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L Ir Vela Mire

Danville, Va. — William 
Jackšon, kuris mire ana diena, 
likos per daktarus pripažintas 
tikrai negyvu bet daktaras 
James Parfitt perpjovė kruti 
ne mirusiam, indėj o ranka ant 
szirdies ir pradėjo szirdi iszpa- 
lengvo mankyti, pakol pajuto 
sugryžtanti pulsą. Po tam dak
taras užsiuvo krutinę, numirė
lis adgijo ir buvo manoma kad 
Jackson pasveiks, bet po 24 va
landų adgaivintas numirėlis 
vela mire bet szi karta ant tik
rųjų.

Isznesze Žudintoju In 

Padanges Su Dinamitu
A

Pandora, Tex. — Nužudęs 
tris ypatas ir sužeidęs mirti
nai ketvirta, Benas Raveza, 
Meksikonas, pasislėpė in ap
leista narna, isz kur palicija ne
galėjo ji iszgauti. Ant galo nu- vedami ramybes savo tevyneje 
tarė panaudoti dinamito. Di-'bega in Lenkija kur jau 400

kare Į AiiijentaiP*
Vokiecziai Bėga In

Lenkija

London — Vokiecziai, netu-

namitas iszdraske visa narna o tukstaneziu pribuvo in ten. Tik 
žudintojas iszleke szmoteleis in j Vokiecziai, kareiviai ir virszi- 
padange. ninkai galėjo in ten keliauti,

sziaip kitos tautos pasiliko už-
Pacziule Svėrė 468 Sva-ipakalyje-
rus O Vyras 108 Svarus Žydu Vaikai Nelaisviu

dino Szeszis
Submarinus

Pamiszelis Norėjo Nu
žudyti Prezidentą

Roosevelta

Washington, D. C. — Slapti 
agentai ana diena aresztavojo 
koki tai žmogų kuris slankiojo 
aplinkui Baltnami. Palicija ap- 
laike žinia buk kokis tai žmo
gus keisinasi nužudyti prezi
dentą Roosevelta ir kad temin 
tu ant jo. Ant galo pasisekė 
aresztavoti koki tai Walteri 
Best, 38 metu, kuris dirbo au
tomobiliu dirbtuvėje Pontiac 
ir Detroite, Mich. Kada palici
ja padare krata hotelyje ku
riame jis radosi, rado ten re
volveri. Badai Best yra nesvei
ko proto ir likos uždarytas pa- 
miszeliu prieglaudoje.

Senatorius Benedetto Cro
ce, Italiszkas žymus politi
kierius, kuris yra labai mylė
tas per gyventojus ir rūpina
si gerove savo sklypo Itali
jos, badai užims vieta Musso- 
lino po karei ir stengsis at
gaivint savo tauta ir sklypą.

Sziauczius Surado S?,-

PACZIAI PALIKO $2

Tarnaitei $2,000

Baltimore, Md. — Ana diena 
mire czionais Szimas Parfitt 
palikdamas savo paežiai tik du 
dolerius o del savo dvieju sunu 
po 5 dolerius. Bet savo tarnai- I 
tei, Miss Grace Wagner paliko 
du tukstanezius už gera prižiū
rėjimą jo laike ligos. Parfitt 
buvo persiskyres su savo pa- 
czia keliolika metu už nelaba 
pasielgimą su juom.

Nenori Gyventi Su 
Cziutabakiu

Niagara, N. Y. — Danielius 
Fernstein, 38 metu, amžiaus, 
pabėgo su 30 metu amžiaus Ve
ra DeLong, ir apsivedė New 
Yorke. Martele svėrė tiktai 
468 svarus o tasai pabėgėlis 
tiktai 108 svarus. Kaip jis gla- 
monesis su tokia sunkenybe 
ant keliu?

Pririszo Sūneli Prie Lo
vos Su Lenciūgais

Hagerstown, Md. — Willi- 
mukas Celiano, 10 metu am 
žiaus, likos surastas per kai 
mynus pririsztas prie lovos su 
lenciūgais kaip radosi per tris 
dienas ir dvi naktis. Ana diena 
tasai vaikiukas gulėjo plytiny- 
czioje per penkes dienas idant 
apsisaugot nuo muszio kuri 
jam tėvas prižadėjo už koki 
ten maža prasikaltinima. Vai
kas likos atiduotas po apgloba 
mielaszirdingos draugavęs.

Abazuose

000 Vertes Deimantu 
CzeverykeP”" ---

St. Louis, Mo. — Sziauczius 
Edwardas Crowley netikėjo 
savo akimis kada pradėjo tai
syt pora moteriszku czeveryku 
ir sueziuope gale czeveryku 
skurini maisziuka kuriame ra
dosi trys platinos špilkos isz- 
sodytos su deimantais ir mažas 
moteriszkas auksinis ziegore- 
lis, kuriu verte isznesze ant 
dvieju tukstaneziu doleriu. 
Matyt kad locnininke tuju cze
veryku paslėpė juose savo 
skarba idant vagys nesurastu 
jo ir ant rytojaus atsiėmė daly
kus, apdovanodama teisinga 
sziaucziu su szimtine. Pravar
de tosios moterėles sziauczius 
neiszdave. Buvo tai neturtin
ga motere.

Philadelphia, Pa. — Mikolas 
Sanders užvede skunda priesz 
savo paezia Darata ant persi
skyrimo buk negali ilgiaus su 
ja gyventi nes apsileido nami
niam darbe, nemazgoja toriel- 
ku o per diena kramto tabaka 
ir spjaudo po visus kampus. 
Slidžia davė vyrui persiskyri 
ma, pripažindamas kad tokia 
motere ne yra tinkama gyventi 
su vyru tik kokiam tvarte su 
gyvuliais.

— Naujoj Zelandijoj ran
dasi vanden-puolis kuris turi 
1945 pėdas augszczio.

— Tautiszkas knygynas 
Meksike turi savyje suvirszum 
250,000 visokiu knygų.

London — Vokiecziai iszve- 
že isz Belgijos tukstanezius 
vaiku tarp tu daugiausia Žydu 
vaikai, kurie likos apleisti per 
tėvus arba likos užmuszti. Tuo
se abazuose tieji vaikai kenezia 
taisei, buna plakti kas diena 
už mažiausius prasikaltimus, 
yra alkani ir beveik pusnuogi. 
Maisto aplaikineja labai ma
žai todėl aplinkinei gyventojai 
atnesza jiems kiek galėdami 
bet ir tojo neaplaiko nes karei
viai paima viską nuo vaiku.

Rumunai Bėga Isz 
Besarabijos

Istanbul, Turkija — Ketu
riolika trukiu apleidineja Ode
ssa beveik kas diena su Rumu
nais kurie bėga in Rumunija, 
pasiimdami su savim ka gali. 
Rumunai buvo priversti pri- 
gialbinet Vokiecziams kariau
ti priesz Rusus bet dabar su
prato Vokiecziu tikslą ir bėga 
isz savo sklypo apsisaugoti nuo 
visiszko isztremimo.

— Nekurios merginos prie 
telefonu San Francisce aplaiko 
net po 130 doleriu ant menesio.

Pakorė Savo Dukteria

— Amerikoniszki geležin- 
kelei sudegina apie 120 milijo
nu tonu anglių.

— Danielius Gregg, isz 
Montanos valstijos, jojo ant 
arklio 98 mylės, kad inžengt in 
kariuomeniszka tarnysta.

Portland, N. J. — Petras 
Grabber, 82 metu amžiaus, ži
nodamas kad ne ilgai gyvens 
ant szio svieto, padare iszpaži- 
nima, kad 14 metu adgal, pa
korė savo tikra duktere, 22 me
tu Mare, kuri buvo gaspadine 
del savo tėvo. Tula diena mer
gina likos atrasta negyva, ka 
banti ant virves. Tėvas tvirti
no buk tai ji pati pasikorė ir 
tik dabar dažinota apie nelaba 
pasielgimą tėvo. Isz kokios 
priežasties jis ja pakorė tai ne- 
iszaiszkino.

Taipgi Supliekė Smarkiai Vb- 
kieczius; Rusai Paėmė 30 

Kaimeliu; Vokiecziai Nu- 
kente Baisiai

Ant Rusiszko frunto Rusai 
nusiyrė daugeli myliu prie Go
melio ir paėmė Zlobina, paim
dami taipgi apie 80 miesteliu 
ir kaimeliu. Dabar Rusai arti
nasi prie svarbiu miestu Dovs- 
ko ir Soltanovkos, kur tikisi 
dideliu musziu su Vokiecziais.
Vokiecziai kenezia daug ant 
Rusiszko frunto nes turi bristi 
per klampynes, purvyną ir 
sniegą o szaltis ten yra smar
kus ir daug Vokiecziu jau su- 
szalo.

