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Nauji Drabužiai Lakūnams ŽUVO AUTOMOBI
LIAUS NELAIMĖJE

AMERIKIECZIAI
GERAI GYVENA Peron

Praleidžia Daugiau
Negu Uždirba

Szimtai Kataliku 
Suaresztuota

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Argentinos Preziden- 

' tas ir diktatorius, Juan Peron, 
intaria Katalikus Kunigus, sa
kydamas kad jie buntavoja 
žmones ir savo parapijiecziams 
pataria prieszintis valdžiai. Jis 

; toliau sako kad Kunigai szmei- 
žia ji ir jo mirusia žmona, Jie- 
va. Jis sake kad jis visus tokius 
kunigus nutildins, vienaip ar 

Anglas laikrasztininkas, Bill kįtaįp
McGowran, parvažiavęs isz, 
Amerikos, savo pastabas dabar 

Evening

WASHINGTON, D. C.

NEW YORK, N. Y. —
Trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Ponia Januszewskiene isz

Į Bellerose Queens, pasimirė 
Mary Immaculate ligoninėje in
Jamaica, apie puse po trijų isz' Anglijos žmones tankiai dyvi- 
ryto. Ji buvo sužeista apie dvi naši isz Amerikiecziu, kaip jie 
valandos priesz tai, automobi- gyvena, kaip jie viską perka ir 
liaus nelaimėje. ! kaip jie viską ant iszmokesczio

Ji važiavo su savo vyru Jonu ! ima, nežiūrint ar jie įszgali ar 
kai j u automobilius susimusze ne.
su kitu automobiliu ant Hill- Tai padukusi gadyne; viskas

i Zl side Avenue, in Bellerose. Jos ant iszmokesczio; pinigai, kaip 
vyras ir ano automobiliaus peskos, byra pro pirsztus. 
draiverys visai nebuvo nei su
žeisti.

Ląkunu Sztabo karininkai 
in Lowry Field, Denver, ežia 
parodo savo naujus drabu
žius, kurie dabar bus lakunu 
nesziojami žiema ir vasara. 
Lakunu Sztabo Akademija,

Colorado valstijoje yra inve- 
dus szita nauja mada, kuri 
bus visu lakunu karininku 
priimta Liepos July menesy
je.

Isz Amerikos
ANKSTYVA

SENATVE

daug nesirūpina senesniais na
riais. Isz tikro, ežia keista pa
dėtis, daktaras prailgina žmo
gaus gyvenimą, o pramone pri- 
verezia ji ubagauti ar kokio 
prasto darbelio jieszkotis.

ar atsiekti, taip pasistodamas 
priesz Kataliku Bažnyczia, nes 
teveik žmones tenai yra Kata
likai. Ir armijos augszcziausi 
karininkai yra Katalikai. Kai 
jis susikirto su. Kataliku baž
nyczia, jis neinsake, bet davė 
žinoti kad butu augsztiems val
džios ir armijos vadams geriau 
jeigu jie neeitu in bažnyczia. 
Dauguma vadu paklausė, bet 
Armijos sztabo virszininkai 
davė visiems kareiviams žino
ti kad jie gali daryti kaip jie 
nori, eiti ar neiti.

Kai kurie spėjo kad Armija
Jis per radija kalbėjo dvide-1 prieszinsis ar gal ir sukils 

------------------ AmeriKos, savo pasvaoas oapar i srjnts Fenkias minuta3. isz sa. i pries2 p^identa, bet nieko 

DINGO DYKUMUOSE N"ews“ laikrasztyje kuris tu iiCWo J dl Iv l cv'oZ by J c, JvLlllb bU-I 
ri pusantro milijono skaityto-' 

Iszejo Pasivaikszcziot iu 
Jis sako kad per pastaruo

sius kelis metus jam teko kas 
metai atsilankyti in Amerika, 
ir jis dabar tikrai gali sakyti 
kad Amerikiecziai praleidžia 
nuoszimti daugiau negu jie už
sidirba.

Naujas automobilius taip 
lengva Amerikoje nusipirkti, 
kad praseziausias žmogelis ga- 

prarijus.' Jis su savo tėvais gy- n kad ir dideli automobiliu 
veno apie trisdeszimts myliu 
nuo rubežiaus Sierra de Juarez 
kalnuose.

Jo tėvai su kaimynais ir po- iszvažiuoti su automobiliu ku-!penkis szimtus Kataliku. Kar-

Ir Prapuolė
SAN DIEGO, CALIF. —

Dvylikos metu vaikas, George 
Arthur Marston, anūkas bago- 
cziaus, kuris insteige didžiau
sius sztorus San Diego mieste, 
iszejo biski pasivaikszczioti ir 
dingo, rodos kad ji žeme butu

sziandien vairuoti. Jeigu jis tik 
susikrapsztys pusantro szimto 
doleriu jis gali isz garadžiaus

40 Metu; Jau Per Senas DAR KITAS
MOKYTOJAS

ris kasztuoja pusketvirto tuks- 
tanczio doleriu. O kaslink isz-

panaszaus nematyti. Iszrodo
Buenos Aires mieste beveik kad Armijos vadai tikrai svei- 

ant visu ulycziu dabar iszkyla ko proto žmones; jie davė vi- 
susikirtimai tarp Kataliku ir siems žinoti kad tokie ginezia 
valdžios žmonių. Daugiau kaip ar susikirtimai tarp valdžios ir 
trisdeszimts žmonių, pareita bažnyczios, tai ne ju reikalas. 
Subatos diena buvo sužeisti per Asztuoni metai atgal Popie- 
tokius susikirtimus.

Peronistai, reiszkia, tie kurie iszkilmingai pagerbęs Prezi- 
remia Prezidentą Peron priesz 
Kataliku bažnyczia, norėjo isz- 
kelti Argentinos kraszto vielia- 
va virsz Kardinolo palociaus, 
bet jie buvo atmuszti.

Valdžios policijantai insilau- 
ze in Kardinolo Luos Copello' 
palociu ir suaresztavo apie

Kataliku Bažnyczios. Szitokis 
paszalinimas yra vadinamas 
ekskomunikavimas.. Viduram
žiuose, kada Kataliku Bažny
czia buvo galinga ne tik moks
lu ir tikėjimu, bet ir armijomis 
ir ginklais, tai net ir karaliai 
baisiai bijodavo tokio Bažny
czios paszalinimo; bet szian- 
dien tokis Bažnyczios eksko
munikavimas, paszalinimas- 
nieko, ar bent mažai ka reisz- 
kia tokiems diktatoriams kaip 
buvęs Vokietijos Hitleris, ar 
sziu dienu Argentinos Peron.

Tik ant tiek gaila, kad jei
gu Szventas Tėvas Prezidentą 
Peron ir paszalintu isz Bažny
czios, jis mažai ka nuveiktu, 
bet baisiai nuskriaustu visus 
Katalikus Argentinoje, nes ant 
ju visu tas Prezidentas savo 
pagieža iszlietu, ir per juos 
norėtu Popiežiui atkerszinti.

žius Pijus Dvyliktasis buvo

NEW YORK. — Amerikos 
pažanga tikrai keista. Daktarai 
visokiu liekarstu ir kitokiu bu- 
du iszranda pratęsti žmogaus 
gyvenimą. Ir taip musu tiems 
daktarams sekasi kad jie per 
keletą metu yra pratese žmo
gaus gyvenimą daug kaip de
szimts metu. Tai, rodos, geras 
dalykas.

Bet isz kitos puses, musu 
pramone, musu fabrikai, biz
nieriai ir kompanijos jau netu
ri vietos žmogui kuris yra susi
laukęs keturios deszimts metu 
amžiaus. Jis jau per senas.

Ir ežia ne vien tik tie fabri
kantai, tie darbdaviai yra kal
ti, bet gal visa musu pramones 
tvarka kalta. Czia galima teip
gi daug kaltes mesti staeziai in 
tu paežiu darbininku unijas.

Unijos, pareikalaudamos vi
sokiu apdraudu, insurance, 
pensijų, staeziai užkerta senes
niam darbininkui kelia in dar
bą; nes apdraudos kompanijos 
pakelia mokestis tiems fabri
kantams jeigu jie samdosi se
nesnius žmones.

