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Pasirengiąs Ant Nevidono

Szitas Angliszkai kareivis atkanda knata nuo granatos 
suspaudęs dantis ant priėmimo nevidono ir pasirengiąs 
mesti ja kada tasai prisiartintu prie jo.

Isz Amerikos
NAMINISjALTYS

ĮSZ TIKRO ATSITIKIMO 
KURIS ATSITIKO LIETU-

į VISZKOJE SZEIMYNOJE

Wilkes-Barre, Pa. — Žmo
gelis vardu Vincas R..., gy
vendamas czionais, apsipaczia- 
yo asztuoni metai adgal, pergy
vendamas tuos metus laimin
gai -su savo prisiegele, susi
laukdami du patogius ir svei
kus sūnelius; dirbo abudu sun
kei, susiczedino suvirszum sze- 
iszis tukstanczius doleriu, pir
ko automobiliu, gyveno laimin
gai ir sutikime ir rodos jau nie- 
go daugiau nereikejo prie savo 
laimes.

Savo paeziule, Rože, mylėjo 
ir guodojo, manydamas kad 
teisingesnes už ja nesiranda 
ąnt svielto nes buvo ant pažiū
ros pilna dorybes, gera gaspa- 
d.ine ir rūpinosi savo vaikeleis 
Ir vyru.
į Bet vėlnes nemiega kur gy
vena laimingai vedusios poros, 
(lojo szetono užduotis yra su- 
jdraskyti meilingas ir sutinkan- 
įczias poras.
i Žaltys pagundė dora motore 
jkaip pagundė Jeva Rojuje bet 
tuomi žalcziu buvo pavidale 
[burdingieriaus, Antano S..., 
žmogus lėto ir tykaus budo, jo 
pasielgimas namie nedave su
prasti kad po jo kailiu talpin- 
Įtusi apgavinga duszia Judo- 
isziaus ir negalėtu būti szeimyn- 
Įardis ir bob-vagis.

Kartą taip atsitiko, kada to 
Įburdingierius ir gaspadinele 
Visai nesitikėjo, kada vyras, 
jsugryžes netikėtai namo, užti
ko žalti gundant Jėvute, užtik
damas juos nepadoriam pade- 
įjime.. <

Ka turėjo daryt tokiam atsi
tikime Vincas? Kitas žmogus 
butu toki szuni padejas ant vie
tos bet szis nenorėjo sutepti 
krauju savo rankas per žudins- 
ta — iszvare burdingieriu kaip 
pzuni lauk. Ant rytojaus jo mo

tore apleido pastogia vyro kur 
per asztuonis metus laimingai 
gyveno — iszejo paskui prie- 
laidini ir apsigyveno pas ji’

Teismas likos užvestas ant 
persiskyrimo nes vyras turėjo 
gana didele priežastį ant to. 
Taipgi bus nusprendimas apie 
padalinima turto.

Ir (kokia bus isz to pasekme# 
Advokatai paims viską. Žmo
gelis neteko vaiku ir turto. Bet 
kaip ant Ito žiūrės vaikai kad ju 
mylima motinėlė perženge ru- 
bėžiu dorybes? Kokia bus ju 
paguodone del tosios ju gim
dytojos kuri prižadėjo isztiki- 
mysta del savo vyro prie alto
riaus? Ar tieji sunelei daeja in 
protą iguodos ja ar paniekinės 
ja prilyginant ja purvui baloje • 
isztvinkumo?

Vyras pasiliko ant senatvės 
be pastoges, paczios, vaiku ir 
turto!

Taigi, Lietuvoje padaro daug 
blede arkliavagis o czionais 
Amerikoje burdingieriai ku
riuos gaspadorius priglaudžia 
manydamas kad jam už tai bus 
dėkingi. Bet kur tau! Suardo 
szeimyna arba iszbega po vel
niu su svetima motere, palikda
mas vyra dideliam nubudime, 
rūpestyje ir varge, kuris tan
kei paskandina savo rūpesti 
stiklelyje, pasilieka girtuok
liu arba dingsta žmoniems isz 
akiu.

Szis atsitikimas yra tikras 
nes aplaikeme graudinga laisz- 
keli nuo to žmogaus kuris szia- 
dien gyvena kur ten Ohajui ir 
mums danesze apie savo nelai
minga gyvenimą kurio priežas
tim buvo burdingierius... žal
tys.

Daug panasziu atsitikimu 
turime sziadien Lietuviszkose 
szeimynose o tuom kalta gas
padinele kad neturi savyje 
tvirto budo ir neduoda su puo
du per snuki tokiam gundyto
jui kuris lenda prie ju.

ANGLIKAI NUSZDVE 185
VŪKISZKUSJRDPLANUS

Anglikai Neteko 25 — Baisus 
Ugninis Reginys Mieste

PER JO TARPININ- 
KYSTE SUJUNGTA 

22,000 PORELES

PATS MIRS SBNJAUNIKIU

KARALIAUS PALO- 
CIUS PATAIKYTAS

London. — Szimtai Vokisz- 
ku bombiniu eroplanu atlėkė 
kaip sakalai ant miesto Londo
no, numesdami szimtus bombų 
ant miesto su baisioms pasek
mėms, užmuszdami daug žmo
nių ir padarydami milžiniszkas 
bledes. Viena bomba nukrito 
ant karaliszko palociaus bet 
mažai padare bledes. Pristovos 
likos sunaikintos, daugelis na
mu ir kariszku magazinu taip
gi sunaikinti. Vienas isz Vo- 
kiszku lekiotoju pats numeti- 
nejo bombas ant miesto ir palo
ciaus bet likos nuszautas per 
Anglikus. Lekioto j as nukrito 
su paraszutu bet užsimusze ant 
vietos nes paraszutas buvo su
draskytas. Badai Anglikai nu- 
szove net 185 Vokiszkus ero- 
planus o patys neteko apie 25 
eroplanu.

