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Rusai Gerinasi V okiecziams
Isz Amerikos Tarp Žemes Ir Dangaus

KONGRESO PRIIMTU 
TARPUSAVIO SAU

GUMO INSTATYMAS
NEW YORK. — Pirmąją 

sziu metu diena, specialiu Kon
greso priimtu Tarpusavio Sau
gumo Instatymu, insteigta 
Tarpusavio Saugumo Tarnyba, 
isz buvusios Europos Koopera
cijos Administracijos (ECA) 
pereme didesne dali nasztos, 
Marshall’io Plano ECA, prave
dus naujaji instatyma, užsibai
gė ,szesziais menesiais anks
čiau negu buvo Kongrese nu
matyta.

Tarpusavio Saugumo Insta- 
tymas, kaip žinome, yrą gana 
supainuotų instatymu rinki
nys, iszreiszkias JAV-biu Kon
greso nusistatymą visomis isz- 
galemis remti - tas Sziaurines 
Atlanto srities valstybes, ku
rios pacąios intensyviai ruo- 
szjįąsi veiksmingai at’renitį 
kokia galima užpuolimą, f 2D, 
nant, kad gmklavimasis visuo
met iszszaukia tam tikrus eko
nominius ir ūkinius sutrikimus 
JAV-bes minėtu instatymu jau 
isz anksto visai eilei valstybių 
suteikė ekonomines paskolas, 
kad palengvintu joms pilnai 
iszpildyti ginklavimosi pro
gramoje priklausanczia dali.

Krasztams nepriklausan
tiems Sziaures Atlanto Sanjun- 
gai, bet taip pat grasinamiems 
Sovietu Rusijos Imperializmo, 
taip pat buvo paremti visa eile 
ekonominiu, kariniu ir kitokio 
pobūdžio paskolų forma. Taip 
vadinamiems “neiszsivyscziu- 
siems’’’ krasztams, instatymu 
buvo garantuota tolimesne pa
rama siekiant pakelti ju gyve
nimo standarta tuom patrau
kiant gyventojus prie laisvojo 
pasaulio.

Tarpusavio Saugumo Insta
tymu trys ankseziau, viena nuo 
kitos nepriklausomos JAV už
sieniui remti progamos buvo 
sutrauktos in viena, kuriai ad
ministruoti buvo sudaryta spe
ciali agentūra. Tarpusavio 
Saugumo Tarnybos direktoriu
mi buvo pakviestas W. Averell 
Harriman, prezidento Truma- 
no patarėjas Užsieniu politikos 
klausimais, kuris veikia Prezi
dento vardu arba jo pavedimu. 
Vice-direktoriumi Prezidentas 
Trumanas pasirinko buvusi 
ECA laikinu vadovu Richard 
M. Bissell, Jr.

Karines pagelbos Užsieniui 
dalykos vienok vistiek buvo 
pavestos nuspręsti Secretary 
of Defense, gi technikines pa
ramos taip vadinamos “ Netu
riu Punktu“ tolygybe buvo pa
liktas Valstybes Skyrui (ja 
vykdaneziai antrus metus.)

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Leitenantas Robert Mc- 1 pirm negu spėjo pakilti nuo 
Leod, isz North Carolina, žemes. Trys kareiviai buvo 
kybo nuo medžio shakos, kai užmuszti. .
jo pąr^sęiutas užkliuvo už to Lakūnai dabar nori pri- 
medžio, jam bėj&leidžiaętįsž .j prasti savo darba dirbti per

STRAIKAS Kunigas Sustabdė 
Straikas Philadel

phia, P enna.

SUSTABDĖ

PHILADELPHIA, PA. — 
Straikos, kurios butu supara- 

i lyžiavusios Philadelphijos uos- 
I ta, buvo greitai užbaigtos, kai 
Kunigas Bennis J. Comey 
straikuojantiėms < darbinin
kams insake gryszti in savo 
darbus. Jis darbininkams sta- 
cziai pasakė, kad ju czia klai
da. '/M 5

’ *■ I

Tik apie szimtas darbininku 
ketino straikuoti, bet kai jie 
butu sustraikave, tai daugiau 
kaip keturi; tukstąneziai butu 
neteke darbo.. * t

Kunigas Coniey yra profeso
rius Szvento Juozapo kolegijo

je ir yra gerai susipažinęs su 
darbininku ir darbdaviu reika
lais.

“Visi jus tuojaus gryszkite 
in savo darbus, ’ ’ Kunigas sake 
per garsiakalbi. “Jusu gausite 
kas teisinga, nei daugiau, nei 
.mąžįau. Jeigu jus gausite dau- 

' giau, tąi/bus Už tai kad asz kur 
,J(Tasa Ant 4 Puslapio)

New York. j dabar ir leidžiasi isz eropla- ! MOTERISZKE
Per pratybas ir manevrus ! nu su tais savo parasziutais, 

czia buvo keletą nelaimiu. Į nežiūrint kaip szalta ar kaip į 
Vienas armijos prekybinis : sniegti. 
eroplanas C-46 susimusze į

ISZ PAVERGTOJE TEVYNEJE

INTARTA

[Norėjo Iszmainyti Pa
ženklinta Pinigą

RENO, NEVADA. — FBI 
policija suėmė ir suaresztavo 
moteriszke, kuri norėjo isrmai- 
nyti tūkstantine, kuri buvo pa
ženklinta kaipo isz to pusan
tro milijono grobio nuo milijo
nieriaus Laverne Redfield.

Policija tos moteriszkes var
do nepaskelbia, bet sako kad 
per ja jie sugavo buvusi kalini 
Robert Young, kuris yra dabar 
intartas, nors jo žmona sako 
kad jis nebuvo tame Reno 
mieste, kur ta vagyste atsitiko.

Folicijantai sako kad szitas 
buvęs kalinys per pastarąsias 
kelias sanvaites labai daug pi
nigu szvaiste ir jie dabar nori 
žinoti isz kur jis tiek daug pi-

Taigi, visiems ten dabar turi 
būti aiszku, kad Lietuviai su 
Latviais, kilę isz Rusu.

— Respublikiniame kom
jaunuoliu aktyvo suvažiavime 
Sekr. Raguotis paskelbė, kadi 
svarbiausias komjaunuoliu už
davinys: pionierių sekaneziu 
auklėjimas. Del to jo pareisz- 
kimo tenka nebent tiek paste
bėti, kad visi jie jau “iszauk- 
leti,“ nes prievarta pradžios 
mokyklos mokiniai suraszyti 
in pionierius, sekantius. Vie
nok vis tiek Raguotis da apkal
tino vaiku literatūros autorius 
“už rimtus iszkraipymus,“ i 
kad jie nepadeda vaiku “per-į 
auklėti.“ Už tuos “iszkraipy- nigu g^0> nesvj[3 dabar be 
mus“ iszbarta net tikra Bol

— Taip dažnai ir paverg
toj Lietuvoj turimam sveikinti 
Juozui Stalinui, kaip pranesza 
“Giornale d’Italia,” padaryta 
ryszium su sunkiu szirdies 
priepuoliu operacija. Daktarai 
jam pataria Kremliui praleisti 
tik po kelias valandas in diena.

— Ekonom. gyvenime tik 
ir skamba Bolszeviku szukiai, 
paroda tikrove: “Visomis jie- 
gomis iszpildyti prievoles,“ 
neatsilikite,“ “seta lėtai ir 
blogai,“ konstatuoja kom. 
spaudoj G. Halinovas, nors 
“kolūkiams jau inteikiami am
žino žemes valdymo aktai.“ 
Pirmasis toki akta, tikrai 
reiszkianti juridini tu žmonių 
amžina pririszima prie žemes,
gavo Czkalovo vardo kolūkis, i szeviku pataikūne Liūne J a 
Tuo reikalu praneszima pada- nuszyte, A. Berezovas ir Mie 
re rajono vykd. k-to pirm. Ole
ka''. Visu vardu paskelbta re
zoliucija, kad “ž.už arteles 
nariai labai dėkingi Sovietu 
valdžiai, ypacz drg. Stalinui, 
didžiausiam ž. u. darbininku 
globėjui.“ Senųjų dvarininku 
globa priesz szi nauja “globė
ja“ nublanksta kaip szeszelis.

— “Sov. L.itva“ (Nr. 275/ 
51) skelbia, kad Pabaltijo sov. 
tautu etnografinėj konferen
cijoj bolszevikinis “mokslinin
kas“ H. Czebokserovas pa
skelbė, jog “Stalino nuomone 
Pabaltijo tautu kalbotyros sri
tyje nustatė naująsias gaires 
tu tautu kilmei iszaiszkinti.“

darbo.

luszyte, xx. nerezovas ir iviie-1
'elaitis, taip pat “Komjauni- 1 K U K A □
mo Tiesa,“ “Molodež Litvy,“ 
žurnalas “Jaunimo gretos,“! 
“Žvaigždute“ ir “Lietuvos 
Pionierius.“

— Kaip rūpinamasi darbi- ’ 
ninkais, rodo szie pavyzdžiai: 
Vilniuje Valst. Tresto darbi
ninku antrajam bendrabuty 
krosnys inrengtos blogai, kai 
kuriuose kambariuose žiema 
jomis visai negalima szildyti. 
Tresto kom. skyriaus virsz. 
Orlovui tie netobulai betgi ne
rupi, nes jis pats, gyvena ge
rame bute. Panaszi padėtis ir 
Paneriu g-ves 19. Czia 6 asme-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

APSIVERTĖ

Draiverys Užmusztas

PHILADELPHIA, PA. —
Dvideszimts vieno meto am
žiaus Barry R. Gussman buvo 
užmusztas kai trokas, kuri jis 
draivino apsivertė. Jis susimu- 
sze su automobiliu prie Clifton 
Avenue ir Providence Road 
per pietus.

Barry Gussman ta troka vai- 
riavo savo tėvui, kai nelaime 
atsitiko. Automobiliaus drai
verys nebuvo nei sužeistas.

