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Isz Amerikos
DAUG EROPLANU

PRARASTA

Trys Amerikiccziu Del 
Vieno Komunistu

WASHINGTON, D. C. — 
Alijantai baisiai daug karisz- 
ku eroplariu prarado Korėjoje: 
1,400 Alijantu eroplanu prįly-1 
ginus prie tik 400 Komunistu.

Lakunu Sztabas neiszduoda 
žinių kaip ir kur tiek musu 
eroplanu pražuvo. Musu szta
bas tik tiek sako, kad Komu
nistu eroplanai niekados nele
kia tenai kur jie žino kad ju 
laukia ar kur randasi didi ka
rabinai ar musu eroplanai, bet 
jis nepaaiszkina kodėl musu 
lakūnai turi skristi in tokias 
pavojingas vietas ir kokia 
nauda isz to mums?

Bet laikrasztininkai prane- 
sza, kad penki szimtai penkio
lika musu eroplanu buvo pa- 
szauta Komunistu nuo žemes 
su dideliais karabinais, o sze- 
szios deszimts du buvo nu- 
szauti Komunistu eroplanu pa
dangėse.

Lakunu ir Laivyno Sztabas 
aiszkinasi kad jie bijojo*pa
skelbti szitokias žinias, kad 
prieszas isz tokiu žinių neinsi- 
drasintu. Bet mums iszrodo 
kad tai prastas pasiteisinimas. 
Jeigu mes taip mylime girtis 
ir. didžiuotis, tai turėtume ži
noti viską, kas ten darosi! Mes 
labai greitai mėgstame Komu
nistus melagiais pavadinti, o 
dabar pasirodo kad ir musu 
sztabas moka meluoti ar nors 
tiesa užsliepti.

KITAS SUKILIMAS
KALĖJIME

Pus-treczio Szimto Ka
liniu Numalszinta Su 

Bombomis •
BOISE, IDAHO. —Per pen- Į 

Inas valandas, daugiau kaip į 
pustreczio szimto kaliniu 
priesztaravo priesz kalėjimo 
valdžia, pirm negu jie buvo 
sargu ir policijantunumalszin- 
ti su aszarinemis bombomis.

Pirm negu jie pasidavė, jie 
uždege du kambarius ir daug 
iszkados padare skalbimo 
kambaruose ir ten kur yra da
romos automobiliams laisnes.

Sžimtas septynios deszimts 
kaliniu neprisidėjo prie szito 
sukilimo ir stengiesi pasikavo- 
ti kai tie kiti pradėjo viską 
draskyti ir sargams prieszin- 
tis. . į .

Kalėjimo virszininkas L. E. 
Clapp insake penkios deszimts 
sargams irisilaužti in tas vietas 
kur tie sukilėliai kaliniai buvo 
užsidarė ir juos numalszinti su 
kaladėmis, karabinais ir bom
bomis. Tik tada tie kaliniai
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* Kiek Daugiau?

“Kryžiai ir ant kryžių 
kryželiai, kapai ir ant kapu 
dar kiti kapai!“ JYIes saky
davome kad Lietuva yra 
Kryžių žeme, bet dabar per 
dvejus pasaulinius karus ir 
per Korėjos “Derybas“ 
Amerika teipgi gali savo ka
pais ir kryžiais pasigirti. 
Kada mes nustosime tuos

Musu Užsienio Politika
Raszo Prez. Harry Truman

(Tasa)

VOKIETIJA
Vokietija yra krasztas ku

riame randasi daugiau kaip 
septynios deszimts milijonu 
žmonių, kurie yra mokinti, 
darbsztus, apsukrus ir geri 
darbininkai. Vokietija yra 
pramones, fabriku ir biznio 
krasztas. Su Vokiecziais reikia 
kiekvienam Europos krasztui 
skaitytis. Nors Vokiecziai yra 
pralaimeje dvi pasaulines Vai
nas, bet jie ir sziandien yra ga
lingi ir su jais reikia skaitytis.

Gegužio menesyje, 1945 me
tuose buvo pradėta nuginkluo
ti Vokieczius. Buvo sutarta 
Vokietija taip nuginkluoti, 
kad ji niekados negalėtu vėl 
kariauti. Amerika labiau negu 
kiti krasztai nutarė taip nua
linti Vokietija, kad jai nebutu 
galima jokiu budu vėl kariau
ti.

Bet aplinkybes tokios susi
darė, kad ir Amerikai ir visai 
Europai pasirodė in sveikata 
vėl apginkluoti Vokietija, kad 
ji pastotu Sovietams kelia.

Jeigu Hitleris butu szian
dien gyvas jis negalėtu saVo 
akimis tikėti, kad tie, kurie 
taip priesz ji stojo ir taip nai
kino jo jiegas, dabar tas pa- 
czias jiegas nori atstatyti. Hit
leris sziandien butu paskelb
tas kaipo kokis didvyris. Mes 
Nacius naikinome, priesz Na
cizmą kariavome ir dabar tuos 
paežius vadus keliame in aug- 

kryžius state ir tuos kapus 
kasė, ir kiek daugiau tu kry
žių pastatysime del kitu tau
tu naudos ir garbes? Kiel^? 
Kada? Kam?

Prisiminimo Diena! Ko
kio tie prisiminimai motinai 
kuri verkia savo vaiku, už 
tai kad j u nėra!

sztas vietas ir vadiname juos 
draugais.

Vakarine Vokietija spar- 
cziai žengia pirmyn su musu 
doleriais.

Dabar beveik visi valdinin
kai mato, nors nenori prisipa
žinti kad gal Hitleris daugiau 
žinojo negu visi jie sykiu. Hit
leris buvo pasakęs kad di
džiausias pavojus gresia vi
sam pasauliui isz Sovietu Ru
sijos. Dabar mes ta matome, 
nors nenorime prisipažinti 
kad Hitleris pirm musu ta ma
te ir suprato.

Musu užsienio politika isz 
tikro keista. Mes sumuszeme 
Japonija ir Vokietija, ir dabar 
abudu tuos krasztus mes viso
mis galiomis ginkluojame ir 
vadiname draugais. Mums da
bar labiau rupi Vokietija ne
gu Anglija ar Prancūzija, ku
rios buvo musu drauges per 
ana kara. Mes dabar Vokie- 
cziams daug daugiau padeda
me nege savo geriausioms 
draugams.

Naciai, kurie žudė musu ka
reivius dabar yra musu drau
gai per ta musu kvaila Užsie
nio Politika.

Sunku pasakyti dabar, bet 
argi neiszrodo kad jeigu mes 
butume susidėję su Hitleriu ir 
stoję staeziai priesz Rusija, 
kai Rooseveltas Stalinui czia- 
batus laižė, gal dabar nebutu 
to raudono pavojaus.

— Niekas ne yra taip tur
tingu kaip tasai, kuris jaueze- 
si ūžganadytu ir laimingu isz 
to ka jau turi.

TAIPEH, FORMOSA -At- 
eina patikrintos žinios isz Tau
tines Kinijos vyriausybes laik- 
raszczio, kad daugiau kaip 
szimtas tukstaneziu vergu da
bar ant tos Formosa Salos sta
to.dideles tvirtoves Sovietams.

Tos tvirtoves yra inrengia- 
mos ir statomos ant to salos 
kraszto kuris yra areziausia 
Kinijos ir Formosos.

Matyti kad Sovietai tikisi 
kad czia bus susikirtimas jeigu 
ne kitas ir jie tam dabar ir 
rengiasi.

KARO BELAISVIAI 
DAR GALINGI

' —K—

Koje Salos Kalėjimuo
se; Belaisviai Rengiasi 

Sukilti
KOJE, SALA. — Nauji su- 

! sikirtimai tarp karo Belaisviu 
I ir Amerikos Armijos kariszku I I
i sargu ant Koje . Salos jau nu
matomi ir beveik tikrai prana- 
szaujami. Daugiau kaip asz- 
tuonios deš imts tukstaneziu 
karo Be’aisviu' ana sanvaite 
buvo sukp.e ir buvo savo ne
laisvėn paėmė viena Amerikos 
Brigados Generolą.

Po to sukfimo, tas paimtas 
nelaisviu ne’aisven Brigados 
Generolas, ir kitas Generolas 
kuris derybas vede su tais Be
laisviais sukilėliais buvo Karo 
Sztabo pažeminti ir nubausti.

Dabar Karo Sztabas yra ežia 
pasiuntas Amerikieczius lakū
nus kareivius ir Anglijos ka
riuomenes tuos Belaisvius nu
malszinti.

Naujas Generolas sako kad 
jis jau baik u nekres, bet visus 
tuos Belaisvius iszkrapsztys 
isz j u skylių ir visus suskirs- 
tys in mažesnius kalėjimus.

Vienas A merikietis kariniu- 
kaTšako kad jis’gerai žino kad 
tie Belaisviai turi tukstanezius 
sprogstaneziu bombų, namie 
pasidarytu ir kad keli kalviai 
tuose kalėjimuose diena ir 
nakti dirba daugiau tokiu 
bombų pagaminti.

Laikrasztininkai sako kad 
tie kaliniai yra požeminius ta
kus, tunelius isz vieno kalėji
mo in kita ir net in karininku 
vietas.

