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| DARBININKU :
I :: SZVENTE :: : ¥ »
* [LABOR DAY] *

1 Darbininku szvente pripuo
la Panedelije Rugsejo-Sept. 2, 
ikuri yra szvencziama per dar
bininkus beveik visose dalyse 
Suv. Valstijų ant garbes visu 
darbininku kurie dirba. Apie 
45 milijonai Amerikonu yra 
skaitomi kaipo darbininkai. 
Kokius darbus jie dirba? Ar-gi 
jie pasilieka “darbininkais” 
per visa savo gyvenimą. Ar-gi 
vyras ar motere gali pagerinti 
sau gyvenimą isz darbininkisz- 
kos eiles? Szitie paveikslai pa
rodo kaip darbininkai kilo isz 
tu j u glitu ant žymiu žmonių.

Didžiauses skaitlis darbinin
ku dirba ant farmu kuriu skait
lis daeina ant 11,500,000 kurie 
uždirbineja ant savo kasdieni
nes duonutes. Mažam paveiks-

le matome Henry Fordą kuris 
gimė ir dirbo ant farmos. Tu
rėdamas 15 metu apleido tėvu 
pastogia ir sziadien yra milijo
nierium.

Visokiose tarnystose szia
dien randasi 9,500,000 darbi- 
ninku, kurie dirba visokius 
darbus. Mažam paveikslėli

matome žymu kompozitorių 
Irving Berlin, kuris parasze 
daug giesmių, tarp kuriu yra 
Žymiausia “God Bless Ameri
ca.” Jis isz jaunesniu dienu 
buvo tarnautoju kotelyje ir 
dainavo turėdamas laiko.

Antra eile darbininku randa
mi fabrikinėse pramonėse skait-

liuje 10^2 milijonu czionais Ą- 
merikoj. Mažam paveikslėly

je matome J. C. Penny, locni- 
ninkas 1,200 lenciuginiu sztoru 
po visas dalis Amerikos, prade
damas dirbti kaipo prastas tar
nas arba klerką sztore. Szia- 
dien yra turtingu žmogum, val
donas milijonu doleriu ir tuks- 
tancziu darbininku.

Isz Amerikos
NUBODO JAI PRI
ŽIŪRĖTI SERGANTI 

VYRA
UŽDAVĖ JAM TEUCIZNOS.

Buffalo, N. Y. — Slaptybe 
užtrucintos kavos, paduotos 
del Vinco Lovczako, likos isz- 
aiszkinta ana diena kada jo pa
ti Dora prisipažino buk ji in- 
pyle jam truciznos in kava.

Ant palicijos motere kalbė
jo: “Nenorėjau kad mano vy
ras numirtu tiktai kad ji pa
imtu in ligonbute nes sirgo ke
liolika metu ant rumatizmo, 
neturėdamas jokios valdžios 
rankose ir nenorėjo važiuoti in 
ligonbute. Nubodo man ji skus
ti, paguldineti in lova ir prižiu- 
rineti kaip maža vaika.”

Lovczakas neiszgere kava 
paduota per jo paezia nes pa
malto kad kava buvo žalios bor- 
vos ir dasiprato kad ne viskas 
gerai, praneszdamas apie tai 
palicijai. Motere likos areszta- 
vota ir turės dabar atsakti už 
užsikeisejima ant vyro gyvas
ties.

Rado Milijono Doleriu 
Bankine Kvitą Senam

Name
Stroudsburg, Pa. — Kada 

darbininkai arde sena Wash
ington koteli, vienas isz ju už
tiko muro skylėje daug senu 
popieru tarp kuriu radosi se
nas bankinis czekis paraszytas 
ant trijų milijonu doleriu. Ka
da darbininkas ji apvertė, rado 
ant joparaszylta: “Jeigu szitas 
czekis bus kada surastas ir ras
tųsi kad yra negeras, tai at- 
neszkite ji pas mane in czys- 
cziu oasz iszmokesiu pinigus.”

Skaitykite “Saule”

LONDONAS VELA
BOMBARDUOTAS

Londono Gyventojai Iszbau- 
ginti Per Bombardavima

Prezidentas Pasirasze 
Ant “National Guard”

Bilo
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas pasirasze 
ant kariszko Ibilo kuris pavė
lins jam szaukti 396 tukstan- 
czius vyruku iii karisžka Na
tional Guard kariuomene. Pa- 
szaukimas prasidės 15 Septem- 
berio. iSzaus visus tuos kurie 
jau turi 21 metus lyg 35 metu.

Lenkai Bus Tiktai Tar
nai Del Vokiecziu
Berlinas. — Arturas Greiser, 

Naziu vadas Danzige, apreisz- 
ke per reidio del visu Vokie
cziu kad visi Vokiecziai kurie 
apsigyveno užimtose vietose 
Lenkijoj, turi juos pripažinti 
ir laikyti kaipo ju tarnus arba 
geriau pasakius, nevalninkais. 
Užbaigdamas savo kalba Grei
ser pasakė: “Lenkai turi būti 
tarnais Vokiecziu ir tokeis pa
siliks ant amžių. Krauju per- 
semta žeme, kuria Vokiecziai 
užėmė, yra tai musu ateitis ir 
pasiliks ant tukstaneziu metu 
— sziadien ir ateityje.”

O gal ir Lietuvoje Rusija pa
darys dabar visus Lietuvius j u 
nevalninkais.

LIETUVIAMS TAIP 
SMAGU LIETUVOJE 
KAIP ANT KAPINIU

Chicago. — Tūlas Lietuvys 
czionais aplaike laiszka nuo sa
vo draugo isz Kauno, po užėmi
mui Lietuvos per Bolszevikus 
kuriame raszo:
“Nuo kada Raudonoji armija 

atėjo in musu Lietuva, tai vis
kas yra kuogeriausiam pared- 
ke. Turime nauja valdžia ir 
nauja paredka. Negalėtu būti 
mums geriau nes kaip pas 
Szv. Kazimiera musu mylimoj 
Chicago j.”

Bet Bolszevikiszkas cenzū
ras praleido per savo rankas 
taji laiszka nes raszejas turėjo 
ant mislies Lietuviszkas kapi
nes Szv. Kazimiero, Chicago j e, 
apie ka cenzūras nežinojo kas 
tai per vieta.

Matyt isz tojo laiszko kad 
Lietuvoje tai kaip kapines szia
dien. Liūdna.
ISZAISZKINO JAM GERAI.

— Klausyk Ickau, ar tu turi 
sanžine ?

—• Niu, kaip asz jam netu
rėsiu!. . .i

—■ Tai kodėl tu lupi nuo 
žmonių 2Q procentą už paskoli
nimą pinigu ?

—- Nilu, juk tas ne eina in 
sanžine tiktai in kiszeniu!

VOKIECZIAI NEDA
VĖ ANGLIAMS

PASILSIO_____Į
I

London. — Vienas isz smar
kiausiu bombardavimu miesto 
Londono atsibuvo Seredoje per 
Vokiszkus eroplanus ir ma
žiausia deszimts i Angliszku 
miestu ir miesteliui panesze di
deles bledes. Anglikai szaude 
in Vokiszkus eroplanus per kė
lės valandas pakoj turėjo ap
leisti Anglija. Bactai Anglikai 
suszaude apie asžtuonis Vo
kiszkus eroplanus.? Bombarda
vimas tęsęsi per pėnkes valan
das. Nuo bombų užsidegė dau
gelis namu daugeliose vietose 
mieste. Bledes padarytos mil- 
žiniszkos. Apie 30 žmonių likos 
užmuszta ir sužeista apie szim- 
tas. Vokiszki eroplanai taipgi 
bombardavo Liverpuli ir kitus 
artimus miestelius.

Anglikai taipgi užklupo ant 
Italiszku pozicijų Egipte pa- 
skandydarni kelis Vokiszkus 
laivus ir nuszove keturis Ita- 
liszkus eroplanus.

Anglikai taipgi užklupo ant 
Berlino numesdami daugeli 
bombų kurios uždege kelis na
mus. Vokiecziai buvo didelėj e 
baimėje ir nemiegojo per visa 
nakti.

Vokiecziai Bombarda
vo Irlandija

Dublin, Irlandija. — Vokisz
ki bombinei eroplanai pralėkė 
pro Campile, Bellymippy, Ban
now ir Duncormick, po piet, 
Panedelio diena, numesdami 
kėlės bombas su didėlėms ble- 
dems. Viena bomba pataikė in 
pieninyczia kurioje dirbo dau
gelis merginu, užmuszdama 
tris ir kėlės sužeidė, visas na
mas likos sugriautas. Manoma 
kad eroplanai numėtė apie de
szimts bombų ant miestelio 
Campile. Valdžia užprotesta- 
vojo priesz toki pasielgimą Vo
kiecziu ir pareikalavo atlygi
nimo už padarytas bledes.

Lietuva Perkele Sa
vo Sostapyle In 

Vilnių
Moskva, Rusija.— Augsz 

cziausia Taryba Lietuvos 
nubalsavo, kad perkelti savo 
sostapyle isz Kauno adgal 
in Vilnių, kuri Lenkai pae 
me 1920 mete, bet nuo kada 
Lenkija kitos vietos likos su
gražintos adgal del Lietuvos 
po valdžia Sovietines Rusi 
jos.

Laivas Su Pabėgėliais 
Atplaukė Pasekmingai

New,York. — Utarninko die
na pasekmingai atplaukė in 
czionaitine pristova laivas 
“American Legion” -su 875 pa- 
sažieriais isz Finlandijos. Taji 
Laiva kerszino torpeduoti Vo
kiszki submarinai ir bombos 
bet jis persigavo pasekmingai 
be jokios nelaimes. Ant laivo 
pasislėpė 17 metu mergina, 
apie kuria niekas nežinojo o 
kada ja perkratė, rado jos ki- 
szeniuje tiktai viena doleri.

Musztyne Prasidėjo 
Balkanuose

Budapeszt, Vengrai. — Ru- 
muniszkas eroplanas užklupo 
ant Vengru rubežiaus o karei- 
vei susirėmė su Rumunais arti
moje Lajos-Tanya. Badai dau
gelis likos užmuszta ir sužeista.

ŽINUTES \
Kulpmont, Pa. — Aleksa Ma

to, 18 metu, likos užgriautas 
butlegerineje anglių skylėje ir 
randasi mirtinam padėjime li- 
gonbuteje.

Hazleton, Pa. — Jaunas vai
kinas, 17 metu, aplaike paveli- 
nima dirbti o kada jo užklausė 
del ko tėvas nedirba (tai atsake 
kad jo tėvas yra per senas dirb
ti. Užklausta jo kiek Itevas tu
ri metu, atsake kad 39 metus.