Rusija Szaukia Kita Konferen
cija, Prižada Suvienyta Vokieti
ja Po Vokiszka Valdžia; Prez. 
Trumanas Sako Amerika Da
bar Ginkluojasi Del Apsiginimo 

Nuo Rusijos
PREZ. TRUMANAS

PASAKĖ
PRAKALBAS

BERLYNAS, VOKIETIJA. — Sulyg se
na Sovietu propaganda, Rusija, matydama 
kaip Vakaru Vokietija yra apginkluojama 
ir stiprinama ir yra kitu tautu pripažinai 
ma, dabar nori savotiszkai pasigerinti Ry
tu Vokiecziams.

Už tai Rusija dabar szaukia dar kita 
“Taikos Konferencija.” Kremlinas dabar 
prižada suvienyta Vokietija po grynai Vo-

NEW YORK, N. Y. — Pre
zidentas Trumanas, kalbėda
mas in pusketvirto tukstanezio 
mokyklų redaktorių, sake kad 
Amerika dabar ginkluoja?! ne 
del jokio užsipuo imo, bet del i 
apsiginimo nuo Sovietu Rusi-| 
jos.

Savo prakalboje jis kalbėjo
apie savo jaunystes ir mokslo kiszka valdžia, 
oienas, ir tiems jauniems mo- į 
kyklu redaktoriams inWal-i 
dorf-Astoria vieszbuti pasakė, 
kad jeigu laisvos tautos at- ’ 
sieks savo taikos tikslą, visi jie 
ras Amerika geriausia kraszta 
gyventi ir ingyvendinti taikos 
svajones.

Jis mei nevaptelejo apie savo 
politines svajones; ar jis stos 
in rinkimus del Prezidento. Jis 
teipgi nieko nesake apie rinki
mus New Hampshire valstijoje 
kur jis buvo gavės per nosi.

Jis teipgi nieko nesake apie 
visus tuos skandalus, visus 
tuos papirkimus ir iszdavimus 
jo partijoje Vaszingtone.

Jis New York mieste pabu
vo tik apie penkias va’andas ir 
paskui su savo eroplanu nu
skrido atgal in Vaszingtona.

jo apsilankymas New York stramužija if gazdina ir grasina ir palaiko 
ir keIia kivirczius Prie rubežiaus.

tais slaptos policijos agentu., j gzju() Rytu Vokietijoje FaudaSl
Jis szitiems studentams re-Į . . • , • , d \ • r» i

daktoriams pasakė: “Asfat- 3pW ketllFl SZimtai tUKStaUCZlU RaUUOnOSlOS 
skridau isz Key West, Florida ĄĮmij0S kareiVlU IF daugybes VlSOklU k()- 
už tai kad asz jaueziu kad visa , 
szio garbingo kraszto ateitis OUSaFU, SiaptOS pOllCljOS agdltU 1F paFSlda- 
gludi jusu rankose.

Jis kalbėjo per penkiolika 
minueziu be jokio raszte'io. Jis 
sake: “Visi mes gerai žinome, 
kad Sovietu Rusija visiems

daigtas, kurio Stalinas ir 
ar Kremlinas pavėlintu.

Tai paskutinis 
kompanija norėtu 
Tai butu galas visu puikiu Kremlino planu 
užgrobti visa vidurjine Europa.

Jeigu kas netiki, kad ežia Sovietai me
luoja, kad jie siutina, bet neduoda, tai te
gu tas tik dirstelia in Austrija. Czia, ant 
Austrijos jau yra seniai sudaryta tvarka 
ir taika, bet Kremlino paduezninkai vis 
delsia, vis atideda, vis vieszai nesutinka.

Jeigu Kremlinas sutiktu ant Austrijos 
taikos, tai Rusija butu priversta gaujas 
savo kareiviu ir policiįantu isz czia iszsi- 
traukti. Szitie burlokai dabar žmones czia

vusiu Vokiecziu.
Keli metai atgal jie su visais szitasi 

savo kareiviais ir po'Iicijantais laike neva 
mums gresia didžiausia pavoju laisvus rinkimus. Nežiūrint visu szitu So-

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

I



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Metine Maldos ir Aukos Die

na už Lietuva invyko tarp Ka- 
zimierecziu 9-to Kovo (Mar.), 
kur buvo kviesta giedoti baž- 
nyczioje ir panele Juze Augai- 
tyte. Kovo 22-tra diena panele 
Augaityte yra kviesta dainuo
ti Amerikonams Vhiladelphi jo
je, o taipgi ir in daugeli kitu 
vietų yra pakviesta dainuoti.

Ponia Catherine T u r nėr, 
Londone, susikvietę savo drau
ges ir kaimynus ir gimines kad 
iszkilmhigai visi apvaikszczio- 
tu jos szimta ir antra gimta
dieni. Ji visoms pasakė kad ji 
dabar nustos rūkyti, nes ji jau- 
cziasi kad ji dabar jau per se
na eigaretams. <

Viena mergina in Cypress 
miestą, Californijojė siunezia 
savo VBoy-Frentui” draugui, 
keturis laiszkus kas dieu. Jis 
randasi armijoje ir dabar yra 
Japonijoje. Ji keturis laiszkus 
kasdien jam siuntinėjo per 
penkis menesius.

Irano valdžios virszininkai 
jau parduoti kilimus, “rogus 
ir brangias karpetas” isz val- 
diszku ofisu, kad galėtu susi
rinkti gana pinigu del savo al
gų. Teipgi ant pardavimo da
bar yra tūkstantis valdiszku 
automobiliu. Kai Irano val
džia susikirto su Anglijos val
džia kaslink aliejaus szuliniu, 
tai visa aliejaus pramone buvo 
suparalyžiuota, ii- Irano val
džia atsidūrė be ineigu.

3—Pareikalavima kad visi isz 
pinigu loszikai, gembleriai bu-
tu priėersti kas metai užsimo
kėti penkios deszimts'doleriu 
už laisnes, kaipo takslfs.

Girtuoklyste Amerikai suda
ro ketvirta isz didžiausiu klau
simu. Komisija įpranesze kad 
girtuolyste nužudo dvylika 
tnkstaneziu žmonių kas metai 
ir kasztuoja keturis szimtus 
trisdeszimts tris milijonus do
leriu kas metai.

Ponia Betty Calamusa 
Houston, Texas, pirmaji

liu metu
ja savo

kos metu amžiaus.
yra trisdeszimts dev 
amžiaus ir reika’i;
dvylikto divorso. Ji prisime
na: “Mano motina perspėjo 
mano pirmaji vyra, kad asz esu 
per jauna ženytis, bet asz jam 
tada pasakiau, kad jeigu 
manės dabar neims, vėliau 
manes negaus.”

jo

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

PIRMIEJI GINKLAI szeliai su .akmenėliais ar gel.ež- jungti. Tie perai rasti netik Į užlieku. Su paveikslais.. 177 j No.158—A p-i.e> ’■■ K^pitopas 
galiais; tie maiszeliai esti pri- pas ligonius, bet seileje sveiku dideliu puslapiu, 35c. Stormfield Danguje.; Pabėgė

QENOVEJE, kada žomgaus 
protas da tebebuvo visai 

neiszlavintas, jis viena težinojo 
kova: kova už būvi, su ginklu: 
mediniu akmeninium rankose. 
To ginklo buvo dvejopas pa- 
škirimas: prieszo puolimas, iri 
gynimasis-nuo jo puolimu. Tai
gi ir paežiu ginklu dvieju butą 
ruszin: puolamųjų ir ginamų
jų. /■

Puolamųjų ginklu pirmyksz- 
czio žmogaus turėta trejopu: 
muszamu, duriamu ir mėtomu. 
Patsai pirminis muszamo gink-

Pypkes Durnai

Mano Dainuželes

riszti prie ilgu virvių ir mėto
mi tam tikru budu in toluma. 
Afrikoje vartojami ir vadina
mieji diskai.

Paprasti vėzdai, % maždaug 
metro ilgumo, buvo inprasti 
atogrąžų vietose. Tu vėzdu to
bulesni pavyzdžiai ' ■— irklu,

Brazilijos farmerys, ūkinin
kas Francisco Juliau yra ketu
rios deszimts septynių metu 
amžiaus ir turi dyvylika pa
ežiu, žmonių. Jis su savo to
mis dvylika žmonomis ir dvi
deszimts szesziais vaikais labai 
gražiai sugyvena. Ir iszrodo, 
kad visos tos moterys yra labai 
patenkintos ir viena kitai vi
sai nepavydi.

Komunijos Komunistai yra 
suaresztave sziimta keturios 
deszimts Žydu ir yra suardė 
visas Žydu draugystes Buda- 
pėsZto mieste.

Graikijos Komunistai šuke
le maiszta Athens mieste,-kai 
dvideszimts Raudonųjų buvo 
intarti už sznipinejima. Asz- 
tuoni buvo pasmerkti mirties 
bausme, septyni buvo iszteisin- 
ti ir paleisti.

Telefonas pabrangsta. Da
bar daug daugiau kasztuos 
szaukti ka nors ant telefono in 
tolimesni miestą.

Einiįi.gludai, kad Amerika 
yra 'prižadėjus visa Marinu ka
reiviu divizija Europai. Val
džia užsigina ir sako kad nieko 
nėra paiiaszaus. Bet tie, kurie 
yra arti valdžios Vašzingtone 
fėigia •fr ^a'ko, kad szi pavasari 
visa Afarihu divizija bus pa- 
sinnsta1 in Eurėpa.

Augszcziausias Amerikos 
fėismaį pripažino sekanezius 
inst'atymus:!-—New York vals
tijos paszalinima, visu Komu
nistu mokytoju vieszose mo
kyklose; 2—Patvirtino New 
Jersey valstijos instatyma pa
reikalauti, kad S'zventas Rasz- 
tas butu kasdien mokiniams 
skaitomas vieszose mokyklose;

Vai, tai graudžios, vai gailios 
Mano dainuželes,
Lyg tas užmirsztas kelelis 
Žolėmis suželes.

Lyg tas užmirsztas kelelis 
In seklyczia sena,
Kur jauniekas nebe vilioja, 
Niekas nebe gyvena.
Nei ten ristasai žirgelis 
Padkavelem žvanga, 
Nei mergeles grynas juokas' 
Neskamba pas langa.
Tik vejele, tik žalioji 
Tai liūdnai sziukždena, 
Kad mergele isztekejo 
Už naszlio seno.

