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Žmones Tures Mokė
ti Daugiau Padotku

WASHINGTON, D. C. — Milijonai 
žmonių kurie sziadien nemoka Valdiszku 
Padotku (Income Tax), turės juos mokėti 
neužilgio, nes Kongresas užtvirtina Bilą, 
kuris privers visus, kurie uždirba ant meto 
po 1,500 doleriu del vedusiu, ir tieji kurie 
yra nevedia o uždirba nemažiau kaip po 
750 doleriu ant meto. /

SUBMARINAS UŽKLUPO ANT 

AMERIKONISZKO LAIVO

Devyni Milijonai Ru
su Ant Kares Lauko

LONDON, ANGLIJA. — Pagal ap- 
skaitymą Angliszku kariszku žinunu, tai 
Rusai pasirengineja ant ateinanezio pava
sario užklupt smarkiau ant Vokiecziu. Mu-

Washington, D. C. — Neži
nomos tautos submarinas už
klupo ant Amerikoniszko laivo 
“Greer”, kuris plauke su pacz- 
tu in Iceland! j a bet kada tas 
atsitiko tai valdžia užlaiko ta 
slaptybėje. Submarinas palei
do in Amerikoniszka lai va kė
lės bombas bet nepataike, tada 
užkluptasis laivas paleido kė
lės povandenines bombas in 
submarina k bet submarinui 
taipgi pasisekė ju apsisaugot 
ir nuplaukė nežine kur.

Manoma kad tai buvo Vo-

Isz Amerikos
Kruvinos Kriksztynos, 

Brolis Nužudė Broli

Albis, Iowa — Mikas Sabo, 
gyvenantis czionais, iszikele 
kriksztynas savo nesenei gimu
siam kūdikiui ant (kuriu suipra- 
sze keliolika (kaimynu ir savo 
brolius, 58 metu Joną ir 30 me
tu. Petra. Laike piet kilo tarp 
broliu ginczas apie turtą ir bro- 
lei smarkei susibarė. Jonas 
szoko ant brolio Petro ir taip 
ilgai ji musze ir spardė pakol 
ji užmusze. Karsztuolis likos 
atiduotas in palicijos rankas.

Ergelis Patėvio Su
> Savo Posūniu
• Pittsburgh, Pa. — Benas 
Stonewell, 77 metu, turi nema
žai bėdos su savo posūniu Fre
du, kuris jau turi 61 metus ir 
“vaikas” likos aresztavotas. 
“Vaikas” sudraskė patėvio se
na Biblija kuria patėvis-skaitė 
kožiia vakaru, taipgi pasiėmė 
apie tūkstanti doleriu kuriuos 
praszvilpe ant geru 'laiku, to 
bpvo uždaug patėviui ir liepe 
“vaika” aresztavot. Kada pri
buvo palieija pasiimti ji, nema
žai nusistebėjo kada pamate 
priesz save “vaika”, 61 metu 
amžiaus. Patėvis da norėjo nu
baust “vaika” Ikeleis žandineis 
bet palicija ji atgyne nuo inir- 
sz'usio patėvio. -

USF’ “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese. 

kiszkas submarinas kuris ma
ne buk Amerikoniszkas laivas 
turėjo būti Angliszkas karisz- 
kas laivas. Submarinas gana 
gerai galėjo žinoti kokios tau
tos buvo tasai laivas nes visi 
Amerikoniszki laivai yra pa
ženklinti su Amerikoniszka vė
liava.

Nesenei prezidentas Roose- 
veltas davė paliepimą flotai 
kad jeigu kas u Ikluptu ant mu
su laivu, tai kad sugražintu 
szuvius be jokio iszaiszkinimo.

Prezidento Roosevelto 
Motina Mirė

Hyde Park, N. Y. — Sarah 
Delano Roosevelt, motina pre
zidento Suiv. Valstijų, Frank
lin D. Roosevelt, mire Nedėlio
ję, laike piet po dvieju dienu li
gos, isz priežasties senatvės, 
nes jau susilaukė 87 metu am
žiaus. Bus palaidota Utarnin- 
ke, jos vyras mirė 41 metus ad- 
gal. Jos vardas po tėvais buvo 
Delano ir paėjo nuo szeimynos 
kuri Užvardino miesteli Dela
no, Pa., netoli Mahanojaus. 
Daugeli metu adgal velione ba
dai gyveno Delane ir New Bos
tone. Jos szeimyna buvo locni- 
ninkais daug anglines žemes 
PennsyTvanijoj.

SKAITYKITE “SAULE”

PABĖGĖLĖ! ISZ SAVO SKLYPU KALBĖJO PER REIDIO “CBS”

Ant antru sukaktuviu szies kares, buvo girdėtas reidio isz Londono per Columbia Broadcasting Systema, ku
ris nesze kalbas per žymias ypatas kurios buvo iszguitos isz savo tėvynių. Kalbos visu buvo apie iszgialbejima tuju 
tautu kurios yra pamusztos per Vokieczius. Isz kaireses stovi Jenas Masaryk, ministeris Czekoslovakijos; Charalam- 
bos Simopoulos, Graikiszkas ministeris Londone; Karalius Haakon, isz Norvegijos; Edward Murrow, pirmininkas 
CBS reidio stoties; Hubertas Pierlot, Belgiszkas premieris; Antanas Biddle, Amerikoniszkas ambasadorius; Brend
au Bracken, Angliszkas ministeris; Generolas Sikorski, Lenkiszkas premieris. Pieter Ger brandy, premieris isz Olan
dijos ir Juozas Bech, Luxembourg© užrubežinis ministeris.

KAZOKAĮMUSZIUOSE
Kapoja Vokieczius Isz Visu 
Pusiu; Iszskersdami Kelis Re- 
gimentus Vokiecziu; Leningra

das Pavojuj — Prezidento 
Roosevelto Motina Mirė

Moskva. — Rusija nusiuntė 
savo visus Kazokus ant kares 
lauko, priesz Vokieczius ku
riu jau iszskerde apie kelis re- 
gimentus. Kazokai sunaikino 
Vokiecziu komunikacijas, dau
geli tanku su amunicija, paėmė 
daugeli armotu ir karabinu ir 
pakol Vokiecziai gali atsikvėp
ti, tai Kazokai juos apsiaubine- 
ja isz užpakalio, neduodami 
jiems pasilsio ne minutos.Daug 
Vokiecziu užmuszta ir sužeista.

Vokiecziai kerszina paimti 
Leningradą in sanvaite laiko 
bet jiems tas nelengva bus nes 
kelei yra blogi ir j u dideli tan
kai negales keliauti blogais ke- 
leis. Prie Kijevo ir Odesos vis 
eina smarkus musziai kuriuose 
užmuszta daug kareiviu ant 
abieju szaliu.

Valdžia paliepė nesztis lauk 
390,000 Vckiecziams kurie bu
vo apsigyvenę prie upes Vol
gos nuo daugelio metu. Tieju 
Vokiecziai aplaikys naujas vie
tas gilumoj Rusijos, ant apsi
gyvenimo.

Angliszki eroplanai vela už
klupo ant Berlino bombarduo
dami miestą smarkei kuri už
degė daugeliose vietose ir daug 
žmonių likos užmuszta.

Girdėt kad beveik visi pa- 
muszti per Vokieczius sklypai 
per Vokieczius kaip Olandija, 
Belgija, Jugoslavija ir kiti, pa- 
sikelineja priesz Vokieczius ir 
žada jiemspadaryt i daug ble- 
de s ateinanczia žiema. Visi tie
ji sklypai yra neužganadinti 
isz Vokiecziu priespaudos.

18 Lenkiszku Palicijan- 
tu Suszaudyti

Berlinas. -—■ Asztuoniolika 
nariu Lenkiszkos palicijos Poz- 
naniuje likos suszaudyti per 
Vokieczius ana diena. Tieji pa- 
licijantai. nužudė. 672 Vokie
czius kurie juos iszveže isz j u 
namu Lenkijoj, kada tai Vo
kiecziai užėjo ant Lenkijos 19- 
39 mete. Tarp suszaudytu pali- 
cijantu radosi kapitonas ir keli 
pulkauninkai. Apie 20 likos nu
bausti in kalėjimus.

800 Žydu I^lire Vokisz- 

kuose Abazuose

London. — Olandiszki laik- 
raszcziai skelbia buk daugiau 
kaip trys szimtai Žydu, kurie 
radosi nelaisvės abazuose, ap
linkinėje Buchenwald, mire 
nuo ligų, kankinimo ir bado. 
Keli szimtai serga ir randasi be 
jokios priežiūros.

Glasgow, Szkotlandija — Ke
turi Amei’ikoniszki lekiotojai 
likos užmuszti kada laivas ant 
kurio jie plauke, likos torpe
duotas per Vokieczius.' .

New York — Detektyvai ar- 
esztavojo vagis kurie pavogė 
kailiniu už 40,000 doleriu ir už 
vogimą žmonių, Brooklyne.

