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Buvęs Belaisvis Kariszkame Teisme SARŽENTAS KA-

Saržentas John C. Gallag
her, (virszuj po deszine), isz 
Brooklyn, New York, dabar 
patrauktas in teismą in Go
vernor’s Island. Jis yra in- 
tartas kad jis buvo užsidėjęs 
su Komunistais Korėjoje, ir 
kad po jo priežiūra ir su jo 
patarimu keli Amerikiecziai 
belaisviai buvo tenai nužu

Isz Amerikos
TĖVAS IR SŪNŪS 

‘SUSITIKO’
ANN HARBOR, MICH. — 

Szeszios deszimts sepytniu me
tu amžiaus Pranas Blandaus- 
kas su savo sunumi susimusze, 
nors jiedu ant vienas kito visai 
nebuvo pikti.

Sztai kaip tenai atsitiko. Tė
vas važiavo in sztora, in gro- 
cerne apsipirkti del szeimynos; 
šunus dvideszimts metu Rei- 
mundas skubinosi namo isz 
darbo su savo automobiliu. 
Prie užsisukimo netoli jųdvie
jų namu, tie automobiliai 
Bumpt! ir susikūlė.

Ir tėvas ir sūnūs iszszoko isz 
savo automobiliu, ketindami su ? 
keletą gerai parinktu žodžiu 
viens kitam pasakyti kaip rei
kia automobilius draivinti. Ir 
sztai, staiga, abudu sustojo, 
pamate kad jiedu yra gimines; 
tėvas ir sūnūs. Automobiliai 
buvo nuveszti in garadžiu, o 
tėvas ir sūnūs pešti parėjo na- 
mo. , liu nei sapne nesusapnuoja.

Nors ežia visai mažas ir gal Europoje automobiliai vien tik 
dar mažiau vertas kaslink ži-į ponams ir bajorams ar valdi-
niu atsitikimas, bet parodo 
kaip gerai žmones ežia Ameri
koje gyvena. Sztai, darbininko 
szeimynoje randasi du automo- 

dyti. Su juo yra sargas ir jo 
kariszkas advokatas, Leite
nantas Pulkininkas William 
B. Walsh.

Apatiname paveiksle jo 
motina, (po kaire) ir jo se
suo Ponia Patricia Slee su 
jo sveikinasi kai jis pargry- 
žo.

o □ □

Senatorius Sveiksta

Senatorius Lyndon John
son, Domkratas isz Texas, 
sveiksta in Bethesda Laivy
no ligonine, Vaszingtone. Jis 
buvo susirgęs szirdies liga, 
kai jis buvo nuvažiavęs in 
sveczius pas draugus in Vir
ginia. Su juo yra jo žmona.

kiliai. O darbininkas Europoje 
nei apie antru ranku automobi-

ninkams. O Amerikoje, darbi
ninko szeimynai labai tankiai 
neužtenka vieno automobiliaus 
bet reikia du ar tris.

REIVIS INTARTAS

Užmusže 3 Kareivius
Kitus Muczino

NEW YORK, N. Y. - 
Saržentas John C. Gallagher, 
isz New York, yra dabar intar- 
tas už tris žmogžudystes, per ta 
laika, kada jis buvo Korėjos 
nelaisvėje. Jis teipgi yra in- 
tartas už pataikavima Komu
nistams ir už iszdavima daug 
savo draugu belaisviu.

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Saržentas Lloyd W. Pate, 
isz Augusta, Georgia, po pri- 
sieka sako ir teigia kad jis savo 
akimis mate kai tas Saržentas 
Gallagher primusze viena ser
ganti kareivi ir paskui ji isz- 
mete laukan, kur buvo baisiai 
szalta ir tas kareivis suszalo. 
Jis sako kad jis nuo tos dienos 
“sau prisižadėjau ir Dievui 
prisiekiau, kad kai ateis proga j 
asz szita Sarženta iszduosiu ir 
visiems pasakysiu ka jis . yra 
padaręs. ’ ’

Jis kariszkui teismui paaisz- 
kino kad Saržentas Gallagher 
visai nieko nesibijojo, ir net 
baikaudamas visiems juokiesi, 
kad jokis teismas negales ji nu
bausti, nes jis vis gales sakyti, 
kad jis taip padare po prievar-I 
ta.

Saržentas Pate sako kad 
Saržentas Gallagher Tada ■ 
jam nežinoma serganti kareivi 
baisiai sumusze, suspardė ir 
paskui laukan iszmete.

Užklaustas kodėl jis nieko 
pats nedare, kodėl jis nesustab-|
de Sarženta Gallagher, Saržen
tas Pate sako kad jis pats buvo 
susirgęs ir bijojo kad tas Gal
lagher ir ji panasziai nenugala
bintu.

Kita syki Saržentas Gallag
her Komunistams buvo pataręs 
kelis Amerikieczius kareivius 
belaisvius suszaudinti, už tai 
kad jie nesutinka priimti Ko- 
munistiszka mokslą.

Keli kiti kareiviai panasziai 
tvirtina ir intaria Sarženta 
Gallagher. O pats Saržentas 
Gallagher per visus tuos tardi- 
nimus sau sėdi ramus ir rodos 
jam net malonu iszgirsti kaip 
kiti pasakoja jo nu veikimus 
nelaisvėje. 

■----------------------------------------------------------~

KORIETIS
PASMERKTAS

Iszdave Generolą
Dean

SEOUL, KORĖJA. — Pietų 
Korėjos kariszkas teismas mir
ties bausme pasmerkė Lee 
Chang Kwang, kuris buvo vie
nas isz pirmutiniu klumocziu, 
kuris iszklausinejo Generolą
William F. Dean, kai tas Gene
rolas buvo paimtas in nelaisve.

Lee buvo pasmerktas už tai 
kad jis priedui iszdave daug 
žinių, kurias jis buvo gavės isz 
Generolo Dean.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEKANTRI BOBA

Negalėjo Savo Vyro 
Palaukti; Su Kitu 

Apsiženijo

NEVADA CITY, CALIF. — 
Policijos virszininkas, Sheriff 
Woyne Brown, sako kad jis 
dabar žinias renka ir su advo
katais pasitaria kaslink Ponios 
Una Schmidt-Fine, kuri dabar 
du vyru turi. Jis sako galimas 
daigtas kad ji už tai galės būti 
suaresztuota.

Lakūno Daniel Schmidt dvi
deszimts metu amžiaus moteris 
Una aiszkinasi kad ji mislino 
kad jos vyras žuvo Korėjoje ir 
už tai ji apsiženijo su antru 
vyru, dvideszimts vieno meto 
amžiaus Adolf Fine. Ji sako 
kad ji nežinojo kad jos pirmas 
vyras gyvas kol už dvieju me
nesiu po jos antru vedybų.

Bet policijos virszininkas 
sztai kokia pastaba padare: už 
dvieju menesiu ji dažinojo kad 
jos pirmas vyras gyvas, bet ji 
vis su tuo savo antru vyru gy
veno iki užvakar.

Lakunu Sztabas, Vaszingto
ne pareiszke kad Poniai Una 
Schmidt buvo pasiunstas laisz- 
kas kad jos vyras pateko in ne
laisve, bet kad jis yra sveikas 
ir gyvas. Tai buvo Birželio me
nesi, 1954 metuose. Ji niekados 
negavo jokio laiszko ar jokiu 
žinių kad jos vyras butu mires. 
Ji buvo gavus keletą laiszku 
isz savo vyro isz nelaisvės.

Ponia Schmidt laikrasztinin- 
kams sake kad ji su Ponu Adolf 
Fine apsiženijo Rugsėjo mene
si, 1954 metuose, bet nesutiko 
pasakyti kur ir tikrai kuria 
diena jiedu apsiženijo.

NUSZOVE
PASZELPOS

DIREKTORIŲ

YELLVILLE, ARK. — 
Valstijos paszelpos direkto
rius, keturios deszimts septy
nių metu amžiaus Park Gaines, I 
buvo nuszautas, kai jis prisi
artino prie devynios deszimts 
vieno meto amžiaus J. K. Dud
ley namu, praneszti jam kad 
viskas tvarkoj ir kad jis gaus 
paszelpa isz valstijos.