Czia mums iszrodo kad jau 
ne Laikos. Amerikos Armijos 
vadams czia reiketu jau nebai- 
kauti, bet pasiunsti kad ir visa 
armija in tuos kalėjimus ir 
duoti tiems sukilėliam para
gauti biski Sovietu kalėjimo 
pyrago. Reiketu visiems jiems 
paskirti tik vandenio ir juodos 
duonos per kelias sanvaites ir 
kiekvienam po keletą dasietku 
botagu! O jeigu dar ir tada 
jie prieszintusi, tai kad ir su 
kulkomis kelias vietas lavo
nais nukloti.

VERGAI STATO 
SOVIETAMS 
TVIRTOVES

PRANCŪZAI
NUSILEIDŽIA

Sutinka Pasiraszyti Ant Vokietijos Sutarties

Paryžiaus Pasipriesziuimas Nustebino
Amerika Ir Anglija

BONN, VOKIETIJA. — 
Prancūzai, noromis, nenoromis 
sutiko prisidėti prie Amerikos 
ir Angljos ir pasiraszyti ant 
tos atskiros sutarties del 
Vokietijos

Prancūzu Taryba buvo atža
gariai nusistaezius prieszintis, 
bet paskui, per paskutine savo 
susirinkimo va’anda, ta tary
ba in galioj o savo Užsienio Mi
nister.!, Robert Schumann, pa- 
riraszyti ant tos sutarties, Pa- 
nedelyje.

Per visa Prancūzijos Taryba 
grasino visiszkai pasitraukti 
isz visu derybų, kuriose daly
vauja Amerikiecziai ar Anglai. 
Prancūzai norėjo kad Ameri
ka su Anglija jiems užtikrintu 
kad vėliau, po kiek metu Vo- 
kiecziams nebutu valia pasi
traukti isz tos sudarytos tai
kos sanjungos ir paskui sau 
statytis kariuomenes.

Prancūzai butu taip ir pasi
likę jeigu jie nebutu prisibijo
ję kad jeigu jie taip užsispirs, 

! tai Amerikiecziai gdletu visisz- 
■ kai pasitraukti isz visu taikos 
ir apsaugos tarybų, ir palikti 
Europos krasztus sau vienus. 
Prancūzai paskui tik tiek pa- 
reika’avo, kad Anglai ir Ame
rikiecziai vieszai paskelbtu 
kad jie yra prieszingi ir bus 
prieszin.gi Vokietijai, jeigu 
Vokiecziai dar syki visus Eu
ropos krasztus taip suviliotu 
ir iszduotu.

I - ------ ---------------------------------
Jaunuolis Laukia T eismo Nusprendimo

Motina Louise Skinner at
sisveikina su savo sunumi, 
asztuoniolikos metu amž
iaus Kenneth, kuris yra in- 
tartas ir dabar pasmerktas 
už nužudinima net devynių 
žmonių. Teismas prirado

Prancūzai bijosi, kad Vokie
cziai vėl ka panaszaus neiszpe- 
retu kaip anuos du karu! Jie 
sako kad galimas daigtas, kad 
kai Vokiecziai bus vėl apgink
luoti, jie pasitrauks isz visu 
taikos sutareziu ir vėl kara vi
sai Europai paskelbs. Ir czia 
baime ne be pamato. Prancū
zai jau du sykiu yra gyvu kai
liu paragavo Vokietijos ka
ri szko pyrago!

Bet po visu ginezu ir derybų 
Prancūzai prisipažino, kad 
jiems dar didesnis pavojus 
gresia, jeigu Amerika pasi
trauktu ir visus savo pinigus, 
kurie dabar plaukia in Europa 
sustabdytu.

Nors Prancūzijos sztabas yra 
ingaliojes savo Užsienio Mi
nister! pasiraszyti ant tos su
tarties, vienok, jis per telefo
nus ir telegrafus palaiko labai 
susisiekimą su tuo savo Minis- 
teriu, kuris dabar yra pasiren
gęs pasiraszyti ant tos bendros 
sutarties kaslink Vokietijos.

Jis dabar jau mintinguoju ir 
tariasi su Amerikos Sekreto
riumi Dean Achesonu, Angli
jos Užsienio Sekretoriumi An
thony Eden ir Vakaru Vokie
tijos Kanceliarijų Konrad 
Adenauer. Bet jo sztabas jam 
yra pataras daugiau tartis su 
Amerikos ir Anglijos atstovais 
ir gauti isz jųdviejų tikrus už
tikrinimus, kad Prancūzams 
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kad jis tyczia buvo uždegęs 
College Court Apartments, 
San Francisco mieste. Ta
me gaisre žuvo asztuoni 
žmones, i Devintas pasimi
rė kai jis buvo tardomas 
teisme.

PRISIMINIMO 
DIENA!

; ’■ •■ ■
Būti Rimtam Nereiszkia Būti
Surugusiam Ar Nosi Nulei
dusiam. Kristus Buvo Rim
tas, Bet Niekas.Nepasakytu
Kad Jis Piktai Ar Liūdnai 

In Gyvenimą Ar In 
Žmones Žiurėjo

Rimtas Žmogus Žiuri In Ir In- 
t vertina Tuos Dalykus Kurie

Yra Svarbus Ir Kurie Jam 
Ir Kitiems Daug 

Reiszkia
_________ . .

Už tai mes patartume savo 
geriems skaitytojams per Pri
siminimo Diena būti Rimtiems 
invertinti ta diena del ko ji 
stovi ir ka ji reiszkia.

Prisiminimo Diena nereisz
kia vakacija, atostogas, kelio
ne pas gimines ar pažystamus, 
geresnius pietus ar vakariene; 
ji teipgi nereiszkia nuvažiavi- 
ma del keliu minueziu in kapi
nes apžiūrėti savo mylimųjų 
kapo, ar ant jo kokia kvietka 
padėti.

Prisiminimo Diena reiszkia 
kaip tik ta ka tie žodžiai sako: 
Prisiminti tuos musu myli
muosius, kurie pirm musu it 
gal už mus savo gyvastis padė
jo, kad mums butu geriau it 
saugiau.

Nežiūrint kurio tikėjimo ar 
insitikinimo mes esame ar sa
kome esą, Prisiminimo Dieno
je, musu vieta Maldos Namuo
se, ar tai butu Bažnyczia, Sina- 
goge ar Bažnytuže. Ir tuose 
Maldos Namuose mums nėra 
kitaip kaip ta Diena prisiminti 
kaip tik ant keliu su dekavo- 
nes malda ant savo lupu: Pa- 
dekavoti Dievui už praeiti, pa
aukoti Jam dabartį ir melsti 
Jo del ateities, kuri sziandien 
tokia neiszki!

APVOGĖ TAXI
DRAIVERI

PHILADELPHIA, PA. — 
Taxi draiverys, Harry Schrei- 
bstein nuo 2400 N. Garnet uly- 
czios, policijai pranesze, kad 
jis buvo apvogtas. Jis sako 
kad vienas žmogus inlipo in jo 
automobiliu ant keturios de
szimts antros ir Girard uly- 
cziu, ir prasze kad jis ji nu- 
vesztu iki keturios deszimts 
szesztos ir Parrish ulycziu kur 
jis iszsitrauke revolveri it pa
reikalavo isz jo visus pinigus. 
Draiverys turėjo su savimi 
dvideszimts du doleriu/ ku
riuos jis buvo priverstas tam 
vagiui atiduoti.

Iszmintingi Žodžiai
— Suėjimas dvieju žmonių 

tankiai buna priežaste persi
skyrimo keturiu.

— Kalnas Katmai, Alas- 
koj, yra didžiausiu “gyvu” 
vulkanu ant svieto.

— Japonijoj vyrai losze 
roles moteriszku aktorių per- 
statimuosia.
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Kas Girdėt
Vienas fabrikantas szitaip 

mums pasiaiszkino: “Man da- 
' bar nėra jokios iszeities. Jeigu 

asz daugiau Uždirbu, asz dau
giau turiu in Vaszingtona pa- 
siunsti; jeigu asz mažiau už-, 
dirbu asz mažiau turiu samdy
tis ir mažiau bėdos turiu. Man 
ir dabar biznis prastai eina, 
bet asz nepaisau, nes mažiau 
biznio, mažiau vargo, o pragy- 

■ venti asz vis pragyvensiu. O 
ko daugiau man reikia?”

kės: “Žmones, kurie nepriguli 
prie jokiu uniju turi ‘būti isz- 
mokinti, kad jie žinotu ir su
prastu, kad ar jie nori ar neno
ri, jie yra atstovaujami tu 
žmonių kurie sudaro unijas, 
nežiūrint ar jie priguli xprie 
kurios unijos ar ne.” Tas, na
bagas, puskepto mokslo žmo
gelis, kad ir Universitetus už
baigęs, ir augszta vieta unijo
je pasiekęs turbut nežino, ne
supranta ar nenori suprasti, 
kad tik labai maža dalele Ame- 
rikiecziu darbininku priguli 
prie uniju. Tai kaip mažos da
leles žmogus gali kalbėti už 
daugmna ar ta dauguma atsto
vauti ?

