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Japonijos Imperatorius Hirohito Sutinka
AntPotsdam Taikos Sanlygu!

Isz Amerikos
——■+■ ■ —

Amerikiecziai
Geri Biznieriai

BERLYNAS, VOK. — Ame- 
rikiecziai gera gizni varo su 
Sovietais ir Vokiecziais. Ame
rikietis kareivis parduoda savo 
žiegoreli, kuris jam kasztavo 
du ar tris dolerius, už szimta 
doleriu. Kai Amerikiecziams 
pritrūksta žiegoreliu, jie nuva
žiuoja in Szvaicarija, nusiper
ka kelis tuzinus ir sugrįžę, vėl 
gera bizni varo.

Plunksnos irgi duoda daug 
biznio Amerikiecziams. Sovie
tai ne tik niekados dar nemate 
plunksnos, bet greicziausia nei 
nežino ka su plunksna reikia 
daryti. Bet jie myli kitiems 
rodyti, kad jie dabar turi ir 
plunksna ir žiegoreli.

Kareivis nusiperka bonka 
sznapso už kelis dolerius ir pa
skui ima szinkuoti: Trys dole
riai už stikleli! Geresnis sznap- 
sas yra perkamas už tris szim- 
tus doleriu. Cigaretu pakelis 
kasztuoja apie tris-deszimts 
doleriu, o Amerikietis gali nu
sipirkti už penktuką. Už Sza- 
kolado ar saldainiu szmoteli, 
Amerikietis gali pasirinkti 
gražiausia ir palankiausia Vo
kietaite.

Amerikieczio pinigai yra 
mažos vertes, bet Amerikieczio 
daigtai ar valgiai tai atnesza 
jam gera bizni ir sukrauna 
turteli.

Amerikos Prezidentas1

President Harry Truman

Iszvaduotoias
v

“Atomic” Bombų
Ant Japonijos

Gen. Gari Spaatz

Amerikos Karo Sztabo 
Virszininkas Kinijoje

Generolas MacArthur Valdys 
Japonija; Prez. Trumanas Ap
skelbs V-J Diena Kai Visi

Pasiraszys Taikos Sutarti
GALAS!

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas H. Trumanas paskelbė 
kad Karas su Japonais pasibaigė Utarninko vakara (Rugp. - Aug. 
14-ta diena 1945 m.) kai septynios. Armija, laivynas ir lakūnai nuo 
tos valandos gavo insakyma nustoti kariavę ir visame pasaulyje taika 
užvieszpatavo. Tokis pats insakymas buvo duotas Rusijos, Anglijos 
ir Kinijos armijoms. Rusija iki paskutines miriutos veržėsi pirmyn 
ir marsziavo in Japonija. Rusijai rūpėjo kuo giliau in Japono kraszta 
insibriauti, kad paskui po karo Sovietai galėtu pareikalauti viso to 
kraszto kur ju armija rasis. Kai kurie sako ar mano, kad gal but Ru
sija ir szita taika tyczia pavėlino ar suvėlavo, kad duotu savo armijo
mis progos daugiau Jopono žemes užimti. Amerikos valdžios sek
retorius James F. Byrnes pasiuntė trumpa ir asztru laiszka Japonams 
pareikalaudamas, kad visos Japono armijos tuojaus riustuotu kariavę 
ir pasiduotu! Imperatorius Hirohito, kuris nuo Japonu pareina isz die- 
viszkos gimines, tuojaus pradėjo savo žmones prirerlgti prie pasidavi
mo. Dabar Japono galinga armija ir dar galingesnis laivynas yra su-

Valdys Japonija t

Gen. Douglas MacArthur

Amerikos Karo Sztabo 
Virszininkas

Gen. George C. Marshall

TURKAI KARIAUS

Jeigu Rusija Kiszis
ANKARA, TURKIJA. —
Turkijos laikraszcziai raszo, 

kad Turkai kariaus priesz So
vietus pakol jie pražus, betgi 
nepasiduos ir Komunistams 
savo žemes neduos. Sovietai- 
Rusai reikalauja kad Turkai 
jiems duotu kelis miestus, alie 
jaus szulinius ir kelias tvirto
ves.

(Tasa Anf 4 Puslapio) Gen. A. C. Wedemeyer

mindžiotas ir visas krasztas suskaldytas ir nukamuotas. Generolas 
MacArthur yra paskirtas Japonus ne tik sutvarkyti, bet ir valdyti, pakol 
viskas bus iszaiszkinta. Japonai dabar turi oficialiai pasiduoti Gene
rolui MacArthur ir jo klausyti. Dabar dieviszkosios kilmes vaikai, ko
kio ten dangaus iszperos turi Amerikieczio klausyti. Generolas Mac- 
Arthur priims Japonu paraszus ir ju visiszka mums pasidavima. Ang
lija, Rusija ir Kinija paskirs augsztus žmones, kurie dalyvaus szitame 
Japonu pasidavime. Bet nors muszis, nors skerdynes pasibaigė, nors 
pergale jau musu rankose ir prieszas paklupdintas. Karas prasidėjo 
kai Japonai isz pasalu užpuolė mus per Nekalto Prasidėjimo Paneles 
Szvencziausios Szvente ir dabar užsibaigė In Dangų Ėmimo Paneles 
Szvencz. Szventes isz vakarėse. Tai visai atsitiktinas dalykas, bet isz-

Laimėjo Ant Pacifiko

Adm. Chester W. Nimitz

KARO PABAIGA j

Taikos Klausimas ,
- —■ 4

WASHINGTON, D. C. — i 
Su karo pabaiga iszkilo jau ki
ta gadyne ir kiti klausimai. Iki 
dabar visiems rūpėjo karo jie- 
gair karo pabaiga. Dabar kiti 
klausimai mums ramybes ne
duos.

Japono imperija, Japono 
krasztas sumusztas ir pats Ja
ponas dabar musu rankose. 
Kas dabar daryti? Kaip nu
bausti, kiek dovanoti ir kaip 
sutvarkyti?

Karas pavojingas, bet taika 
gali būti dar pavojingesne. 
Amerika dabar stovi ant be
dugnes kraszto, Amerika dabar 
mato baisiai dideli pavoju kai 
reikia grįžti prie taikos darbo. 
Dabar yra tik paliaubos laikas 
su Japonais, Petnyczioj, Rugp. 
17-ta diena Maniloje bus sutai
kyti ir sutverta taikos nusta
tymai kuriuos Japonai priims 
ir kuriuos Amerikiečiai, Ang
lai, Rusai ir Kinai pareikalaus. 
Kokie tie reikalavimai bus to
kia ir taika bus.

Japonai turės savo armijas 
suardyti, savo kariszkus fabri
kus sugriauti, visas užkariau
tas salas atiduoti. Taip kaip f 
Vokietija turėjo padaryti. Tik 
toks skirtumas bus, kad Japo
nai gali pasilaikyti savo val
džia, bet ta valdžia turi Ame
rikos klausyti.

Kai tik karas užsibaigė, 
Amerikos valdžia nutraukė 
kontraktus del milijonu dole
riu su visokiais fabrikais. Fab
rikai tuojaus pradėjo paleisti 
isz darbo darbininkus.

Už keliu sanvaieziu fabrikai 
paleis daugiau negu 8 milijo
nus darbininku, o armija paleis 
dar daugiau kareiviu. Kur visi 
jie gaus darbus, tai viens Die
vas žino!

Dar per anksti pasakyti kiek 
szitas baisus karas kasztavo, 
kiek kraujo buvo pralieta, bet 
kai Amerika ims skaityti kiek 
jai kasztavo, tai milijonais 
skaitys. '

(Tasa Ant 4 Puslapio) Pirkie Ų. g. Bonus SziadienĮ
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Kas Girdėt
Sing’eris dasidirbo milžiniszko 
t urto, 'kuri atidavė del savo d a-į 
kreliu kaipo pasoga del paežiu.

POTSDAM
KONFERENCIJA

lioriaus kuris susilaikė fenais’ 
ant keliu dienu.