Kad jaunasai bernužėlis
Isz skausmelio szito, 
Lyg tas pievos dobilėlis 
Be rasos nuvyto.
Taip ir mano dainuželes, 
Nebeliko nieko,
Nei smagumo, nei meilumo, 
Nei jaunystes vieko.
Ilges tik begalinis, 
Nerimas tik vienas, 
Tik szirdis dainose daužos, 
Lyg in uolu sienas.
Daužios blaszkos,... kalinele, 
Ženklo-gi nei jokio 
Tik apuokas užu krotu 
Kur tai nusijuokia.
O žinau, jog mano dainos 
Butu kuo linksmiausios, 
Kad akyse nerasotu 
Aszareles gausios.

O žinau, kad begalinis 
Butu ju drąsumas, 
Bet slegia, žudo 
Vargas mano durnas.
Bet slegia, žudo 
Laisva inkvepima
Vergo darbas, vergo skurdas.

Gūdi baime del rytojaus 
Jauna szirdi varsto,' 
Nuolatine, begaline 
Baime ligi karsto.
Tai ir byra, ir rieda 
Aszareles gausios, 
Aliai viena dainužele 
Aszarelem prausias.
Skursta, žuvo inkvepimas.
Lyg karstan užkaltas, 
Vai, kuo kaltas jis, Dievuli?! 
Vai, kuo aszai kaltas?!

muo arba tiesiog sugniaužtas 
kumsztis. Paskui akinu pama
žėle buvo tobulinamas, asztri- 
namas, kol gavo dabartinio 
kirvio pavidala. Jei jis būdavo 
vartojamas be tam tikro koto, 
tai buvo daromas ilgesnis; tuo 
budu atsirado kardus.

Duriamųjų ginklu istorijos 
butą prastesnes. Kur . radęs 
asztru akmeni, pirminis žmo
gus ji insprausdavo in lazda — 
trumpesne ar ilglesnė. Isz ežia 
atsirado ietis ir kinžalas.

Kad galėtu kovoti isz tolo, 
žmogus pasinaudojo tam tikru 
medžiu szaku tamprumu, ir 
lankstumu. Su invairiu kombi
nacijų pagialba, atsiranda tuo 
budu lankas, tamagaukas, bu
merangas, arkanas, laso ir kiti 
mėtomieji ginklai.

Vienas patogiausiu senovės 
kovos ginklu —- tai lankas su 
vilyczia. Jis isz pradžių buvo 
daromas paprastai, sujungus 
du lanksezios lazdas galu vir
ve. Kiek vėliau lanko lazda 
pradedama dvigubai lenkti.

Vilyczios dažnai būdavo 
nuodijamos. Kad apsisaugotu 
patsai nuo neatsargaus susižei- 
dimo, žmogus .pasidarė isz kai
liu ir odų tam tikrus krepszius 
toms vilczioms laikyti. Mala- 
jaus salose tokie krepsziai bu
vo daromi isz bambuko.

leeziai buvo nevienodi hi- 
vairiuose krasztuose. Taip, 
pvz,., Australijos negrai dary
davosi ieezius* labai ilgus, o ju 
galus —panaszius in varpas su 
kyszia.nczias vietomis asztriais 
akmenimis. Afrikiecziu ietys 
irgi ilgos, bet ju galuose in- 
spransti labai dideli, isz abieju 
Imsiu asztrns peiliai. Szaltuju 
krasztu žmones darydavosi 
i.etis su geležiniais ar kauli-

tam
ke-

visu

kitu pavidalu.
Sziaures Amerikoje, Austra

lijoje ii’ Okeanijoje peiliai ir 
kinžalai buvo daromi isz ak
mens, kaulu, ragu, straigiu. 
Azijos karda pasisavino Afri
kos gyventojai. Akmeniniai 
kovos kirviai ypacz buvo iszsi- 
platine Australijoje ir Poline
zijoje; sziaures rytu Amerikoje 
ju yra net padarytu isz strai
giu. Mediniu kirviu gimtine — 
Australija, Naujoji Zelandija 
ir Kolnmbia. Centrinėje Afri
koje,‘be to, vartojami ir 
tikri mėtomieji peiliai su 
liais asztrūmais.

Isz ginamųjų ginklu
pirma paž’fmetinas skydas. Ju 
> paežiai daug randama pas 
Afrikos žmones. Afrikos ry
tuose inprasti ilgi, kailiniai ir 
odiniai, centrinėje Afrikoje — 
labiau medinai ir pintiniai 
skydai.

Tam tikrus odinius apsaugo
mus rublis vartoja Indėnai, 
Malajai, o taipogi 'Centrines 
Afrikos ir Kalifornijos žmo
nes; pintinius — N. Gninejos 
malajai. Czykczai, Alėntai ir 
Sziaures rytu Amerikos gimi
nes vartoja rublis, padarytus 
isz virbu. Kai kurie pirminiai 
žmonės nesziodavos ir tam tik
ras, padaip'tas isz kaulu ar 
sztraigin ant krutinės.

Vienok ko toliau, tuo tobu
lesni darėsi tie .pirmieji gink
lai, kol pagaliau neatsirado tu 
nepaprasti! • milžinu, ’ kuriuos 
variuoja mušu ląiku žmones. 
Bet ir dabar nesiliauja žmones 
jeszkoje vis geresniu ir geres
niu kovos priemonių, užkariau
dami ne tik sausuma ir marias, 
bet ir Orą.'

PLAUCZIU
UŽDEGIMAS

Pietu Amerikos ir Naujosios 
Gninejos žmonėms buvo pa- 
žinstama.& vadinamasis vunae- 
rachas: trumpas, laibais ir ap
skritais galais ir iszpustu vidu
riu metiklis.

Pietų Amerikos gyventojai 
ir eskimosai naudojasi vadina
muoju bola: yra tai keli mal

N e u žm i r s zk i te gu odo t in i
skaitytojai atsilygint su prenu
merata už laikraszti “Saule,” 
nes da turime kelis szimtus, 
kurie apie tai užmirszo ir pra- 
sze idant nesulaikyt laikrasz- 
czio. Paskubinkite!
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Galime tikėti kad ateis lai- 
kaikuomet plaucziu uždegimas 
bus tokia nepaprasta liga kaip 
sziandien yra geltonasis dru
gį s, sako gydytojas, narys Roc
kefeller Instituto Ligonbuczio 
sztaho'.

Nepaisejimas paprasto szal- 
czio, ir girtuokliavimas veda 
prie plaucziu uždegimo.

New York’o valsty bėje, kas
met, daugiaus žmonių mirszta 
nuo plaucziu uždegimo negu 
nuo kitu ligų.

Sziandien daugelis žmonių 
mano, kad plaucziu uždegimas 
tik paprasta liga, ir kuomet 
žmogus ja. serga nėra ko 'bijo
tis; gal gerai kad nėra baimes, 
nes baime niekad nepergalejo 
prieszns, bet nepripažinti szita 
liga kaipo pavojinga liga ir ne
gerai!

Buvo tikėta kad plaucziu 
uždegimu sirgo tik seniai, kū
dikiai ir taip silpni žmones* 
Bet sziu dienu skaitlynes visai 
ka kita parodo, kad jauni dau
giausia mirszta nuo szios ligos.

Gydytojai jau per kiek laiko 
žino priežastį, perai, tos ligos. 
Daugelis ligų pranyko kuomet 
priežastys žinotos.

Plaucziu uždegimo perai yra 
labai mažus ir matyti pergmik- 
roskopa panaszus in mažuczius 
kiauszinius. Visuomet du su-

žmonių.
Ligonio kraujas ir plaucziai 

parodo daugybes tu poru. Per 
ilga laika nebuvo suprasta, ko
dėl tie perai mirsztanczio vi
duriuose toki pavojingi kuo- ' 
met randasi ir pas sveikus. Bet 
tik szioms dienoms tas klausy
mas iszrisžta's. Yra kelios ru- 
szys plaucziu uždegimo peru. 
Yra net trys užikrecziamos ru- 
szys, ruszis 1, 2 ir 3. Sveiko 
žmogaus burnos perai priguli 
pfie kitos ruszies prie ketvir
tos: Sveikas žmogus neturi pir
mu trijų ruszin.

Pirmu trijų ruszin perai yra 
priežastim beveik trijų- ket- ; 
virt daliu visu plauėzio užde
gimo atsitikimu. Kiton pusėn, 
plaucziu uždegimo sergantis 
neturi ketvirtos ruszięs peru. 
Žmogaus didži prieszai yra 
pirmos, antros ir. treczios ru
szies perai, jeigu sziuos hutu 
galima isznaikinti, tai ir plau
cziu uždegimas isznyktu.

Paprastai tie perai apleidžia 
serganezio kuna‘seilėse. Ir jei
gu ligonis atsargiai neprižiūrė
tas, tai seiles gali pasilikti ant 
lovos, ant lovos uždengalu ir 
kuomet kambaris apszvarintas 
tie perai gali būti per visa 
kambarį iszberti. Ligoniai tu
ri turėti mažus skudurus kuo
met kosti, po vartojimu turi 
būti sudeginti. Spjpudyjimui 
reikia vartoti tam specialius 
puodukus, kuriuose indeta dis- 
infektuojami vaistai. Nereikia 
prileisti sveczius prie plaucziu 
uždegimo serganezio. Ir kuo
met ligonis pasveiksta turi at
sargiai sveikata prižiūrėti, nes 
per ilga laika gali turėti peru.

Tyrinėjant plaucziu uždegi
mą rasta kad beveik visuose at
sitikimuose liga prasidėjo kai
po paprastas’ szaltis. Szaltis 
nebuvo prižiuromas ir tuoj 
szonus pradeda diegti, karsžtis 
užeina, kosėjimas prasideda, ir 
žmogus plaucziu uždegimu ser
ga. Apsisaugoti nuo plaucziu 
uždegimo reikia vengti pri
grūstas vietas, jeigu sloga ser
gi kreipkis prie gydytojo jeigu 
greitai neapleidžia. Yra, pa- 
sekmings “serum” (vandej 
n i nota medžiaga) del pirmos 
ruszies peru jeigu ligos pra
džioje vartojamas.

Nevartok patentuotu vaistu 
ir negerk svaiginanėžiu gėry
nių jeigu plaucziu uždegimu 
sergi. — C.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 40.4 puslapiu, 50c.