Anglikai baisei supliekė Vo- 
kieczius Egipte prie Libijos ru- 
bežiaus. Italai panesze dideles 
bledes.

Vokiecziai kerszina kad in
dės savo visas spėkas kad pri
versti Anglikus ant pasidavi
mo nes kitaip juos isztrems nuo 
virszunes svieto bet Anglikai 
yra tvirtais kad tai tiktai Vo- 
kiszkas “blofas” ir pasirengi- 
neja ant priėmimo Vokiecziu

Washington, D. C. — Prezi
dentas iszszauke 60,000 tautisz- 
kos gvardijos ant kariszkos 
tarnystos. Tieji kurie turi nuo 
21 lyg 35 metu bus registruoti 
ir paimti in kariuomene. Regis
travimas prasidės nuo 15 Ok- 
toberio ten kur balsuojama lai
ke rinkimu. Tiktai Ameriko- 
niszki ukesai bus registruoja
mi.

ŽINUTES

Washington, D. C. — Pirmi
ninkas kongreso Bankhead, 
Demokratas, 66 metu, mirė Ne
dėlioję. Apie 66 kongresmonai 
su prezidentu iszkeliavo in Jas
per, Ala., kur atsibuvo jo lai
dotuves.

Boston. — Smarki viesulą 
perejo per Nauja Anglija, pa
darydama daug bledes ir daug 
žmonių žuvo.

§ Amerikoj randasi neit 20 
tukstancziai visokiu kompani
jų kurios daro bizni per paczta 
už $2,000 kas minuta.

§ O kad dabar szaukia’vy
rus in kariszka tarnysta, kriau- 
czei turės pasiūti mandieras 
del tuju vyru ant ko sunaudos 
kas minuta po deszimts mastu 
c eiki o.

BAISI EKSPLOZIJA

Dirbtuve Parako Ir Di
namito Iszleke In 
Padanges; 50 Žmo
nių Užmuszta, 150 

Sužeista

Kenvil, N. J. — Hercules 
Powder kompanijos parako 
dirbtuvėje invyko baisi eks
plozija kuri sunaikino keletą 
szios kompanijos invairiu pa
statu ir visa dirbtuve. Eksplo
zija invyko darbp laiku todėl 
nemažai darbininku nukentė
jo. Nors iki sziol dar nepatirta, 
kiek darbininku sprogime žu
vo bet spėjama Jęad žuvo tarp 
31-50 žmonių ir keletą szimtu 
sužeista. Eksplozija buvo tokia 
didele kad ji buvo jaucziama 
net 150 myliu tolumo. Visoje 
Kenvil apylinkėje isz namu isz- 
byrejo langai ir stiklai sužeidė 
keliolika žmonių.

Hercules parako dirbtuve 
vėliausiu laiku gamino 'be-du- 
mini paraka Amerikos Suv. 
Valstijų amunicijai, taip pat 
keletą tukstancziu tonu para
ko Anglijai. Spėjama kad sa- 
botažninkai susprogdino dirb
tuve beit dirbtuves savininkai 
ir ekspertai sako kad kol kas 
jokiu sabotažo žymiu nesuras
ta. Reikalą dabar tiria Ameri
kos valdžios ekspertai.

Szi parako dirbtuves eksplo
zija yra didžiausia Amerikos 
istorijoje. Nuostoliu bus pada
ryta už (keliolika milijonu dole
riu.

Bade Savo Vyra Su 
Ilgu Videlcium

Manchester, Ind. — Laike 
perklausymo Mrs. Evelinos 
Parsons, kuri jeszko persisky- 
rimo nuo savo vyro, tvirtinda
ma buk jis ja skaudžiai supla
kė, moterele prisipažino buk ji 
ant to užsitarnavo. Kada ja 
apimdavo pasiutimas, užklup
davo ant savo vyro su ilgu kuk- 
niniu videlcium ir badydavo ji 
ant viso kūno, daužė ant jo pli
kes torielkas ir laistė karsztu 
vandeniu.

Sudžia iszgirdes toki iszpa- 
žinima moterėles, davė vyrui 
persiskyrimą o ne moterei. Vy
ras padėkavojo sudžiui ir varg- 
szas isz džiaugsmo net apsiver
kė.

New York. — Henry Cassa
dy, agentas sujeszkojimo mote
rių del vyru ant suėjimo in po
ras, likos surastas negyvu savo 
ofise. Cassady sakėsi už gyvas
ties buk jis, būdamas agentu 
sujeszkojimo moterių del vyru 
ir vyrus del moterių ant apsi- 
vedimo, per savo laika, suvede 
22 tukstancziu poru. Isz to da- 
sidirbo gana puiku turteli her 
buvo pats nevedes ir nežine ai
tu ri kokiu likusiu giminiu ar 
ne.