— Kiek ponas reikalautu už
Kaip Kareiviai Grižta Namo

Nekurie sako, kada kara už
sibaigs, užstos blogi laikai, nes1 
fabrikai dirbanti ginklius iri 
amunicija sustos dirbti. Taip, )ncĮ0 
kara pasibaigė, bet laikai tie i 
patys, nes darbo randasi užtek
tinai del kožno. Žinoma, kad 
turės užeiti kokios permainos, i 
Fabrikai persimainys kaipo ir 
darbininkai. Per ta permaina 
blogas darbininkas neteks dar
bo ir geru uždarbiu, bet suras 
sau kitoki darba, norints ne su 
tokiu geru uždarbiu. Geras 
darbininkas ar mekanikas bus 
visur reikalingas kaip ir szian- 
dien. Kas gerai uždirba, priva
lo ir czedyt! Bet, per tai nepri
valome suprasti idant sau ne- 
skupetu. Norints viskas brau 
gu, bet žmogus geisdamas gy
venti, turi pavalgyt gerai ir ap 
siredyt. Bet pinigu ant nerei
kalingu dalyku neiszdavinctu 
ir czedytu kiek galima, nes tas 
gali ateitije labai prisiduoti.

kunigaikszcziu. Tai-gi, iszra- 
deju gyvenimas kaip kada at 
nesza jiems pelną, bet, tankiau

numalavojima man puikios
■ baltos meszikos ?
. — Padarysiu tai už penkio- 

^’se atsitinka, jog nuo jo pavage pasaulis laukia pamatyt ir da-4ika doleriu!
iszradima kiti, o pats mirszta žinoti, kas ten buvo nutarta irj — .Juk tavo draugas D’žimas 

kas nuveikta. Dabar raszyto- reikalavo tik deszimts doleriu, 
jai ir radijo skelbetojai'labai L_ tu 110ri mane pertik- 

, jog mano draugas tau isz-

NEW YORK. — Potsdam 
-j Konferencija pasibaigė ir visas

Amerikos valdžia taip t an-nedrąsiai mums aiszkina apier;nf
kiai ir taip greitai mainosi, kad' ta konferencija ir visaip raszo maliavos balta meszka už de- 
laikraszcziai nespėja savo skai
tytojams apie permainas pra- 
neszti. Augszti valdžios žmo
nes apleidžia sziltas valdžios

ir sako ka ir kiek mes gero ga- sziints doleriu ? 
vome.

Konferencijos pasekmes vi-i 
sai neaiszkios ir raszytojai ne- nialszi ?

I — Taip man kalbėjo.
— O ar bus tai laukine ar

vietos ir jieszkosi sau darbo' drysta raszyti ar sakyti kas da-; — Laukine,
pramonėje, biznyje. Dabar net bar bus. Bet mes Lietuviai jau — Sji lenciūgu ar be ?
pati valdžia iszsigando ir jau'dabar matome, kad ta Konfer- — Be lenciūgo.
neskelbia kai koks augsztoj' encija amžina atsilsi užgiedojo — Tai gerai iszmaliavosiu

pakol j visai Lietuvai! Iki dabar, dar ponui taipgi už deszimts dole
riu laukinia meszka be lenciu-
°* O

In asztuones dienas tobly- 
czia su laukine meszka likos

Bu-

Nevisados galima perversti 
angliszkus žodžius ant svetim- 
tautiszku idant turėtu ta pa- 
czia reikszme, kaip tai pasiro
dė isz apgarsinimu verstu ant 
Iszpaniszkos kalbos.

Tūlas fabrikas pleszkiu no
rėdamas daryti bizni su Iszpa- 
nais, davė iszpaudyt apgarsi
nimus apie pleszkas del pakin- 
kimo ant vieno arklio. Vertėjas 
nežinodamas apie pleezkas per
dėjo: “single horse buggy har
ness” ant “pakinkimas pilnas 
kirmėlių del vieno arklio.” 
Mat, žodi “buggy” vietoje per- 
det ant karieteles tai mane, jog 
tai kirmėlės. ‘‘Vacuum clean
ers” perdėjo ant “tuszti czys- 
tytojai,” “monkey wrench” 
ant rakto del bezdžionku,” o; 
“iron washers” ant “maszinos 
del czystinimo geležies.”

vietoj žmogus - atsisako, 
kita žmogų del tos apleist os į mums nors kibirksztele vilties 
vietos nesuranda.

Tokios permainos 
•ne in sveikata,, nes parodo, kad, 
tenai, neviskas tvarkoje.

<) dabar, kai karas užsibaigs 
tai tokiu permainų dar dau
giau atsiras. O naujai instoje 
žmones negales tvarkos palai
kyti kai visa Amerika versis 
isz kariszko darbo in taiko dar
bus. Jau dabar daugiau negu 
penki milijonai darbininku pa
leista isz kariszku darbu. Da
bar žmones jau eina darbo 
jieszkoti. Kas bus kai dar du 
syk ar daugiau tiek darbinin
ku paleis?! Valdžia turės pa
rūpinti darbus ar maista. Da
bar pati valdžia svyruoje ir 
nebežino kur suktis ar kreiptis.

nes, kad tie vaikai bus patal
pinti in auklėjimo namus, kur 
isz j u bus daromi 100% Ko
munistai.

Siuvama maszina ne likos 
iszrasta Amerike kaip tai ne- 
kurie sau mano, nes pirmutinia 
siuvama maszina iszrado Vo- 
kiszkas kriauczius Karolius 
Wiesethal 1755 mete ir norėjo 
ja užpiatentavot, o kad neturė
jo ant to pinigu, jo iszradimas 
dingo. 60 metu po tam, Ang- 
likas Duncan, padirbo siuvama 
maszina, bet toji buvo nepra.i<- 
tisz’ka. Po tam, Prancūzas 
Timonie iszeme patentu ant 
siuvamos maszinos 1825 mete, 
bet 1841 mete likos pakviestas 
in Paryžių per valdžia, idant 
siutu mandieras del armijos. 
O kad jo maszina atlikinėjo tą
jį dauba užganadinancziai ir 
greitai, kriaucziai ant jo bai
siai užpyko, užklupo ant jo 
dirbtuves ir sudaužė maszina, 
o pats Timonie turėjo pabėgti. 
Toji nelaime instume ji in var
gą, jog in kelis metus mirė prie
glaudoje del ubagu. Po kelio
lika metu, pagerino jo iszradi
ma Elijoszius Howe, sunns ma
lūnininko isz Massachusetts, 
gimęs 1819 mete, padirbo ma
szina 1844 mete, bet, neturėda
mas pinigu, negalėjo praplatyt 
savo iszradimo. Iszkeliaves 
1850 mete in Anglija jieszkoti- 
gilukio, bet Sipgeris paregejas 
jo iszradima tuo jaus ėmėsi 
prie darbo, padarydamas siu
vama 
d žios 
kima. 
rika,

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;

Aiszkus drukas; smagi 
knygele, 75 Centai.

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai. 
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Amuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles it 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi^ prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

Panos Marijos. , 
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos. 
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak. 
’ Per Procesija.
Giesme ant Procesijų^ 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Saule Piib. Co., Mahanoy City

su visuotiniais atlaidais.

Szv. 
prie 
prie 
S xv.

Szv. Sakramento 
Tamosziau*- 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios 
Bernardo prie Szv.

! buvo kad kaip nors, kada nors 
valdžiai Lietuva vėl bus nepriklausoma 

ir laisva. Bet po szitos Konfe
rencijos paaiszkejo, kad Lietu- pakabinta ant karczemos.
viai ir Lietuviams nėra vietos vo tai juodai pamalavota su 
ant szios žemes. | balta meszka, o gyventojai ste-

Stalinas visa Konferencija bejosi isz to.
vede, valde ir tvarkė, ir dabar Nes ne ilgai tai truko. Viena 
isz tos Konferencijos niekas ki- vakara perėjo didelis lietus pro 
tas-nieko negavo kaip tik Sta- miesteli. Ant rytojaus atidary- 
linas. Rusija dabar beveik vi-'damas duris szinkorius, dirste- 
soje Europoje savotiszkai szei- Įėjo ant toblyczios — kokis bu- 
mininkauja. j vo jo nusistebėjimas — meszka

Rusija visa karo grobi isz dingo. Greitai bėga pase malio- 
Vokietijos iszsiveže ir pasisa-!1111 aPsa'Ke Jam j°» meszka 
vino, Lenkija suskaldė ir pa- dingo nuo toblyczios.
verge. Apie Lietuva niekas Ar laivo tai laukine mesz- 
nieko nesake. Reiszkia, Ame- ar apmalszinta ? klausė 
rika ir Anglija, savo nutyleji- sza^ai artistas.
mu pritarė Stalinui, kad viskas ’ 
tvarkoj. Dabar apie laisva ir, 
nepriklausoma Lietuva, nėra 
nei kalbos!