Ne taip seniai Darbo Sekre
torius Mitchell perspėjo, pra- 
naszaudamas, kad už dvide- 
szimts metu beveik visi suaugę 
žmones bus per seni ir niekur 
negaus darbo.

Jeigu Eisenhoweris ir Re- 
publikonai nori ka tikrai gero 
nuveikti, tai kaip tik czia jie 
visam krasztui gali patarnauti 
iszriszdami szita “ankstyvos 
senatvės“ klausima.

Net ir paezios unijos per Pirkie U. S. Bonus!

Pamėtė Savo Darba

licijantais seke jo pėdsakas per 
kelias mylias, bei; paskui net ir 
pedsakos dingo prie dykumynu mokėjimo; ir czia maža beda;
kur nėra jokios maisto ar van
denio. Vaikas su savimi neturė
jo nei maisto, nei vandenio.

NEW YORK, N. Y. — 
Mokytojas, kuris kelios san- 
vaites atgal buvo vieno žuliko 
mokinio perdurtas, pasveikęs, 
pamėtė savo mokytojavimo 
darba ir visiems pasakė, kad 
jis dabar iszsikraustys kuo tuo- 
liausia nuo New York miesto ir 
nuo visu tokiu mokyklų.

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus mokytojas James O’- 
Farrell, dar vis randasi ligoni
nėje, bet jau sveiksta. Jis buvo 
žuliko, jauno burlioko, Jose 
Vargas per peczius perdurtas 
mokykloje.

Ir kas ne tik stebėtina, bet 
staeziai pikta, tai kad patys 
policijantai jam yra pasakė 
kad jie nepataria jam gryszti 
in savo mokytojavimo darba, 
nes tai Lutu pavojinga. Tai tik
rai jau negirdėtas daigtas: pa
tys policijantai prisipažinsta 
kad net ir jie negali tokiu 
snargliu, žuliku mokiniu suval
dyti mokyklose.

Mokytojas O’Farrell sako: 
“Ąsz neleisiu man žmonai ir 

i musu vaikucziui szitokiame 
j

' mieste gyventi, kur tokie jauni 
žulikai net ir policijautus stum
do.“ Jis pastebėjo kad karei
viui ant karo frunto daug sau
giau, negu mokytojui New 
York miesto mokyklos kamba
ryje.

Žinios pranesza kad vaikutis 
likos surastas prie Tajo Cany
on. Vaikas buvo dingės per 
penkios deszimts dvi valandas. 
Jis sake kad jis pasiklydo 
negalėjo rasti kelia atgal.

ir

BAISI NELAIME
LENKTYNĖSE

tau 
do-

ne-

denta Peron. Dabar jis su nu
liūdimų gauna žinias kad Ar
gentinos žmones, po visa ta ka- 
talikiszka kraszta, szukauja: 

j “Lai gyvuoja Peron! Szalin su
Popiežiumi!“

Kataliku Bažnyczios laik- 
rasztis “l’Osservatore Roma
no“, kuris yra, galima sakyti, 
Szvento Tėvo balsas, raszo kad 
jeigu szitokie sukilimą dar at
sikurtuos, tai galimas daigias

KATALIKAI
PASIPRIESZINA

Apvaikszcziojo Dievo 
Kūno Szvente, 

Nepaisant Perono

dinolas tuo laiku nebuvo savo 
palociuje, nes jis serga.

Valdžia sako kad Katalikai
su savo dvasiszkiu vadu pata- kad Kataliku Bažnyczia, Vati 
rimu sudegino Argentinos ve
liava ir sudaužė Prezidento mi
rusios žmonos Jievos pamink- j gentines valdžia nutraukti.
la. Vienas augsztas Vatikano

Unijos dabar rengia straikas atstovas prilygino Prezidentą 
kad darbininkai galėtu pasitar- ■ Peron su Hitleriu, kuris pana- 
ti ir susivienyti szitoje kovoje sziai puolėsi ant Kataliku Baž- 
priesz Kataliku Bažnyczia. ny ežios. Kiti spėja ir prana-

Sunku suprasti ka ežia Pre-' szauja kad Prezidentas Peron 
zidentas Peron tikisi nuveikti bus iszmestas, paszalintas isz

kanas turės visus ryszius, dip- 
liomatinius santykius su Ar-

jis gales per tris metus mokėti 
už ta automobiliu.

O nauji namai dar lengviau 
insigyti; paskui gali iki gyvos 
galvos už juos mokėti.

O Lankos visiems skolina pi
nigus, Lile tik turi koki darba, 
turi nors koki adresa kur eis 
apsigyvenęs, tai bankos vien 
tik ant tavo pasiraszymo 
paskolins ligi tukstanezio 
leriu.

Didesni sztorai dabar
mėgsta imti pinigus už savo ta- į 
vora; jie vis siulina kad kostu-

LEMANS, PRANCŪZIJA. - meris imtu ant iszmokesczio, ar 
Prancūzijos valdžia, bent laiki- kad vėliau užsimokėtu.
nai uždraudė automobiliu lenk- o kas anot szito Anglo laik- 
tynse visoje Prancūzijoje, kai j rasztininko, Amerikoje dabar 
atsitiko szita baisi nelaime. Pa-j tikrai ne sveika ir net pavo- į 
reita Subata, per automobiliu jinga, tai kad darbininkai per 
lenktynes asztuonios deszimts daug ima domėtis Wall Street 
du žmones buvo užmuszti ir stcckomis ir Lenais. Paprastas 
daug kitu buvo sužeista, kai darbo žmogelis skolinasi pini- 
vienas lenktynių automobilius gu isz bankos ir perkasi stocks 
davė staeziai in žmones, kurie ir bonds sykiu su bagoeziais, 
buvo susigrūdę prie tvoros ge- milijonieriais, Toki bizni Ame- 
riau pamatyti tas lenktynes. rikiecziai vede priesz 1929 me-

Valdžios atstovai sako kad tus, kai paskui visi neteko net 
tokios lenktynes bus uždraus- ir savo marszkiniu, kai visa 
tos kol kaip nors bus galima pramone pakriko. Kaip tada, 
geriau visus apsaugoti nuo to- taip ir dabar, biednas žmogelis 
kiu nelaimiu.

Draiverys, Prancūzas Pierre 
Levegh buvo ant sykio užmusz- 
tas ir beveik visiszkai sudegin
tas. Jis vairavo Vokisza au
tomobiliu Mercedes-Benz. Kai p
ta nelaime atsitiko, tai visi to
kie automobiliai isz tu lenkty
nių pasitraukė; ir nors lenkty
nes nebuvo sustabdintos, bet 
ūpas jau buvo dingės, ir retas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

baisiai daug prisidėjo prie vi
sos pinigu pramones pakriki
mo.

Tokis stocku ir bonu pirki
mas ir mainikavimas negali bū
ti in sveikata ar gerove, nes 
tokie pinigai tik ant raszto, ant 
popieros. Juk visi negali sau 
turtelius susikrauti be jokio 
darbo, kas nors ežia turi nu
kentėti; vieno pelnas, kito nuo
stolis.

Aklas Teisėjas Pagerbtas

Teisėjas Sam M. Cathey, 
isz Asheville, North Caroli
na, kuris yra aklas, buvo 
Prezidento Eisenhowerio pa
gerbtas, kai Prezidentas jam 
inteike garbes ženklą, kaipo 
atstovą visu tu kurie yra

vienaip ar kitaip suvaržyti, 
ar tai per liga kolieka ar 
kaip kitaip. Jam szita garbe 
buvo suteikta per sanvaite 
kuri buvo paskirta kaipo 
sanvaite del visu kolieku.

Kuno
Ket- 

visus

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA. — Katalikams buvo 
griesztai uždrausta vieszai ir 
iszkilmingai apvaikszczioti ir 
szvesti Dievo Kūno szvente. 
Bet jie nieko nepaisindami, su
darė iszkilminga procesija, ku
rioje apie trisdeszimts tukstan- 
cziu dalyvavo, prie Katedros in 
Plaza de Mayo, miesto paezia- 
me viduryje.

Prezidento Peron valdžia, 
kariaudama priesz Kataliku 
Bažnyczia, isz anksto buvo pa
skeltus kad sziais metais, Die
vo Kūno szvente yra panaikin
ta, iszkasavuota isz valdžios 
szveneziu kalendoriaus.