Policijos virszininkas She
riff Jack Page, sako kad tas 
senis. Dudley jam prisipažino 
kad jis ta paszelpos direktorių 
nuszove su medžiokles karabi
nu, nes anat jo, “jis. mane ap
suko ir privertė mane savo na
mus valstijai apraszyti.” 

I * Poli ci j antas Jack Page sako 
kad nieko panaszaus nebuvo 
tenai padaryta, ir kad to senio 
stuba nebuvo valstijai apra- 
szyta.

Senio Dudley žmona, asztuo- 
nios deszimts devynių metu 
amžiaus, Ponia Dudley, sau ra
miai suposi ant poreziu kai jos 
vyras ta direktorių nuszove.

MPirkie U. S. Bonus!

“PANELE CONNIE”
VIESULĄ

Už Geležines Uždangos
ISZGARMEJO

Iszkados Padare

WASHINGTON. — Pirmiau 
viesulos isz mariu baisiai 
daug iszkados padarydavo ir 
daug žmonių iszžudydavo. Bet 
dabar su naujais intaisais, su 
radijo, su eroplanais ir gerais 
laivais, valdžia, per armija, 
laivyną ir per lakunu sztaba 
priesz laika visiems pranesza 
kur ir kada tokio1.! viesulos 
uostus ar miestus užtiks, ir 
taip žmones gali apsisaugoti, 
prisirengti, ar isz tu vietų isz- 
sikraustyti.

Už tai, kai szita “Connie” 
viesulą pas mus atsilankė, tai, 
prilyginant prie kitu tokiu pa- 
nasziu viesulu, ji gana iszka
dos padare. Apie trisdeszimts 
penki žmanes žuvo, o iszkados 
padaryta ant keliolika milijo
nu doleriu.

Kitos tokios viesulos tuks- 
tanezius žmonių iszžudydavo 
ir iszkados ant daug milijonu 
doleriu padarydavo.

Kai kurie musu skaitytojai 
mums rasze ir klausė, kodėl 
tos viesulos yra moterų, bobų 
vardais užmintos; kodėl kiek
viena viesulą vis yra moterisz- 
ku vardu užvardinta? Tie, ku
rie oro, debesiu ir veju bangas 
seka, szitaip pasiaiszkina, ko
dėl jie tas viesulas moterisz- 
kais vardais paženklina: “Ar
mija vartuoja miestu vardus, 
laivynas savo laivams vartuo
ja valstijų vardus; lakunu 
sztabas vartuoja a-be-celes rai
das, literas ir numerius, skai- 
czius; tai oro sztabui nieko 
daugiau nebeliko kaip tik pa- 
vartuoti moteriszkus vardus
toms viešnioms.”

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Amerikos Laivynas Sugražina Paveiksią

Amerikos Laivynas ežia 
sugražina paveiksią, pieszini 
in Ponce, Puerto Rico. Pie- 
szinys yra Ispanijos Karalie
nes ir jos jauno sunaus, Ka
raliaus Alfonso, Tryliktojo. 
Szitas paveikslas buvo paim

Ka ‘Repai ii jautai’ Pa
sakoja Apie Laisvuo

sius Krasztus

Nors in “placziaja tėvynė” 
isz laisvajame pasaulyje gyve- 
naneziu Lietuviu veik niekas 
negryžta, vienok tuos, kurie 
jau gryžo, Bolszevikai stengia
si iki smulkmena isznaudoti 
savo reikalams, kad jie viską 
girtu, jog ton esą ir geriausia, 

i ir gražiausia, net gyventojai 
Vilniuj, Kaune ar kituose mies- 

i tuose stoja in eiles tam, kad 
galėtu gauti duonos, kiaulėms 
paszerti, kaip tai aiszkino Pa
leckis kai kam isz gryžasiuju, 
norėdamas parodyti Sov. Lie- 

; tuvos * ‘pažanguma’ ’. Drauge 
jie turi per Bolszevikine spau
da ar radijus dergti tuos krasz
tus, kuriuose jie ankseziau gy- 

I veno. Sztai 1954 metuose Gruo
džio 26 diena “Tiesoje” Nr. 
306 buvo indetas gryžusio isz 
Urugvajaus Komunistu veikė
jo A. Vaivucko praneszimas, 
pavadintas “Lietuviai Urug
vajuje”. Jame Vaivuckas tei
gia, kad in “tarybine tėvynė” 
veržęsis ar ne 15 metu, kad isz 
Urugvajaus “geriausia jautie
na, versziena, aviena iszveža 
uždienio monopolijos, o vidaus 
rinkoje mėsos kaina labai auk- 
szta ir sunkiai tepraeinama 
darbo žmogui”, kad “Urugva
juje Vatikano agentūra neturi 
labai dideles intakos”, kad 
“Amerikos imperialistai inžu- 
liai kiszasi in szalies vidaus 
reikalus” ir taip toliau. Girdi, 

i isz apie 3,000 Urugvajuje gy- 
venaneziu Lietuviu jam teke 
“iszgirsti daugybe siaubą ke- 
liancziu pasipasakojimu, kaip
Lietuviai emigrantai sunkiai 
pergyveno krizes metus”, kaip

tas per Ispanijos-Amerikos 
kara. Ji dabar iszkilmingai 
ir garbingai sugražino Rear 
Admirolas Grover Hall, ku
ris yra deszimto Laivyno 
distrikto komandorius.

o o o 

jie Brazilijoj, Argentinoj ir vi
sur kitur “rasdavo ta pati: ne
darbą ir skurdą”. Vaivucko 
teigimu, “Argentinoje veiku
sios pažangiausios Lietuviu, or
ganu arijos jau 1927 m., leidu- 
sios sanvaitraszti ‘Rytojus,’ o 
“1930 m., viduryje Brazilijos 
policija in Urugvajų isztreme 
buvusi San Paolo laikraszczio 
“Garso” redaktorių ir inžymu 
visuomenininką Alfonsą Mar
ma, kuris 1949 m., Rugsėjo 25 
d., buvęs Tupan vietovėje “nu
žudytas Brazilijos policijos”. 
Jis, atvykęs, padėjo inkurti 
“patronata Lietuvos revoliuci
niams kaliniams szelpti”, lei
dęs “Proletara”, “demaska
vęs Smetonines klikos saviva- 
liavima Lietuvoje” ir taip to
linus. Esą, “tvirtesnius pama
tus savo spaudai padėjo pa
žangieji Urugvajaus Lietuviai 
1935 m. Tu metu Spalio 20 d., 
jie iszleido pirmąjį “Darbo nu
meri”. Nuo tos dienos “Dar
bai” iki sziol reguliariai teb
eina. “Darbas” Lotynu Ame
rikoje, visu seniausias darbo 
žmonių laikrasztis Lietuviu 
kaiba. Isz pirmųjų rateliu, po 
eiles nesėkmių ir visokiausiu 
sunkumu, pagaliau szioje sza- 
lyje susikirstaliavo viena 
tvirta organizzacija — Urug
vajaus Lietuviu Centras. Sziuo 
metu centro inrengtose dvejo
se patalpose vyksta vaidinimu 
vakarai, film perstatineji- 
mas, paskaitos, minėjimai ir 
kita kultūrine veikla”, gyvuo
ja baleto grupes, choras, or- 
kiestras, abejose patalpose vei
kia po biblioteka, skaitykla, 
yra insteigtas “Lietuviszkas 
radijo pusvalandis”, skelia A. 
Vaivucko vardu “Tiesa”, 
stengdamasi kulturiniu instai- 
gu vardu pridengti Bolszeviku 
per jas varoma propaganda. 
Esą, “Urugvajaus pažengusia 
Lietuviu judėjimas y p a c z 
smarkiai iszaugo II Pasaulinio 
karo metais”, o Montevideo 
mieste 1946 m., invykes “pir
masis Pietų Amerikos Lietu
viu suvažiavimas, kuriame bu
vo atstovaujami keli tukstan- 
cziai pažangiųjų Liet aviu emi
grantu”. Esą, tik “po II Pa
saulinio karo buržuaziniai isz- 
gamos, su Hitleriniais užgy
ventais pasitraukė in Vakarus 
ir nueje tarnauti naujiesiems 
savo szeimininkams. JAV im
perialistams, Urmu užplūdo 
Urugvajaus Lietuviu kolinija. 
“Ir ėmėsi organizuoti puolimą 
priesz pažangiuosius Lietu
sius”, skelbia Bolszevikinius 
pramanus A. Vaivucko vardu 
“Tiesa”.

