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Mažiau Karininku V aidžioj e
Isz Amerikos Pesztukas Redaktorius

DAUGIAU PINIGU, 
DAUGIAU VARGU

WASHINGTON, D. C. — 
Jau dabar ne tik gandai, bet ir 
tikros žinios ateina kad darbi
ninku unijos reikalaus didesniu 
algų. Tai bus treczias sykis kai 
didžiausios unijos pareikalaus 
daugiau mokėti.

Fabrikantai be jokio pasi- 
prieszinimo sutiks pakelti al
gas, bet tuo paežiu sykiu viską 
pabrangins.

Matyti kad Kongresas su Se
natu, nepaisant Prezidento 
Trumano priesztaravimo, su
mažins taksas. Reiszkia, vi
siems atliks daugiau pinigu. O 
kai tik randasi daugiau pinigu 
negu tavoro, tai tavoras pa
brangsta. O tas tavoras reiszkia 
maista ir pragyvenimą. Reisz
kia ir taksu sumažinimas pa
brangins musu pragyvenimą.

Mickey Walker mažas pi- 
pirukas, kuris buvo pravar
džiuojamas kaipo “Mažas 
Buldogas,” už tai, kad jis, 
nežiūrint savo žemo ūgio ir 
liesumo, stojo priesz garsiau
sius ir stipriausius kumszti- 
ninkus ir laimėjo viso svieto 
cziampijonata kaipo geriau
sias isz lengvesniu kumszti- 
ninku, dabar nauja darba tu
ri. Jis dabar yra sporto re
daktorius ant “Police Gazet
te” žurnalo.

VASARIO
SZESZIOLIKTA ,

Laisves Ir Nepriklau
somybes Diena

Lietuvai ir Lietuviams Vasa
rio szesziolikta būdavo laisves 
ir nepriklausomybes diena; da
bar tik aszaru ir gedulio diena.

Basanaviczius viename savo 
laiszke apie Lietuva rasze: Ka
pai ant kapu, ant kapu kapai, 
tai musu tėvynė. Tie kapai me
džiais, medeliais apžėlė. O tie 
medeliai musu krauju ir asza- 
romis laistyti. Argi dyvai, kad 
taip liūdnos giesmes ju paunks
nyje dygo? Musu dvasios isz- 
minties ir jausmu pajiegos nuo 
amžių giesmėj ir pasakoj tven
kėsi. Ar dyvai, kad jos del to 
galingos?

KATALIKAI
PERSEKIOJAMI

KINIJOJE
MANCHURIA. — Su vagys- 

temis, kankinimais, szmeižtais 
ir persekiojimais Komunistai 
nori visiszkai isznaikinti Kata
liku Bažnyczia sziaurineje Ki-

Gazolinas Ir
Aliejaus Trūksta&

*

Pargryžusieji kareiviai, ve
teranai, kurie dabar in moks
lus eina gaus daugiau pinigu 
isz valdžios. Ir szitie pinigai 
prisidės prie musu pragyveni
mo pabranginimo.

Paskui, kai Amerikos Sekre
toriaus Marshall tvarka ar pla
nas del Europos paszelpos pra
sidės veikti, tai visi krasztai tu
rės daug pinigu, už kuriuos jie 
stengsis visko pirktis isz Ame
rikos. Ir tie pinigai prisidės 
prie to paszieliszko brangumo.

Už tai mes jau dabar matome 
kad:

Visi drabužiai labiau pa
brangs; nauji automobiliai ku
rie jau dabar per daug kasztuo- 
ja, bus brangesni; sviestas 
kasztuos nemažiau kaip doleri 
ant svaro; namai kurie dabar 
yra statomi bus brangesni; o 
mėsos bus vis sunkiau ir sun
kiau rasti buezernese.

GAZOLINO IR 
ALIEJAUS TRŪKSTA

Mes apie tai jau tiek ir tiek 
kartu raszeme “Saules” “Kas 
Girdėt” straipsnelyje. “Dabar 
visos taip nemalonios prana- 
szystes jau ima pildytis.”

SYRACUSE, N. Y.-Mykolas 
Walker pati antra karta pagim
dė trejuke: vaikuti ir dvi mer
gaites. Pirma karta pagimdė, 
du vaikai ir mergaite. Dabar 
Walkeriai turi 9 vaikus. Svei
katos Skyrio statistikai pa- 
reiszke, kad tai invyksta tik 
viena karta in 54 milijonu atsi
tikimuose. . ,

NEW YORK — Kai kurios 
krautuvėse savininkai pareisz- 
ke kad lasziniai, riebalai ir mil
tai bus pigesnes. Miltu maisze- 
lis atpigo 25 centai, o taukai 3 
ir 7 centus pigiau, o kitu pre
kių, kainos pasiliks tos paezios.

NEW YORK. — Aliejaus ir 
gazolino ima pritrukti ne vien 
tik Amerikoje, bet po visa svie
tą. Amerikai aliejaus ima pri
trukti kaip tik tada, kada mu
su fabrikai gamina daugiau ne
gu bet kada gamino, bet vistiek 
neužtenka ir gana.

Jau dabar fabrikantai pra- 
naszauja kad visiems mums 
pritruks gazolino szia vasara, 
ir nebus gana aliejaus del szi- 
lumos ateinanczia žiema.

Fabrikantai sako kad butu 
galima daug daugiau aliejaus 
ir gazolino pagaminti, jeigu 
valdžia pavėlintu fabrikantams 
statydintis daug dideliu fabri
ku ir didinti savo esamuosius 
fabrikus.

Aliejus ir gazolinas yra rei
kalingas ne vien tik del musu 
automobiliu ir del musu namu 
szilumos, bet jis yra reikalin
gesnis del musu kraszto apsi
gynimo, del Europos atstatymo 
del musu pramones ir del musu 
pažangos ne tik biznyje bet 
svarbiausiai del musu kariszku 
reikalu.

Amerikos Apsigynimo Sek
retorius James Forrestal ir Vi
daus Sekretorius Julius A. 
Krug jau stacziai reikalauja 
kad Amerikos valdžia tuoj aus 
imtu statyti didelius fabrikus, 
kuriuose aliejus butu daromas 
isz anglių. Szitokie fabrikai 
kasztuotu musu valdžiai apie 
devynis bilijonus doleriu.

Eugene Holman, Standard 
Oil Kompanijos Prezidentas sa
ko kad nėra reikalo taip sku- 

(
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Bet dabar nei tu kapu tenai 
nebeliks, nes kapas be kryžiaus 
Lietuviui neinmanomas, o kry
žius Komunistams, kaip szven- 
tas vanduo velniui.

Musu ainiai bijojosi Carisz- 
kos Rusijos nes nežinojo kad 
tai buvo milžinas molio kojo
mis. Gal ir Sovietu Rusijos ko
jos yra isz molio nulipdytos. 
Bet maža bus mums nauda jei
gu Rusija ir sugrius, sukniubs, 
kai nei Lietuvos nei Lietuviu 
jau nebus.

Musu broliams ir sesutėms 
labai sunku, sunku — be pro- 
szvaistos — be vilties.

. Sovietai pabėgėliams Lietu
viams rojų žada ir su patepimu 
pranaszauja kas j u laukia Lie
tuvoje, kaip gaidys visztoms 
meszlyne.

Lietuviai pabėgėliai negryž- 
ta ir jau nebegrysz in savo tė
vynė. Tie, kurie da randasi Lie
tuvoje per prievarta ar isz gy
vos bėdos pavirs in Komunis
tus, o visi kiti yra jau baigiami 
naikinti.

Lietuvos dvarai, namie ir na
meliai pasilieka, net ir j u Lietu- 
viszki vardai pasilieka, bet jau 
Lietuviu tenai nėra! Nesiprau
sęs, murzinas ir nemokintas 
Ruskis dabar gyvena in Lietu
vio namus ir Lietuvio gražiu 
vardu ir pavarde vadinasi. Jie 
pasilaiko Lietuviszkas pavar
des, kad, jeigu Tautu Sanjunga 
kada nors pareikalautu apy
skaitos isz Komunistiszkos Lie
tuvos, butu galima labai gra
žiai parodyti kiek Lietuviu ten 
gyvena kaip ir gyveno.

Lietuviai svetimuose krasz- 
tuose bastosi ir vargsta, kaip 
tas piemenelis isz kaimo in kai
mą, neturi sau vietos, nieks prie
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nijos dalyje.
Tokis žvieriszkas ir žiaurus 

yra tas persekiojimas kad 
krikszczionys yra traukiami in 
Komunistiszku teismus, kur jie 
yra intariami kaipo nepilno ir 
nesveiko proto žmones, ir yra 
privereziami iszsižadeti savo 
tikėjimo ir savo Dievo. Apie 
puse visu Kinijos Kataliku ran
dasi po Komunistu priespauda. 
O Kinijoje yra daugiau negu 
trys milijonai ir penki szimtai 
tukstaneziu Kataliku.

Keturios deszimtys devyni 
kunigai buvo jau nukankinti ir 
nužudyti. Per du metu szimtas 
ir dvideszimts trys bažnyczios 
buvo paverstos in szokiu sales, 
szimtas ir szeszios deszimtys 
szeszios buvo apvogtos; dvide- •z
szimts penkios buvo isiszkai 
sunaikintos, ir szimtas asztuo- 
nios deszimts trys buvo pa
verstos in svetines del Komu
nistu susirinkimu. Komunistai 
užėmė du szimtu ir szesziolika 
mažesniu bažnytėlių, apvogė 
du szimtu ir keturios deszimts 
penkias ir visai sunaikino asz- 
tuonios deszimts asztuonias. 
Dvylika Katalikiszku mokyklų 
buvo visai sudeginta ir tūks
tantis ir septynios deszimts už- 
daryta.

Komunistai labai mažai szi- 
tu bažnycziu sugriauna, nes jie 
tas bažnyežias pavartoja del sa
vo naudos. Vienoje vietoje Ko
munistai panaudojo monstran
cija del paveikslu Stalino ir 
Mao The-Thug, Kiniecziu Ko
munisto.

Komunistai aiszkina Kinie- 
cziams kad jie atima isz Bažny
czios nuosavybes ir padalina 
paprastiems žmonėms. Bet vi
sos tos Bažnyczios nuosavybes 
nebūva duodamos žmonėms, 
bet Sovietu komisarai ir Komu
nistu vadai jas pasisavina ir 
tenais gyvena kaip kokie ponai.

NAUJI METAI
JAU SENEJA

NEW YORK. — Mes isz pa
pratimo ar isz prigimties užsi
merkiame akis ir visai nenori
me nei žiūrėti nei matyti ateiti, 
jeigu toje ateityje yra kas ne
malonaus.