(Sydney, Australija. — Be
veik visose dalyse Australijos 
vieszpatauja didele sausuma ir 
jeigu greitai nenupuls lietaus 
tai farmerei nieko neužaugins.

Hyde Park, N. Y. — Kuni- 
gaiksztiene Morta, isz Norve
gijos, ir jos vaikai buvo priim
ti. per prezidentą Roosevelta 
kur svecziuosis per koki laika.

Allentown, Pa. — Clarence 
Smith, redaktorius laikrasz- 
ezio “Morning Call” mire tu
rėdamas 66 metus. Yra tai 18 
redaktorius laikraszcziu kurie 
mire in laika keturiu menesiu.

Motina 14 Metu, Pasili
ko Bobute Turėdama 

31 Metu
Bell, Cal. — Kada Mrs. Thel

ma Soper turėjo 14 metu, isz- 
tekejo ir susilaukė dukrele to
dėl sziadien, turėdama tik 31 
mdtus, pasiliko bobute, kada 
jos duktė, 15 metu, Mrs. Ange
la Millwee, susilaukė sūneli.

NEPAPRASTA
STRAIKA

NUSKRIAUSTOS 
MOTERES.

Philadelphia, Pa. — Poniute 
Anele Kaminskiene, 17 metu 
motere, kuri buvo persiskyrus 
su savo vyru, pasiėmus savo 
szesziu menesiu dukrele, pra
dėjo nepaprasta straika Nedė
lioję. Motere atsisėdo in vyro 
automobiliu su kūdikiu bet kad 
oras buvo per szaltas, todėl 
atidavė dukrele savo kaimy
nams o -pati sėdėjo automobi- 
liuje prie namo per dvi dienas 
pakol vyras sutiko ant jos pa
reikalavimo mokėti jai mėne
sine duokle ant užlaikymo jos. 
Kaimynai jai atneszdavo mais
to per įtaisęs dienas pakol vy
ras davė jai 10 doleriu ir tik 
tada iszlipo isz automobiliaus. 
Vyro motina sake kad jos sūne
lis nedirbo ir negalėjo užlaiky
ti paezios su kūdikiu.

Du Seni Darbininkai 
Kasyklose

Olyphant, Pa. — Hugh J. 
Lynch gal yra seniausiu angle- 
kasiu. Amerikoj. Tasai 75 metu 
senukas iszdirbo kasyklose 65 
metus be paliovos. Gimė Szkot- 
laindijoj, pradėjo darba kayk- 
lose kada turėjo 10 metu o 18- 
88 mete pribuvo in Amerika. 
Kasė anglis Iowa, Illinojui ir 
Indijanoje ir druskos kasyklo
se Kanapolis, Kaus. Dabar 
dirba del Hudson Coal Co., 
czionais.

Lansford, Pa. — William 
Gibson, 85 metu, nutarė pames
ti darba kasyklose Lehigh Na
vigation Coal kompanijoj, ku
rioje dirbo per 77 metus. Pra
dėjo jis dirbti del tos kompa
nijos rinkdamas szleitus 1863 
mete, būdamas tada asztuoniu 
metu amžiaus. Kompanija jam 
pasiūlė senatvės pensija daug 
metu aldgall bet jis jos tada ne
priėmė. Bet dabar nealedamas 
ilginus i'szlaikyti sunkaus dar
bo, pats pasidavė po pensija, 
norints yra sziadien da gana 
sveikas.

Pirko Bumaszkas Už 
25 Centus

Warwick, Mass. — Kokis 
tai nepažystamas žmogus, ate- 
jas in aptieka Williamo Bents, 
pasiūlė jam 100 bumaszku po 
25 centus. Isz pradžių pasiūlė 
jam bumaszkas po 75 centus 
bet aptiekorius mane kad ne
geros ir nenorėjo pirkti. Nepa
žystamas tada pasiūlė jas po 
25 centus už viena. Aptiekorius 
pirko ketures. In kėlės minutas 
vėliaus atėjo du detektyvai ku
rie apreiszke aptiekoriui kad 
bumaszkos buvo geros ir likos 
pavogtos isz bankos ir nebagas 
ju neteko ir savo dolerio nes 
palicija pasiėmė jas su savim ir 
leidosi jeszkoti bandito.

DVASINE MEILE
NORĖJO KAD JI DVASIOS 
PALINKSMINTU BET UŽ
MANYMAS NEPASISEKS.

Detroit, Mich. — Jokūbas 
Korbus, 56 metu, buvo nulin
dęs žmogelis, senbernis, turėjo 
pinigu bet neturėjo linksmaus 
gyvenimo. Kur ten dagirdo 
kad galima sau dvasias pato
giu merginu prisi'kalbyt ant 
pralinksminimo žmogaus gy
venimo, na ir tame tiksle nuėjo 
pas koki ten spiritualista kad 
jam paszauktu kokia “dvase- 
lia” kad ji suramintu.

Garsus spiritualistas prasi- 
mines “Zora” sutiko ant to bet 
Jokūbas turėjo jam pirma už
mokėt 25 dolerius po tam kas 
sanvaiite primokėti po 10 dole
riu. Jokūbas sutiko ir prasidė
jo szaukimas “dvasines meilu
žes.” Po keliu sanvaieziu su
mokėjo spiritualistui apie 
sziarita doleriu bet “dvasios” 
neatėjo pas Jokūbą ji sufa- 
mint.

Nuo Zoro ajplaike jis kėlės 
bonkutes kokiu tai laszu .su ku
riais turėjo sau trinti kakla ir 
nors Jokūbas tryne kad net 
skūra nutrynė nuo kaklo bet 
dvasele nepasirodė. Tada nu
ėjo ant rodos in palicija nujsi- 
neszdamas ir dvasines gyduo
les;

Palicija peržiurėjo gyduoles 
ir pasirodė kad tai tik papras
tas kvaibuotas vanduo. Nuėjo 
palicija pas spiritualista ir hž- 
dare ji kalėjime isz kurio ne 
greit iszeis nes jau keliolika 
kvailiu prigavo tokiu budu. —• 
Ko norėt nuo tokiu kvailiu ku
riu randasi daugelis ant svie
to? f

Milijonieriaus Duktė 
Apsivedė Su Raszti- 

ninku
Elmsford, N. Y. — Mare Jane 

Schwab, seserune mirusio mi
lijonieriaus Charles Schwab, 
isztekejo ana diena už vargin
go rasztininkelio, John Was- 
sung, 21 metu amžiaus, dirban
tis insziurenc kompanijoj. Ma
re jau kanta buvo vedus bet 
persiskyrė 1939 mete nuo savo 
pirmutinio vyro, Newarke.

Iszejo Pirkti Paperosu; 
Sugryžo Už 17 Metu
Camden, N. J. — Mrs. Emma 

Magee saike czionaitiniam su- 
džiui buk jos vyras, 17 metu 
adgal nuėjo in artima sztora 
pirkti pakeli paperosu ir su- 
gryžo namo tik 'ana diena. Ka
da vyras parėjo namo, prasze 
pacziules kad jam duotu liuo- 
sybe nes nori apsipaeziuot su 
kita motere. Ant užklausymo 
per sudžia del ko neužvede 
teismo ant persiskyrimo, mo
tere atsake kad neturėjo pini
gu be't per .szeszis paskutinius 
metus czedino kožna centeli ir 
dabar gali užvesti teismą ant 
persiskyrimo ir ji gavo.

i



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Imas tiktai 'karta isz szimto to- 
[ kiu iszsireiszkimu. Tikru prie- 
* teliu turime labai mažai. Tikra 
prieteliu galima tik tada atras- 

[fikada esame nelaimėje, nepa-
Milijonai (bedarbiu žįmoniu | sįve(įįme adba'kada netenkame

yra perimti dideliu nerimąs- 
eziu isz priežasties prisiarti- 
nanczios žiemos. Da vasaros 
laike sziek tiek susiramino ir 
galėjo sau duoti rodą su per
gyvenimu bet kaip ežia varg- 
szas duos sau rodą kada ateis 
žiema, tai sunku insipeti. Da ne 
taip senei gyventojai su pasi- 
sziauszimu kallibejo buk Ameri
ka tai yra “God’s Country” 
(Dievo sklypas) kuriame plau
kia tik medus su pienu.

Sziadien tasai sklypas skens- 
ta varge ir bedoje nuo bedarJ 
bes ir taksu.

mylimos ypatos.

Nekurie laikraszeziai apra- 
szineja !buk sziadieninei darbi
ninkai taip sutingejo kad ne
nori visai dirbti kad ir jiems 
kas pasinio darbus. > Nekurie 
sako kad darbininkai veluk ne
dirbtu ir aplaikinetu paszial- 
pa ne kaip eiti in darba ant 
,WPA nes darba aplaiko įtik per 
kėlės dienas o paszialpa gauna 
kas diena. Nėra abejones kad 
randasi daugelis tokiu, visados 
buvo ir (bus nes ir laike Svieti- 
nes Kares darbininkams mokė
jo po 15 ir 20 doleriu ant die
nos o bet nenorėjo dirbti.

Be?t didesne dalis darbinin
ku geidžia vercziau dirbti ne 
kaip praszyti almužnos. Juk 
gana aiszkus davadai parodo 
kad tukstancziai žmonių stovi 
kas ryta prie fabriku melsdami 
bosu darbo arba jeigu kas ap
garsina kad randasi kokis dar
belis, tai szimtai žmonių apsto
ja ofisą praszydami darbo.

kunigai neaplaiko jokiu algų o 
prieglaudos del sieratuku tu- u 
res būti uždarvtos už keliu san- „„ 

. . :SUSILAUKĖ KUDKI SU SA-vaicziu. I inlandiioi vieszpa- „
, . /.. , . VO 23 METINE MYLIMA IRtania panaszus padepmas kai- „ •

. ... • . T. , J TURI DABAR MAITYT.po ir Lietuvoje ir Estonijoj,!
kur randasi Protest apiszkos’: '

i Proiskrarov, Rusija.— Auksz- 
cziausiam teisme likos perkra
tinėtas teismas penkiolikos me
tu Olefo Semienoff, kurio Levas 

j apeliavo, kad sūdąs a tmestu 
įpraszima ir skunda jo mylimos, 
kuri skpnde vaika, kad jai mo
kėtu menesine paszialpa c.. 
jos vaiko, kuri susilaukė su O- 
lefu.