Kaip isz tikro gyvena ir 
tvarkosi Lietuviai Urugvaju
je, visi tenykszcziai musu tau- 
tiecziai gerai žino. Kai kas net 
isz to paties Urugvajaus gryžu- 
siuju Vaivucko pažinstamu 
graužia sau nagus, kad pasida
vė Bolszevikinei propagandai 
ir tariamai gryžo in Lietuva, 
kur vietoj lauktosios laisves 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Szita konferencija Genevoje 

gal atidėjo kita kata, bet ant 
kiek laiko niekas negali pasa
kyti.

■ • •

Komunistai jauczia kad 
daug saugiau: savo propaganda 
skleisti nuo taikos stalo per 
konferencija, negu stoti in ką
rą, nes ’jie gerai žino kad jie 
nėra dar prisirengė stoti priesz 
mus.

1 •• /
1 • • 1

Musu karininkai spėja ir sa
ko kad Sovietai nebus prisiren
gė stoti in kara iki 1958 metu, 
ir vargiai tada.

• •

Kiti spėja kad Sovietams 
ims mažiausiai dvideszimts 
metu, pirm negu jie gales sto
ti lygus mums ant karo lauko.

Kariszki ginklai tai ne vis
kas; maistas, pramone ir ma- 
szinos yra baisiai reikalingi, 
del sziu dienu pasekmingo ka,- 
ro.

t
" • • 1

Rusijoje, nusipirkti viena 
maža puoduką arbatai virti, 
žmogus turėtu vienuolika va
landų iszdirbti, kad tiek pini
gu užsidirbtu.

' • •

Rusijoje visos szeimininkes 
turi anksti keltis ir skubintis 
in sztorus apsipirkti, nes jau 
priesz pietus visi sztorai jau 
tuszti.

liai bus beveik tokie kaip ir 
sziu metu su tik visai mažomis 
permainomis. Bet jie jau bus 
brangesni, nes kai darbininkai 
gavo didesnes algas, tai fabri
kantai tuojaus pabrangino są- 
vo automobilius.

O antru ranku autonjobiliai 
jau dabar labai pigus, bet dar 
labiau atpigs, kai tik ateinan
eziu metu nauji automobiliai 
pasirodys.

Geležinkeliu kompanijos da
bar invede nauja .tvarka: da
bar galima važiuoti kur tik no
rite ant iszmokesczio ir nerei
kia nei cento duoti ant rankos. 
Tik parvažiavę isz savo atosto
gų galesite pradėti kas inęne- 
sis geležinkelio kompanijai 
atmokėti.

Visi mokiniai Rusijoje turi 
neszioti valdžios nustatytus 
drabužius. Ir visi szitie studen
tu drabužiai iszrodo kaip ka
riszki karininku rubai.

Musu Mainieriu Lietuviu 
Dienai stoka naujo kraujo, 
jaunu jiegu, tikro pasiszventi- 
mo ir Lietuviszko ūpo. Politi
nes prakalbos ir politinis isz- 
naudojimas daug pakenkė 
musu tai garbingai dienai. Mu
su vadams kas nors turėtu pri
minti kad Lietuviai nėra vie
nos, partijos politikieriai, ir 
kad negalima jiems in gerkles 
inkiszti vienos partijos kandi
datus. Tie inusu “Garbes Kal
bėtojai” gryni politikieriai, ai
tai butu Lietuvos ar musu vals
tijos politikieriai neturi vietos 
musu Tautiszkoje, Lietuviu 
Dienoje. Musu skaitytojas gali 
būti Republikonas ar Demo
kratas Tautininkas ar Social- 
Demokratas, tai ne musu biz
nis, bile jie geras Lietuvis! Tai 
kam ežia vienos partijos szu- 
lus ant musu pjudinti per mu
su tautine szvente?

Darbininkui naujas paltas ar 
naujas siutas kasztuotu trijų 
sanvaites darbo algos.

■■ • • ■
Seniems darbininkams Rusi

joje yra pensija, penki szimtai 
rubliu ant menesio. Musu pi
nigais tai mažiau kaip penkios 
deszimts doleriu.

Anglijoje randasi daugiau 
darbu negu darbiiniku. Angli
ja dabar daug mažiau augliu 
iszkasa ir parduoda ir daug 
mainu dabar turi užsidaryti.

Vokietijoje trumpa ir trūks
ta vyru. Moterys vyru arbus 
dirba; bet ir ju rodos, negana; 
ir ežia randasi daugiau darbu 
negu darbininku.

Retas kuris žmogus turi dar
žą prie savo namu, Rusijoje. 
Vaikai turi bovintis ant uly- 
czios, purvyne.

Žmones Rusijoje baisiai 
daug skaito. Jie perkasi kny
gas pirm negu duona. Knygos 
Rusijoje pigios.

" • •

Genevoje visi, net ir Sovietai 
Komunistai draugiszkai szne- 
kasi ir kalbasi apie taika; O 
tuo paežiu sykiu Komunistai 
Azijoje rengiasi dar viena 
kraszta, Laos pavergti.

■' • •

Komunistai tikisi ta Laos 
krąszta pasisavinti per atei- 
nąnczius rinkimus. Bet jeigu 
rinkimai nepasiseks jiems tai 
jie pasirenge smurtu ta-krasz
ta paimti.

Skamba beveik vaikiszkai, 
bet svarbiausia ir didžiausia 
priežastis, kodėl Prezidento 
praszymas del atominio “Tai
kos Laivo” buvo atmestas yra 
vien tik už tai kad Senatoriai 
ir Kongresmonai jautiesi in- 
žeisti, kad Prezidentas pirmiau 
visiems vieszai apie tai paskel
bė, pirm negu tie Senatoriai ir 
Kongresmonai apie tai iszglr- 
do.

HALITOSIS
Vieszos Sveikatoj Biuras 

gauna daug praszymu prane- 
szti aipie Halitosis, kuris yra 
nemalonus dalykas apkalbėti. 
Žmones yra paliuke nekalbėti 
apie nemalonius dalykus, bet 
szis palinkimas, kartais pertoli 
nueina. Protingi žmones nesi- 
prieszina nemaloniams disku- 
savjmams jei isz ju galima ti
kėtis kokios naudos.

Padėtis nuo kurios, beveik 
kiekvienas nukenezia • kada 
nors gyvenant nors trumpam 
laikui, bet kartais ir dažnai 
yra tai nemalonus kvapas isz 
burnos, kuris vadinamas hali
tosis.

Szi dalyka randama keturios 
jo priežastys, būtent:

Pirmiausia, nesveikas ir.ne- 
szvarus burnos ir nosies stovis; 
antra, nekurtos plaucziu ligos; 
treczia alkoholio ir atbako var
tojimas; ketvirta, neprisilaiky- 
mas prie tinkamo valgio.

Su laikinu halitosu, kuris pa
eina nuo kokios nors ligos, rei
kia labai szvariai užlaikyti 
burna, dantis ir liežuvį; kitaip 
galima prieiti prie pavojingu 
pasekmių. Jeigu ligonis per 
silpnas ir pats to negali pada
ryti tas turi jam būti padaryta.

Daugumoje atsitikimu, Hali
tosis paeina nuo dantų aipskre- 
timo, ir tas dantų apaugimas 
turi būti dantisto nuimtas; 
kartais paeina nuo puvaneziu 
dantų, ypacz tuomet kada tarp 
ju priaugs valgio daleliu. Val
gio daleles dažnai insigauna in 
liežuvėliu plyszelius, ir ten pu- 
damos, veda prie Halitosis.