“Mister Grover” Buvo 
Motere

New York. — Laike tyrinėji
mo staigios mirties “Preston 
Grover,” daktarai persitikri
no kad tai buvo motere o ne vy
ras. “Grover” nuo ilgo laiko 
dirbo vienam isz czionaitiniu 
koteliu už lekaju, rūkydavo 
paperosus, gere alų ir gana 
malszei pasielginedavo. Tikros 
pravardes tosios moteres neda- 
žinota nes jokiu davadu pas ja 
nerado. Isz kur ji pribuvo, taip
gi nedažinoita bet nekurie yra 
tosios nuomones 'kad tai turėjo 
būti Vokiszika sznipe kuri isz 
dideles baimes mirė szirdies 'li
ga, skaitydama daug apie Eu
ropine kare.

Puikei Apdovanotas 
Už Suradimą Pinigu

Berwick, Pa. — Howard Be- 
vilacqua yra tosios nuomones 
kad Iteisingysta vis yra geru 
daigiu bet kaip kada mažiau 
apsimoka. Howard dirba ežio- 
naitineje spaustuvėje ir ana 
diena lankėsi New Yorke, su
rasdamas maszna kurioje rado
si $2,000 bondais, 53 dolerei pi
nigais ir money orderis ant 100 
doleriu. Kada sugražino masz
na del tūlo advokato kurio ad
resą rado masznoje, tai jam už 
jo teisingysta padovanojo 25 
centus už sugrąžinimą pinigu. 
Howard praleido deszimtuka 
ant boso ir penktuką ant tele
fono ir jam pasiliko tik deszim- 
tukas už sugrąžinimo mažo tur
to.

Norints Jis Ranku Ne
turėjo, Bet Motere Nuo 

Jo Daug Nukentejo

Pittsburgh, Pa. — Norints 
Adomas Petrovicz neturi abie
ju ranku, kurias jam nutraukė 
eksplozija dinamito, keli metai 
adgal bet savo moterele tankei 
suplakdavo gana skaudžiai ir 
likos už tai paszauktas in suda. 
Motere apsakė, sudžiui kad jos 
berankis vyras ja tankei su
pliekdavo bet kokiu budu ta
sai berankis tai dare, tai neda- 
žinota.

Nepaprasta Vieta Pa
slėpimo Pinigu

Madison, Wis. — Roy Pen- 
derson, alėjas ant mokslo in 
Nedeldienine mokykla ant ti- 
kejimiszko mokslo, nepapras
tai pradėjo kasyti savo pe- 
czius. Daraktorka patemino 
vaikiuką kasant peczius ir ant 
galo negalėdama nukenslti tai, 
paszauke kita daraktorka ir 
pradėjo tyrinėti niežima pe- 
cziu. Nurėdė Roy ir labai nusi
stebėjo kada pamate prisegta 
pundeli ant vaiko pecziu ku
riame radosi 900 doleriu 'bu- 
maszkose.

Vaikutis apsakė daraktor- 
kai del ko nesziojo pinigus ant 
pecziu. Tėvai būdami baimėje 
kad banka nesubankrutytu ir 
bijodami pinigus laikyti na
mie, indejo in krepsziuka ir 
pririszo vaikui ant pecziu, ma
nydami, kad pas vaika niekas 
nejesakos pinigu. Daraktorka 
patarė tėvams indeti pinigus 
in banka ka jie ir padare.

Daugelis Žmonių Mate 
Nepaprasta Apsireisz- 

kima

Indianapolis, Ind. — Pa
veikslas Szv. Motinos Dievo su 
Kūdikiu ant ranku, iszrodantis 
kaip miglos prie amžinos szvie- 
sos, davėsi matyt prie altoriaus 
czionaitineje Szv. Augusto Ka- 
talikiszkoje bažnyczioje, kuri 
mate szimtai žmonių.

Katalikai, Protestonai, Žy
dai ir kitu tikėjimu žmones re
gėjo taji apsireiszkima ir visi 
užtvirtino jo teisingumą. Pa
veikslas pradeda po valandėlei 
isznykti kaip miglos. Kokiu 
budu tasai reginys pasirodo tai 
da neisztyriineta.

§ Valstija Massachusetts 
iszdirba rūmo įkas minuta po 
du galonus arba puse tiek, kiek 
iszdirba visos distilacijos Ame
rikoj.

NORĖJO SURAMINT 
VYRA

BBT VYRAS RAMINO 
KITA. 
■

Peoria, Ill. — Kada jos vyro 
meile pradėjo užgesti, Dora 
Kebus nupirko jam reidio 
idant galėtu save pasilinksmint 
i r sėdėtu namie, taipgi pirkinė
jo jam gerus drabužius ir davi
nėjo keliolika doleriu ant pra
leidimo nes jis per ilga laika 
nedirbo o ji turėjo užsiėmimą, 
restauracijoj bet vyras nebuvo, 
isz to užganadintas. Vietoje 
nusiramint ir paeziule glamo- 
net ir būti jai už tai dėkingas, 
tai tasai rakalis linksmino ir 
ramino paezia ikito vyro.

Dora dirbo per dienas res
tauracijoj o kada ji iszeidavo 
in darba tai vyras pasiszaukes 
savo patogia kaiminka pa- 
linksminejo ja su reidio ir gla
monėjosi pakol juos abudu’ 
karta paeziule užtiko meilin
gam glėbyje. Žinoma, buvo 
draskymo veidu ir peszimo 
plauku ir ant galo moterėles 
stojo sude bdt vyras pasiėmęs 
savo krepszi po pažasezia, isz- 
dume in platu svietą palikda
mas paeziule ir savo mylima.