Mergina buvo tarnaite pas jo 
tevrais ir susilaukė kūdiki, už- 
metinedama jam tevišzkuma 
buk jis ja subjaurino. Vaiko 
tėvas negalėjo užmokėti mergi
nai ir apeliavo ’ in auksztesni 
suda, kuris užtvirtino nuspren
dimą pirmutinio sūdo, kad le
vais vaiko mokėtu menesinia 
paszalpa merginai lyg tolimes
nio tirinejimo kiek prie to pra
sikalto pati mergina jeigu 
pasidavė taip jaunam vaikui ir 
ar isztikruju jisai yra tėvu 
jos kūdikio.

JAUNAS TĖVAS ATSITIKIMAS
SU TELEFONU

APSAKYMAS DETEKTYVO

' Skulkino paviete, mieste 
Pottsville, Pa., ana diena stojo, 
priesz sudžia keliolika poru -+- 
moteres skunde savo vyrus už 
bjauru pasielgimą įsu joms ir 
už apleidimą ju o vyrai vela 
skundėsi ant savo pacziuliu. — 
Vienas sake buk jo pacziule su 
‘jaunikiu lankydavosi ant szo- 
kiu, paikuose ir važinėdavo 
lankei automobiliuje. Pacziule 
neužginczino kad iszvažiuoja 
ant “gud taims,” bet sake kąd 
jos vyras yra gramozda ir ne
gali ja tinkamai užlaikyti. Su
džia nepriverte vyra ant 'jos 
užlaikymo nes ji to nebuvo ver
ta. Kelios jaunos moterėles, 
kurios buvo apsivyrave su Ita
lais ir Graikais, melde sūdo 
kad jas perskirtu ir t.t.

Ir taip paeiliui visos poros 
rugojo viens ant kito. Sudžia 
perskyrė net keturės poras tą
ją diena.

■ Tame priežastis yra maiszy- 
tos poros ne tik tikėjimo beit ir 
tautos, kurios supratę savo 
kvailybe, po tam graudinasi ir 
jeszko perskyrimo.

Kada nelaime ir bėdos mus i bažnyczios. Tosios bažnyczios1 
dalypsti, kada biznis nupuola,! i 
kada juodi ddbesei kabo ant • 
musu gaivu, kada tikrai reikat- : 
laujame suszelpimo, tada grei
tai persitikriname kas iszti'k- - 
ruju yra musu prietelium. Ir 
tik tada mums akys atsidaro ir l 
matome kaip pabludome savo 
nuomonėse, apie prietelysta ki- 
to./C— 
/Tankiausia, ant kuriu mes 

'esame atsideja laike kokiu ne
laimiu, prietelei patrauko ;pe- 
cziais ir vietoje suszelpimo, 
duoda mums visokias rodąs o 
tieji nuo kuriu paszialpos visai 
nesitikejome ir nelaikėme už 
prieitelius, ateina noringai su 
paszial'pa be jokiu iszsikalbi- 
n ėjimu.

Žodis “prietelis” yra už 
daug paniekintas. An’t susirin
kimu, girtuokliavimu ir kitur 
tankei girdime ir naudojame 
žodi “ prieitelis” bet kada esa
me bedoje, tai tieji kuriuos lai
kėme už prietelius, szalinasi 
nuo mus kaip nuo kokios pik
tos ligos.

Tikro prietėlio negalima pa-l 
daryti ant kož.no paszaukimo. 
Jeigu surasi prieteli kuris ta
ve pertikrina kad jis tikrai to
kiu yra, neužmirszk ji lyg gra
bines lentos — už jo gera szir- 
di. Greitai gali ųžmuszlti gera- 
dejyste savo prieteliaus per ne
dek iniguma.

Tikra prietelysta yra tai re
ta kaip grynas žemeziugas. 
Jeigu turi gera prietteli, laiky- 
kie jiJx guoddkie.

užlaiko isztremtuosius gyven-, 
tojus o pinigiszkos paszialpos 
neaplaiko isz niekur.

Isz Visu Szaliui- i 4* i * vi V 
KAS SURAS AUKSA

< ! i

TAS BUS GERAI APDOVA
NOTAS RUSIJOJ.

Moskva, Rusija. — Sovietine 
Rusija po iszžudinimui visokiu 
inžinierių ir mokytu vyru, da
bar prižada aukso kalnus tiems 
kurie surastu aukso gyslas ir 
kitokia naudinga ruda. Val
džia paskyrė -nuo- 2,000 lyg 200,- 
000 rubliu (600 iki 40,000 A- 
merikoniszku doleriu) tam ku
ris -surastu taji metali-auksa ar 
platina.

Jau likos surasta aukso gysla 
ir platinos kasyklos pietinėje 
dalyje Siberijos-, aplinkinėje 
Kazakszfan ir kilosią vietosią, 
bet valdžia netari tinkamu in
žinierių, kurie atidary tu kasyk
las.

Daugelis žmonių paguodoja 
senoviszkus (palikimus po savo 
.teveliu ir ta, ka-aplaike nuo sa- 
yo prieteliu kaipo dovana. 
Daugelis isz musu Lietuviu at
sivežė isz Lietuvos senas mal
daknyges arba turi namie su- 
plyszusias kurios reikalauja 
pataisymo. Ar-gi nebutu ge
riau prisiunsti tokia knyga in 
redakcija ant apdarymo 'kuri 
I»us apdaryta druczei ir puikei 
in dkura ir laikys neit del jusu 
,anuku. Jeigu turite, tai pri- 
aiunskite sziadien.

Tosios vedusios poros kurios 
paima divorsus ir vėla apsi've- 
da, gerai žino kad taip daryda
mi atsisako Katalikiszko tikė
jimo ir bažnyczios. Yra ir tokiu 
nelaimingu kurie seka Ameri- 
koniszka mada aplaikydami di- 
vorsa, ima szliuba sude, pas 
skvajeri arba pas miesto rasz- 
tininka, po tam vis da nori bū
ti Katalikais, bando eiti in baž- 
nyczia ir sįpaviedni, praszyda
mi kunigo iszriszimo.

Tieji nelaimingi, kurie per 
visa savo gyvenimą neszioja 
savo sanžineje 'kirminą, kuris 
juos 'be paliovos graužia, turė
tu atsiminti ant Kristaus žo
džiu :

“Prisakyta yra: Kas palei
džia savo moteria tai atiduoda 
jai persiskyrimo raszta. Asz-gi 
jums sakau: — Kožnas, kuris 
paleidžia savo motere, iszsky- 
rus svetim-moterystes priežas
tį, daro, kad ji svetim-mote- 
riauja, o kas tokia paleista mo
teria veda, tai tasai ir-gi sve- 
tim-moteriauja.— Mat.5.32.32 ’ ’

Szis Kristaus prisakymas 
yra gana aiszkus, taip kaip ir 
kitas Jo prisakymas kad: “Ne
gailima dviems ponms tarnau
ti.” — Negalima tarnauti tuo 
paežiu kartu ir kunui ir 
vui.

le-

/ i Tankei tarp žmonių galima 
girdėt sekanczios kalbos: “Ta- 

j sai žmogus yra mano priete
riu ”z bet tasai žodis yra tiuka-

APMAINE ARKLĮ ANT 
MOTERES; JAM GYVULYS

BUVO NAUDINGESNIS.
Altafis, Bhrcėloiiie.—Castel

lo Motrel, likos nubaustas in 
kalėjime ant trijų metu už ap- 
mainyma savo paczios ant ark
lio. Castello alėjas pas -savo 
kaimyną pažiūrėti naujo arklio 
kuri kaimynas ta diena buvo 
pirkęs ant jomarko ir taip jam 
patiko arktis, kad isz džiaugs
mo net pasaukė: “Ar žinai kai
myne, tavo arklys man daugiau 
prisiduotu, ne kaip mano bo
ba. Ar nemainytum ji už ma
no bobos?!”

Po trumpam derėjimui, ant 
galo kaimyas sutiko, nes senei 
turėjo aki ant savo kaimyno 
moteres, nes buvo jauna ir pa
togi moterele, turėdama tik 
32 metelius, o josios vyras tu
rėjo jau suvirszum 50 metu.

Kaimynai dagirde apie to
kias mainas, pranesze apie tai 
policijei, kuri uždare nelaba 
vyra kalėjime. Dabar Castello♦
ne turi paczios ne arklio.

BAISI MIRTIS SENOS 
MOTERES.

Mendora, Argentina.—Ustu- 
ala Ramirez, 78 metu motere, 
gyvenanti czionaitiniam arti
mam miestelije Cineo, neteko 
gyvasties per savo szunis.

Senuke tame laike džiovino 
drapanas, o ant kiemo bėgiojo 
trys dideli szunes. Kada senu
ke pasilenkė pasiimti szmoteli 
drapanų, idant pakabyt ant 
virves szunes mane kad ji pa
silenkė pasiimti lazda nuo že
mes. Visi trys įstaigai puolė 
ant moteres ir pradėjo drasky
ti "jos kuna. Norints ant 
riksmo senukes subėgo žmones 
bet nedryso ja apginti nuo tuju 
sžunu kurie buvo pus-lau'kinei 
ir but u lan t j u užklupia. An t 
galo atbėgus policija visus nu- 
szovė.

20 ŽUVO EROPLANO 
NELAIMĖJE.

Bukaresztas, Rumunija. — 
Didelis pasažierinis eroplanas, 
lekentis isz Bukareszto in Leip- 
ziga, Vokietija, ant f erė, nukri
to laike szturmo artimoje Tur- 
nu Severin, Rumunijos. Sze- 
sziolika ipasažieriu likos 
muszta ir keturi lekiotojai.

Sziadien visos tikejimiszikos 
szalkos Europoje kenczia dide
le sunkenybe isz priežasties 
kariu o ypatingai Protestonu 
bažnyczios kurios turės neuž- 
ilgio paliauti ten vieszpatauti 
isz priežasties pinigu stokos 
ant ju užlaikymo todėl ketina 
rinkti aukas, puse milijono do
leriu, kad jas užlaikyti ir ant. 
toliau.

Belgijoj ir kiltuose užgrieb
tuose per Vokietija sklypuose,

ISZDURE JAI AKIS, KAD 
PRIVERSTINAI BUTU 

PALEISTUVE.
Kashkovo, Bulgarija.—Poli

cijei praneszta apie baisu pa
sielgimą moteres kuri laike pa
leistuviu urvą del kareiviu. To
ji szetonbobe Tasaja Kavaila, 
privertė tūla patogia mergina 
ant vedimo paleistuvingo gy
veninio, o kad toji ant tokio 
gyvenimo nesratiko ir ketino 
pabėgti, toji paleistuve iszdure 
jai akis, kad negalėtu iszbegti 
isz namu ir turėtu pas ja pasi
likt.