Lenkija taip suskaldyta, kad 
ji dabar tikromoje yra Rusijos 
verge. Lenkai jokiu budu ne
gali valdyti tuos krasztus Vo
kietijos, kuriuos Stalinas jiems 
paskyrė. Be Rusijos pagelbos* 
Lenkai bejiegiai. Jei Rusija 
gelbes, tai ir valdys. Reiszka 
Lenkai dabar yra Stalino ver
gai.

Rusija keliauja in vakarus 
ir vis areziau musu. Stalinas 
szventai prižadėjo kad Lenkai 
gales laisvai balsuoti ir sau 
valdžia iszsirinkti. Bet neiko 
nebuvo sakyta apie Rusijos 
armija, kuris dabar randasi ,
Lenkijoje. Kad Lenkai galėtu' kanesziotojaus 
laisvai balsuoti būtinai reika
linga, kad Stalino armijos pasi
trauktu. Dabar Lenkai gales 
balsuoti po Sovietu armijos 
priežiūra. Kokia ežia bus lais
ve, visi mes žinome!

Potsdam Konferencija kaip 
ir Atlanto Cziarteris, ir Yaltos 
taipgi Teherano Konferencija 
paliko Amerika su tuszcziu 
maiszu. Mes daug tikėjomės, 
daug laukėme ir tik szpyga ga
vome.

Gal Prezidentas Trumanas 
viską Stalinui atidavė ir dar 
daugiau prižadėjo, kad tik ji 
privilioti paskelbti kara priesz 
Japonus! Dabar, kai mes vi
sus Japonus beveik galutinai 
sumuszeme,' sukuleme, Stali
nas ateina mums in talka kaipo 
koks iszganytojas. Mums Ru
sijos pagelba gera ir patogi, 
bet kur jie buvo, kai Japonai 
mus musze ir kūle ?! Dabar kai 
viskas eina kaip ant sviesto,1 
kai Japonai jau prie galo pri
ėjo, ir Stalinas ateina mums in 
pagelba!

Czia matyti kuriais mariu keliais kareiviai parvažiuoja 
namo. Karo Sztabas parūpino saugiausius kelius, Laivynas 
iszsiunte savo laivus ant sargybos per isztisus szituos ke
lius kad apsaugotu parvažiuojanezius kareivius.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziadien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne-

— Laukine.
— Ar buvo pririszta ar ne ?

Rusai Pereme Lenku
Vaikus Palestinoje

NEW YORK. (LAIC) — 
1941 metais rudenyje, Londono 
Lenkijos vyriausybei sudarius 
sutarti su Sovietais, isz Rusijos 
dykumu buvo iszleista dalis 
Lenku tremtiniu, ju tarpe ne
mažas skaiezius vaiku-naszlai- 
cziu. Dalis tu vaiku gyveno Pa

lestinoje. Dabar Londono spau-j 
da pranesza, kad neseniai in 
Palestina atvykę Sovietu pa
reigūnai pareikalavo žemesnio 
amžiaus vaikus jiems iszduoti. 
Lenku agentūra priduria, kad 
tuos vaikus iszduodant vyko 
szirdi verianezios scenos, nes 
daugelis vaiku tebeprisimena 
sziurpius pergyvenimus Rusu 
užimantoje. Net ir vaikai liko 
paaukoti politikai. Nėra abejo-

aplaikote. “Saules Redyste,

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius: 
cigarus. Visi pas p. Reckliti. 206 W. 
Centre St.. MAHANOY CITY. PA.
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maszina, kuri nuo pra
tupėjo didžiausia pasise- 
Howe sugryžias in Anie- 

užvede teismą įprieszais
Singeri, už pavogimą jo iszra
dima, pastate fabrikus ir mirė *
gana turtingu žmogum, bet ir

Istorija apie Amžina Žydą 
To kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczts 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

GERAS MAI.IORIUS

Loenininkas karczemos ma
žam miestelyje Croyden, Ves
tuose paklausė viena karta ma-

j — Tai kaip gali ponas norėt 
idant laukine meszka galėtu 
malsziai ant vietos be pririszi- 
nio laike lietaus stovėt. Jokia 
meszka to nepadarytu. Duokie 
penkiolika doleriu, o iszniala- 

|Vo,siu tau meszka ant lenciūgo 
o tada ne pasijudys isz vietos 
laike viešnios ir lietaus.

Szinkoriu^ davė penkiolika 
doleriu o maliorius iszmaliavo- 

I jo jam nauja balta moevlzn 
i jo jam nauja balta meszka ant 
, lenciūgo kuri ne buvo maliavo- 
ta kaip pirma su vandenine 
farba nes su gera aliejine far- 

: La. Meszka da ir sziandien sto
vi ant toblyczios.

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c-
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta. ,
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. J

Draugas

Szuva ‘ ‘ Butch’ ’ sutinka 
laiszkanesziotoju kasdien ir 
seka paskui ji visa diena. 
Szuva priguli jaunam vaikui 
Joe Hammer, 13 metu am
žiaus, kuris yra Johns Hop 
kins ligonbuteje.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukite 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE, 
113 N. Jardin St, Shenandoah,

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c 

j No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraazymas, 202 pus. 35c

Nq-. 103 Vaidelota, apiaaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu............................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija tpie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke’- T-noszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu ..........................................15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; SideArinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmognus aunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu: Peleniute: Du brolei 
Varerutis ir Skuputis. 60 pus. ..15c

SKAITYKIT
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ISTORIJE apie Gregonue.
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debeselia.
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No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15e

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo .vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20e

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu ......................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu ...................15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaub; Klara; Nuspręsta
sis; A’A keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................ 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga?; Gražios 
akys; Tamas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................15c )

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu............................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi irztyre; Prigautas vagis, 
60 puslapiu ................ ..15c

No. 160 Keturiolika istorijų apM 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave* 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25<j

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu................... 2Be

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10o

No. 164 Septynos Istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25o

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................ 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltae; 
Auklejim&s sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinstai 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25e

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvųmo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio, Suvirsz 100 puslapiu.......... 25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................  15<

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15U

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrat 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglil 
(su paveikslais); Kaimieczio Aimana- 
vynręai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Kelota Juoku ir Paveikslo< 
Preke ..........................................

Adresas:’ ‘""-1 

Saule Publishing Co,, 
Mahanoy City, Penna 

’ 121.2 <; -ji'
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Neteko Kantrybes
: (Tasa)
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Jonukas sėdėjo insmeiges 
akis in žeme. Jis dar ilgai taip 
sėdėjo in dažiuretojui iszejus. 
Lauke buvo szilta. Jis sėdėjo 
ant stuopos visa popiet. Kai 
kada jo lupos judėjo. Rodes, 
kad jis paskendęs begalinėse 
skaitlinėse.

Ant rytojaus, kaip tik inszilo 
diena, jis vėl iszejes atsisėdo 
ant stuopos. Dakar jau turėjo 
ir pa išželi ir popieros tęsimui 
toliau skaitliniu; ir jis skaitlia- 
vo isztvermingai ir nuostabiai.

— Kas seka milijoną? — jis 
klausė Vincuko, kada tas parė
jo isz mokyklos . pietų valgyti. 
—Ir kaip tu padarai ta?

Ta pat popieti jis užbaigė 
skaitlines. Kasdien jis ateida
vo ant stuopos, bet jau be pai- 
szelio ir popieros. Jis atydžiai 
žiurėjo in medi, auganti anoj 
pusėj gatves. Manstavojo ta 
medi per ilgas valandas ir ne
paprastai gėrėjosi, kuomet ve
jas pute jo szakas ir judino la
pus. Per visa sanvaite jis buvo 
visai užmirszes save. Nedėlioję, 
sėdėdamas ant stuopos, garsiai 
sukvatojo kelis sykius, o tai 
nustebino motina, nes per metu 
eiles ji negirdejo jo juokiantis.

Ant rytojaus, dar neiszau- 
szus, motina atėjo pabudinti 
ji. Iszsimiegojes gerai per visa 
sanvaite jis lengvai prabudo. 
Jis nekov djo nei nebandė lai
kytis insivyniojes antkloden, 
kuomet motina nuklojo. Jis ra
miai gulėjo ir ramiai sznekejo.