Ant Pacifiko frunto Aiiijen
tai paskandino dideli kariszka 
Japoniszka laiva ir suszaude 
du kitus kurie plauke in Ka- 
vieng su amunicija ir karei
viais. Ant Marshall salos Aiii
jentai nuszove septynis Japo- 
niszkus bombinius eroplanus. 
Anglikai apsiaubė daugeli Ja 
ponu ant Warco salos, užmusz- 
dami dideli skaitlį.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Musu Kareiviai Aut Bougainvilles Salos

Sztai musu Amerikoniszki kareiviai, kurie atplaukė ant Bougainvilles salos, isz kur 
iszvijo Japonus su didėlėms bledems ant Pacifiko mariu. Amerikonai turėjo nemažai dar
bo pakol tuos žvaira-akius iszgujo isz ten norints patys neteko daugeli savo draugu.

LONDON — Aiiijentai užėmė naujas po
zicijas Italijoj užimdami kaina Magiore kur su 
dideliais tankais atspyre Vokieczius su didelėm 
bledem, paskandino szeszis submarinus ir nu- 
szove asztuonis eroplanus.

Rusai prie Propoisko supliekė. Vokieczius 
baisei paimdami 30 kaimeliu nuo Vokiecziu ku
riuos buvo užėmė kėlės sanvaites adgal. Vokie
cziai yra apsiaubti isz visu pusiu ir vargei iszsi- 
Įgaus isz slaistu. Vokiecziai bėga kiek turi pajie- 
gu, in Ryma, isz aplinkines Sargo upes kur likos 
baisei supliekti per Allijentus, palikdami daug 
užmusztuju ir 2,000 likos paimti in nelaisve. Vo
kiecziai dabar pradėjo traukti Italiszkus karei
vius in pagialba bet daugelis atsisako kovoti su 
Vokiecziais ir buna suszaudyti už nepaklusnu-

ma.

Berlinas vela likos bombarduotas per Alli
jentus bet Aiiijentai neteko tame užklupime
apie 20 eroplanu. Viso numesta ant Bėdino 
2,000 tonu bombų arba szimet numesta viso
15,000 tonu bombų. Iii taji laika daugiau kai 390 
tukstaneziai žmonių likos užmuszta Berline, 
Hamburge, Munike ir Kologne Ligonbutes yra 
pilnos sužeistaiseis ir nėra kur talpinti sužeis
tuosius ir serganezius.

Viskas Sudege Bet Pi
nigai Pasiliko Cielybeji

Williamsport, Pa. — Kada 
darbininkai iszkasinejo griu
vėsius sudegusio namo, Char
les Horton, surado 430 doleriu 
bumaszkoms paslėptas apde
gusiam szienike in kuri pinigai 
buvo insiuti. Akyviausia, kad 
visas namas sudege ir viskas 
kas jame radosi bet szienikas1 
su pinigais nesudege.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Vyras “Numirdavo”
Kas Menesi

Johnson City, Mo. — Kada 
palicija apreiszke Onai Miskel 
buk jos vyras atėmė sau gy
vastį tai atsake szaltai: “E, ta
sai szeszkas to nepadarytu. Jis 
kas menesi atima sau gyvastį.”

Motere turėjo ‘ teisybe. In 
kėlės valandas po tam dagirdo 
buk jos vyras likos aresztavo- 
tas už apgavysta. Motere ne
norėjo gyventi su savo vyru 
nes yra didelis tinginys,

Vieszpatyste.se
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Kas Girdėt
Duos Dievas o Lietuva ne- 

užilgio taipgi susilauks liuosy- 
bes ir pat-valdystes.

Džiaugkimes isz to, bet mu
su džiaugsmo neskandykime 
stiklelyje bet czedinkime cen 
lėlius ir dolerius nes ju reika
laus prisikėlusi isz griuvėsiu ir 
pelenu musu nelaiminga Lie
tuva po sziai karei.

valumus lengvai sverti — ap-Į 
leisti ir ju nepažinti — tai pri- 
gaudineja pats save.

Sziadien ant kares lauko be
veik visoje Europoje tikėjimai 
susivienijo — jokio skirtumo

Miestelyje Ogdensbur 
dijanoj, moksliszlka 
uždraudė daraktoriams ir da- 
raktorkoms rūkyti, kazyruoti, 
szokti ir mylėtis. Apgynime 
daraktorių ir daraktorku sto
jo vietinis laikrasztis kuris 
tiesiog raszo kad mokslą in i u 
valdžia neturi tiesos uždrausti 
ypatiszkos laisves ir kad moks- 
lainiu tiesos visai tojo neuž- 
draudžia ir nebaudžia.

KATALIKU PAREISZKIMAS DEL 
TAIKOS “SVARBIAUSIU PAMATU’

PER KUN. J. J. BAGDONĄ

kuris ji vede ne tik in Dieva 
bet ir in visuomene, pasiszven- 
tima Dievui ir žmonijai. To
kioje 
nieko, ar

tvarkyme pripažinti vieta 
žmonijos teisėms ir laisvam 
savo tikybiniu pareigu atliki-

nedaro ar tai Katalikas, Žydas ATAUKI Arkivyskupai ir 
Aryskupai, suvažiavę in sa

vo metini susirinkimą, pa- 
reiszike, kas yra būtinai reika
linga gerai ir pastoviai taikai. 
Sztai tos ju Konferencijos pa- 
reiszkimas, kaslink 
siu taikai pamatu.

“ AIusu krasztas, kurio teises 
ir saugoma,

In‘! 
valdžia

Vela kokis tai profesoris, 
žinoma “ Amerikoniszkas ’ ’
apgarsino 'buk yra “Dieviszka 
tiesa vyro nubausti kuniszkai 
savo moteria. ”

Tasai profesoris ne tik ka ti
kėjo in “Dieviszkas Tiesas,” 
bet iszpildinejo jas ant kasdie
ninio paredlko nes perdavė kai
li savo prisiegelei už mažiausia 
prasikaltimu pakol toji visai 
paliovė tikėti in tiesas ir užve
dė skunda priesz poną profe- 
sori ant persiskyrimo. — Gerai 
bobele padare.

ar Protestonas. Tikėjimas su
jungia visas tautas kaip sekan
tis atsitikimas mums iszaisz- 
kins:

Alirsztantis Rymo Katalikas 
karevis, paszauke prie savos 
Protestoniszlka kuniguži idant 
iszklausytu jo iszpažinties nes į 
nebuvo Kataliku kunigo arti-' 

■moję. Kunigužis, atejas prie 
' mirsztanczio Katalikiszko ka
reivio tarė: “Asz ne esmių ta
vo tikėjimo dvasiszikasis bet 
tas niekame nesiprieszina nes 
jeigu tau galiu palengvinti ta- laimėti, bet ir taikos vaisiu su- 
vo paskutinėje valandoje tai 
noringai tai iszpildysiu, Die
vas -yra lygus del visu ir miela- 
szirdingas. ’ ’

Kada kunigužis isz'klause 
mirsztanczio iszpažinima nu
sidėjimu, pribuvo Katalikisz- 
kas kapelionas o Protestonu 
kunigužis užklausė jo: “Bro
lau Kristuje, gali dabar isz- 
klausyti jo iszpažinties 
naujo. ’ ’ 

i

aiszkejo trijuose skirtinguose 
iszsireiszkimuose del pasaulio 
taikos, kuriuos pasauliui vie
ningai paskelbė Amerikos 
skirtingu tikėjimu vadai. 
Szis, teisetinai tiesai pavyzdys

svarbiau- su dorybes tiesomis suderiu 
tas, atkreipė 
kraszto atida, 

taip vylingai ir (turime vilties,
baisiai prieszas užpuolė, da-jv^Iios žmones 
bar deda visas pastangas, 
visomis galiomis stengiasi ka
ta pasekmingai vesti. Visu 
musu pasiryžimas ne tik kara

apgailėtinoje padėtyje, mui; turi paraginti savo žmo- 
bent maža ka te-jnes tobulybes keliu žengti, turi 

/eiszkia visa ta mokslo pažan-’ susirūpinti 
;a, iszradimai ir valdymui ga
miniai nes jie visi be prasmes 
r be tikslo. Ales gryszime prie 
Dievo ir doros instatymu, kai 
vela priimsime Kristų ne tik 
savo bažny ežiose 'bet ir savo 
Kasdieniniame gyvenime.