Policija pribuvus in narna ra
do inelaiminga mergina paslėp
ta ant virszaus ir da kėlės kitas 
surado lenais.Mergina pasiėmė 
su savim o ta ragana uždare 
kalėjime.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo 
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

— Pažinsim ji— atsake Gol- fonas tuja diena buvo truputi 
denas. — Kada užbaigsim su sugadintas isz priežasties vie- 
juom, duosiu žinia per telefoną.'

— Nereikia apie tai rūpin
tis — atsiliepe Silvertonas. — 
Po piet iszvažiuoju atlankyti 
savo paezia ir vaikus. Rytoj 
duosiu ponui telegrama. Tuom 
kart aeziu už iszpildyma mano jau klaida tarp numaru — at- 
praszymo; s

— Gud-bai. . 1
— Gud-bai. Labas dienas del j 

pono draugu.
Visi virszininkai banko Gol- : 

deno aplaike apraszyma apie 
k-asieriu vagi ir ant tikrųjų pa
sirodė banke apie piet, iszba- 
les vyras, juodplaukis, su maža 
barzdele, szlubuodamas. Pra- 
sze idant jam iszmainyt tris 
tūkstantines bumaszkas ant 
aukso.

— Atėjau mierije banko
“Siverton, Sūnūs ir Draugai” 
— kalbėjo. — Paliepta man 
permainyti tais bumaszkas ant 
aukso. uui;.,

— Su dideliu noru — atsilie
pe kasierius o nežinant jam lie
pė paszaukti prezidentą bati
kos.

Po valandėlei atėjo ponas 
Goldenas o atsikreipęs in pri
buvusi tarė:

— Praszau eiti in mano pa
kaju. Noriu su ponu pasikalbė
ti. Nežiūrėk taip ponas ant du
riu: priemenėje stovi palicijan- 
tas kuris nepavelins tau pabėg
ti.

Kada inejo su juom in paka
ju, Hamptonas puolė ant kė
dės, uždengdamas delnais akis.

— Jaunikaiti! — kalbėjo 
Goldenas rustai. Žengi ant ke
lio prapulties. Tavo darbas yra 
bjaurus ir paikszas. Paemiai 
pinigus, neapsvarstydamas jog 
bankinei virszininkai suseks 
tavo vagysta tuojaus, nepa- 
mislinai jog bankas in kuria 
pribuvai iszmainyt pinigus, 
jau žino apie tavo nedora pasi
elgimą, per telefoną, ne tik sau 
geda padarei bet ir visai savo 
szeimynai. Tavo iszgialbejimui 
privalai tik dekavot ponui Sil- 
vertonui kuris paliepė mums 
iszmoketi tau 500 svaru aukse, 
su tom iszlygoms jog tuojaus 
apleisi Angija, jeigu pasiliksi 
czionais tai papulsi in nelaime, 
kuruos tau neiszaiszkins nes 
pats gali dasiprast. Ar priimi 
taisės iszlygas?

— Ak, pone Goldene — 
szauke Hamptonas verkdamas. 
—- Pakol gyvas busiu, neuž- 
mirsziu poną Silvertona. Da
bar suprantu kokiu nevidonu 
esmių. Paaukautus 500 svarus 
priimsiu nes kaip paskolini
mą o sugražinsiu kada uždirb
siu.

Susijudinimas ir gailestis 
taip buvo gerai nuduotas, jog 
Goldenas intikejo visame. Isz- 
mokejo Hamptonui auksa ir 
nuvede da prie duriu, atsisvei
kindamas ir vėlino geros kelio
nes in Amerika.

* * *
— Lyg ežiam laikui gal 

dasipratote kur asz ėmiau 
lybas tam atsitikime — kalbė
jo detektyvas Insteris, žiūrė
damas ant mus su nusiszypso- 
jimu. Asz tame dalybavau ant; 
galo idant jus geriau užintere-1 
suot ir Imtumei akyvesneis.

— Prie telefono ant stacijos, 
.radosi tūla mergina, patogi 
mergaite o priek tam labai 
akyva. Isz nežinių girdėjo visa 
kalba tarp Silvertono o Gold-

' sulos. Silvertonas tuom už- 
klausymu labai nusistebėjo ir 
apreiszke merginai jog suvis 
nekalbėjo su bankierium isz 
Liverpuliaus.

— Perpraszau, turbut ture-
JEIGU jau pradėjome kalbėti 

apie vagystas bankose — 
tarė mano draugas Insteris, in
spektoris policijos — apsaky
siu jums kaip man pasisekė su
imti smarku apgavika su pa- 

Į gelba telefono. Labai buvo 
;(jel, akyvas atsitikimas. O gal 

norėsit manes klausyti?
— Žinoma kad' norime, 

kalbėk ponas! — paszauke joj 
visi susirinkusieji draugai.

— Viena diena — pradėjo 
apsakinet inspektoris ■—atsi
liepė telefonas vienam isz di
džiausiu banku Liverpuli.

— Kas kalba? — užklausė 
jaunas rasztininkas.

— Silvertonas isz firmos 
“Silverton, Sūnūs ir Draugai” 
isz Londono, prie ulyczios Pri- 
mess — atsiliepe balsas prie 
ano galo telefono. — Ar ponas 
Goldenas randasi banke?

— Taip yra, — atsake rasz
tininkas.

— Praszau ji paszaukti prie 
telefono.

Po valandėlei atėjo prie tele
fono ponas Goldenas ir szauke:

— Heilo! Kas kalba?
— Silvertonas kalba. Perpra

szau labai, jog poną szaukiu 
bet reikalas yra labai svarbus. 
Praszau temyti jog po davimui 
vakacijos mano kasieriui 
Hamptonui, persitikrinau jog 
kasoje stokuoja gana milžinisz- 
kos sumos. Dasiprantu jog tu
rėjo su tais pinigais prasisza- 
lirit.

— Man tai nesmagi žinia bet 
ka asz tame galiu užbėgti?

— ‘Tarp bumaszku — kalbė
jo toliaus Silvertonas — ran
dasi trys po tūkstanti franku. 
Žinau, jog Hamptonas turi gi
miniu Amerikoj, prijaueziu jog 
iii tenais nusiduos o priesz ke
lione užeis in tavo banka ir 
praszys permainyti bumaszkas 
ant smulkesniu pinigu.

— Aha, tai turiu paliepti ji 
aresztavoti?

— Prieszingai ne, — atsake 
greitai Silvertonas. — Papra- 
szyk ponas ji in savo pakaju ir 
duoki gera pamokinimą. O ka
da gerai ji sugraudinsi, liepkie 
jam iszmoket už taisės.tris bu
maszkas 500 svaru szterlingu 
auksu o po tam leisk ji po vel
niu.

— Bet...
— Praszau tuom nesistebet, 

kalbėjo Silvertonas — levas 
Hamptono turi tiesas mano pa- 
dekavones nes del musu ban- 
kos padare daug gero. Pasakyk 
ponas tam niekszui jog neno
rime ji uždaryt in kalėjimą tik 
del paguodones del jo tėvo. Ne
norime daryti sarmatos del jo 
tėvo. Nenorime daryti sarma
tos del jo szeimynos. Tegul sau 
keliauna sveikas in Amerika ir 
pradeda tenais nauja gyveni
mą.

— O ka pasakys ant to tavo 
draugai? — užklausė Golde
nas. k

— Esmių tvirtas jog ant to 
sutiks. Iszmokek jam 500 sva
ru o isz likusiu tris tūkstanti
niu bumaszku užraszyk ant mu
su rokundos.

— Pažinsi ji labai lengvai — 
užtikrino 'Silvertonas. Yra 
vidutinio ūgio, apie dvideszimt mano, 
vieno meto, iszrodo ant trisde- 
szimt, veidas iszbales, plaukai 'jai nužiūrėta. Tuojaus užskam- 
juodi o turi maža barzdele. Tu- bino pas bankieri in Londoną, 

truputi szlubuo- užklausdamas jo ar visa kalba 
gerai suprato aiszkei nes tele-

už-

ISZ LIETUVOS
JAUNA MOKINE PAGIMDĖ 

u KŪDIKI.
Raseinių mieste ana diena 

staiga susirgo viena jauna mo
kine. Bravo manyta, kad tai 
apendicitis. Mokine buvo tuoj 
nuvežta in ligonbute operacija 
daryti, bet tuo tarpu pagimdė 
kūdiki.

NUSISZOVE - AMATU MO
KYKLOS MOKINYS.

Nesenei pagal Szventosios u- 
pe nusiis'zoves Ukmergės amatu 
mokyklos mokinys Kuzmickis, 
apie 20 metu amžiaus. Nusižu*- 
dymo priežastis aiszkinama.

— Neskolinkie pinigu savo 
prieteliui, ba paskūi turėsi tik 
tai isz dvieju ant vieno; ar tu
rėti prieteli ar altgaut savo pi
nigus.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!
ri akulorius ir 
ja.

tai
ne-

tik

siliepe smarki telefoniste ir 
tuojaus paszauke inspektorių 
policijos kur asz dirbau.

Inspektoris paszauke mane 
ir apsakė man nuomone telefo
nistes. Tame tai laike buvau 
užimtas • sznipinejimu kuopa 
padirbėju neteisingu pinigu o 
norints dirbau diena ir naktį 
ant suėmimo tuju pavojingu 
paukszteliu, negalėjau užeit 
ant ju pedsakio. Iszbegau kuo- 
greieziausia ant ulyczios, sė
dau in pirmutine karietaite ir 
nusidaviau pas Goldena. Kada 
stojau prie bromo, Hamptonas 
ka tik apleidinejo banka nu
džiugęs. Kada mane paregėjo, 
pabalo visas nes nuo senovės 
laiko susipažinojom. Sulaikiau 
ji o in kėlės minutas Hampto
nas radosi už groteliu.

Tūkstantines bumaszkos ži
noma buvo netikros, už kurias 
Hamptonas aplaike 500 svaru 
($2,500) aukse. Ant giliuko ap
gaviku planas nuėjo ant niek, 
aeziu nepaprastam' atsitiki
mui... Aplaikiau padidinimą 
algos ir augsZtesni laipsni din's- 
te.

— Žinoma su pagialba tele
fonistes tamistai pasisekė taji 
apgavika suimti — kas tdkis 
paszauke isz susirinkusiujuJ

— Taip, ir su ja pasidalinau 
mano laime nes sziadien toji 
telefoniste yra., mano pati, po
nia. Insteriene. —-F.B.