No..102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 2,02 pus, 50c.

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

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

No.111—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 szpbšelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.11G—Istorija ape Siėra- 
la. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Ir landa; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c, ~ j

le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.172—Apie Duktė AfaTiti; 
Sruolis I-sz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudra? Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima
na vymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Pateikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausiaš Kabalas 
arba atidengimas Paslapcžiu 
Ateitos su pagelba KazyroHi. 
25c. t

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

180%-—K vi tu Knygute 
Draugystėms, del Kasiėriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldiraa Kun. Piliauskib, s'u 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap-1 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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

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

■ No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po sviėta 
ir liudymas apie Jėzų Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Of f icium. £5o

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite pėr Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norike pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.-

Nepami’rsžkifel dadeti 
dešzimtnka ekstra del prisian
tinio 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.
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:: Baisus Sargas ::
IŠARTA, vasaros vakare, 

į gryžau asz isz medžiokles 
važiuotas. Bevažiuojant per 
misžka, Užėjo lietus su perkū
nija. Dangus apsiniaukė, paki
lo smarkus vejas, eme baisiai 
žaibuoti ir griaudžioti, neilgai 
trukus pradėjo lyti. Asz turė
jau sustoti važiavęs: paliko vi
sai tamsu; arklys eme klupti ir 
klimti. Sziaip taip palindau po 
kuplu krumu. Susirietęs ir ap
sisupęs veidą kantriai laukiau 
vėtros galo, tik sztai, staiga su
žaibavo, ir man jpasirode, kad 
prieszais ant kelio stovi augsz- 
tas žmogus. Eipiau insispyres 
žiūrėti in ta szali, tas pats žmo
gaus pavidalas tartum iszaugo 
isz žemes pagal mano ratus.

— Kas tu? Paklausė aisz- 
kiai skambus balsas.

— O tu pats kas ? Paklau
siau ir asz.

— Asz szio miszko sargas, 
atsiliepė balsas.

Asz pasisakiau savo pavar
de.

— A, žinau! Tamsta namo 
važiuoji?

— Namo. Bet regi, kas per 
oras.

— Taigi kiaurus oras, at
sake balsas.

Baltas, kaip sniegas žaibas 
nuszviete miszko sarga nuo 
galvos iki kojų; akies mirksny
je smarkiai trenkė perkūnas. 
Lietus paplūdo daug didesnis.

— Ne greitai pereis, tarė 
sargas.

— Ka daryti!
— Asz galeeziau tamsta in 

savo triobele nusivesti, kalbė
jo žodi po žodžio sargas.

— Padaryk ta malone.
— Sėskis tamsta in ratus
Sargas priėjo prie arklio 

Snukio, paėmė už apinasrio ir 
timtėiėjo isz vietos. Pradėjo 
važiubti. Ašž laikiausi ihsiki- 
lyg laivas -jurose. Vargszas 
bes iii ratu sėdynė, kuri suposi 
arklys sunkiai vilko kojas, 
teszkindamas per dumblyną, 
slydo, klupo;- sargas lingavosi 
priesz jienas in deszine ir kai
re, lyg kokia sžmekla. Mudu 
važiavom gana ilgai; ant galo 
mano vadovas* sustojo.

— Sztai mes ir namie, po
nuli, prataro jis rimtu balsu.

Vartai sugirgždėjo, keletas 
szunycziu eme sykiu loti. Asz 
pakėliau galva ir prie žaibo 
szvienos pamaežiau nedidele 
triobele viduryje plataus ap
tverto kiemo. Pro viena lange
lį swiete si'lpha's žiburys. Sar
gai privedė arklį iki priean
giui ir pabeldė in duris.

— Tuoj, tuoj, suskambėjo 
laibas balselis, sutrepsėjo ba
isos kojos, užk'aisztis sugirgž
dėjo ir mergyte dvylikos metu, 
perjubęta miline juosta su lem
pute rankytėje, pasirodė ant 
slengsczio.

— Paszviesk ponui, tare in 
ja sargas: O asž tamstos arkli 
nuvesiu po pastoge.

Mergyte dirstelėjo iii mane 
ir nuvejo in' trioba. Asz nuse
kiau paskui ja.

Sargo triobele buvo vienas 
kambarys, pajuodavęs nuo du
rnu, žemas ir dykas. Nuplysze 
kailiniai kabojo ant sienos.

* * * * ★

TARADAIKA
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Netoli nuo Rochester©, 
Randasi miestas,

Kaip tpn žmones gyvena, 
Tai jau lukaut!

Beveik visi ten dilba sunkiai, 
Kad savo szeimynelia 

■ iszmaityti.
Bet yra tokiu kur ju moterėles 

per dienas lėbauja, 
Dirbt ne nori, tinginiauja, 
Tiktai nori klausyt reidijo, 
Ir pas kaimynus žiūrėte in 

televiza, 
Ir po biski iszsigėrt.

Asž sakau kad daug tokiu ten 
galima rasti, 

Nes ne reikė toli jiesžkoti,
Žinoma, jeigu Sarmatos turėtu, 

Tai pasitaisytu, 
Ir Gavėnia užlaikytu.

* . * *
Teisybė, kad gerai iszaukleti

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

vaikai,
Yra dai’bii del visuomenes,
O iszauklejimas ju priguli 

nuo motinos,
Nes motina turi visados 

didesne intėkme,
Del iszauklejimo ne.kaip tėvas. 
Bet iszauklejimo gerai savo 

vaikus.
Motina ne tik dirba del 

visuomeniszko gero, 
Bet ir del saves užtvirtina 

laiminga' senatvė, 
()'jeigu vaikai ant senatvės 

savo motinos neguodoja,
Atsako jai valgio,

Ir da priverezia ja prie 
naminio darbo,

Tai yra priežaste negero 
iszauklejimo,

Koki apaike nuo motinos,
Isz tosios priežasties, 
Niekais neužginezys,

Kad ateitis kožnos tautos 
priguli rankose motinos, 

Todėl Lietuviszkos motinos,
Privalo stengtis idant juju- 

vaikai, 
Kol eina in mokslaine jaustųsi 

Lietuviais.
Motinos privalo stoti ant 

sargybos, •
Jaunos gentkartes,

Nes kūdikis iszaukletas
Tautiszkoje Lietnviszkoje 

dvasioje. 
Kožna motina privalo kalbėti, 
Su savo vaikais Lietuviszkai, 
Ir naudotis isz kožno liuoso 

laiko,
Idant su pažint i vaikus su 

savo tauta ir kalba.

SKAITYKIT
“SAULE” =^3

PLATINKIT!

j Ant suolo gulėjo vienvamzde 
j szaudykle, kertėje krūva, sku
duru; du didoku puodu stovė- 

! jo szale peeziaus. Szakalys de
gė ant stalo, liūdnai pagau
dama liepsnoti ir užgesdams. 
Paeziame kambario viduryje 
kabėjo lopszys, pririisztas prie 
linges galo.

Mergyte, užgesino lempute, 
atsisėdo ant mažutes kėdelės 
ir eme deszine rankyte supti 
lopszeli, kaireja, szakalį tai
syti. Asz apsidairiau aplinkui 
szirdi man suspaudė: nelinks
ma ineiti nakėzia. in prastuolio 
trioba. Vaikelis lopszelyje kvė
pavo sunkai ir greitai.

— Argi tu ežia viena ? Pa
klausiau asz mergytes.

— Viena. Pratarė ji vos 
permanomai.

— Tu sargo duktė ?
-— Sargo. Prasznabždejo ji.
Durys sUgirždejo ir sargas 

palenkės galva, inženge per 
slengsti. Jis pakele lempute 
nuo aslos, priėjo prie stalo ir 
užžibino ja.

— Gal tamsta nqpriprate 
prie szakalio? Prakalbėjo jis 
ir papurtė galva.

Asz pasižiurėjau in ji. Retai 
teko man matyti tokiu vyru! 
Jis buvo augszto ūgio, pTacziu 
pecziu, liemeningas, kaip ąžuo
las. Isz po szlapiu marszkiniu 
puolė in akis jo galingi rau
mens. Juodi ūsai dabino jo 
rimta ir drąsu veidą; isz po su
augusiu plaeziu antakiu nar
siai žiurėjo nedideles rudos 
akys. Jis truputi insireme ran
komis in szonus ir atsistojo 
prieszais mane.

Asz padekavojau jam ir pa
klausiau, kaip jis vadinasi.

— Vardas mano Jurgis, at
sake'jis; bet žmones praminė 
mane Vilku.

— A, tai tu Vilkas ?
Asz da akyliau pažiurėjau 

in ji. Asz buvau jau girdėjos 
pasakojimus apie miszko sar
ga Vilka, kurio visi aplinkiniai 
sodiecziai bjojo lyg ugnes. Jie 
kalbėjo, kad da nebuvo ant 
svietą tokio bjauraus sargo: 
Glėbelio žabu neduos'pasivog
ti; visuomet, nors pats vidur
naktis 'butu, ne nepasijusi kaip 
ant tavęs užpuls, ir tuokart ne 
nemėgink prieszintis, — stip
rus, girdi ir guvus, kaip vel
nias. Ir niekuo prie jo nepri- 
simeilisi: Ne arielka, ne pini
gais; niekaip jo nepriviliosi. 
Jau ne karta geri žmones ren
gėsi jam gala padaryti, bet ne, 
negali.

— Mat, kaip sziiekejo ap
linkiniai sodiecziai apie Vilka.

— Taip, tai tu Vlkas, at
kartojau asz; Girdėjau, vyruti, 
apie tave. Sako, tu niekam ne- 
nuleidi.

— Priederme savo atlieku, 
atsake jis rimtai: Nepridera 
pono duona dykai valgyti.

Jis iszsitrauke isz pajuostes 
kirvi, atsitūpė ant aslos ir ome' 
skaldyti szakalins.

— Ar-gi tu be paezios? Pa
klausiau asz jo.

— Taip, atsako jis, ir 
smarkiai kirto su kirviu.