Žmogus vis tikimi kad ateity
je bus geriau, kad! rytojus gra
žesne dienele atnesz. Kai kada 
ta ateitis prižada daug gero, 
kai kada tas rytojus atnesza 
laime ir laimuže. Bet dabar,
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Generolai Ir Karininkai Trau
kiasi Isz Valdžios; Komunistai 
Nori Isznaikinti Visus Katali
kus Kinijoje; New York Miestui 
Kasztavo $8,000,000 Iszsi- 

kasti Isz Sniego
WASHINGTON, D. C. — Generolai ir 

Admirolai jau ima trauktis isz Valdžios ir 
vis mažiau ir mažiau karininku yra skiria
ma in valdiszkas vietas.

Jau visi buvo susirupine, kad per daug 
karininku gauna vietas valdžioje ar Užsie
nio pasiuntinystėje. Kongresmonai, Sena
toriai ir kiti Politikieriai jau buvo pradeje 
bijotis, kad Karininkai neužimtu svarbiau
sias ir intakingiausias vietas politikoje.

Amerikos Užsienio reikalai yra tvarko
mi generolo, kuris yra Amerikos Sekreto
rius; viso Amerikos Sztabo virszininkas ir 
Prezidento Trumano patarėjas yra karinin
kas Admirolas. Kitas generolas yra Am
basadorius Rusijoje. Du generolai grasi
no stoti in Prezidento kandidatu rinkimus. 
Pernai daugiau negu visas tuzinas augsztu 
karininku, generolu turėjo labai augsztas 
vietas, atsakomingus darbus Amerikos Val
džioje. Bet dabar jau karininkai ima pa
sitraukti ar paszalinti isz valdiszku vietų.

Generolas Dwight E. Eisenhower pasi
traukė isz kandidatu del Prezidento. Ge-
nerolas Douglas MacArthur neturi daug 
vilties, kad jis bus iszrinktas in kandidatus 
del Prezidento. Kiti generolai patys pa
sitraukė isz valdžios ir isz politikos, kiti bus 
paszalinti. Karininkai stengėsi investi Lakunu 
virszininka in yaldiszka vieta, bet Kongresas
nesutiko. Dabar tik Užsienio politika ka
rininkai turi augszcziausias vietas. Bet 
kaip tik Užsienio reikalai nusveria ir nu-

stato viso musu kraszto eiga ir 
tvarka.

Generolas Omar N. Bradley 
pasitraukė isz savo, pirminin- 
kystes visu pargryžusiu karei
viu, veteranu, ir jo vieta užima 
Carl R. Gray, kuris yra ar buvo 
geležinkeliu prižiūrėtojas.

Charles E. Saltzman, buvęs 
karininkas, bet dabar papras
tas biznierius, užima vieta Ma
jor Generolo John R. Hilldring 
kuris buvo pagelbininkas Sek
retorius visu Amerikos užimtu 
vietų Europoje.

Major Generolas Leslie R. 
Groves apleido savo vieta kai
po virszininkas ir prižiūrėto
jas sprogstanezios bombos pa
gamino. Jo vieta užėmė nekari- 
ninkas David E. Lilienthal.

Del Amerikos eroplanu ir la
kūnu armijos virszininko buvo 
paskirtas Major Generolas 
Laurence S. Kuter. Jis turėjo 
užimti vieta James M. Landis, 
bet Kongresas ir Senatas pasi- 
prieszino kad butu daug geriau 
paskirti nekarininka in ta vie
ta.

Generolas Lucius D. Clay už 
keliu menesiu bus paszalintas 
ir in jo vieta bus paskirtas pa
prastas žmogus kuris nėra ka
rininkas. Generolas Lucius D. 
Clay dabar valdo visa Ameri
kos užimta Vokietija kraszta. 
Jis pasitrauks kada nors Birže-
lio (June) menesyje.

Leitenantas Generolas Geof
frey Keyes pasitraukė isz savo 
vietos kaipo Amerikos valdyto
jas Austrijoje. In jo vieta bus 
paskirtas nekarininkas.

Net ir pats Generolas MacAr
thur neilgai bus Japonijoje! Ki
ta meta paprastas žmogus, ku
ris nėra karininkas Generolo
MacArthur vieta užims.

Bet visgi karininkai daug in- 
takingu vietų užima musu val
džioje. Generolas George C.

(Tasa Ant 2 Puslapio)



“SAULE” MAHAN O Y CITY, PA.

Kas Girdėt
Vienas teisėjas inpykes isz- 

bare valkata, kuris buvo su- 
aresztuotas už tai kad jis tik 
bamauja ir po ulyczias valkio
jasi.

“Ar tu kada nors savo gyve
nime, ” piktai užklausė teisėjas, 
“užsidirbai nors viena' doleri 
teisingai?”

“Taip, Jusu malonybe,” at
sake valkata, ‘ ‘ asz du sykiu už 
sidirbau-po doleri, bet nežinau 
kaip teisingai, mat, asz du sy - 
kiu “votavau” už Jusu malo
nybe.”

Teisėjas labai greitai paleido 
ta valkata.

daug aliejaus apgamino isz 
augliu. Amerikai jau ima labai 
rūpėti isz kur gauti daugiau 
aliejaus. Amerikos valdžia ne 
nori per daug pasitikėti ant ki
tu krasztu del aliejaus, nes, ka
rui kilnus, butu sunku parsi
traukti tiek aliejaus kiek mums 
reikėtų.

Jeigu karas kiltu tai Ameri
ka negalėtu pasitikėti gauti 
aliejaus isz Ca.rribean juru apy
linkes ir tikrai 'žino kad visisz- 
kai nebutu galima aliejaus gau
ti isz Vidurrytu.

Jau dabar, taikos laiku, lai
vynas ir armija reikalauja dau
giau aliejaus negu galima pri
statyti.

Amerikos valdžia praszo sa
vo žmonių duoti daugiau mais
to Europos žmonėms, ir taip 
sustabdyti Komunizmo iszsi- 
pletima Europoje. Ta pati val
džia leidžia daug to maisto su
pūti ar sugesti, už tai, kad nėra 
gana freitkariu ta maista vežti, 
ir tuo paežiu sykiu ji siunezia 
tuos freitkarius in Rusija, kad 
Rusija galėtu savo Komuniz
mą susistiprinti priesz Europos 
žmones ir priesz mus.

Fabrikantai, karininkai ir 
dipliomatai pataria Preziden
tui Trumanui visai nesikiszti in 
Palestinos klausima. Jie jam 
vis toliau pataria atsipraszyti 
Arabu ir atszaukti visus musu 
nusistatymus kaslink sūskaldy - 
mo Palestinos. Jie sako kad 
mums Arabu aliejus daug svar
besnis negu visi Žydai ar nau
ja Žydu žeme.

Berlyne, prie Rusijos-Ameri
kos rubežiaus vienas Amerikie
tis kareivis ir vienas Rusk'is - 
kareivis vis susieidavo apie 
vienuolikta valanda nakczįa, 
užsirūkydavo po cigareta pirm 
negu abudu palikdavo savo sar
gybos vietas.

Amerikietis vis pasižiūrėda
vo in savo laikrodėli ir sakyda
vo:* “Tik kelios minutos ir jau 
d&rbas bus baigtas, aeziu Die
vui! ’ ’

Kuškis kareivis taipgi pasi
žiūrėdavo in savo laikrodėli ir 
sakydavo: “Taip, tik kelios 
minutos, aeziu Stalinui.”

Viena gražia nakti Amerikie
tis- .draugiszkai užklausė to 
Ru&kio, ‘.‘Klausyk, drauge, tu 
vis sakaiVaeziu Stalinui,” kai 
asz sakau “Aeziu Dievui,” ka 
tu sakytai jeigu Stalinas pasi- 
mirtu?” .. . .

Ruskis užsitraukė cigarete 
durnu, pažiurėjo in Amerikieti, 
ir atsake, ‘ ‘ tada ir asz sa'ky- 
cziau “Aeziu Dievui.”

TARPTAUTINIS
PASZTAS

Siuntiniai Pasztu Ir
Pinigu Persiuntimas
(Straipsnis specialiai pa- 
ruosztas Common Council 
for American Unity isz in
formacijų suteiktu New 
Yorko Paszto Departamen
to, Valstybes Departamen
to Jung. Valstybių ir 
CARE.)

ISZPLETIMAS TARPTAU
TINIO PINIGLAISZKIU PA

TARNAVIMO

Komunistai ir Rusijos agen
tai daug intekmes turi Wash
ingtone ant Palestinos klausi
mo. Tuo paežiu sykiu Czekoslo- 
vakijos valdžia, kuri yra po 
Rusijos intekme daro ir varo 
labai gera bizni Vokieczia 
“Skoda’-' fabrikuose, parduo
dama daug ginklu ir kariszku 
maszinu Arabams.

Prezidentas Trumanas yra 
labai susirupines apie ateinan- 
czius rinkimus. Jis dabar yra 
atžagariai nusistatęs priesz ge
nerolus, admirolus, karininkus 
ir dipliomatus, ir ju visai ne
klauso kai jie nori patarti jam 
apie Palestinos reikalus ir 
klausimus.

NEW YORK. — Nuo Gruo
džio (Dec.) 1 d., 1947 m., gali
ma. siusti piniglaiszkius (mo
ney-orders) in Kinija. Siunti
mas piniglaiszkiu in Austrija, 
kuris turėjo būti ta. diena pra
dėtas, atidėtas tolesniam laikui.

Piniglaiszkiu siuntimas buvo 
ankscziau pradėtas in Belgija, 
Czekoslovakija, Suomija, Fran
cuzija, Graikija, Vengrija, Ita
lija, Luksemburga, Norvegija, 
Tunis ir Jugoslavija.

Mokescziai už tarptautinius 
piniglaiszkius yra:
Nuo: 
$0.01 iki 
10.01 ” 
20.01 ” 
30.01 ” 
40.01 ” 
50.01 ” 
60.01 ” 
70.01 ” 
80.01 
90.01 ’

Maksimumo suma vienam pi- 
niglaiszkiui Suvienytuose Vals
tybes yra $100.

KINIJA
Oro Paszto Svoris Padidintas

and antiques, damask work, Ja- į 
panese crockery and acquered 
articles, decorative or ornamen
tal articles and materials, lace, 
embroidery, trimmings, spangl
es, tinsel etc., articles of ivory, 
jewelry, precious and semi-pre
cious stones (not including 
rough and unpolished stones ), 
manicure sets and parts there
of ; powder puffs and cases, va • 
nity cases, musk, pearls, real or 
imitation, perfumes, cosmetics, 
lastic handbags, satchels, rain
coats, silk (all fabrics of pure 
and mixed silk and all articles 
of clothing, including parts and 
accessories thereof, made from 
pure or mixed silk), skins, fur;;, 
articles made of skins and furs, 
tea, thermos containers, toilet 
articles such as combs, brushes, 
etc., toys, games, umbrellas and 
parasols.”

Siuntinys isz virsminetu 
daiktu negali virszyti $50 ver
tes. Siuntėjai turi pažymėti kad 
tie daiktai yra nepraszyta do
vana, ir gavėjai turi inrodyti 
kad jie yra “nepraszyta dova
na. ’ ’

žymėtos ant muito deklaraci
jos. In siuntini reikia indeli 
varda ir adresu siuntėjo kaip ir 
belaisvio pilna varda, ir regis
tracijos numera.