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Prezidentas Trumanas gra
sina kad jis suszauks Kongre
są szia vasara del ypatingo su
sirinkimo. Bet visi Kongres
menai ir Senatoriai tik juokia
si isz tokio Trumano grasini
mo. Jie irgi ne sziandien gimė. 
Jie gerai žino kaip labai man- 

. dagiai ir apsukriai apie tokius 
grasinimus apeiti. Jie nieko 
taip jau griežto nedarys-, Pre- 
zidetui nesiprieszins. Jie tik 
savo posėdžiu nenutrauks szi 
pavasari, bet paskelbs kad visi 
tie posėdžiai tesis per visa va
sara bet tuo paežiu sykiu sau 
pasiskirs kelis menesius poil
sio laiko. Tada Prez. Truma
nas negales szaukti ypatinga 
posėdi kai, tikrumoje Kon
gresas'ir Senatas dar vis posė
džiauja nuo žiemos, nors visi 
Kongresmenai ir Senatoriai 
atostogauji per poilsio laika.

Beveik visi geri daigtai ant 
szio svieto mums ateina dve
jais, trimis tuzinais ar net ir 
szimtais. Daug rožių, tukstan- 
cziai Žvaigždžiu galybes saulė
leidžiu, vaivorykszcziu; kele
tą broliu, sesueziu, tuzinai dė
džių ir tetų ir giminiu, bet 
mums duota ant szio svieto 
tik viena motina.

Buvęs Amerikos Preziden
tas Herbert Hooveris sako: 
“Stalinas yra pilnai patenkin
tas su visu tuo Amerikos Pre
kybos samysziu ir nesusiprati
mais. Jo padupezninkai nebū
tu galėjo geriau visa musu 
tvhrka mums suardyti, kaip 
yra suardė musu valdovai 
Vaszingtone.”

Viena bažnytine draugija 
pasiuntė in Korėja kelis szim- 
tus tukstaneziu kiausziniu vi
gą už dyka. Bet Korėjos bose
liai ir valstybes ponueziai pa
reikalavo net keturis sykius 
daugiau negu tie kiausziniai 
ežia kasztuotu, už savo darba 
kad jie tuos kiauszinius pa
skirstytu ir paženklintu, pirm 
negu iszdalintu. O turime at
siminti kad algos ir mokestys 
Korėjoje yra tik 'per deszimta 
dali, prilyginus prie musu al
gų ir mokeseziu Amerikoje.

Darbininku Unijos dabar 
nori kad valdžia priverstu vi
sus darbininkus prisiraiszyti 
prie tu uniju. Plieno Darbinin
ku Unija dabar kaip tik to no
ri bereikalauddma kad vien tik 
unijos nariams butu pavėlinta 
dirbti Plieno fabrikuose.

NEW YORK. — Gegužio 
24-ta diena in New Yorka at
vyko laivu “General Taylor” 
iszplaukusiu isz Bremerhaven 
Gegužio 12-ta diena, Lietu
viai : ,

Endruschat: Christel, Chi
cago, Ill. — Essert: Richard, 
Emma H. in Chicago, Ill. — 
Engel: Adolf, Paula, Hanne
lore, Manfred, Madison, Wise.
— Fischer: Gustav, Anna, in 
Elizabethtown, Ky. — Grimm: 
Oswald F., Chicago, Ill. —Hei
drich: Waldfried, Else, Helga, 
Chicago, Ill. — Hermann: 
Waldemar, Ida, Lydia, George 
ir Heinz, Laremie, Wyo. — Ja- 
kowitsch: August, Auguste, 
Edwin, Gustav, Johann, Crysi- 
tal Lake, Ill. — Knell: Marie, 
Chicago, Ill. —' Ligmal: Au
gust Magdalena., Anna, Mari
anne, Cicero, Ill. — Maschei- 
kea, Heinz, in Riverside, N. J.
— Petzold: Termann, Teofile, 
Irena, Vyda, Chicago, Ill. — 
Siebert : Ferdinand, Wally, ir 
Deerfler: Margaret, ir Siebert: 
Monika, in Worland, Wyo. — 
Smielowski: Eduard, Irena, 
Woldemar, Chicago, Ill. — 
Untefberger: Auguste, Lara
mie, Wyo. — Wapsas: Trude, 
Chicago, Ill. — Wolodke- 
witsieh: Hedwig^, , Siegmund, 
Eligius, Arkadius, Angelika, 
New York, N. Y.

Gegužio 13-ta diena laivu 
“Stockholm” isz Szvedijos at
vyko: Navickas: Feliksas, in 
Great Neck, L. I., N. Y.

Gera ir gražu būti jaunam 
ir gražiam: bet teipgi ne pro 
szali būti bagotam, kad ir se
nesniam.

PAVASARIS

Taip tankiai atsitinka: 
Amerikiecziai isz gerumos sa
vo szirdies duoda, szelpip, o 
kokie skarmalai, pusponiai 
ubaigiai visa ta gerumai panai
kina savo gru'bijoniszkumu ir 
net savo žmones badu marina 
kad patys pasipiniguotu.

Pypkes Durnai

Atsiminimo
Mirusio Kareivio

Tie, kurie sziandien taip 
lipszniai kalba apie laisve, ne
žino apie ka jie iszneka. Nėra 
tikros laisves nei ant radijo 
nei musu laikraszcziuose. Ir 
radijo ir laikrasztis yra su
varžyti, jeigu ne tu, kurie yrh 
ju savininkai, tai tu kuriu ta
boras yra juose garsinimi, ar 
paezios valdžios. Nei radijo ži
nių skelbėjas, nei redaktorius 
ar laikrasztininkas negali lais
vai viską skelbti. Bet, sztai 
kur randasi pilna laisve: klau
sytojas- ar skaitytojas nėra 
piivercziamas viso to s’zlaimsz- 
to ar tu melagyseziu klausytis 
ar skaityti. Paprastas žmoge
lis gali radijo programa nu
sukti nuo savo radijo- ar tele- 

■ vizijos ar laikraszti in gurbą 
numesti neskaitęs. Vat tai kur, 
brolyti, tikra Amerikos laisve!

Neapykanta nieko nestato: 
ji tik gali griauti ir naikinti.

George Meany, kalbėdamas 
Darbininku seime buvo pasa-

Žaliuoja medeliai, pieveles 
Ir žydi darželiuos gėlėlės. 
Mergele isz darželio bijūną 

skina,
Su juo kapeli mylimojo 

dabina.
Kodėl ji turi gelele skinti? 
Ir su gelele kapeli dabinti? 
Mylėjo ji jauna berneli, 
Gražu ir drūta kareiveli. 
Iszejo bernelis kariauti, 
Kad- brangios tėvynės laisve 

atgauti.
Didele kare tada buvo, 1 
Joje jaunas bernelis pražuvo. 
Už tai mergele bijūną skina, 
Ir su bijunu kapeli dabina.
Už tai mergeliai taip liūdna 

yra, '
Per veideli gaili aszarele byra.
Varguose jos paguoda buvo 

bernelis,
Dabar lieka tiž žalias kapelis. 
Neverk mergele jauno bernelio 
Rūta ir meta sek ant jo 

kapelio.
Brangiai tevyniai gyvastį 

aukavo,
O mylimoji tėvynė laisve 

atgavo.

giesmes paukszteliu, ore skrai
do visoki gyvūnėliai. Krūmuo
se gieda laksztingalele, artojas 
taiso žagre dirmonūs arti įpie- 
meneslis linksmai dainuoja 
daineles ir gena gyvulėlius.

O kaip linksmas pavasario 
laikas! Kur tik nepažvelgsi te
nai matosi linksma gyvybes 
apsireiszkima. Kokis didelis 
skirtumas tarpe rudenio ir pa
vasario !

Rudeni ta pati žeme paru
duoja, dangus apsiniaukęs, 
oras liūdnas, medeliai stovi 
nuogi nudraskyti ju lapeliai 
žiauras vėjo. Pažvelgus in ta 
paczitj. obeli kur dabar apsi
dengusi žaliais lapeliais pasi- 
puoszusi baltais žiedeliais, ru
deni jie iszrode nudžuvusi be 
gyvybes. Ir rodos negalima bu- 
tutiketi jeigu savo akimis ne
matytum kad tas sudžiūvęs 
medis kada norint žaliuos ir 
pasiipuosz gražiais žiedeliais, o 
vienok taip yra.

Tas pats ir su žmogum yra, 
kada žmogus mirszta jo kūnas 
tampa panaszus tam rudenio 
medeliui, gyvybe apleidžia ji 
laikinai. Bet ateis laikas, ateis 
tas prisikėlimo 'žmogaus pava
saris, kelsis ir tasai žmogus 
permainytame kūne taip kaip 
kėlėsi pavasari medžiai ir gė
lėlės, nes Dievas iszmintingas, 
Jis nesutvėrė žmogaus men
kesnio negu medžio arba gėlė
lės. Jeigu medis ir gelele prisi
kėlė tai kaipgi žmogus, Dievo 
paveikslas1, turėtu žūti amži
nai ? Ateis ir žmogui prisikėli
mo pavasario, laimingas tasai 
bus prisikėlimo pavasaris jei
gu puosz geru darbu žiedeliai.

—M. D.

ADRENALIN

Adrenalin atgaivino ligonius, 
bet tie ligoniai negyveno dau- ; 
giaus kaip asztuonias valau- i 
das.

Vokietys chirurgas pranesze 
atgaivinima moters po opera
cijos kuriai gniaužimas szir
dies per (žaizda visai nepagel- 
bejo. Po szesziu miliutu vais
tai inleisti ir in deszimts se
kundų matyt permaina, mote- 
risizke pradėjo kvėpuoti ir po 
keturiu sanvaieziu moteris bu
vo paliuosuota isz ligon'buczio.