DIEVO ISZPAŽINIMAS
PABRĖŽIAMAS

stitucija paežiam krasztiii. Jei
gu szeimynoje randasi tvarka 
ir vaikai yra mokomi eiti do
rybes ir tobulybes keliu, vis
kas tvarkoje su valdžia, su vi
suomene ir su visu krasztu.

silaukti.

m save vise 
Nes tikimės 

kad visi geros 
susipažins si

ir'tuo pavyzdžiu ir rimtai ji isz- 
'tirs.

AIusu tikslas biski iiisigilin- 
ti in savo Katalikiszka tiesos 
Paveldejima,- kuris yra tikėji
mu ir protu pamatuotas, ir pa-

Ales gerai žinome, kad kar-įrodyti, kaip pagrindines tiike- 
das neatnesz mums taikos rijimo tiesos turi būti pritaiko- 
Kardas gali praskinti taikai mos prie taikos klausimu ii 

tikros visuomeniszkos
Bet taika turi pir- tvarkos surėdymo.

kelia, gali nustatyti
sau lyga s.
mu pirmiausia prasidėti ir 
gimti pergalėtoju prote ir szir- 
dyje. Alums sziandien reikia 
suprasti ir invertinti geros

tarkos prie

VISUOMENES LIGŲ
SZALTINIAI

li-Be abejones, szaknis visu 
kurios yra prislėgusios 

žmogų ir kurios 
Jeigu nesuprasime, jeigu'davė pradžia szio pasaulinio

> baisenybėms randasi

isz taikos reikszme, ir, ja iuverti- »u, 
ne turime drąsiai jos reikalai!- sziu dienu ž 

Kataliku kunigas atsiliepe: ti. Jeigu nesuprasime, jeigu!
“Ne, mano mielas, jeigu jis' nereikalausime tos taikos, tai ikaro 
tau iszpažino savo nusideji-' musu pergale bus ne tik tusz- žmonių szirdyse, kurie užmir- 
mus tai yra užtektinai, asz jam ežia, bet ir mums patiems pra- 
duosiu iszriszima ir paskuti-, žutinga. 
nius sakramentus.

Ar-gi tai ne geras pavyzdys mintyje, mes manome jo

Vakarai ilgesni, tegul moti
nos duoda didesnia atyda ant 
dukrelių idant per naktis nesi- 
valkiotu ir netrintu kaimynu 
porezius nes tokis moreziavi- 
mas ant svetimu poreziu bai
giasi nelaime ir sarmata. Dau
giausia tame kalte motinu ku
rios neuždraudžia dukrelei to
kiu naktiniu spacieru. Gera 
dukrele vakarais turės szioki 
toki užsiėmimą vakarais, — 
prie darbo arba skaitymo. Jau
nikis privalo atsilankyt in na
mus o ne trinti trepus kitu kai
mynu.

szo savo Dieva, u'žmirszo savo 
pareigas, užmirszo ir doros in- 
statymus. Yra inraszyta žmo- 

vepgaus prote ir szirdyje instaty- 
Krikszczioniszkos meiles, ant, laikas atkreipti atida in geros nias’ ;kul'is Jam sakyte sako, 

. „„nAJnn kas gera ir kas 'bloga. Tas in- S Veil Old ll-

Atsakomybe statymas szaukiasi in Dieva ir 
I jame randa sau valdžia ir tos 
I valdžios patvirtinimą. Kai szi 
' pagrindini instatyma žmogus 
atmeta, kiekvienas kitas in- 

j statymas, kiekviena kita tei
se, kiekviena kita dorybe ne

menka pagrindo ir prasmes ir 
belieka tik ant slystaneziu ir 
'su kiekvienu mados veju be- 
simainaiicziu nepastovaus gy
venimo pes!ku.

Žmogaus savigarbe, žmo- 
, o---- —---- žmogaus

ja szeszeliu, tokie žmones nėra prakilnus paszaukimaš tampa 
trukdytojai, bet jie yra geraiDievo duotomis dovanomis 

‘Saules.’ — Aleldžiu prisiunsti susipažinę su tomis jėgomis,' bet vien tik isz pirszto iszlauž- 
kurios sziandien pasaulyje tomis pasakomis ir žmogaus 

' > nesamone-

Tad, su tokiais klausimais

kares lauko! ir teisingos taikos 
sius pamatus.

Visos szakos pramonystes atstatydinti visuomene po 
sziadien džiaugiasi isz geru biz-' karo puls ant pergalėtoju. Ne ■ 
niu ir pasisekimu bet iszduoto- i viena rinito mokslo žmogų jau 
jai laikraszcziu kurie turi mb- dabar ima baime, kad argi tik 
keti už viską 50 lyg 200 pro- nebus VYLINGU NUŠILKI-j 
cento daugiau, parduoda savo DIAIU, PRAŽŪTINGU TSZ- 
tavora už ta paezia preke kaip ' ŽADEJIAIU, ir NELAIAIIN- 
buvo priesz kare o sziaip ka'GU NUKRYPIAIU nuo SVAR-į 
tik laikosi ant kojų.

Galima suprast kaip neku- PAAIATU. 
rie skaitytojai isznaudoja laik-Į

1 ŽINGSNIS IN GERA PUSE

Ir tokie žmones nejieszkine- gaus žmoniszkumas,
raszczius isz seikanezio laiszko 
kuri aplaikeme praeita sanvai- 
te nuo tūlo žmogelio:

‘ ‘ Guodotinas Redaktoriau

kelis numarins laikraszczio ku-

BLAUSIU GERAI TAIKAI

visuomenes gero- 
1 ve ir pripažinti žmogaus ne- 
paliecziamybe.

Jokia tauta ant szios žemes 
niekados neturėjo ir neturi 
teises insibriauti in szeimynos 

■laisve, panaikinti asmeniszka 
nuosavybe ir trukdyti pramo
ne, vieninga labdarybės darba, 
kuri dirba tautos jiiliecziai sa-

, . 1 vo ir savųjų naudai. Tiktai kaiIszpažinti Dievo Vieszpa- 2 . . ... . . tautos prisilarkvs teisctinu in-.vste ir pripažinti doros msta-1 J. . , . statymu savo piliecziu valdy-tymus, kaip mos brangina . .... i me, jos prisidės įprie visuome- ivrikszczioiiiszkas padavimas, . . .jies ir prie visu tautu szennv- tai yra reikalingas pamatas 
teisingam tarptautiniu santy-j 
Kiu tvarkymui. Kai Dievas su
tvėrė pasauli, Jis davė žmoni
jai reikalinga jai vienybe ir 
suvienyje visus žmones in bro
lija, kuri turėjo aiprepti kiek 
pati žmonija apėmė. Dievisz- 
kos Apveizdos sutvarkyme 
žmonija buvo paskirstyta in 
tautas ir rasas, bet szis pa
skirstymas jokiu budu neskal
do reikalinga žmonijai vieny
be.

Kai nuodėmė suardė musu i daugumos, 
O 7

santykius su savo Vieszpacziu 
ir šukele nesutikima tarp žmo
gaus ir žmogaus, tarp tautos ir 
tautos, AIusu Iszganytojas at
statė, patobulino ir iszaugszti- 
io žmonijos brolija. Žmonisz- 
kos brolijos idealas turi 'būti 
pripažintas ir turi veikti ir 
tarptautiniuose santykiuose. 
Tiktai kai szis idealas bus ir 
žmonių ir tautu pripažintas, 
silpnesniu isznaudojimas ir 
razbaininku garbinimas bus 
praszalintas.

Tokis gryžimas prie tvarkos 
nereiszkia, kad tautos ar vals
tijos, tikrąją to žodžio prasme, 
turėtu atiduoti savo valdymo 
vadeles kokiam ten pasauliniai 
teismui ar valdymui. Nereisz
kia, kad

uos gėrio.
VALDŽIOS INSTATYMAI 

SUJUNGTI SU DIEVO 
INSTATYMAIS

Kai Dievo Instatymai nėra 
pripažint kasdieniniame gyve
nime, žmogaus ar valdžios in
statymai lieka be jėgos, be 
vertes ir be prasmes. Ales pa- 
veldejome valdžia instatymais 
pagrista. Tame paveldejime 
instatymas tai ne žmonių va
lios iszsireiszlkimas, nei, kad ir 

žmonių 
nusistatymas, bet 
proto nurodymas, 
riame spindi Dievo ir gamtos 
instatymai. Ales jau esame ma
te, baisiame Europos tautu 
gyvenime, kas atsitinka, kai 
valdžia, ar partija, ar žmogus 
ima savotiszkai valdyti.