Sziais metais Dievo 
szvente pripuolė pareita 
vergą. Valdžia sustabdė
strytkarius, gatvekarius ir au
tobusus, kurie važiuodavo in 
Plaza de Mayo, tai visi Katali
kai, kurie norėjo dalyvauti isz- 
kilmese katedroje, turėjo savo- 
tiszkais budais atvažiuoti ar 
pešti ateiti.

Valdžia teipgi buvo priren
gus didinga paroda pagerbti 
kumsztininka, Pascual Perez, 
kuris buvo Japonu cziampijo- 
na sumuszes ir dabar yra pa
skelbtas kaipo viso svieto leng
vųjų kumsztininku cziampijo- 
nas. Valdžia nutaikė szitos pa
rodos laika kaip tik su Katali
ku Bažnyczios iszkilmiu laiku 
katedroje.

Visuose miestuose, mieste
liuose Katalikai tykiai, savo 
bažnyežiose apvaikszcziojo szi
ta Dievo Kūno szvente, be jo
kiu parodu. Viskas rodos buvo 
tvarkoj. Tik keturi Katalikai 

| buvo suaresztuoti už sukėlimą 
tuntu ant ulycziu, kai Rosario 
bažnyczia laike savo procesija 
lauke.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
centu ligi keturiu centu, bet 
nieko isz to neiszejo ir neiszeis. 
Per daug . ižmoniu prieszinąsi 
tokiam pab r an ginimui.

ne-

PARYŽIAUS :: :: 
:: :: NUSKURELIS

da-
ir

Kai kurie mųsu valdininkai 
ir laiknasztininkai mus gazdi- 
na, kad buk Sovietai turi daug 
daugiau kariszku eroplanu ne
gu mes. Gal tai ir teisybe, bet 
tai nereiszkia kad Sovietai yra 
galingesni už mus padangėse. 
Visai ne. Ginklu skaiczius labai 
tankiai žmones suklaidina.

Kai Sovietai koki geresni ar 
greitesni eroplana pagamina ar 
isz kitu pasivagia, jie szimtus 
ir tukstanczius tokiu eroplanu 
tuojau,s ima gaminti". Jie nesu
pranta ar nepaiso- kad tokia, 
kad ir geriausias eroplanas, už 
keliu menesiu, gal ir už keliu 
sanvaicziu yra jau isz mados 
iszejes, jau kiti dar geresni, da 
didesni, dar greitesni eropla- 
nai būva, iszrasti.

Amerikos mokslincziai ir 
fabrikantai kitaip dirba, kitaip 
daro. Kai jie iszranda jau kad 
ir geriausia eroplana, maszina 
ar koki kariszka pabukla, jie 
neszoka jau tukstanczius ga
minti, nes, gamindami ta jau 
nauja ginklą, jie tuo paežiu sy
kiu. jau jieszko dar geresnio.

Už tai deszimts musu ka
riszku eroplanu padangėse gali 
atstoti szimta Rusijos panasziu 
eroplanu, nes kai mes pasiun- 
cziame deszimts eroplanu in 
padanges, kelis sykius tiek dar 
geresniu eroplanu yra jau ga
minama musu fabrikuose.

Ar tai dyvai kad Sovietai 
samdosi geriausius isznipus, 
kad jie pavogtu musu kariszku 
ginklu planus? Sovietai, taip 
darydami, prisipažinsta kad ne 
tik musu ginklai yra geresni, 
bet kad musu mokslincziai yra 
mokytesni.

Daktarui kolegijos ir univer
sitetai gaus isz valdžios apie 
penkios deszimts milijonu do- 
Ireiu, kad butu galima, pri
traukti daugiau studentu mo
kintis ant daktaru1.

Ir slauges gaus pagelbos isz 
valdžios.

Dabar jau valdžia tikrai pri
žada parūpinti kad visi vaikai 
galėtu gauti ta paezie])inima 
nuo “Polio“ paralyžiaus ligos.

moketi už ta paeziepinima, tai 
ju vaikams valdžia tai parū
pins visai už dyka. Dar nėra 
nustatyta isz kur tie pinigai 
bus imami, bet valdžios atsto
vai dabar jau tariasi: kaip, ka
da ir isz kur tie pinigai eis.

Mes girdime kad beveik vis
kas nors biski pabrangs, atei
nancziais metais. Fabrikantai 
ir 'biznieriai sako kad jie bus 
priversti viską pabranginti, 
nes darbininkai vis daugiau ir 
daugiau reikalauja.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ant

Nors sunku ir tikėti, bet nau
ji automobiliai dar labiau pa
brangs ateinancziais metais. 
Jie jau ir taip paszeliszkai 
brangus.

Kai iszkyla klausimas kas
link maszinu, ar tai butu ka- 
riszki eroplanai, tanko®, kara
binai ar automobiliai, tai jau 
nei vienas krasztas ant iszio 
svieto mums neprisilygins.

Ir tai aiszkus dalykas. Kai 
Europoje jaunieji dviracziais 
važinėja, Amerikoje musu vai
kai jau automobiliais trankosi, 
patys juos taiso, patys net ir 
stato; Europoje jaunieji ant 
ežeru ir uipiu valtelėmis įplau- 
kineja; Amerikoje kad ir ma
žiausias laivelis, jau su gazoli
no inžinu yra stumiamas. Ame
rikoje viskas su maszinomis 
daroma, ir už tai kad ir papras- 
cziausias eilinis kareivis Ame
rikoje jau yra susipažinęs su 
maszinomis, ir jam mažas skir
tumas, ar tas inžinas bus sena
me automobiliuje, lauže, lanko
je, karabine, ar didžiausiame 
erotplane, bombneszyje.

Visi tiejei skaitytojai, kurie 
raszo in redyste klausdami ko
kio patarimo ar atsakymo, te
gul neužmiszta indeti tris 
centine pacztine marke, nes ki
taip atsakymo neaplaikys. Ži
note jog redyste aplaikineja 
daug laiszku per diena. Atsa
kyti ant kožno užklausimo, da- 
eina ligi doleriu, o ant 
pasidaro daug pinigo, 
kasztuoja tik trys centai 
aplaikyti atsakyma ant
užklausimo, o mums kasztuoje 
szimtai.

meto
Jum

idant
savo

Jaut dabar tikrai iszrodo kad 
per ateinanczius rinkimus del 
Prezidento, vėl bus Eisenhowe- 
ris priesz. Stevensona.

Kaslink Eisenhowerio, jis 
tikrai nenorėtu vėl stoti iii rin
kimus >bet matyti kad jo drau
gai ir Republikonu partijos va
dai ji prikalbins stoti in tuos 
rinkimus, nes jie jaucziasi kad 
be Eisenhowerio jie žuvę.

O kaslink Stevensono, jis ne
turi sau lygaus Demokratu 
partijoje. Senatorius Kefauver 
labai norėtu stoti in tuos rin
kimus, bet didžiu miestu De
mokratai jo-nenori.

jam gyvai pomet.yje. Jau 
mislino, jog kožnas žmogus yra 
nevidonu, o ir tasai, kuri 
bar nuszove be gailesties
vaystimo: gal tai motina paka
bino jam ant krutinės ta szven
ta ženklą, gal mylima, merge
le. Tsztranke ant karo pilnas' 
vilties, jog sveikas sugryž, o 
tuorn lai k padėjo savo galvele 
toli nuo tėvynės.

— Žiūrėk, mažink, paszau
ke Bonsisardas. Rodosi, jog 
tuom kart daveme del Prūseliu 
gerai per pludres. Musztyne 
pabaigta.

Ant tikro szuviari nustojo. 
Prancūzai likosi ponais piečio! 
Liepta sudėt ginklus in krūve
les staezius.

— Na tai buvo musztvne?

czion mes*stovėsime lig ryto
jaus kada^anie muszasi?

— Ar tamista. nori, idant 
mus nerastu ant vietos, valan
doje kada prisiunstu paliepi
mą? Atsake kitas aficieras.

ginosi.
— O ar ne štokuos ant galo

sardas, Įlipdamas su nekantry
be kojomis. Isz kur po kvarabu 
imasi lieji razbaininkai? Musu

bar stovėt sziezion su ginklu 
prie kojos? Ach po szimta mili
jonu •perkūnu!