Santa. Barbara, Cal. —Smar
kus drebėjimas* davėsi jaustis, 
czionais kuris padare daug ble- 
des ir baimes gyventojams.

VOKIECZIAI
BOMBARDAVO

LENINGRADĄ

Kuris Dega Daugeliose 
Vietose

( Berlinas. — Per kėlės dienas 
ir naktis Vokiecziai bombarda
vo su didėlėms anuotoms mies
tą Leningradą, kuri uždege 
daugeliose vietose. Liepsnos 
buvo matytos net už 15 myliu 
tolumo. Vokiecziai kasdien ar
tinasi prie miesto ir spėjama 
kad už keliu dienu ji paims bet 
tuo paežiu laiku Rusai naršei 
ginasi ir siunezia naujus pul
kus ant apgynimo miesto.

20,000 Sužeistu Vokie 
ežiu Atvežti In 

Norvegija

Stokholmas — Kariszki ko
respondentas pranesza buk vi
sose ligonbutese, Norvegijoje, 
sziadien randasi daugiau kaip 
20 tukstanežiai sužeistu Vo- 
kiszku kareiviu. Ligonbutes 
Oslo aplaike paliepima kad 
praszalinti visus ligonius isz 
ligonbueziu ir padaryti vietas 
del Vokiszku kareiviu. Kitos 
prieglaudos del ligoniu likos 
atiduotos in rankas Vokiecziu 
kuriu kas diena atveža isz ka
res lauku sužeistus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Dalgis Nupjovė
Merginai Galva

Hastings, Ndbr. — Pas far
mer!, Simon Ordway, atvažia- 
vo isz miesto 15 metu jo Seserų- 
ne, ant vakacijos. Važinėdama, 
ana diena, ant dviraezio po far- 
ma, taip smarkiai susidūrė su 
ernaneziu nuo lauko bernu, ku
ris laike dalgi ant. pecziu, kad 
dalgis merginai nupjovė gerk
le taip kaišei kad galva pasili
ko tik ant skaros. Toji žinia 
sugraudino visa apielinke o 
bernas isz dideles rupesties net 
apsirgo. Bernas nearesztavotas 
nes tai buvo netikėtas atsitiki
mas kurio jis negalėjo iszsisau- 
got.

VALDŽIA MOKYS ATEIVIUS KAIP 
APLAIKYTI UKESISZKAS 

POPIERAS

Washington, D. C. — Val
džia pasirengineja amt mokini
mo 1,750,000 ateiviu kaip a.p- 
laikyti ukesiszkas popieras ir 
tas kasztuos valdžiai daugiau 
kaip 20 milijonu doleriu. Val
džia uždės mokyklas po visus 
miestus po direkcija Dr. Wil
liam Fletcher Russell isz Co- 
lumbijos Universiteto. Mokyk
los bus po valdžia WPA pro
jekto del milijono ateiviu isz 
skaitliaus 5 milijonu ateiviu 
kurie randasi czionais.

Tame tai tiksle suvažiuos in 
Washingtona 3 d. Rugsejo-Sep- 
(femberio ant pradėjimo tojo

Rado $15,000 Bonduo- 
se Szluojamoj 

Maszinoj
Reading, Pa. — Amerikonisz

ki bondai turinti vertes dau
giau kaip 15 tukstaneziu dole
riu, likos surasti ana diena se
noje szluojamoje maszinoje 
(svyperyje) per Stan Dempsey 
ir jo sesere.

Ju sesuo, Ona Rogers, naszle, 
nesenei mirė bet pirma iszdali- 
no visus rakandus del savo ge
ru kaimynu o maszina pasiliko 
sesuo. Kada norėjo naudoti ji 
maszina, po laidotuvių, kad isz- 
szluoti kambarius, maszina ne
norėjo suktis, tada brolis isz- 
arde maszina surasdamas prie- 
žasiti — nes maszinoje radosi 
bondai.

Motere mirė nepalikdama jo
kio testamento nes likusi szei
myna mane kad ji neturi ne 
cento ir nieko nesitikėjo po jos 
mireziai. Brolis su sesere pasi
dalino turtu.

sziai sziadien yra vieni isz 
smarkiausiu koki kada buvo 
ant svieto. Badai Rusai jau ne
teko nuo dvieju lyg trijų mili
jonu vyru o Vokiecziai neteko 
apie dvieju milijonu vyru.

Norints Rusai panesze tokias 
milžiniszkas bledes bet da turi 
ant kares lauko devynis mili
jonus vyru — didžiausia armi
ja ant svieto ir neužilgio pri
statys ant kares lauko da dau
giau kaip keturis milijonus vy
ru ir tada nereikalaus pagial- 
bos nuo Anglijos ar Amerikos.

Anglikai siunezia visus ero- 
planus in Rusija be kuriu gali 
apsieiti, kaipo ir gurno kuris 
yra labai reikalingas Rusijai. 
Bet Rusai naudoja savo lekio- 
tojus nes tieji žino savo sklypą 
geriau ne kaip svetimszalei.

projekto. Iszsiuns atsiszaukį- 
mus in visus .gerus ukesus kad 
organizuotu taisės mokyklas ir 
pakvies visus ateivius idant 
pasinaudotu isz taip geros pro
gos kuri jiems nieko nekasz- 
tuos ir 'paskirs tam tinkamus 
mokytojus ir duos reikalingas 
knygas ir pamokinimus.

Kur tosios mokyklos bus 
uždėtos Tai valdžia apgarsins 
vėliaus. Todėl lai visi ateivei 
pasinaudoja isz taip puikios 
progos pasilikti ukesais szio 
sklypo pigiubudu. Apie tai bus 
daugiau apgarsyta szitam laik- 
rasžtyje.

Nusižudė Už Plaukus 
Isz Nusiminimo

Birmingham, Ala. — Isz 
baisaus nusiminimo kad jos tė
vas, farmeris, neturėjo laiko 
nuvežti ja iri miestą 'diena, 
priesz szvente kad duoti nu- 
jkirpti (nubabyt) plaukus, kad 
galėtu eiti ant szpkio ir pasiro
dyt savo draugėms kad ir ji 
turi trumpus plaukus, penkio
likos metu Lydia Brenton, nu- 
siszove ant smert su tėvo kara
binu.

Tėvas apreiszke palicijai buk 
negalėjo važiuoti in miestą ant ■ 
prąszymo dukters nes turėjo 
daug darbo ant; szveneziu ir 
iszbare duktere kad nepaibaige 
savo užduoto darbo. Mergaite 
vaikszcziojo nusiminus ir pik
ta visa laja diena ir ant galo 
nuėjus ant virszaus pykszitele* 
jo sau in galva. Mergaite buvo 
vyriausia isz keturiu kitu vai
ku ir užsiiminėjo namine gas- 
padorysta po mii-cziai: savo mo
ti uos asztuoni menesei adgal..



‘‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
bet Angliszkai. Žodžiu, turi 
m'anstyti ir veikti kaip tieji su 
kuriais jis draugauja. Žinios Vietines ★

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

- Nuo kada apgarsinome kad 
prenumerata “Saules
Įta ant 4 doleriu, aplaikem daug 
laisz/ku isz visu daliu Amerikos 
isZreiszkenti savo nuomone 
apie pakėlimą prekes. Didesne 
dalis skaitytoju pritarė mums 
tai, nes 'žino ir supranta kad 
iszdavyslta laikraszczio daug 
kasztuoja su pabrangimu viso
kio drukoriszko materijolo bet 
yra ir tokiu kurie mano kad do
leris ant meto daugiau už laik
raszti subanlkruitins juos.

Brangus skaitytojai, mums 
buvo labai nemalonu pakelti 
doleri ant laikrasziczio ant me
to bet ka turėjome daryti, pini
gai yra reikalingi ant leidimo 
lailkraszczio o be ju laikrasztis 
negalėtu iszeiti. Todėl buvome 
priversti tai padaryti kad už
laikyti gyvastį “Saules” kuri 
jau szvieczia 53 metus, del ju- 
gu naudos.
' Pagal apskaityma tai pakėli
mas doleriu ant laikraszczio 
pasidaro mažiau kaip du cen
tai ant sarivaites.
A -------- :: ‘

' Musu Mahanoy City bankai 
nutarė kad žmones kurie per
maino bankines kvitas arba 
czekius, turi primokėti penkis 
centus už ju permainymą. Biz- 
nei, aplaikanti daug czekiu, tu
rės taipgi mokėti už ju permai
nymą per ka pasidarys gana 
žymi suma per menesi. Todėl 
mes patariam, jeigu kas siuns 
in redakcija czekius, lai neuž- 
minszta pridėt da 5 centus. Ge
riausia yra pirkti Money Or
deri tai neturėsite jokio ergelio 
ir palengvinsite del iszdavys- 
tes laikraszczio.
1 --------::-------- ’