VOKIETIJA
Padidintas Paszto

Patarnavimas

koresponden- 
transakcijas

Bulgarija — Dezinfekavimo 
Certifikatai.

isz paszto fenais.
Siuntimas Penicillin 

Draudžiama

Daug žmonių manstina kad 
hiainyczia yra kaip koks seimas 
ir už tai pasiunezia tik viena 
delegatą isz szeimynos in įbaž- 
n’yczia. ■ -

Mes negalime pykti ant žmo
gaus ar jo neapkesti jeigu jis 
mus gerbia? irmyli. Isz to gali
me pasimokyti: Gerbkime kitus 
kad jie negalėtu ant musu pyk
ti.

$10 ... . . 10 centu
$20 ... ...20
$30 ... ...30
$40 ... ...40
$50 ... ...50 r,
$60 ... ...60
$70 ... ...70
$80 ... ...80
$90 ... ...90

$100. .. . ... $1.00

Dwight Griswold, Amerikos 
administratorius Graikijoje, 
pataria Amerikos Sekretoriui, 
George Marshall, kad Graikija 
eina tropais žemyn, ir kad da
bar reikia daug daugiau milijo
nu doleriu del Graikijos isz 
Amerikos, jeigu Amerika nori 
palaikyti Graikijos valdžia. 
Jeigu ne, tai geriausias daigtas 
Amerikiecziams pasitraukti isz 
tenai ir pavesti visa ta kraszta 
Komunistams ir Rusijai.

< ■ • ■ ? ■■ ę; -

Kai visi politikieriai ir neva- 
mokslincziai nutils ir kai visas 
triukszmas Washingtone nu- 
rims, tai iszgirisime kad taksos 
bus nors kiek numažintos. Bus 
lengviau tiems .kurie mažiau 
uždirba ir ženoticvns. Tie, kurie 
uždirba szeszis szkmtus ar ma
žiau in metus nereikės visai 
taksu mokėti. Žengto vyro in- 
eigos ar alga bus padalinta su 
jo žmona ir taip jis turės daug 
mažiau taksu mokėti.

Dėvėti drabužiai siuneziami 
in Bulgarija privalo būti szva 
rus ir prie ju pridėtas certifika- 
tas kad 'buvo dezinfekuoti.
Czekoslovakija — Dovanu 
Siuntiniai Karo Belaisviams.

Svoris oro-pasztu daiktams 
in Kinija (su Manchuria, Tai
wan ir Formosa) padidintas 
iki 4 svaru, 6 uncijas.

n

Juozas Stalinas insake vi
siems savo padupezninkams 
nieko nedaryti ir Amerikos ne
užpykinti iki Amerikos Kon
gresas galutinai nutars kas rei
kia daryti su ta Marszalo tvar
ka del Europos. Ruskiai dabar 
tyli ir nieko nedaro iki pama
tys kaip ir in kuria puse Ame
rikos rinkimai del Prezidento 
nukryps.

Siuntiniai Pasztu (Parcel Post) 
Paszto Ratos Padidintos; Kiti 

Parupinimai

Paszto kaina paszto siunti
niams in Kinija, padidinta iki 
22 centu už švara ar dali svaro.

Sekamus daiktus negalima 
siusti in Kinija, tik jeigu jie 
bus nepraszytos dovanos” as- 
meniszkui vartojimui asmenio 
kuriam siuneziama.

“Caviar, confectionery, cot
ton or silk imitations of gold 
and silver thread, curiosities

Mums visai nebūtu dyvai jei
gu iszgirstume kad Brigados 
Generolas Wallace H. Graham 
bus pravarytas isz savo vietos 
ir darbo, kaipo Prezidento Tru- 
mano daktaras, kai tik nutils 
visi tie skandaliukai ir intari- 
nejimai kad jis sau puikiai pa
sipinigavo pirkdamas ir par
duodamas javus ir kvieczius.

A-B - CELA'ša i siuntimui
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arba pradžia 
SKAITYMO

Amerikos biznieriai ir val
džia dabar siunezia savo ge
riausius ir mokineziausius inži
nierius in Vokietija, kad jie isz 
Vbkieeziu pasimokintu kaip 
galima pagaminti aliejus isz 
anglių; Vokiėcziai per kara

Prezidento patarėjai dabar 
jam pataria ne tiek daug žmo
nėms prižadėti, ir per placziai 
nekalbėti. Jie sako kad Prezi
dentas turėtu daugiau kalbeli 
apie ‘ ‘ Taika ir apie Kasztus, ’ ’ 
tai geriau ir greieziau pri
trauks žmones ir gaus daugiau 
rėmėju ir balsu, votu.

A 
* 
A 
A 
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RASZYMO

i 64 pus., Did. 5x7 col 
i Dabar Po 25c.
★ SAULE ” 

MAHANOY CITY, PA.

Paprasti (neregistruoti ir ne
apdrausti) dovanu siuntiniai 
ne virsz $25 vertes gali būti 
siuneziami ‘ ‘ parcel post ’ ’ ne
mokamai (free of postage) be
laisviams kurie laikyti Czeko- 
slovakijos, pagal sekamu san 
lygu.

1— Pavėlinta siusti negenda- 
ma maista, cigaretu, drabužiu, 
muilo ir skutimo preparacijų, 
nekuriuos vaistus ir panaszius 
paszelpos reikmenis.

2— Neclaugumo svoris: 
svaru.

Siuntinio nedaugumo ils 
42 coliai; nedaugumo ilgis 
apimtis kartu, 72 coliai.

3— Siuntiniai neprivalo būti 
užlipdyti; drūtai ir atsargiai 
supakuoti ir popiera. suvyniota 
taip kad lengvai butu galima 
atidaryti siuntini peržiureti.

4— Reikia pažymėti ant po- 
pieros “Prisoner-of-war” Gift 
Parcel ir “Postage Free.”

5— Kiekvienas siuntinys, isz 
lauko, privalo turėti pririszta 
‘ ‘ customs declaration ’ ’ (form 
2966). Nereik kitokiu paszto 
formų.

Czekoslovakijos valdžia ne- 
iszduoda jokiu korteliu per-

i siuntiniu belais-! 
viama. Siuntėjas gali siusti tik 
po viena siuntini per sanvaite 
vienam belaisviui.

Paszto patarnavimas in visas 
zonas Vokietijoj inima seka
mus :

1— Iliustruotas post k a r tęs, 
jeigu ne pro-faszistinio arba 
‘ ‘ graunanezio ’ ’ 
pobūdžio.

2— Komercine 
ei ja kuri lieczia
legates pagal instatymus ir pa
tvarkymus Allied Control Au
thority, militares valdžios in- 
statymą ir Vokietijos instaty- 
ma. Siuntėjas ima visa atsako
mybe. Didėjimas czekiu, draftu, 
vertybes popierių, pinigu in 
laiszkus civiliams ir komerci
nėms firmoms Vokietijoj drau
džiama, kaip ir korespondenci
ja kaslink Vokiszku “external 
assets” nors tik informacinio 
pobūdžio.

Pilniausias Adresas 
Reikalingas

Viskas siuneziama civiliams 
in Vokietija, pasztu, privalo 
turėti pilna varda ir pilna ad
resą gavėjo, gatves varda, bu
to numeri, miestą, pasztini dis- 
triko numeri, zona turi būti pa
žymėta, tik in Berlyną nereik 
pažymėti zona. “Box num
bers” gali būti užraszyti jeigu 
vardas savininko pažymėta. 
Niekad neadresuokit korespon
dencija “general delivery.”

Ypacz svarbu pažymėti pasz- 
tinio distrikto numeri civiliams 
Vokietijoj kas užtikrina greita 
iszsiuntimas isz Suvien. Vals
tybių ir greitesni pristatymu 
Vokietijoj. Kur distrikai pa
skirstyti in “a” ir “b,” adrese 
ta raide turi būti pažymet kaip 
13a arba 14b.

Kurie nežino pasztinio dis
trikto numeri Vokietijoj gali 
užklausti asmenų Vokietijoj, 
jie gali gauti tas informacijas

Siuntimas penicillin pasztu 
(oru, žeme ir parcel post) i a 
V o k i e t i j a d r a u d ž i a i n a. 
Spausdinta medžiaga Ameri

kos ir Anglijos Zonoms 
Spauzdinta medžiaga iki 4 

svaru 6 uncijų dabar gali būti 
pasiusta kaipo dovana in Ame
rikos ir Britu zonas, Vokietijoj, 
iszskiriant Berlyną. Jau nerei
kia pažymėti ‘‘noncommercial 
printed matter.”

Sekama medžiaga (spauzdin
ta) draudžiama — [a] medžia
ga kuri skleidžia arba garbina 
ultra-nacionalistines, militaris
tines, rasines arba pan-Vokisz- 
kas doktrinas; [b] medžiaga 
kuri piktai atakuoja bet kuria 
okupuojanezia jiega arba pik
tai kritikuoja Alijantu Kontro-i 
les Tarybos nusprendimus ar
ba veiksnius, arba kuri kursti- 
na riauszes arba sukilimus, ar
ba trukdo militares valdžios 
procesą; [c] medžiaga kuri 
stengia suskaldyti arba diskre
dituoti Jung. Tautas.
Laiszkai Ir Spauzdinta Medžia

ga Aklams.

“Braille” raszyti laiszkai in 
visas zonas Vokietijoj bus pri
imti iki 4 svaru ir 6 unciju, 'bet 
turi prisilaikyti prie paprastu 
patvarkymu. Spauzdinta me
džiaga aklams priimta iki 11 
svaru in visas zonas Vokietijot 
bet turi prisilaikyti prie visu 
patvarkymu.
Siuntimas 

Pasztu

MAŽIAU KARININ
KU VALDŽIOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

“Streptomycin 
Draudžiama

Siuntimas 
pasztu (oru, žemes

Marshall yra Amerikos Sekre 
torius. Ir jis daugiau intekmes 
turi negu Prezidentas Truma- 
nas, Kongresas ir Senatas sy 
kiu.

streptomycin ’ ’ 
ir parcel 

post) in Vokietija draudžiama.
GRAIKIJA, DODECANESE 

SALOS PARCEL POST

In Dodecanese Salas Parcel 
Post siuntiniu svoris padidin
tas nuo 11 iki 22 svaru. Parcel 
Post rata yra 14 centu už švara 
arba dali svaro. Dabar galima 
siusti daugiau negu viena siun
tini per sanvaite asmeniui.

Paszto administracija reko
menduoja, pataria maista 'ble- 
kutese, apsaugoti ji nuo žiur
kių.

VENGRIJA
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Francuzija — Dovanu Siunti
niai Belaisviams Francuzu 

Laikytiems

Francuzijos Paszto Adminis
tracija pranesza, kad dovanu 
siuntiniai isZsiusti isz Suvien. 
V alstybiu Vokiecziams-Karo 
belaisviams kartais netikslin
gai adresuoti. Ant voko reikia 
pažymėti “depot” bet ne “sa
nitary units” arba “labor 
camps” arba varda asmenio 
kuris samdo belaisvi.