Pardavinėjo. Stebuk
lingus” Maudymus

Po 25 Dolerius

Bay City, Mich. — Kas no
rėjo iszsimaudyt viena syki 
“ stebuklingoje’ ’ maudynėje 
tai turėjo užmokėti 25 dolerius 
del Mrs. Ray Harkness kad bū
ti iszgydintu nuo visokiu ligų 
ir priepuoliu. Tokiu budu toji 
iszmintinga misiuike iszgavo 
nuo visokiu kvailiu apie penkis 
tukstanezius doleriu. Motere 
butu darius bizni ir ant toliaus 
bet jauna mergaite, Joy Jack- 
son, iszdave “stebuklinga dak- 
tarka” palicijai kuri areszta- 
vojo apgavike ir pastate po 
kaucija.

Mergina sake buk moterele 
Harkness ja paguldė in mau
dykle aplinkui kuria stovėjo 
kelios uždegtos žvakes. Laistė 
ja su vandeniu ir barstė kokius 
raganiszkus miltelius murmė
dama sau po nosia nesupram 
tanezius žodžius už ka turėjo 
užmokėt 25 dolerius o kada gy
dymas nieko neprigialbejo Joy 
spyrėsi sugrąžinimo pinigu o 
kada motere nesugražino jai 
pinigu, pranesze apie tai pali
cijai.

14 Žmonių Žuvo, Kada 

Sugriuvo Stogas

Meksiko Miestas, Meksika. 
— Keturiolika žmonių likos už- 
muszti miestelyje Montmero- 
ies, artimoje Monterey, kada 
sugriuvo stogas krutamuju pa
veikslu teatrelyje, užmuszda- 
mas iketuriolika žmonių ir su
žeista dvideszimts.

Veže Mirusi Tęva Na
mo; Pats Mirė

Kelione

Middlebury Vt. — George 
Bergman, 43 metu, mirė szir
dies liga ant trūkio kelionėje in 
czionais su lavonu savo tėvu, 
kuris mire Brooklyn®. George 
drauge su savo sesere veže mi
rusi tęva namo ant palaidoji
mo. Sunu ir tęva palafdojo viė- 
nam kape. . .
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Kas Girdėt
gi*u} t . . Sukaks Jai 35 Metelei

| Tieji, kurie turi automobi
lius, ne yra priversti gyventi •
miestuose bet gali pirkti ar pa-■ z

|sistatyti sau stubele artimoje ||gHr >
. miesto ir važiuoti prie savo už- ygįjĮHB j ' i
, siemimo. Gyvendami užmies-
jtyjeant szviežio oro, taipgi yra ĮMME 
turtingais sveikatoje. vi

I Geras pavyzdys buvo in\ek- 
mc ant kilu ir neužilgio prie- /Ite y i
szinmkai tuju “velmszku ve- 
žimu” pasiliko jū prieteliais ir SgSHK

,patys pirko automobilius. 7 -
Dirstelėkite sziadien ant lan- Į J ' I

TAUTINES SROVES! l
minnio aik amaciio*s buriu iszJ

SEIMAS

Motere, kokia ji nebutu, ar 
tai turtinga ar varginga, sena1 
ar jauna — vis yra motere. Ir 
nuo pat pradžių svieto likos pa
skinta. kad vyras ja guodotu. 
Nėra bjauresnio daigto kaip 
matant vyra paniekinant mo
tere.

Motere, nors butu bjauriau
sia. ar nupuolus, turi savyje ka 
toki kas yra szventu, ka tokio ]{0 pr[e difldiu. fabrįku įr ka. 
neiszguldomo... Motere yra svklu 0 pamatysite kiek tai 
motere ir visados tokia pasiliks ldarbininku a,t važiuoja in dar- 
o ne kaip poetas Kiplingas pa- bus su automobileis, kurie ne-1
sake: “Gera cigaras yra geru 
laikymu.” ...

Praeita sanvaite, miestelyje 
Culver, Mich., likos surastas 
lavonas 87 metu moteres, Mrs. 
Rose Watkins, jos name, ant 
kurios surasta 10 tukstancziu 
doleriu pinigais ir 20 tukstan
cziu doleriu 'bankose.

Toji motere vargo per dau
geli metu, gyveno kaip didžiau
sia ubage, su niekuom neužsi- 
duodavo ir ant galo varge mi
re. Ir kaip prisidave pinigai 
mirusiai?... Skupuolei visados 
taip mirszita.

turėtu darbu jeigu turėtu eiti 
peksti kėlės mylės arba važiuo
ti isz kitu miestu in darbus. 
Yra tai geriauses davadas kad 
iszrastas automobilius nepasi
liko priežastimi subankrutini- 
mo bet turtingumo ir atnesze 
žmogui daug gero.

Sztai žymi aktorka, Greta 
Garbo, Szvede, kuriai sukaks 
35 metai, 18 Septemberio ir 
sziadien ji džiaugiasi kad gy
vena Amerikoj nes jos tėvy
nė likos sudraskyta per Vo- 
kieczius. Loszia ji žymias ro
les krutumuose paveiksluose.