Kai valdžios instatymai de
rinasi su Dievo Instatymais ir 
juose jeszkosi augszcziausio 
patvirtinimo, tada randasi vi- 
suomeniszkas pastovumas ir 
visuomenes labas yra ugdo
mas. Butu baisiai didele klai
da szio paveldėjimo iszsižade- 
ti, kad ir del geresnio ir vei
kesnio valdymo. Butu dar di
desne,

noras ar 
tai sveiko 
proto, ku-

Kur valdžia sulaužo szeimy
nos teises ir pilnai neinvertina 
ar staeziai paniekina szeimynos 
pastovuma ir tėvu atsakomy
be, ne joki labdarystes ar ger
būvio darbai nesuteiks to, ko 
tokia valdžia netenka. Politi
kos valdžia, kuri isz tikrųjų 
stengiasi jeszkoti to bendro la
bo visiems piliecziams, neatsa
kys parūpinti teisinga szeimy- 
nai uždarbi; kad ta alga, tas 
uždarbis butu lygus szeimy
nos pareigoms iszpildyti.

Ne jokia gera, teisinga, at
sargi ir protinga politikos val
džia niekados neatsisakys pri
pažinti moters ir motinos gar
bes vieta draugijos surėdyme, 
nežiūrint visu tu laikinu ir pra- 
beganeziu patogugmu, kurie 
sziadien taip visa tvarka ardo. 
Gera ir teisinga valdžia per
spės savo moteris ir motinas ir 
parodys pražūtingas szio am
žiaus klaidas, kurios apdūmė 
ju akis ir atitraukė ju szirdis 

. nuo namu ir nuo szeimynos. 
, Tokios pražūtingos klaidos 
. pražudo szeimynos szirdi, val- 
j džios ramsti ir visuomenes pa

rama.

‘‘PAGAMINTAS PAGIMDI- 
NIMAS” PUOLAMAS

Ales keliame savo baisa per- 
spedami visus priesz ta propa
ganda, kuri slepiasi po “Pa
gaminto Pagimdinimo ” vardu 
ir kuri laužo Dievo Instaty- 
mus, nupleszia szeimynos gar
be ir jos augszta paszaukima 
ir silpnina tautos, kaip fizini 
taip ir dorovini gyvenimą. Ales 
praszome, kad visi gryžtu prie 
Krikszczioniszko moterystes 
supratimo, kuriame lytis turi 
toki gražu ir tobula tikslą.

ALes pasmerkiame sziu die
nu iszlkraipyta lyties mokslą, 
kuris pažemina musu jauni
mą, panaikina namus ir stumia 
paleistuvystei! visa gražu szei
mynos gyvenimą. Negalima isz 
Dievo tycziotis be bausmes! 
Szis Pagoniszkas szeimynos 
suardymas ir moterystes su- 
paleistuvavimas neiszeis ant 
gero; bet ves visa kraszta in 
dorini pakrikima ir tautini su
puvimą. Butu visai nesąmo
ne stengtis visa pasauli atsta- 
tyrinti, kad visos tautos ir di
deles ir mažos, ir galingos ir 
silpnutėlės džiaugtųsi lygio
mis teisėmis pasaulio tautu 
szeimynoje. O nieko nedarytu
me prižiūrėti, kad visi musu 
piliecziai turėtu ta, ka mes no
rime visam pasauliui parūpint!

Dievo Apveizda taip surėdė 
szi pasauli kad musu tarpe ran
dasi milijonai piliecziu, kurie 
yra negrai, juodukai. AIusu pa
reiga prižiūrėti kad ir tie, mu- 

, galėtu džiaugtis

kiekvena tauta ir 
kiekviena valstija turėtu pri
pažinti ir iszpildyti savo pa
reigas visu tautu szeimynoje. 
Szitu pareigu iszpildymas pil
nai susiderina su tautu skirtu
mais, 'kurie suteikia gražu kul
tūros inVairuma žmonijos vie
nybėje. Isz tikrųjų, szitie in- 
vairumai turi būti pripažinti 
ir apsaugoti ir mes tlrime viso
mis pastangomis stengtis ir 
darbuotis kad tie žmones, ku
rie sziadien nelaisvoje vargs
ta galėtu vela stoti tarp laisvu 
tautu ir džiaugtis pilnu tiesos 
ir laisves gyvenimu sykiu i 
visomis pasaulio tautomis.

VISO PASAULIO 
TAIKOS INSTAIGOS

nei 
teisii'i- 
pilie- 

teises,
riame talpinosi apie mirti ma- Maskvos Konferencijos misi- ■ prasimanytomis 
no paezios ir meldžiu patalpin- statymai, tiesa, praskina kelia' mis. Bejeszkant bet kokio pa
ti apie vinezevone mano gimi- tarptautinei bendradarbystei, mato visuomeniszkam pasto- 
naiezio, taipgi primykit, kad Taip reikalingai ne tik karui,1 vumui, valstijos autoritetas 
asz laikau geriausia krautuve bot ir taikai. Tai žingsnis in yra perdedamas ir valdžios 

! o jeigu tai nekasztuos nieko gera puse. Bet tie nusistaty- veikimas visai isz ribų iszei- 
valdžios veikimas, 
apsaugojus savo 

SIŽAlDEJIAI A AT L A N T O piliecziu teises ir visu bendra 
CHARTERIO IDEALI . Kai-gyvenimą, užleidžia vieta 
kuriuos dalykus Alaskvos Kon- žiauriam sulaužymui tu pa- 
ferencija rasztu paminėjo, bet ežiu teisiu, kurias ta valdžia 
daug daugiau ji pasakė, daug isz pradžių stengėsi ugdyti ir 
svarbesniu klausiniu ji iszke- saugoti. Pirmutinis ir pagrin- 
le savo NUTYUEJIMU! To- dinis pamatas sveiko draugy- 
kis nutylėjimas paliko neri-' stes atstatymo, tai visuome- 
masti ir nepasitikejima minty- niszikas pripažinimas Dievo, 
se žmonių, kurie yra pasi-'jo Augszcziausios Valdžios ir 
szvente taikai su teisybe vi-Moros instatymu. 
siems.

Nesikiszant nei in politika pasako apie Dieva ir Jo In- 
nei in dipliomatijos klausinius, statymus, Kristaus Evangeli- 
bet kalbant kaipo sielų gany- ja patvirtina, iszaiszkina ir 
tojai ir tikėjimo mokytojai, no- ingyvendina. Reikszniinga ir 
rime pabrėžti 'bei paminėti demetina, kad, kai Vakaru

Amerikoniszkos iszdavystės 
sziadien nukenezia ant brange
nybes nes turi milžiniszkus pel
nus isz aparsinimu kuriu Lie- i 
tuviszki iaikraszcziai negali' 
tikėtis todėl kad Amerikonai1 
jeigu iszdavinetu 
raszczius ir už dyka tai ant to 
netrotintu nieko. LietuviszkiI 
Iaikraszcziai vien tik užsilaiko 
isz prenumeratų.

Pabrango duona, pabrango 
mėsa, pienas, daržoves, apre- 
clalas, czevervkai ir 1.1., anti ,. . .,, raszti su pagialba Dvasios 

Szventos.

j tai apgarsinkite kad asz turiu mai nenuramina, neiszfclaszko na. Tokis
, „ ant pardavimo gerus naminius baime tu kurie mato juose ISZ- vietoj kad savo laik- ’•rakandus. O kad mano prenu

merata jau iszsibaige, tai gali
te sulaikyti laikraszti nes ir 
taip jokios naudos man neatne- 
sza Iaikraszcziai.”

Ir žmogau, gyvenk isz tokiu. . . . . I1 skaitytoju ir iszdavinek laik-

s u

galo atėjo kaleina ant laikrasz- 
cziu o tame visa priežastis yra 
kare ir trukumas darbininku.