— Nieko isz to nebus, mama.
— Tu pasivėlinsi in darba, 

kalbėjo motina manydama, 
kad jis užsimiegojęs nenori ei
ti darban.

— Asz nemiegu, mama, ir 
sakau tau, jog nieko nebus. Jus 
geriau manes nekliudykite. 
Asz nesikelsiu.

— Bet juk tu neteksi darbo, 
— ji sake.

— Asz nesikelsiu, — kartojo 
jis keistu, besujudimo balsu.

Ji pati irgi neejo in darba ta 
ryta. Jai tai buvo visu didžiau
sia liga, kokia kada žinojusi. 
Karsztine ir klejojima ji žino
jo : bet ežia jau buvo beprotys
te. Jinai užklojo Jonuką ir pa
siuntė Jene daktaro.

Kada daktaras atvažiavo, 
Jonukas ramiai miegojo, ra
miai jis ir nubudo ir davė dak
tarui palaikyti pulsą.

— Nieko nepaprasto nėra. 
Labai nusilpnejes, tai viskas. 
Nedaug musu ant jo kaulu, sa
ke daktaras.

— Jis visados buvo tokis,— 
aiszkino motina.

— Dabar, mama, prasisza- 
link ir leisk man pabaigti mie- 
koti.

Jonukas kalbėjo lėtai ir ma
loniai ir taipgi lėtai ir maloniai 
atsigulė ant szono ir užmigo.

Deszimta valanda jis nubudo 
ir apsirenge. Nuėjės virtuvėn 
rado ten motina. Jos veide ma
tėsi dideles baimes.

— Asz iszkeliauju, mama, ir 
noriu tave atsisveikinti.

Ji uždengė akis žiurksztn ir 
atsisėdus gailiai verke. Jis 
kantriai lauke.

— Asz turėjau tai pirmiau 
žinoti, — verkdama ji kalbėjo.

— Kur? — pagalios, ji klau
sė nusiimdama žiurszt.a nuo 
akiu ir žiūrėdama ant jo iszgas- 
ties pilnomis akimis, kuriose 

tacziaus nesimatė nieko kurio- 4
zinio.

— Asz pats nežinau kur — 
bile kur!

Kada jis kalbėjo skersai gat
ve augantis medis pasirodė jo 
ji-

— Asz jau daugiau nedirb
siu.

— Vieszpatie, Jonuk, nesa
kyk to! — vaitojo ji.

Jai tokis pasakymas buvo 
nusidėjimu. Buvo skaudu taip 
tikineziai motinai, užgirdąs 
kad jis vaikas netiki Dievui.

— Bias tau pasidare-gi? — 
klausė ji pusiau reikalaudama.

— Skaitlines, — atsake jis. 
— Tik skaitlines. Szia sanvai
te asz daug skaitliavau, ir tai 
labai stebino mane.

— Asz negaliu suprasti, ka 
tas turi bendro, — verkdama ji 
sake.

Jis kantriai nusiszypsojo, o 
motina pastebėjo, kad pas ji 
jau nesimato to piktumo ir ne
kantrumo, kurs pirmiaus buvo.

— Asz tau prirodysiu, — jis 
sake. — Asz esu pavargęs. Kas 
pavargina mane? Judėjimai. 
Asz judu nuo pat gimimo die
nos. Asz pavargau nuo to judė
jimo ir daugiau nesijudinsiu. 
Atmeni, kaip asz dirbau stikli
nėje? Asz priraisziodavau tris 
szimtus tuzinu bonku kasdien. 
Ir asz manau, padariau de- 
szinits skirtingu pasijudinimu 
prie kiekvienos bonkos. O tai 
reikia trisdeszimts szeszis tuk- 
stanezius pasijudinimu, per 
diena. Per deszimts dienu tris 
szimtus szesziadeszimts tuk
staneziu pasijudinimu. Per vie
na menesi milijoną ir asztuo- 
nesdeszimts tukstaneziu pasi
judinimu. Atmesk asztuones- 
deszimts tukstaneziu, — kalbė
jo jis iszdidumu, — atmesk asz- 
tuonesdeszimts tukstaneziu, 
tai dar pasilieka milijonas pa
sijudinimu per menesi — dvy
lika milijonu per metus.

Prie staklių asz dariau daug 
kart daugiau pasijudinimu. 
Reiszkia, apie dvideszimts pen
kis milijonus per metus. Ir man 
rodos, jog, taip judinausi mili
jonus metu.

— Szia sanvaite nei kiek ne
sijudinau. Per ilgas valandas 
nesijudnau. Turiu pasakyti, 
jog labai gerai sėdėti per va
landų valandas nieko nevei
kiant. Niekuomet pirmiaus asz 
nebuvau taip patenkintas. Nie
kuomet pirmiaus laiko neturė
jau. Visuomet judėjau. O tame 
juk nėra pasitenkinimo. Toliau 
asz nieko nedarysiu. Asz tik 
sėdėsiu ir sėdėsiu, ir ilsesiuos, 
ir paskui dar ilsesiuos.

— Bet kas bus su Vincuku ir 
kitais vaikais? — klausė moti
na desperatyviai.

— Taigi. — Vincukas ir kiti 
vaikai, — pakartojo jis.

Bet jo balse nebuvo nieko 
pikto. Jis nuo seniai žinojo mo
tinos darsziuma jaunesniam 
broliukui, bet tas jo jau nepy
kino. Nieko jis nepaiso. Nepai
so ir to.

-— Asz žinau, mama, ka jus 
manstavote del Vincukui, lai
kydama ji mokykloj — knyg- 
vedžiu norėjote ji pastatyti. 
Bet isz to nieko neiszeis. Asz

rnecziau darba. Jis turi eiti 
dirbti.

— Sztai ka tu darai po to 
kaip asz tave iszauginau, —ji 
kalbėjo verkdama užsidengus 
akis’ žiursztu.

—Jus manos neauginote, asz j 
pats save užauginau, mama, 
asz ir Vincuką užauginau. Jis 
jau už mane didesnis, sunkes
nis ir auksztesnis. Kada asz bu
vau mažas, asz rokuoju, nega-į 
vau pakankamai valgyti. Kada 
jis atsirado ir buvo kūdikiu, 
asz uždirbau jam maista. Bet 
tai jau pasibaigia. Vincas gali) 
eiti dirbti, kaip asz dirbau, ar-' 
ba gali sau eiti in pekla, asz ne-i 
paisau kur jis eis. Asz pavar-’ 
gau.' Asz einu. Ar neatsisveiki
ni manes ?

Ji nieko neatsake. Vėl užsi
dengė akis ir verke. Duryse jis 
valandeli sustojo.

—Asz esu tikra, dariau kaip 
galėjau geriausia — ji sake 
verkdama.

Jis iszejo gatvėn. Jo veidas 
nuszvito pamaezius ta medi. — 
Nieko neveiksiu, — murmėjo 
pats sau. Jis pakele akis pažiu- 
akyse, tarsi jis ir buvo po jo 
akiu blakstenomis, ir jis galis 
matyti ta medi kada tik panori.

— O tavo darbas ? — klausė 
reti in dangų, bet karszti sau
les spinduliai musze in akis ir 
aptemdė.

Jis turėjo toli eiti ir ėjo ne
skubiai. Reikėjo eiti pro audi- 
nyczia. Maszinu užimąs veržėsi 
jo ausysna. Jis nusiszypsojo. 
Gražiai, maloniai nusiszypsojo. 
Jis neturėjo prlegz nieką ne
apykantos, net nei priesz 
užianezias, tratanezias maszi- 
na's. Nebuvo pas ji piktumo, tik 
didelis noras ilsėtis.

Dirbtuves ir stu'bos retejo ir 
atsivėrė tusztuma iszeinant isz 
miesto. Pagalios miestas pasi
liko užpakalyj. Jis ėjo lapuotu 
kloniu szale geležinkelio begiu. 
Neejo jis kaip žmogus. Jis bu
vo tik žmogaus parodija. Jis 
buvo susikraupiusi, sumuszta 
ypata, kerepliananti lyg ser
ganti bezdžionka, apdribusio
mis petįmis, siaura krutinę, su
linkęs, didelis ir baisus.