— Ar tai ji mirė?
— Ne, taip, mirė, — pridū

rė jis ir nusigręžę.
Asz nutilau; jis pakele akis 

ir žvilgterėjo in mane.
— Czia buvo atsisukęs vie

nas miesežionis1, tai su juos isz-' 
si vii ko, skaudžiai nusijuokda
mas, tarė jis. Mergyte akis nu
leido; vaikelis pabudo ir sūri-' 
ko; mergyte priėjo.

— Szia, duok jam, prakal
bėjo Vilkas, kiszdamas jai m 
ranka sutepta rageli, sztai, ir

ji pametė, trauke jis tolinus 
pusbalsiai, rodydams ant vai- 
kuezib.

Jis nuėjo iki duru, sustojo ir 
atsigręžę.

— Gal tamsta, pradėjo jis: 
Musu duonos nepratęs valgyti, 
o asz tik duonos turiu.

’— Asz nėal kanas.
— Tai kaip tamstai patin

ka. Asz: užkaiežiau vandens, 
bet neturiu arbatos. Eisiu, pa
žiūrėt ka veikia tamstos ark
lys.

Jis iszejo, trinktelėjęs duri
mis. Asz antra karta apsidai
riau po vidų. Trioba. pasirodė 
man da liūdnesne nekaip pir
ma. Kartus kvapas atvėsusiu 
durnu ede man gerkle. Mergyte 
nesijudino isz vietos ir nekėlė 
akiu augsztyn; tik laikas nuo 
laiko stumdo lopszeli ir bailiai 
truke.ziojo ant peties uusilei- 
džiančzius maršzkinelius; jos 
nuogos kojelles kabėjo nesiju- 
dindamos.

—- KuO fu vardu ? Paklau
siau asz.

— Vi e rule, pratarė ji, da 
labinus nuleisdama žemyn sa
vo liūdna veideli.

Sargas inejo in vidų ir atsi
sėdo ant suolo.

— Lietus liaujasi, tarė jis 
truputi patylėjęs: Jei ponas 
liepsi, asz iszvėsiu' tamsta isz 
miszko.

Asz atsistojau. Vilkas paėmė 
szaudykle ir apžiurėjo ja.

— Kam ji ? Paklausiau asz.
— Miszke siauezia. Pas 

Kumelkalni kerta medi, pridū
rė jis, pažiūrėjęs in mane.

— Ar-gi isz pzia girdėti ?
. — Nuo kiemo girdėti.

Mudu iszejom dviese. Nusto
jo lyje., Netoliese da besistmn- 
de .juodos krūvos debesų, ret- 
kareziais szvystcls ilgi žaibai; 
bet staqziai ant musu gaivu bu
vo matyli kur-ne-kur tamsiai 
mėlynas dangus; žvaigždeles 
žibėjo pro skystus, greitai le- 
kianezius debesėlius. Medžiu 
pavidalai, lietaus aptaszkyti ir 
vėjo sujudinti, skyrėsi isz tam
sos. Mudu emeva klausytis. 
Sargas nusiėmė kepure ir pa
kreipė ausi.

— Žio, žio kur, pratarė jis 
greitai ir isztiese ranka: Mat, 
kokia naktele iszsirinko.

Asz nieko negirdėjau, kaip 
tik szlamsejima lapu. Vilkas' 
iszvede arkli isz padangtes.

— Bet taip gali nusiduoti, 
pasakė jis balsiai: Asz ji pra
žiopsosiu.

— Asz su tavim draugo ei
siu, ar nori?-

—- Gerai, atsake Vilkas ir 
pastūmė arkli atgal; mudu ji 
bežiūrint sugusiva; paskui asz 
tamsta palydėsiu. Eiva!

— Mudu iszejome. Vilkas 
ėjo pirma, asz paskui ji. Dievai 
ji žino, kaip jis kelia pažinojo, 
bet jis sustodavo tik retkar- 
cziais ir tai tik paklausyti, isz- 
kur eina kirvio balsas.

— Mat, murmėjo jis sau po 
nosim: Ar girdit ? Ar girdit ?

— Bet kur ? Klausiau asz.
Vilkas trnkcziojo peczius. 

Mudu nusileidome in iszdžiuJ 
vusi upeli, vejas nutilo ant va
landėles. Retai kirvio kireziai 
pasiekė or mano ausi. Vilkas 
žvilgterėjo iii mane ir linkterė
jo galva. Mudu ėjome toliams 
per paparezius ir dilgynes. 
Pasigirdo duslus ir ilgas brasz- 
kejimas.

— Pargriovė. Suniurnėjo. 
Vilkas.

Tuo tarpu dangus vis ėjo 
giodryn, miszke vos-vos eme 
szvisti. Mudu ant galo iszsiri- 
tome isz upelio.

— Palauk tamsta, ežia, tarė 
paszn'a.bždoms sargas, Susilen
kė ir, pakele ugsztyn szaudyk
le, pranyko tarp kulynu.

Asz ėmiau klausytis isztem- 
pes ausis. Per nenustojanti vė
jo užima buvo lyg girdėti neto
li silpni balsai:-kirvis atsar
giai kapojo szakas, ratai girgž-’ 
dėjo, arklys prunkszte.

— Kur ? Sustok! Staiga lyg 
griauto sugrovo geležinis Vilo 
balsas.

— Kitas 'balsas suriko 
vergsminga.i, kaip kiszkis. Pra-' 
sidejo imtynes.

— Ku-ur, kn-ūr! Roke Vil
kas uždusdamas: Neišzsisuksi.

Asz szokau bėgti in ta. szali, 
ir bežiūrint atsidariau pas 
juos. Pas nukirsta medi, ant 
žemes, krutėjo'sargas; jis laike 
užgulės vagi ir suko jam diržu 
rankas ant nugaros. Asz prisi
artinau. Vilkas pasikėlė ir pa
state vagi ant kojų. Asz pama- 
Ožia.u szlapia sodieti, apsiden
gusi skudurais. Menka, kume
lėle pusiau pridengta kortuotu 
plausziniu apdangalu stovėjo 
czia-pat su ratais. Sargas ne
kalbėjo nėi žodžio; sodietis 
taip pat tylėjo ir tik galva kra-1 
te.

Paleisk ji, sznipsztele- 
'jan asz in ausi Vilkui: Asz už
mokėsiu už medi.

Vilkas tyloms pagriebė ark
lį už karezin kaire ranka: de- 
szineja jis laike vagi už diržo.

— Na, jndinkis, verszi! Su
niurzgėjo jis ruseziai.

— Kirvuką sztai paimk:- 
Melde sodiet is.

— Jis neprapuls! Tarė sar
gas ir pakele kirvi.

Mes -pasijudinome isz 'vielos. 
Asz ėjau nžpakaleje. Lietelis 
eme vėl dulkti ir netrukus pra
dėjo pulti srovėmis. Vargiai 
mes atsiekėme sargo trioba. 
Vilkas paliko suimtąją kume
lėlė viduryje kiemo, insivede 
sodieti iii trio'ba, atleido jam 
triiį'pūti diržą ir pasodino ji 
kertėje. Mergyte, kuri buvo už
migus szalia pakuros, paszoko 
ir nusigandus, netardama ne 
žodžio, eme ant mus žiūrėti. 
Asz atsisėdau ant suolo.

— Bet-gi ir lyti eme, tarė 
sargas: Teks tamstai lukterėti. 
Ar nenori prigulti ?

— Dokui.
— Asz ji del tamstos in ka

maraite uždarycziau, tose sar
gas, radydams in sodieti: Tik, 
mat, užkamsztis.

— Palik ji czia, tegul jis sė
di, pertraukiau asz Vilka.

Sodietis dirstelėjo in mane 
skersomis. Asz ryžausi, kad 
ten ir kažin kate butu, iszvaduo- 
ti vargsza. Jis sėdėjo nesiju
dindama ant suolo. Prie lempu
tes szviesos asz galėjau matyti 
jo liesa, rukszleta. veidą, nudri
busias rudas blakstienas, neri- 
manstingas akis, sudžiuvusias 
rankas. Mergyte atsigulė ant 
grindų pas paezias levo kojas' 
ir vėl užmigo. Vilkas sėdėjo 
prie stalo, pasirėmęs.galva ant 
ranku. Svirplys svirpe per lan
gus; mes visi tplejome.

— Jurguti, prakalbėjo stai
ga sodietis dusliu drebaneziu 
ir balsu, ar girdi ? Jurguti.

— Ko tau reik?
— Paleisk.
Vilkas tylėjo.
— Paleisk. Mat, hadas, 

paleisk! )
— Pažystu asz jus, rusdziai 

atsake sargas: ■ Justi visas so, 
džius toks, vieni vagys.

— Paleisk! Melde sodietis: 
Urėdas, suėdė žio-kalp, pa
leisk!

į Suede. Vogti niekam neva- 
j lia.

— Paleisk, Jurguti! Ne- 
į pražudyk. Jusu ponas, .pats'ži- 
i nai, sues-ižiO-kaip.

Vilkas nusigręžę. SodietisI - - °drebėjo, tartum ji drugys kra
tė. Jis lingavo g^lva'ir dūsavo.

— Paleisk, atkartojo jis, 
neiszpa,sakytai nusiminęs': Pa
leisk, susimildamas, paleisk! 
Asz užmokėsiu žio-kaip. Badas 
verte, vaikucziai cypia, pats 
žinai. Sunku, žio-kaip einasi.

— Bet vis tik, nėik vogti.
—. Kumelėle, tose sodietis: 

Kumele bent, nors ja bent, vie
nintelis gyvulėlis ir tėra, pa
leisk!

— Sakau, negaliu. Tai da
rau ne isz savo valios: nuo ma
nes reikalaus. Jums valios duo
ti ir netinka.

— Paleisk! Vargas, Jurguti, 
vien vargas, paleisk!

— Žinau asz jus!
— Bet palei k!
— Bet ka su tavim czia kal

beli; sėdėk ir tylėk, o kad ne, 
tai žinai mane! Nematai, ar ka, 
pono ?

Vargszas nuleido galva že
myn: Vilkas nusižiovavo ir 
pasidėjo galva ant, stalo. Lie
tus da vis nėsiliovo. Asz lau
kiau, kas bus.

S t a i g a sodietis iszsitiese. 
Akys jo degė ir veidas buvo už
kaitės.