Pyorrhea, arba ta padėtis 
kurioje pūliai atsiranda dantų 
szaknyse dažnai yra Halitosis 
priežastim, ir jei greit negydo
ma veda prie pavojingu pasek
mių. 

i

Jeigu nerandama jokios ma
tomos priežasties,' ir jei nėra 
jokios ligos, dažnai atrandama 
kad Halitosis paeina nuo vidu
riu suirimo. Tas yra kada vi
duriu liesumai a valgio tinka
mai, atsiranda viduriuose viso
kios rugsztys, ir viduriai ne
dirba taip kaip turėtu.

Gale, Halitosis.gali būti ir 
isz tokios priežasties, kurios 
nelabai norima ir minėti, vie
nok kuri yra svarbiausia prie
žastis ir paprastas prasižengi
mas, ir tai yra, persivalgimas. 
Kada žmogus valgo daugiau 
negu jo kūnas reikalauja, už
tektinai neiszsimanksztina, ne
gauną kiek reikia miego ir ne- 
iszpildo kitu higieniszku reika
lavimu, nemalonaus kvapo pa
dėtis pradeda atsirasti. Kodėl? 
Priežastis labai menka. Žiure-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pypkes Durnai

Bucziavimas

Nauju • automobiliu Ameriko
je jau per daug randasi. Par
davėjai nusiskundžia kad jie 
negali tiek tu nauju automobi
liu parduoti kiek fabrikai 
jiems pristato.

O ateinaneziu metu, 1956 au
tomobiliai už keliu sanvaieziu 
jau ims pasirodyti. Už tai da
bar geras laikas ir gera proga 
daug pigiau sziu metu nauja 
automobiliu nusipirkti. Atei
naneziu metu nauji automibi-

Kada vaikai bueziuojasi
Isz kvailumo, mielai, 
Tada tyli visi velniai, 
O džiaugėsi aniuolai.
Kada jaunieji bueziuojasi, 
Ūpu apimti karszcziuojasi, 
Tada aniuolai yra nuliude, 
O velniai isz to džiaugėsi.
Bet kada senieji bueziuojasi, 
Viens kita spaudžia mielai, 
Isz to siunta visi velniai, 
O net ir aniuoliai!

Platinkit “Saule”

— Gal,jusu 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 nuliūdima.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio) 
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— Ir tai ne, atsake Volfra
mas.

— Tai prisakau asz tau kad 
tu pasakytai, kur jis užsilaiko, 
atsake Walburga susijudinus.

— Asz nežinau ar tai man 
ant gero iszeitu, jei asz tau pa- 
sakycziau, kur mano ponas už
silaiko. Bet asz gerai numa
niau, kad asz vienas jam nega
lų jokios pagalbos suteikt ie. 
Jai tu man prižadi, kad tu nie
kam ne pasakysi, ka asz apie 
ji tau pranesziu, tai fu galėsi 
patirtie kur jis yra. Walburga 
persižengojo ir davė jam ran
ka. Asz ir mano ponas žinom

giroje viena gražu medi, kuris 
vidurije tuszczias yra ir kuria
me mes visokius medžiokles in 
raukius paslepiam, kaip kad 
inedejiai tai daro. Ta ryta po 
tam kaip jis pabėgės buvo, asz 
nunesziau in ta medi jo gink
lus ir drapanas ir szaukiau jo 
vardu kiek tik galėjau; antra 
ryta buvo medis tuszczias. Po 
tam asz tankiai in ta vieta at
ėjau, ii- kaip sudus ant jo buvo 
isztartas, tai asz atėjus laukiau 
kol jis pats atėjo. Bet liūdnas 
buvo pasimatymas ir jo veidai 
buvo iszbale. Ir kaip asz pri- 
sisiulau sujumi drauge eitie, 
tai jis nenorėjo ir tarei

—. Asz gyvenu su dievai- 
czais. Tas kuris saules szvieso- 
je neturį vietos. Neateik dau
giau Vol trumui, nes tas ne yra 
garbingas, kuris prie isztrem- 
tojo prsiiartina.

— Ar jis mane minėjo? Pa
klausė Walburga.

— Jis neminėjo anei apie 
savo 'žirgus, atsiliepe Wolfra- 
mas. Tik apie Svebus jis kalbė
jo, ir prasze del žilbarzdžio 
raudonos gelumbes, ir kad asz 
dėlto viena jo žirgu pardtio- 
cziau, jis turi skola atlygintie.

— Ar lu ir darai pagal jo 
paliepima?. .

j— Asz ta gelumbe jau; tu
riu, bet tokia brango dovana 
tam vagiui suteiktie, rodos 
man kvailyste, nes jo draugai 
neteisingai elgesi su mano po
nu.

— Bet ir tai daryk pagal 
jo paliepima, prasze Walburga.

— Tie szunes dabar, yra 
musu sodžiuje, atsake Wolfra- 
mas, asz inacziau seni, jis dai
rėsi kaip sznipukas, ir nieko 
gero jo atvykimas nereiszke. 
Kad 'butu ta gelumbe paskuti
nis daigtas, ka jis isz musu isz- 
sigabena. Nuo anos dienos asz 
mano niekad nema’cziau bet 
viską ka asz iii ta medi indeda- 
vau, tapdavo 'beveik visada 
szalin nuneszta. Vakar radau 
asz ant medžio žirgo paveiksią 
inrežta, ir asz noriu jam ryto jo 
geriaue žirgą nuves.tie ir da ki
ta, idant jis nevienas jotu.

— O-gi kur nori jis jotie, 
klausė Walburga, pasakyk 
man apie tai jai tu nori ir žinai.

— Kur gali jis jotie jeigu 
ne priesz Svebus. Jam szirdi 
didei skauda, kad Svebai ji su- 
riszes buvo. Kaipo laukinis 
žvėris nori jis draskytie kol 
kokia norint buože jo galva ne- 
sudaužis, o asz mano poną jo
kiu būdu negalų apleistie ir su 
jom drauge josiu.

— Neveskie žirgus in giria 
ant kurdu jis su tavim ant 
smerties joje, prasze Walbur
ga, nes asz noriu jam gelbetie, 
kiek galėsiu, idant jis gyvas 
iszliktui. Prižadėk man mane, 
ryto ant tos vietos suteiktie, 
kol tu pas ta medi nusiduosi; 
idant asz tau praneszcziau kas

tavo ponui gali būtie naudin
gu.

Volframas apsimislijas tarė:
— Asz gana gerai žinau, 

kad tu jam prilauki esi ir ji jo 
neprietelams neiszduosi.

— Niekados! Suszuko Wal
burga.

— Tai asz tave sutiksiu ry
toj ant tos vietos kur dabar 
esam.

Mergaites skubinosi in so
džių ir pamate atjojant pulką 
raiteliu, o tarpe ju radosi vys
kupas. Susirinkusieje žmones 
ji baisiai sveikino. Kaipo vir- 
szininkas jis inženge in namus, 
kuri jam pastate buvo; tenai jis 
priiminėjo žmonis. Po tam at
jojo ir grafas. Vyskupas iszejo 
jam prieszais ir ji pasveikinės 
vedesi in vidų.

— Ingrabana asz nubau
džiau ir tave atkerszijau, kal
bėjo grafas.

—- Asz tau už tai nedekavo- 
ju, atsiliepe Winfredas, tu ga
na gerai žinai, kaip asz už ji 
prasziau.

— Ne mano noras buvo, at
siliepe Geroldas, geriap.se 
Tirmgiu karda sulaužytie. Kad 
asz ant jo suda isztariau, tai 
atsitiko viena del to, žmones 
tavęs bijotusui. Tu neiszliktai 
gyvas jai tas vyras nebūtu ta
vęs nubaustas, kuris priesz ta
ve karda pakele. Jai tu nori' 
Tirmgieczems szventa mokslą 
apsakytie, tai turi tu parodytie 
jiems kad tavo prieszininkai 
isz naikinami yra.

— Jeigu tu ana vyra nūs 
baudai kada jis ramuma arde, 
atsiliepe Winfrėdąs, tai asz ne
galų tau priesztarautie. Bet jai 
tu norėjai mane atkreszytie, tai 
tu man sarmata padarai. Ir tu 
žinai kad szventose knygose 
paraszyta yra, kad mes musu 
neprietelus turim myletie.