Jis priėjo maža geležinkelio 
stoti pievoje, apdengta medžio 
szakomis. Per visa popieti gu
lėjo ten. Nubudęs dainiai gulė
jo žiūrėdamas in dangų per me
džiu szakas. Karta ar du jis 
garsiai sukvatojo, bet juokės 
ne isz to ka mate ar jaute, o 
taip sau.

Sutemus atėjo tavorinis 
traukinys. Kuomeet garvežys 
nustūmė kelis vagonus ant sza- 
lutiniu begiu, Jonukas prisiar
tino prie traukinio. Jis atsida- 
ic tuszczio vagono duris ir sun
kiai ir nerangiai inlipo vidun. 
Užsidarė duris. Garvežys su- 
szvilpe, Jonukas gulėjo vagone 
tamsoje, ir linksmai szypsojo- 
si. f — Vilnietis.

------- GALAS -------
■ ■------- j---------
ISTORIJE apie Ha isz ma i 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoktis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15£.
“SAULE" - MAHANOY CITY, PA.

Motere girta, ant pikto tikus, 
Nuo dorybes suvis atlikus..
Geriausia vyra isz kelio 

iszveda, 
Ba nueina nuo jos geda.

Yra ir doru moterų, 
Ant kuriu sakyti nieko 

negaliu, 
Nesenei, kaip viena in žanda 

tvykstelėjo, 
Vaikinui net juka isz burnos 

czirksztelejo, 
Jeigu tokiu moterėliu daug 

butu, 
Tai latryste vietos neturėtu.

Visos moteres apsiginkluokite, 
Kaip kokis už kabys, pei

su ūki duokyte, 
Kvailus reike mokyt, 
Prie dorybes pratyt.* * *
Geidžiau truputi po 

lietuviszkai dienai pasilsėt, 
Truputi uplink miestą 

pasznipinet,
Jau seniai kaip szia 

apyliukia perėjau, 
Ir kėlės žinutes czion 

girdėjau. 
Ana va'kara in miestą iszejau, 

Net in pat gala nuėjau,
Ten kur, nežinau, 

Mažai apie tai rūpinau, 
Prie purkos vietos priėjau, 

Daug tenais porelių užtikau, 
Supratau kad in meilinga 

vieta pribuvau, 
Apie vieta prie galo miesto jau 

seniai girdėjau, 
'Nenorėjau porelių iszgazdyt 

Savo užmanymą pagadyt.
Kur ten pasislėpiau, 

Ant visu akyvai teminau, 
Atėjo in tenais moterele, 

Su kokiu tai nežinau, 
Kas ten buvo nesakysiu, 

Tik tiek kad, 
Toji vieta ne del doru 

moterėliu, 
Tiktai del paleistuviu, 
O ir bambiliniu bomu, 
Ir visokiu isztvilkeliu.

Dievulėlis yra kantrus labai,

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule” kurie apie tai ui
tu ir szo ir prasze idant nesulaikyti 
įaikrMzgjie. PASKUBINKITE J J J Skaitykite “Saule”

Kaip motere girta, 
Tai niekam neverta,

Dievo Bausme
I __
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p R A N CU ZU 1 a i k r a s z c z i u o s e 
vienas senas gydytojas yra 

apraszes szitoki atsitikima:
Asz buvau dar jaunas, kuo 

tik baigės medicinos mokslus 
Paryžiaus universitete. Atėjo 

, pas mane senelis su žaizda ko- 
! joje. Žaizda buvo nuo senu lai
ku pilna privisusiu kirmiu.

Asz tikėjaus bent paszalinei 
tas kirmis isz žaizdos. Band
žiau visokiu budu, bet negalė
jau nei kirmiu praszalinti, nei 
žaizdos pagydyti.

— Daktare, sako man žmo
gelis, nebesistengk tos žaizdos 
iszgydyti. Asz buvau šu ja prie 
daug gydytoju ir ne vienam 
nepavyko. Matomai ji neisz- 
gydoma ir su tais kerttejimais 
man teks ir mirti.

— Kame tamsta kas sužeidė, 
paklausiau senelio.

— Mane sužeidė Iszpanijoj, 
pratarė drebaneziu balsu asza- 
ras szluostydamas ligonis. Bu
vo tai: turėjau 22 metu, kuo
met gavau insakyma, kartu su 
savo pulku eiti Iszpanijon. Bu
vome trys draugai isz vieno na
mo: Tanias, Pranės ir asz. Visi 
buvo netikėliais, kitaip sakant 
bedieviais.

Netoli nuo rubežiaus susto
jome viename bažnytkiemyje. 
Prie bažnyežios ckiru ant aug- 
szto pastovo buvo V. Jėzaus 
stovyla. Vienas isz musu suma
nė iszniekinti stovyla. Turėjo
me su savim ir szautuvus. Ta
rnas pagundė mus szauti in 
Kristaus stovyla. Pranės mie- 
ai sutiko, o asz bandžiau at
kalbėti savo draugus nuo to
lios piktadarystes, kuri mano 
szirdyje kele dideli neramumą.

Mano atkalbinėjimai visgi 
nieko negelbėjo. Tamas pirma
sis iszszove, ir szuvis pataikė 
in stovylos veidą. Po jo szove 
in stovyla ir Pranas. Jis patai
kė stovylai in krutinę.

— O dabar tave eile!—su- 
szuko jiedu. Nedrįsau atsikal- 
binti, nenorėjau pasirodyti bai
liu, drebėdamas apkeliau szau- 
tuva. Iszszoviau ir szuvis pa
taikė stovylai in koja auksz- 
cziau kelio, kaip tik to vieto, 
kur yra mano žaizda.

Viena eina moterele, tai ma
tydama,, pasakė:

Bet perkūnus nusiuns staigai, 
Geriau moterėles pames'kite 

biaurus papratimus,
Neapgaudinėkite savo vyrus, 
Žinote kad tai didele geda,

Ir justi metai bėga, 
Dorai elgkites,

Bambiliais nesitrankykite, 
In bažnyczia eikite,

Dievo atleidimo praszykite.* * *
’ Szenadorije buvau,

Viena mergele maeziau,
Kaili beždžione pasirėdžius, 

Rodos drignu apsiėdus.
Da dabar nieko nesakysiu.
Ant kito karto pasiliksiu.

O kada da karta atsilankysiu,
Tai puikaiai pakoeziosiu, 

Mergele laukis, •
Ne kvailuok per daug.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING CO„
Mahanoy City, Pa. - ILS.A.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Bomberiai Virsz Japonijos

Trys Amerikos bomberiai lekia virsz Japonijos miestu 
ir niekur neranda Japonu eroplanu, kurie norėtu su Ameri- 
kiecziais susikirsti. Szitokie baisia dideli bomberiai taip 
primuezino Japonus kad jie praszesi taikos.

1— Vaikeliai, einate bara; kas. Paskutiniame muszyj 
ta piktadaryste neiks be baus- prieszininkas perszove man ko
mes !

Atlike ta pasibiaurretina 
darba, nukeliavom toliau.

Mano szirdi buvo nerami. 
Atykome in karo lauko, 
tamstai prisipažinsiu, kad eiti 
in muszi man buvo labai baisu. 
Musu suszaudytoj i Kristaus 
stovyla vis stovėjo mano aky
se.

Nežiūrint to, karas mums se
kėsi. Prieszininkas buvo nu
galėtas, o mes ji vijomes.

Bet sz.tai nuo vieno kalno isz- 
girdome szuvi. Tanias pasviro 
ir krito ant veido. Pranas ir 
asz pribėgome su pagelba. Mu
su pagelba buvo jam nereika
linga; szuvis palaike jo kakton, 
in ta paezia vieta, kur jo szuvis 
pataikė in V. Jėzaus stovyla.

Abudu su Pranų žvilgterejo- 
va vienas in kita, nei žodžio ne
pratardami. Baime, kaip dru
gys, nukrėtė ir Prana ir mane. 
Abudu nubalova, kaip popie
rius.

Vakare Pranės atėjo pas ma
ne. Visa nakti nei akiu nesude- 
jova. Norėjau jam patarti mels
tis, bet nedrįsau. Bijojau ir pri
siminti tu piktadaryseziu ku
ktos mus dabar taip baugino.