Bet ir matyt vėlesnis stebuk
lingas atsitikimas, kaip vienas 
gydytojas prie Amerikos Le- 
gacijos Budapešte, buvo pa- 
szauktas gydyti vyra penkios- 
deszimts szeszis metu senumo. 
Szirdies liga ji užpuolė, kuo
met gydytojas bandė papras
tas stiprias gyduoles, ligonis 
numirė, jo lupos mirtinai pa
balo szirdis ir kvėpavimas su
stojo. Vaistai ant syk inleisti 
in szirdi ir 45 sekundai, szirdis 
pradėjo povaliai plakti, kve- 
pavima prasidėjo ir dvi valan
das vėliaus ligonis atgaivintas. 
Po trijų menesiu vyras pasiro
dė sveikas.

, Kaipo pasekmes tu atsitiki
mu ir devynias-deszimts kitu 
gydytojas pranesztu, naujo 
gydymo jiegos matomos. Žino
ma negalima, vartoti džiovos ir 
vėžio ligoms kur visas kūnas 
liga apnuodintas. Tik varto
jamas kuomet szirdis sustoja 
kaipo pasekmes kokio nors iri- 
tempimo. Taipgi laikrasztis 
kur raszo apie ta gyduole: Rei
kė atsiminti, jog toki atgaivi
nimo atsitikimai yra retas 
daigtas! Adrenalin sutrauks 
szirdi net ir /po iszemimu isz 
kūno, 'bet tas visai kitokis da
lykas negu atgaivinimas gy- 

: vasties kuomet tas nepalieczia- 
mas daigtas pažintas kaipo 
duszia apleidžia kuna. —C.

Q kaip linksma^ Pavasario 
laikas, kas gal ta linksmu

mą apraszyti arba apsakyti, 
vien tik/gal iszreikszti szirdies 
jausmai. 1

Nuslinko tamsus debesiai, 
pasirodė giedras dangus, sau
lute lyg moeziute parėjusi isz 
tolimos keliones prie savo my
limu vaikeliu. Iszkilo ant gie
dro dangaus įsu maloniai szyp- 
saneziu veidu savo gaivinan- 
cziais spinduliais, jame glamo
nėja suvarguse žemele. Žiema 
iisizsigandusi moeziutes saule
les bėga, slėpėsi in amžinasties 
erdves, pasiėmė su savim šzal- 
ta sniego patala, kur laike už
klojus pilkąją žemele.

Pradžiugo visa gamta sulau
kusi szilto pavasarėlio, žemele 
dengiasi žaliu rūbeliu, mede
liai puosziasi gražiais lapeliais 
darželiuos gėlėlės krauna 
pumpurėlius ir viena kita ro
dos norėdamos pralenkti savo 
gražumu: lelijos, rožes, jurgi- 
niai, rūtos, nasztailes, jazmin
ai, balti dobilėliai, t. t.

Czįa darbszti bitele atlėkusi 
in geliu darželi, skraido nuo 
vienos gėlėlės prie prie kitos, 
renka saldu meduti. Czia gegu
te raibieji atlėkusi in rožių 
krūmą džiaugsmingai kukuo
ja, linksmina mergele darželi 
rave jaut. Sodne pražydo obe
lis, stovi iszdidi lyg' jaunamar
te vestuvių dienoje pąsipuo- 
szusi baltais žiedeliais, o apie 
ja stovi ligi [pamergių būrys: 
vysznios, slyvos, gruszes, 
agrastai, invairios spalvos žie
deliais pasipuoszusios. O szvel- 
nus vejalis lyg tėvelis maloniai 
glostydamas ju gražius žiede- 
lius-ir aromatiszka kvapa ne- 
sza in kaima. Giriose skamlba

yra
negu

Su-
kuo-

NEW YORK. —‘Adrenalin’ 
vaistas yra žinoma sugražinti 
numirusiam ■ “gyvasti, ’ ’ 
gyvasties apsaugotojas 
gyvasties atgaivintojas, 
kelia szirdies veiklumą,
met per koki nors netikėta su
trenkimą ar intempima ant 
syk szirdis sustoja, bet negali 
atnaujinti kuna kuris nuvar
gintas ir ilgos ligos nunuodin- 
tas. Tas yra tikras pareisžki- 
mas isz laikraszczio Journal of 
the American Medical Associ
ation, ir pareiksztas žiniose. 
Adrenalin yra isztra ūkimas 
isz suprarenal giliu ir turi jie- 
ga pakelti kraujo sloginima 
per stipru sutraukimą, krauja- 
gyslu raumeningos sienos.

Yra dvi mažos giles-glandai 
ir randasi virsz inkstu.

Apie atsitikimus, kur mi
re žmones, buvo .su Adrenalin 
atgaivinti, ir tas tik primena 
panaszu atsitikima daugeli 
metu atgal. Du Vokisžki moks
lininkai 42 metu atgal bandė 
atgaivinti szunis kuriu szirdys 
sustojo plakti po suriszimu 
kraujagyslu nuo szirdies. Jie 
aptemijo kuomet Adrenalin 
buvo inleistas tiesiog in szirdi 
ant syk buvo patemyta. stiprus 
sutraukimas muskuliu ir grei
tas pakylimas kraujo sllokini- 
mo, bet kuomet sulaikė inlei- 
dima kol visos kūno dalys su
stojo, jau pasekmes visai kito
kios!

Laike kares Vokietys chirur
gas vartojo Adrenalin gydy
mas tris baisiai sužeistus ka
reivius. Tik laikinai sveikata 
pagerėjo ir tuoj po tam vyrai 
numirė. Isztyrinejimai vesti 
net iki po karei, ir po- tam dau
gelis atsitikinįu praneszta kur

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

W Pirkie U. S. Bonus!
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtmė- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-

ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, ; 
Galinga ypata galybe meiles; j 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolerg; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 2Oc.

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 Katilu- 
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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 I 
puslapiu, 20c.

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 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.155—Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusią, 
piu, 35c.

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c. . ‘ i ‘ >-

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

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

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

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., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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

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

H3Y5 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.

USiV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. L.

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., - ĮJ. S. &
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(Tasa)

— Palaukite, palaukite, rė
kė Mendelis atsistojęs prie du
ra, palaukite! Asz nesuprantu, 
kas mums pasidarė? Kas jus.

Kaip gali gyventi su tokiais 
gojimais.

Sausininku ūkininkai kaip 
sutarė taip ir padare. Tuoj ant 
rytojaus Duoba su szaltysziuni 
nuėjo iri dvara .pakalbėti apie

suburdavo jo? Tai Duoba pir
mas maisztininkas yra. Ai 
Duoba, ka jus darote. Su tokiu 
darbu toli nenueisite; galite 
pragaiszyti visa ,kaima. Czia 
yra toks geszeftas, toks didelis 
geszeftas, ka po tris, po ketu
ris margus iszeina ant kiekvie
no ūkininko, o jus norite pada
ryti ji savo iszminczia, savo 
galva. Ant tokio didelio daly
ko reikia keliu gaivu, reikia 
geros rodos, gero advokato, 
kad paskui kokio klausymo 
nebutu.
. — Nieko nebus! Mes ipajys 
gerai padarysime.

— Paklausykite, ponas 
advokatas perskaitys. Tegul 
perskaito; dažinosite- bent 
kaip iszrodo tas reikalas.

—- .Graliu perskaityt, tarė 
Jankelis taisydamas akinius.

— Nori skaityk, nori ne
skaityk!

Jankelis paėmė popiera ir 
ome skaityti': ' — ;

“Mes žemai pasiraszom, sau 
ūkininkai nuo Sausininku, at
sakom Sausbaliu dvaro ponui 
Servitutą, kuris yra girioje', 
szakos be kirvio ir galvijai, 
vienas vežimas kas sanvaite 
žiemoj, vienas vežimas ant dvi 
sanvaites vasaroj, o kas prigu
li ganyklos ir visokios preteu- 
sijos kaip medines taip ir gal- 
vijiszkos atsakome ponui 
Sausbaliu dvaro, kuris turi 

- duoti girios ■. kiekvienam ūki
ninkui (Sausininkuose, kuris 
yra staczias ant tūbeles, tos 
paczios giries margu, “ežia 
tuszczia.”

— Kaip tai tuszczia, kur 
margai tai ten tuszczia, mes 
nenorim tusztumo, mums rei
kalingi margai, tikri atmieruo- 
ti margai, tarė Duoba.

— Niu, tai czion bus inra- 
szyta.

— Nenorime! Nenorime! 
Visi suszuko. Duosime patys 
sau rodą. Eikime namon.

. Visi sukilo ir draugia iszejo. 
Karcziamoje pasiliko tik Ber- 
cžakas, Mendelis ir Jankelis.

— Kas bus, paklausė Jan
kelis1. 1

Pfu, atsake Mendelis 
spjaudamas, gražus laikai!

- B - CELA'SS
arba pradžia 

SKAITYMO 
...ir... 

RASZYMO

5.