Dvi moteres gyvena to je pa- 
czieje kaimynystėje — gal tai 
tavo kaimynai. Abidvi jau yra 
viduramžyje ir abi yra žino
mos1 kaimynams. Viena isz ju 
gyvena ant saulėtos szalies u'ly- 
czios ir mausto apie prisiarti- 
nabezia senatve ir isz to yra 
ja-žganadinta nes toji motere 
yede naudinga gyVehima ir 
niekados nekiszo savo srfapq 
jn kaimynu reikalus. Toji mo
tere yra linksma ir užganadin- 
,ta isz gyvenimo. Kada jos kai
mynai arba drauges apserga ar 
mirszta, praszo idant pas juos 
atsilankytu priesz paszaukima 
daktaro, jokis kūdikis neužge- 
ma be jos nes ji atsilanko atb 
neszdama su savim linksmu
mą, suraminima ir gera rodą in 
namus. Jos žiedai puikiausi, 
jos balsas meilus, jos rankos 
minksztos. Gal jos gyvenime 
buvo daug rupeseziu ir visokiu 
nesmagumu, gal daugiau no 
kaip kita kokia motere gali pa- 
neszti. Bet ji tuom nesiskundė 
ir įtik pagerino daugiau savo 
meilu balseliu savo kaimynams, 
t Ant vėsios1 puses tosios pa- 
czios u'lyczios, gyvena antra 
motere. Jus ja pažinstate. Gal 
ji gyvena jusu kaimynystėje. 
<Gal ji niekados neturėjo jokio 
rupesezio ne vargo. Ji nuolatos 
inikisza savo snapa visur kur 
tik galėtu iszgirstu kokius pa
niekinimus arba apšmeižimus 
savo artimo.

Pati ant saves pyksta kada 
jau pradeda pasenti, neapken-

— Atcinanczioj I’etnyczioj t 
hažnyczia apvaiksztines Varda | 
Szv. P. Ala rijos. j

— . Utarninke atsibus nomi- 
(rinkijpai) ant pavie-;

Jos duktė yra 16 metu tavu ir vals., virszininku.

Mrs, Fanny Sanners, isz Ne-
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ežia kada jau žili plaukai pasi
rodo ant pakauszio. Nuolatos 
užpyksta, už mažiausia isz,tar
ta žodeli; visados geidžia idant 
kaimynai apie ja tupinėtu ir
nuolatos yra neužganadinta isz nevali, Carclimfe, gal yra jau- 
visko ir isz savo gyvenimo — 
prunkszczia .kaip arklys be jo
kios priežasties. Mažai ji rupi- mete ir dabar yra 29 metu am-' nacijos 
naši apie savo kaimynus, ju be- ,ži’au,s
d-as ir nelaimes ir jai nerupi' amžiaus ir yra motina devynių Į suckile kaip jums sanžine lieps 
kas ant svieto atsitinka; yra,menesiu amžiaus kūdikio. naudokite sa

niausią bobute Amerikoj. Ji 
gimė 27 d. Decemberio, 1913

pakol-' u‘ž'vydi, tamsi ir .pikta.
Katros 

kaimynai
ja, aitlanko? Jus, patys gali,te 
geriausia nusprensti tai, mieli 
skaitytojai.

'Tokiu žmonių daug randasi 
ant svieto kuriems niekad ne
galima intikti..

moteres vardavę Tikėjimas yra daugiau po-

naudokite savo nuomone kaip 
duoti baisa, tik tam, kuris del 
mus 'daugiausia darbavosi ir

apvaiksztineja arba pidariszku ne kaip žinysta ir darbuosis ateityje. Tieji yra Į 
mokslas nes jeigu žmogus nori Verti suszęĮpimo! 
tikėti tai ant to mokslo-nerei
kia bet būtie mokytu, reikia 
mokytis ir tobulinti save per 
visa savo gyvenimą.

Laimingos tos szeimynos ir 
szventi tieji namai kur motina 
arba namu szeimininke dorai 
ir dievotai savo gyvenimą ve
da. Tokia motina /tai kaip dan
gaus žvaigžde, mariu kelei
viams kelia rodo, taip ji savo 
gražiu pavyzdžiu visus- namus 
nuszivieczia, visiems gražu pa
mokinimą duoda ; visius sustip
rina ir naujas jiegas suteikia 
gyvenime. Sūnūs ir dukterys, 
kaip isz kokio stebuklingo szal- 
tinio sau naudingus pamokini
mus semia ir lengvinus jiems 
yra žengi i in doros ir jaunystes 
tobulumo kelio.

Žmones stebėsi kad czionais 
Amerikoj buna tiek persiskyri
mu tarp jaunu vedusiu porelių. 
Tame nėra dyvo nes jaunas vy
rukas, kuriam da po nosia žiba,, 
apsiveda su mergaite kuri da 
privalo lankytis in mckslaine. 
Po szliubui tokiai porelei atsi
daro akys ir pradeda suprasti 
savo kvailybe. Bėga in suda 
jeszkoti persiskyrimo. Jeigu 
tėvai nepavelintu amt apsivedi- 
mo tai .sziadien butu mažiau 
pensidkyrimu ant svieto.

Žinome ir suprantame kad 
sziadieniniam laike, nekurtoms 
yra sunku pragyvenimas, už
ėjus visokiems sitraikams ir be
darbei bet ir laikraszcziams yra 
sunkus laikai o laikraszti rei
kia iszdavinet ant laiko ir be 
pertraukos. Turime1 knygose 
tekiu skaitytoju kurie yra užsi- 
vilkia su prenumerata ir neno- 
rime da sulaikyti tokiems laik
raszti bet nežinome artieji gei
džia skaityti toliaus ar ne. To
dėl meldžiame mums praneszti. 
Prenumerata dabar kasztuoja: 
Amerikoj $4.00 metams — in 
kitas vieszpatystes $5.00 me
tams.

Ko tai sziadien mokslineziai 
in žinunai neiszras! Dabar isz- 
rado kaip daryli vyną isz pie
no! Gal jums iszrodo kad tai 
baika bet kemija sziadien isz- 
randa viską kaip: — turime 
sziadien automobilius varomus 
szebelbonu siultimis, turime 
paneziakas padirbtas isz aug
liu, sveterius isz pieno ir t.t. 
Dabar naujausia iszradim'u ku
ri kemikai iszrado, yra i'szdir- 
birnas vyno isz pieno.

Sziadien nėra ko stebėtis ko 
rytoj sulauksime nes žinysta 
žmogaus iszranda visiką.

Kas geidžia Amerikoj pasi
likt, tasai privalo rūpintis kad 
kogreicziausia pasilikt jos uike- 
su. Kas geidžia būti ukesu szio 
sklypo, tasai turi pildyt jo tie
sas ir klausyti ju, turi dalyvau
ti draugiszkam ir tautiszkam 
gyvenime, balsuoti laike rinki
mu, turi mokėt Skaityt ir kal-

iStaitistiku rinkėjai (žmooies 
kurie viską suskaito) yra pavo
jingi žmones nes jie viską, isz
randa ir suskaito. Kokis tai fa
natikas skaitliu dabar suskai
tė net meiles ėkaitli kuris yra 
sztaikaip: 30-tas procentas vy
ru, iszpažin-dami ipei'le savo 
mylimai, spaudžia ja prie savo 
krutinės, 24-4,as proieentas bu- 
■cziuoja jos lupeles, 4-tas pro
centas dailypsti 'lupas, prie kak
tos s'avo mylimos, 3 procentas 
bueziuoja josi rankas, 2 procens 
tas puola antkeliu priesz ja, 20 
procentas susimaisz,o ir nežino 
ka kalba, 10 procentas nežino 
kaip iszreikszti savo meile o 2 
procentas apreiszlkia s'avo mei
le neisztardami ne žodelio.

Mėferes kitaip pasielgineja: 
60-tas procentas puola in glebi 
vyrui be žodžio, 20 procentas 
užkaista ir užsidengia savo 
veidelius žiursteliu arba del
nais, 1 procentas nuduoda nusi
stebėjimą, 14 proconltas žiuri žiūrėtojas Rokundu). Jis pra- 
ant mylimo savo patogioms Į szo Jusu Balso ir Paramos ! 
akutėms o vienas procentas bė
ga idant praneszti naujiena 
malinai.

Ant. pievutes prie namo 
ponios H. Norkeviczienes, Bark 
Crest, Nedėliojo popiet atsibu
vo supraiz parte, del jos ir po
nios Helenos Drabilienes, 510 
W. South uly., kuriu laja die
na pripuola gimimp dienos. 
Drauges ir draugai pavieszino 
abi moterėlės skaneis valgeis 
ir gerymais ir su. visokeis žai
dimais. Tieji kurie dalyvavo 
tam 'draugiszkam susirinkime 
buvo sekanti: F. Boczkauskai, 
J. Drabnei, C. Grinevicziai, L. 
Wcntzai, A. Tamulionei, P. 
Traskauskai, V. A.ncerevicziai, 
J. 'Paserpskiai, G. Kiniauckai, 
ponios: S., Boczkauskiene, J. 
Murtin, isz Mahanojaus ir J. 
Kurt'zai, J. Hu'boskei ir Helena 
Nonkevicziene, isz Park Crest 
kaipo ir,jaunavedžiai P. Longo 
isz New Yorko, kurie praleido 
kėlės dienas pas ponia Norke- 
vieziene kuri yra motina po
nios Longo. Jaunavedžiai isz- 
vaižiavo taji vakara namo.