Pulkauninkas užėjo ant kal-

zo-

mu; nemislinau, jog teip leng
vai gali ingaletie.

— Tai tik mažas susirėmi
mas musztyne kas kitas.

Vienas isz senesniu žnavu, su 
žiloka barzda, stovėjo užsimis- 
lines, dairydamasis aplinkui.

imkie antra ant akies, atsake 
Bonssardas spakai nai.

Dundėjimas szuviu, kvepsnis 
parako, durnai ir triukszmas, 
pripildo orą, pakursto Izidori. 
Bonssardas jau antru kartu 
szaukia ant jo:

— Stovėk ant vietos! Ne- 
slink už glitos! Kam sprandą 
kiszt ant tuszczio!

.lis pats, senas kareivis vis
ko dasekes, vertas buvo pama
tyt toje, valandoje. Pamaželi su 
npakainumu iszsidavinejo' isz 
glitos, taiki szaltai, be užside
gimo, dial rydama®! s ant savo 
žmonių, turėdamas ant a 
aficiera. Lauke paliepimo 
bagnietu.

— Nus'tot szaudima! 
miaus! Marsz! Girdetie 
džius komandos.

Prūseliai žinodami velniszka 
būda žnavu, kada tiejei atki- 
sizia bagnietus, su baisais szti- 
lietais dantyse, su pasriuvu- 
siom akimis kraujais, mėtėsi 
ant ju, tiejei nelaukdami bai
saus užkllipinio, pialikia viską 
skubai apleido plečiu muszty- 
nes.

Izidoris pirmutiniu 'buvo už 
visus kitus.

— Tai mano Prūsas! Szau- 
kia, rodydamas ant užmuszto 
Prūso.

Buvo tai jaunas vyras, gal 
dvideszimts kėlu metu, balto 
veido, mažiai apdegusio nuo 
saules, szviesiu plauku ir tokiu 
usu, su pravertom lupom. Man- 
diera turėjo atsegta, matomai 
nuo karszczio, o ant kaklo 'buvo 
matyta juodas siauras szniure-

Pypkes Durnai

Mylimoji

Naktimis asz sapnuoju, 
Vaizdus tuos vis matau, 
Kuomet tavęs mieloji, 
Saldžiai asz bucziavau.
Dienomis asz svajoju, 
Dainas pinu tik tau, 
Džiaugiuos .brangioji, 
Kad szirdi tavo gavau.
Bet brangioji pamanstyk, 
Mylėt mane nebijok;
Manyje visada meile degs, 
Tik del mudviejų užteks.

— Gal jus u draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule“, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule“ priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nubudima.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Valdžia norėjo pabranginti 
pirmos klases paczta nuo trijų

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

lino, tarė kratydamas galva. 
Tai man nuduoda nužiūrėtu 
daigtu.

Stojo ir nuėjo persi! ikrint ar

gu susijudinimu pakeles ran
kas užsidėjo ant galvos.

— Kas darosi pulkaunin
ke? Paklausė vienas isz adju
tantu, lenkdamasis paimt isz- 
mesta žiūroną.

— Ten ant deszino sparno! 
Apsiaubineje juosus! Žiūrėk 
tamista! Tai lik laszas vande
nio in mares! A t kirs juosus nuo 
užpakalo ir iszkirs lig vienam.

— Ka jis ten turi? Tarė 
vienas isz žnavu, prisižiūrėda
mas temingai. 1

Izidoris nedryso dalipstet 
negyvėlio, nes jo draugas, ma
žiau jauslus ir nebairningas, 
patraukė szniureli ir iszeme 
medlalikeli su Motina Dievo, 
suvis panaszium in ta koki Ga- 
vean davė atsiskirdamas del 
savo augytinio.

Izidoris sudrebėjo ant tojo 
regėjimo. Atsisveikinimas su 
szeržentu, aszaros Meles, stojo

landelei nuėjo pas kuopele, kli
koje radosi Izidoris.

— O ka? Ar nesakiau? Vė
lei prasideda.

' — Duokle seni pakaju, at
sake vienas isz žnavu, saule 
svilina kaip su ugnia, Prusai ii-, 
sisi.

— Po szimta velniu! Ar jus 
apkurtia? Juk asz girdžiu sžu- 
vius!

Kareiviai stojo giltomis.
— Už ginklo! Suriko ko

mendantas.
Nevidonai užpuolė ant neto

limo kaimo. Praėjo valanda 
laukime. Pulkauninkas tylėjo, 
ha neturėjo nuo toliau paliepi
mo. Lauke su nekantrumu, 
vaikszcziodamas szen ir ten ir

Aficierai tylėdami susi kuo
pine aplinkui vada, ant visu 
veidu buvo liūdnumas. Žiūro
nas perbitinejo isz ranku 
rankas.

Matomai Prusai ingales, 
narsunam smertis pasiliks!

O jieje ant to žiurėjo!'
(BUS DAUGIAU)

in szali, kurioje virė musztyne.
Dumas viską užtemdinejo, 

nes suprato po daugybei armo- 
tinin szuviu, ant krutėjimo ka
valerijos, prašini uszantes kaip 
kada per kamuolius durnu ir 
sipendžencziu glitu neprietelin
gu, galima buvo dasiprast jog 
musztyne buvo karszta.

— Po szimts! Paszauke vie
nas isz jaunesniu kapitonu', a-r

iri

Istorija Apie . . .
• “AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.l 02— Prakeikta, meilin
gas kriminali szkas apraszy- | 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuvisv.ku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
-Galinga ypata galybe meiles; 
Ra^aniszka 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;

1 Vaikucziu plepėjimas, 62 pus.,
■ 20c.

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

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

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

No.l 32—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias;sMedejus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

No.l 52—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogališ. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. G0 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 Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus; Iszklausyta M a 1 d a 
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; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi- 
dare Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

No.l 78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c. ' -

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
n iams. 35c.

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

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczronybes. 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. 15o

, Time to switch 
to efficient, automatic

Migosh, 
big wash!

Kaip Uisisakyti Knygas: I

£umc 
WATER 

HEATING!
... It's tops!

PENNSytVANIA POWER & LIGHT COMPANY

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

UW’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti x siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO 
Mahanoy City, Pa., - U. S. i

prisiun-

ir Pini- 
“visada 
tik ant
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Paryžiaus Nuskurelis
(Tasa)

'Pirmutinis pulkas žnavu' isz- 
trauke isz Si rasini rgo nakti 26 
Liepos, iszejo niekur nesnsilai- 
kinedamas, per Haguenau ir po 
piet 27 apsistojo abazu ant 
augsztmnos Reischeffen. Bata
lionas, in kuri priskyrė Izidori, 
suisidestinejo isz paežiu senu 
kareiviu ir jaunas rekrutas, su
lyginus jo balta, veidą su ju aip- 
degusais veidais buvo labai ne
drąsus tarp ju. Sarmatinosi sa
vo jaunystes ir neiszsilavininio, 
o ypatingai jog ne turėjo usu 
dideliu kaip jo draugu, tiktai 
vos da rodėsi juodi pubelei po 
panose. Praminė ji tuojaus 
“brieduku” ir niekas ji kitaip 
ne vadino. Vienok kada radosi 
po būdykiu drauguveje keturiu 
kitu žnavu, buvo puikum. Žino- 
ja, jog jau karas prasidėjo, ne- 
prietelei Prusai perėjo rubežiu 
ir jog led valandėlė reikėjo 
laukt. Žinojo teįposgi, jog jau 
neiszsiuns ji in'Algera ir nuo- 
mane, jog jis, naujai in traktas 
rekrutas, vietoje t upei kasz- 
ruo.se arba mokintis musztro 
fortecoje, stovi ant. pieniaus, 
tuos jis didinosi. Užmirszo apie 
Paryžių, apie gera, lova ir ki- 
tokes vigadas gyvenimo.

Prasidėjo rekonsensai.
— Tai del pripratinimo 

vaisku, kalbėjo pulke.
Traukėsi ne viena karta la

bai ilgai ir labai sunkus. Izido
ris labiause taje sunkenybe at
jautė po ilgu marszu su. ran- 
cium ant. pecziu, prie kurio ne 
turėjo laiko priprast.