Rytui iszauszus sustiprintas 
prieszininkas užstojo mums ke
lia. Vos tai pastebėjome Pra
nas paspaude man ranka, saky
damas :

— Mano eile sziandien. Tu 
esi laimingas, kad blogai taikei 
in stovyla.

Neklydo vargszas. Szi karta 
prieszininkas mus nugalėjo. 
Begome ilgai. Pranas ir asz dar 
buvome nesužeisti. Bet sztai 
paleido szuvi sužeistas Iszpa- 
nas, gulejes prie kelio. Pranas 
krito ant žemes su perszauta 
krutinę.

O, daktare, koki baisi buvo 
jo mirtis! Jis szliauže savo 
kraujuose, szaukdamas kuni
go. Bet kur surasi kunigą to
kioje vietoje! Jis mirė baisia
me nusiminime, beviltyje, jis 
krimto savo pirsztus, rove sa
vo plaukus, kei'ke savo tėvus, 
kurie ji pagimdė, keike bedie
vyste, kuri ji pražudė. Taip nu
miręs jis paliko antkelio.

Nuo to laiko buvau tikras 
kad ir asz nuo bausmes neisz- 
liksiu. Suszaudytoji Kristaus 
stovyla neiszejo isz mano gal
vos.

Turėjome dar keletą susirė
mimu, kuriuose iszlikau svei-

Asz žaizda negyjo,

Žaizda rodėsi nepavojinga. 
Gydytojas tvirtino, kad trum
pu laiku vėl busi sveikas. Deja, 

netrukus joje 
pradėjo veistis kirmis. Ir 
jau kelios deszimtys metu 
vargstu su ta žaizda, buvau gy- 
dyties in vairiais budais, bet 
nieko negelbsti.

Dabar jau atmecziau savo 
bedievyste, maldauju Dievo 
susimylejimo, kantriai keneziu 
tuos sopulius, kad tik Dievas 
bedovanotu ta biauria mano 
piktadaryste. Kur susitikęs 
kiekvienam bedieviu aiszkimi, 
kad jie neeitu musu keliais, bet 
bedievyste yra netiesa, kad tik
rai yra Dievas, kuriam turėsi- 
me atsakyti už visas savo nedo
rybes. Senelis papasakojęs sa
vo nelaimes, atsisveikino. Tai 
buvo 1870 metais.

Sekancziais 1871 metais bu
vo Paryžiaus miestą. Bedie
viai,, paėmė valdžia, žudė kata
likus. Tais paežiais metais jie 
nužudė ir ana seneli, kurs jiems 
skelbė tikėjimą ir pelke bedie
vyste. — GALAS
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"ŠAULĮ” J
MAHANOY CITY, PA. į

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy*| 
venima, ant viso me-1 

to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. į

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. |



«’8XŪEB” MAHANOY CITY, Pl

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TURKAI KARIAUS Stalinas, Trumanas Ir Churchillis

Žinios Vietines
— Žinia apie užbaigima 

kares atėjo in Mahanoju Utar- 
ninike, 7 valanda vakare. Mies
te vieszpatauja neapsakomas 
džiaugsmas.

— Ponas Niek. Dedak isz 
As'hlando, atlankė 1 ‘ Saules ’ ’ 
redakcija. Ponstva Dedakai 
yra musu skaitytojai laikrasz- 
czio '“Saules.” Acziu už atsi- 
lankyma.

—■ Isz priežasties užsi'bai- 
igimo kares, visos kasyklos ne
dirbo Utarninke, Seredoje ir 
Ketverge. Bankai, Pacztaš ir 
Sztorai taigi buvo uždaryti 
Seredoje ir Ketverge.

— Ponas P. Garnius su szei- 
niyna, isz Gilbertono, motorąvo 
in miestą su reikalais, taipgi 
redakcija “Saules,” nes ponas 
Garmus yra musu senas skai
tytojas. Acziu už atsilankyma. 

■ —, Valdžia pranesza, kad 
iszpriežasties kad kare jau pa- 
isibaige dabar nereikės ženkle
liu del pirkimo gazolino.

>—■ ‘Lietuviu Diena’ Lalke- 
jwood parke buvo viena isz žy
miausiu ir pervirszino visas ki
tas dienas. Parkas buvo pri
pildytas žmonimis ir automo- 
,bilais. Žmonys bueziavos, svei
kinosi ir vieszino vieni kitus 
kuom galėjo. Buvo tai iszkil- 
minga diena visiems.

—■ Subatoje pripuola Szv. 
Agąpito; kita sanvaite: Neda
lioje pripuola Szv. Liudviko B., 
Panedelyje , Szv. Bernardo; 
'Utarninke Szv. Janes Pde C.,
Seredoje Szv. Timotiejo; Ket
verge Szv. Pilipo Ben., Petny- 
czioje Szv. Baltramiejo Ap., 
Sukatoje Szv. Liudviko Kara.

t Laidotuves a.a. Antano 
Urbano isz 'Harrison, N. J., (ki
tados gyveno czionais mieste) 
atsibuvo Ketverge, su apieigo- 
mis Szv. Juozapo bažnycziojc 
-.9 vai. ryte, ir palaidotas para
pijos kapuose. Velionis ginies 
Lietuvoje. Paliko paezia, 5 vai
kus taipgi broli Joną, 534 W. 
Spruce Uly.

— Gerai žinomas visiems 
.graborius Harry F. Cilfford, 
mirė Panedelyje, Pottsville li- 
gonbuteje. Turėjo 75 metu am
žiaus. Paliko paezia ir viena 
dukteria.

Shenandoah, Pa. t Adolfas 
Pajaujis nuo 115 E. Coal Uly., 
mirė Panedelyje 10:30 vai., va
kare, namie sirgdamas ilga lai • 
ka. Gimęs Lietuvoje atvyko in 
Amerika daug metu adgal. Ji
sai buvo mėsininkas ir dirbo 
pas p. Margaviczia, ant 329 E. 
Centre Uly., taipgi pas And. 
Lakitska Mahanoy City dauge
lis metu adgal. Prigulėjo prie 
Szv. Dvasios (Lenku) Tautisz- 
kos parapijos. Velionis paliko 
broli Mykolą ir seseri Petrone- 
lia Lietuvoje. Laidos Petny- 
czios ryta 8:30 vai., isz namu J. 
jVerboskio, 115 E. Coal Uly. 
Kūnas bus palaidotas parapi
jos kapuose.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja knnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
B20 W. Centre St., Mahanoy City

Turkai ramiai lauke pakol ta 
Potsdam Konferencija pasi
baigs, nes jie dar tikėjosi, kad 
toje Konferencijoje bus kas nu
tarta apie santykius tarp Rusu 
ir Turku. Bet nieko nebuvo pa- 
naszaus svarstyta ar nutarta 
ten. Nors kai kurie sako kad 
Amerika ir Anglija prasze kad 
Stalinas tiek daug nereikalau
tu. Bet klausimas ar Stalinas 
klausys.

Turkai žino, kad jie jokiu 
budu negali priesz Sovietus 
-Rusus pasistoti ar su jais ilgai 
kariauti, bet jie pasiryžę ka
riauti iki smerties, bet nepasi
duoti.

Visi Szvenezia; Sztorai
Uždaryti

ISZ AMERIKOS. — Kai 
Prezidentas Trumanas pasakė 
kad visi kuri turi valdžios dar
bus gali per dvi dienas szvesti, 
tai visi darbininkai visur taip 
pat padare. Viskas visur užda
ryta, niekas nedirba, niekas 
nieko neperka ir neparduoda. 
Visi szvenezia ir baliavuoja. 
Kai kur tai net ir nelaimiu at
sitiko isz to džiaugsmo. Apie 
tokias nelaimes bus daug laik- 
raszcziuose po szitu džiaugsmo 
dienu.

KARISZKAS LAIVAS 
NUSKANDINTAS

875 Žuvo; 316 Sužeista

WASHINGTON, D.C. — 
Ta pati vakara kai Prezidentas 
Trumanas paskelbė kad Japo
nai pasidavė ir kad karas užsi
baigė, Laivyno Karo Sztabas 
pranesze kad didelis kariszkas 
laivas Indianapolis buvo nu
skandintas su 1,196 nelaimė
mis.

Szitas kariszkas laivas veže 
tavora, kuris buvo reikalingas 
del tos naujos sprogstanezios 
bombos. Dabar, kai visi džiau
giasi ir balaivuoja szeimynos 
tu jūreiviu liūdnai laukia ži
nios apie savo vyrus ar vaikus.