64 pus. Did. 5x7 col.;
Dabar Po 25c. :

SAULE Publishing Co., >
Mahanoy City, Pa., U.S.A..
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Servitutą. Daug buvo kalbeji- 
mo, daug derybų; pere jo dvi 
sanvaites kol susitaikė, juo la- 
biaus, kad Mendelis, suvuodes 
kame dalykas, darė jiems viso
kias kliūtis. Bet kadangi dvar
poniui būtinai reikėjo parduos 
ti giria, turėjo susitaikinti su 
ūkininkais. Sukiko ant to, kad 
kiekvienam ūkininkui davė po 
keturis margus lauko. Potam 
nuvažiavo in pavietą, padare 
rasztus ir dalykas greitai pasi
baigė.

Mendelis vos nepasiuto isz 
piktumo: juo labiaus, kad ne
tik sutikimas apsiėjo be jo, bet 
da ūkininkai isz girias jam ne
pardavė. Duoba tolaik kalbino 
ūkininkus, tolaik darodinejo, 
kad pardavė medžius Mendę- 
liui pusdykai, patys pasiliks 
be malku ir be servituto; to
laik jiems tai iszguldinejo pa- 
kolaik nesutiko ir nepasirasze, 
kad girias per deszimts metu 
netik ne parduos, bet ne patys 
nekirs daugiaus, ne reikia na
mu reikalams. I

Kada Berczikas“ ir Mendelis 
dažinojo apie tokia sutarme 
spjaudė ir keike kaip inmany- 
dami. D

— Ai! Reb Mendel, sake 
Berszikas savo vuoszviui, ma
no szirdis da vis dreba. Tai 
szelmiai yra, chamai, ibiaury- 
bes! Asz labai stebiuosi, Reb 
Mendel, kaip jus galėjote kal
bėti su tokiais galvijais. Jie 
galėjo jums, Dieve mylėk, ka 
pikto padaryti.

Mendelis atsiduso.
— Mano mielas Berczike, 

tarė; tu esi mano žentas, tu tur 
ri būti gudrus: ir mano anukus 
turi mokinti išminties, pertai 
asz turiu atverti tau galva ir 
nuvalyti tavo smegenis, idant 
žinomu tai, ka sziandien turi 
žinoti Žydas, gyvendamas kai
me, jei nori valgyti kąsni duo
nos su savo paęzia ir vaikais. 
Tu manes klausyk Berczik. .

— Asz jus visados klausau 
Reb Mendel, nes jus esate žmo
gus pritingas ir didžturtis ir 
turite didele praktika kup- 
czysteje. Dieve duok, kad da 
szimta dvideszimts metu kuip- 
cziautute!

— Tai-gi klausyk ir te
myli. Seiliaus kaime buvo vi
siškai gerai. Nereikeje turėti 
didele iszminti ir didelius pini
gus, kad greitai nulobti. Gojus 
reke kaip chamas, gere kaip 
du chamai, mokėjo kaip penki 
chamai, o Žydelis sėdėjo sau 
tykiai, dare kreida ant spintos 
skaitlius ir palengva rinko pi
nigus. Ai, Berczik! Berczik tu 
jau nematysi tokiu pinigu, ko
kius seiliaus Žydai karcziamo- 
se surinkdavo, tai buvo pini
gai I Tai turtai buvo! Dabar 
laikai gadinusi, darasi negra-z 
žus kiaurus. Dieve duok, kad 
musu priešai da blogesni, ma
žai eina in karcziama, patys 
skaitlius nori vesti ir da rau
kosi, patys nežino ko nori. Ber
czik, asz tau sakau, kad svie
tas genda.

— Tai teisybe yra, Reb 
Mendel, tai didele teisybe.

— Berczik, kalbėjo toliaus 
Mendelis atsidusęs, asz tau jau

pasakiau, kad svietas genda o 
dabar klausyk, ka asz tau to-

* BALTRUVIENE *

Teisybe, kad mergina iszteka 
■ Užvyto,

Idant turėti gyvenimo 
dranga, 

Bet, kas isz to, 
Jeigu tankiai sutinkame 

prieszinybia,
Nes ir tailp ne turi 

vyro namie, 
Kada už jo iszteka.

Kada luomos moterystes 
inženge per slenksti,

Tai meile iszleke per 
langus.

Todėl, geriause laikyti duris 
ir langus gerai uždarytus.

* * *

Mokslas sako:
Jeigu' atleidi kaltes savo 

nevidonams,
Tai isz ju padarai sau 

prietelius, 
Bet jeigu atsakai paskolyt 

pinigu savo prieteliams,
Tai padarai isz j u * 

’ nevidonus.
* * *

Jeigu motere neturi 
dantų, 

Tai juokėsi su akimis.
* * *

Asz sakau, kad, 
Toji Pennsylvanijos valstijos 

moterėlė,
Kuri apsivyravo su 

vyru,
Kuris neturi abieju 

kojų,
Yra labai laiminga!

Norint® bus užganadinta 
isz to, 

Kad naktimis josios vyras 
‘ nesivalkios po urvas, 

Puiriumius ir panaszes 
vietas.

* * *

Alplaikiau žinute isz 
New York miesto, 

Kur skamba apie viena 
vedusi vyreli, 

Sugryžo namo nulindęs, 
Nes per visa diena 

vaikszcžiojo po miestą, 
Jieszkodamas darbo, 
Bet jokio nesurado.

Sztai jo moterele taip 
>. ; . . ... ..... insiuto ant jo, 
Kad užklupo nebageli ir 

taip sumusze, 
Kad turėjo žmones nuvežti

■ ji in ligonbute, 
O ta žveriszka ragana 

uždare in kalėjimai 
* * *

Tegul ‘žmogus turi pinigu 
užtektinai,

Tegul turi puikius 
' t paloeius,

Ka gerti ir valgyti,
Bet jeigu turi namie 

pakramta, 
Tai niekas jam ne miela,

Ir žmogus gyvas iri 
žeme inlystu!

* * *

Tikėjimas sako:
‘ ‘ Tegul kožnas ta už

; pamata turi, 
Jog reikia atiduoti kas

------- • kam priguli!’’

liaus pasakysiu. Seiliaus, kada 
da ant svieto buvo tvarka ir 
viskas kaip priguli, Žydas ty
kiai sėdėjo sau karcziamoje, o 
gojai patys pas ji ateidavo. 
Sziandien, kada viskas eina at
bulai ir katinas vaikszczioja 
pirmyn uodega vietoj galva, 
gojai sėdi, o Žydelis turi suk
tis 1( tegul taip musu prieszus 
kaltūnas susuku) gojus rieeina 
in karcziama, o jeigu ir'ateina, 
tai jau ne su tokiu inipetu kaip 
seiliaus. Iszgers truputi ir tuo
jau® eina sau. Kas tai yra? 
Prie tokio kvailo padėjimo, 
reikia, kad karcziama pas gojų 
nueitu. Tu nesijuok Berczik, 
asz tau teisybe sakau, Dieve 
duok, kad taip laiminga meta 
turecziau! Jeigu nori turėti pi
nigus, tai vaikszcziok po kai
mą, tavo pati tegul vaikszczio- 
ja ir tavo vaikai kaip paaugs 
tegul taipogi po kaima vaiksz- 
czioja. Kaip turi dusze savyje, 
taip visados turi turėti bonku- 
te su savim. Tu jiems duok 
sznapso, tu nuo ju neimk pini
gu, nereikalauk, imk tavora. 
Nėra ant svieto tokio skuduro, 
tokio meszlb net, kuris neturė
tu vertes. Viską galima par
duoti ir viską iszkupcziauti. 
Tu dirstelk in gojaus grinezia, 
in kute, tu žinok apie viską ka 
jis turi, tu spėk ko jis reika
lauja, tu žinok už ka chlopas 
paezia musza arba pati clilopa, 
tu iszmieruok kiekvieno go
jaus gerkle. Sakau tau, jeigu 
nori gyventi nesedek karczia
moje ir nelauk tu keliu gir
tuokliu, kurie kasdien ateina. 
Tokis visados pataikys in kar
cziama, tu apie ji nesirūpink, 
jieszkok tokio, kuris nevaiksz- 
czioja. Laikyk alų bavarska, 
tai geras geszeftas, gojai pra
deda dabar alų gerti. Nesigai
lėk pavaiszintikkuri szmoteliu 
silkes, kad daugiaus potam 
gertu, ir atmink, kad tokis, ku
ris prisiekė negerti sznapso, ne 
atsižadėjo nuo alaus. Iii alų. 
dapilk degtines, tai eis da ge- 
riaus. Tu sukis apie vyrus, ta
vo pati tegul kūjpcziauja su bo
bomis, tavo vaikai tegul kup- 
cziauja su gojų vaikais, tegul 
taip-pat turi savo praktika.

— Reb Mendel, jus laibai 
gerai sakote; asz jau pats apie 
tai mislinau; asz paklausysiu 
jusu rodos. Asz rytoj anksti 
leisiu savo paezia in kaima. pas 
bobas. Jus gerai sakote Reb 
Mendel.

— Asz tau da visko nepa
sakiau.

— Ka jus turite da pasa
kyti apie szita reikalą?