Adresas turi susidėti isz pra
vardes, krikdzt.o vardo, belais
vio registracijos numero, “de
pot” numeriu, miesto ir depar
tamento. A$t siuntinio reikia 
užraszyti “ ostage Free” ir 
“Prisoner of war Parcel.” Tos 
visos informacijos turi būti pa-

del

yra 
yra:

Apdraudimas Parcel Post 
Siuntiniu Suspenduota.

Nuo Lapkriczio (Nov.) 1 d., 
negalima siusti apdraustus 
Parcel Post siuntinius in Ven
grija.

AIRIJA — Parcel Post

Parcel Post siuntiniai tik in 
Siaurės Airija gali sverti iki 
22 svaru, visur kitur Airijoj tik 
11 svaru. — C.

Admirolas R. K. Hillenkoet- 
ter yar virszininkas ir pirmi
ninkas Amerikos sznipu, szpie- 
gu ir žinovystes draugijų.

Leitenantas Generolas Bedell 
Smith yra karininkas, priguli 
prie armijos ir tuo paežiu sykiu 
yra musu Ambasadorius 
Rusijos.

Kiti karininkai kurie 
Amerikos Ambasadoriai
Admirolas Alan G. Kirk Belgi
joje, Brigados Generolas Frank 
T. Hines in Panama kraszta ir 
Generolas Thomas Holcomb 
ambasadorius Afrikoje.

Viso Amerikos Laivyno Ad
mirolas William D. Leahy yra 
pirmininkas ir virszininkas vi
so Amerikos Sztabo ir Prezi
dento Tarybos ir turi labai di
dele intekme ne tik ežia namie, 
bet ir Užsienyje.

Matyt kad nors Kongresas ir 
Politikieriai nori generolu, ad
mirolu ir taip karininku atsi
kratyti, bet vis be ju negali ap
sieiti!

ASZIKAS KERIBAS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

nėjo pas duris klaust: ar sunu, 
ar dukterį jei Dievas davė? 
Tiem atsakinėjo: szindi geriur- 
sez, (greit dažinosite.) Ir dėlto 
kad asz užgimiau, man davė ta- 
ji varda. Po tam jis paėmė ba
lalaika ir uždainavo.

— “Mieste Halape asz ge
riau miserka vyną, bet Dievas 
man davė sparnus ir asz atlė
kiau sziezion in tris dienas.”

Brolis Kurszud-beko, žmo
gus mažo proto, iszsitrauke 
durtuvą ir suriko:

— Tu meluoji! Kaip galima 
isz Halapo atvažiuot sziezion in 
tris dienas?

— JJž ka-gi tu mane nori

užmuszt? Tarė Aszikas. Daini
ninkai ypacz isz visu keturiu 
krasztu renkasi in viena vieta 
ir asz nuo jus nieko nereikalau
ju, tikekite manim ar netikė
kite.

— Tegul pradeda, sake jau
navedys, ir Aszik-Keribas. vėl 
uždą inavo:

— “Rytmetini laika per
leidau asz Arzinjanko lygumo, 
vidudieni perleidau mieste Ar- 
serume: priesz nusileidimą sau
les, buvau mieste Karšė, ir va
karinėm laike Tiflize. Allakas 
davė man sparnus ir asz atlė
kiau sziezion, duok Dieve, kad 
asz bueziau auka balto arklio; 
jis bego greitai, kaip szokikas, 
ant virves, nuo kalno in pakal
ne, isz pakalnes ant kalno. 
Vieszpats musu davė Aszikui 
sparnus ir jis parlėkė ant ves
tuvių Magul-Mageri. ”

Tada Magul-Mageri, pažinus 
jo baisa, mete medus in viena 
szali, o kinžalą in kita.

— “Tai taip tu dalaikei sa
vo prisiega, ’ ’ tarė tos drauge: 
Turbut sziandien tu busi moto
re Kurszud-beko?

— Jus nepažinote, o asz pa
žinau mylima man baisa, atsa
ke Magul-Mageri, ir paėmus 
žirklutes, ji prakirpo uždanga- 
la. Kada-gi pažiurėjo, ir iszties, 
pažino savaji Aszik- Keriba, tai 
suriko ir puolė jam ant kaklo 
ir abudu puolė be jausmu. Bro
lis Kurszud-beko puolė antqiu 
su kinžalu, norėdamas nudurt 
abudu, bet Kurszud-bekas su
laikė ji, tardamas:

— Nusiramink ir žinok, 
kas paraszyta žmogui ant kak
tos, jam gimstant, to jis nustos.

Atėjus in atminti, Magul- 
Mageri paraudonavo nuo gė
dos, uždengė veidą rankomis ir 
pasikavojo po uždangalu.

I — Dabar tikrai matyt, kari 
tu Aszik-Keribas, tarė jauna-’ 
vedys; bet paaiszkyk, kaip-gi 
tu galėjai in taip trumpa laika 
parkeliaut taip didele toluma?

— Del parodymo teisybes, 
atsake Aszik-Keribas; kardas 
mano perkirs akmeni; jeigu da 
meluoju sprandas mano bus 
plonesnis plauko. Bet geriausei 
atveskite man nerege, kuri jah 
septyni metai nematytu szvie- 
sos Dievo, ir asz sugrąžysiu jei 
regėjimą.

— Sesuo Aszik-Keribo, sto
vėdama priemenioj pas duris 
ir iszgirdus tokie kalba nubėgo 
pas motina.

— Motinėlė! Suklyko ji: tai 
tikrai brolis mano ir sūnūs ta
vo, Aszik-Kerib ! Ir, paėmus se
nuke už rankos, atvedė ja ant 
baliaus.

— Tada aszikas paėmė 
szmoteli žemes isz užanezio, su- 
mirkino ja vandeniu ir isztepe 
motinai akis, tardamas:

Žinokite visi žmones, kaip 
galingas ir didis Szv. Jurgis! Ir 
motina jo praregėjo. Po tam 
nieks nedryso priesztarauti tei
sybei žodžiu jo, ir Kurszud-be
kas atidavė jam be gineziu gra
žėjo Magul-Mageri.

Tada isz džiaugsmo, Aszik- 
Keribas tarė jam:

— Paklausyk, Kurszud-be- 
kai, asz tave suramysiu. Sesuo 
mano be 'blogesne tavo pirmu
tines mylėtinos; asz turtingas, 
ji turės ne mažiau sidabro ir 
aukso: ir taip imk tu.ja sau už 
moteri, ir butite taip laimingi 
kaip ir asz su savo brango Ma
gul-Mageri. GALAS.
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Aszikas Keribas

TURKISZKA PASAKA

(yENEI atgal, mieste Tiflize 
gyveno vienas turtingas Tur

kus. Daug Allahas davė jam 
aukso; bet brangiau aukso bu
vo jam Vienturte duktė, Magul- 
Mageri. Puikios žvaigždes ant 
dangaus, 'bet virsz žvaigždiu 
gyvena Aniuolai, ir jie da pui
kesni ; taip ir Magul-Mageri bu
vo puikesne už visas mergeles 
Tiflizo. Buvo ’taipgi Tiflize 
vargingas Aszikas-Keribas. Li
kimas jo buvo toks: Kad jis 
garbindamas senovės kareivius 
Turkestano, vaikszcziojo jis 
per vestuves palinksmint tur
tingus ir laimingus. Per vie
nas vestuves jis pamate Magul- 
Mageri ir jiedu pamylėjo viens 
kita. Mažai turėjo vilties Asz
ik-Keribas apturėti jos ranka 
per tai jis stojosi liūdnas, kaipo 
žiemos dangus. Sztai karta jis 
gulėjo sode po vinmedžiu ir už
migo. Tuom tarpu ėjo netolie
se Magml-Mageri su savo drau
gėms, ir viena isz ju, paregėjus 
mieganti Aszika (kanklininku) 
truputi atsiliko ir priėjo prie 
jo.

— “Ko tu miegi po vynme
džiu T ’ uždainavo ji. Kelkis ne- 
iszmaneli, tavo myletine eina 
netoliese.

Jis atsibudo, mergele nulėkė 
szalin, kaip pauksztele. Ma- 
gul-Makeri girdėjo jos daina ir 
pradėjo ja barti.

— Kad Tamsta žinotume! 
Atsake toji, kam asz dainavau 
daina, tai tamsta man butum 
dėkinga; tai tavo Aszik-Keri- 
bas.

— Vesk mane prie jo, tarė 
Magul-Mageri ir jodvi nuėjo. 
Paregėjusi jo nuliudusi veidą, 
Magul-Mageri pradėjo jo klau
sinėt ir ramyt.

-— Kaip man neliudet? At
sake Aszikas-Keribas, asz tave 
myliu, o tu niekados nebusi ma
noji!

— Praszyk mano rankos 
pas mano tęva, kalbėjo ji, ir tė
vas mano iszkels musu vestuve 
savais pinigais ir apdovanos 
mane tiek, kad mums dviemis 
užteks!

— Gerai, atsake jis, pade- 
kim. Ajak-Aga nieko nesigai
lės del savo dukters, bet kas ži
no, ar tu paskui man nepriszne- 
kesi, kad asz isz savo puses nie
ko neturėjau?

— Ne, mylima Magul-Ma
geri, asz padariau prisiega 
priesz savo duszia, žadu septy
nis metus keliaut po svietą ir 
surinkti sau turtą, arba žūti to
limuose tyruose. Jeigu tu su
tinki ant to, tai po praslinkimui. 
laiko, busi mano.
• Ji sutiko ant to, bet pridėjo: 
Jeigu jis ant paženklintos die
nos nesugrysz, tai ji liks moto
re Kurud-Deko, kuris jau senei 
jai perszasi.

Parėjo Aszikas-Keribas pas 
savo motina, apturėjo nuo jos 
palaiminima ant ^keliones, pa- 
bucziavo mažiuke sesute, pasi-

Lstorija apie “AMŽINA ŽV 
DA.” Jo kelione po svietą b 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co., 
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kabino per peti krepszi, pasi
remdamas ant keleiviszko kriu
kio, leidos iszmiesto Tiflizo. 
Ir sztai pasivijo ji karžygis: Jis 
žiuri; O tai kurszudbekas.

— Geros keliones! Preke

g TARADAIKA f

Norints daugelis varguoje, 
Bet yra ir tokiu, 

Ka per dien kaziruoje, 
Del keliu, ka einiki trauke, 

Tai jau net pirsztus 
pritrąuke.