Isz ryto ketvirta diena Pju- 
czio, senas Bonssardas praei
damas pro ji tarė:

— Na“ br i ėdu k ’ ’ siziandien 
atsidursime net Laubaclie. Kal
ba, jog tuojaus (prasidės szo- 
kius. Pažiūrėsime; kaip tada 
iszrois, kada kulkos szvilpspro 
ausis.

— Ne žinau, atsake jauni
kaitis, nes pasirujpinisiu sekt 
pėdom mano prietelauis Ga
vean.

— Gerai pasakai! O ne už- 
mirszk apie patronus (szu- 
vius).

Kėlės buvo ilgas ir baisus 
karsztis. Žnavai trauke per 
laukus apdengtus apinais ir 
garstukais. Ant lapu ir auguč
iu buvo storai aplipia, o žeme 
luoša, jog net kojos klimpo. Po 
keliu valandų niarszo pulkas 
stojo paženklinto del saves vie
toje. Tuojaus kailius parengė 
ir pradėjo triustie apie valgi; 
kareiviai nusidavė pajieszkot 
kuro, tuojaus pietus buvo ga
tavi.

Sztai sudundėjo balsas jo- 
jenczio raitelio ir afieieras 
glauno sztabo, apdulkė jas, in-

SAPNORIUS
* I z.

I
Su 283 Paveikslais ji

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio Į į 
Iszaiszkma sapna ir kas Įj 
ateiteje stosis. Su priedu Įi 
planatu ir visokiu burtu. J 
Knyga in minksztos po- j! 
pieros virszelluose. :: :: ]• 

Pinigai reikia siusti su ]• 
užsakymu: !'

Tiktai,. . . $1.00 ;Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. b 

puolė in viduri abazo:
— Noriu matyt pulkaunin

ką Karteret Trekourt?

* BALTRUVIENE ** * ***********************
Palaimintu dalyku yra del

, vyro ar moteres, 
Jeigu turi gera prieteli: 
Viena ypata kuriai gali 

užsitiket visame, 
Kuri žino gera ir bloga 

musu gyvenime;
Tokis kuris mus myli 

Nors ir žinotu apie musu 
blogus darbus, 

Kuris kalbėtu tikra 
teisybe apie mus, 

Kada svietas mus paniekina 
Ir szandija isz mus, 

Kuris duotu mums gera 
rodą arba papeikima, 

Ir tai tada kada esame 
turtingi ar vargszai, 

Bet toki kuris mus supranta 
ir suramintu, 

Prikalbintu nepasiduot
Bėdoje ar nubudime, 
Kada visas svietas 

apleidžia tave, 
Ir palieka tave viena 

Kovoti prieszais tavo 
nevidonus.

Bet ar randasi tokiu 
Mprieteliu ant svieto?

Gal vargiai surasime 
nors viena!

* * *

Tasai kuris apjuodineja 
kitus, 

Pats ne yra baltas.
Tegul kiti gerkliuoja 

ir rėkia, 
O tu tylėk ir klausyk.

* * *

Ak, tos moteriszkos szirdys! 
Ju szirdys yra kitokios, 

Už visas kitas szirdis • 
ant viso svieto!

Toji szirdis yra didesne, 
J\ I alo 11 e su e, kart re sn e, 
Jauslingesne, geresne, 

DuO’Sningesne, meilesne ir 
stebuklingesne, 

Ne kaip visos kitos szirdys.
Szirdis moteres yra tai 

Szirdis ant visu kitu szirdžiu.
Jeigu geistumei žinoti 

Kas tai yra tikras 
kentėjimas, 

Suraskie szirdi moteres 
Kuri likos sulaužta. ir 

paniekinta.
Dirstelėk in pelenus josios 

griuvėsiu, 
(J tenai s surasi priežasti. 
Taipgi, jeigu norėtumei 
Pažinoti augszcziausia 

Laipsni saldumo ir 
. džiaugsmo, 

Turi jieszkoti szirdies 
moteres, 

Kuri yra suradus auksa
✓ Szale blizganczios meiles,

v O tenais surasi tokius 
stebuklus, 

Kokius tavo akys neregėjo 
priesz tai, 

Moteres szirdis yras tai 
svarbiausia, 

Kuri valdo visa svietą.

Veda ji pas pulkauninka;.
— Afieieras atiduoda gar

be, nes nuo arklio ne nulipine-

— Jenerolas Ponai pri- 
siunczia mane su pareikalavi
mu pagelbės. Prūsoku yra dau
giau už mus. Jeigu ne pasku
binsi, pulkauninke, jenarolas 
turės prasiszaliut nuo pleciaus. 
Traukite ant Wissemburgo.

Ir nelaukentis atsakymo už
suko arkli ir zovada leidosi at
gal.

Toje valandoje daejo balsas 
szuviu; griausmas armotu kaip 
perkūno sujudino žeme. Karei
viai iszverczia katilus, griebe 
ginklus. Girdėt signalai. Pa va
landa, ir pirmutinis pulkas 
žnavu, baluli jonuose glitose ju- 
dinosi isz vietos dvilinkų žings
niu.

Giliose tykumą: nustojo kal
bos, kožnas užsiėmė mįslėmis. 
Baisi valanda. Kareiviai žino, 
jog nuo ju priguli musztyne. 
Slinko malszume pirmiau, vie- 
tokai atgaivinti troszkinm: su- 
musz neprietelius, paimt ka 
daugiau.se nevalninku ir isz- 
guit in užrubeži mylimos Pran
cūzijos. Intikejo kožnas, jog 
ingales.

O smertis?
Ir kas ten paisėtu apie smer- 

li? Ka tai ženklina keletas ant 
to pasiszvenst, juk tai už tėvy
nė? Szeszku tarpe žnavu nesi
randa! Ant galo ar-gi kožna 
kulka pataiko?

Pulkas slinko staiga i, link 
szale kur szuviai girdėt. Dun
dėjimas armotu ir tarszkejimai 
ginklu, kas kftrtas lalbiaus; ro
dėsi vienok malst. Da vienas 
adjutantas pasilenkęs ant ark
lo atlėkė.

— Pulkauninke! Szauke 
prikimusiu balsu, turi užimtie 
kalneli po deszinei szalei upes. 
Mus* isžsklaiste. Antra divizi
ja jau pradeda trauktis szalin, 
rezervus ugnije, jenarolas (Jzio- 
nai užmusztas. Visose szalyse 
mus atstu minėje; Prūsokai 
mus ingalejo skaitlinių dides
niu. Ju yra 80,000 mus buvo 
tiktai 20,000.

— Ar sziteip? Antra divi
zija jau traukėsi? Kas tai? Tai 
ne gali būtie! Antra divizija, 
puikiauses žiedas armijos.

Žnavai nusimenia skubinosi 
tolyn.

Liūdnas' Pasėkimas
Pirmutinis pulkas žnavu, da- 

siekes siauruma tarpkalnine 
palei Pigeonniea, susilaikė del 
dasi.ekimo žinios. Musztyne bu
vo 'pabaigta. Prasidėjo sugry- 
žimas. |‘rusa i nesigini antros 
divizijos irpasilove ant užėmi
mo tam tikusiu vietų kito sza-
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Why cower 
in the shower? i

Have all the hot water 
you need, always on tap! 

Switch to automatic

ELECTRIC 
WATER HEATING/ 
... It s tops!
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leje staczios daubos. Daugybe 
neprieteliu peksizcziu buvo pra- 
siplatinia plaicziai nuo kalno 
žiūrint, rodos daugybe juodu 
pletmu gulėjo ant žemes. Kasz- 
kietai Prūseliu žibėjo nuo sau
les, o garmėjimas ir oszimas 
tujų tukstancziu daeitinejo net 
lig apsistojusiu žnavu. Adju
tantas nesimylino, jog rokavo 
ant 80,000. Per visa nakti gir
dėt buvo taiku žingsni pekszti- 
ninku, dundėjimas raiteliu, ar
motu ir vežimu. Prancuziniain 
abaze vieszpatavo tykumas; 
kareiviai buvo nuliūdę, nes ne 
nusiminė labai; ha tai buvo at- 
sikreipimas ne pabaigimas. Je
narolas Donai radosi terp už- 
musztu; kalbėjo jog matyda
mas pralaimėta muisztyne, pats 
jieszkojo smertes, tyczion Ii lįs
damas in didižiause agni, net 
ant galo įpuolė -pataikintas in 
krutinę su kulka.