— Jai tas paraszyta tai da
bok ar in Tirmgiecziai tau ti
kes, suszuko Geroldas, asz mis- 
liju, kati tu neatėjai vyrams 
drąsą atimtie, bet ju drąsą pa- 
didinte. Tu gal mislini kad 
czionais užtenka meilingi žo
džiai, bet tai taip nėra, nes yra 
reikalingas kardas ir karas, ir 
tai dėlto asz in szita žeme at
ėjau ir asz matau, kad kara
lius nori kad tu man mano urė
dai pagelbėtai., Kaip mudu nuo 
karaliaus atstojom, prižadejom 
vienas kitam tikrais draugais 
butu, asz tarnauti karaliui, o tu 
krikSzczioniu Dievui; žeme yra 
visai iszpustyta ir tvirti vado
vai yra reikalingi.

— Tu iki sziol tikrai priesz 
mane elgiesi, atsiliepe vysku
pas szirdingai. Ir asz tau labai 
dėkingas esu, jei tik man pasi
sektu visus pagonis apkriksz- 
ty tie. Baime nuo tavo kareiviu 
yra mano vienitele žemiszka 
vargybe, ir žinok kad viena 
diena nepraeina kad asz ne už 
tave melscziausi in Dieva.

— BUS DAUGIAU —

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 apraszypias, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

)

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

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

No.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; 
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.1I6—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.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.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; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 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. 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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
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. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu 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.

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

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

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Sėraphiszkas Officium. 15u

Kaip Užsisakyti Knygas: I

SS!?" Užsisakant knygas is® 
szib Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

geriap.se


“ S A U L E ” MAHANOY CITY. PA.

INGRABANAS
(Tasa)

Walburgos žaizda buvo už- 
gyjus. Mema buvo jai per kėlės, 
sanvaites uždraudęs lauke ant 
vėjo dirbtie. šiandien jis jai 
^pavelijo pirma karta iszeitie. 
Ji veidą da buvo alpsiiriszus, įba 
zokoninkas 'buvo tai prisakęs, 
idant vejas jos veidą neužgau
tu, Jie mieravo iszausta audi- 

•nia.
I

— Tai da ne yra puikus- au
dimas del tavęs, tarė ji Golfre- 
dui, kuris prie jos 'prisiartino, 
nes godotinas vyskupas norė
jo kad mes pirmiause apie vai
kus pasirūpintum.

— Žinok brolau kožnas 
vaikas turi gautie po nauja 
vatini žiponeli, dvejus marsz- 
kinius ir viena pora czeveryku. 
Kaip virszininko sūnūs, jie tu
rės but aprėdyti, ir tas tai la
bai gerai, idant visi juos guo- 
dotu kadangi jie tavo mokiniai 
yra, Reikalingas yra ir patalu, 
nes ponas Vinfredas nori kad 
kožnas turėtu po lova, kas szi- 
to žeme negirdėta yra. Bet mes 
dabar turim gražios gelumbes 
ir asz tau noriu pasiūt žipona, 
ne pyk kad asz tau sakau kad 
tavo žiponas jau didei aipne- 
■sziotas yra ir mes apie tave rū
pinamės.

— Rūpinkis apie kitus, at
siliepė Golfredas, nes asz, jei 
jau mano žiponas bus sudėvė
tas asz kita pasisiusiu arba 
gausiu viena, kuri mano drau
gai padarisi. Jis kalbėjo suju
dės ir glostė Bezui galva, kuris 
prie Walburgos buvo prisika
binės .ir kada jie ant jo neda
bojo in augszti kabinos. Jie 
spaudžia velei, jis glaudėsi. 
Golfredas pažiurėjo in Walbur
ga ir jie jam tare:

— Jis kalbą- apie savo cze- 
verykuis ir jis gana gerai žino 
kad tu ji myli. Pnaszyk Bezai 
kad tėvelis kryžių ant tavo gal
vos padarytu.

Ant to pristojo vaikutis ir 
kabinos nuo Walburgos’ kaklo 
prie zokoninko, kuris ji in ran
kas paemes ant žemes pastate 
ir jam meilingai kalbėjo:

— Mes tave dabar labai 
retai tematom, pirma tu apie 
mus daugiau rūpinaisi, ir to
dėl tave visi myli, kalbėjo Wal
burga in Golfreda.

— Mema nieko neiszmano 
apie moterių darbus, atsiliepe 
Golfredes, bes asz tau pasaky
siu, ateinanti pavasari atkelaus 
mano sesuo isž Anglijos ir-su 
jumis gyvens. Ji yra zokonin- 
ke ir iszmintingesne už mane.

— Jei ji zokoninko tai gal 
ji moka ir Lotiniszkai, klausė 
Walburga nusidyvindama.

— Jie kalba geriau Loti- 
, niszkai kaip asz ir vyskupas ja

labai garbina, ne viena szven- 
ta knyga jie yra skaiczius.

— Kaip galėsim mes priesz 
tokia moteriszke pastovetie? 
Klause Walburga iszsigandusi.

— Ji yra teip jauna kaip tu 
ir visai in tave panaszi, atsake 
Golfredas, asz misliju ji tau 
bus gera drauge.

— Ji yra teip jauna ir zo
koninke, kalbėjo Walburga, 
asz gana žinau kad jei ji zoko
ninke, lai ji neprivalo ženitis 
ir apie tai nepamislintie. Ne
pyk godotinas teveli, ji kalbė
jo kaip jie pamate paraudona
vusi Golfreda, asz buvau už- 
mirszus kad tai tavo sesuo yra. 
Juk ir tu tavo gyvenimą pa- 
szventai Dievui ir mes visi tave 
garbinam.

Golfredas nieko nesakyda
mas nuo jos atsisveikino. Wal
burga nuėjo pas szulini, ir pa
sižiurėjo vandenije savo veidą.

— Man visai nepristovi szi- 
tas randas, kalbėjo ji, in save, 
ir vargai kas mano gražuma 
gintie galės. Ar-gi ir zokoninko 
sesuo atsisakė nuo visu žemisz- 
ku linksmybių, gal buit kad jie 
ir turi negražu veidą.

Jie jaute kad jie kas pakar
tino ir kaip ji nusuko pamate 
ji Trude kuri juokdamasi uždė
jo vainiką isz ąžuoliniu lapu 
nupinta jai ant galvos ir tarė:

— Daug laimes a.teite ir 
tau labai pritinka vainikas kad 
ir tik tavo puse veido galima 
matyt.

— Szventieje tėvai gali vis
ką, atsiliepe Walburga. Ji gali 
ir sudarkyta veidą atitaisytie.

— Geri vyrai jie yra, bet 
jie niekad ne eina su merginom 
szoktie, atsilepe Trude.

— Nekalbėk tokius žodžius 
atsake Walburga, ir pakabino 
vainiką ant szulinio.

Gertrūda žiurėjo jai in akis 
ir tarė:

— Man rodos kad tu ir to
ki paprotį priėmei. Viskas yra 
cziona gražiai aptaisyta, bet 
linksminatės, asz da nei viena 
nemacziau ir negirdėjau isz- 
skirant jaunus vaikus ir szitie 
yra mokinami galvas nulenk- 
tie. Visame mano gyvenime, 
man teip gerai nesiejo kaip po 
kryžium. Bet vijsa sizifai geruma 
asz noringai a'tiduotau jai mes 
mergos ir jaunikaicziai susi
rinkę bent -syki galėtume pasi
linksmint.

— Tylėk susimildama apie 
pagoniszkus paproczius, kad 
tavo kalba neiszgirstu vaikai, 
draudė ja Walburga,.