— Na, te, ėsk, te, užsiryk- 
te! Riktelėjo jis, primerkęs 
akis ir perkreipe lupas: Te, 
galvažudyj prakeiktas, gerk 
Krikszczionio krauju, gerk!

'Sargas atsigręžę.
— Tau sakau, tau, judo- 

sziau, kraugeryj, tau!
— Ar tu girtas, ar ka, kad 

užsimanai keikti? Isztare,sar
gu nusistebejes. Ar isz galvos 
iszejei, ar ka.

— Girtas.! . Bene už tavo 
pinigus, ve 1 n i a prakeiktas, 
žvėrie, žvorie, žvėrie!

— C) tu, asz tau.
— C) man kas? Vis vien 

pražūti, ka asz veiksiu be ark
lio? Nutvatyk. Vienas galas; 
ar badu ar teip, vis tiek. Te
žūna viskas: pati, vaikai, te- 
dvesia- visi. O tave, palauk at
sieksime !

Vilkas atsisetojo.
Muszk, muszk, suriko sodie

tis inirszusiu balsu: Muszk, 
sztai, sztai, muszk.

Mergyte skubiai paszoko nuo 
grindų ir iszverte akis ant jo.

— Ti'cz! Lyg griauto su
griovė Vilkas ir 'žengė' du 
žingsniu.

— Liaukis, liaukis, Jurgi, 
neisztveriau asz tylėjęs: Tegul 
jis sau.

— Netylėsiu, roke tolians 
nelaimingas žmogus: Vis tiek, 
kaip nudvėsti. Kraugeryj tu, 
žveriė! Ar nenujos tavos gilti
ne? Palauk, neilgai tu ežia 
pilvą pusi. Pasmaugs tave, 
velnią, palauk! ?

Vilkas pagavo ji už peties. 
Asz szokau valrgszui pagel’bon.t

— Nesi'kiszki tamsta,! Su
riko ant manes sargas.

— Asz nėbncžiau nusigan
dęs jo grasinimo, ir jau buVau 
kėlės ranka, bet turėjau begalo 
nusistebėti. Vilkas vienu truk
telėjimu nutraukė nuo sodie- 
ezio ranku diržą sueziupo ji už 
apikakles, užsmaugė jam kepu
re ant akiu, atidarė duris ir isz- 
'stūmė ji lau'kan.

— Eik velniop su savo ark
liu! Suriko sargas jam pa
skui, bet žiūrėk, pakliūsi tu 
man kita karta.

Vilkas sugryžo triobon ir 
ėmė griožtis kertėje.

— Na, Vilkaipisztariau nsz 
ant galo: Asz stebiauosi isz ta
vęs, tu, matau, puikus vyras.

— E, ka czia tamsta, per
trauke jis mane, apmaudams: 
Tik nepasakok, meldžiamas. 
Asz jau tamsta palydėsiu, pri
dūrė jis: Matyt, tamsta nesu
lauksi giedros.

Ant kiemą subside sodiėežio 
ratai.

— Mat, iszsibarszkino! Su
murmėjo jis; Parodysiu ašz 
jiems!

Po puses valandos Vilkas at
sisveikino su manim miszko 
pakrasztyje. —GALAS.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis; .Ar ja skaity
si, ja indomau'sies,.ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojans Jezūšo 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10b.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jėzų Kris
tų 20c.

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c. ' <

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kancžios Viesž. Išti
su Jezusb Kristuso. Knygutė 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
S'cnoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postai Mote 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamifszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiim
ti mo kasztu. Adresas:

No. 400 Ramybes Szaltinis 
malda knyge, graži knygelė, 
puikiai ir drueziai apdaryta, 
plonais kietais sukrinais apda
rais, auksuoti lapu krasztai. 
3]/t 5 col. didumo,. 544 pus., 
Tiktai $4.00.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.
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 Su 283 Paveikslais j!

160 Puslapiu Į;

8 col. ilgio, 5y2 col. plocsio i [ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitej e stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. / 
Knyga in minksztOs po- V 
pieros virszeliuose. :: :: ![ 

Pinigai reikia siusti su ' j 
užsakymu: j'

Tiktai,. . . $1.00 ;!
Saule Publishing Co., i į 
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Žinios Vietines
laidotas in parapijos kapines. 
Graborius Vincas Menkevi- 
czius laidojo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Juozapo, patrono musu Lietu- 
viszkos parapijos. Pamaldos 
prasidės Utarninke, 7-ta. va
landa? vakarė, o Kunigas Juo- 
zaipas'Neverauskas, vikaras isz 
SZV'. Vincento parapijos Gi- 
rardvilles sakys pamokslą. Isz- 
pažintis bus klausoma Utar
ninke po Nisaparu ir Seredos 
ryta nuo 7-ta vai. Seredoj Szv. 
Misijos huF 7, 8, ir 9-ta vai. 
Szvento Juozapo Atlaidai bus 
szveneziami: n iszkilming-ai ir 
garbingai./

— Seredoj taipgi pasnin
kas. TaUtiiiė’s Vardines: Pru- 
tenis. Ir ta diena: 1917 metuo
se Kongresas pripažinsta dar
bininkams asztuoniu valandų 
darbo diena ; 1367 m., Lietuviai 
sugriovė Kryžeiviu pilis, — 
Kaustaiten ir Splitten.

— Ketverge pripuola pir
ma Pavasario diena. Taipgi 
Szv. Cuthberto ir Szv. Jokimo, 
o Tautines Vardines: Žibar
tas. Ir ta diena: 1918 m., Karo 
Sztaibas laiko pirma posėdi, 
Prezidentui Vii šonui vadovau
jant; 1943 Lenku valdžia trem
tyje pranesza kad Vokiecziai- 
Naciai yra iszžude trisdeszimts 
penkis tukstanezius Žydu pen
kiuose Lenkijos miestuose; 
1514 m., Rusai paveržė isz Lie
tuviu Smolenską.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Benedikto, o Tautines Vardi
nes : Lingaila. Ir ta diena pas
ninkas. Taipgi ta diena; 1933 
m. Prezidentas Fr. D. Roose- 
veltas surengė valdžios darbus 
del czverties milijono jaunu 
vyruku, kurie neturi jokio dar
bo; 1906 m., Vilniaus dvasisz- 
koje seminarijoje pradėta mo
kinti Lietuviu kalbos.

' Sirgdama ilga laika, se
na gyventoja, Cecilija Stako- 
niene, nuo 28 So. 10-th uly., nu
mirė Nedelioj vakare, Danville 
ligonbuteje. Velione gimė Lie
tuvoje. Jos vyras Petras mirė 
1946 metuose. Paliko dideliame 
nuliudime: trys dukterys’: 
Margareta, pati Chas. Masihg- 
ton, isz Philadelphia, Pa.; Ona, 
pati And. Wahalec, Coles; Pra
nė, pati Alberto Wysockio, 
mieste; tris sūnūs: Juozą, isz 
Detroit, Mich.; Antaną ir Jo
ną, mieste, taipgi 8 anukus ir 4 
pro-anukus. Laidotuves invyks 
Ketverge, su Szv. Misziomis, 
Szv. Juozapo Xlbažnyczioje de
vinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapines. Graboriai 
Orąyitz laidos.

— Ketverge, Kovo (Mar.) 
20-ta diena, 6:30 valanda ryte, 
isz važiuos in Wilkes-Barre, 
Pa., 11 vyrukai, kurie likos pa
smaukti dėl kariszkos tarnys
tes. Žė'fniam paduodame var
dus tuju kurie apleis isz:

Mahanoy City: Robert Brill, 
Joseph Polli Jr.

New Boston: Warren Davis.
Maple Hill: • Francis Gusti- 

ties. i-'y ■■■ .... ? ■ ...
■ Frackville: John Shapkov- 
sky, James Sarra.
- Girardville: .Jack O’Connell, 
Webster Heine, Jr.

Connerton: John Ryan. 
Ashland: Roy Allison. 
Kaska: Frank Bosefski.

Minersville, Pa. — iteturde- 
szimtes Atlaidai Szvento Pran- 
ciszkaus Asyžieczio 'bažnyczio- 
je, Minersville, Pa. Marijonas, 
Kunigas Juozas Macziulionis 
sako pamokslus. Minersvilles 
Lietuviu 'bažnyczia labai gra
žiai pertaisyta ir visas prysza- 
kis naujas.

Philadelphia, Pa. — Phila- 
delphijos naujas Arkivyskupas 
paskelbė kad visiems Katali
kams n’era. pasninko Panedely- 
je, Szv. Patriko, airisziu Glo
bėjo dienoje. Ir daug- kitu die- 
cezijo Vyskupai ir Arkivysku
pai panasziai paskelbė, kad bu
tu galima tinkamai szito Airi
sziu Globėjo diena apvaiksz- 
czioti ir paszvesti.

North Clinton, Iowa. — Se
nas gyventojas, Andrejus Ja
na viezius (Andrew Johnson), 
81 metu amžiaus, kuris gyveno 
pas savo žentą ir duktere pons. 
Harry Adolphsen, nuo 211 
Third Ave., pasimirė Kovo 
pirma diena 1952 m., sirgda
mas tik trumpa laika. Velionis 
gimė Lietuvoje, Lalpkriczio 3 
diena 1870 metuose, o Gegužio 
men., 1890 m., apsivedė su Jo- 
zefina Kalvinskaite. Atkeliavo 
in Amerika 1904 metuose in 
Boone, Iowa ir taipgi gyveno 
mieste Waterloo, Iowa. Jo pa
ti mirė 1948 metuose. Velionis 
paliko dideliame nuliudime, du 
sunu: Juozą Johnson isz Wa
terloo, Iowa ir Bruno Johnson, 
Chicago, Ill.; trys dukterys: H. 
Adolphen isz Clinton, Iowa; G. 
VanderBeke ir panele Zuzana 
Johnson isz Davenport, Iowa.

AIRISZIU DIENA
NEW YORK

ne- 
lie- 
pu-

RUSAI GERINASI 
VOKIECZIAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laivai plaukia in Europos 
krasztus, už tai musu bombne- 
sziai ir kariszki eroplanai le
kia virsz Europos didžiausiu 
miestu.