SZIOS MADOS SZLEBES.

— Mamyte, kur mano bali
ne szlebe?

— Nežinau dukrele, bet 
ješzkokie jos “ pauder-foasi,” 
gal ja 'tenaiis surasi.

“VAINIKĖLIS,” Katalik
iška Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% ebl., 
300 pus. Aiszkus drukas,. .500 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

Adresus Gyvenimo

ne- 
da-

— 'Toji kalba labai nusidavė

Tieji kurie persikrausto iu 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti, 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE’ ’
MAHANOY CITY, PA.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.



JUODA MOTERE
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Tiktai, 10c
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Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraėzczio. PASKUBINKITE 1 1 1

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkaa 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE” 
_____ MAHANOY CITY, PA.

“SAULE
... , v MAHANOY CITY, PA. |

mes ir pamaisze su ranka puo-^^^^^^^^^l

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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i\praszymas Isz Gyvenimo Anglekasiu

kaip ant jomaiko. Szimtai mo
terių ir vaiku apsiaubinejo sa
vo tėvus ir brolius, del kuriu 
atnesze pietų, kalbėdami su 
jais linksmai. Tieji darbinin
kai, kurie ant virszaus dirbo, 
valgė savo pietus, ant virszaus 
kur dirbo kiti, kurie dirbo po 
žeme ir savo darba pabaigė, ga
lėjo eiti namon ant piet.

Ir Franas su Dražaila savo 
darba pabaigė tai iszsikele in 
virszu ėjo namo.

iSztai kas tokis meilei užpa
kalyje jųdviejų prakalbėjo:

— Laba dien, Franciszkau! 
ir geras Dražaila!

Abudu atsisuko atgal, veidas 
Praniaus nuszvito, buvo tai 
Barborele, duktė Kurpaso ku
ris turėjo darba ant virszaus. 
Senas Kurpas pribuvo in Vali- 
ja pirmiau ir už Franciszku, 
paėjo nuo Latviu szalies. Pir
miausia nuo vaisko praszalino 
in Tilže, paskui nusidavė in 
Poznane, ten apsipaeziavo su 
Vokiete ir ant galo nusidavė in 
Valija ant uždarbiu ir ant visa
dos apsiliko. 'Nežmirszo Lietu- 
visz’kos kalbos ir tankei su 
Franciszkaus motina kalbėjo 
Lietuviszkai. Užaugino viena
tine duktere, davė jai atsakan
ti mokslą, per ka vakarais užsi
iminėjo skaitymu visokiu kny
gų ir taip tėveliui gyvenimą 
saldino.

Tankei at'lankinejo Francisz
kus Kurpasus, kaipo pas savo 
dranga, kur ne tiktai pasikal
bėdavo apie viską bet da trau
ke ji patogus veidelis Barbu
tes. Nes po teisybei nebuvo cie
loje aplinkinėje patogesnes 
merginos U'ž Barbuke nei pa- 
bažnesnes, ne patingesnes ir 
darbszesnes. PrigeUbinejo pap
rastinai motinai darbe o kada 
dvylikta adyna prisiartinojo, 
nuneszdavo tėvui pietus. Tai
gi ir dabar sugryžinejo su tusz- 
cziais puodukais namo.

— Labas rytas tau, Banbo- 
rele, — atsake Franis, — ka 
ežia veiki?

— Nunesziau tėvui pietus,— 
tarė, — ir laukiu ant jus.

— Labai gerai, eime drauge 
namo, bus linksmiau.

Paskutinius žodžius taip na- 
vatnai Franas isztare jog net 
mergina pabūgus ant jo dirs
telėjo ir ant kart atmine jog 
turėjo turėt koki rūpesti savo 
szirdije.

— Kas tau stojasi jog taip 
nulindęs ?

— Nieko, užeina laikais žmo
gui visokios mislys, bet tas 
praeina. Ne yra gyvatos be pa
kramtos, užeina visur.

— Tai Sturmas vela kaltas...
— Norėjo iszdestinet Dražaila 
bet tuojaus nustojo nes Franas 
pamerkė idant tylėtu.

— Ar vela tau Sturmas ka 
toki kalbėjo? Jeigu ka tau jis 
sako tai to ne imkie sau in gal
va ; visiems jis dagrauže ir visi 
jo nekenezia.

— Kad ir taip butu bet jis 
mano perdetinis.

— Bet jis tau kenkt negali?
— Jeigu nori, gali kenkt. 

Kas diena sueitineja su direk
torium, gali mane aps'kunst vi
saip apjuodindamas o mes su 

armejo direktorium negalime kalbėt.

— Sturmas ant tavęs spen- 
dže, turėjai tu ji kada nors už
pykini nes tai žmogus tuszty- 
biu pilnas, savmylis, labai pik
tas.

— Asz niekame nesijaueziu 
kaltas, kožna karta atidavine- 
ju jam pagarba, niekame ne
prasižengiau.

—■ Tai dyvai !...
— Jis Kudzmos nekenezia,— 

insikiszo senas Dražaila.
— Nekenezia? O tai del ko?
Nes Kudzma yra Kataliku o 

priek tam Lietuviu o norints ir 
Sturma yra Katalikas, tai vie
nok pabažnu žmonių nekenezia. 
bet kas isz tokios Katalikystes 
jeigu plusta ant bažnyczios ir 
kunigu jog net baisu klausyt o 
Lietuvius tai už laukinius lai
ko.

— Na, tai da Vis negali būti 
priežastis rūstybes.

Bet senas Dražaila, mylintis 
savo dranga kaip locna sunu, 
kas karta daugiau užsidegine- 
jo nes prijautė jog jaunikaitis 
niekame priesz taji virszininka 
neprasiženge.

— Taip ponas kalbi, ta pati 
pasakys ir kožnas doras žmo
gus bet ne Šturmas, kuris, jei
gu tiktai galėtu, užsmaugtu 
kožna Kata'lika.

— 'Tegul ir taip buna. Tai 
del ko jis ne ant kito kokio bet 
tik ant Kudzmos užsžipuoline- 
ja, juk czion turime daugiau 
Kataliku o ir tu pone esi Kata
liku.

— Na taip, bet ne vieno taip 
nekenezia kaip Kudzmo, gal 
del to, jog yra drutu, jaunu ir 
skabriu vyruku o asz senas ir 
jog jis mane darbe užvaduoja? 
O vela jog Franio visi angleka- 
sei klauso ir ant susirinkimu 
buna pirmutiniu, tas tai ponui 
Šturmai nepatinka.

— Neposmuok seni, — lyg 
užpykęs Kudzma paszauke, — 
tu mane iszmokinai dirbt; jei
gu ne tu, tai abudu sziadien ir 
varga vilktume, tu mano tėvu 
ir mokytoju.

Komas pamislino valandėlė 
o paskui paklepojo Francisz- 
kui per peti ir tarė linksmai: 
Tegul buna valia Dievo ir te
gul buna kas nori o tu savo 
darba vaktuok o del supreden- 
to bukie prielankus o sziaip 
Dievui atsiduok; tiesus kėlės 
yra tikriausues, veda jis visa
dos in gera vieta; kas juom ei
na, nereikalauja bijot idant pa
klystu.

— Dėkui už gera rodą ir žo
di, tegul Dievas ponui užmoka.

Jeigu kada prireiketu tai ži
nosiu ka sakyti, apgynime ta
vo. Bukite sveiki!

— Kėliauk ponas sveikas!— 
atsake abudu anglekasei, žiū
rėdami ant traukenezio.
t O kad jau savo pabaigė, pa
state noezinas savo in paszali 
ir nusidavė in szali in kur nu
ėjo priesz valanda prižiūrėto
jas arba sztigeris Komas. Ka
da daejo prie skyles kurioje 
iszkelinejo augsztyn darbinin
kus, vienoje valandoje buvo 
iszkelti augsztyn ant szviežio 
oro, tokiu jau spasabu, kaip isz 
ryto inleidinejo in kasykla to
je paezioje skryneje.

Virszuje žmonių

— Jeigu butau apie tai žino
jus tai bucziau pamokinus pro
to.

— Kaip tai, ar jis tave pa
žysta?

— Mato mane kas diena kaip 
neszu pietus tėvui.

— O ka tau sako? — paklau
sė Franas drebancziu balsu.

— Pradėjo szposuot, klausi
nėt, pasakot apie narna, apie 
tėvus, kaip man einasi, priža
dėjo tėvui geresne mokesti ir 
lengvesni darba.

• Franciszkus greit atsiduso o 
mergina toliaus įkalbėjo:

— Padekavojau jam už jo 
prielankumą, jis sake jog katj 
ji norėtu tai jis del tėvo da ge
resne vieta, padarytu.

— O tas latras! — paszauke 
senas Dražaila negalėdamas il
giau susilaikyt nuo piktumo,— 
tas vilkas kailije!

— Tunebagele sergėkis to 
velnio, — privadžiojo Franas,
— nes jis turi sutersztas mislis. 
Netikėk jam norints butu mei
lus kaip aniuolas.

Dievas žino ant ko jis varo
si, — murmėjo Dražaila.

Tegul sau mislina kaip nori,
— atsake drasei Barbuka, man 
akiu neapdrums; o kaip da kar
ta mane užkabins, tai jam taip 
pasakysiu jog net in kulnis at- 
simusz.

II.
Franas buvo vientureziu, 

kaip jau pirmiau buvo pasaky
ta, paėjo isz Lietuvos — Kauno 
gubernijos. Nuo jaunu dienu, 
nes vos pabaigęs penkiolika 
metu, turėjo nustot ėjas moks
lą po smereziai tėvo ir imtis 
prie darbo idant motina ir save 
galėtu iszmaitint.

Kad ir nenorėjo, turėjo Fra
nas stoti anglekasiu nes nebu
vo kitokios rodos. Kaipo geras 
sūnūs, suprato jog nereikia 
daug mislyt tiktai kuogrei- 
cziausia imtis už darbo. Darbas 
duoda duona ir malszina kentė
jimus duszios. Jeigu nebutu 
emesis už dar'bo, tai kasžin kas 
butu stojasis su suvarginta ne
laimėmis motina? Frąnas ne- 
nupuole ant dvasios.

Buvo tai Nedelioje po piet; 
Franas sėdėjo su motina prie 
stalo ir gere kava pagal papra- 
tima Vokiecziu.

Diena buvo graži, dangus 
skaistus ir kad nebutu nugelte 
ant medžiu lapai tai iszrodytu 
ant pavasario. Kas tiktai galė
jo, naudojosi isz gražios dienos, 
iszeitinejo pavaikszcziot idant 
atsikvept szviežiu oru.