— Ar-gi jau tu visai in ku
nigu vale pasidavei, kad tu 
apie kitus dalykus anei pamis- 
lyt nenori? Bet kaip jie pama
te Walburgos srnutna veidą ji 
labai gailėjosi ir toliaus kalbe-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. 

jo: Kaip tai kad tu su manim 
niekados apie ta vyra nekalbi,

Sziandien visos pakampes 
Pilnos naktiniu valkatų, 

Moterėles nevos iszeina in 
miestą, 

Pasivaikszcziot arba in 
moving pikczerius, 

Bet susitinka kelis sportus 
Lankenczius ant kokio kampo 

su autobilium, 
Inseda ir pyszkina po 
Velniu in kalnus arba 

kita miestą,
Kur kokioj urvoj sustoję \ 

ir daro ka nori. 
Dagirdau, kad kelios jaunos 

moterėles, 
Palieka savo asiliąi namie, 

Arba tasai iszeina in 
Putrimui jieszkoti linksmybių, 
Moterėles susitinka su kokiu 

sportą, 
Pyszkina in kalnus su 

autobilium,
Ir sugryžta namon po 

pusiaunakt. 
Tokis asilas neisztyrineja 

Kur jo paežiule buvo 
ir ka veike, 

Bile jam nekasztuoja 
Apredimas tosios valkatos, 

O isz kur aplaiko pinigu, 
Tai ir ne klausė.

Nebercikalo girdėjau kati 
Nekurie rengėsi gauti 

di versus, 
Nu (uju valkatų, 

O kiti rengėsi jasias 
pamesti, 

Ir runyti in Vestus.
O Lietuvaites, kokia jusu 

ateitis!
Ar manoote jog visados 

turėsite gerus laikus?
O ne, tokis gyvenimas 

baigėsi prie tvoros, 
Arba pastipsite kur 

ant kelio, 
Kada autobilius jum sprandą 

nulauž, 
Kaip tai neseniai vienai 

teip jau atsitiko, 
Bet velnias josios duszios 

da nenori, 
Ir iszsilaiže isz savo 

žaiduliu.
Taip tai dedasi kitam 

miestui, 
Apie ka visi kalba, 

Ir pirsztais bado ant tuju 
autobiliszku valkatų, 

O ir man apie tai praneszta, 
Ir net visu pravardes 

man prisiuntė, 
Idant užraszytau in savo 

knygas ant ateites.
Liūdnas padėjimas tuose 

apylinkėse, 
O jau ka apie dorybia 

nekuriu moterėliu, 
Tai nėr nei ka kalbėt, 
Bet kokis gyveniniai 

tekis mirtis, 
Ir pažiūrėsite jog mano 

žodžiai iszsipildys, 
Kada kokia diena atvež 

Namo viena isz ju sumankiota, 
Iszimta isz po sudaužyto 

autobiliaus. 

kuris buvo aitkeliaves tavęs isz- 
pirktie nuo Ratico ?

— Asz bijausi kitu apie ji 
klausinetie kadangi asz . neži
nau, ka jis apie mane misi i ja. 
Moterys man sake, kad jis jo
dinėje toli Branku vaiske. Vi
sada jo mislis buvo apie dide 
karu ir kaip jis paskui! in i syki 
pas Brankus jojo, tai jis apie 
ta dalyku pasitairiavo. Del to 
in mane teip žiuri, jai tu 'ka 
apie ji žinai tai tu man pasa
kyk.

— Ar tu da nieko tikro apie 
ji negirdėjai, atsake Trude. 
Grafas buvo suda suiszaukes, 
jai jie ji nubaudė tai tau kiti 
apie tai pranesz.

— Kur yra Volframas, jo 
tarnas? Klause Walburga per- 
sigandus, ašz tankiai norėjau 
ji maty tie, bet man rodos kad 
jo gyvenimas yra apleistas.

— Viskas yra. ten nutilę; 
tarnai be slūgines yra atsitrau
kusios.

— Kas jo galvijus szere?
— Galbūt kad Volframas 

da tenai gyvena, atsake Trude 
ir prie Walburgos prisiartinus, | 
jei tu nori Wolframa matytie, 
tai asz tau ji parodysiu.

— Par up i n k j i, prasze Wal
burga baimingai.

— Ant musu dvaro jis ne
ateis, kadangi grafo kareiviai 
tenai yra. Bet dabar fui jau gali 
vaikszcziotie ir tai eiksz su ma
nim, bet mane neiszduok, nes 
ka supranta kunigai, jei du 
jauni žmones vienas kita myli, 
jie bus iszmintingi kad apie tai 
visai nesirūpintai, ir Trude 
kalbėdama mete Smetonos 
szaukszta priesz mokslai ne, 
kur Golfredas vaikus mokino.

Kaip mergaites in soda nu
ėjo pamate jos pulką žmonių, 
kurie visada susirinkdavo, ka
da Winfredas isz kelones par- 
kelaudavo. Szale grafo karei- 
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Why ifs wise to 
hold U. S. Savings Bonds 
more than 10 yearsjgĮĮĮ

By Homer J. Livingston, President of 
The First National Bank of Chicago and 
President, American Bankers Association

Like millions of other 
Americans, you probably 
know that our government’s 
Series E Savings Bonds rank 
among the surest, safest and 
best investments in the world. 
But I wonder if you realize 
that an extremely attractive 
feature has been added.

You can now hold them for as long as 
19 years, 8 months and U. S. Series E

So, if you can possibly arrange it, hold 
your Bonds for the maximum period— 
19 years, 8 months.

Savings Bonds will return you a total 
yield of 80% on your investment!

If you invested $37.50 in a Savings Bond 
ten years ago, it could be redeemed for 
$50.00 today. You would make $12.50. 
But if you keep that Bond for ten more 
years, you will make a total of $29.84 
on your original investment. In other 
words, if you hold your Bonds for double 
their original period, your total yield is 
considerably more than just double.

And, of course, go on investing in U. S. 
Series E Savings Bonds regularly.

There’s no finer investment an Amer
ican can make.
Ij you-want your interest as current in- 
come, ask your banker about 3% Series 
H Bonds which pay interest semiannu
ally by Treasury check.

Now even better!
Invest more in Savings Bonds!

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

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

viu stovėjo biedni ir ligoniai, 
kurie norėjo niuo vyskupo pa- 
gelba gautie. Ir krikszczioniu 
isz apygardos 'buvo susirinko 
kurio norėjo pagalbos arba ir 
kokios rodos gautie. In szali 
stovėjo kareiviai Svebu. Supa
si'] J auroj imu pamate Walbur
ga Latico pleszikus, terp jo'bu
vo ir minėtas žilbarzdis puikoi 
apsirengęs. Žilbarzdis pamatęs 
Walburga be Trude ir kepure 
nusiėmęs pakarniai pasiklonio- 
jo tarydamas:

— Kaip asz matau tai ke
lione moterims labai pasisekė.

Walburga atsiliepe:
— Kaip man rodos, ir jusu 

kelione pas Branku karalių ge
rai pasisekė.

Užtarimas vyskupo buvo la
bai naudingas ir mes gilukhili
gai sugryžom bet tam laike 
man daug daigiu sudege ir 
man labai yra paszelpa reika
linga.

— Mes matėm gaisra ant 
kalno būdami.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ii 

geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

— Sziaudai Svebu dega 
teip gerai kaip ir Tirmgiu ir jei 
tu antra karta, pas mus atke- 
lausi, tai tu atrasi naujus na
mus kadangi mano tautiecziai 
t no jaus naujus pasistatė.

— Niekados asz nenoriu in 
jnisu sodžių sugryžtie, atsake 
Walburga su pasibiaurinimu.

Kad Jau visikas teip sto
tus!, kaip tu nori, atsiliepe se
nis, o ir man butu meilu kad tu 
man prigelbetai atgautie ta 
kas man priguli.

— Karžigis Ingraibauas, 
kuris nuo mus paibego, buvo 
man, kada da jis valnas buvo, 
isz vainos valos prižadejas 
szamia sklypą raudonos gelum
bes, kad asz jam pavelytau ta
ve matytie. Asz ant to ir pri
stojau, bet ta gelumbe asz da ir 
sziandien negavau. Kiek asz 
girdėjau, tai Ingrabanui ir 
czionai prastai atsiejo, bet man 
nepatiktu, kad jo prižadėjimas 
nebutu iszipildytas. Jai gali tu 
ta gelumbe man parūpinti, tai 
asz bueziau tau laibai dėkingas.