Atlanto Cziarterio
Sukaktuves

WASHINGTON, D. C. — 
Japonai pasidavė ir karas pasi
baigė kaip tik in diena, kada 
suėjo lygiai keturi metai nuo 
tos dienos kada a.a. Preziden
tas Rooseveltas paskelbė At
lanto Cziarteri. Jau toli svietas 
nuėjo nuo tos dienos ir dar to
liau tautos ir krasztai nukrypo 
nuo to tikslo kuris buvo taip 
garbingai paskelbtas tame 
Cziarteryje.

Japonai Nesilaiko 
Taikos

Isz Okinawa — Du Japonu 
eroplanai nepaisindami kad 
jau karas baigtas ir kad j u 
krasztas pasidavė, atlėkė virsz 
Okinawa salos ir paleido savo 
bombas. Amerikiecziai nespėjo 
nei savo karabinus in juos at
kreipti nei savo eroplanus 
priesz juos pasiunsti nes visi 
jau szvente karo pabaiga. Ame
rikiecziai kareiviai baisiai in- 
irszo ir dabar Karo Sztabas ti
ria ir reikalauja kad Japonai 
pasiaiszkintu.

Szitie trys tūzai atidarė Potsdam Konferencija. Trumanas pirma syki susitiko su 
Stalinu. Churchillis nesulauke Konferencijos pabaigos, nes Anglijos žmones ji paszalino 
ir kita vada iszsirinko, kaip tai Atlee.

TAIKA ANT ŽEMES
GEROS VALIOS 

ŽMONĖMS

Isz Miestu Ir Miesteliu
— Per tris kiauras naktis ir 
dvi džiaugsmo dienas, žmones 
linksminuosi, dainavo, balia
vuoja ir viens kita sveikino 
kad karas užsibaigė. Parodos 
visuose miestuose ir mieste
liuose per ulyczias marszavo, 
benai grajino, dūdos baube, 
bažnycziu zvanai zvanijo: visi 
linksminuos ir džiaugėsi.

Vaszingtone nebuvo vietos 
nei apsisukti, automobiliai vi
sai negalėjo važiuoti, žmones 
ant ulyczios stovėjo, dainavo ir 
szukaujo.

Detroite darbininkai stryt- 
karius sustabdė ir ant j u užsili
po ir szoko dainavo.

Philadelphijoje net parodos 
neturėjo vietos kur marszuoti, 
taip buvo žmones ant ulycziu 
susikimsze.. Kareiviai trenke 
savo kepures ant žemes, beveik 
isz kailio nieriesi del džiaugs
mo. Jūreiviai pamirszo grįžti 
in savo laivus ir niekas nieko 
nesake.

Mahanojuje ugniagesiai lak
stė kaip pasiute, dūdos baube, 
zvanai zvanijo vyrai ir mergi
nos ant ulyczios reke dainavo.

Szęnadoryje ant Main ir 
Centre ulycziu buvo gyvas ler- 
mas. Jokiu budu nebuvo gali
ma nei pravažiuoti nei praeiti. 
Jaunieji ant ulyczios szoko pa
kol gaidžiai pragydo.

Minersvilleje ant ulyczios at- 
musze kelias baczkas alaus ir 
visi gere, visi baliavuojo, nie
kas neklause kas pundina ar 
kas moka.

Baltimoreje vienas kareivis 
iszsitrauke Japono vieliava ku
ria jis parsivežė isz Pacifiko ir 
norėjo pasigirti kad jis ta vie
liava pats isz Japono nagu isz- 
trauke. Kai kurie nesuprato ka 
tas kareivis nori padaryti ir 
puolė ta vieliava sudraskyti. 
Nabagas kareivis vos iszliko 
gyvas pakol pasiaiszkino. Pas
kui ji ant ranku žmones neszio- 
jo.

Gettysburge, kur randasi ke
lios dideles ligonbutes karei
viams, buvo tyku ir ramu. Vie
nas jaunas kareivis norėjo isz 
džiaugsmo szokti ir susmuko. 
Jis pamirszo kad jis vienos ko
jos neturi.

Czikagojė vienas darbinin
kas saliune sunkiai atsiduso ir 
pastebėjo, kad dabar jau jis 

darbo neteks. Kad karas butu 
dar nors meta prasiteses, jis 
butu sau szilta vieta pasitaisęs 
ir sau turteli susikrovęs. Vie
nas kareivis ant kriukiu stovė
damas szalia, pakele viena 
krinka ir jam reže per galva. 
Darbinininkas suriko kad jis 
kareivi apskųs, in teismą pa
trauks. Keli kiti kareiviai ne
toli stovėdami jam dar dau
giau davė ir patarė kad jis juos 
visus apskustu.

Visur, visuose miestuose ir 
miesteliuose visi baliavuoja. 
Retas kuris atsiminė kad vi
suose tuose miestuose ir mies
teliuose randasi szeimynu ku
rios negali baliavuoti, nes j u 
vaikas ar vyras jau nebegrisz 
isz karo lauko. Beveik visuose 
susiedijuose buvo galima rasti 
motina kuri užsidarius savo 
namelio duris, tyliai verke.

Kai kur saujele žmonių buvo 
bažnyczioje ir sau tyliai verke 
del tu kurie negrisz ar isz szir- 
dies “Acziu Dievui” sake kad 
karas užsibaigė!

Antra Baisi “Atomic” 
Sprogstanti Bomba

WASHINGTON. — Ameri- 
kiecziai paleido antra baisia 
“Atomic” sprogstanezia bom
ba ant Japonu miestą Nagasa
ki. ' Patys Japonai prisipažins- 
ta, kad szita antra sprogstanti 
bomba visa miestą isznaikino: 
“Ne tiktai ka visus,žmones isz- 
žude, bet, visus gyvulius ir gy
vūnus isznaikino. Niekas neli
ko! Tokiu baisenybių dar ant 
szio svieto nebuvo!”

Japonu Karo Sztabas priža
da savo žmonėms kad jie mums 
atkerszins, bet tai tik propa
ganda ir tuszti pažadai, nes Ja
ponams paskutine valanda jau 
iszmusze. Jie jau žino, kad 
jiems galas! Dabar jiems tik 
lieka derintis del taikos. Ja
ponams dabar lieka pasirinkti: 
‘Pasiduoti ar būti isznaikinti!’

t i

Japonai Iszžįide 50,000 
Kiniecziu

CHUNGKING, KINIJA. —
Kinijos valdžia pranesza kad 

per szeszis menesius, Japonai 
iszžude apie 50,000 žmonių. Ja
ponai po tukstanezius žmonių 
užtrucino ir kitus suszaude ar 
sudegino, .kai jie mate, kad jie 
ežia neatsilaikys ir turės pasi
traukti.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

KARO GALAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

eivijos Lietuviams Katalikams 
daug reiszkiantis ženklas kad 
karo pradžia ir pabaiga buvo 
ant Paneles Szvencziausios 
Szventes.

Japonai iszleke Gruodžio 
(Dec.) 7 d., 1941 metais kaip 
sakalai, o dabar nutupe kaip 
vabalai. Trys metai, asztuoni 
menesiai ir septynios dienos 
nuo tos dienos kada Japonai 
mus užpuolė. Pasaulis tos bai
sios dienos niekados nepamirsz 
nes tada buvo paleista baisios 
ir galingiausios jiegos ant viso 
svieto. Vokiecziai suklupo ir 
dabar Japonas susmuko.

Trys menesiai atgal karas 
pasibaigė Europoje. Amerikos 
galinga jiega, Amerikos pini
gai, fabrikai ir Amerikos vaiku 
kraujas baisiai daug prisidėjo 
prie tos pergales Europoje. Da
bar ta pati jiega ir Japona su- 
musze.

Niekas nesitikėjo kad Japo
nai taip greitai bus sumuszti, 
kad jie taip greitai pasiduos. 
Kai Japono vieszpatyste su
griuvo, visas svietas nustebo ir 
sudrėbėjo.

Kai Japonai iszgirdo kad 
valdžia jau pasiduoda, jie susi
rinko prie palociaus ir nulenk
tomis galvomis atsiprasze savo 
dieviszkosios szeimynos kad ju 
jiegos ir j u pasiaukojimas ne
buvo gana, kad jie negalėjo in- 
gyvendinti ta viso svieto už
kariavimo svajone.