Į Generolas Eisenhoweris su 
savo palydovais ir su savo ar
mijomis nors dalinai atitaisys 
musu durnu dipliomatu. pada
rytas klaidas.

Geriausias priparodinimas 
kad Generolas Eisenhoweris 
savo darba gerai dirba yra tai 
kad dabar jau Ponai Stalinas, 
Molotovas ir Gromyko vėl ima 
szauktis ir praszytis kitos Ke- 
turiu Didžiųjų Konferencijos, 
kurios jie pirmiau visai neno-' 

< rejo. Jie mato kad jie daugiau
■ nuveiks, daugiau laimes per 

dipliomatu konferencijas, negu 
per susikirtima su tokiu žmo-

■ gumi kaip Generolas Eisenho
weris.

Karas už Berlyną ir Vokie
tija jau prasidejes ir mums ge
rai sekasi su Generolu Eisen- 
howeriu vadovybėje. Kad tie

Shenandoah, Pa. — Laido
tuves a.a. Antano C. Vinskai- 
czio nuo 215 So. Main uly., in- 

jyyko Petnyczios ryta, su apie- 
gomis Szvento Jurgio bažny
čioje devinta valanda, ir pa-

NEW YORK, N. Y. — Dau
giau kaip septynios deszimts 
penki tukstaneziai sunu ir duk
terų Airijos marsziavo parodo
je ant Fifth Avenue New York 
mieste.

Szitie Airisziai, po Szvento 
Patriko globa marszuoja, 
paisant ar giedra, szalna, 
tus, sniegas ar didžiausios 
gos.

Visi tie parodininkai mar- 
szavo per szeszias valandas. 
Daugiau kaip trys szimtai at
skiru ir invairiu Airiszku 
draugyseziu da’yvavo szitoje 
parodoje kuriu tarpe buvo ve
teranu, kariszku ir katalikisz- 
ku draugijų atstovai.

Daugiausia buvo Kataliku. 
Ir tai suprantamas dalykas, 
nes beveik visi Airisziai yra 
Katalikai. Policijantai ir ug
niagesiai prisidėjo prie szitos 
milžiniszkos parodos.

Parodos teisėjai buvo ant 
Szvento Patriko Katedros 
laiptu. Teisėju ir žiūrovu tarpe 
buvo Szvento Patriko Kate
dros Kardinolas Spellmanas, 
Los Angeles Arkivyskupas J. 
Francis A. McIntyre ir Spring
field, Mass., Vyskupas, Chris
topher J. Weldonas.

Sziais metais Airisziams su
eina szimtas ir keturi metai 
nuo pirmos Szvento Patriko 
parodos, kuri invyko szitame 
New York mieste.

SKAITYKIT
UQ A TT T T? ’ ’

PLATINKI!

.vietų kareiviu ir slaptos polici-1 
jos agentu, tiek daug Vokie
cziu balsavo priesz Komunis
tus, kad patys Sovietai buvo 
priversti iszmesti tukstanezius 
priesz-Komunistiniu balsu, 

: kad turėtu gana savųjų laimė
ti rinkimus.

Sovietu Rusija gal dar gali 
apdumti akis Amerikiecziams, 
bet jau ne Vokiecziams. Patys 
Sovietai ta prisipažinsta ir ge
rai supranta kad jiems gresia 
gyvas pavojus ta valanda, ka
da jie isz ežia savo armijas isz- 
sitrauks.

Su devyniais milijonais pa
bėgusiu nuo Komunistu Vokie
cziu susidaro puiki progo su
tverti mažiausia dvylika Vaka
ru Vokietijos armijos divizijų. 
O Amerikos pinigai szitas di- „
vizijas gali padaryti tikrai ga- musu dipliomatai ir klapcziu- 
lingas ir Rusijai pavojingas.

Rusija visa tai labai gerai ži- kisztu ir vėl viską nesuardytu, 
no, ir už tai dabar jau praszo 
dar kitu derybų. Už tai Andrei 
Gromyko dabar jau lipszniau 
ir szvelniau kalba ir taip ne- 
straksineja.

Rusija ežia nori kelia užkirs-1 
ti, neleisti Vokiecziams apsi
ginkluoti, neinleisti Vokietija 
in Europos Armijų Vienybe.

Sovietai dabar jieszko kaip: 
nors Vokieczius atkalbinti nuo 
Vakariniu tautu. Jie rengiasi, 
bet ka Vokiecziams prižadėti. 
Jie gerai žino kad Vokie ežiai 
reikalauja sugrąžinimą jiems 
Saarland kraszto. Jie teipgi 
gerai žino kad Prancūzai tam! 
prieszinasi. Už tai, visai nebū
tu dyvai jeigu dabar Sovietai 
nepasiulintu Vokiecziams ta 
Saarland kraszta ir paskui sa
kytu kad vien tik Prancūzija 
ir kiti Vakarinei krasztai nesu
tinka. (Sovietai labai mėgsta 
kito turtą atiduoti ar iszdalin- 
ti).

Mes nesakome kad taip bus, 
bet tik apmanstykite kas butu 
jeigu Stalinas dabar pasiulin- 
tu Vokiecziams ne tik Pietines 
Vokietijos da’is, bet ir visa 
Lenkija, kurios visi mes žino
me jis visai nepaiso? Ar tai ne
būtu baisi Vokiecziams pagun
da?

Ar, isz kitos puses Stalinas 
galėtu intikinti Vokieczius kad 
vien tik Amerikiecziai rengiasi 
in kara, kad tik Amerika gra
sina, ir kacLta Amerika per to
li, kad ta Amerika nori vėl ka
riauti ant Vokietijos žemes 
priesz Sovietus, kad tokis ka
ras vėl sunaikintu Vokiecziu 
žeme? Ar daug Vokiecziu ne- 
iszsigast ir nutartu nieko ne
daryti?

Sovietai visa tai labai gerai 
žino, Vokiecziai visa tai lakai 
gerai žino. Bet visa tai teipgi 
lakai gerai žino ir musu Ame
rikietis, Europos Armijų va
das, Generolas Dwight D. Ei
senhoweris.

Kaip tik už tai Generolas D. 
Eisenhoweris taip tankiai atsi
lanko pas Vokieczius, kaip 
tik už tai musu szeszios divizi
jos Europoje viėszai rodo savo 
jiegas, už tai musu kariszki

kai isz Vaszingtono vėl neinsi-

KONGRESO PRIIMTU 
TARPUSAVIO SAU

GUMO INSTATYMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

S
“N O V E NA ” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Kažkurios Tarpusavio Insta
tymo straipsniu dalys yra su- 
kelusios gyva susidomėjimą, 
bet pagrindine mintis iszreisz- 
kiama paezioje pradžioje, “da 
labiau skatinti Europos ūkini 
bendradarfaiavima ir politines 
federacijos sukūrimą.”

Toliau instatymu deklaruo
jama Kongreso valia, kad 
krasztuose in kuriuos siunezia
ma Amerikiecziu.pagelba, lais
vai galėtu bujoti “Free Enter
prise” biznis ir “ten kur gali
ma, butu remiamos ir ugdomos 
laisvosios darbo unijos.”

Viena instatymo daliu susi
laukė ypatinga viešumos susi
domėjimo. Tai buvo karines 
pagelbos Europai priedelis, 
kad nedaugiau kaip 100 mili
jonu doleriu butu paskirta rė
mimui “tam tikru” asmenų te- 
tegyvenaneziu arrba jau pabė
gusiu isz Sovietijos, Lenkijos, 
Czekijos, Vengrijos, Rumuni
jos, Bulgarijos, Albanijos. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, ir 
kitu Komunistu valdymu 
krasztu, kad “szie asmenys su
sibūrė in karinius dalinius tal
kininkautu Sziaures Atlanto 
Instatymo rajone, ir tuom pa
ežiu prisidėtu prie Jungtiniu 
Amerikos Valstybių saugumo 
užtikrinimo. ’ ’

Jungtiniu Tautu paskutinio
joje sesijoje Paryžiuje, Sovie
tai labai plūdosi, kad tuomi už
puolimai kiszasi in SSSR vi
daus reikalus. Nors JAV-bes ir 
yra pasaulio laisvųjų tautu 
ginklinezia ir vyr. būstine 
Tarpusavio Saugumo instaty
mo, pasisekimas priklauso nuo 
visu tautu bendradarbiavimo. 
Dėlto instatyme patikslinama, 
jog pagelba bus duodama tik 
tiems krasztams, kurie visomis 
iszgalemis prisidesia prie visu 
sanjungininku bendru pastan
gų atremti busimąjį ir esamaji 
užpuoliką.

Pagal paskelbtąja State De- 
i partamento brosziura, Tarpu
savio Saugumo Instatymo ba
landas atrodo sekaneziai:

Karui skiriama 5,780 milijo
nu doleriu, o ūkinei pagelbai 
1,440 milijonu doleriu isz ku-

riu dalis atitenka technikinei 
paramai. Sziu milžiniszku su- 
mu finansinaiai metai baigiasi 
1952 metu Birželio 30 diena 
(Indomu pastebėti, jog praėju
siais metais JAV-bes karinei 
pagelbai iszleido 5,300 milijo
nu doleriu, o ūkinei 3,000 mil.) 
Atskirai 100 milijonu atiteko 
Ispanijai, kuriai pagal prezi
dento nuožiūra bus siuneziama 
tiek karine tiek ekonomine pa- 
gelba.

Europai Tarpusavio Saugu
mo Instatymas buvo duosniau- 
sias Eisenhowerio vadovauja
mos Europiecziu baigiamos 
formuoti dalys gavo karines 
pageltos už 4,818 milijonu do
leriu, o ekonomine pagelta at
sėjo 1,022 milijonu žaliųjų.

Mažesne, bet atskira karines 
ir ekonomines pagelbos pro
grama buvo parengta Artimie
siems Rytams, Azijos ir Pietų 
Amerikos krasztams.