— Jai Ingrabanas del ma
nes tau ka kaltas yrai, tai asz 
rupinsiuosi, Jei kad tu viską 
kas tau priguli atgautumai, at
siliepe Walburga ir nuo jo atsi
traukė.

Abi mergaites nuėjo in gi
ria, kuri netoli Ingralbano gy
venimo radosi. Ten pakabino 
Trude balta skepeta in medi. 
Po tam atsisėdo abidvi po me
džiu.

— Jai Volframas yra dva
ro je, tai jis ta ženklą pamatys 
ir prie mudviejų ateis, tarė 
Trude.

Neilgai jos turėjo lauktie ir 
Volframas atėjo tiesiog prie 
juodvieju. Walburga, skubino
si jam prieszais ii- isztolo klau
sė: Kur Ingrabanas?

— Jis daugiau nesivadina 
Ingra'banu, bet Vilkiniu ir jis

Pajieszkojimas
Pajieszkau ponia Adele Kal- 

vaitiene (Buraigaite) gal gyve
na Waterbury, Conn., ar Beth
lehem, Conn., taipgi brolius: 
Kosta, Petra ir sesute Liudvi
ka. Praiszau atsiszaukte ant ad
reso :

Mrs. Anele Zalbela,
27-01 42ndPl.
Long Island City, N. Y.

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.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Jko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

I f

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

■ • ‘ - ,■ * ’ 'i!.''

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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slėptis turi tarp laukiniu žvė
rių.

Walburga gniaužė rankas.
— Man džiaugsmas, kad 

tada ji atsimeni, nes tam dvare 
kur tu gyveni jie jam nieko ge
ro ne vėlina, kalbėjo Wolf ra
inas toliau. Virszininkai del jo 
susirinko po liepa ir grafo ka
reivis pakele skunda .prieszais 
ji. Asz stovėjau netoli ju ir vis
ką girdėjau. Tris kartus skun
de kareivis mano ipona, ir tris 
kartus Brunas jo prietelius už 
ji užtarė. Ant galo likos nutar
ta, kad Ingrabanas nelaikė pa- 
kaju, tai gali jis pakaju jiesz- 
kotis terp giriniu žvėrių, kur 
ji nei vienas žmogus nemato.

Walburga pradėjo verktie ir 
Volframas pradėjo velei kal
bėt:

— Jie sako kad sūdąs ne
buvo asztrus jie jo dvara nesu- 
degino1 ir szlove jam nenuple- 
sze gal but kad laukiniai žvė
riui ji sau už karalių apsirinks.

— Kur dabar jis užsilaiko ? 
Klause Walburga.

Volframas in ja pažiurėjo ir 
tarė:

— Gal but girioje, gal but 
ir ipo akmenimis nuo saules 
.veido jis pasislėpė:

Walburga liepe Trudei sza- 
lin pasitrauktie ir kalbėjo pa
tylomis in Volframą:

— Asz mistinu jis yra Fran
ku karoję.

— Asz mistinu ne, atsake 
Volframas.

—- Tai gal jis yra pasislė
pęs savo dvare? Klause Wal
burga.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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ŽiniosVietines Padangių Tvirtove Su ‘Radar’

— Seredoj pripuola Szv. 
Hijacinto ir Szv. Roko. Menu
lio atmaina Jaunutis. Tautisz 
kas Vardine: Sigita. Ir ta die
na: 1914 m., baisos viešnios 
Galveston mieste Texas vals
tijoje, du szimtai septynios de
szimts penki žmones žuvo; 1380 
m., Kestutis sugavo Vilniuje 
Jagela, kaipo savo kraszto Lie
tuvos vilingi.

— Readingo Feras invyks 
Rugsėjo (Sept.) 11-ta diena ir 
tesis ligi 18-tai dienai in Read
ing Fairgrounds, Reading, Pa.

— Ketverge pripuola Aga- 
pito, o Tautiszka Vardine: Ale. 
Taipgi ta diena: 1914 m., per 
pirma kara Rusu kareiviai pa
reina Prūsijos rulbežiu ir susi
remia su Vokiecziais ties Sta- 
luptnais.

— Nedelioj, Rugpiuczio 
Aug. septinta diena, vienuolik
ta valanda ryte, Kunigas Leo
nas Pecziukieviczius, Szv. Juo
zapo bažnyczioje, suriszo maz
gu moterystes, panele Dolores, 
duktė pons. Petru A. Marcziu- 
lioniu, nuo 733 E. Mahanoy 
uly., su Robertu J. Metkui, sū
nūs pons. Jonu J. Metku isz 
Shenadoro. Vestuves invyko 
in Newhard’s svetainėje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono Judes, o Tautiszka Var
dine: Szviesuole. Ir ta diena: 
1812 m., pere antra kara su 
Anglais, Amerikos laivas su- 
musze Anglijos lai va “Mace
donian” prie Azores salų; 1939 
m., Vokiecziu-Rusu, septynių 
metu sutartis sudaryta del 
pramones ir prekybos; Lakunu 
Sztabo Diena, apvaikszczioti 
Orville Wright gimimo diena, 
kuris gimė 1871 metuose. Jis su 
šavo broliais iszrado eroplana; 
1948 m., Amerika pareikalavo 
kad Sovietu Rusijos Konsulas, 
Jacob Lomakin butu paszalin- 
tas isz Amerikos, jis insivele in 
ta klausima kai ta Ruske mo
kytoja Kasenkina iszszoko isz 
Sovietu Konsulatos ofiso lan
go ir paskui Konsulas per pri
verta stengiasi ja atsiimti isz 
Amerikos ligonbutes.

Shenandoah, Pa.—
— Boleslavas Meszkunas, 

nuo 214 W. Atlantic uly., kuris 
nesveikoja, likos iszvežtas in 
Geisinger ligonbute Danvilleje.

— Buvęs miesto gyventojas 
Jurgis Jentauta, 73 metu am
žiaus, nuo 335 New Castle uly., 
Minersville, pasimirė pareita 
Ketverga in Pottsville ligon
bute. Velionis gimė Lietuvoje 
ir atvyko in Amerika apie pen
kios deszimts metu atgal, ir 
gyveno Shenadoryje, po tara 
apsigyveno Minersvilleje. Ki
tados dirbo angliakasy kloję. 
Paliko giminaite ponia K. Ma- 
leskiene isz Shenadoro. Laido
tuves invyko Utarninko ryta, 
su apiegomis in Szv. Prancisz- 
ko bažnyczioje devinta valan
da, ir palaidotas in parapijos 
kapinėse.

II. TRASKAUSKAS; 5 __ _ *
J LIETUVISZKAS ? 
j G R A B O R I V S J
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George Bauer, statybos 
virszininkas ir komandorius 
Laiv. Jno. Albers, po deszine 
žiuri ir apžiūri statyba nau
jos padangių tvirtoves, kuri 
yra statoma apie szimta my
liu nuo Cape Cod, Mass. Isz 
szitos padangių tvirtoves 
Laivyno nariai gales beveik 
puse mariu prižiūrėti per

KORIETIS
PASMERKTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Prezidentas Syngman Rhee 
ir kariszkas sztabas dar turės 
ta pasmerkimą patvirtinti, 
pirm negu tas Lee bus suszau- 
dytas.

Szitas dvideszimts penkių 
metu amžiaus Lee buvo Pietų 
Korėjos slaptos policijos su
sektas ir suimtas Liepos mene
si.

Kariszkas teismas už penkių 
valandų svarstymo ji pasmerkė 
mirties bausme. Per kara Lee

Brazilijos Garsi Loszike Palaidota

Grabnesziai, ' kuriu tarpe 
randasi ir jos meilužiai, ne- 
sza garsios ir gražios loszi- 
kes Carmen Miranda graba 
isz Gerojo Ganytojo Bažny- 
ezios, in Beverly Hills Cali
fornia. Szita keturios de
szimts vieno meto amžiaus 
loszike pasimirė in Beverly 
Hills, Californijoje nuo szir- 
dies ligos, po pasirodinimo 

“Radar,” kad prieszo laivai 
ar eroplanai ant musu neti
kėtai neužsipultu. Szitos 
stoties pareigos bus visus 
vandenius prižiūrėti nuo 
Norfolk Virginia, ligi New
foundland. Penkios de- 
szimti penki jurininkai ežia 
diena ir nakti budės.