Williamas Halaburdo, 42 
metu, bedarbis žmogus išz Pon
tiac, Mich., kuris dirbo auto
mobiliu fabrike, susilaukė ne
tikėtos bėdos.

Da taip nesenei vargingas 
Willimukas, kuris turi paezia, 
szeszis vaikus ir dideli morge- 
cziu ant savo stubeles, neteko 
darbo.

Ana diena, kada pabudo isz 
miego, negiliukis jo da buvo 
didesnis nes tasai garnys, ku
ris niekados netinginiauja, at
nešto po jo pastogia dvi dukre
les ir viena sundli.Dabar turės 
jis maitinti net devynes bur
nas. Bet apie tai niekam ne
skaudės galvos kaip tik vienam 
Williamui ir jo pacziulei. Mies
tas davė jam paszialpa.

Mieste Teaneck, N. J., 55 me
tu amžiaus George Jeanning li
kos sukandžiotas per pasiutusi 
szuni. Gydymas nepagialbejo 
ir reikėjo ji nuvežti in ligonbu- 
tie. Kada ligoni nuveže, atva
žiavo jo moterš ji atlankyt ir 
pabucziavo. Dabar ir moterele 
gavo pasiutimo liga. Todėl bu
vo tai tikras pasiutisžkas pa- 
bucziavimas.

Po mitozini Samuelio W. Ni- 
cholsono, milijonieriaus, — pa
sirodė kad jis paliko savo tar
nui milijoną doleriu. Gimines 
užvedė skunda priesz tarna 
tvirtindami kad Nicholson bu
vo nesveiko proto ir tarnas pa
sinaudojo isz jo beprotystes. 
Bet sūdąs pripažino tarnui tą
jį .milijoną doleriu. Dabar tar
nui nereikės tarnauti, tik kiti 
jam patarnaus.

Gali daugelis sziadien atsi
mena kaip tai žmones prana- 
szavo kad automobiliai prives 
žmones prie įsu'bankrutiilijttio ir 
.ubagavimo. Kupcziai, bankie- 
rei, kunigai ir kiti paniekinėjo 
taji “velniszka iszradiiha,” 
kalbėdami pamokslus priesz 
automobilius ir raszydami mi
lijonus žodžiu paniekinimo to
jo “kvaitaus” iszradimo.

Taip, kada automobilius li
kos iszrastas, mažai ji kas ga
lėjo nusipirkti nes varymas 
jo daug kasztavo, gazolino su
degindavo daugiau ne kaip 
trys sziadieninei automobilei 
ir taip greit ne ėjo o užlaiky- 
mas buvo brangus.

Bet visi tieji riksmai ir pa
niekinimai nuėjo ant niek ir at- 
stiko prieszingai. Automobi
lius sziadien yra kasdien dau
giau naudojamas o subankru- 
tinimu tarp automobilistu vi
sai negirdėt. Beveik kožnas tu
ri sziokia tokia maszina ir tu
ri pinigu. Skaiitlis žmonių tu- 
rineziu automobilius pasididi-. 
pa su kbžna diena.

Pažystame daugeli automo
bilistu ir žinome taipgi kad 
kožnas isz ju turi bankoj dau
giau pinigu ne kaip turėjo 
priesz pirkimą aūtomobiliaus.

Sziadien, progreso laike, 
žmogus turintis savo maszina 
gali atlikti per diena daugiau 
/biznio, įgreieziau ir pasekmin- 
giau ne kaip darydavo su ark
las todėl jo pelnas padidėjo 
dvigubai, trigubai o gal ir dau-

Visa kalte bado, kokia kabo 
ariib Europos, puola ant Vokie
tijos. Hitleris atitraukė milijo
nus žmonių nuo ukiu, sunaiki- 
ilo tūkstanczius margu užsėto 
lauko, gyvulius liepė iszskersti 
isz priežasties stokos paszaro. 
Ant ilgu metu auginimas gyvu
liu likos sutrukdytas Europo
je. — Tikslas tojo pasielgimo 
bus tas, kad badas ingales Hit
lerį.

Kur dingsta nukritę lapai 
nuo medžiu? Kur dingsta asz- 
aros iszkrite isz verkencziu 
akiu?

Sztai yra jausmingi klausy
mai, prie kuriu galima priskir
ti da viena klausymą : Kas pa
sidaro su plaukais kuriuos nu
kerpa nuo moteriszku galvelių.

Žinome gerai kad musu bo
butes ir prabobutės pyne isz ju 
visokius medalijonus, žiedus ir 
kiltus mylinczius atsiminimus 
praėjusios savo jaunystes. /

Sziadien kitaip atsitinka nes 
viskas tik “biznis.” Ploniausi 
plaukai sziadien yra maiszomi 
su szilkais isz kuriu dirba 
“szilkines” pancziakas. Gal 
nežino patogi moterele, jog tas, 
ka kitados nesziojo ant savo 
galvutes, sziadien neszioja ant 
savo kojelių.

Isz storesniu plauku iszkem- 
sza szienikus ir paduszkas. To
dėl senas priežodis dabar iszsi- 
pildo kad ‘‘ponai ir (tinginiai 
guli ant moteriszku plauku.”

Bet ne taip yra ir biustą tieji 
kurie apie tai raszo.