Teisybe stato ne podaugeli, 
Ba daug statyti negali, 
Bet musza. ir doreluka, 

kaip papuola, 
O kada pralosze net 

pasikrato, 
Bėga namo, baisiai 

susiraukęs, 
Vietos neranda pinigus 

pratraukęs.
Ne vienam net galvoje 

osze,
Kaipdig vienam centui 

uždarbi prdldšže, 
Tai vyrucziai negerai, 
Jeigu kas turi proto 

mažai.
Ana sanvaite vienoje 

vietoje,
Du vyreliai grajino czipa, 

Isz pradžių nevos už dyka, 
Paskui state po penktuką, 
Paskui daugiau ir daugiau, 

Ant galo ir doreluka.
Sztai, abudu susirupcziavo, 

Vienas nuo kito per 
terla gavo, 

Tas velei ne apsileido,
Taip tai musu vyrai daro, 

Toki gyvenimą varo, 
Skaitymai jiems nerupi, 

O už kaziras lakupe tupi.
Nesitrauk) k, laikraszti 

skaityk, 
Busi sveikas,
Kaip reiks 

Kaip skaitysi, 
Ne dėjosi.

Dirsteleketi in tautu kitu, 
Visi laikosi gražiai.

Priderencziai.
() mes ar tai prie baro, 

Ar kur važiuojate, 
Visur pasielgime kiauliszkai, 

Ar tai gerai?
Mums vyrucziai Lietuvyste 

daug kasztuoje,
Dedame pinigus, o in vieno 

kiszeni važiuoje, 
Jokios naudos mums 

neatnesza, 
Viską szuo ant uodegos 

nunesza.
Asz sakau ir sakysiu, 
Jog czion Lietuvos ne 

padarysim, 
Kad ir visas pajiegas 

pastatysim.
Juk matot kokis sziandien 

malszumas vieszi, 
Kaip kvaraba tuosius 

patri jotus \iszneszi, 
t

jam Bekas, kur tu eini? Asz 
tavo draugas.

Nedėkingas buvo Aszikas sa
vam draugui, bet nėr ka daryt. 
Ilgai jie ėjo kartu, ant galo pa
mate priesz save upe. Nei til
to, ne brastos.

— Plauk pirma, tarė Kur
szudbekas, o asz paskui tave!

Aszikas nusimetė virszutines 
drapanas ir nuplaukė. Per
plaukęs žiuri atgal, o vargas! 
O galingas Alahai- Kurszud
bekas paėmė jo drabužius ir su- 
grvžo atgal in Tifliza, tiktai O ./ O 7

dulkes sukosi paskui ji per ly
gu lauka. Parjojės in Tifliza,, 
nesza drapanas Aszik-Kcribo 
pas jo sena motina.

— Tavo sunus nuskendo gi
lioje upeje, sako jis, sztai jo 
drapanos.

Su neapsakytu nuliudimu 
puolė motina ant drapanų my
limo sunaus ir laisto jas kar-
ežiom aszarom; paskui paėmus 
jas nunesze savo žadėtai mar- 
czai, Magul-Mageri.

— Mano sūnūs nuskendo, 
sake ji jei: Kurszud-bekas par
vežė jo drapanas: tu liuosa. Ma
gul-Mageri nusiszypsojo ir at
sake. Ne tikėk; tai vis iszgalvo- 
ta Kurszud-beko. Pirma praėji
mo septynių metu nei vienas 
nebus mano vyru. Ji paėmė nuo 
sienos,savo balaika ir tykei 
pradėjo dainuot daina vargin
go Aszik-Keribo.

Tuom tarpu keleivis atėjo 
basas ir nuogas in viena kaima. 
Geri žmones aprėdė ji ir paval
gydino, jis už tai dainavo jiems 
stebėtinas dainas. Tokiu budu 
jis ėjo isz kaimo in kaima isz 
miesto in miestą, ir garbe apie 
ji iszsiskirste visur. Pribuvo jis 
ant galo in Halafa. Paprastu 
'budu užėjo jis in viesz-nami, 
pasiprasze balalaika ir pradėjo 
dainuot. '•* ■ - - -* - »• ’-•t • a ji t< ■ Z .

Tuom laiku gyveno tam 
mieste, Pasza, labai mylintis 
dainininkas. Dauguma pas ji 
atvesdavo, bet ne vienas jam 
nepatikdavo. Jo tarnai pavarg
davo bėgiodami po miestą. Tik 
sztai, praeinant jiems pro viesz- 
nami, girdi jie stebėtina ‘baisa 
fenais.

— Eik su mumis pas auksz- 
ta Pasza, suriko jie, arba galva 
mums atsakysi.

— Asz žmogus liuesas, van- 
drauninkas isz miesto Tiflize, 
sako Aszik-Keribas, norėsiu ei
siu, norėsiu neisiu, dainuoju 
kai pasitaiko, ir jusu Pasza ma
no he virszininkas. Bet, nežiū
rint to, ji pagriebė ir nuvede 
Paszui.

Dainuok, tarė Pasza; jis už
dainavo. Ir toje dainoje jis, 
garbino savo brange Magul- 
Mageri, ir ta daina taip patiko 
iszmintingam Paszai, kad jis 
pasiliko pas save varginga 
Aszik-Keriba. Pabiro jam sida
bras ir auksas, sužibo ant jo 
brangus rubai. Laimingai ir 
linksmai pradėjo gyventi Asz
ik-Keribas ir stojosi labai tur
tingas. Ar užmirszo jis savo 
Magul-Mageri, ar ne, ne žinau, 
bet laikas greit slinko. Paskuti-

Kaip ant saito vedžiojo, 
Pinigus nuo mus viliojo, 
Daugiau mus neprigaus,

Szipga po nosia gaus 
Geriau dolerius kaip 

galėdami rinkime, 
“Saule” užsiraszia skaitysime, 
Ba jeigu “Saules” neužsira- 

szysite,
Ir ne skaitysite, 
Gero neturėsite,

Isz vargo neiszeisite!

Kojos Kareiviams

Daktaras Paul B. Mag- P
nuson, naujai paskirtas Par- 
gryžusiu Kareiviu Admin
istracijos daktaru, peržiūri 
visas saitas padarytas kojas 
del kolieku, loszu kareiviu 

uis metas greit turėjo pasibaigt 
o jis visai nesirenge ant isziva- 
žiavimo. Gražioji Alagul-Mage- 
ri, pradėjo neužsitiket. Tuom 
tarpu keliavo vienas prekejas 
su prekėms isz Tiflizo, su ketu
rioms deszimtems verbliudu ir 
80 nevalninku. Szaukesi ji ta 
preke ja pas save ir duoda jam 
auksini bliuda. “Imk tu ta 
bliuda,” sako ji, ir in koki tik
tai tu miestą pribusi, iszstatyk 
ta bliuda savo krautuvei ir ap- 
garsyk visur kad tas, kuris pri- 
sipažis tam bliudui savininkas, 
ir darodis tai, gaus ji ir, dadecz 
ka svarumu aukso.

Iszkeliavo prekejas, visur 
pildinejo prisakyma Magui- 
Mageri, bet niekas neprisipa
žino savininku auksinio bliudo. 
Jau jis pardavė1 visas savo pre
kes ir tekeliavo su likusais iii 
Halafa. Apgarsino jis visur 
praszyma Magul-Mageri. Isz- 
girdes tai, Aszik-Keribas atbė
go in karavano krautuve, ir ma
to auksini bliuda krautuvei 
Tifliszko prekejo.

— Tas mano, sake jisai, pa
griebęs ji rankomis.

— Tikrai tavo, tarė preke
jas asz pažinau tave, Aszik-Ke- 
ribai. Eik kuogreieziausei in 
Tifliza, tavo Magul-Mageri lie
pė tau pasak) t, kad laikas bai
gėsi, ir jeigu tu nepribusi ant 
paskirtos dienos, tai ji isztekes 
už kito.

Su persigandimu Aszik-Ke
ribas susiėmė sau galva, likosi 
tiktai trvs dienos lyg paženk- 
liūtai va landai. Vienok jis sėdo 
apt arklio, paėmė su savim 
krepszi su auksinais pinigais ir 
iszjojo nesigailėdamas arklio. 
Ant galo nuvargintas bėgimas 
puolė negyvu ant Arzinjano 
kalno, ka tarpe Arzinjano ir 
Arzerumo miestu. Ka jis galėjo 
daryt? Nuo arzinjano iki Tifli
zo du menesei keliones, o liko 
tiktai dvidieni.

— Aliuliai galingas, suszu- 
ko jisai, jeigu, tu man ne padė
si tai nėr kaman ant žemes pra
dėti! Ir nori jisai pulti nuo 
augsztos prapulties. Sztai pa
regėjo jisai apaezioj žmogų ant 
balto arklio, ir girdi, garsu bal- 
S3.

— “Jaunikaiti, ka. tu nori 
daryt ? ’ ’

— Noriu numirt, atsake 
Aszikas.

— Nulipk-gi sziczion, o jei 
ne, asz tave užmusziu.

— Aszikas nusileido szeip 
taip nuo skale,L Skubykis pas
kui mane,, tarė įgarsiu karžygis.

— Kaip as|: galiu su tavim 
suspet, atsake Aszik, tavo žir
gas lekia kaip vejas, o asz ap- 
sunkintas maisza.

— Teisybe. Pakabyk-gi sa-
i

Washington, D. C. Dakaras 
Magnuson buvęs Northwes
tern Daktaru Universiteto 
mokytojas užima vieta kuria 
apleido Daktaras Paul R. 
Hawley, Sausio pirma diena.

vo krepszi prie mano balno ir 
skubinkis.

Pasiliko. Aszik-Keribas nors 
ir stengėsi kaip tiktai galėda
mas bėgt.

— Ko-gi liekiesi? Paklausė 
karžygis.

— Kaip-gi asz galiu su ta
vim suspėti, tavo žirgas smar
kesnis už minti, o asz jau pa
vargęs.

— Tiesa. Sesk-gi užpakali 
manės ant mano arklio ir pasa
kyk visa teisybe kur tau reik 
keliaut?

Noriu keliaut in Arzeru- 
ma.

— Užsimerk.
Jis užsimerke. Dabar atsi

merk. Žiuri Aszikas, priesz ji 
baltuoje murai ir žiba bokšztai 
Arzerumo. Kaltas Aga pasakė 
Aszikas, asz nesimylejan, asz 
norėjau, kad man reik in Nar
sa. Tai, tai-gi! Atsake ricie- 
rius, asz tave perspėjau kad tu 
sakytum tiesa: Užsimerk-gi 
vėl. Dabar atsimerk, atšakias 
pats savim netiki, kad tai Kur
sas. Jis puolė ant keliu ir ture:

Kaltas esmu, tris kartus 
kaltas yra tavo nevalninkas 
Aszik-Keribas: bet tu pats ži
nai, kad jeigu žmogus pradėjo 
meluot isz ryto, tai turi meluot 
iki vakarui. Man isztikruju rei
kė in Tifliza.
—Koks tu netikės! Tarė 

ruszcziai ricierius; bet ka da
rysi, dovanoju tau. Užsimerk- 
gi. Dabar atsimerk, dadejo jis 
po trumpai valandai. Aszikas 
suriko isz džiaugsmo: Jei buvo 
ties vartais Tiflizo. Pasakęs 
szirdirigai dekavone ir paemes 
savo krepszi nuo balno Aszik- 
Keribas tarė ricieriui: Aga, 
turbut geradejyste tavo galin
ga, bet padaryk da didesne. Jei
gu asz dabar pradėsiu apsakin- 
ti, kad in viena diena pribuvau 
isz Arzinjano in Tifliza, manim 
nieks netikės: Duok man koki 
nors darodyma.