— Asz tau pasakysiu viena 
žodi, toki žodi, kuri pasakė 
viens labai iszmintingas žmo
gus! Užklausėme mes ji karta, 
kaip jis mislina, kas bus su 
mumis visais. Jis visai nesiju
dino, tik mistino, labai ilgai
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mislino ir tarė: “gerai bus 
protingam terpu paiku, gerai 
iszmintingai galvai terpu 
kvailu.” Mes visi iszsižiojome, 
girdėdami toki žodi, o potam 
da paklausėme: “O kas bus, 
kaip kvaila galva taps iszmin- 
tinga?” Tada jis pamislines 
atsake: “Bus. tada del mus 
duona brangi ir sunki!” Ber
czik tu supranti, ka tai reisz- 
kia?

Oi suprantu, suprantu! Atsi
duso Bercziks.

Pakalbe'jes da truputi, už
kandės, Mendelis iszvažiavo 
namon in miesteli; važiuoda
mas mislino apie visokius rei
kalus, o daugiausia apie ūki
ninku Sausininku ir kitus, ku
rie genda, kaskart vis labiaus 
genda.

— GALAS —

Apraszymas Del Jaunu 
Ir Senu Vaiku

AUKSZTUMOJE

Plasztake iszleke auksztai, 
auksztai in virszu. Ji gėrėjosi 
laisve, grožiu, bet už vis labiau 
džiaugėsi del to vaizdo, kuris 
buvo matomas jos apaezioje.

— Lokite, lekite ezionai in 
virszu! Rodos kalbėjo ji sese
rims, skraidžiusioms apaezioje 
virsz žemes gelių.

— Mes geriame medų ir 
pasiliksime apaezioje.

— O jeigu jus žinotumėte, 
mielos seserys, kaip stebuklin
ga matyti viską aplink. Lekite 
lekite ezionai!

— O hr yra ten geliu, isz 
kuriu galima iszcziulpti medų, 
reikalinga plaštakėms gyvy
bes palaikymui?

— Nuo czia matomos visos 
gėlos, ir tai, pasigėrėjimas.

— Ar yra ten medaus? 
Medaus isztikruju nebuvo!
Vargsze plasztake, jautusi 

atpikruma gyvenimui apaezio
je nuvargo.

Bet vis tiktai ji stengėsi iš
silaikyti auksztumoje. Jai at
imtie taip stebukinga žiūrėti in 
visa nuo virszauisi, visa apimti 
vienu žvilgsniu.

Bet medus, medus? Medaus 
virszuje nebuvo!

Ir nusilpo vargsze plaszta
ke! Jos sparnu mostelėjimai 
darėsi vis labiau silpni. Ir ji 
leidosi vis žemyn ir žemyn. Ji 
mate vis niažiau ir mažiau.

Vienok ji jaute aistringa no
rą.

Bet niekas negelbėjo, ji kri
to.

— Aha, sztai tu ir vėl czia, 
suszuko seserys, argi mes to 
nesakeme iszanksto? Taigi, tu 
nusileidai iszcziulipineti modų 
isz geliu, kaip ir mes. Mes taip 
ir žinojome!

Taip kalbėjo seserys džiaug
damosi del to, kad jos buvo 
teisios, nors tas paėjo tiktai 
nuo to, kad jos nesuprato ver
žimosi grožio.

— Leiskis žemyn ir rink 
medų, kaip mes!

Ir plasztake krito vis žemiau 
ir žemiau, ir norėjo dar, toje 
vietoje augo geliu krūmas, ar 
jis pasieks ji ? Ji jau nebesilei- 
do, ji nukrito isz karto. Ji nu
krito arti krūmo in pravažiuo
jama taka.

Czia ja sutrypė kanopa asi
las.
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PAPROCZIAI
Paprastai žinoma, kuomet 

vaikas syki nudegs pirsztus, 
paskui visuomet vengs ugnies. 
Tai reiszkia, kad veiksmai tu
rinti nemalonius priminimus 
yra vengiami. Sziam faktui 
yra pozityve puse, kuri taip 
pat svarbi, kaip ir negatyve. 
Tikrai puse ta, kuomet veiks
mai kurie priduoda smagumo 
yra dažniau atkartojami. Szios 
pozityves puses vaikas naudo
jasi, kuomet jis nori savo szu- 
ni iszmokinti ko nors naujo. 
Jai gyvulis esti pagiriamas 
kiek viena syki, kaip padaro, 
ka nuo jo reikalaujama, jis 
dažniau atkartos veiksmą. Ga
le jis prieina prie to, kad jam 
taip lengva padaryti taip kaip 
ir kitus dalykus. Vienas vai
kas buvo iszmokines savo szu- 
ni atneszti jam kepure kiekvie
na syki kuomet jis rengdavos 
iszeiti. Ta galima vadinti pa- 
proeziu. ■ i

Dabar, jai pažiūrėsi ka kiti 
daro arba jai temysi pats save, 
atrasi kad beveik musu visi 
veiksmai susideda isz papro- 
cziu — pasisukant in deszine 
kuomet praeinama pro ka nors 
nusiimant kepure priesz mote
rį, yra paproeziai. Szie dalykai, 
nėra natūralūs, nes daug visai 
ju nedaro. Ir jie nėra daromi 
tiksliai kiekviena-syki tu ku
rie turi paprotį sustoti ir pa
galvoti, kas yra tinkama dary
ti. Nusiszluostymas kojų inei- 
nant in namus ali ir negali bū
ti paprotys. Jie natūraliai ne
ateina, nėra instinktyvus. Pa- 
proezius galima, pasirinkti.

Reikia žinoti kad žmogaus 
mokslas, kaip mokinimas szu- 
niu ir arkliu, susideda dau
giausiai 1S4 paproeziu, darymo 
paproeziu, galvojimo papro-

ežiu ir jausmo paproeziu. Mo
kinantis vaikszezioti, valgyti, 
plaukti ar cziužineti yra dary
mo paproeziu .pavyzdžiai. 
Žmogus kuris galėtu eiti tik
tai nuo atkreipimo domes in 
tai ka daroma, ir paskui pri- 
vereziant nervams kontroliuo
ti veiksmus, taip kad nereikia 
apie tai visai maustyti.

Kuomet szesztame nebeturi
me jiegos ingyti naujus papro- 
czius. Nekurie žmones vienok 
palaiko ta joga ingyti naujus 
paproezius, ilgiaus negu. kiti. 
Dalis to skirtumo paeina nuo 
fakto, kad nekurie laikosi jau
nystes, iszmokdami naujas 
idėjas ir darydami viską nau
jais budais. Pravartu, ingyti, 
paprotį pamainyti senus pa- 
proezius, arba ingyti naujus 
paproezius senstant. Jungtiniu: 
Valstybių Vieszos Sveikatos 
Biuras nori kad visi atmintu, 
kad paproezius reikia jaunys
tėje ingyti. — C.
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Žinios Vietines
Ateinanti Petnyczia, 

isz 4 priežasties Amerikos 
Szventes ‘ ‘ Memorial-Decora
tion — Mirusiųjų Atminimas” 
paminėti Suvienytu Valstijų 
kareiviams, žuvusiems per Ci
vilini kara'1861—1865 metuo
se ir per du Pksaulinius Karus, 
“Saules” ofisai ir spaustuve 
bus visa diena uždaryti, ir ta 
diena, kasyklos nedirbs, ban
kai ir pacžtas bus uždaryti.

Daug 'žmonių sve- 
cziubsis mieste Petnyczioje, isz 
kitu mieštu, papuoszti kapus 
savo mylimųjų.

Petnyczioj Papuoszi- 
mb Kapu Mirusiųjų Kareiviu 
Diena, bus parodo 9-ta valan
da ryte, per American Legion, 
Foreign Wars ir Am vet s Vete
ranu ir kitu draugijų, po tam 
bus ceremonijos mieste, ant 
So. Main ulyczios prie kampo 
Spruce ir Maple ulycziu.

Seredoj pripuola Szv. 
Augustino. Tautine Szvente: 
Angis. Ir ta diena: 1940 me
tuose, Belgijos Karalius Leo
poldas pasidavė Vokiecziams, 
su jo pasidavė ir penki szimtai 
tukstancžius kariuomenes, dau 
guma Belgijos gyventoju sako 
kad jam reikėjo pabėgti, nepa
siduoti ir sutverti valdžia 
tremtyje, kaip kitu krasztu 
valdovai ir 'karaliai buvo pa
dare. ,

Szvento Juozapo Mo
kyklos Vaikucziu Mokslo Me
to Užbaigimo Programas in- 
vyks Nedalo j, Birželio (June) 
8-ta diena, Parapijos Svetai
nėje, septinta valanda vakare. 
Vaikai atlosz operetta, 
“Džiaugsmas Del Rožmcdžio 
Karalyste,” taipgi bus ir in- 
vairiu szokiu ir dainų. Tikie- 
tai jau yra pardavinėjami po 
50c.

Ketverge pripuola Szv. 
Marijos Magdalenos isz Pasis. 
Tautine Szvente: Viksve. Ir 
ta diena: 1453 metuose Turkai 
sžeme 'Constantinopole miestą, 
baisus smūgis visiems Kriksz- 
czionims, Turkai sunaikino, su 
degino neinvertinus knygynus, 
sakydami kad viskas randasi 
ju “Korane,” o kas nėra tame 
“Korane” nėra verta palaiky
ti;' 1946 m., Keturios deszimts 
penkių dienu mainieriu sitrai- 
kos 'baigtos, kai mainieriu bo
sas John L. Lewisas pasirasze 
ant kontrakto su valdžia; 1226 
nu, Lietuviai pergalėjo Mozū
rus; 1848 nu, Wisconsin valsti
ja priimta in Amerikos Suvie- 
ytu Valstijų Draugija.