- Už pinigus, jeigu juos kas 
turi, gali ingyti tiktai neku
rtuos dalykus. Svarbesnius 
daigtus žmogus gali ingyti tik
tai per savo-darba ir pasisten
gimą. — Tuom paežiu keliu ga
lima daeiti ir prie dideliu tur
tu.

Už pinigus galima pirkti lai
vakorte bet už juos negalima 
pirkti akiu idant matyti milži- 
niszkas mares ir gėrėtis gamta.

Už pinigus galima pirkti ge
ra knyga ir puikius paveikslus 
bet negalima pirkti iszminties 
ir supratimo.

Už pin|6skožnas gali nusi
pirkti sau narna, rakandus ir 
maišia bet negali nusipirkti 

• prieteliu kurie gėrėtųsi- tuom, 
ka tu turi ir džiaugtųsi isz tavo 
laimes.

Už pinigus gali pirkti pata
rimą daktaro bet negali pirktis 
del saves gero budo ir drūtos 
valios idant eiti pagal taji pa
tarimą.

Daugeli tuju dalyku, kuriuos 
galima pirkti už pinigus — ga
lima aplaikyti ir be pinigu. 
Knygas galima aplaikyt kny
gyne dykai. Daktariszka pata
rimą ir kaip galima sveikai gy
venti gali kožnas aplaikyti. 
Kelione in Europa ir mažti 
kasztuoja jeigu važiuosi tre 
ežia klasa arba dirbsi ant laive 
ir 1.1.

Gyvenime žmogus gali viską 
dastoti su iszminczia, mokslu 
ir sunkiu darbu. Bet daug yra 
dalyku kuriu žmogus negali 
pirkti už jokius pinigus ant 
szio svieto. .

/‘Many mylimiausia,” — ta- 
ye Adomas in savo Jevute, — 

kito/moteres, iszskiriant ta
vęs, nemyliu. ” — Dabar kož
nas “Adomas” panaszei kalba 
in savo išbrinktąją “JeVa.” 
Bet ar tai teisybe? Juk tada 
buvo tiktai viena Jeva o szia
dien ju randasi milijonai.

Isz Albacete, Iszpanijos, da- 
nesza buk aplinkinėje Alcaniz 
likos nužudytas asztuoniu me
tu vaikutis, per raganių, kurio 
krauja ketino duoti džiovinin
kui kad pasveiktu. Nelaimingo 
vaiko lavona surado užkasta

Daugeli kartu galima skaity
ti, magazinuose būk žmogus už 
pinigus gali gauti ko tik užsi
mano ir kad laime sziame gy ve
nime priguli tiktai nuo sukro- 
virno didelio turto.

Ph i 1 a d elp b i a, P a .—Am e r ik o s 
Lietuviu Tautines Sroves 
mas Rugsėjo 1 ir 
Lietuviu Muzikaleje Salėje su
bendrino tautini veikimą ir in 
steigė Lietuvos Nepriklauso
mybes Fondą. To fondo vy
riausias tikslas yra rinkti au
kas ir sukelti pinigu remti Lie 
tuvos Nepriklausomybes at- 
steigimo idėja, Amerikoje. Sei
me dalyvavo 95 dalyviai.

Neorganizuotoji tautininku! 
grupe insteige Lietuviu Ameri- 
kiecziu Tautininku Sanjunga, 
vėliau visos sroves: Tautinin
kai Konservatai, Tautininkai 
Liberalai, Sandariecziai ir kiti 
nutarė subendrinti savo veiki
mą ir pasižadėjo vieni kitiems- 
talkininkauti.

Seimo metu vienbalsiai pri
imta deklaracija, kurioje pa- 
reiszkiamas griežtas protestas 
priesz SSSR apgaulinga ii 
smurto keliu užėmimą Lietuvos 
ir kitu Pabaltijo valstybių. Tai- 
pat priimta eile rezoliucijų lie- 
ezianeziu musu politiniuis ir 
ekonominius reikalus. Nutarta 
įsubendrinti veikimą ir kovas 
su už nepriklausomybes kovo- 
janeziu kitu Europos valstybių 
jnstaigom'is ir žmonėmis

Seimas vienbalsiai pasižadė
jo remti visa Tautine Ameri
kos Lietuviu Spauda, jos orga
nizacijas ir kitas kultūrines in- 
staigas, kaip TMD ir t. p.

<
Neorganizuotie j i 
Susiorganizavo.

Amerikos Lietuviu Tautines 
Sroves Seimas prasidėjo Rug
sėjo 1 d., 2 vai. 30 min., po pie
tų, baigėsi Rhgsejo 2 d., 6 vai., 
vakare. Seimą atidarė rengi
mo komisijos pirmininkas S. 
Tvaranaviczius, kuris pakvietė 
sugiedoti Lietuvos ir Amerikos 
himnus. Giedojimui vadovavo 
p-le Auisevicziute isz Philadel- 
phijos ir Aleksa Vasiliauskas 
isz Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Amerikiecziu Tau
tininku Sąjungos posėdžiams 
vadovavo Juozas Sagys isz 
Brooklyn, N. Y., sekretoriavo 
K. S. Karpius isz Cleveland, O. 
Darbams dirbti pirmininkas 
pakvietė komisijas: rezoliuci
jų — Vincą Traini. Vitali Buk- 
sznaiti ir Vincą Jankauska; 
Spaudos — Joną Valaiti, Vin
ca Ambrozevicziiu ir Albina 
Treczioka; nominacijų — Juo
zą Ginku, adv. K. Jurgela ir 
Prana Narvydą; mandatu ko
misija — Zigmas Jankauskas, 
Prane Lapiene ir inž. Jonas 
Baltus. Jie perskaitė seimo 
dalyviu pavardes. Posėdžiai 
tęsęsi iki Rugsėjo 1 d., 6 vai., 
vakaro.