— Pasilenk tarė tas nusi- 
szypsoojes: paimk isz po kojos 
arklio-szmotuka žemes ir insi- 
dek sau už a n ežio, ir tada jeigu 
netikės te is v bei žodžiu tavo, tai 
jialiepk pas save atvesti nerege 
kuri septyni metai jau tokiam 
padėjime, patrink jei akis ir ji 
paregės. Aszikas paėmė szmote- 
li žemiu isz po nago balto ark-

OU Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigą 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalaujb 
kožna doleri. ACZIU!

“Saules” Redyste.

lio, bet tiktai jis pakele galva, 
riecierius ir arklys isznyko. Ta
da jisai dasiprotejo savo dva
sioje kad geradejas (spekunas) 
buvo ne kas kitas, kaip Szv. 
Jurgis.

Tiktai vėlai vakare, Aszik- 
Keribas surado savo narna. 
Barszkina jis duris drebanezia 
ranka, tardamas:

— Ana, ana (.motin), atida
ryk! Asz Dievuje sveczes, alka
nas, ir suszales: meldžiu del pa- 
kelevingo tavo sunaus, inleis- 
kite mane. Silpnas balsas senu
kes atsake jam:

— Del nakvynes yra namai 
turtingu ir stipriu: yra dabar 
mieste veselijos, eik tenai, ten 
gali praleist nakti smagei.

— Ana (motin), atsake jis, 
asz czionai nei vieno pažysta
mo neturiu, ir dėlto atkartoju 
mano meldimą: Del pakelevin- 
go savo sunaus, inleisk mane! 
Tada sesuo jo sako motinai:

— Motin, asz pakilsiu ir 
atidarysiu jam duris.

— Netikele! Atsake senuke, 
tu gatava priimt jaunus žmo
nis, i]- vaiszyt juos, dėlto kad 
sztai jau septyni metai, kaip 
asz nuo aszaru netekau regėji
mo. Bet duktė, nepaisant jos 
rugojimams, atsikėlė, atidarė 
duris ir inleido Aszik-Keriba. 
Pasakęs paprasta, pasveikini
mą jis atsisėdo, ir su paslaptu 
szirdies bangavimu pradėjo 
dairytis. Ir mato jis: ant sienos 
kabo apdulkejas krepszis jo 
saldžei-garsingojLhalalaika.

— Kas kabo pas jus ant 
sienos ?

— Žingeidus tu šveczias at
sake ji, užteks ir to, kad tau 
duos szmoteli duonos, ir rytoj 
iszleis tave su Dievu.

— Jau asz sakiau tau! At
siliepė jis, kad tu mano tikra 
motina, o tai sesuo mano, ir dėl
to meldžiu paaiszkint man, kas 
tai kabo ant sienos?

— Tai balalaika, talalaika, 
atsake senuke piktai, netikėda
ma juo.

O ka tai reiszke balalai
ka?

— Balalaika tai reiszke, 
kad ant jos grajiji ir dainuoji 
dainas. Ir praszo Aszik-Keri
bas kad ji pavelytu seserei nu
imt balalaika ir parodyt jam.

— Negalima, atsake senu
ke, tai balalaika mano nelai
mingo sunaus. Sztai jau septy
ni metai ji kabo ant sienos ir ne 
viena gyva ranka jos nepajudi
no. Bet sesuo jo stojo, nuėmė 
nuo sienos balalaika, ir padavė

Madinga Skrybėlaitė

Daniel Loreski isz Pitts
burgh, Pa., yra tik penkioli
kos metu amžiaus, bet jau ge
rokai pragarsėjo kaipo ma
dingu skrybelaicziu kurias 
ir iszgalvojas. Jis ežia rodo 
viena tu savo nauju ir ma
dingu skrybelaicziu. Dau
guma musu moterėliu vis 
žiuri in Paryžių del savo ma
dų, kur viskas kitoniszka 
kad ir nežmoniszka. 

jam. Tada jis pakele akis in 
dangų ir sukalbėjo tokia mal
da.

— O galingas Allah! Jeigu 
asz turiu pasiekti savo reika- 
laujema daiktą tai mano sep- 
tinstriune balalaika bus taip- 
pat bistri, kaip toje dienoje, 
kada, asz paskutini karta ant 
jos žaidžiau! Ir jis sudavė per 
varines striunas ir Striūnos su- 
tinkanezei suszneko; ir jis pra
dėjo dainuot.

— Asz vargingas Kerib pa- 
kelevingas, ir žodžei mano var
gingi, bet galingas Szv. Jurgis 
padėjo man nulipti nuo staeziu 
skalu. Nors asz ir vargingas, 
ir vargingai mano žodžei, pa
žink mane, motin, savo pakele- 
vinga. Po to motina jo užrau
dojo ir klausė jo:

— Kaip tave vadina.
— Radysz (t.y. prastas) at

sake jis. Viena syki sakyk, kita 
syki klausyk, Radysz, pasakė 
ji: savo kalboms sudraskei szir- 
di mano ant szmoteliu. Pereita 
nakti sapne maeziau, kad ant 
mano galvos plaukai pabalo. 
Sztai jau asz septyni metai ne
tekau regėjimo nuo aszaru. Pa
sakyk tu man, kuris turi jo bai
sa, kada mano sūnūs pareis. Ir 
du kart su aszaromis ji paantri
no jam praszyma.

— Per niek jis vadinosi sa
ve jos sunumi, ‘bet ji netikėjo. 
Ir praėjus kiek laiko, jis pra
szo.

— Pavelykie, motinėlė, pa
imt balalaika ir eit: asz girdė
jau czion netoli yra veselija, se
suo mane nuves. Asz dainuosiu 
ii- grajisiu, ir viską, ka gausiu 
parnesziu sziezion, ir pasidaly
siu su jumis. Nepavelysiu, atsa
ke senuke, nuo to laiko nėr ma
no sunaus, jo balalaika neiszei- 
tinejo isz namu.

— Bet jis pradėjo prisiega- 
vot, kad ne pagadys ne viena 
striuna. O jeigu nors viena 
Striūna nutruks, tarė Aszikas 
tai atsakysiu savo turtu.

Senuke apeziupinejo jo krep
szi, o dažinojus kad jis pripil
dytas pinigais atleido ji. Nuly- 
dejus ji iki turtingo namo, kur 
uže veseile sesuo likosi pas du
ris, paklausyt kas bus.

Tame name gyveno Magul- 
Mageri, ir ta nakti ji turėjo lik
ti motere Kurszud-beko. Kur
szud-bekas baliavojo su gimi
nėm ir prieteleis, o Magul-Ma
geri, sėdėdama už puikio už
dangalo su savo draugėms, lai
ke vienoj rankoj stiklą su me
dum, o kitoj asztru kinžalą 
(durtuvą), ji prisiekė numirt 
pirma, ne kaip prilenkt galva 
savo ant snukio Kurszud-beko. 
Ir iszgirdo ji isz uždangalo, kad 
atėjo nepažinstamas kuris tarė:

— Sėliam aleikium! Jus' 
czion linksminatės ir balevoja- 
te, tai pavelykite man, vargin
gam pakelevingui, sėst su ju
mis, ir už tai asz jum padainuo
siu daina.

— Kodėl ne? Pasakė Kur
szud-bekas czion turi but inlei- 
džiami dainininkai ir szokikai, 
dėlto kad czion veselija. Padai- 
nuok-gi ka nors Aszik, daini- 
ninkai, ir asz tave atleisiu su 
pilna sauja aukso.

— Tada Kurszud-bekas pa
klausė jo:

— O kaip tave vadina ke
leivi? Szindi-gerursez (greitai 
dažinosite).

— Kas tai per vardas? Su
riko tas su juoku: asz pirma 
karta girdžiu.

— Kada motina mano buvo 
neszczia ir kentėjo gimdant, 
tai daugumas kaimynu ateiti-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
—* Petnyczioj pripuola Szv. 

Katarinos.
— Su'batoj Szvento Valen 

tino.
— Kita sanvaite czvertis 

meto, pasninkas: Seredoj, Pet
nyczioj ir Subatoj.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola 1-ma Gavėnios Nede- 
lia: Panedelyje Szv. Julianos, 
taipgi ta diena 1918 metuose 
Lietuvos Valst. Taryba Vilniu
je paskelbė “Lietuvos Nepri- 
klausomylbe, ’ ’ taipgi ta diena 
1927 m., Vilniuje mirė Lietuvos 
patriotas gydytojas Jonas Ba- 
sanaviczius; Utarninke Szv. 
Flavijono; Seredoj Szv. Sime
ono, taipgi pasninkas; Ketver
ge Szv. Gabino; Petnyczioj Szv. 
Elen cherio, taipgi pasninkas; 
Su'batoj Szv. Popino, taipgi 
pasninkas.

— Sena gyventoja Marga- 
reta Macieuniene, nuo 534 W. 
Centre Uly., numirė lUtarninke 
6:05 valanda ryte. Velione sirgo 
tik dvi sanvaites. Po tėvais va
dinosi Margareta Sunkinto. Gi
mė Lietuvoj isz Prieniu. Atvy
ko in Amerika 48 metai atgal. 
Prigulėjo prie Szvento Juozapo 
parapijos ir Szv. Magdalenos, 
Szv. Ražancziavos, Saldžiauso 
Szirdies ir Szv. Pranciszkaus 
draugijų. Josios vyras Ignac 
mirė 11 metu atgal. Paliko di
deliame nuliudime, du sunu ir 
viena dukteri: Vinca Kisielių 
isz Atlantic City, N. J., Juozą 
mieste ir Teofilą namie ir du 
anūkus, taipgi dvi seserys: Ma
rijona Masczinskiene, Shenan
doah ir Gertruda Lukaseviczie- 
ne mieste, du įbrolius; Motiejus, 
Elizabethtown ir Jurgi Lietu
voje. Laidotuves invyks Suka
toj su apiegomis Szv. Juozapo 
'bažnyczioje 9-ta valanda ryte, 
ir bus palaidota in parapijos 
kapines. Graborius L. Tras- 
k.auskas laidos.

— Ponia Helena Drauge- 
liene isz Shenadoro, lankėsi 
mieste su reikalais, ir prie tos 
progos atlankė ir 1 ‘ Saules ’ ’ re
dakcija, atnaujinti prenumera
ta del savo tėvelio p. Mat. Skra- 
bulio, kuris yra musu skaityto
jas per daugelis metu. Szirdin- 
gai acziu už atsilankymu.

Shenandoah, Pa. — John 
Shedlass, nuo 400 W. Atlantic 
"Uly., likos sužeistas in galva 
per nupuolimo anglies Maple 
Hill kasyklose.

— Augustas Mizzera isz 
miesto gydosi Ashland ligonbu- 
teje.