Privalumai kožnos moteres — 
yra szirdingi, taip, kaip laumes 
juosta (orarykszte) susideda 
isz skaiseziausiu borvu — taip

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Ka sveikas protas mums

ir motina turi turėti skaistu ISTORIJE apie Ila isz ma
būda — malszu, saldu, pilna 
meiles, meilumo, szilumos ir

Privalumai-gi tėvo yra, kie
ti, sunkus, astrus, kaip isz plie
no kalti, kaip isz marmuro isz- 
pjauti. Turi jis rūpintis apie 
pastogia del vaikeliu ir pa- 
czios, apie drabuži ir kitokiu 
reikalu, kurie isztiesia rankas 
link jo, szaukia paszialpos ir 
kabinasi prie jo.

Isztikro, viską iszpildyt kaip 
priguli, tai yra iszpildymas di
delio daigto — nes tuosius pri-

-----------------  iszo iszlins, Al 
y va in virszu iszkils, Kaip už 
laikyti sveikata ir apsaugot) 
szeimynele nuo lygu, Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos. 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Be
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 
ba kaip ir visos Bobos. 15^.
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Sziu laiku aplinkybes verk- 
tinai reikalinga, kad tautos, 
iszpildymui savo pareigu, su
sivienytu, insteigdamos tarp
tautines instaigas 
pasaulyje taika ir 
na kitai pagelba. 
staigos, teisetinai 

. pilnai susiderina 
kuoju pasaulio

s t a c zi a i pr a ž u t i n g a.
klaida iszsižadeti savo pavel
dėjimo del kokios ten sziu die
nu, pigios ir neaiszkios pasau
lėžiūros, kuri nesiremia 
Dievo Instatymais nei 
gumų ir nepripažysta 
ežiui neįižginczijamas
kurios pareina isz Paties Die
vo.

Skaudu mums matyti, kaip 
praplito instatymu laužymas 
ir ju nepaisyjimas, ypacz musu 
kraszto jaunųjų tarpe. Baises
nio apskundimo vargiai gali
ma, rasti. Geresnes ir tikresnes 
pastangos apsaugoti szeimy
nos pastovuma ir szventuma 
ir mokinti doros instatymū 
padės mums iszriszti szi klau
symą. Susirūpinimas ir pri
žiūrėjimas musu jaunimo pasi
linksminimo vietų taipgi daug 
mums padės.

RAGINA VYRESNIESIEMS 
PAKLUSNUMĄ

palaikyti 
bendra vie- 
Tokios in- 
suprastos

su dievisz- 
su rėdymu ir

■i ■* 7 ---------- 7 -------------- ’ ------------------ — j v . . e

keletą pagrindiniu tiesu, plan-'žmones iszsižadejo Iszganyto-jZ111O111-)OS vienybe ir turėtu pa- 
■ •• • ' - įdėti teisetinai iszaiszkinti ir
mokslu, jie prarado Paiem^ valdžia ir nepriklau

somumą.
A’isuomeniszikasis Dievo ir

Bet virsz visa ko, mes turi
me inskiepinti in jaunimo šie-j 
la didesni valdžiai paklusnu-

1 tomis teisėmis, kurias visiems 
i mums duoda musu konstituci
ja. Juodukai daug prisidėjo 
prie Amerikos iszsivystijimo 
ir jiems turime pripažinti ly
gybe, ne tik politikoje bet biz
nyje, pramonėje ir paeziame 
gyvenime. Kai mes jiems pri
pažinsime pilnas ir lygias tei
ses, jie sykiu su mumis inver
tins musu tautos paveldejima 
ir neklausys visokio plauko 
nepraustaburniu rėksniu, ku
riu tikslas ne tautos, gerove 
bet tvarkos ir gyveninio suar
dymas.

Tasa Ant 3 Puslapio

| I VU '

Įsu piliecziai,
, ,ma. ir karsztesni prisiriszima 

prie visuomenes gėrio. O kaip- ■ 
gi visa tai galima atsiekti, jei-j 
gu ne tik per aiszku ir drąsu 
Dievo ir Jo Instatymu pripa
žinimą! Aiszku, jokia philoso- 
pliija, jokia pasaulėžiūra, jo- 
ka žmogaus pramanyta tvanka

kianeziu isz tikėjimo, ir pra- 
szyti kad szios tiesos butu visu 
pripažintos.

Džiugu patemyti, kad tokis 
didelis 
Dvasios 
su kitu 
kos ir jei reikalingu dorybes 
pamatu, nors i 
baisiai placziai 
link tikėjimo. Szis reikszmin-‘ tikslą i 
eus sutikimas ir viltimi neszi- prarado gyvenimo prasme ir jos derinsis su Dievo instaty- ir szventumas tiek tikrajai 
nas susitaikymas neseniai pa- tikslą, prarado net ir kelia, mais, turi savo politikos su- švarkai reikalingas, kiek Kon-1

jo ir pasitikėjo savo protu ir 
pasaulio i 
aiszku doriszkosios tiesos su
pratimą. Jie nerado pasek
mingo inkvepimo dirbti ; 
darbuotis savųjų labui 
žengti kad ir tautines dorybes' vidujinio gy venimo 
keliu. Nes, kai žmogus Dieva Praeities aplinkybes, kultūros

ar Jo instatymu pripažinimas tu-' neduoda ir negali duot nei pri- 
ar ri būti pirmoji teisetino tautu žadėti ko geresnio ar tobules- 

taisykle. Į nio.
Dievo suredvmo szeimvna, 

viena nuo kito isztreme isz pasaulio, kai pa- invairumai, gyveninio nelygy- tai visuomenes instaiga, turin-
skiriasi kas-1 Saulis savo pradžia ir savo bes, sudaro politikos skirtu- ti savas teises ir savotiszka

rado savyje, žmogus mus. Bet visos tautos, jeigu garbe. Szeimynos pastovumas
i gyvenimo prasme ir jos derinsis su Dievo instaty- ir szventumas tiek

skaiez ius d vasiszki u, 
Vadu sutinka vienas 
kaslink teisingos tai-

i
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Kataliku Pareiszkimas

y^PSINAUKUSI naktis jau 
baigėsi. Blaivosi rytas ir 

žada; giedria diena. Jau ir sau- 
Buslute gražiai užszviete.

karszta nedėlios diena.
Taip norisi iszeiti isz trosz-

kau'S kambario kur nors in lau-

kiau ‘pradėjo dirbti. Jam da
bar buvo lengviau. Jis buvo 
sotesnis, o ir dukrele galėjo ge
zai prižiūrėti. Apie žmona gi i 
ne norėjo nei 'prisiminti. |

Pavalgius pusryczius jis su 
dukrele iszejo pasivai'kszczioti BALTRUVIENE

Del Taikos Svarbiausiu 
Pamatu

Teasi Nuo 2 Puslapio

MUSU PAREIGA RASOS 
BEI VEISLES NESUSI-

Padekavone Už Iszgialbejima Nuo Mirties

kus, in gamta.
Ruselis nesiskubindamas pa

gamino valgyt savo szesziu me
tu dukrelei Sasytei. Už ’pus
valandžio jau ir Sasyte buvo 
aprengta in baltus drabužėlius 
ir juodu valgė pusryczius.

— Jei tu gerai valgysi, tai 
asz tave sziandien nusivešiu in 
Bidono miszka. Pamatysime 
gulbes, — tarė tėvas.

— Tote, sakyk, ar tenai 
daug bus — paklausė mažule.,

—• Suprantama.
Sasyte jau nereikalavo dau

giau raginimo. Ji valgė, kiek 
tik galėjo, kad tik pakliūti in 
miszka.

Ruselis buvo fabriko darbi
ninkas ir gana gerai uždirbda
vo. Užeidamas dirbti jis duk
rele palikdavo kaimynes prie
žiūrai.

— O mama ar sziandie 
ateis? — ipaklause mergaite.

Ruselis nežinojo ka atsakyti.
— A; tau sakiau, kad ma

ma numirė.
— O tu sakei, kad mama 

iszvažiavo in Laima.
— Tai ar ne vis tiek.
Bet mergaite vis klausinėjo:
— Pasakyk man,.. . Ar tai 

mama nunesze ant kapiniu, 
kaip ta senele,.. .Atsimeni? 
Asz noriu eiti ant kapiniu pas 
mama.

— Kapines labai toli.
— Tai ar asz niekad nema

tysiu mamos ?
— Jei tu neklausysi, tai ne

matysi. Na, gerk kava.
Tėvas visaip stengėsi, kad 

tik dukrele neklausinėtu apie 
mama.