Izidoris net apkvaito nuo 
dyvo, uosi nuleido, pastiro ne
galėjo to įsau iszdet, kas czion 
užėjo. Per asztuonis. metus 
nuolatos klausė apsakimu szer- 
žento, o vis apie ingalejima per 
Prancūzus, laike juostis už dru- 
cziausiuis. Ir sztai prie pirmu
tinio susirėmimo likosi ingale- 
ti, o daugybe Prūsoku lendian- 
cziu in jo žeme. Ka tai galėjo 
ženklint? Ar-gi Gavean meluo
tu? Ne. Past mate daugybe ne
gyvėliu isz abieju szalin gulėjo 
ant žemes.

Priesz vakara senais -žnavas 
isz kitos divizijos, skubinantis 
]>askui korpusą užėjo in abaza. 
Iszrode ant baisiai pailsusiu: 
buvo pajuodęs nuo parako, bal
sas užkimęs. Prasze gert. Bons- 
sarcl padavė jam manierka su 
arielka.

— Ka ar esame sumuszti? 
Klause kareiviai.

— Ant to iszrodo, nes Pru- 
selei neturi isz ko džiaugtis. 
Buvo ju daugybe. Ant vietos 
tuju, ka juole, pribuvo kiti. Po 
velniu juk žmogus turi dveja- 
ta ranku, kad ir žnavu esi! Rei
kėjo atsitraukt, po szimta per
kūnu! Prie pirmutinio pasiti
kimo, tai ne kas!

Ir suraukė , aprūkusi veidą 
durnu, kad sulaikyt aszaras, ži- 
bantes jam. akyse. Kurie klau
sė nuleido galvas.

. . *— Likite sveiki, draugai, 
turiu skubini. Pasimatysime 
netrukus, nereike žudint drą

r PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
©

sos. ,
O paregejas balta, jaunikai- 

czio veidą Izidoriaus, dadave:
— Nesibijok, vaikine, tai 

nieko n ežen k 1 i 11 a.
— Te gyvuoje Prancuzije! 

Paszauke, atsitolindamasis ir 
dingo tamsybėse nakties.

Smutni tai buvo naktis!
— Tai tokis- atsitikimas, 

kalbėjo senesni. Pasisekė Pru- 
selems prisėlint. Pas mus. teip 
visada, jog mažai esame sar
gais.

Izidoris klausė senesniu pa
sakų apie praeitas kares. Kaip 
dabar jam viskas kitaip persi- 
statinejo! Atėjo jam ant mįsles 
Gavean, kuris gal dabar su 
karseziu skaito laikraszczius.

Ka jis pamislis, kaip- dasiži- 
nos, jog esame sumuszti t Gal 
misi in a., jog ir mane drąsą at- 

j°g gbl ibuvau pirmuti
niu pabėgt!

Ir biednas vaikinas ant at
siminimo apie tai, net susi
graudino.

’Ant rytojaus nusidavė kelio
ne. Ant nelaimes buvo taiatgal. 
Reikėjo antru kartu pereitinet 
per LaubaicJi Kaimubcziai. 
stovėdami priesz namus, žiurė
jo ant to kaip- žemes pardavė. 
Vietoje linksniu klliksimu ir 
karsztu velijimu, sukokais 
priesz dvi dienas atsisveik i nė
jo, 'buvo visi nuliūdę.

Vakare pulkas apsistojo sza- 
lyje rytu nuo Troschwiller. Izi
doris norėjo paraszytie pas sa
vo sena prieteli, nes su kuom 
ir kaip? Nei iplunksnos, nei po- 
pieros. Biednas vaikinas teip 
'buvo nuvargęs, jog ne turėjo- 
noro prie valgio. Praskendes
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mislyse, sėdėjo ties mediniu 
bludii, paremes ranka su szauk- 
sztu ant kelio.

— Ir ka, brieduk, tarė se
nas Bonssardas, kuris tikrai 
pamylėjo vaikina. Ar ne esi al
kanas?

— Ne szeržente.
— O vienok turi valgyt, 

mano mažink. Pilnas pilvas tai 
geriausias daigtas. Alkanam ne 
kojos ne reme. Kareivis turi 
1 uret drąsą, .drąsiai turi žiure- 
tie in akis visokiai nelaimei.

Ir atsikrunksztės ženklyvai, 
Bonssardas atkreipė veidą ir 
atsitraukė nulindęs.

Izidoris norėjo save pri
verst prie valgio, nes tuojaus 
atstume mm saves kliudą.

Szeszta diena Pjuczio saule 
užtekėjo skaisti ir visa aplinke 
linksmai pasveikino. Nuo lau
ku ėjo kvep-snis szieno, medžiai 
puikiai žalevo ant medžiu ži
bėjo laszai rasos, kaip deiman
tai. Izidoris sededamasi po bu
dele, dairėsi aplinkui per Ozo
nus audinio: svietas iszsidave 
jam gražus, paukszteliai aplin
kui ežiui bėjo linksmai.

Pamažėl i abaze pradėjo ju
dintis, szveite ginklus ir drabu
žius, kožnas skubino apie save, 
sukūrė ugnis, atnesze vandenio 
isz netolimo upelio.

Izidorius saves klausė: ^ka
žin, artai jau bus pa visam, ir 
ar ateis prisakymas, szaukentis 
in. Piaryžiu? Ka pasakys Ga
vean, dasižinojas, jog jo pulkas 
ne viena karta nebuvo ugnije, 
o .jo augytinis negalėjo- pasiro
dyt.

Apie septinta davėsi girdėt 
kurtus dundėjimas. tai vie
sulą? Ne, tai armotu balsas. 
Izidorius girdėjo ta baisa jau 
szale Vis-senhurgo. Žnavai pa- 
szoko ant kojų.

— Tai po desziniai szalei, 
tarė szeržentas, kuri apsiaubė 
kareiviai, ir parode su pirsztu 
lig netolimo kaimo. .

Tvėrėsi už ginkliu. Pulkau
ninkas liepe rančius paliktie 
abaze, o pats stojo viduryje 
glitu.

— Musizasi szalije Voerth, 
tarė. Mano vaikai, žinote, ko 
asz jus tikiuosiu!

— Žinome, žinome! Suriko 
žnavai.

Ir tylėdami nmnaszieravo 
paskui 'savo vada.

Piečius musztynes radosi ar- 
cziau, negu mistino isz pra

džios. Reikėjo pereit maža gi
raite, iiždenginejenti Prusus, 
nevidonus, vos vienok žnavai 
inejo in tarpa medžiu, pikszte- 
lejo keli szuviai ir tris žnavai 
krito ant žemes, vienas sztai 
szale Izidoriaus.

Vaikinas pabalo. Pažeistas 
aurejo kulka galvoje ir gulėjo 
aukszteninkas su iszkriževo- 
tom rankom.

— Kam man 'bijot? Tuo
jaus pamisimo.

— Pirmutinis 'batalionas in 
tiese szali! Paszauke pulkau
ninkas.

Tuojaus sujudo. Pirmutinis 
batalionas iszsiskirstes in kuo
peles retai vyras nuo vyro- ir 
intrauke in giraite, užimta per 
Prusus.

• 1-

— Drąsiai rekrute, tarė 
Bonssarda, praeidamas szale 
Izidoriaus. .Vaktuokis szale 
manės ir nenusigansk.

Užgrove tuviai. Izidoris už
simerkęs ir apeziuopapatraukė 
už liežuvėlio. Pirmutines kul
kos šzvilpenczios tarp medžiu, 
labai ji pereme, nes matydamas 
ąrtinaneziusius Prūsinius kasz- 
kietus ir puolancziusi draugus, 
užsidegė troszkimu atkept Prū
sei em. Kokis tai milžinas Vo
kietis taiko geriau nuo kitu: 
du žnavai puolė isz jo rankos. 
Užsidegęs karszcziu iszslenka 
isz už medžio. Izidoris naudoje 
isz to ir taikium szuviu padeda 
Prusa ant vietos.