— Martynas Stepulaitis, 
angliakasis isz William Penn, 
likos pavojingai sužeistas per 
troka, laike darbo Shen-Penn 
stripiniu. Varytojas troko ne
matė kaip Stepulaitis stovėjo 
užpakali troko, tom syk paleido 
troka atgal ir pataikė in nelai
minga angliakasi, kuris likos 
sužeistas in nugara, strenkaulio 
ir vidurius. Gydosi Locust M t. 
ligoributeje.

— Viktoras Akelaitis nuo 
224% W. Lloyd Uly., kuris li
kos priimtas in Ashland ligon- 
Ibute del gydimo pereita Suiba- 
ta, numirė Seredoj popiet. Ve
lionis gimė Lietuvoj, atvyko in 
Amerika būdamas jaunas vyru
kas in New Philadelphia, o apie 
16 metu atgal persikraustė in 
Shenadoryje. Buvo angliakasis, 
ir kitados dirbo prie Maryd ka
syklose. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Jo visi gimi- 
Įies gyvena Lietuvoje. Laidos 

Petnyczioj, isz Graboriaus 
Cziakausko koplyczios 8-ta va
landa su apiegomis Szv. Jur
gio 'bažnyczioje 8:30 valarida. 
ryte ir parapijos kapines.

— Lietuviu Moterų Kliu
kas isz Schuylkill pavieto turė
jo savo susirinkimą Utarninko 
vakara, Juraiczio svetainėje. 
Kliu'bas nutarė laikyti Kart 
Parte Kovo (Mar.) 31-ma die
na, ir bus laikomas V.F.W. sve
tainėje Frackvilleje. Kliubas 
paaukavo $25 del “March of 
Dimes” Vajo taipgi $10 del 
Raudono Kryžiaus. Kitas susi
rinkimas bus laikomas Kovo 
(Mar.) 9-ta diena Eagles Sve
tainėje Mahanoy City.

— Lietuvos Laisves 30 Me
tu Sukaktis, Nedelioj, Vasario 
(Feb.) 15-ta diena, Bažnytine 
je Svetainėje bus bendras Lie
tuvos Nepriklausomybes 30 me
tu. Paskelbimo sukaktes minė
jimas, kuri rengia Susivien. 
Lietuviu Am., 23 kuopa ir Ame
rikos Lietuviu Tarybos skyrius 
ir visos vietines draugijos. Nu
matoma turėti gerus Kalbėto
jus ir gražiu Dainų Programa. 
Apylinkes miestelei jei ta die
na neturite panasziu parengi
mą, tai praszome dalyvauti mu
su parengime Shenadoryje. Tas 
Lietuvos Nepriklausomybes 
Szventes Minėjimas invyks Ne
delioj, Vasario (Feb.) 15ta die
na, Szvento Jurgio parapijos 
svetainėje, 7:30 valanda vaka
re. Visi vietiniai ir apylinkes 
Lietuviai kvieczami dalyvauti 
Prakalbose ir laikiu atvykti, 
nes programas prasidės 7:30 
valanda vakare. Inžangos nėra. 
Kvieczia Komitetas.

VASARIO
SZESZIOLIKTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

stalo nesodina; tankiai badas 
primarina.

Amerikos bilijonai del pa- 
szelpos plaukia in Europa, bet 
“Lietuvos ir Lietuviu nepasie
kia!”

Amerikoos galiūnai sutiko, 
ar nors nieko nesake kai Rusi
ja pasisavino Pabaltijos krasz- 
tus. Amerika su Anglija Rusi
jai atidavė “Lietuva,” taip 
kaip mudu susitikę ubaga ant 
ulyežios, asz tau sakycziau: 
‘ ‘ Asz parodysiu savo kriksz- 
czioniszka mielaszirdyste ir szi- 
tam nabagui atiduosiu tavo 
palta. ’ ’

\ _  __ _

Lietuviai, gyvendami nepri- 
klausomingoj Lietuvoj pasiti
kėjo ant savo jiegu, savo valdi
ninku, savo armijos ir ant savo 
galybes. Nors retai kada Lietu
vos valdininkai tikrai atstova
vo ar atvaizdavo savo žmones.

Kai antras karas iszkilo Lie
tuva atsidūrė tarp kūjo ir prie
kalo, tarp Vokietijos ir Rusijos 
ir vis tikėjosi kad ji iszliks toje 
pusiausvyroje. Sovietu nelais
vėje, Lietuviai iszgirdo kad Vo
kietis prie pat rubežiaus ir kad 
Sovietai jau isz Lietuvos trau
kiasi. Visi sukruto, nes ežia jau 
viltis.

Bet nabagas Lietuvis tuoj aus 
pamate kad skirtumas tarp tu 
dvieju velniu buvo tik kad vie 
nas rudas, kitas raudonas.

Po karo, kai visi pradėjo per
gale girtis ir savo žuvusius 
skaitytis, Lietuvos visa viltis 
buvo tose konferencijose, tame 
Atlanto Cziarteryje. Roosevel-

tas bus Lietuvos iszganytojas. 
Niekas neklause keliu raszyto- 
ju kurie pradėjo raszyti ir sa
kyti kad nieko gero isz tu kon
ferencijų, isz tu cziarteriu ne
bus. Visi juos už durnius laike.

Konferencijos užsibaigė, 
cziarteriai buvo sudaryti ir pa- 
siraszyti, delegatai parvažiavo 
namo ir Lietuva pasiliko po 
Stalino mielaszirdinga priežiū
ra. Lietuvos klausimas visai 
nebuvo nei neiszkeltas tose 
konferencijose.

Valdininkai pabėgo, savuo
sius apleido; vadai nežinojo 
kur vesti, ar patys in sauges
nius krasztus iszgurmejo, kon
ferencijos užsibaigė, Roosevel- 
tas iszganytojas neiszgane, ne- 
iszgelbejo, Tautu Sanjunga nie
ko nesujunge. Paskutine viltis 
jau užgeso.
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Dabar liko vien tik malda, 
vien tik tas kryželis kuris taip 
gražiai visus laukus Lietuvoje 
pamargindavo ir Lietuvius in 
malda ragindavo.

Lietuvis kuris sziandien ne
tiki in Dieva, negali turėti jo
kios vilties!

Kai po pirmojo pasaulinio 
karo Lietuva tapo laisva ir ne
priklausoma, visi Lietuvos ir 
Amerikos Lietuviai tuoj aus 
szoko ir pradėjo girtis ir di
džiuotis kad per j u darba, pra
kalta ir intekme Lietuva tapo 
nepriklausoma.

Pasipūtė Lietuvos neva-did- 
vyriai, valdininkai ir karinin
kai nuodugniai aiszkino kaip 
jie iszkovojo savo krasztui lais
ve.

Iszeivijos Lietuviu vadai 
taipgi neužsileido ir nenutyle- 
jo, bet aiszkino kaip j u intekme 
ir Amerikos doleriai Lietuva 
iszlaisvino.

O tikrumoje, nei vieni nei ki
ti ežia jau tiek daug’ nenuveiks. 
Tik reikia pažiūrėti kaip Ame
rika su Francuzija taikė su
tverti pasiausvyra Europoje, 
ypacz tarp Vokietijos ir Rusi
jos po ano karo, ir suprasime 
kad Amerikos valdžia, per Vil- 
sona visa tai tenai taip sutvar
kė, ne už tai kad kas nors Lietu
vos pasigailėjo, bet už tai kad 
tame pasaulio kraszte reikėjo 
sudaryti kelias mažas tautas 
tarp didžiųjų, kad didžiosios 
per greitai negalėtu susidurti 
ar susikirsti.

Vieni tokias aplinkybes pa 
vadins giliuku ar laime ; kiti to 
kiose aplinkybėse pamatys Die
vo Apvaizda ir dangiszka tvar
ka. Kaip mes tokias aplinky
bes iszsiaiszkinsime pareis kaip 
mes tikime ar netikime.

Bet nežiūrint kaip mes steig- 
simies iszaiszkinti, visi mes tu
rime prisipažinti kad ežia mu
su jiegos ar Lietuviu Lietuvoje 
jiegos mažai ka tada reiszke ir 
da mažiau sziandien reiszkia.
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NAUJI METAI
JAU SENEJA

ta liepsnoja, tai jeigu ne szian
dien tai rytoj ir musu kareiviai 
susikirs su vienu ar kitu prie- 
szuir bus kraujo praliejimas. 
Nedaug reikia kraujo pralieji
mo inpykinti visus Amerikie- 
czius. Vienas kitas Amerikietis 
kareivis prie kurio rubežiaus 
kris, krauja pralies; Amerikos 
laikraszcziai daug atramento 
iszlies ant savo pirmojo pusla
pio ir visi Amerikiecziai bus 
pasirengė kam nors atkerszinti.

Czia namie mes nesupranta
me ka tai reiszkia dabar būti 
visu krasztu, visu tautu vadas. 
O mes ta vadovyste turime pri
imti ar norime ar nenorime.

Ir czia namie neviskas tvar
koj. Pragyvenimo paszieliszkas 
brangumas. Valdžia ir kraszto 
taryba dabar labai susirupinus 
apie ta branguma.

Valdininkai Washingtone 
vieszai nieko nesako, bet tarpu 
saves prisipažinsta kad visam 
krasztui butu geriau jeigu butu 
nors maža bedarbe, jeigu keli 
milijonai darbininku neturėtu 
darbo.

Valdžia rengiasi priversti 
bankas sustabdyti daug pasko
lų ir pasilaikyti daug daugiau 
pinigu bankose. Kai bus ma
žiau kapitalo, bus mažiau dar
bu, kai bus mažiau darbu, bus 
mažiau pinigu, kai bus mažiau 
pinigu, bus mažiau pirkimo ir 
pardavimo, kai bus mažiau biz
nio, bus pragyvenimas pigesnis.

Bet czia baisiai pavojingas 
žingsnis. Kai valdžia pradės in- 
vesti nors maža bedarbe, kas ži
no ar valdžia gales nustatyti 
kaip toli ta bedarbe gali nueiti?

O tuo paežiu laiku, darbinin
ku unijos jau trecziu sykiu rei
kalauja daugiau mokesties. Al
gos pakils, pragyvenimas pa
brangs. Tas užburtas algų ir 
kasztu risis vis toliau ir giliau 
in bedugne.

Viskas brangs nors per sze- 
szis menesius. Po tam sunku 
pasakyti kas bus!

Jeigu kaip sako, kad taksos 
bus sumažintos per kokius ke
turis bilijonus doleriu, tai vis
kas labiau ir greieziau pa
brangs. Nes tada žmones dau
giau pinigu turės; o juo dau
giau pinigu randasi in paprasto 
darbininko kiszenius, juo la
biau viskas pabrangsta.

O didžiausia nelaime yra tai 
kad sziais metais bus Preziden
to rinkimai. Nei vienas politi
kierius nedrysta per garsiai isz- 
sižioti, nenori žmones inpykin
ti ar prieszu pasidaryti. Už tai 
Washingtone dabar nieko taip 
jau gero ar svarbaus nebuvo ir 
nebus nutarti iki po rinkimu.