Sylvester Calista, 41 
metu amžiaus angliakasis, isz 
New Bostono, likos užmusztas 
per nupuolimo “tapo” Knox 
Coal Co., kasyklose Exeter.

Anlei-ikos Legiono Post 
74, ph^uO’šž visus mirusiu ka
reiviu kapus ant vietiniu kapi
nius o tukstaneziai žmonių pa- 
nasžiai darys ant kožnu kapi
niu.

Petnyczioj pripuola 
Szv. Joana isz Arlo ir Szv. Fe
likso. ' Tautine Szvente: Myli- 
ne. Taipgi ta diena: 1537 me
tuose Lietuvoje pradėta skelb
ti1 Martyno Liuterio mokslas 
ar tikėjimas; 1431 m., Joan d’ 
Are, Joana isz Are miesto, ve- 

. liaus paskelbta szventa, buvo 
ant laužo sudeginta už tai, kad 
ji nesutiko su bažnyczios vy
riausybe ir tai vyriausybei in- 
sakydino ka jai Pats Dievas 
buvo pasakęs; 1416 m., Jero

nimas isz Pragos1, drangas Jo
no IIuss’o, buvo ant laužo su
degintas del savo insitikinimu 
kaslink tikėjimo; 1937m., Plie
no darbininkai per straikos su
sikirto su policijantais Chiica- 
goje, szesziolika darbininku 
buvo nuszauta; Ir ta diena pri
puola Amerikos szvente, Me
morial - Decoration arba Kapu 
Puoszimo ar Lankymo diena; 
1869 m., Kapu Lankymo Diena 
insteigta; 1942 m., Anglijos 
tūkstantis eroplanu sudaužo 
Cologne miestą.

Amerika gerbs musu 
kareivius, kurie žuvo visose 
dailvse svieto, laike szventes 

' tPapuoszimo Kapu Diena arba 
Memorial-Decoration Day, Pe
tnyczioj, Gegužio (May) 30-ta 
diena.

Kita Nedelia pripuola 
Sekmines.

Nedėlios1 vakara, Ku
nigo K. Rakausko iszleistuves, 
ktfrias surengė Szv. Juozapo 
parapijos moterys buvo tikrai 
pasekmingos. Sale buvo pilna 
vietiniu žmonių, ir svecziu isz 
artimu miestu. Kunigas Kaz. 
Klevinis'kas, Szv. Praneiszkaus 
parapijos Minersville, Pa., kle
bonas buvo vakaro vedėjas. Ji 
perstatė Kunigas Pijus Czesna 
Szv. Juozapo parapijos klebo
nas, su labai gražia inžaugine 
kalba. Vakarelis buvo gražus 
ir indomus už tai kad parinkti 
kalbėtojai, trumpai kalbėjo, ir 
kad ju tik parinktas skaiiczius 
buvo. Vakarėlio programa pa- 
invairino Lietuviszkos dainos 
ir daineles parapijos choro ku
ri vede parapijos vaigoninkas, 
Profesorius Juozas Stankūnas. 
Jo dukrele Irena sužavino vi
sus su savo gražiu ir laibai gra
žiai iszlavintu balseliu. Mes 
tikimės kacl ji paezias muzikos 
augszteny'bes pasieks.

Svecziu Kunigu tarpe buvo 
Kunigai: P. Czesna, Szv. Juo
zapo parapijos klebonas; K. 
Klevinskas, Szv. Prancisz'kaus 
parapijos, Minersville, klebo
nas; Leonas Pocziukeviczius, 
naujas Mahanojaus vikaras; 
K. Rakauskas, iszleistuviu ce
lebrantas, New Philadelphia; 
Jeronimas Bagdonas, A. Ma- 
zukna., J. A. Neverausikas, A. 
J. Neverauskas ir J. Buikas.

Parapijos choras labai gra
žiai pasirodė ir gurbe atnesze 
visai parapijai. Isz viso, vaka
rėlis buvo labai gražus ir atne- 
sze garbe visiems Lietuviams 
szitoje apylinkėje.

Shenandoah, Pa. — Panele, 
Mare Zargeliute, nuo 1013 W. 
Coal uly., mieste ir Fred. L. 
Lauretti isz Trenton, N. J., 
iszeme laisnius del apsivedimo.

— Helena, dukrele, pons. 
Vincu Diskievicziu, nuo 962 
W. Coal uly., turėjo operacija. 
Locust Mt. ligon'bute, taipgi 
Mare Paskieviczia, isz Frack- 
villes turėjo operacija ir gydo- 

"si Locust Mt. ligonbuteje.
— Panele Teresa, duktė 

pons Adomu Bernausiku, nuo 
133 N. Gilbert uly., ana diena 
užbaigė savo slauges mokslą 
in Szv. Marijos ligonbute, Phi
ladelphia, Pa.

— Alex Stakos^y nuo 149. 
Schuylkill Ave., Shenandoah 
Heights, angliakasis, likos su
žeistas in aki laike darbo Lo
cust Coal Co., Packer Nr. 2 ka
syklose.

— Helena Czelkauslkiene,* 
32 metu amžiaus pati Kazimie
ro Czelkausko, nuo 110į4 N. 
Catharine uly., kuri dingo pa
reita Gruodžio (Dec.) 8-ta die

Senatorius Robert Alonzo 
Taft, Republikonis isz Ohio 
valstijos prisega rinkimu 
vajaus guzikeli ant Senato
riaus Everett M. Dirksen, 
Republikono isz Illinois val
stijos, per Republikonu vaju 
Washington, D. C. Senato

na 1951 metuose, jos kūnas li
kos surastas pareita Ketverga, 
apie treczia. valanda popietu, 
prūde, žinomas kaipo “Ice 
Danį,” prie viešzkelio, netoli 
Shenadoro, per Thomas ir 
John McGowan ir kiti vaikai 
kurie keliavo arti prūdo.

Velione taipgi paliko du'kte- 
re Jean; ir seserį Lucy, pati 
Antano Mataiieviezio, mieiste; 
tris brolius: kareivi S/Sgt. 
Vinca Kraužli, Buzzard’s Bay, 
Mass., Joną ir Antana, mieste, 
ir 3 seseriunius. Laidotuves 
invyko Subatos ryta su apie- 
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje, 
devinta valanda ir palaidota 
in Szv. Kazimiero parapijos 
kapines. Graborius H. A. Valu- 
kieviezius laidojo.

Gilberton, Pa. — Sena mies
to gyventoja, ponia Agnieszka 
Viekalaitiene, nuo 431 Main 
ulyczios, pasimirė Sercdos ry
ta 3:45 valanda, Ashland li
gonbuteje. Velione gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika, bū
dama da jauna mergaite. Pri
gulėjo prie Lietuviszkos para
pijos Maizevilleje. Paliko di
deliame nuliudime, savo vyra 
"Juozą; tris sūnūs: Augusta isz 
Mechanicsburg; Alberta, Bos
ton Run ir Juozą, Philadel
phia, Pa., taipgi sekanezius 
po-vaikus nuo pirmo vyro, Ka
tijono Medžinskio kuris mirė 
1910 metuose, trys dukterys:. 
Helena Mocey ir Jieva Katen 
isz Philadelphia, Pa., ir Alesa 
Ineiner, Atlantic City, N. J., 
taipgi seseri panele Mare Bur
chell isz Camden, N. J., dvyli
ka anukus ir devyni pro-anu- 
kus. Laidotuves invyko Suba
tos ryta su aipiegomis Szv. 
Liudviko bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidota in Szv. 
Jurgio parapijos kapines She- 
nadoryje.

Schenectedy, N. Y. — Petro
ne, mylima žmona, p. Petro 
Lukoszeviczio, pasimirė Gegu
žio ketvirta diena savo namuo
se Prospect uly., dvylikta va
landa nakties, nuo szirdies 
atakos. Velione po tėvais va
dinosi Petrone Margeliute. 
Laidotuves invyko Gegužio 
sizeszta dienaj su apiegomis 
Szv. Kryžiaus bažnyczioje ir 
palaidota in parapijos kapi
nes. — “Amžina Atilsi.”

Remia Senatorių Taft

rius Taft buvo iszkilmingai 
perstatytas Vaszingtone, 
kaipo kandidatas in Suvien. 
Vals., Prezidentu. Senato
rius Dirksen yra vienas isz 
jo geriausiu ir isztikimiau- 
siu rėmėju.

Nors Senatorius Taft su

St. Clair, Pa. — Ncdelioj, 
Gegužio (May) 25-ta diena, 
Szv. Kazimiero parapijoje bu
vo labai gražios apeigos del 
pas'zventinimo gražios Paneles 
Szvencziausios stovyklos ir 
szventoves prie bažnyczios. 
Klebonais Kun. P. Laumalkis 
yra labai sumaniai ir gražiai 
paipuoszes shvo jau ir taip gra
žia bažnyczia. Apeigose daly
vavo ir Kataliku garsios drau
gijos vietine kuopa isz Kolum
bo Vycziu, Knights of Colum
bus. Po Procesijos naujai in- 

i rengta szventa vieta paszven- 
! tino misijonierius, Kun. A. 
| Mažukna; Palaiminima davė 
Szvento Juozapo parapijos, 
Mahanoy City, klebonas Kun. 
P. Czesna. I

DIENA ATSIMINIMA 
MIRUSIU

30-ta Diena Gegužio
Memorial — Decoration Day

Petnyczioj, Gegužio (May) 
30 diena pripuola Decoration 
Day, arba Papuoszimas Kapu 
Mirusiu, paminėti Suvien. 
Valst., Amerikos kareiviams, 
žuvusiems per Civilini kara 
1861-1865 metuose, ir per du 
Pasaulinius karus.