— Užmusziau! Szapke su 
džiaugsmu, o

— Tai gerai, vaike. Dabar
(Tasa Ant 2 Puslapio)

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule”- 
vis siuntinėti.

. . _• i-

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bfet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai ‘“teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

daugiau.se


Žinios Vietines
— Musu skaitytoja, ponia 

Elzbieta. Vosiliene, taipgi Leo
nai Markauskai ir szeimyna, 
isz Nanticoke, Pa., ana diena, 
lankėsi pas V. Svirskius ant 
W. South uly., ir ,prie tos pro
gos atlankė “Saules” Redakci
ja, nes ponia Vosiliene yra mu
su sena, skaitytoja nuo daugeli 
metu. A'cziu visiems už atsi- 
lankyma.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Efreno ir Szv. Marcelijono, o 
Tautiszka. Vardine: Gimbuto. 
Ir ta diena: 1941 metuose Tur
kai pasiraszo ant sutarties su 
Naciu Vokietija; 1812 m., an
tras karas priesz Anglija pa
skelbtas; 1815’m., Naipaleonas 
pasiaustas in St. Helena salas.

— Kita sau vai te: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Sękminiu ir Szv. Gervazo, o 
Tautiszka Vardine: Gagže. Ir 
ta diena: 1941 m., Vokietija ir 
Italija iszvare visus Amerikos 
Ambasadorius in Konsulus, at- 
kerszindama mums už tai kad 
mes 'buvome panasziai padare; 
1756 m., Calcutta, Indijoje, 
szimtas keturios deszimts sze- 
szi Anglu kareiviai buvo su- 
kimszti in maža uola, isz ku
rios tik dvideszimts iszliko gy
vi; 1949 m., yra paskirta kai
po “Tėvo Diena”; 1935 m., 
Anglija, sudaro Laivyno Sutar
ti su Vokietija, pavėlina Vo- 
kiecziams palaikyti tiek sub- 
marinu, povandeniniu laivu, 
kiek Anglija sau pasiliko. Ang
lai jau ima eiti tuo nelemtu pa
taikavimo keliu žemyn.

— Pons. And. Kaižlaicziai, 
isz Newark, N. J., lankėsi 
Schuylkillo apylinkėse, pas sa
vo gimines ir pažinstamus, ir 
prie tos progos atlankė ir 
“Saules” Redakcija. Ponstva 
Kazlaicziai yra musu skaityto
jai nuo daugelis metu ir myli 
skaityt laikraszti “Saule.” — 
Szirdingai aeziu už atsilanky- 
ma.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Timato ir Szv. Silvestro, o Tau
tiszka Vardine: Genulio. Taip
gi ta diena: 1949 m., keturi di
džiųjų Tautu Ministerial bai
gia savo Konferencija,, pasita
rimus Paryžiuje. Nieko nenu
veikta. Rusija ant kiekvieno 
punkto prieszinosi; 1789 m., 
Prancūzu Revoliucija prasidė
jo.

— Utarninke pripuola Szv. 
Aloyszo, o Tautiszka Vardine: 
Vadulio, ir ta diena., pirmoji 
Vasaros diena, prasideda tris- 
deszimts dvi minutes po vie
nuolikos, nakezia, sulyg pasto
viu laiku; 1773 m., Dominiko
nai insteige savo pirmutini 
kliosztoriu Calif orui joje; 1807 
m., susikirtimas ant mariu tarp 
laivu Leopard ir Chesapeake; 
1812 m., Naipaleonas paskelbė 
kara priesz Rusija; 1861 m., 
pirmutinis lengvesnis už orą 
lėktuvas, baliunas augszcziau 
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žemes Amerikoje; 1893 m., pir
mutines. automobiliu lenkty
nes; 1930 m., Balivijos valdžia 
buvo nuversta; 1938 metais 
Kumsztininkas. juodukas Joe 
Louis sumusze Max Schmeliil
ga; 1940 m., Prancūzai pasira- Į 
sze paliauba ir pasidavimo su
tarti su Vokietija; 1941 m., Ita
lija paskelbė kara priesz Rusi
ja; 1941 m., Naciai užsipuolė 
ant Rusijos; 1945 m., Okinawa 
sala Amerikiecziu kareiviu pa
imta nuo Jaonu; 1877 m., vie
nuolika “Molly Maguires” bu
vo pakarti Pottsville, Pennsyl- 
vanijoje valstijoje. (Molly Ma
guires buvo Airiu, Airisziu žu- 
liku genges. Jie buvo žmogių-, 
džiai, kurie norjo visiems mai
nu bosams atkerszinti, ir savo 
žmones indeti in tu bosu vie
tas) ; 1943 m., Mainieriai pra
dėjo savo treczias straikas per 
kara.

Anglijos Gražuole

Devyniolikos metu am
žiaus Panele Margaret Rowe 
isz Londono, linksmai szyp- 
sojasi, kai ji buvo iszrinkta 
kaipo kraszto gražuole. Ji 
dabar stos in gražuoliu rung
tynes in Helsinki, kur bus 
renkama visos Europos gra
žuole. Vėliau ji turės proga 
stoti in tokias pat rungtynes 
in Long Beach, California, 
kur bus renkama viso svieto 
gražiausia mergina.

DU AMERIKIECZIAI 
SUARESZTUOTI

LONDON, ANGLIJA. — 
Radijas isz Buchareszto, Ru
munijoje, pranesza kad du 
Amerikiecziai su parasziutais 
buvo isz eroplano nusileidę ant 
Rumunijos žemes ir buvo suim
ti ir suaresztuoti kaipo Ameri
kos pasiunsti szpiegai.

Vidaus Ministerija pranesza 
kad tu .szpiegu vardai yra: 
Gheorghe Gheorghiu ir Gheor
ghe Critescu.

Rumunijos . radijas toliau 
aiszkina, kad buk szitiedu 
szpiegai yra Amerikos szpiegu 
mokyklos nariai, kur jie buvo 
iszmokinti kaip slaptas žinias 
surinkti ir pasiunsti staeziai in 
Amerika. Radijas dar toliau 
paaiszkina kad Amerikiecziai 
dvi tokias sznipams mokyklas 
turi; viena Paryžiuje, o antra 
Athens mieste, Graikijoje. Szi- 
teidu, tas radijas sako ir tiki
na, buvo atveszti isz Athens 
miesto.

Musu valdžia Vaszingtone 
sako kad ji nieko tikro apie tai 
nebežino ir jokio panaszaus 
praneszimo nėra gavus isz Ru
munijos valdžios.

PLATINKIT “SAULE”

Nori Iszsižadeti
Komunistu

Dvideszimts vieno meto 
Otho G. Bell, vienas isz tu 
dvideszimts vieno Amerikie
cziu, kurie . nesutiko gryszti 
namo isz Panmunjon ir pa- 
reiszke kad jie dabar isztiki- 
mi Komunistams, dabar sa
ko kad jis nori gryszti pas 
savuosius. Jo^žmona, Jewell 
yra taip pasakius laikraszti- 
ninkams in Olympia, Wash
ington, kur ji gyvena. Ji sa
ko kad ji gavo laiszka nuo 
savo vyro, ir kad jis raszo 
kad jis ketina gryszti pas ja 
ir pas jųdviejų keturiu metu 
dukrele Paula, kai tik jis 
gaus paszporta.

LAISZKANESZIS
NETEKO KOJŲ

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Philadelphijos laiszkaneszis, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Richard C. Blissett, ran
dasi in Atlantic City ligonine, 
pavojingoje padėtyje, del daug 
kraujo netekimo. Jis vienas 
sau važiavo ant Absecon uly- 
czios, kai del kokios ten prie
žasties jo automobilius nulėkė 
nuo to kelio, nukirto apie tris 
mažus stulpus ir atsimusze in 
telefono stulpą. Tas trenksmas 
atidarė automobiliaus duris ir 
iszmete laiszkaneszi ant žemes, 
bet tuo paežiu sykiu tas trenks
mas ir vėl užtrenkė automobi
liaus duris, ir tuos durys kaip 
kokis asztrus kirvis, nukirto 
laiszkanesziui abi kojas, iki ke
liu.