minihku aklamacijos buriu isz- ■ 
rinktas teisėjas V. Laukaiti.- 
isz Baltimore, Md., vice-pirmi- 
ninkais: Jonas Valaitis, Vitalis 

Bei- j Buksznaitis isz Brooklyn, N. Y.
2 dienomis ir p. Kerszeviczius isz Scran

ton; protokolu sek. Kazys Kar
pius, isz Cleveland, O. Iždi
ninku, adv. Czeledinas, isz Phi
ladelphia, Pa., finansų sekr., 
Ieva Trecziokiene iszNewark, 
N. J., iždo globėjais: Ant. Alek
na', isz Brooklyn, N. Y., ir Bra
zauskas, isz Cleveland, Ohio.

Seimas nutarė iszrinktajai 
Fondo valdybai pavesti suor
ganizuoti Amerikos Lietuviu 
delegacija,, kuri tuoj pasiaustų 
Amerikos Lietuviu atstovus in 
Washington, D. C., padėkoti 
Prezidentui Franklin D. Roo- 
seveltui ir kitiems Jungtiniu 
Valstybių diplomatams už pro
testą priesz Sovietus, del už
grobimo Lietuvos ir kitu vals
tybių.

Seimui prisiunsta daug svei
kinimu, telegramų ir auku. 
Laiszkais atsiunsta $11.00, o 
seimo dalyviu sudėta $58.00.

Seimo laiku sveikinimo kal
bas pasakė: Petras Valiūnas, 
neseniai atvykęs isz Lietuvos; 
Dr. Naujokaitis, taip pat ne
perseniausiai isz Lietuvos at
vykęs, ristikas Jonas Bagocz- 
ius ir eile kitu.

Nepriklausomybes Fondas.
Posėdžiai Amerikos Lietuviu 

vidurines sroves aktualiais rei
kalais prasidėjo Rugsėjo 1 d., 
vakare ir vyko per isztisa Rug
sėjo 2 d., iki 6 vai., vakaro. 
Sziai seimo daliai pirmininka
vo advo. Czeledinas isz Phila
delphijos, padėjėju buvo Jonas 
Grinius, sekre. K. S. Karpius. 
Mandatu, rezoliucija ir spau
dos komisijos perrinktos tos 
paezios.

Vyriausias szio, posėdžio

Seimines Pramogos.
Invyko dvi gražios seimines 

pramogos: Rugsėjo 1 d., ben
dra vakariene, kurioje dalyva
vo apie 150 delegatu ir svecziu; 
ir koncertas Rugsėjo 2 d., Va
karienes ir Koncerto progra
mas atidarė Muzikales Sales 
pirmininkas Griganaviczhis, 
vadovavo Tvaranaviczius. Va
karienėj dainavo p-les Ause- 
vįcziutes. muzikos mokiniai ir 
A. Vasiliauskas. Koncerto pro
grama iszpilde Dainos choras, 
kuriuo vadovauja Mrs. Rogers, 
Koncerte solistai buvo Petra- 
viezius isz Philadelphia, Pa., ir 
A. Vasiliauskas isz Brooklyn, 
N. Y. Seimo rinkti ir jo vardu 
pasveikinimo kalbas pasakė: 
Jonas Valaitis ir Domas Klin
ga. 'Taip pat kalbėjo ir Phila- 
delphiecziu vardu Juozas Tys
liava. Auku ežia Lietuvos Ne
priklausomybes Fondui su
rinkta $20.00. Aukas rinkti 
pirm., pakvietė ponia Lapiene 
isz Long Island, N. Y., ir Grin
iene isz Philadelphia, Pa.

Isz Seime pasakytu kalbu, 
karsztu -diskusijų del metodu 
siekti bendro tikslo ir veikimo, 
paaiszkejo, kad tautines sro
ves visi veikėjai trokszta ben
dro veikimo ir vieno vyriausio 
tautinio kūno, kuris jungtu vi
sas Amerikos Lietuviu Tauti
nes Sroves Organizacijas. Vei
kėjai visi iszvažinejo pilni ūpo 
ir pasiryžimo siekti užsibrėžtu 
tikslu. —Seimo Koresp.,

Jonas Valaitis,

Didelis Cirkusas Ant Svietines Parodos

žvėrių norints sėdi arti juSzitie vaikai nebijo szitu 
kletkos, cirkuse, kuris 
tine j e Iszkilmeje New Yorke, 1940. Yra tai “Didžiausias 
cirkusas ant Svieto,” kuris turi tris ratus ir rodo viso
kius perstatymus kas deszimts minutu. Cirkusas suside
da isz 700 aktorių, žmonių ir žvėrių, ir yra rodomas be pa
liovos tame dideliam perstatyme. Atlankykite Svietiire 
Paroda New Yorke nes užsidarys szi meta ir gal daugiau 
nematysite tokio perstatymo savo gyvenime nes tai yra 
didžiausia Svietine Paroda kokia kada buvo rodoma.

skiene, E. Sinusziene, J. Ra
stenis, P. Lapiene, Vilkas, P. 
Mikalauskas. Viso $58.00

Gauta per laiszkus laike sei
mo: J. Jokūbaitis, czeki, $5.00, 
B.Gramba, cash $5.00, A. Ma
kauskas, cash, $1. Viso $11.00. 
Poseiminese prakabose $20.00, 
isz viso $89.00

Trainys. Isz Bethel, Uonin., 
Tiszkinas. Isz W. Orange, N. 
J., S. Gudas. Isz Detroit, Mich. 
Adele Bokun. Isz Wilkes-Barto 
Pa., K. Demikis. Isz Utica, 
N. Y., P. Aižąs.