— Motinėlė, gal eitume bis- 
kuti pasivaikszcziot? — pa
klausė Franas motinos. — Asz 
mislinu jog butu gerai pasi
vaikszcziot ir man butu svei
kiau.

— Gerai, mano vaikeli.
— Tai pasiredykie, motinė

lė ir asz tuom laik nuszoksiu 
pas Kurpasa ir dasižinosiu ar 
nenorės Barbuke eitie su mu
rai.

— Gerai, eikie ir dasižinok.
Už ketverties adynos sugry- 

žo Franas su Barborele ir tryse 
nusidavė pasivaikszcziot. Bar
borele skynė ant pievos žiede
lius rudeninius, tai vela su Fra- 
nu geniojosi po pieva o ir sena 

motina rodos kėleis metais jau
nesne stojosi.

Taip irdamiesi pamaželi, da
ejo net in restauracijos soda 
kuriame parsidavinejo alus.

— Užeisime ant stiklo alaus
— užkalbino Franas, abidvi 
moteres su noru tiko; ypatin
gai motina Frano reikalavo 
pasilsio.

Sode buvo pilna sveeziu, vi
si buvo linksmi, juokėsi ir szpo- 
savo ir t.t. Sztai ežia kas tokis 
isz jaunuju užminė apie szoki 
ant tam tikros sales, pats nu
bėgo pirmutini s ir užgrajino 
polka. Pasileido poros ir pra
dėjo visi bovytis. Franas nela
bai mėgo szokti nes po teisybei 
nemokėjo gerai ir neturėjo ka
da iszmokt, tame ineina in soda 
Sturmas. Subambėjo ka toki po 
nosia, nevos pasveikinimą, ant 
ko ir Franas taip pat atsake.

— Pabūkime da valandėlė,— 
tarė Barborele — kad tasai pa
laikis nepamislytu jog pamate 
ji begame.

Šturmas buvo garsus cieloje 
aplinkinėje kaipo niekai žmo
gus ir didelis mergininkas. 
Tankei jis pakliūdavo in kil
pas o ir vos kaili iszneszdavo... 
Sziadien buvo linksmas, gere, 
szoko, juokėsi, matomai norėjo 
pasibovyt. Vaikėsi paskui mer
ginas, prasze ir melde idant 
katra eitu su juom szokti bet 
ne viena nenorėjo.

Tame užgrajino valca, sztai 
Sturmas prisiartino prie stalo 
prie kurio sėdėjo Franas, jo 
motina ir mylimoji.

— Laba dien! — pasveikino 
Šturmas sedinezius, saldžiai 
nusijuokė, jog iszrode kaip bez- 
džionka ir prakalbėjo:

— Nebukie tokia, praszau — 
nors viena szoki paszoksime. 
Tai pasakęs norėjo ja pagriebt 
už rankos o Barborele reže jam 
in ranka su kumszczia. Visi su
kliko juokais. Sturmas net ap
siputojo isz piktumo ir gal bu
tu metęsis ant drąsios mergi
nos kad nebutu stojas Franas 
priesz iSturma kuris jau nega
lėjo susilaikyt ir paszauke:

— Pasiliauk, ponas Šturme 
ir atsitrauk nuo merginos, pra
szau, neužkabinekie tu jos dau
giau. Man tėvai jos pavede ja 
idant turecziau apgloba ant jos 
tai ir nepavelinsiu ja skriaust.

— Bravo, bravo! -— szauke 
visi, katrie tik buvo sode ir ant 
sales.

Šturmas siuto isz piktumo. 
Kaip gyvate, taip jis insmeige 
savo akia in Frana ir paszauke 
grieždamas dantimis:

— Ubago veislia! Palaukite,
— asz jums parodysiu!

Jau pakele Franciszkus 
augsztyn ranka kad užduot pu
sėtina y.pa bet toje valandoje 
dirstelėjo ant savo motinos. Se
nuke persigandus, isz baimes 
vos gyva, sudėjus rankas pra
sze sunaus idant nustotu ir ko- 
greieziausia eitu namo.

— Jau laikas eiti namo, — 
tarė Franas.

Biednos moteres net atvėso 
ir lengviau atsiduso.

(TOLIAUS BUS)

Duokite ir man truputi pa- 
piliuozuoti, 

Savo minti svietui iszgiedoti, 
Juk sziadien moteres visame 

baisa turi, 
Ant vaiku ne ant vyru nežiūri, 

Amerika visu motina, 
Europa duonute maitina, 

Ir visokius padarus priduoda, 
Ir ginklus ka in kaili duoda; 
Ir monaikos nagus atkisza, 
Kurias auksas prie czion 

risza, 
Lenkia galvas karunavotas, 
Ba Amerikas yra bagotas.

Taip, vyrueziai, Lietuvoje gy-* 
venimas sziadien apverktinas, 

Po Maskolium dejuoja sziadien 
ne vienas, 

Laimingi mes kad in czion 
pribuvome,

O kaip butu smagu ant szirdies 
Jeigu Lietuvei turėtu kitoki 

būda,
Kad įgerymo iszsižadetu, 

Kitoki gyvenimą pradėtu, 
Geria visi, jauni ir seni, 
Moteres ir vaikai maži, 
Metelei greitai plaukia, 
Liūdna senatve laukia, 

Bus vargszu,
Bus užtektinai ir ubagu, 
Verks ne vienas tu-ru-ru, 
Asz szirdingai del jus 

tarnauju,
Savo bosui, vis teisingai, 

Ir prigulminigai,
Bet manes neklausote, 
Mano žodžiu nepaisote. 
Neužilgio valanda ateis, 

Kada bėdos užeis,
Tada ne vienas raudos bet bus 

jau po lai'k, 
Verk žmogau ir po tvora gy

vastį baigk,
Czion niekas nesusimyles, 

Ba ka nusipelnysi, 
Tai aplaikysi.

Asz senei dėl jus tarnauju, 
Nuolatos jums pranaszauju, 

Viskas stojosi kaip kalbėjau, 
Ar gal neinspejau?

Perspėjau patrijotizma ap
maudinga,

Ta kėlimą Lietuvystes ne
teisinga,

Tai vis buvo del pinigu, 
Ir muilinimo akiu, 

Jau musu patrijotai isz- 
garmejo, 

Lietuvei in protą daejo, 
Dingo duokles ir rinkimai, 
Ant saliu susirinkimai,
Ir visoki praneszimai,
Jau Lietuvei isznoko, 

Nuo svetimtaueziu iszmoko, 
Kaip czionais reikia gyveht, 

Nuo apgaviku apsisaugot. 
Tai biznis, lupk kiek gali, 
In žioplius prakalba vali, 

Pliovok kaip krislotš po bala, 
Bile biznis ir gana, 

Penktukus duoda ir da rankom 
ploja, 

Norints tas nežino ka loja,
Ir to pats nesupranta, 

Bėt kvailei palaiko už daigia 
szventa,

Sziadien viskas pabiro, 
Žirnei visi iszbiro, 

Dingo ir iszmire patrijotai, 
Ir laisves garsintojai, 

Bus jau gana,
Ba Taradaika, szaukia ana.

de, vanduo duojaus pradėjo vir
ti, baisus stulpai garo pasikėlė.

Tuojau's keletas prisiartino 
rie Antano, paėmė ji pusgyvi 
iii savo baisius nagus ir nesze 
pas puodą.

Antanas tylėjo sukandės 
dantis ir sulaikė kvapa — bet 
toje valandoje... pajuto ant .sa
vo galvos sunkia ranka ir kada 
jie patraukė jo galva, persi
gandęs suriko ne savo balsu:

— Gelbėkite mane visi szven- 
ti.

Paszoko nuo kėdės... atidarė 
akis... ir pamate savo mylima 
dranga stovinti su isztiesta 
ranka prie jo galvos.

Ne szetonu, ne ugnies, ne 
puodo nebuvo. Žvakes baigė 
degti o spindulei tekanezios 
saules pradėjo szviesti per lan
gus in kambari.

— Kas tau? — užklausė Jo
nas.

— Niekas, — atsake Anta- • 
nas. — Brrr... sapnavau baisu 
sapna kurio niekad neužmir- 
sziu.

— O ir asz sapnavau! — Na, 
dėkui Dievui kad tai buvo (tik 
sapnas. — Bet abudu turime 
pripažinti kad žmonių kalbos 
apie tuos vaidinimus buvo tik
tai iszmislaS.

Ir tikrai, kada žmones persi
tikrino kad ne tuju ne kitokiu 
vaidinimu ne yra, vien tiktai 
iszmlslai, palociuje paliovė 
vaikszczioti “juoda moitere”, 
bet apysaka nepaliauja garsi- 
nia tiktai perkreipe in kitokia 
pasaka, tvirtinant kad ta pa- 
kutavojanezia duszia iszgeibe- 
jo Antanas su savo geru drau
gu Jonu.

1 yiENAME mažame miestely
je Lanku karalystėj, stovėjo 

labai senas pa'locius kurio su
griuvimus da galime matyt ir 
sziadien. Padavimas žmonių 
sako, kad tame palociuje kož
na nakti vaikszcziojo motere 
juodai apsiredžius, vaikszczio- 
dama vaitojo ir verke o paskui 
ja seka visas buris juodu ponu 
su ragais ant galvos ir nagais 
amt kojų.

Apysaka toji tikrina kad at
sirastu nors vienas tokis žmo
gus kuris gailėtu perbūti viena 
nakti didžiausiame kambaryje 
tai iszgelbetu nelaiminga mote- 
riszke ir iszvalPytu nuo žaban
gų velnio.

Ilgai neatsitaike jokis drą
suolis bet vienas, Antanas, su 
savo mylimiausiu draugu Jonu 
Zuikiu, susitarė nueit ir iszgel- 
bet nelaiminga motere.

Paėmė su savim dideli puo
dą midaus, keletą žvakių, 
strielbas ir tyloms nuėjo in 
tuos palocius.

Tdli da buvo vakaras kada 
juodu nuėjo in viena dideli 
kambari palociauš.

Stovėjo didelis aržuolinis 
stalas, apie stalabuvo apstaty
ta daugelis labai grąžei iszmar- 
ginitu krėslu o ant sienos ties 
durimi kabojo didelis paveiks
las jaunos ir labai patogios mo
teres apsiredžiusios juodais ru
bais.