Atlantic City miesto polici- 
jantas Frank McLaughlin spė
ja kad tas žmogelis taip smar
kiai, taip greitai važiavo, kad 
jis nebegalejo savo automobi
liaus suvaldyti prie užsisuki
mo. Jis sako kad tas automobi
lius nuo kelio nuvažiavo apie 
pusantro szimto pėdu, pirm ne
gu pirma stulpą nukirto, pas
kui, kai jis in telefono stulpą 
atsimusze, tai jis dar szimta 
pėdu nuvažiavo pirm negu su
stojo.

FABRIKANTAS 
ŽUVO

Duktė Vairavo 
Automobiliu

PITTSBURGH, PA. — 
Kopper Kompanijos fabrikan
tas buvo užmusztas kai jo au- 
tomobiliaus durys ji sutrynė, 
garadžiuje. Jis buvo penkios 
deszimts penkių metu amžiaus 
George M. Carvlin, ir buvo pre
zidentas ir bendras prižiūrėto
jas, manadžierius visu inžinie
rių Kopper kompanijoje.

Policijantai sako kad jo pen-

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

kiolikos metu duktė, Judy, vai- Shanghai, vienmarszkinis. 
ravo savo tėvo automobiliu isz Apie penkios deszimts kunigu
garadžiaus, kai atdaros auto-Į 
mobiliaus durys užkliuvo užl 
garadžįaus stulpo ir jos tęva 
prispaudė, tarp duriu ir to 
stulpo. Jis gyveno in Mt. Leba
non, Pittsburgh miesto prie
miestyje.

Nabage duktė Judy, taip isz- 
sigando ir taip susinervavo 
kad daktaras turėjo jai duoti 
liekarstu kad ji nurimtu ir už
migtu.

VYSKUPAS
ISZ NELAISVĖS

Iszbuvo Penkis Metus 
Nelaisvėje

HONG KONG, KINIJA. — 
Katalikas Vyskupas Frederick 
Donaghy, isz New Bedford, 
Mass., atvažiavo in Hong Kong 
miestą, po penkių metu nelais
vės, Komunistiszkoje Kinijoje.

Dabar lieka tik vienas Ame
rikietis Vyskupas Komunis
tiszkoje Kinijoje; Vyskupas 
James Edward Walsh, isz 
Cumberland, Maryland, kuris 
dabar randasi Shanghai mies
te.

Penkios deszimts dvieju me
tu amžiaus Vyskupas Donaghy 
atvažiavo isz Wuchow in

ir vienuoliu ji pasitiko. Jis vi
siems pasakė kad jis labai 
linksmas visus vėl pamatyti.

Jis iszrode labai pailsės ir 
nuvargęs, ir laikrasztininkams 
pasakė kad jis su jais pasiszne- 
kes už keliu dienu kai jis nors 
biski pasilsės.

Jis dvideszimts szeszis me
tus praleido Kinijoje, ir buvo 
paskirtas Vyskupu, 1938 me
tais.

Jis buvo Komunistu suaresz- 
tuotas per Kalėdas, 1950 me
tais. Po penkių menesiu kalėji
mo, jam buvo pavėlinta grysz
ti in savo namus, kur buvo Ko
munistu sargai pastatyti, die
na ir nakti.

Ana sanvaite, po penkių me
tu, jis buvo patrauktas in teis
mą, nuteistas kaipo nepagei
daujamas žmogus ir isztremtas 
isz Komnistiszkos Kinijos.

BAISI NELAIME
LENKTYNĖSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kuris paisė kas tas lenktynes 
laimes. Daug žiūrėtojų pasi
traukė, vieni ėjo sau namo, ki
ti bėginėjo po ligonbuczius, 
jieszkodami savo giminiu ar 
draugu.

KATALIKAI
PASIPRIESZINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Iki sziol dar nebuvo galima 
sužinoti kur daugiau žmonių 
dalyvavo, katedros procesijoje, 
"Ir to kumsztininko parodoje.

Armijos virszininkai buvo 
davė visiems kareiviams žinoti, 
kad jie yra laisvi pasirinkti: 
dalyvauti kumsztininko paro
doje ar Kateliku procesijoje. 
Ar jie eis vienur ar kitur, jie 
gaus pavelinima isz armijos ei
ti kur jie nori ta diena.

50 METU
MEDICINOS 

PAŽANGOS
■ —

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos vaiku cziepijimas 
anti-ipolio cziepąis isz.yystyto 
Dr Jono A. Salk prideda dar 
viena puiku in vyki prie medi
cinos istorijos. Per puse szimD 
meczio, medicinos mokslas be
veik paszalino kaikuriose pa
saulio vietose ligas, kurios kan
kino žmonija per amžius.

Szi pažanga ypacz Suvieny-

Platinki! “Saule”

tu Valstijose stebėtina, kada 
pagalvojame kad galima nusa
kyti sziu dienu žmogaus gyve
nimo amžių nuo pat jo gimimo. 
1900 m., vidutinio žmogaus gy
venimo ilgis buvo maždaug 50 
metu. Dabar žmogus gyvena 
vidutiniszkai 70 metu. Priesz 
maždaug 50 m., tik 1 isz 3 vai- 
ku pasiekdavo 7 metu amžiaus. 
Sziandien truputi daugiau kaip 
puse kūdikiu sulaukė szio am
žiaus. V.a

Daugiausia prie szio progre
so prisidėjo inketiniu ligų kon-' 
trole. Ypatingai pasitaikaneziu 
pas vaikus. Cziepai ir nauji an- 
ti-biotikai (penicillin ir strep
tomycin), priskaitemi ta.ippat 
prisidėję prie mirties ir inkre- 
timos sumažinimo. Dalimi pri
sidėjo taippat moksline maisto 
ir vandens priežiūra, insektu ir 
žiurkių naikinimas ir vis plgr 
ežiai naudojama informacija 
apie sveikata. /

Penkias svarbiausios inkre- 
tines vaiku ligos buvo1 vėjarau- 
pai, difterija, tymai, szkarlati- 
na ir kokliuszas. Difterija ir 
vejaraupai beveik visai buvo 
nugalėti imunizacijos Rudu. 
Imunizacija ir anti-biotikui su
jungimą daug pagelbėjo kok- 
liuszui. Tymai pasidarė ma
žiau pavojinga pradėjus varto
ti “ gama-globino ” inleidimas.

Placziose pasaulio vietose 
sziltine ir disinterija beveik vi
sai isznyko. Malarija sumažino
naudojarit vabzdžius užmUsz- 
anti DDT ir palaikant szvąra. 
Czicipimai buvo; pasekmingi 
taippat priesz choleray pasiuti
mo liga ir'sziltine. >

Džiovą buvo antroj vietoj 
mirties priežastimi 1909. ni;, 
kaipo paseka influenzos Lir 
plaucziu uždegimo; Dalbai- džio
va yra dalinai po '• suvaldoma 
sujungant terapija, vieszą Artė
ti icin i szka priežiūrą, chirurgi
ja ir suvaldoma/ Sziuo metu 
TB, džiova stovi daug žemiai! 
visu kitu ligų eileje mirties 
priežastimi.

Plaucziu uždegimas ir influ
enza buvo svarbiausios mirties 
priežastys 1900 m. Dabar ir 
jos atsistojo szalia' džiovos. To 
pasekmes yra vartojimas ąhti- 
biotinse terapijos kuri padeda 
iszvengti susipainoju, kurios 
kadaise buvo pavojingos. Vai
ku viduriavimas kas ankseziau 
buvo viena isz pirmųjų mirties 
priežaseziu beveik visai iszny
ko. y

Nežiūrint sziu visu . laimėji
mu, naujagadynis medicinos 
mokslas dar turi kaikurias vie- 
tas kuriose mirtingumas; dide- 
ja. Nežiūrint didejanezio gyve
nimo ilgio, yra, daugiau tam 
tikro amžiaus žmonių pas ku
riuos irgi reiszkiasi degenerao- 
janezios ligos. Jos, skaitant 
szirdies ligas ir veži, ;>yra pįr- 
miaujanezios mirties priežas
tys iszskaitant nelaimingus at
sitikimus. Nauja kova su szir
dies ligomis ir vėžiu yra veda
mas musu kraszto, invairiose 
laboratorijose kurioms padeda 
fondais organizacijos, kaip 
Americian Cancer Society ir 
American Heart Association.'" 

—C. C.

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U. S.A.