Buvo kruvina diena ant tu 
salų, kur Japonu armijos ran
dasi. Japono kraujas upeliais 
tekejo. Generolai ir kiti augsz- 
ti oficieriai peilius sau in pilvą 
ar in krutinę insismeige ir taip 
garbingai isz szio svieto iszke- 
liavo. Vadai dabar turi nusižu
dyti nes jie pražudė savo krasz- 
ta. Japono teisingumas ta rei
kalauja.

Amerikos Laivyno baisus ir 
galingi laivai nuleido savo ka
rabinus ir nutiko Pacifike. 
Amerikos dideli bomberiai nu
sileido ir daugiau'jau nekilo in 
padanges priesz Japonus.

Amerikos mokslincziai pasi
ėmė savo tas baisias “Atomic” 
sprogstanezias bombas ir pa- 
sliepe, pakavojo nuo visos žmo
nijos. Amerika ir sykiu visa 
žmonija meldžiasi kad jau nie
kados neateis toks laikas kad 
ta baisi bomba turės vėl būti 
vartuojama. Ta sprogstanti isz 
mažutėlės dulkes padaryta 

bomba buvo tik du kartu pa-| 
vartuota, syki ant Hiroshima ir( 
syki ant Nagasaki. Ir taip bai
siai viską isznaikino, taip Ja-J 
ponus iszgazdino kad jie tuo-Į 
jaus pasidavė. Visai nieko isz 
tu dvieju miestu neliko.

Japonai praszesi taikos, bet 
state savo iszlygas, reikalavo 
kad Amerikieczai sutiktu ant1 
Japonu sanlygu. Amerika atsa-j 
ke kad ji su Japonais visai jo
kiu derybų neves. Ir parodyti 
kad mes nebaikaujame szeszi 
szimtai didžiausiu bomberiu 
pakilo ir dar kelis Japono mies
tus su žeme sulygino. Tada Ja
ponas jau suprato kad jam pra
žūtis ilgiau kariauti, prasze 
taikos ir priėmė Amerikos pa
reikalavimus.

Amerikos Jūreiviai
Nepatenkinti

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Laivynas jau dabar 
labai susirupines kas bus kai 
karas pasibaigs. Didele daugu
ma jūreiviu dabar prakeikia 
Amerikos laivyną ir sako, kad, 
jie nusispjaus ir paliks Laivy
ną kai tik karas pasibaigs.

Amerikos jūreiviams szitas 
karas jau insipyko. Ne tik ka
ras insipyko bet, ir pats Laivy
nas insipyko. Jūreiviai aiszki- 
nasi kad jiems nėra jokias atei
ties Laivyne, kad oficieriai ir 
karininkai visas sziltas vietas 
užima ir paprastam jūreiviui 
nėra jokios progos pakilti ar 
savo gyvenimą pagerinti.

Vienas jūreivis, sugrįžo isz 
Pacifiko ir szitaip drąsiai ir 
vieszai iszsireiszke: “Asz ne- 
pasilikcziau in szita prakeikta 
laivyną kad ir man reiketu eiti 
ubagauti. Ir beveik visi jūrei
viai ir oficieriai taip pat mans- 
to ir sako. Mums ežia nėra jo
kios ateities ar jokios vilties 
pakilti augszcziau.”

Laivyno sekretorius ir visi 
didžiūnai dabar labai susirūpi
no kas bus su Amerikos Laivy
nu po karo jeigu visi jūreiviai 
taip sznekes ir taip darys. Da
bar jūreiviams Karo Sztabas 
daug prižada ir stengiasi jiems 
palengvinti ir net renka geras 
ir sziltas vietas tiems kurie ke
tina pasilikti. Bet Laivyno di
džiūnai dar vis savotiszkai val
do visa laivyną ir nenori insi- 
leisti paprastu jūreiviu in szil
tas vietas.

Mokslincziai
Paklupdė Japonus

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar visokios žinios ateina ir 
ateis apie kaip jr kodėl Japonai 
taip greitai ir netikėtai pradė
jo praszytis kad karas pasi
baigtu kad taika vėl vieszpa- 
tautu.

Kai kurie mums aiszkina 
kad kai tik Rusija paskelbė ką
rą tai Japonai taip iszsigando 
kad jis tuojaus praszesi taikos. 
Bet kai istorija bus raszoma 
nebus galima pamirszti tas 
darbas ir prakaitas kuri musu 
mokslincziai padėjo ir iszliejo 
pakol nauja ir tokia baisia 
sprogstanezia bomba iszrado.

Stalinas instojo in kara kai 
mate kad Amerikiecziai jau isz 
visu pusiu kulia Japonus, kai 
Amerikiecziai paleido ant Ja
pono miestu baisiausia sprogs
tanezia bomba, kai Amerikie- 
czia jau buvo Japonus isz pa
danges isztrenke ir kai Ameri
kiecziai buvo visa Japono lai
vyną nuskandinę.

Dabar Stalinas ateina in tal
ka ne tiek mums padėti kiek 
sau grobio susirinkti. Jis, tiesa 
mums sziek tiek ir padėjo, bet 
tik tada kai mums pagelbos jau 
beveik ir nereikejo. Ta nauja 
sprogstanti bomba kuri visus 
miestus ant sykio isznaikino 
Japonus taip iszgazdino kad 
jie jau butu vistiek pasidavė 
hepaisant ka tas musu Dede 
Stalinas butu dares.

KA DABAR DARYTI
SU JAPONAIS? 4,.. ...—i - -

WASHINGTON. — Karas 
jau visiszkai pabaigtas. Japo
nai sumuszti ir Amerikos ga
lingos armijos važiuos namo; 
apie 5,000,000 kareiviai grisz 
pas savuosius.

Bet, kas bus su Japonais?
Buvo lengva Naciu valdžiai nu
vesti ir kita iszrinkti, nes pats 
Vokieczai neapkentė tu Naciu!

Su Japonais tai kas kita. Ja
ponai gerbia ir garbina savo 
Imperatorių Hirohito. Nei jo
ki rinkimai ar balsavimai ne
gali kita valdžia Japonams isz
rinkti. Japonai ne tiktai klau
so savo Imperatoriaus kaipo 
valdininko, bet ji garbina kai
po Dangaus Sunu. Visa Impe
ratoriaus szeimyna yra gerbia
ma ir laikoma szventoj e garbė
je, nes jie tiki, kad visa szeimy
na pareina isz Dieviszkos kil
mes. Kai kurie Amerikiecziai 
karsztagalviai rėkia ir szaukia 
‘Užmuszk Imperatorių!’ ‘Nu
dek Hirohito!’ ‘Pakark to Ve
nio Iszpera!’ Amerikiecziams 
dabar butu labai lengva Japo
nijos Imperatorių nugalabinti; 
Japonu Dieviszkoje Sunu pa
karti. Bet, kokia nauda isz to 
butu? Kas tada valdyt Japo
nus, kas tvarka palaikytu?

Amerikiecziai geri biznie
riai, drąsus kareiviai, gabus 
karininkai, nagingi ir apsuk
rus žmones, bet prasti politi
kieriai ir dar prastesni diplo
matai. Jie nemoka kaip kitus 
valdyti. Amerikiecziai viską 
kojomis augsztyn iszverte Vo
kietijoje. Amerikiecziai karei
viai Vokieczius sumusze, bet 
paprastas Vokietis kaimetis 
musu valdininkams akis ap
muilino.
Amerikiecziai paskyrė Nacius 

valdyti Vokieczius, nes jie ne- 
pažinsta Vokiecziu ir nesu
pranta j u kalba. Amerikie
cziai dabar rankas nusimazgo
jo ir visa Vokietijos valdymą 
paliko Svietams.

Panasziai bus ir su Japonais 
jeigu mes Japonu valdžia nu
versime ir j u Imperatorių nu- 
žudysime.

Kai szita skaitysite tai jau 
Japonu ir Japonijos Imperato
riaus likimas bus iszprestas 
nes, jau karas bus pasibaigęs, 
bet visgi galima dabar sakyti, 
kad visiems butu geriau kad 
Japonai save valdytu ir kad 
jiems liktu tas dieviszkos kil
mes sūnūs Hirohito. Nes dabar 
jis vistiek bejiegis ir mums jo
kio pavojaus nėra.
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