. — Mahanoij'aus Republiko- 
nai balsuokite už Thomas 
(Shorty) O’Connell, isz pirmo 
vordo, ant .Auditoriaus (Per-

Ners Rusija turi apie devy
nis milijonus keturkampiniu 
myliu ir 170 milijonu gyvento
ju bet kas isz to, kad tieji gy- 
ventoai Hari keturkampines 
galvas be smegenų.

Balsuokite Už 
JUOZĄ RĖKLAITI

Ant Skvajerio
Antram Vorde — Ant Demo- 
kratiszko Tikieto. Praszo Ju

su Balso ir Paramos!

Profesorius Hugh Saville, 
isz Hartford universiteto, pra-Į 
naszauja kad ateis toki laikai Steel 'Co. buvo priversta, u'žda- 
ant svicito kad žmones, vaka-' ryti savo dirbtuve isz .priežas- 
rusdko'se ii’ visokiuose pasi- fieą darbininku strai'ko. Apie 
linksminimuose, szoks sedod'a- j 3,000 dadbinin'ku buvo sulaiky- 
mi. Žmones, ateityje, mažai ti nuo darbo per kelis szimtus 
naudos sayo rankas a,r kojas sitraikieriu. Dirbtuve turi vai
nos n'a ūdos, maszinas prie viso- diszkus kontraktus.

'kiu darbu. Taipgi ir vaikszczio- 
ti jiems nereikės. Gaspadinems
nereikės virti, kepti ne toriėi/ku jos nesutiks ant geležkelio dar- 
plauiti nes žmones neturės vai- binin'ku pareikalavimo ant pa- 
gyt isz torieliku -su szauksztais,' kėlimo mokescziu lai 1,250,000 
videlccis ne peileis nes m’aistas darbininku ketina iszeiti ant 
bits taip sumaiszytas ir iszdirb- straiko ant visu geležinkeliu, 
tas kad reikės ii ik insideti in aleinanczia sanvaite.
burna pilule ir ja nuryti.

Jau toji pran'aszyste pusiau
iszsipilde nes musu Igaspadine- lo fabrike iszejo ant straiko 2,- 
les ir taip mažai dirba rauko- 500 darbininku kurie spiriasi 
mis o ka apie valgius tai pa- pakėlimo mokesties ant penkių 

centu ant valandos.

Eš£3

Juozą Ancerąviczia! 1!
Kandidatas Ant Miesto Konsulmano 

Pirmam Vorde — Demokratas 
Praszo Jusu Balso Ir Paramos.

Mahanoy City Lietuviai 
Pirmam Vorde 
Balsuokite Už

BALSUOKITE UŽ

GEO. J. KEISER
.. .Demokratas... 

Isz Mahanoy City, Pa.
ANT TAX RECEIVER

Rinkėjas Taksu
Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

DR. FRANK J. WALTER 
Isz Pine Grove, Pa. Kandidatas Ant 
Schuylkill Pavieto Szerifo.

Ant to
Tinkamas

dinsto. Balsuokite už Ji.

Teisingas Žmogus Ant
Teisingo Urėdo ?.j

...ANT... /. ;

Atvažiavo Pamatyti
New Yorka

DARBO ŽINUTES

Harrison, N. J. — Crucible

KANDIDATAI
Patvirtinti Per Schuyl
kill Pavieto Republi- 

koniszka Organizacija
BALSUOKITE UŽ

JUDGE OF THE SUPREME COURT

JURY 
COMMISSIONER (

Chicago — Jeigu kompani-

Pittsburgh. — American -stik-

gamina juos isz dinerlkiu.

ŽINUTES“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, c $5 kitose Viespatystese. AVilmingtėn, Dol. — Tėvas, 

! motina ir ju kūdikis likos už- 
Trc- musztais automobilįaus nelai- 
,'isz meje po tam užsidegė ju anlo- 

mpbilius ir nebuvo galima.pa
žinti kas jie buvo.

Washington, D. C. ■ 
ežias laivas su gazolinu 
Amerikos atplaukė in Vladi
vostoku del Rusijos kariuome
nes. • ją i

Suczedyk deszimtuka kas 
diena, ir doleri ant tavo su- 
kaktuvin gimimo dienos. Pa
baigoje meto už tavo $37.50 
gail pirkti Apgynimo Czedi- 
nimo Bonda už 50 doleriu.

Pottsville, Pa. — Walter Sil
ver, 27 motu, ir jo draugas, 
Duke Olszinski, 24 metu, kurie! 
vare dideli anglini treką, likos!
užmuszti per apsivertima ju mahanoy city; 516 w. Spruee st 
treko nuo kranto, arti Gordo-į 
no.

Aukso jeszkotojas, Tranas 
Gimlett, 76 metu amžiaus, 
pirma karta pamate augsz- 
tus namus New Yorke. Turė
jo jis su savim piki, spata ir 
kelis bliudus reikalingus ant 
jeszkojimo aukso bet jo czio- 
nais nesurado nors iszsitare: 
‘ ‘ Tuose dideliuose namuo
se randasi užtektinai aukso, 
bet ne del visu.” Stovi jis 
ant stoge Empire State na
mo, prisižiūrėdamas tiems 
milžinams.

Skaitykite “Saule

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaai Isztikimiausia Graboriu* 

i: Gabiausiai Balsamuotojas ::

f
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėj©. Bile ko
kiam laike: diena ar 
nakti. Visada turi pil-

I
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
motererhs. PrieinamossS prekes.

DU OFISAI:

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Str.* I

BeP Telefonai 532-J i

£<• Nominacijos Utarninke, Sept. 9 ?i‘

f ----- -- ------ r □
William M. Parker....... ...S
JUDGE OF THE SUPERIOR COURT

Charles E. Kenwcrthey . ...0
□

JUDGE OF THE
COURT OF COMMON PLEAS

Cyrus M. Palmer........... ...0
DISTRICT ATTORNEY

C. A. Whitehouse........... ..0
SHERIFF

□

1 □
Frank J. Walter.............. ..0

□
□
□

JURY COMMISSIONER

□
□

■ □
□

William T. Jones...............0

BALSUOKITE

Joseph E
KIRCHNER

(REPUBLIKONAS) r

/

Isz Mahanoy City

Nominacijos, Utarninke, 
Rugsėjo - Sept. 9-ta Diena

Teisingas Kandidatas, Kuris 
Rūpinsis Apie Gerove Žrhoniu! 
Suszelpkite Manes Ant Tojo 

Urėdo Utarninke, Rugsėjo 
9-ta Diena, Tarnausiu ,/ 

Jumis Teisingai!

Ant TAX RECEIVER Mahanoy City
Rinkėjas Taksu Mokescziu

Balsuokite Už t

Jno. Howard Kindt
Žinomas Kaipo “Kent” 

(Republikonas) 
Praszo Jusu Balso Ir Paramos 

TRECZIAS ANT BALIETO



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

★
★
★ 
★
★

a?

‘ -------
JROSZKUNUOSE prasidėjo 

Misijos. Visais vieszkeliais
žmnoes traukia in: misijas.

. Ties Troszikunu vėjiniu ma
lūnu griovys. Czia peštieji vi
sada aunasi kojas — ir in mies
teli eidami ir gryždami namo. 
Todėl ne tik szventadieniais 
bet ir ’turgaus dienomis czia 
tenka nugirsti daug kutinan- 
cziu naujienų. Ir dabar czia 
moterų — pilnas griovys. Vi
sos—kaimynes moterėles, mu
su motinos, giminaites ir pa
žystamos. Tik viena iszsiskiria 
isz ju tarpo. Jos giliai indubu- 
siu akiu neramus žvilgsniai, 
sutraukti plonucziai ligi anta
kiai, a.kikisze žandikauliai ir 
keistas pabalusiu lupu ■szypso- 
jimas rodo ja maezius ir juoda 
ir balta. Tai Bajoriene.

Visais vieszkeliais, takais ir 
szunkeliais žmones plaukte 
plaukia in misijas. Ir kaip ne
plauks? Juk ir seneliu atmini
me tokiu iszkilmiu czia nesą 
buvę. Sako, suvažiavę in 30 
apylinkes kunigu; moterėlės 
kad prineszusios klebonui ža-1 .kaudami susiglaudė sėdėjo vai-

kiekviename žingsnyj žegnoti 
smalsias paundas... Vaikai, ple
palai, ražanęzius ir jungas! 
Kaip baisu, kaip baisu!

Subruzdo visos moterys, 
kaip užliestas bieziu spieczius.

— Dar ko neprasimanys!
— Perdedi, kurna., perdedi.
— A, kad tave tuoj!... Ji czia, 

mat, mus mokys! Perejune! 
Juk esi maeziusi didelius mies
tus, tai kam-gi gružai in so
džių? Maidyt, ne pyragai ir ten. 
Gryžai ir braidai purvą dar la
biau negu kitos... Visos žinome 
kad kai kuriu moterų galvos j 
visokiu nieku prigrūstos. Bet j 
su velniu visa amžių nerieszu-i jjįus,
tausi, reikia ir Dievas atminti...