Ruselis apsivedęs buvo sep 
tyni metai adgal. Jau nuo pat 
vestuvių jis pradėjo nesutikti 
su savo žmona. Greitai gimė 
dukrele Sasyte, kuri apsunki
no ir taip sunku ju gyvenimą. 
Nors jis labai mylėjo savo žmo
na, nors stengėsi visais gali
mais budais daugiau uždirbti 
pinigu, bet jis negalėjo užganė
dinti savo žmonos, kuri mėgo 
parėdus, teatrus, puikumą. Bū
davo ji jam vis sako:

—■ Nelaimingi mes. Tu pe 
daug sanžiningas darbininkas, 
jei nori pakilti darbe, tai tiesiu 
keliu neprieisi, reikia intrigų. 
Isz tavęs nieko neiszeina. Ne
jaugi tu del manes negali pasi
stengti. Nejaugi asz turiu vi
sa gyvenimą kensti nedatekliu 
ir biednyste, kurioje gimiau. 
Tu neturėjai tiesos mane vesti 
jai negali gerai užlaikyti.

Nelaimingas Ru'selis nėrėsi 
isz visu pajiegu, tankiai jis 
gaudavo dovanu nuo darbda
viu, bet neilgai to užtekdavo 
Jis daugiau uždirbti negalėjo.

Viena karta su Ruseliu atsi
tiko nelaime; jis nupuolė ir la
bai 'susimusze. Jo mylima žmo
na jau ilgiau nelaukė, pradėjo 
iszmetineti kad jis tinginys, 

•nemoka darbo ir neilgai lau
kus pamėtė vyra, dukterį ir 
nuėjo ten kur “szviesa” ir 
linksmybe.

Negreitai Ruselis pasveiko, 
bet kaip pasveiko jis dar sunar

ni Bidono miszka. Jam labai 
buvo smagu matant, kaip jo 
dukrele Sasyte linksminasi, bė
ginėja, kaip ji žiuri in pauksz- 
telius, geria kvapu žydineziu 
geliu. Sasytei ir-gi buvo labai 
linksma. Ji žuvėjo in daugybe 
pravažiuojaneziau karietų ir 
automobiliu, kuriose sėdėjo ar 
pusiau gulėjo puikiai iszsipuo- 
sziusio'S ponios ant minksztu 
paduszkaicziu.

Staiga kūdikis džiaugsmin
gai suszuko:

— Mama! Mama! Pažiūrėk 
tete, kokia mus mama graži ir 
pasipuosziusi!

Sasyte nesuklydo. Isztikro 
pro szali važiavo puikus auto
mobilius ir jame sėdėjo koks 
tai ponas su nuvytusiu veidu ir 
mama. Ruseliene buvo bran
giuose rūbuose su deimantais 
galvoje ir ant ranku.

Iszgirdusi ji kūdikio szauks- 
ma atsisuko ir pamate savo vy
ra su kūdikiu. Jos veidas la
bai paraudo.

Automobilius nuvažiavo to
lyn.

Mažuole Sasyte klausinėjo 
tėvo:

— Kas t as ponas, ka sėdė
jo prie mamos? Kode! mama 
manes nepabueziavo, juk as? 
visa diena sziandien gera ir 
paklusni. Asz visada tokia 
busiu, tik tete, tankiau atsi
vesk czionai, asz ežia mama 
maeziau.

Jie sugrvžo namon.
Bet gryžant namon mažuole O v

Sasyte vis dairėsi ir gėrėjosi 
gėlėmis, vežimais, misziku.

Vakare jau gulėdama savo 
mažytėje loveleje, ji kelis kar
tus szauke “mama.” Ji turbūt 
ir sapne mama mate, nes var
tėsi ir ne ramiai miegojo.

Ruselis gi ilgai ne ėjo gult. 
Jis sėdėjo prie stalo ir nuleidęs 
galva maustė apie gyvenimą, 
apie laime ir meile. Ji kanki
no jo nelaimingas likimas.

Staiga kas tai pabarszkino 
in dūlis.

Jis nuėjo atidaryti. Prada
ręs jis, atszoko isz nusistebėji
mo adgal.

Priesz ji stovėjo jo žmona. 
Ant jos nebuvo tu brangiu dra
bužiu, kuriuose jis ja mate die
na. Ji buvo apsitaisius pras
tais 'su skoniu drabužiais. Ta 
jauna moteriszke, jo žmona 
jam tarė:

— Asz sziandien jus ma
eziau!.. .tenai!.. . miszke! ... 
Balsas mano kūdikio insmigo 
in mano szirdies gelmes!. .Ko
kis tai džiaugsmas iszgirsti isz 
savo kūdikio lupu žodi “Ma
ma.” Ji mane szauke. Tik da
bar supratau kur yra tikroji 
szviesa ir džiaugsmas. Tik da
bar mano sanžine pabudo. Asz 
viską maeziau ir czionai atė
jau!

Ruselis paėmė lempa nuo 
stalo ir ant galu pirsztu priėjo 
prie Sasyteis kambario duriu 
ir palengva jas atidaręs tarė:

— Eik!. ..pabueziuok savo 
kūdiki!... [Galas]

Kas ten darosi, tam Kone tike, 
Kad garnys taip tankiai 

atlekia ?
Pas merginas atsilanko, 
Su dovanėlėms atlanko. 
Vienai negerai atsitiko, 

Naktyje dovaneliu paliko, 
Bet toji jos neprieme, 
In krūmus isznesze.
Žmones dovanele užtiko,

Ant vietos nepaliko,
O kad szalta buvo, 

Kūdikis nuo nepriežiūros 
pražuvo.

Krikszto negavo,
Su mergele bus ne kas, 
Ant keliu metu paklius, 

Kitai garnys atnesze digta 
ryszeli,

Kaip atriszo rado sūneli, 
Dabar nežino kas bus, 

Badai garni dabar skus.
Geriausia tąjį garui pagauti,

Sparnus nukirpti, 
Kad lekioti negalėtu, 

Mergelėms dovanu ne
priteiktu.

* * *
Steite lllilnojuje, 

Vienoje apygardoje, 
Keturios merginos randasi, 

Bet ne kaip joms vedasi,’’
Dvi Lietuves, 
Dvi Slavokes.

Apie Slavokes neturiu ka 
sakyti,

Bet apie Lietuves negaliu 
nutylėti,

Priesz keletą meteliu, 
Juokėsi isz Lietuviszku 

berneliu, 
Kada jau dabar sensta, 
Puikumą savo pameta,

Vietinei vaikinai, 
Atszalo nuo ju suvisai.

Dabar nebageles spasa'bus isz- 
radineja,

Po visa gubernija važinėja, 
Visur pasirodinėja,

Gal koki vyreli užtiks, 
Del kurio mergele patiks.
Taigi giliuko neranda, 
Noriritš visaip bando, 
Ir taip ilgai važines,
Kol važinėti gales. 
Geriausia j .įdarys,

Kaip in davatka; insiraszys, 
Tada visko atsinores,

Kaip szio'ki toki zokona turės. 
Mergeles ne), ėda vokite, 

Dievulėliui pasiliecavokite, 
Ne didelis giliukis apsi- 

vyravus,
Da jeigu reikia žliumbt, gir

tuokli gavus.
* * *

Moteriukes apsisaugokite, 
Per daug negerkite,

Manote kad daug pajiegu 
gausite,

1 r smagesnes busite.
Už tai vaikai jos vos vėžlioja, 
Priesz blaivu moterių vaikus 

neatstoja,
Toki vaikai būna girtuoklei, 

Vagys ir pasileidelei.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! ! 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

PRATIMAMS
Didesniuose miestuose kyla 

nesusipratimai tarp atskiru 
spalvų žmonių. Kiekvieno ge
ro pilieezio szventa pareiga 

lyra stengtis sziuos nesusipra
timus' paszalinti. Artimo mei
le ir su susiedais sugyvenimas; 
daro gražia pradžia. Tikimės,1 
kad musu žmones ir musu ku
nigai dės visas pastangas isz- 
riszti szi klausymu tikroje Ka
taliku Bažnyezios dvasioje.