Ant vienu kapiniu vartų, 
ant kuriu ilsisi žuvia karei
viai svietineje kareje yra to
kia toblyczia su paraszu: 
“Praeivi atsimink, kokiu tu 
sziandien esi ir mes buvome, o 
kuom mes sziandien esame to
kiu ir tu busi!”

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

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

O ka sako mums mirusieje?
Kaip buvo pirmam žmogui, 

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

savo draugais ir rėmėjais 
giriasi kad viskas su vajumi 
eina gerai, jie turi prisipa
žinti kad ir su Generolo Ike 
Isenhowerio vaju viskas ge
rai, ir tie kandidatai beveik 
lygiai stovi.

o □ □

Skaitytojau, atsimink, kad 
ir tavo amžius isz tavo kūno 
kalbės, kada tu gulesipaguldy- 
tas žeme j e, mirusis tarp miru
siu. Dėlto gyvenk taip, kaip 
noretumai, kad apie tave gerai 
kalbėtu, nes gal rytoj jau bus 
per vėlai!

O kada einame atlankyti ka
pus savo mylimųjų ir ap- 
vaikszcziojame juos,, ka .jie 
mums sako? Kožno ka ežia pa
laidotas amžių jie mums pra- 
nesza.

Atsimink skaitytojau, ar no
retumai kad tieji, kurie lanko 
tavo kapa, už tavo gyvenimo 
laikytu tave kaipo girtuokli, 
pasileidėli, veidmaini, kazir- 
ninka ir taip toliau. Žinokie, 
jai nepasitaisysi ir mirsi, tai ir 
tavo amžių panaszios szmek- 
los tave kankys, tavo sanžiąe 
tave amžinai skus ir pragaras 
tave žudys ir niekados nenužu
dys.

Bet yra ir kitu kapu. Tie 
kalba visai ka kita. Juose pa
laidoti pasakoja, kad jie yra 
mirė su Dievu susivienija ir 
dabar gyvena pakajuje, o no- 
rints ji griekai buvo “raudonu 
kaip kraujas, tai vėliaus pa
stojo balti kaip sniegas.”

Atsiminkime taja diena pri- 
gulincziai, eikime atlankyti 
kapus savo mylimųjų, pa- 
puoszkime ju kapus žiedais ir 
sukalbėkime kelis poterėlius 
už juju duszeles ir amžina at
ilsi!

KITAS SUKILIMAS 
KALĖJIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasidavė. Tie kaliniai turėjo 
peiliu, lazdų, kirviu ir kitu pa- 
nasziu ginklu be ne karabinu. 
Jie už ati ir pasidavė. Jie bu
vo grasinę palieti apie keturis 
szimtus goreziu aliejaus ir ji 
uždegti. Kai jie taip grasino, 
kalėjimo virszininkas jau bai- 
ku nekriete, bet insake polici- 
jautams juos paimti ir nugala
binti.

Tai jau szesztas tokis kali
niu sukilimas ir du menesiu. 
Jau isz tikro laikas musu val
džiai in szita klausima insi- 
kiszti ir isztirti kas ežia daro
si, kas ežia kaltas ir ka reikia 
daryti, kad toliau taip neatsi
tiktu.

1’RIZIUREJIMAS
VAIKU DANTŲ

Kaip tankiai girdime motina 
sakant: “Kam prižiūrėti vai
ku pirmus dantis, jeigu už po
ros metu turės eiles gražu, 
nauju dantų?” Klaidingas ir 
pavojingas nusistatymas ir to
dėl galime kaltinti tokias mo
tinas užgavo vaiku nesveikata. 
Kuomet vaikai nekurioms li
goms apserga, jos nežino kad 
yra priežastimi puvusiu arba 
taip blogu dantų!

Jeigu pirmieji dantys pusta 
ir juos reikia isztraukti, bet 
atydos in tai nekreipta, arba 
jeigu dantyše randasi skyleles 
ir vaikams sunku maišia su
kramtyti, žandkaulai negali 
tinkamai augti ir brunolsi gali 
visaip but iszkraipytos. Kram
tymas pastiprina žandu mus- 
kųlius, ir daugiau kraujo teka 
pastiprinti žandkaulus ir dan
tis. Kuomet apie dantis randa- 
sj mažai kraujo jie negali būti 
drūtais, nes kraujas dantims 
priduoda kalkių. Neužtektinai 
kraujo susilpnina antruosius 
dantis kurie auga ;po pirmųjų.

Pirmas nuolatinis dantis pa
sirodyti yra szesziu metu krū
minis dantis, kuris užima vie
ta laikiniu krūminiu dantų. 
Daugelis tėvu mano, kad tas 
dantis priguli prie pirmųjų 
dantų ir per neprižiurejima jis 
pusta kaip ir puvo pirmieji 
dantys.

Jeigu pirmas dantis žūsta, 
antrieji dantys neregulariszkai 
auga, nesaugai!t jie užima, ar
ba palieka, ;piraio nuolatinio 
danties vieta. Burnoje randasi 
daugiau vietos maistui apsis
toti ir tas maistas burnoje pus
ta ir labai sunku szvariai už- 
laikti dantis. Blogas kvapas 
irgi paeina nuo puvusia dantų.

Žandas gali truputi inpulti 
nuo blogu dantų, veidas gali 
būti- iszkraipy tas, in vairios no
sies, gerkles ir austi ligos už
puola vaika ir prisieita laibai 
nukenteti del keno nors neap
sižiūrėjimo. Tinkamas prižiū
rėjimas laikinu dantų iszvengs 
daug kentejimo ir dideliu isz- 
laiduveliaus. Jeigu vaikai pa
mokinti tinkamai prižiūrėti 
pirmus dantis, kuomet sulau
kia nuolatinius dantis jau pri
pratę atsargai juos prižiūrėti.

Nuo trijų metu amžiaus rei
kia vaikus vesti pas dantistą 
kas szeszis menesius. Dantistas 
peržiūros dantis, juos apvalys 
ir kur reikia pripildys skyle
les. Pinigai tam tikslui praleis
ti yra puikus apsaugojimas ir 
vaikai patys pripras invertinti 
savo sveikata. Pamokink vai
kus valyti dantis priesz einant 
gulti ir po kiekvienam valgiu.

JOHN KOVAL
. . KVIETKININKAS . .

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes * 5

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.

Telefonas 764 

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

Dantis rėkia valyti vartojant 
szspetuka nuo 
dantų smegenų 
skersai.

virszaus, nuo 
žemyn ir ne

Krapsztukas

Seiliaus, žmones buvo pri
pratę dantis krapsztyti su tam 
t i n kaina i s' krapszt ūkais (t oo th 
picks). i Kad nors nebuvo maii- 
dagu dantis vieszai krapsztu- 
ku krapsžty ti žmones juos var- 

' tuodavo. Sziomis dienoips net 
ir tie kraJpsztukai iszejo isz 
mados. Kur būtinai reikia var
toti krapsztuka, reikia viena 
ranka paiimti krapsztuka ir 
bandyti maistu paliuosuoti bet 
su kita ranka reikia apdengti 
burna. Nemandagu paimti 
krapsztuka ir ji kramtyti arba 
taip burnoje laikyti. Szeimi- 
ninkems nereikia dėti krapsz- 
tukus ant stalo, jeigu asmuo 
reikalauja, gali papraszyti.

Sziomis dienomis vartojama 
ir dantistu patariama vartoti, 
tam tikslui specialiai pagamin
tas, palaidas szilkas, vadina
mas: “dental!jsilk-floss. ” Kuo
met reikia ji vartoti galima po 
kelius colius ant syk vartoti, 
dantys visuomet bus szvariai 
užlaikyti.

Dantims

PRANCŪZAI
NUSILEIDŽIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

tokia likimas neteks iszvėl
Vokiecziu ranku, kad, kad te
ko per pirma ir antra pasauli
ni karai

Dabar, kai mes szita straips
ni raszome tie trys Ministerial: 
Anglijos, Amerikos ir Prancū
zijos tariasi kaip suraszyti ir 
sutvarkyti ta taikos ir bendros 
pagelboš sutarti kaslink.Vo
kietijos. Iszrodo kad toje su
tartyje bus pažymėta kad vi
sos tos trys tautos bendrai pri
sižada ateiti viena kitai in pa- 
gelba, jeigu Vokiecziai vėl pra- 
siszoktu.

Prancūzai teipgi prisibijo 
Sovietu - Rusijos, kuri grasina 
visoms toms tautoms atker- 
szinti, kurios sudarys atskira 
sutarti su Vokiecziais.

į L. TRASKAUSKAS j
{ _____ *
J LIETUVISZKAS J
į GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. J
* Pasamdo Automobilius Del 5
j Laidotuvių, Kriksztyniu
* Vestuvių Ir Kitokiams
t :: Reikalams ::

*

*535 WEST CENTRE STREET
* Telefoną* Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!