Graikija, Turkija, Iranas, 
Art. ir Viduriniai Rytai (visi 
krasztai in pietus nuo Sovietu 
“rojaus”) jiems “dede Sa
mas” pasiuntė ginklu ir kito
kiu kariniu “prajovu” už 396 
milijonus dolerius. Ūkines pa
gelbos programa buvo suskirs
tyta sziam regionui kiek ki
taip. Iranas, su savo kaimynais 
laisvosios Afrikos tautos — Li
bija, Liberija ir Abisinija, vi
sos kartu gauna ūkines Ameri
kiecziu pagelbos už apie 160 
milijonu doleriu. Tuo tarpu 
Turkija ir Graikija sziuo at
žvilgiu priklauso ir priskiria
ma Europai isz kuriai skiriamu 
fondu jos atsiims savaja dali.

535 milijonu doleriu suma 
skiriama ‘ ‘ demokratinėms
ginkluotoms pajiegoms” kovo- 
janezioms su Komunistais In
dokinijoje, Malayuose, Filipi
nuose, Formozoje ir kituose 
Azijos krasztuose, kurios nuo- 
szirdžiai prisideda prie laisvo
jo pasaulio sustiprinimo (Ka
rine pagelba Pietų Korėjai tu
ri savo atskaita US Army skir
tam biudžete). 237 milijonu 
žolsvuju suma ingalino, pagal 
TSI, visa eile Azijos tautu in- 
sigyti reikalingus joms inran- 
kius, maszinas ir 
technikine pagelba.

Pietų Amerikos 
ginkluotųjų pajiegu
mui, “tam tikriems szios he
misferos (pusskirtulos) užda
viniams” TSI instatymas ski
ria 38 milijonus. Technikines 
pagelbos programai, kuri jau 
vykdoma nuo pat 1945 metu, 
papildomai TSI paskyrė 21 mi
lijonu doleriu suma.

Peržvelgus Tarpusavio Sau
gumo Instatymo paragrafus, 
dalysuose jaueziasi viltis, kad 
tvirtai ant savo kojų atsistojęs 
laisvasis pasaulis musu žmoni
jai pajiegs iszsaugoti taip sun
kiai jos iszsikovota laisve ir vi
suotino progreso palikimą. -C.

daugiau.
— Ir Lenkijos istorikai ga

vo isz Maskvos insakyma kiek 
galint greieziau pritaikyti visa 
Lenkijos istorija prie liaudies 
demokratijos svarbiausiu da
lyku.” Lietuvoje tai jau seniai 
padaryta. In Lenkija taip pat 
nuolat vežama Rusu mokytoju. 
PIA Nr. 4/52 pranesza, kad 
Vilniuje pradėta spausdinti 
“Krasnaja Zvezda.” Spaud- 
džiama trimis kalbomis: Rusu, 
Lietuviu ir Lenku.

VLIKo ir VT pirmininkas 
M. Krupaviczius pasiuntė te- 
legrafiszkai užuojauta kara
lienei Elzbietai II-jai del kara
liaus Jurgio VI mirties ir at
skira telegrama pasveikino 
naujaja karaliene.

— Vasario 16 diena, proga 
Vokietijoje per Bavaru ir LE 
radiofonus Munchene, karini 
Amerikiecziu siųstuvą Štutt- 
garte, Sziaures Vakaru Vokie
tijos ir kitus radijus duodami

sveikinimą atsiuntė nuoszir- 
džia padėka, drauge nupasako
damas ir savo dabartine veik
la. Ryszium su sukaktimi buvo 
pakviestas kalbėti in Lugano 
radijo stoti ir tarė savo sam
protavimus apie pilietines san- 
žines kvotimą.

— Prof. J. Brazaiti^ JAV-, 
se pakviestas pagrindiniu pta- 
neszeju in ALToj- Czikagoje 
ruosziama Vasario 16 d., minė
jimą ir pasakė kelias avi'eszas 
kalbas apie Lietuvos laisvini
mo veiksniu veikla.

— LE Patariamoji Lietu
viu Grupe yra sudariusi isz K. 
Bielinio, M. Tolisziaus ir V. 
Vaitiekūno Lietuvos sienų stu
dijoms organizuoti komisija, 
kuri, bendradarbiaudama su 
Prof. K. Paksztu ir ats. pulk. 
Andrium, rūpinasi iszleisti 
nauja Lietuvos žemėlapi. Taip 
pat projektuojama iszleisti 
veikalą, kuris etniniu, istori
niu, kulturiniu, juridiniu irkt.,

apie Lietuva ir jos laisvinimo atžvilgiais pateiktu iszsamiu 
akcija pranešamai, per ku- ’duomenų Lietuvos teisėms ii 
riuos žodi tarė VLIKo, VT Ta- MažaJa Lietuva pagristi, Lie-

apmokėti

valstybių 
apmoky-

ISZ PAVERGTOJE
TEVYNEJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nims tėra tik 3 taburetes, 1 sta
las, o ir tas pats —vos su viena 
koja. Neužtaisytos durys, nėra 
net kablio, kuriuo butu galima 
jas užkakinti. Grindyse ply- 
sziai, languose trūksta stiklu. 
Komendantas Aronoviczius da 
ir sziandien vis žada tuos tru
kumus paszalinti, o fabriko 
dir. Sielianovas visai nelanko 
darbininku tendrabucziu, nors 
abu skelbiasi, jog taip rūpina
si darbo žmonėmis, kaip niekas 
kitas. Tokiu pavyzdžiu yra ir

rybos nariai ir kiti” Lietuviu 
veikėjai. Vasario 16 d., proga 
VLIKas daro tradicini priėmi
mą Reutlingene, in kuri, be 
VLIKo ir VT nariu, taip pat 
pakviesti Amerikiecziu, Pran
cūzu, Vokiecziu, Latviu ir Es
tu Atstovai.

Vokiecziu radiofonai Vasa
rio 16 d., taip paminėjo: 1— 
Stuttgarto Sudd. Rundfunk 
Vasario 15 d., (penktadieni) 
serijoje “Von Tag zu Tag” 
19.45-20.05 vai. transliavo Z. 
Ivinskio kalba ir Lietuviszka 
muzika. 2—Vas. 16 d., 21.20- 
21.30 AFN (American Forces 
Network), karinis Amerikie
cziu siųstuvas Stuttgarte, davė 
savo praneszejo kalba ir Čiur
lionio ansamblio dainų pyne. 
3— Radijas Free Europe Va
sario 16 d., 18.05-18.15 davė 
Vengriszkai, Czekiszkai ir Slo- 
vakiszkai praneszima apie 
Lietuva, o 22.05-22.50 Lietu- 
viszku liaudies dainų (isz 
plokszteliu) koncertą. 4—Bay- 
rischer Rundfunk Munchene 
Vasario 16 d., serijoj “Zeit- 
funk” davė 18.30-19.00 inter
view. 5—Hamburgo, Kolno ir 
kt. radiofonai Vasario 16 d., 
taip pat paminėjo, del progra
mos susitarė su PLB Vokieti
jos kraszto valdyba.

— ALTas jau pradėjo szie- 
metini laisves vaju 100.000 do
leriu Lietuvos laisvinimo dar
bams surinkti. Tuo reikalu 
drauge su ALTu taip pat pa
skelbtas ir VLIKo atsiszauki- 
mas in JAV Lietuvius.

Gautosiomis isz JAV žinio
mis, Lietuvos nepriklausomy
bes szventes proga ALTo at
stovus su Lietuviu delegacija 
priims svarbus Amerikiecziu 
veiksniai Vaszingtone.

— VLIKa ir VT Latviu eg- 
ziliniu veiksniu vardu Vasario 
16 d., proga pasveikino Lat
viu vysk. J. Rancans, drauge 
visiems Lietuviams tremti
niams palinkėdamas juo grei
eziau atgauti nepriklausomy
be.

— Vasario 16 d., 17.30- 
17.45 bangomis 42,22 - 48,39 ir 
41,44 Prancūzu Paris radiofo
nas sutiko duoti specialia Va
sario 16 d., proga emisija, skir
ta in Lietuva.

— Vasario 16 d., akto sig
nataras prel. K. Szaulys savo 
80 m. amžiaus sukakties proga 
gavo isz viso pasaulio Lietuviu 
daug sveikinimu. Už VLIKo ir 
VT Pirmininko jam pasiusta

tuvos vakarinei sienai nusta
tyti ir prieszu propagandai at
remti. Tai bus stambus kolek
tyvinis darbas; Imtis iniciaty
vos pakviestas Prof. Z. Ivins
kis. Bendradarbiais numatomi 
Prof. K. Paksztas, A. Mažiulis, 
M. Toliszius, Prof D. Krivic
kas ir t.t.

— Pereita Vasara isz Lie
tuvos per Szvedija prasiveržė 
in laisvaji Vakaru pasauli Lie
tuviai žvejai, atvykę in JAVes 
ten pradeda lankyti stambes
nes Lietuviu kolonijas. Pir
miausia jie dalyvaus Vasario 
16 d., suruosztuose pagrindi
niuose minėjimuose New Yor
ke ir Czikagoje.

— Prie Stuttgarto radiofo
no suorganizuoti pasikalbėji
mai, kur diskutuojami invai- 
rus dalykai. Juose dalyvauja 
Rytu ir Vidurio Europos pa
vergtu tautu atstovai. Vasario 
6 dienai buvo suruosztos disku
sijos mažųjų ir didžiųjų tautu 
nacionaliniais klausimais, ku
riose, iszdestydamas Lietu- 
viszkas tezes, aktyviai dalyva
vo ir prof. Z. Ivinskis.

SUSTABDĖ
STRAIKAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nors klaida padarysiu,” jis sa
ke. > -.

“Asz nepaisau nei apie jus, 
darbininkus, nei apie tu laivu 
sanvininkus. Mam tik rupi ge
ri santykiai tarp darbininku ir 
darbdaviu. Asz labai norecziau 
jums pasakyti, kad ežia yra ju- 
su tiesa, bet asz nega’iu, už tai 
kad jus ežia esate klaidoje. Už 
tai, gryszkite in savo darbus.”

Kunigas darbininkams pa- 
aiszkino kad darbininku unija, 
ir kompanija buvo du sykiu su
sitarė ir sutikę, kad per dery
bas nebus jokiu straiku. Ir 
darbininkai turi iszlaikyti savo 
vadu žodi.

PREZ: TRUMANAS
PASAKĖ

PRAKALBAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

už tai mes dabar ginkluojamies 
ir rengiamies palaikyti laisva 
svietą. ’ ’

Pirkie U. S. Bonus
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