Biznis visiems vis geras, bet 
matyti kad jau tas biznis nėra 
geras. Biznieriai ir fabrikantai 
daug uždirba, bet jiems dau
giau kasztuoja ir kasztuos tai
sytis savo maszinas, fabrikus, 
pirktis kito tavoro. Jie, kaip 
darbininkai daug uždirba, bet 
daugiau praleidžia.

Isz viso to matyti kad ateitis 
nekokia, kad rytojus mažai ka 
gero prižada. Užsienyje nema
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sziomis dienomis ta ateitis kaip 
ir tas rytojus mums nieko gero 
neprižada, bet rodo kad viskas 
eina riestai, kad rytojus gali at- 
neszti juodas dienas.

Isz visu pusiu Užsienyje gre
sia visiems pavojus. Tie susi
kirtimai konferencijose, tie 
viens kitam pasiprieszinimai 
prekyboje, biznyje, politikoje 
ir rubežiu sargyboje nieko ge
ro niekam nevelina. Isz tokio 
nesusipratimo ir susikirtimo 
labai greitai gali iszkilti gais
ras, karas.

Francuzija ant bedugnes 
kraszto stovi. Revoliucija, suki
limas yra ežia rengiamas del 
szio pavasario. Komunistai pir
miausiai stengsis laimėti per 
rinkimus. Jiems nepasiseks. 
Generolas de Gaulle vieszai vėl 
pasirodys ir užims Premieriaus 
vieta. Komunistai sukils priesz 
ji ne su balsais ar votais, bet su 
ginklais. Generolas de Gaulle 
jiems atsakys ne su prakalbo
mis bet su anuotomis. Jis Ko
munistus sumusz ir iszguis isz 
valdžios.

Francuzijos bėdos yra ir 
musu bėdos. Mes remsime Ge
nerolą de Gaulle. Generolas de 
Gaulle mums nepatinka, bet 
mes neturime isz ko pasirinkti.

Tas pats ir Italijoje. Straikos 
ir buntai tai tik pradžia tos 
revoliucijos kuria Komunistą 
tenai rengia. Amerikos valdžia 
yra davus savo žodi kad Ame
rika rems Italijos valdžia 
priesz Komunistus. Italijos bė
dos ir musu bėdos, nes remti ta 
valdžia reikia pinigu, Amerika 
duos tuos pinigus, o Amerikai 
duoda pinigus Amerikiecziai 
kurie taksas moka.

Graikijos valdžia trupėją ir 
silpnėja. Sukilėliai Komunistai 
Graikai su Rusijos pagelba vis 
kamuoja ir vargina Graikijos 
armijas. Amerika stengiasi 
Graikijos armijas sustiprinti, 
joms padėti, bet mažai ko gero 
isz to matosi.

Trieste mieste jauni vyrukai 
Amerikiecziai kareiviai, be jo
kio patyrimą ant karo .lauko 
stengiasi palaikyti tvarka. Jie 
isz visu pusiu yra apsupti ke
lis sykius galingesniu armijų.

Szvento  j e Žeme Arabai rieja
si ir peszasi su Žydais. Ameri
kiecziai užjauezia Žydus ir 
jiems net paszelpa siunezia. Bet 
Amerikiecziai biznieriai stoja 
už Arabus, nes Arabu aliejus 
yra mums labai reikalingas. 
Szitie susikirtimai tarp Arabu 
ir Žydu gali labai greitai pa
virsti in atvira ir viesza kara, 
kuri Amerikos pinigai remtu 
isz abieju pusiu. Jeigu Ameri
ka pasiunstu savo kareivius in 
Palestina, tai ir Rusija du ar 
tris sykius tiek pasiuns.

Isz viso to labai aiszku, kad 
kai musu kareiviai stovi ant 
tiek daug fruntu kur neapykan

tyti taikos, namie nematyti 
tvarkos.

Žinoma, viskas gali visai ki
taip būti ir invykti, ir visas mu
su pranaszystes szuva ant uo
degos gali nusineszti. Yra sa
koma kad žmogus szaudo, bet 
Ponas Dievas kulkas gaudo, bet 
kiek dabar galima isz laikrasz- 
cziu iszsiskaityti ir paprastu 
protu suprasti tai szitaip gali 
būti, o gali būti ir kitaip. Bet, 
kaip bus, taip, visiems reikia 
su atsarga jeigu ne su baime 
žiūrėti in ateiti.

GAZOLINO IR 
ALIEJAUS TRŪKSTA
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bintis su tais fabrikais. Jis sa
ko kad Amerika gali per pen
kiolika ar per dvideszimts me
tu statytis tuos fabrikus del 
aliejaus isz anglių. Jis sako, 
kad tik jeigu karas iszkiltu, 
Amerikai prireiketu tokio alie
jaus.

American Petrolium Insti
tute sako kad aliejaus fabri
kantai jau dabar pasirenge in- 
kiszti keturis bilijonus doleriu 
del padidinimo ir paplatinimo 
savo aliejaus fabriku. Bet jie 
taipgi sako kad toks darbas ims 
kelis metus.

Visi fabrikantai kuris gami
na aliejų sako kad aliejaus yra 
gana po žeme, bet nėra gana 
fabriku ta aliejų pagaminti; ir 
jie sako kad didžiausia kliūtis 
yra kad jie negali gauti gana 
geležies ir plieno del tu nauju 
fabriku.

1947 metuose daug daugiau 
žmonių, biznierių ir fabrikantu 
vartuojo aliejų ir gazoliną negu 
anglis. Tai pirmutinis sykis 
kad taip buvo. O sziais metais 
daugiau žmonių insides peczius 
ir ims vartuoti aliejų vietoje 
anglių. Dabar daugiau aliejaus 
yra suvartuojama Amerikoje 
negu guvo per kara kai armija 
ir laivynas tiek daug reikalavo. 
Dabar aliejaus fabrikai paga
mina apie penkis milijonus ir 
tris szimtus tukstaneziu bacz- 
ku aliejaus in diena. Tai reisz
kia dvylikta nuoszimti daugiau 
negu per kara, o vis negana.

Dabar visi ūkininkai vartuc- 
ja visokias maszinas kurioms 
reikia aliejaus ir gazolino.

Dabar randasi ant musu ke
liu ir vieszkeliu septyni milijo
nai daugiau automobiliu negu 
buvo priesz kara.

Geležinkeliai ima visur var
tuoti aliejaus del trukius, inži- 
nus vietoje anglių.

Armija ir laivynas reikalau
ja vis daugiau ir daugiau alie
jaus ir gazolino. Eroplanams 
reikia baisiai daug gazolino ir 
vis daugiau geriausio aliejaus.

Labai daug žmonių dabar 
iszmeta savo anglinius peczius 
ir insideda aliejaus szilumas. O 
kiekvienas peczius del szilu- 
mos sudegina apie du tukstan
eziu goreziu aliejaus in metus.

WHENEVER YOU SEE 
THIS TAG ON A LAMP, 
YOU CAN BE SURE 
OF THE BEST IN , 

LIGHTING PERFORMANCE.'

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės 
spaudimo grąžais celuloidos apdarais, 
misziu maldos su paveikslais $1.75; 
Vainjkelis, maža maldų knygele, pa
veiksluotos misziu maldos 75c; Afici_ 
eraus auksztu klausimai, o kareivio 
mandagus atsakymai, maiszas juoku 
15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa
kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas; 
planetas 10c; Biblija su apie 379 naa- 
jais paveikslais su apskaitymu ka jie 
reiszkia $2.25; Celibatas arba neže- 
notu kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
dainų 75c; Detroito lietuviu muszty- 
nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
liu prie bažnyczios 35c; Pamokslai, 
spyeziai, mondliogai ir pilnas trokas 
juoku 35; Eustachijusa graži apysa
ka isz pirmutiniu amžių krikseziony- 
bes 35c; Iszganingi dunojimai apie 
sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok
liu gyvenimas, ju gadzinkos ir szei- 
miniszkas gyvenimas. Nupiesztas su 
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau 
dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie
menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija 
seno ir naujo Testamento 25c; Kaba
las, laimes nuburimai 15c; Karves ir 
gardu suriu padarimas 25c; Kėliau- ; 
tojai in szventa žeme 35c; Lengvas ; 
būdas iszmokt angliszkos kalbos, be 
kito pagelbos 35c; Laime ir planetos, . 
nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu
sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata- s 
rimas vyriams ir moterims apie lyties ■ 
dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai. 
su paveikslais $2.50; Pontsko Piloto 
galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla, 
kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak
tas in geresni ir laimingesni gyveni
mą nurodo kaip tapti turtingu $1.00; 
Sveikata ligoniams knygute apraszo 
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų 
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
las su paveikslais juokingi skaitymai 
40c; Praloto olszausko darbai ir nuo
pelnas už pasmaugima savo meilužes 
su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su 
apie 450 visokiu reikalingiausiu re
ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie
tuva su pasveikinimais ir dainei, 1 
tuz. 40c. ŽOLES ARBATOS FOR
MOJE: Kiekvienos rusies atskiriai in 
pakelius su lietuviszkais ir angelskais 
nurodimais. Nuo nervu, iszgasczio, 
bemieges, galvos ir sprando skaudėji
mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo 
suvalinjimo ir pateisimo kietu viduriu 
GOc; Nuo inkstu ir streinu skaudėji
mo, varo laukan akmenėlius 60c; Ne- 
sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio, 
dusulio ir mainu astmos, lengvina at- 
koseti 60c; Nuo cukrines ligos 85c; 
Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85 
c; Nuo užisenejusio nosies ir galvos 
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso
kiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisz- 
kumo pataisimui, oh boy, geraveikia 
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei- 
dukes pa-akstina $1.25; Moterių mė
nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
nikas praszaliria kliūtis nevaisingu
mo 75c; Trajanka del arielkos 75c; 
Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo 
surūgusio pilvo, heart-burn 85c; Nuo 
szirdies ir vandeninies ligos 60c;

valytojas valo krauja 60c; 
Plauku tonikas augdina plaukus valo 
paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo 
ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
rie nuvargę ir negali ramiai pasilsėti 
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc. 
$1; Tyra mostis malszina bile koki 
nežiuli rože, eczema ir t. t. $1.25; Ra
munėlės, trukszoles, liepos žiedai, Va
lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas

M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park, 
Spencerport, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 
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ANT GAVĖNIOS

Stacijos arba Kalvarija, 10c.
Graudus Verksmai,........10c.
Maldeles Arcibrostvos Szv.

Veido Jėzaus Kristaus, .. .25c.
Trumpas Katekizmas, pagal 

iszguldimą Kun. Pilauskio su 
nekuriais naudingais pridėji
mais, ..........  ;..........10c.

Tretininkių Serapphiszkas 
Officium, ....................  10c.

Novena, Stebuklingo Meda- 
liko Dievo Motinos Garbei, 10c.

Siuskite orderi, ant adreso: 
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.