— Kam t'aip smarkiai, kai
mynes, — tilde senuke: Kam 
czia. tuoj “asz”, “jus”... Ne 
vien kryžiai, vien vargas žmo
gų gula, juk kartais pažvelgia 
ir giedri saulute...

Buvo paeziame kalbos insi- 
lei'dime, kaip staiga is*z užpa
kalio atidulkejo vežimas. Visu 
moterų akys nusikreipė in dai
lia karieta, kur linksmai juo-

su, vi'szcziuku, rieszutu — sun
ku ir apsakyti. Varpais tik 
skambina ir skambina o maldi
ninkai traukiniais net isz kažin 
kur atsiskubina...

Szneka buvo taip dėkinga, 
nuomones taip invairios, — 
moltereles viena už kitos isz 
kailio nėrėsi. Visas perreke 
Bajoriene:

— 'Et, anokio czia daigto. 
Kuriems galams?... Misijos! 
Misijonieriai! Tikėjimo moko! 
Kaip juodas jautis dirbi žmo
gus diena isz dienos, plūkies, 
kartais ir sausos plutos nebe
turi pagraužti... Užeis ledai — 
iszkirs visa derliu prakiurs 
debesys, primirkys žeme — ne- 
insesi... O czia lyg nelabieji jau 
ir l'aip parpliektam kunui dar 
geso peczius: “Taisykitės, tai
sykitės!..”

— Kad jau kurna ir nu- 
szinekejai, — insikiszo sena die
vota moterele. — Nėra grin- 
czios be durnu. Tokia Dievo va
lia ir tiek.

— Teisybe, teisy’be... — pri
dūrė lėliai linguodama galva, 
antroji.

-— Reikia kunigėliu klausyti, 
reikia — pabaigė treczioji.

Bajoriene spjovė ir nusiri- 
szusr skarele eme dulkinti:

— Et, tik užlies, tai visos 
kaip viszitios ir ims kudaka- 
kuot... Manęs nepamokysit Esu 
jau vėtyta ir mėtyta.. Retas pa-1 
šaulio perėjūnas yra liek visiko 
mates... Tai bent žinai žmogus, 
kad gyveni. Prisimink tik 20 
metu atgal, ne nepastebi, kaip 
visos-gyslos kartu suplazda ir 
szillas kraujas siubteri sąna
riais... O jus? ka matėt jus?... 
Mergavot susispaudusios, kad 
kas liežuvio nepaleistu — gali 
jaunikiai sužinoja pasijuokti 
ir liktumėt davatkaut. Iszteke- 
jot. Acziu Dievui, kad vaiku 
nestigo. 'Suskretusios vilkote 
junga. Liežuvius iszkiszusios 
puldinejot, vykindamos vyro 
užgaidas. Nuo brekszmos lyg 
sutemos nardetes dumblynėj... 
Kaip baisui Gyvent ir nežinoti 
kad yra krasztu, kur žėri saule, 
kur nepristinga geliu... Kiek
vieno invairumo

sziu isz sostines atvykęs žalia
kepuris studentas su visoms, 
pažystama dvaro panele...

■Suskambėjo varpas ir visos 
moterys trauke in miesteli.

Bažnyczia pilnutėlė žmonių. 
Ir isz Palnevežio, ir nuo Ku- 
įpis'zikio, nuo Utenos... ne vie
nuose didžiausiuose Parcinku- 
les atlaiduose Troszkunai tiek 
nematė!

Musu moterėlės jau prisibru- 
kusios prie altoriaus .suitupe 
laipteliuos ir snaudžia, varsty
damos ražaneziu poterėlius. Ju 
tarpe ir Bajoriene. Ji sėdi, pri
siglaudusi in nuoszalu Szv. Pa
neles altorių ir, Įnikdama ran
kose balta ražanteli, dairosi po 
bažnyczia. Vieta ežia taip sma
gi — gali viską matyti. O ir 
žmonių ežia ne perdaugiausia, 
nes daugumas, karszczio trosz- 
kinami, susispietė szventoriuje 
kasz'tanu ir klevu pavėsyj. To
dėl bažnyczia pakraszcziuos — 
apytuszte. Ir sėdėdamas gali 
dairytis, kiek tik nori.. 
taip troszkina, karszta, alto
riuose vystaneziu geliu kva
pas liejasi in burna o vargonai 
zirzia, be nustojimo. Ramu. Par- 
pluktos kojos praszyte praszo- 
si mazgojamos, kad net snau
dulys ima.

Visi bažnyczios pagražini
mai, visi altoriai, satulos ir an
gelu figūros mirga akyse... Gra- 

I ži bažnyczia! Szale susirietusi 
Bajorienes kaimyne jaueziasi, 
kaip namie: alkūnėmis parėmė 
smakru, prasižiojo kad butu 
lengviau alsuoti ir taip užmigo. 
Kita dar bando nepasiduoti: 
laikosi, laikęsi —.linkt! ir vėl 
pabunda...

Tuo tarpu t arnas suczerszki- 
no skambalu: bažnyczioje pra
siskyrė takas ir in sakykla in- 
kopo juodbruvys vienuolis. Vi
sa bažnyczia pasidavė artyn o 
ties altoriais liko jau visai 
tuszcziu tarpu. Musu moterėles 
■snaudžia, kaip šnaudusios.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Gert

Bajoriene nakti atsidūrė gi- ir szast! kits kitam aid. spr'an- 
rioj, tamsioj girioj. Lietus kaip do!... Žiuri, ir jbs Pranuko esa- 
isz kibiro pila ir — džir, džirjma !
džia... varva medžiu liemeni-j — Pra... Pra... Pranai! Ka 
mis. Ji visa.perszlapus, permir- darai?! -— ji' nori traukte 
ku
ežia gryžta isz Kupiszkio, nu- 
bylinejusi posūni. Tiktai - 
drykt! sker

Snaudžia neįtik jos —-'kelione ' 
ne jas vienas tom vargino... La- 
cziau Bajoriene dar aiszkiai 
mato, kaip juodasis vienuolis ' 
lėtai ir aiszkiai sakykloj persi
žegnojo. Rodos, dar tebesigir- 
di vargonų grojimas... isz už 
auksztu kalnu vos girdimi bal
sai atplaukia siūbuodami ir ty
kiai aiisimusza in bažnyczios 
sienas, lyg kraszte pasaulio su
žeistas milžinas beropodams 
vaitotų...

Vienuolis, iszkeldamas gra
santi des'zines smyli, sausu, kai
riuoju kumszcziu trenkė in sa-

I kykla, sutraukė storus anta-
, uždege žaibuojanezias 

akis ir primygtinai tarė:
— Vargas tau, žmogau, jei

gu lyg tas i'szglebelis, sūnūs pa
laidūnas, pasidavei gaszliai 
smagumu pagundai ir, pamy
nės žmogaus szvieisuji protą, už 
trumpa nelaimes laime parda
vei pragarui savo gyvenimo 
pavasari, žinodam's, kad dėlto 
tau teks užsitraukti sanžines 
graužimus ir amžina, geda!...

Kaip tik tuo taupu askeitia 
vienuolis pakratydamas mete 
savo deszine Bajorienes pusėn 

i tarytum jai 'tuos žodžius taiky- 
I tu. Jinai kruptelejo, net visi 
miegai iszsiblaszke. Is vienuo
lio veidas tada jai pasirodė ne
apsakomai žiaurus o žaibuojan- 
czios akys verte vore kiaurai 
visa kuna.

— Ne, ne! — raminosi mclte- 
re: Kam būtinai man turi tai
kyti? Ne, ne, ne!... Juk asz bu
vau gailestinga, dora, iszaugi- 
nau tiek vaiku: viena isztekejo 
už iszgirlinio ūkininko, kita už 
drąsaus ražuolio leitenanto, 
treczia — už pirklio Vokieczio 
ir važinėja užsienyj... Ar-gi ne 
vistiek kokios tautos butu žmo
gus : by itlik mylimas vyras, su
manus namu galva — ir gerai. 
Be to juk dukrele rasze, esanti 
laiminga, tat ko daugiau ir be
reikia? Sumuš vienas lanko uni
versitetą — toks gražus, stoki 
pasisekimą visur turi... Tai kas 
kad jaunatvėj teko man kiek 
laisviau pagyventi, pasit,rau
kyti pasaulyj. Jeigu butu rei
kėją visa amžių tik rankas su
dėjus būti prie lopjszio, daboti 
krosui, — Dieve, kažin ar butu 
isztverusi mano sveikata. O 
dabar, po visu trukszmu, ra
miai sau ilsiuos sodžiuje... kaip 
ir kitos, nors ne taip jau gerai 
nusiteikus, nors tik atsimini
mais begyvenu, — niekis...

