVILLE, OHIO. — 
Dvideszimts septynių metu 
mergina, Elena Golinskis žuvo 
nuo keliu szuviu vieno mainie- 
rio namuose.

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus mainierys, Mike Bel
las, isz Josephine, buvo tuojaus 
suimtas. Policijantas Paul Jef
fries sako kad szitas mainierys 
bus kaltinama su žmogžudyste.!

Mainierys Mike Bellas atėjo

dens pagelbsti tiems organams 
veikti, ir neleidžia sistemai, 
kūnai nuodu prisirinkti.

Reikia atminti, kad kiekvie
na pievele ir kiekvienas orga
nas, net dantys, turi vandens. 
Kūnas susideda isz dvieju- 
treczdaliu vandens, ir szia pro
porcija reikia palaikyti. Kas
diena kūnas netenka, dvieju ir 
puses kvortų vandens ir tas tu
ri būti dapildoma, jei norima 
kad jis tinkamai savo darba, 
dirbtu. Dalis yra maisto dapil
doma, ir niedateklui reikia da- 
pildyti vandeniu, kuris bus, 
apie szeszi stiklai.

Nors taip paprasta ir reika
linga gerti vandeni, vienok yra 
daug kurie užtektinai negeria. 
Tokie žmones yra prate mažai 
gerti, ir nors jie kenezia galvos 
skaudėjimus ir skilvio nemali- 
mus jie nemano, kad stoka van
dens yra. visa priežastis.

Taipgi, jei ne esi prates gerti 
szeszis stiklus vandens kas
dien, pradek taip daryti tuo- 
jans. Gerk viena ar du stiklus 
isz ryto priesz valgant, patarti
na szilta- Tas prirengs skilvi 
prie darbo. Kitus keturis gerk 
dienos bėgyje. Jie prigelbes ne 
tik skilvi ir žarnas iszplauti, 
bet ankstins kepenis, inkstus ir 
skūra prie sveiko veikimo.

Kartais esti pakeltas klausy
mas: Ar patartina gerti vande
ni valgant? Nieko nesakoma 
priesz toki paprotį, jei nėra 
valgio burnoj geriant; kitaip 
yra palinkimas nuplauti valgi 
■su vandenin taip kad jis nėra 
užtek tinai su kramt omas.

In vandens gėrimą reikia 
žuireti kaip in geros sveikatos 
paproti, ir reikia pasistengti 
kasdien iszgerti po szeszis stik-

pas savo motina, kur jis rado dus. 
savo drauge, “Girl-Frenta Kad būti tikru, reikia juos

MOJO SEIMO 30 
METU SUKAKTIS
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siems piliecziams garantavo 
žodžio, spaudos, sanžines, susi
rinkimu ir draugijų laisves; 
apgynė kraszta nuo iszoriniu 
prieszu; tarptautinėmis sutar-; 
timis injunge Lietuva in pasau
lio valstybių szeimyna; invede 
nuosava valstybes valiuta; isz-!

nepaliaujamai kovoti, iki Lie
tuva vėl atgaus suverenines 
teises ir dabar dar jai tebepri
pažįstamas demokratiniu krasz 
tu vyriausybių; teisamonina 
kiekviėna, kad atgimusioje 
laisvoje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje vėl butu atstatyti tie 
demokratiniai instatymai, ku
rie buvo paskelbti Steigiamojo 
Seimo priimtoje Lietuvos vals
tybes konstitucijoje.

— Amerikos Lietuviu Tary
ba.

geriant vyną su vienu Susiedu, 
Jonu Grescik. Jis paprasze kad' 
ir jam duotu stiklą vyno. Pane-i 
le Elena Golinskyte jam neda
vė, ar nepasiskubino jam parū
pinti stiklo to vyno. Jiedu susi- 
ginezino, ir jo motina iszejo isz 
stubos, nenorėdama kisztis in 
ju barnius.

Mike Bellas iszsitrauke re
volveri ir paleido net penkis 
szuvius in savo sužieduotine, 
drauge. Ji ant vietos sukniubo 
negyva.

suskaityti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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