Ir mes taipgi praszome aty- 
dos Ispanu kalbos žmonėms. 
Daug ju tėvu, tėveliai ežia se
niai apsigyvenę, daug mums 
padėjo tverti, statyti ir inku- 
nyti szi musu kraszta. Ir jiems 
priguli visos musu teises, ir 
jiems ta laisve ir lygybe bran
gi. Lotynu bei Pietų Amerikos 
žmones tai musu kaimynai, 
mums artimieji žmones. Musu 
pareiga ne tik užmegsti drau- 
giszkus santykius, bet juos ir 
palaikyti.

KARO PERGALĖTOJU 
PROGA

Jeigu puls baisiai didele pa
reiga ant pergalėtoju, tai tuo 
pat kartu puls ant ju pecziu ir 
ne kiek nemažesne proga. Da
bar bus proga, ne su kersztu 
ar su pagieža, bet su teisingu
mu ir krikszczioniszka meile, 
tverti nauja visuomenes gyve
nimą, paremta teisingais in- 
statymais ir teisybe. Musu vai
kai, kurie sziadien taip drąsiai 
ir didvyriszkai eina in karo 
lauko, in skerdynių vieta, nori 
to ir niekados nebus užganė
dinti su mažiau.

Pasaulio žmones, paprastas 
žmogelis, pilkos žemes žmogus, 
szeimynu tėvai, darbininkai, 
darbo žmones, kuriu rupesezei, 
vargai, siekimai ir idealai ir 
sapnai toki patys, kaip ir mu- 
u, žiuri in mu -, laukia ir klau

sia, ka szi laisves szalis darys, 
ka pasakys. Mes nealime juos 
apvilti. Praeities aplinkybes 
davė mums proga pilnai ir pa
sekmingai iszpildyti pasaulio 
pareiga visu tautu ir krasztu 
szeimynai. Turime praszalinti 
karo priežastis; žmonių teisin
gi reikalavimai turi būti isz
pildyti ir ju teises turi būti 
pripažintos. Szi taika turi būti 
gera taika, kuria musu perga
le mums duos.

Bet pirmu pirmiausia mes 
patys turime tapti taikos žmo
nėmis. Pažinkime savo gyveni
mo keblumus ir drąsiai steng- 
kimes juos paszalinti. Pagrin
dine taisykle musu gyvenime 
turi būti Dievo Vieszpatystes 
pripažinimas, isz ko plauks 
valdžiai paklusnumas ir teise- 
tinas su kitais sugyvenimo su
tvarkymas; ir naujo gyvenimo 
užgimimas iszkaro aukų, var
gu ir aszaru.”

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Poni A. Yaskus, isz Saint 
Clainsville, Ohio., raszo: Pri- 
siuneziu užmokesti už laikrasz
ti “Saule” ant viso meto, kuri 
jau skaitau 35 metus ir skaity
siu lyg paskutinei mano gyve
nimo dienai. Linkiu jums ge
ros pasekmes ir prie tos progos 
“Linksmu Kalėdų ir Laimingu 
Nauju Metu!”

Szitie Lenkiszki vaikai dekavoja Dievui už savo gyvas
tis, laike pietų, Santa Anita, Kalifornijoj, in kur buvo at
vežti isz Lenkijos ant gyvenimo iki kare pasibaigs. Len- 
kiszka valdžia juos prisiuntė in czionais kuriu tėvai likos 
užmuszti musziuose.

Maža Ir Didele Bomba

Szita 4,000-svaru bomba yra dirbama Wright Field 
dirbtuvėje, Ohio. Mažesne bomba, sverenti 100 svaru, yra 
naudojama ant sunaikinimo namu. Anglikai turi bombas 
sverenezias po 8,000 svaru.

Iszrinkti Karalium Ir Karaliene

Ant laikytos vaiku parodos Chicagoj, per drauguve Mo
ose, szitie du vaikai likos iszrinkti kaipo “karalius ir ka
raliene” aplaikydami pirma dovana. Bet matyt kad ponas 
karalius ne yra isz to labai užganadintas nes pradeda verkt.

Vokiecziai Juo s Nesulaike

Vokiecziai sunaikino visus tiltus Caserta, Italijoj, kad 
Allijentai negalėtu persigauti per upes bet Anglikai ant to 
nepaisė ir perbrido su automobiliais kaip matome ant pa
veikslo.

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau

ja vieta, visados atsimykite 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
budu aplaikysite greieziau ju- 
su paczta ir laikraszti. Jeigu 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus. 
Acziu visiems.

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.
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SAULE PUBLISHING CO.,
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Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA
DOVANA!

——
Jeigu nežinai kokia 

nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



^BATTLE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
—• Seredoje pripuola Ne

kalto Prasidėjimo Szv. P. Ma
rijos.

— Ketverge Szv. Leokadi
jos, panos.

— Vajus (draivas) ant su- 
szelpimo Europos gyventoju ir 
musu kareiviu, kurie randasi 
nelaisvėje, prasidės mieste nuo 
ateinanczios Petnyczios 10 d. 
Gruodžio-Dec. Rinkėjai auku 
eis per namus ir kiek galite, au
kaukite ant taip gero tikslo.

— Locust Mountain Ligon- 
bute Shenandoryje, isz priežas
ties sanitariszJku apsisaugoji
mu pranesza jog vaikai, kaipo 
ir suaugusieji nebus inleidžia- 
mi in ligonbute atlanfkineti li
gonius. Kvarantina likos uždė
ta ant visos ligonbutes ir tik 
tieji bus inleidžiami kurie ne
atbūtinai turi reikalą ligonbu- 
teje.

— Ponas Juozas Masalskis,

Philadelphia, Pa.— Lietuviu 
Skyrius “United War Chest” 
ežia veikliai dirba del pasek
mingo vajaus Lietuviu tarpe. 
Prie szito darbo Jurgis Luko- 
seviezius, Vice-Pirm., ir Jonas 
Rainys, Ižd., nuolatinio komi
teto, Lietuviu reikalams kares 
laike ežia kiek laiko atgal su
tverto, kaip ir Grab. J. Kava- 
lauskas, Pirm., jo moteris ir 
kiti komiteto nariai rimtai im
asi ir tikima geros pasekmes 
aulku rinkime.

Lietuviu duosnumas apsi- 
reiszke gražiai Lapkr.-Nov. 21. 
North Side Lietuviu Respub 
likonu Kliube, 1218 Wallace 
St., kur buvo surinkta. $138.00. 
Pats Kliubas pasižadėjo, gir
dėta, duoti nuo saves $300.00.

Lapkr.-Nov. 28, Lietuviu 
Tauti'szkame Beneficial Kliu
be, 928 E. Moymanesing Avė., 
surinkta $169.00.

Gruod:-Dec. 5, antra valan
da popietu susirinkimas invy- 
ko Lietuviu Muzilkaleje Saloje 
Tilton ir Allegheny Ave., pub

Kareiviu Moteres Gaspadiniauja Del Savo Vyru

Ant Farallon Salos, netoli nuo San Francisco, kareiviu moteres gaspadoriauja del 
savo vyru, rodos kaip jie butu namie. Tosios moteres pasiszyente del savo vyru ir juos ne
apleidžia, prižiūrėdamos juos kaip darytu jiems namie, isz ko kareiviai yra labai užgana- 
dinti ir randasi kaip namie.

Akys Geresnes Už 
Maszina :: Naujos :: 

Mikaldos Karalienes
:: Pranaszystes ::

—o---
Yra tai stebėtina kny

gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau

. -Ui daug atspėta kas buvo r 1 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Robertas Murray turi ge
resnes akis ne kaip maszina 
nes jis peržiūri padirbtas

gerai žinomas buezieris, lai
kantis bizni ant W. Coal uly., 
Shenandoryje, ana diena lan
kėsi mieste su reikalais ir atsi
lankė in redakcija “Saules” 
užkalbindamas puikiu kalen
dorių ant 1944 meto del savo 
kostumeriu už ju prielankumą. 
Jiš taipgi yra senu skaityto
jum “Saules” kuria jis labai 

’myli skaityt ir platint kitiems. 
Ponas Masalskis yra malonaus 
budo 'žmogus todėl ji myli visi 
ir szelpia biznije. Jis taipgi vė
lina Linksmu Kalėdų visiems 
Lietuviams ir savo pažinsta- 
miems szioje aplinkinėj. Acziu 
už atsilankyma ir mes jums vė
liname to paties.