Ir moterėlei pasidarė Itiaip 
gera ir linksma: insikalbejo — 
ji esanti net ir už 'kitas geresne 
ir net verta pagyrimo. O nuo
vargis buvo toks didelis, kojos 
itaip skaudėjo nuo ilgos kelio
nes, nakti nesilisejusi galva bu
vo lyg smėlio pripilta — uže ir, 
'priesz savininkes norą, leipo 
ant keliu, o blakstienos, lyg 
szvinines, vožėsi ir tiek.

Žmonele patogiau susiraitė 
kad butu szilcziau snausti... ir 
eme tamsia bedugne dardėti. 
Atplesz akis, tos ir vėl merkia
si, atplesz — ir vėl, — ir nepa
juto, kaip — blast! užsimerke 
ir užsnūdo.

Vienuolis 'tęsia:
— Vargas tau, motin, jeigu 

nedoru gyvenimu užnuodijai

ati- 
sijona. pasikaisziusi peš- traukti savo jauniausia ji bet

- szis jos nemato, nemato ne vy-
— 1 ru būrio, ji apsupusio. Visas 

ui kelia, iszsitie.se1 perpykęs, perviręs cziupo ak- 
gyvate. Nemacziomis szalikelej meni —drožė vienam in galva! 
is'zaugo maži sudube nameliai j Tas apsipylė kraujais ir sūdri-1 
apsupti iszsikerojusiu erszke- bo.
ežiu, lyg raganų pasakoj. Na-1 Vaizdas dingo ir Bajoriene 
mėliu durys sugirgždėjo ir vela pasijuto prieszais rustujil 
tarpduryj pasirodė... O Dieve! j vienuoli. Jo pavergiąs niūrūs•
— tas pats paniuręs, žiaurus 1 žvilgsnys veda supaneziojo mo-1
vienuolis. Jis iszsi:ic-se, rauko-yteriszke kad ji nekrusteleti ne- 
mis užtverdamas .praėjima, o beinstenge — stovėjo lyg suak- 
ugnines akys sužaibavo pik-. J 
cziau žaibo ir užgniaužė varg- Į ’ 
szes moters alsavimu... <

— Moteriszke, stok! — suri
ko jis griausmingu balsu. Isz i 
kur eini? Skubios, nuskriaudu- 
si savo posūni! O keno dėka?

— Ilgaliežuviu!... Kur dejai ; 
pinigus, kuriuos tau sutaupęs i 
paliko nebaszninkas vyras? Su 
saiku leisdama, Imtum gražiai 
pakakinus visam amžiui, nebū
tu reikėją, peseziai klydinėti... 
Iszmusze tau klaiki valanda!... 
Ar negirdi, kad grasina ryt 
isztikti tave mirtis, isz artimų
jų rankos?... Tik pažvelk, kiek 
suvedžiojai ■ žmonių, kiek vos 
pražydusiu sielų nugramzdi
nai in amžinos tamsybes be
dugne,. isz kur sunku beužtikt 
S’Ugryžimas... Kur dabar tavo 
vaikai? Kokiais keliais jie isz- 
klydo?

Bajoriene stovi sustingus ir 
virpa lyg puszies lapas. Noroje 
dar teisintis, jau buvo bepra
dedanti verkszlento, kad ne ji 
viena taip nuodėminga... In- 
kniaube veidą in skara ir tik— 
szvyst: prieszakyj atsivėrė 
keistas reginys. Ji kaž kaip at
sirado neszvaraus priemiesezio 
sudubusiuose, dvokianeziuose 
namuose ir pamate savo gražų
jį studentą, visu merginu nuo
latos taip garbinama ir myli
ma Juozeli. Jis ant keliu supo 
abejinga žmogyste, kuri savo 
plikomis, storomis ir suglebu
siomis rankomis surakinusi 
laike garbaniota Juozelio gal
va, spaude in savo sugribusia 
krutinę ir iiszpuntusiomis lupo
mis lyg krauju bueziavo bran
gaus Juozelio baltuti, lyg vie
nu pieneliu prausia, veidą...

— Liaukis, ra!... — jau no
rėjo su visais velniais suspieg
ti, kaip staiga kaž kas isz už-

• pakabo paeziupo ja už gerkles
■ ir apsvaigino.

Ir ji atsirado pažystamame' 
sodžiuje, toli nuo savo namu,

1 kur lik in keletą metu karta te-
■ lanko. Klingt! — ir inejo my- 
' limo žento seklyczion. Žiuri: —
- gi jos iszgirtine dukrele Naste 

su svetimu vyru beužsimanti.
— Naste! Ar įtu isz galvos isz- 

ejai! — prasubike ji pro dantis, 
norėjo pult ir pradėt daužyti! 
Tuo tarpu kieme sugirgždėjo 
ratai — nemacziomis gryžo 
taisės kelius Nastės vyras. Jis 
liuoktelėjo isz vežimo, pirsztu 
galais ir pagūžomis užuolan
kom atsidūrė sode, po sekly- 
czios langu. Pacziupes basli, 
kad maus in vidų! — džirrr... 
subirėjo stiklai ir viduje su
kliko moteriszkes balsas.

Bajoriene jau Tros’zkunuose.' 
Sekmadienis, antroji Velykų 
diena. Žmones būreliais susi- 
spielte sznekucziuojasi, senei 
papsi pypkes, mergeles links
mai užsznekina berniokus.Stai
ga pasigirdo užkimusiu riks* 
mas, iszsiskyre traktieriaus 
durys ir pasipylė jaunu vyruku 

Visi sverdikuliuoja,

BALTRUVIENE

menejusi, apsvaigusi — ir pra
dėjo raudoti, lyg sąmone gau
dydama :

— Tai sapnas... nelaimingas 
sapnas pastojo man kelia... .

— Ne! — atsiliepė vienuo
lis: — Prisimink tiktai teisin
gas žmonių kalbas ir žvilgte
rėk in savo szirdi, kokia praei
tis joje slepiama...

...Buvo tamsi rudens polai
džio naktis. Vežimai nėrėsi iki 
stebulių. Tavo mažieji vaikai 
klykė namie uždaryti, vyres
nioji dukrele neatsitraukė nuo 
lango, kad taip ilgai negryžda 
isz Kupiszkio motule; o vyres
nieji bernaicziai užede arkliuo
se skrido vieszkeliais, tavos 
jeszkodami. Tu-gi, visus pini- , 
gus mieste praszvilpusi, gryžai 
vedusio meilužio vežime. Už
pykdytas isztvirkelis pusiauke- 
iyj tave giria iszmete o tu, ga
vusi gretimame sodžiuje žibin
tuvą, visa purvina ir permir
kusi traukei na'mu link...

Atmeni antraji ramu rudens 
povakari, pirmaji tavo naszlys- 
tes rudeni. Buvo kūlimo lai
kas. Szeimyna (troboje links
mai pietavo, tu-gi, priėkloji- 
mes. peludėj pasislėpusi, deg
tine ir likusiais szveneziu pyra- 
gaieziais vaiszinai savo ne- 
prausta-bunii berną. Tavo ge
ro, tyliojo Vyro paveikslas dar 
tik puse-metu, kai ilsėjosi, otų, 
prisiviliojusi jauna gražuoli, 
bueziavimais malszinai ' savo 
aistros veržimąsi, sotindama 
geismus bjauriau negu ta mies
tiete itavo iszaugsztintu šuneliu 
sėtinos... Tu sėtinais, o, tavo 
vaikai — nelaimingi vaikai — 
slaptomis, kvapa užgniaužda- 
mi, isz užuszales klausėsi masi- 
naneziu paslapcziu, vyresnioji- 
gi — verke ’klojimo atsiszlieju- 
si, verke įtik ji viena. Tik ji 
viena gal butu iszlikusi skaisti 
ir stojusi tau pavyzdžiu, bet 
sztai palaužė ja mirtis ir, lyg 
vos besistiebiąs .pumpurėlis, 
nuvyto, palikdama tave brai
dyti nusidėjimuos...

Bajoriene nebegalejo ilgiau 
klausyt: nuoga teisybe deginte 
degino veidus, viskas aplinkui 
suposi tik suposi, kad rodos, ji 
su viskuo puls ir garmes in 

i baisiausia bedugne. Susiėmė 
galva ir Itame sumiszime prie- 
szakyj iszvydo sunkius vario 
vartus, kur nusidėjėliai par
puolė dantimis grauže liepsno- 
janezius akmens laiptus, kru
vinomis aszaromis melsdami 
apginti nuo piktu audru blasz- 
kymo ir leist pailsėt už sunkiu

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

jaidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78

120 W. Centra St. Mahanoy City
atsisakyti, skaitykit “saule” platinkit

savo vaiku pražudusias die- būrys.
nas!... klumpa, rėkia susiriesdami...

Per vakacijąs atsilankiau in 
kėlės vietas,

Kur turėjo vyrai bedas, 
Ba bobeles baisei prisitese, 

Isz vietos in vieta neszdinosi.
Kunigas bažnyczioje tanke-i 

■barasi,
Spjaudo ir 'galva, kasosi, 

Taisės girtuokles bausdamas, 
Ir ant gero kelio vesdamas. 
Kaip rodos- nieko nepadarys, 

Jau kad szvarios bobeles tai 
szvarios,

Ir tai ne bile kokios,
Net in bažnyczia zerkoleli 

neszasi, 
Laike pamaldų iriterlas žiūrisi.