□ t—1

buvo klumuoczius ir slaptos 
Komunistu kariszkos policijos 
narys, netoli nuo Taejon, kur 
Genereolas Dean buvo sugau
tas.

Generolas Dean per deszimts 
1 dienu slapstiesi ir stengiesi su
sirasti kas buvo like isz jo ar
mijos, kai du Koriecziai farme- 
riai ji iszdave. Chonju kalėji
me szitas Lee buvo pirmutinis 
ji iszklausineti ir per kankini
mus jis iszgavo isz Generolą 
daug svarbiu žinių.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

ant vienos televizijos pro
gramos. Jos lavonas bus 
eroplanu nuvesztas in Brazi
lijos, kur Brazilijos valdžia 
yra parūpinus jai tinkama 
kapa in Sao Joao Battista 
kapines. Loszike Carmen 
Miranda buvo labai pragar
sėjus Amerikoje per Holly
wood Muving-Pikczierius.

o o o

Girardville, Pa.—
Subatoje, vienuolikta valanda 
ryte, in Szv. Vincento bažny- 
czioje, Kunigas Juozas Neve- 
rauskas, .suriszo mazgu mote
rystes, panele Dolores Marie, 
duktė pons. Joakimu Kasakai- 
cziu nuo 706 E. Mahanoy uly., 
su William F. Hoyer isz New 
York miesto. Vestuves invyko 
in Szv. Vincento parapijos sve
tainėje. Jaunavedžiai apsigy
vens New York mieste.

— Gerai žinomas virszinin
kas miesto policijos, ponas 
Juozas Simononis, gydosi in 
Pottsville ligonbute, taipgi 
Daktaras Jos1. Dougherty nuo 
Main uly., gydosi tame paezia- 
me ligonbute.

Brooklyn, N. Y. —
Jungtiniu Amerikos Valstybių 
is'zleistas Specialus Imigraci
jos Instatymas' “Refugee Re
lief Act of 1953” veiks dar tik 
vienerius metus. Paskutinis 
terminas imigracijoms byloms 
užvesti ir darbo buto garanti
joms inteikti yra 1956 m., Rug
piuczio Aug. menesio. Pagal ta 
instatyma galėtu atvykti in 
Amerika apie 3,000 Lietuviu 
benamiu isz Europos. Instaty
mas reikalauja darbo ir 'buto 
vieta garantijų, kurias gali su
daryti kiekvienas JAV pilietis. 
Laiko labai nedaug beliko, o 
norintieji atvažiuoti szaukiasi
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pagelbos. Todėl BALFas dar 
karta kreipiasi in visus Ameri
kos‘Lietuvius ir praszo neatsi
sakyti isztiesti pagelbos rankos 
vargstantiems broliams skur
džiose stovyklose. Ypatingai 
kreipiamestin buvusius tremti
nius, gražiai insikurusius szia- 
me kraszte, praszydami pagel
bos likusiems varge savo tau- 
tiecziams. Taip pat pagelbos 
praszome didžiai gerbiamu kle
bonu ir visu Lietuviu kunigu.

Reikalas yra labai skubus, 
nes, jei per tuos metus norin- 
cziu ir galineziu atvažiuoti ga
rantijomis neaprupinsime, jie 
niekada nebegales atvažiuoti. 
Praszome ir raginame taip pat

BALFo skyrius ir visus Lietu- 
viu bendruomenes darbuotojus 
susirūpinti tuo labai svarbiu 
reikalu ir ateiti in pagalba.

Tegul nelieka nei vieno Lie
tuvio skurdžiose stovyklose 
vargo vargti del garantijų ne
turėjimo.

-—'BALFo Centro Instaiga, 
105 Grand Street, Brooklyn 11, 
New York.

Iszmintingi Žodeliai
’■ " ■ ■ ■

— Tik kvailys neklysta, 
mokintas žmogus isz savo klai
du pasimokina.

— Mums iszrodo, kad kai 
mes Dangaus Vartus pasieksi
me — jeigu tikrai pasieksime, 
mes tenai pirmoje eileje rasi
me daug žmonių, kuriu mes vi
sai nepažinome ar kuriems mes 
kita vieta buvome paskyrė.

— Vengt pono ar klebono, 
kuris isz biednu tėvu pareina. 
Geriau po pono bizunu, negu 
po berno lazda.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

rado nepaprastai žiaurias už
gyvenęs sanlygas. Gera, jei 
kam isz gryžusiuju leidžiama 
bent pasilikti Lietuvoje. Vie

nok kitu likimas esti dar žiau
resnis, jie, nubausti ilgame
tėmis bausmėmis, pasiunezia- 
mi Sibiran in darbo vergu sto
vyklas. Gryžusieji Vokiecziu 
karo belaisviai papasakojo, 
koks likimas isztiko kad ir to
ki Papeczki arba isz Hambur: 
go gryžusi auksakalį Žemaiti, 
vėliau nuteista 15 metu sunkių
jų darbu. Apie Vaivuck;o gy: 
venima užgyventoj Lietuvoj, 
buvo raszyta pereitame Eltos 
numeryje.

Isz Kanados “in placziaja 
tėvynė” iszvyke keturi Lietu
viai su Rapolu Klinga taip pat 
graudinasi tai padare. Kana- 
diecziai sako kad jie su savimi 
isžsiveže taip pat anti-komu- 
nistiniu veikėju sanraszus. Vie
nok budinga, kad skelbusieji 
Komunistine “gerove” JAV 
Komunistai visokiais budais 
stengiasi iszsisukti, jog tik 
nehutu sugražinti in ju giria
mąjį “rojų”.

“PANELE CONNIE”
VIESULĄ 

ISZGARMEJO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i
Bet mums iszrodo kad geres

nis paaiszkinimas butu, tai 
kad tos viesulos tokios nepas
tovios, tokios audringos, to
kios piktos, kaip nekurios bo
bos! >

— Vyriszkis gali būti mo
kintas, gudrus ir apsukrus, bet 
kad ir nemokinta moteriszke ji 
tuo jaus sumulkina.

— Kai žmogus prišipažiną- 
ta kad jis klaida yra padaręs, 
jis tada jau žino daug daūgi&u 
negu jis pirmiau žinojo. /

^Pirkie U. S. Bonus!
HALITOSIS 1

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

kime kas atsitinka. Pirmiau
siai, virinamieji organai neisz- 
pildo savo pareigu. Netinka
mos ir net nuodingos r Valgio 
dalys yra imamos perdidelemis 
dalimis ir kepenys nesipeja at
mainyti jas in kunui tinkamas 
dalis. Kūnas turi kaip nors ju 
atsikratyti, ir kada kiti iszme- 
tantieji organai persidirba,, ta 
pareiga puola ant plaucziu, ir 
taip žmogus kvėpuodamas isz- 
duoda nemalonu kvapa.

Kada žmogus randasi tokio
je padėti jo energija ir veikiąn- 
czios pajiegos sumažėja ir nors 
jis nėra tikru ligoniu, vienok 
nėra sveikas ir negali būti 
linksmu. - - . . . -

Bet kaip gydyti Halitosis? 
Žinoma gyduole daug priklau
so nuo priežasties. Jei burnoje 
randasi koks nesveikumas; ar
ba nosyje ar liežuveliuose, rei
kia atsiduoti gydytojo priežiū
rai. Jei dantys ir smegenis yra 
nesveikam stovy, dentistas tu
ri ta atsitaisyti. Reikia labai 
szvariai dantis užlaikyti, pri
žiūrėti kad valgis visuomet tin
kamai, ir jo valgoma iieper- 
daug, ypacz tokio valgio kuris 
turi daug krakmolo ir cukraus. 
Valgyti reikia daug vaisiu- ir 
daržovių, ypacz salotu, tomei- 
cziu, salieru ir tam panasziu. 
Reikia gauti užtektinai oro, 
miego ir jei galima kasdien 
iszsimaudyti. Taio darant isz- 
vengsi priežaseziu vedaneziu 
prie Halitosis ir iszsisaugosi 
nuo daug ligų.