— Pranas Januleviczius, isz 
miesto buvo vienas isz 1,236 
Amerikonu kurie atplaukė ana 
diena in New Yorka. Buvo tai 
nelaisvei atmainyti už Japo
nus. Januleviczius laike restau
racija ir saliuna Kinijoje, 
priesz kare. Ketina jis atsilan
kyti in miestą pas savo gimi
nes ir pažinstamus szia sanvai- 
te.

lika susirinko kuoskaitlingiau 
šiai nes buvo iszpildyta puiki 
programa muzikos, kalbetojiu 
ir kiti pamarginimaL

Visi Philadelphijos Lietu
viai įimtai prisidėjo prie szio 
prakilnaus darbo.

Szv. Andriejaus Parapijoje 
vajus vedamas Gerb. Klebono 
J. Czepakaiczio; Szv. Kazimie- 
riaus Parapijoje, Southside, 
Gerb. Klebono Ign. Valencziu- 
no; Szv. Jurgio Parapijoje, 
Richmonde, Gerb. Klebono Vi
to Mart use vieziaus.

Taipgi kiekvienas kliubas, 
draugyste ir organizacija, vyru 
ir moterių veikia sziuo reikalu 
savo tarpe.

Szis paszelpos darbas reika
lingas ir prakilnus. Tikimės 
kad jisiai bus pilnai atjaustas 
duosnumu kiekvieno Lietuvio.

—Adv. M. M. Slikas,
Publicity.

SHENANDOAH, PA.

— Nedėlioję 1 vai. po piet 
buvo bankietelis Elks svetai
nėje pagerbiant sužiedotuves 
Julijos Brazinskiutes su ponu 
Jonu Guldiuu, isz Harrisburg. 
Pietus buvo skanus su parėdy
tais stalais žiedais ir papuo- 
szais, prie kuriu svetelei likos 
pavalgydinti su skaneis pie
ta is. Viso radosi 36 moterėles 
ir merginos kurios po piet lo- 
sze kazyrems ir kitaip links
minosi. Dovanos likos apdova
notos loszejoms. Reikia prirnyt 
kad pana Julija dirba daugeli 
metu Levit jubileriniam krome 
o jos sužiedotinis turi puiku 
užsiėmimą Harrisburge ir bu
vo ginies Mahanojuj. Szliubas 
ir vestuves ketina atsibūti po 
Nauju Metu. Drauges linki jai 
laimingo vedusio gyvenimo 
kaipo ir redakcija “Saules” 
linki sužiedotiniams laimingo 
ir pasekmingo vedusio gyveni
mo.

Farmington, Ill., f Su skau
smu szirdies praneszame apie 
mirti musu brangaus tėvelio, 
Juozo Jankausko, kuris mirė 
22 d. Lapkriczio-Nov. Velionis 
likos palaidotas 26 d. Novem- 
berio su bažnytinėms apeigo
mis. Szirdinga acziu visiems 
dalyvavusiems musu tėvelio 
laidotuvėse. Velionis susilaukė 
puikaus amžiaus 76 metu ir 
gyveno Amerikoj ilga laika. 
Paliko dideliam nuliudime mo
tore Marijona, suims: Joną, 
Juozą ir Kleopą, dukteres: 
Marijona, Ona, Petronėle, Je- 
va, 29 anulkus ir 4 pro-anukus. 
Lai silsisi amžinam pakajuje.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT i

Dantys Iszaugo 70
Metu Moterei

Milwaukee, Wis. — Mrs. Ona 
Austin susilaukė trijų nauju 
daneziu kurie jai iszaugo ana 
diena. Motere turi 71 metus. 
Nauji dantys duoda moterei 
daug nesmagumo ir nuolatos 
serga. Daktarai patarė senutei 
duoti dantis isztraukti bet toji 
ant to nesutinka.

Dave Buczki, Norėjo 
Nusitrucint

Sharon, Pa. — Lydia Ostham 
davė buczki kokiam tai pato
giam jaunikaieziui, nežinoda
ma kad ja patemino tame sal
džiam darbelyje jos drauges. 
Drauges pradėjo isz jos taip 
szandyt kad Lydia isz sarma
tos ir rupesezio iszgere truciz- 
nos. Daktarai ja atgaivino li- 
gonbuteje ir mergina pasveiks.

Sako Kad Turi 130
Metu

Smithsville, Ariz. — Arti
mam kaimelyje randasi žmo 
gus kuris tvirtina buk turi 133 
metu amžiaus, ka užtvirtina jo 
artimi kaimynai. Jo pravarde 
yra Moses Knerr, yra sveikas/ 
mato gerai ir vaikszczioje be 
pagialbos lazdutes. Senukas 
turi devynis vaikus isz kuriu 
seniauses jau turi 92 metus/ 
taipgi 200 kitu impedžiu kurie} 
gyvena artimoje, daug pro-| 
anuku taipgi turi tasai senelis.

Gydo Vaiku Paralyža TĖVAS UŽMUSZE
SAVO DŪKTERE

Kad Nepaleistuvautu

laupas karabinu ir suseka 
jeigu yra kreivos nors ant 
10,000-dalies colio. Iszbando 
jis kožna padirbta karabini- 
ne laupa po tam isztiesia ja.

Williamsport, Pa, — Vernon Mažiulelei Automobile!

Vengriszkas Vadas Baudžiamas Per Hitleri

Mrs. Kenny, isz Jersey City, 
N. J., savo nauju budu gydo 
vaikus kurie serga vaiku pa- 
ralyžu ir ji jau iszgyde szim- 
tus, pagal savo būda. Szita 
meraite jau beveik iszgydy- 
ta ir tuoj bus nusiunsta na
mo.
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Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

Pana Coolidge Dabar
Yra WAVE

M. Smelstor, isz Maryville, 
Ill., raszo:— Guodotina redak
cija “Saules” siuneziu viso la
bo ir velinimo jumis geros 
sveikatos ir pasivedimo jusu 
darbuosia. Prisiuncziu užmo
kesti už laikraszti, kuris man 
labai patinka.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Hitleris, būdamas iszvarytas isz užimtu vietų ir gyven
tojai kyla priesz Vokiecziu valdžia, vadai tuju sklypeliu bu
na paszaukti priesz Hitleri ir baudžiami už nepaklusnumą. 
Priesz Hitleri stovi Vengriszkas generolas von Costa kuris 
iszsikalbineja užmetinejimu buk jis ne yra prielankus Hit
leriui.

Pana, Betty Coolidge, gimi
naite buvusio prezidento Coo
lidge, instojo in moterių sky 
riu laivoriu pulko, WAVE ir 
darbuosis del labo savo tėvy
nės.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Scalese, gana turtingas žmoge
lis, susiezedines turteli, gyveno 
sau malsziai, davė gerus moks
lus savo vaikams ir norėjo duk- 
tere Emilija siunsti in univer-į 
siteta, bet toji užsispyrė dirbti į 
krome nes kaip pati sake jog! 
ji ir be mokslo gales gyventi 
ant svieto. Dukrele nevos dir
bo bet isztikruju praleidinejo 
laika ant ‘good times’ su drau
gais ir nebūdavo namie kė
lės dienas kas sanvaite. Tėvas 
dasiprato kad dukrele “eina 
po velniu,” nuėjo in kroma ku
riame duktė dirbo ir ten iszty 
rinejo buk dukrele ateidavo in! 
darba tik po kėlės dienas. Tė
vas pasiszauke dukrele ana die
na in kambarį, pradėjo ja kvos
ti ir dasiprato kad su duktere 
negerai nes toji jau neszczia.

Paemes revolveri, paleido in 
ja kelis szuvius, nuszaudamas 
ja ant smert ant vietos ir pats 
save mirtinai sužeidė. Priesz 
mirimą tik tiek isztare in savo 
paezia: “Szirdžiuk, nesirū
pink nes musu dukrele mums 
daugiau nedarys sarmatos.”

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Szitie mažiulelei automobi- 
lei, kurie vadinasi “ Skute- 
r ei” yra dabar naudojami 
per lakiotojus ir gali eiti 45 
mylės ant valandos. Kožnas 
lekioto j as turi viena ir jeigu 
kur nukrinta tai gali greitai 
pasiekti savo paskirta vieta

Kelias Vedantis In Japonija

Amerikonai Naujoj Gvinoje pastate szitas toblyczes ant 
kelio kad daugiau erzint Japonus. Ant tuju toblycziu yra se
kantis paraszas: “Yra daug keliu in Tokyo ir ne vieno ne- 
apleisime.”

SKAITYKIT "SAULE” PLATINKIT
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai,, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nanto j, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
N e at s ar guma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sauls, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.
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Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.’J Jo 'kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS’

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City