Ar-gi tai ne juokas, 
Ar ne puikus tr iksas?

* * *
Nežinau kur toji musztyne 

buvo,
Manau kad Filadelfijoj “par

te” atsibuvo,
Ir da daugiau ten pribuvo, 

Vaikinai geresni gilinki turėjo, 
Katrie Lietuviszkai kalbėjo, 

Ba tuosius ir merginos mylėjo, 
O kad kame prasižengė tai 

\ 'tylėjo.
* * *

Vai tam dideliam Skrantone,
Ūžia kaip uzbone,

Bobų liežuvei baisei ilgi, 
Kad burnoje suitalpyti negali.
Kožha su liežuviu pasiekia, 

In bile katra pasiseka,
O gal užklausite apie 

merginas,
Apie taisės gamulas?

Vaikinai negali visko 
pasakyti, \ 

Ba isztikro sarmata iszsižioti.
Po sitrytus bėgioja, 

Bambiliu pavažinėti genio ja, 
Katras nenori tai ji pagauna,

Nuo ju daug velniu gauna.
* * *

Vaukigane buvo baliukas,
Atlepsejo merginu keletas,

O baisei mauduos, 
Ne bile kokios.

Kaip kas szokti pavadino,
Tai jos visaip iszvadino, 

Su bile kokiu szokti nenorėjo, 
Ba pilna snuki gurno turėjo.

Su senberneis szposus 
varinėjo,

Visi žmones juoku isz to turėjo, 
Ka tai ženklino — nežinau,

Ne apie tai neiszmanau,
Kaip da daugiau apie jas 

dažinosiu,
Tai vela padainuosiu.

' Tikrai visa gurbą, poryczia, 
Kad daugiau laiko tureczia.

Ant kito sykio padėsiu, 
Ir sau bisiki pasilsėsiu.

tus, duodama galimybėj vai
kams cit mokslus. Juk j u ge
resniu nepadarei, tik padaugi
nai nelaimingųjų skaieziu...

Moteriszke nebosusiturejo — 
puolė kniubszczia, in savo sto- 

I ras kasas suleido nagus ir eme 
■kaukte kaukti:

— Asz esu kalta, asz!... Asz 
buvau nedora!... Bet pasigailė
jimo! pasigailėjimo!... Tegul 
jau žusiu asz, tegul grausziu 
■liepsnojandzius akmens laip
tus, bet pasigailėkit mano vai
ku, pasigailėkit ju vos pražy
dusios jaunatves, grąžinkit 
jiems nesuters'zta siela!...

Tuo tarpu —szvyst! — prie
szais ja stovi itas pats1, vienuo
lis, aplietas auksiniu saules 
spinduliu. Jo veidas spindu
liuoja dangaus szviesa. Jis ap
sivilko kamža, pabueziaves už
sidėjo stula ir, pakeles deszine 
ranka, lygiai kaip Gerasis Ga
nytojas, lotais, negirdimais 
žingsniais plauke prie mote
riszkes, tardamas:

— Bet Dievo Apveizda — 
begaline. Ji ir numirėliui liepia 
keltis ir...

...Ir Bajoriene pabudo. Keis
ta! Jos butą bažnyezioj ir sap
nuota folks baisus, toks teisin
gas sapnas. Kaip gerai, kad tai 
ne tikrenybe! Ir dabar dar ri
tosi Szaros apverktais vei
dais...

Žiur, ir vienuolio dar sakyk
loj tebesama. Visa bažnyczia 
suklaupė, moterėles szluostosi 
aszaras — graudaus, mat, pa
mokslo butą... Vienuolis, palai
minės dideli misijų kryžių, 
iszlipo isz sakyklos ir sugryžo 
in zakristija.

Bajoriene puolė ant keliu ir 
eme karsztai melstis. Ji buvo 
lyg antra kart gimusi, szirdis 
kaž kaip nesuprantamai,- bet 
gyvai, gyvai plake, lyg Szven- 
tojo žodžiai joje vieszetu... Gai
vinantis džiaugsmas pripildė 
sąnarius o melstis pasidarė taip 
gera ir saldu... Ir vargonai taip 
gražiai uže, lyg jais groltu an
gelai...

Vėlai priėjo iszpažinties. 
Žmones jau buvo prasiskirste 
o ji ajpytusztej bažnyezioj dar 
klūpojo priesz didiji altorių, 
aplieta žirongeliu melsvos 
szviesos ir muszdamosi in kru
tinę kautojo:

— Asz busiu su jumis iki pa
saulio pabaigai..;

(GALAS.) i !

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras”
IMA MALDA KNYGE^

Krikszczionims Katalikams

su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros. Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
ga del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai
tant szia mald-knyge. 4 col. x 
5% coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.vario vartų nors Itai butu ir 

amžinoji bedugne...
Dzin!... — pasigirdo szvel- 

nus varpelio skambėjimas ir 
pasiliejo tartum isz girios glū
dumos vienuolio balsas:

— Kas isz to, kad jauna bu
vai apsukri, buvai pirma szo- 
keja, pirma jukinit.oja ir jauni- 
kaieziu mylima? — Viskas pra
ėjo! Tavo vyras, amžina atilsi, 
tave taip mylėjo o tu jam in 
kapa indejai savo laisvojo gy- {ciju kreipkitės pas agenta, 
venimo paveiksią... Kas isz to, 
:kad tu panaudojai ne tik savo 

■ beit ir savo mirusio brolio tur- t.f.)

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mircziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa-

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

i
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“O. K.,
Daddy, 

You Know
Best!”

Yes, H@ Wife and Myself Have 
Decided To Vote For

REAL REPUBLICANS
Tuesday, Sept. 9—Primary Day 

/is an American Family We Want Good Men In 
Office for the Protection of Our Children!

MY

Goes To 
Regular 

Republican 
Candidates, 

AND 
MOM’S 
ALSO*

Y-!-

THE WT o
S’ KI i &BOMT REPUBLICAN OROW

Each candidate named by the Republican Organization for their county ticket for the Primary elections of next Tuesday is a true and honest Republican—a man in 
his own right, respected by his neighbors and holder of the confidence of the voters at large. Primarily, Republican leaders chose men beyond reproach, honest and 
forthright, true representatives of the party and the party’s ideals. They wanted men of abridged honesty, men whose records in the past were clean, men whose pariy 
loyalty is unquestioned, men in whom a vote of confidence might well be placed. Dr. Frank J. Walter, candidate for Sheriff, has the esteem of ail. Gentleman, sportsman 
and physician, Dr. Walter is honest and unbiased, popular and sincere, a credit to his profession and to the Republican party. There is no backwash of past misdeeds er 
unscrupulous tactics in office. He is held in high regard because of his flawless record and his many attributes. He is the man who will be a real sheriff. Judge C. M. Palmar 
and District Attorney C. A. Whitehouse, ending their first terms in office, are so highly regarded by their contemporaries, no opposition was forthcoming. William T. 
Jones, of Ashland, completes a half century of loyalty to the party by his first bid for office—that of Jury Commissioner. The stamp of approval is on these men. Vote 
them next Tuesday, without fear—with a full measure of confidence. They will serve the voters who place them in office.

What the Pottsville Journal says about Burt HasenauerWhat the Pottsville Journal says about Burt Hasenauer
Deplorable that the Hasenauer 

banner should obliterate the Elks 
decorations and that the Elks are 
angry about it. Lose not sight of 
the fact that the big pooh-bah runs 
this town.

What is this about two hundred 
slot machines going to be shipped 
into town for the convention? 
with the State Police in camp 
Donaldson. How absurd!

Says an eminent racketeer:
Big Three made money for us; we 
must stand by them in the election.”

Hard times have hit the games in 
this city. Only one game played in 
ten days. Racket boys may yet sell 
lead pencils on the street corners.

—Pottsville Journal 
Aug. 13, 1941

And 
near

Burt Hasenauer—former deputy 
Democratic Sheriff, now strange to 
say, a candidate for the Republican 
nomination for sheriff, has tem
porarily given up his job as court 
house reporter’ in order to canvass 
the Republican voters.

Although Hasenauer, purely by
luck, holds first place on the ballot, __ ____________________ _______
no one is paying any serious atten- i an Of them—with one exception, are

come, it is a safe bet to make that 
Burt 
door.

will make the wolf eat the

—Pottsville Journal 
Aug. 6, 1941

the Republican candidates forAll
the nomination for sheriff are men 
of good character and standing. And

“The

August has always been referred 
to as “the dog days in politics,” 
when the craziest kind of crazy 
things can happen.

Certain it is that never has there 
been a crazier campaign than that 
which has been launched during the 
past week. It largely is based upon 
deception and upon profound and 
pitiful lack of political acumen.