Paveikslas jos veido buvo 
lidnas ir skausmingas. Gražios 
josios akys žiurėjo baimingai 
ir su neaipraszytinu gerumu. 
Musu didvyrei atsistoja priesz 
paveiksią, žiurėjo ilgai, kad ir 
nieko nesake bet prijautė szir- 
dije koki tai neramumą.

Atsisėdo už stalo, pasistatė 
savo puodą su midum, prisipil
dė iii puodelius ir po kelis isz- 
gere ant pridavimo sau drąsos. 
Kad da ir buvo szviesu bet už
sižiebė žvakia o kad jiems kal
ba nesiseke, Itai sėdėjo tylėda
mi.

Szltai atėjo ir vakaras —dan
gus apsiniaukė o musu didvy
rei, Antanas su savo mylimiau
siu draugu Jonu kaip tyli, taip 
tyli. Jau. ir midaus negeria ir 
niekas nesidaro.

Ant galo... Musu Antanas 
iszgirdo sznalbždejima už duru. 
Tykei apsidairė ir pamate ta 
paezia motere; artinosi prie ju 
o užpakalyje jos juokėsi pulkas 
sztonu.

— Pone Dieve! pamislijo 
Antanas — prasideda jau ta 
baisi apysaka.

Moitere juodai apsiredžius 
prisiartino prie jo ir tarė nuliu- 
dū'siu balsu.

— Pribuvote mane gelbėti... 
dorus vyrai... tai gelbėkit! Bet 
geras jusu noras bus už nieką, 
jeigu nors viena žodi isztarsi- 
te gabsei. 'Tylėkite nors ir rody
sis jums .baisiausi daigtai. Jei
gu suriksite tai prapuls viskas.

Tai pasakius isznyko isz 
kambario o besijuokdami sze- 
tonai, dirbdami visokias bai- * 
kas užkure baisia ugni ant ka
minėlio ant kurio pakabino di
deli geležini juoda puodą.

In ta pradėjo neszti su vied- 
rais vandeni, kaip ant pažiū
ros, tas katilas nebuvo labai di
delis bet vandeni pyle be palio
vos!

— Ar jie kvaili, — pamislino 
Antalnas — kam jiems tas van
duo?

— Del tavęs! — atsake kartu 
keletas velniuku.

Vienas isz ju priejas prie ug-
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Žinios Vietines
— Nedėlioję pripuola pir

ma diena Rugsejo-Sęptembe-! 
rio — tasai menesis paszvens-| 
tas per Katalikiszka bažny- 
czia ant garbes Szvenftu Aniuo- 
lu.

—• Panedelije pripuola dar- 
bininkiszka szverite Labor Day.

— Spaustuve “Saules” ir j 
redakcija bus ta diena uždary
tos nes ir musu darbininkai 
geidžia szvensti taja diena bet 
laikrasztis tos dienos iszeis.

— Vakacijos jau baigiasi, 
vailkai sugrysz vela prie moks
lo — vieni su noru o kiti su 
verksmu.

— Parapijines mokyklos 
mieste prasidės Utarninke, 3 
diena o publikines prasidės Se- 
redoje, 4 diena.

— Liliosa, duktė ponios 
Onos Cisari'kienes, 315 W. Ma- 
hanoy Avė., lankosi sziomis 
dienomis Szv. Pranciszkaus 
yienuolyne, Pittsburgh, Pa.

— Readingo anglių kompa
nija neužilgio atidarys naujas 
anglių kasyklas aplinkinėje 
Newkirk—Reevesdale, ant Ta- 
makves-Pdttsvilles plento. An
glis iszkasta isz tuju kasyklų 
[bus atgabenta in St. Nicolas 
įBrekeri ant iszczystinimo. Ke
li szimtai darbininku aplaikys 
įdarbus.
i —« Mare ir Janina, dukte- 
Jres barbeno Juozo Ancerevi- 
Įcziaus, lankosi namie anlt trum
pos vakacijos kaipo ir Antani
na Gajauckiute. Visos turi už- 
feiemima kaipo norses Temple 
įUniversity ligonbuteje Filadel
fijoj-

— Raudono Kryžiaus ofisas 
bus atidarytas 3 d. Rugsėjo— 
Sept., ant antro laipsnio publi- 
kineje mokykloje ant W. Ma- 
hanoy Avė., kur priiminės ap
likacijas ant suszelpimo ir ves 
kitus reikalus tosios paszialpi- 
nes draugavęs.

Atvažiavo In Amerika 
Kad Nubaust Tęva

1 Charleston, W. Va. — Val
džios detektyvai pribuvo in 
czionais paimti po savo apglo- 
ba Petrą Dekuta, 29 metu, ku
ris insigavo in Amerika nele- 
galiszku kudu, isz Austrijos, 
tiksle nužudymo savo tėvo ku
ris 20 metu adgal apleido savo 
paczia ir keturis vaikus už- 
mirszdamas apie juos ir susi- 
nesze su kita motere. Ana die
na sūnelis sutikės tęva ant uly- 
czios, dažinojas nuo kitu žmo
nių kad tai jo tėvas, szove in ji. 
Palicija pranesze apie tai im- 
migracijos valdžei kuri pri
siuntė savo agentus ir sumi 
iszveže in New Yorka isz kur 
bus nusiunstas adgal in Austri
ja. Badai tėvas pasveiks bet 
nutarė važiuoti adgal in savo 
įtėvy ne pas apleista motere ir 
yaikus.

Žmones Iszduoda Kasi 
! Meta Ant “Daktaru” 

$125,000,000 
r -------
1 Washington, D. C. — Suvie
nytose Valstijose randasi apie 
3,000 ositeopatu, 16,000 kairo- 
praktoriu, 3,000 naturapatu ir 
J2,000 visokiu daktaru kurie 
gydo žmones su pagialba mal
dų ir užžadu.
' Kožna meta žmoines iszduo- 
<la ant tuju “daktaru” dau
giau kaip 125 milijonus dole
riu o ant gyduolių apie 900 mi
lijonu doleriu.

ALIEN REGISTRATION DIVISION . 
IMMIGRATION AND NATURALIZATION SERVICE

DEPARTMENT OF JUSTICE 
WASHINGTON, D. C.

----- o-----

ATEIVIU REGISTRAVIMO 
KLAUSIMAI

------------- o------------- i

Earl G. Harrison, Teisingumo Departamento Atei
viu Registravimo Direktorius skelbia 15 klausimu, ku
riuos ateiviai turės atsakyti per ateiviu registravimą, 
kuris prasidėjo Rugpiuczio (Aug.) 27-ta diena ir baigsis 
Gruodžio (Dec.) 26-ta diena 1940.

Galima gauti kopija ateiviu registravimo blankos, 
ji vadinama “Specimen Form.” Szitos formos nėr ne
tikros registravimo blankos, bet jos parodo klausimus, 
kuriuos kiekvienas ateivis turės atsakyti kuomet užsire
gistruos.

Ponas Harrison, praneszime ragina, kad “kiekvie
nas ateivis privalo gauti kopija szitos blankos, parsinesz- 
ti in namus ir atsargiai perskaitęs, namie iszpildytu. 
Vykstant in paczta registruotis patartina jam nusineszti 
szita kopija su savim. Tas palengvins ir pagreitins 
registravimą. Su atsakytais klausimais po ranka, jis 
gales greitai ir lengvai paduoti reikalaujamas informaci
jas paczto darbininkui, prie tu informacijų prisiegti ir 
pasiduoti pirsztu-antspaudos nuėmimui.

“Kuo atsargiausia teisingai atsakykite szituos klau
simus,” p. Harrison toliaus pataria. “Jeigu pats netu
ri reikalaujamu informacijų kreipkis prie giminiu, drau
gu, pažystamu, prie sociales geroves insteigos arba prie 
kitos atsakanczios organizacijos del pagelbos. Taipgi 
peržiurek visas senas popieras ir senus rekordus. Atei
viu Registravimo Instatymas sunkiai nubaus ateivi, ku
ris neteisingas informacijas paduos. Toks ateivis bus 
baudžiamas 6 menesiams kalėjimo ir $1,000 pinigines 
bausmes. Toliaus, ateivis taip nubaustas in penkis me
tus po atvykimu in Jung. Valstijas bus iszdeportuotas.”

“Nepiliecziai turi suprasti,” sako p. Harrison, “kad 
szitas daroma apsaugoti szali kuri juos priėmė ir jiems 
davė prieglauda nuo persekiojimu; szali kuri jiems davė 
fiziszkos apsaugos ir proga užsidirbti pinigu pragyveni
mui. Ir asz tikiu, kad jie patys supras ir invertins skir
tumą dvasioj ir bude musu registravimo nuo visokiu re
gistravimu kitose szalyse. Kaikuriose szalyse—jeigu 
buvai ateiviu—tau buvo insakyta vykti in policijos stoti. 
Tas niekad nebuvo daroma Jung. Valstijose. Szitoj sza- 
ly gali užsiregistruoti prie savo paczto. Ir per savo 
pacztus, musu valdžia kiek tik gales tau pagelbės. 
Kiekvienas nepilietis turi registruotis, už ji kitas negali 
ta atlikti. Nepilieczio pirsztu-antspauda bus imama tik 
paczte, niekur kitur. Tik asmenius jaunesnius 14 metu 
amžiaus j u tėvai ar legaliai globėjai gales užregistruo
ti. Lai niekas szituo reikalu nesamdo jokiu žmonių, ad
vokatu, insteigu ir 1.1., ir nemoka nei vieno cento už pa- 
tarnavima niekam kitam. Už registravimą nereikes mo
kėti nei vieno cento. ’ ’

“Gal kaikurie ateiviai mano, kad informacijos, ku
rias jie pristato registravimo laiku, bus vartojamos 
priesz juos kaip nors. Pavėlinkite mums atkartoti apie 
tai. Instatymas reikalauja, kad ateiviu registravimo 
rekordai bus laikomi pilnoj slaptybėj. Szitas parupini- 
mas veikia nuo tos minutes,kada nepilietis paduoda in
formacijas apie save paczte. Nieks prie rekordu negali 
prieiti be tam tikro leidimo nuo Jung. Valstijų Genera
linio Prokuroro. Kiek bus galima, privatiszki ofisai 
paczte ir ne vieszos vietos, bus tam tikslui vartojamos. 
Paczto darbininkas tik priims visas informacijas, jis jas 
laikys pilnoj slaptybėj ai, jam nepavelinta tyrinėti ar eg
zaminuoti nepilieti, kuris prie jo atvyksta registruotis.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Septyni anglekasei likos 
smaukei apdeginti per eksplo- 
zije gazo New Baltimore Szaf- 
te, South Wilkes-Barre kasyk- 
lo'sia Visi kovojo priesz lieps
na, kuri prasidėjo kasyklosia. 
Apdeginti likos nuvežti in Mer
cy ligonbute.

— Edvardas Lupe'k, dvie
ju metu amžiaus vaikutis, isz- 
gere gera guUkszni karasino ir 
sziadien randasi General ligon- 
buiteje. Motinos tame laike ne
sirado namie.

vius ;
—• Visi tie, kurie turi pa- 

szaukima prie muzikes, lai isz- 
eina isz glytos.

Szeszi kareivei iszženge isz 
glytos, manydami, kad juos 
perkels in kape'lija.

— Gerai vynuiczeil-paszau- 
ke aficerius,—nuneszkite pia
ną pas poną kapitoną ant tre- 
czio laipsnio.

ATEIVIU REGISTRAVIMO KLAUSIMAI BLANKAS
1— -(a) Mano vardas yra......................................... . .......... . .................................................

(pirmas arba kriksztavardis) (Vidurinis Vardas) (Pravarde)
(b) Asz atvykau in Jung. Valstijas po vardu - .......................................................................
(c) Asz taipgi buvau žinomas sekaneziais vardais .............................................................

(paduok varda po tėvais jeigu isztekejus i moteris, 
profesionaliszkus vardus, pramanytus v ardus, ir 
kitokius vardus):. . ............................................. ...............................

2— (a) Asz gyvenu ..................................................................................................
(ulyczia adresas ar kaimo kelias) (Miestas) (Apskritis) (Valstija)

(b) Mano paczto adresas yra ............... ...................................................................................
(Pacztas) (Valstija)

3— (a) Asz gimiau ....................................................................................................................
(Menesis) (Diena) (Metai)

(b) Asz gimiau (arba netoli) ..............................................          '.............
I (Miestas). . (Apskritis) ('Szalis)

4— Esu pilietis ar veiksnis .........................................................................................................
(Szalis)

5— (a) Esu (pažymėk viena): (b) Mano ženybinis stovis yra (pažymėk viena):
Vyriszkos Moteriszkos Pavienis (e)...... Vedes (usi) ................
Gimties....... Gimties.............. Naszlys (e)......... Persiskyres (usi).... ,

(c) Mano rasa pra (pažymėk viena): Balta. .... Juoda......... Japoniszka...........
Chiniszka.................. Kita...........................

6— Esu......... pėdu........... coliu ūgio, sveriu............... ,.. . svaru, turiu...................plaukus,i (spalva)
ir..................... akis.

(spalva)
7— (a) Paskutini syki atvykau in Jung. Valstijas ...............................................................

(uostas, ar (menesis, diena ir 
invažiavimo vieta) metai)

(b) Asz atvykau ant.................... .............. .................................................. ........................... ..
(Vardas laivo, Laivo Kompanijos, 

ar kita transportacijos b ūda)
(c) Asz atvykau kaip (pažymėk viena): Keleivis......... Laivo ingulos narys...........

Pasislepelis ant laivo......... Kitas...........
(d) Asz atvykau in Jung. Valstijas kaip (pažymėk viena): Pastovus Gyventojas.............

Sveczias................. Studentas.................
Sutarties pirklys.........................................
Jūreivis............................
Svetimos valdžios oficialus........................
Svetimos valdžios oficialo darbininkas....
Kitas ...........................................................

(e) Asz pirma syki atvykau in Jung. Valstij as ....................................................................
(Menesis) (Diena) (Metai)

8— (a) Isz viso iszgyvenau Jung. Valstijose...............................................................metu.
(b) Asz ketinu apsilikti Jung. Valstijose...............................................................................

(Pastoviam apsigyvenimui ar kaip ilgai 
ketini būti)

9— (a) Mano paprastas užsiėmimas yra................................................................................
(b) Mano dabartinis užsiėmimas yra......................................................................................
(c) Mano dabartinis darbdavys yra........................................................................................

Kurio adresas yra...............................................................................................................
(ulyczia adresas ar ka imo kelias) (Miestas) Valstija 

ir kurio biznis yra................................................................................................................
10—Esu užsiėmęs, ar per pastaruosius penkis metus užsiėmiau, ar ketinu užsiimti sekan- 

czia veikla.
Apart kitu informacijų, paduok narystes ar veikla kliubuose, organizacijose, arba 
draugystėse: ................. . ......................................... ..........................................................

SPECIALISZKOS 
EKSKURSU OS 

ISZ MAHANOY CITY, PA.

SUBATOJ, 31-ma AUGUSTO
$3.00 IN ATLANTIC CITY 

Trūkis apleidžia Mahanoy City 1:38 
Lrba ant 6:35 ryte E.S.T.
j NEDELIOJ, 1-ma SEPTEMBERIO 

$2.75 IN NEW YORKA
Specialiszkas trūkis iszeina 2:48 ry

te, E. S. T., Panaszi ekskursija eis 
Sept. 15 diena.

“LABOR DAY” 2-tra SEPT.
$2.75 in NEW YORK;$2.25, PHILA
DELPHIA; $3.00, ATLANTIC CITY 
Trūkis iszeina 1:38 ir 6:35 ryte E.S.T

Kožna Panedelio vak., iki Petnyczia 
$3.30 IN NEW YORKA ant William- 
sporterio trūkio.

Ekikursijos Kas Pabaiga Sanvaites.

SUBATOJ, 31-ma AUGUSTO 
$4.25 IN NEW YORKA ant William- 
sporterio trūkio, 1:38 ryte, E.S.T., 
Tikietai geri gryžtant Nedelioj vak., 
1 Sept., arba Panedelioj vak., 2 Sept., 
isz New Yorka.

EKSKURSIJA IN NEW YORKA 
$16.00—3 Dienines Lyd etine Kelione 
in Sviėtine Iszkelme, trūkis iszeina 
Ketverge 12 Sept. Svietine Iszkelme 
neužilgio pasibaigs !Dabar gera proga 
matyt Svetine Iszkelme už maža isz- 
laida. Pritaikymai puikiai aprūpinti. 
Padarykite užlaikyma vieta. Gausite 
visas informacija ant Readingo sto
ties arba nusiunskite laiszka in ofisą 
District Passanger Agent, Shamokin. 
KOŽNA DIENA, Galite keliauti tik
tai už 2 centus už myle kur tik norite 
važiuot. Galite gauti visas informa
cijas ant Readingo stoties Mahanoy 
City kur parsiduoda tikietai.

REAPING PA'syjrEM

ATSIRADO MUZIKALISZ- 
KU ARTISTU.

Aficierius kalba in karei

SZIADIENINE FLAPERKA. t
Vyras in savo moteria:—Už- 

draudžiu tau rustai, kad ne- 
drysltumei duoti sau nubafoyt 
[nukirpt] plaukus. Ar supran
ti mane ?

Motere:—Ana ve, ar tu man 
uždrausi ? O ar tiui manes klau
sei pavelinimo, kada (pradėjai 
plikti. į..

......................................................... ...................................  • • • •<...........................;
11— Mano kariszka ar jureiviszka tarnysta buvo .................... ............................................

(szalis)
/ .................... .......................  Nuo.............................. . iki ................................

(kokiame skyriuje) (laiko) (laiko)
12— Asz praszau............. (have)............... pirmu pilietybes popieru Jung. Valstijose.

neprasziau ...... (have not) ......... Aplikacijos laikas....................
j Pirmos pilietybės popieros gautos.................................... . ...............................................

z (laikas) (Numeras) (Miestas) (Valstija)
f Padaviau praszyma del natūralizacijos..............................................................................

(laikas)1 (Miestas) (Valstija)
13— Asz turiu sekanezias pažymėtas gimines gyvenant Jung. Valstijose:

Tęva (us).............Vyra.ar Žmona.... • Vaikus............. . ....................................
(nei viena, viena (Taip ar ne)> (Skaitliu)
ar abu)

14—Asz buvau............. suaresztuotas ar apskustas ar nubaustas už koki prasikaltima
nebuvau............. (arba prasikaltimus). Tie prasikaltimai buvo:

( Už ka Suaresztavimo Diena Suaresztavimo Vieta Kaip dalykas
užbaigtas

V•.....  I ••••••••••••••••«<•

15—Per pastaruosius 5 metus asz............................
j buvau (have Ibeen)

f nebuvau (have not been)
oficialas ju, ar darbininkas už) organi
zacijas, atsidavusias pilnai ar isz dalies 
savo intekme pastūmėti ar remti sveti- 
mos valdžios politiszka veikla, vieszus 
santikius, ar viesza nusistatymą (po-

/ licy) .................... .............. .................. .. .......

nariu ir veikiau in (arys ju,

MERGINA NUŽUDYTA IR 
SUDEGINTA.

New York. — Matyt kad pir
ma buvo subjaurinta po tam 
nužudinta ir gerai apdeginta 
1 i t _ ..

mergina likos surasta ant tusz- 
ezio lo’to B'ath Beach, Brookly- 
ne.

Palicija isztyrinejO' buk tai 
yra lavonas patogios 19 metu 
merginos Friedos OĮsen, kuri

A 3jM'

dirbo ligonbuteje. Badai žadin
tojas ja nužudė ir nunesze in 
taja vieta, aplaistė gazolinu ir 
uždegė. Lavonas buvo baisei 
apdegintas. ■
SKAITYKIT! ‘SAULĘ’ PLATINKITI

Svarbus Praneszimas 
In Musu Skaitytojus 

Kanadoje!
Aplaikeme žinia nuo paczto, 

kad visi laikraszczei czionais 
Amerike turi mokėti Kariszka 
Padotka arba kaip tai vadina
ma “Canadian War Tax,” ku
rie siuntinėje laiikraszczius in 
Kanada, ant ko reikia tam tik
ros markes.

Todėl, iszdavysta “Saules” 
yra priversta padidint prenu
merata nuo $4.50 ant $5.00 ant 
meto. Ne yra tai miuisu kalte, 
tiktai Kanados valdžios kuri 
uždėjo ta padotka isz priežas
ties kares.

Todėl, meldžeme Kanados 
skaitytoju, kuriu laikas da ne
pasibaigė prisiunsti da 50c., 
prie metines prenumeratos o 25 
centus prie puses metu prenu
meratos del kariszkos padotkos 
markes.

“Saules” Iszdavysta.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 1 Geriausia Ambulance — 
patarnavimas s z i o j Ji 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar Ac 
nakti. Visada turi pil- jF 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- IĮ 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 11 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

I Union National Bank l 
{ Kampas Main ir Centre St. | 
| MAHANOY CITY, PA. j