For instance, here is the candidacy 
of Burt Hasenauer. 
want to be a 
against being 
forced to be a 
ployer. Now, 
across Centre
the people to vote for Hasenauer

If you go out along the concrete 
stretches you will find signs up ask
ing the people to vote for Hasenauer 
and indicating to the people that if 
they do not, the county will be hope
lessly junked.

Hasenauer stands about as much 
chance of securing the Republican 
nomination for Sheriff as the man 
in the moon.

—Pottsville Journal 
Aug. 12, 1941

He did not 
candidate; he fought 
a candidate and was 
candidate by his em- 
a big banner floats 
Street calling upon

i tion to his alleged candidacy. He 
poses as an independent candidate, 
well knowing that the only inde
pendent candidate who has any 
chance for nomination is the second 
man on the ballot—Ray Leidich.

Chameleon-like, Hasenauer does 
not hesitate to advertise that he was 

i once a Democratic county office
holder who turned Republican after 
moving to Pottsville. At Schuylkill 
Haven, the town cf his origin, Has
enauer was prominent as a Demo
crat and was sent to borough council 
as a Demacrat. But when the young 
man moved to Pottsville, where 

! councilmen are elected by the voters 
, at large, he then declared himself 
a Republican, and accepting the 
metamorphosis as an assured fact, 
the Republicans elected him to city 
council.

Finally Hasenauer aspired to the 
best paying job in the city of Potts
ville—that of city treasurer. After 
his defeat, the councilmanic clique 
of Lord, Lynaugh and Moore said, 
“never mind, Burt, don’t be worried, 
we’ll give you the best job in our 
gift.” And they bestowed upon him 
the office of city assessor, to which 
there is a good salary and little 
work attached.

So Burt is surely enterprising—he 
is being paid by the government, 
another salary is paid him as a re
porter, he is getting paid $100 a 
month as city assessor and now he 
is seeking the job as sheriff at $6,500 
a year, with opportunity to earn a 

j little more on the side.
| If he gets the four sources of in

conducting clean campaigns and not 
indulging in mud slinging.

The one exception is Burt Hasen
auer. Burt is indulging in insinua
tions, innuendoes and supposedly 
witty wisecracks against opponents 
and finally is resorting to absolute 
falsehoods.

Hasenauer has published a state
ment that he is the only war vet
eran among the candidates for sher
iff and that, therefore, he will re
ceive the solid support of the 
veterans.

How false this statement is, is 
seen in the fact that the most prom
inent of the candidates for sheriff 
is Ray D. Leidich, who has a long 
and 
was in five major engagements on 
the blood-stained fields of France 
and Belgium and in several engage
ments his commanding officer gave 
him up for lost. Only Leidich’s 
strong constitution enabled him to 
resist the shell shock of the big 
bombs that exploded all about him.

Naturally, Leidich’s overseas com
rades are indignant at this falsifi
cation of Leidich’s record by a 
jealous candidate. These war vet
erans value their records highly and 
they are very severe on those who 
attempt to falsify the history of the

brilliant war record. Leidich

“But don’t give much attention to 
Hasenauer,” the veterans say, “out
side two or three towns, he will re
ceive no votes at all.”

—Pottsville Journal 
Aug. 27, 1941

What the Pottsville Republican says about Ray Leidich:
Pay Day on Court House Hill no 

longer is a cause for jubilation!
The average worker, who once 

eagerly awaited his pay envelope, 
now dreads it, for with the present 
set-up of political assessments, pay 
day means “shelling out” as much 
as half his salary to the campaign 
fund set up by the County Com
missioners to boost the cause of Ray 
Leidich for Sheriff.

It isn’t any fun when you earn 
$160 a month, to be forced to hand 
back $80 to the political bosses, and 
a general discontent is said to be 
seeping through Court House offices. 
To add insult to injury, workers 
are also obliged to pass out poli
tical cards favoring the very cand
idates milking their pay envelopes.

The law strictly forbids political 
assessments, but then the Commis
sioners never were sticklers for the 
law! The discontent may backfire, 
however, for after all, the workers 
can vote 'as they please! ,

Some add, “Why this, is as much 
like Houck’s tactics as it would be 
if Houck were Commissioner!”

—Pottsville Republican
Sept. 2, 1941

the taxpayers presumably for look
ing after their interests and carry
ing out the duties of the various 
offices in which they are emnloyed 
instead, they are diligently at work 
on political propoganda.

Even county equipment, includ
ing the stencils of 65,000 Republi
can voters names and addresses, is 
being pressed into service 
Leidich.

If Leidich and h's bosses will 
the taxpayers this much in 
campaign, imagine how dry

for

m’lk 
the 
the 

county treasury would be should he 
be placed in full charge cf the 
Sheriff’s office!

—Pottsville Repufilican 
Sept. 2, 1841

the 
are

Whether they like it or not, 
taxpayers of Schuylkill County 
being milked to provide for the ma
terials and manpower for the Raj' 
Leidich campaign for Sheriff.

Of course it’s illegal, but never
theless Commissioner Al Maurer has 
taken employees in the Commission
ers’ office, the Registration Bureau 
and the County Almshouse, and put 
them to work on the Leidich cam
paign.

Men and women alike have been 
sent on the road, erecting Leidich 
political posters; other workers have 
been given the job of mimeograph
ing letters, addressing cards, and 
sealing envelopes containing Leidich 
propoganda.

These workers are being paid by

Now, let us pay particular atten
tion to Ray Leidich, who fills the 
air with claims of how uncontrolled 
he is.

Hfe told this reporter that he had 
no money whatever for the cam
paign, yet in direct violation of the 
spirit of the Election Laws, 65,003 
postal cards have been addressed 
with the stencils used by the 
County Registration Bureau and 
mailed to the Republican voters of 
Schuylkill County. This addressing 
was done by County employes, 
county time at the expense cf 
taxpayers.

Clerks of the Commissioners’
fice, of the Registration Bureau and 
employes oi the County Almshouse 
have been sent out on the road 
posting Leidich placards . . . also 
at the expense of the taxpayers. 
Not even the farce of shifting them 
from one office to another—as was 
done between Leidich and Sarge— 
was resorted to; they are just using 
the county time and money to cam
paign for Leidich who says he has 
no money.

If Leidich is uncontrolled, who is 
the power behind all of these ma
neuverings? »

When .you receive a letter next

week boosting Ray Leidich’s cam
paign, it also will have been mim
eographed . by stationery, furnished 
by the County Commissioners, paid 
for by the taxpayers,, and Ray Leid
ich. without any money, presamaoly 
has paid the 'pcstag'e.

Isn’t it more likely that Al Maur
er and Phil Ehrig are paying the 
bill, and whoever knew of the Com
missioners to . pay out of their own 
pocket, ■ ary nils for a friend un
less that friend was going to jump 
through thėir hoop in the matter 
of appointme'ts end patronage,

And lest we forget, this same 
Ray Leidich once before aspired 
for Sheriff, way back in ’23, and 
suffered a humf1'?.ting defeat at the 
hands of one cf his present bosses, 
Phil Ehrig, Not content with 'this 
rebuke by the voters,' he again is . 
forcing himself upon the public

Leidich’s political pesters printed . 
in “red ink” is not withppt iW-\ 
inr. It is a’ warning, a danger sig
nal to voters that they 
“in the red” if they are 
ejecting this man as 
Schuylkill County.

tOO Will Of 
fooled into 
Sheriff of

wlite Eentt i scan 
.9, 1841

on 
the

o:

If the “Mexican . Jumping Bean,” 
whose name appears second on the 
ballot ever played a game without 
being paid for it, the writer of this 
column is not aware of the cir
cumstances. Of course, he may 
have, but you can depend upon it 
Leidich wants to get paid for what
ever he does, and to further indi
cate his “cry-baby.” attitude, it is 
a. recorded fact that when Leidich 
was in trie Legislature—a time in 
his life when he'had passed the ac
tive age of commercializing on his ' 
baseball ability—he was unsports
manlike enough to .try to hinder the 
ball-playing of the new generation 
by voting against Sunday baseball.

—Poi+svllle Re*>'Tl’!iean
Aug. 23, 1941

VOTERS — Don’t Be Fooled by the Smoke Screen of Anti-Houckism. The Pottsville Journal Wants the Manipulation of Their Candidate! The Potts
ville Republican Wants the Manipulation of Their Candidate! THE VOTERS WANT Real Republican Candidates—Competent Officials—Men Who Rep
resent the People—Men Unbossed—Men Who Are Not Stooges—Men Who Spend Their Own Money To Be Elected—Square, Honest, Organization Repub
licans Who Have Fought the Battles of Good Old Schuylkill for Many Years!

FOR SHERIFF FOR JUDGE District Attorney Ju v Comimssioner

!>_. j rank J. Waiter 
(Third on the Ballot)

Men Who
Can Win!

Cyrus M. Palmer
(First on the Ballot)

Primaries
Tuesday,
Sept. Sth

C. A. Whitehouse
(First on the Ballot)

Men Who
Can Win!

William T. Jones
(Last on the Ballot) -
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