V. Ambrozeviczius, 
Seimo Sp. Komisijos narys.

— Kitu pravardžių neteko 
patirti.

tvarte. Žadintojas likos suim- darbas ir tikslas buvo insteigti 
tas. — Iszpanijoj gyvena gal Lietuvos Nepriklausomybes 
tamsiausi žmones tikėdami in1 Fonda, apie kuri burtųsi visos 
visokius brtus, raganas ir veL Amerikos Lietuviui Tautines 
nius, panasziai kaip Airiszei. Sroves Organizacijos. Szio 

Fondo steigimo mintis susirin- 
skaitykit!‘SAULE’platinki?! steigti nutarta. Lietuvos 

----------------—. kuisiu gyvai užgirta ir toki fon-

Philadelphijos Seime Aukavo
Pirmosios aukos Lietuvos

Nepriklausomybes Fondui, su
aukotos seime, rugsėjo 2 die
na, Philadelphijoje:

W. Laukaitis ir Miliunaitis
(keliones auka isz TMD 11 k.) 
$10.00.

Po $5 aukojo:
V. Kerszeviczius, K. Karpi

us, Pivariunas, Fr. Tiszkinas, 
adv. V. Cheleden.

Po $1: Brazauskas, S. Gu
das, V. Andriuszkeviczius, P.
Jaras, P. Binsztonas, J. Ambra- j V. Buksznaitis. 
ziejus, L. Bura, Norkus, S. Ge- N. J., V. Jankauskas. Isz Pi- 
gužis, D. Klinga, J. Valaitis; J.1 ttsburgh, Pa., O. Pivariunas. 
Grinius, Kvietkus, K. Žemaitis, Isz Mahahoy City, Pa., St. Gle- 
Demikis, J. Galutis, O. Kamiu- gužis. Išz Richmond Hill, O.

Philadelphijos Seimo 
Dalyviu Sanraszas:

Isz Philadelphia, Pa.
J. Matulis, J. Grinius, Mot. 

Luisas, K. Žadeika, J. Bago- 
czius1, Adv. C. Cheledinas, J. 
Rainys, S. Tvaranavicziene, A. 
Tvaranaviczius, Z. Jankaus
kas, J. Grigonaviczius, J. Ge
rai, P. Biržys, V. Tvaranavicz
ius', V. Tysliaviene, J. Vaivada, 
A. Janus'zaitis, G. Zakarauskas 
J. Balauiskas ir P. Vainiūnas*

Isz Brooklyn, N. Y.
J. Ambraziejus, Ks. Strums- 

kis, A. Beneris, J. Valaitis, A. 
Vasiliauskas, A. Alekna, D. 
Klinga, P. Mikalauskas, J.Nar- 
vidas, J. Puidokas, J- Andrius, 
Dr. B. Vencius, J. Baltrus, J. 
Sagys, Amel. Sinuszas, J. Gin- 
kus irPr. Narvydas.

Isz Baltimore, Md.
P-nia Milunaitiehe, R. Lau

kaitis, Adv. V. Laukaitis, Adv. 
N. Rastenis, J. Galinaitis, P. 
Jaras ir A. Kurelaitis.

Isz Scranton, Pa.
V. Kerszeviczius, A. Kubi

lus ir A. Januszaitis.
Isz Cleveland, Ohio.
K. Karpius ir J. Brazauskas.
Isz New York, N. Y.
J. P. Jankus, A. Strimaitis ir 

J. Tysliava.
Isz Newark, N. J.
O. Kaminskiene, V. Ambro

zeviczius, A. Trecziokas, L 
Trecziokiene ir V. Andrius_zke- 
viezius.

Isz Worcester, Mass.
A. Stonkus, J. Dvareckas ir 

A. Januszonis
Isz Waterbury, Conn.
J. Žemantauskas ir J. Tarei- 

la.
Isz Jamaica, N. Y.
E. Jurgeliene ir Adv. K. Jur

gela.
Isz New Haven, Conn., S. 

Cvirka. Isz Babylon, L. I. 
Pr. Lapiene. Isz Richmond' 
Hill, V. Trainis. Isz Ozan Park

Isz Hoboken,

k

Pamokinimai Del
Moterių

— Ar žinai motin, jeigu del 
tavo dukreles liepi skaityti ge
ras knygas ir laikraszczius, 
tai tuom gteieziau atpratinsi 
nuo pikto, negu kad su lazda 
draustum dukrele idant iki 
pusiau naktų nesivalkiotu.

— Mergina skaitant geras 
knygas, tai bus kitokios nuo
mones apie -save, apie žmones, 
apie savo darbus ir privalumus 
prasilobina žinystoje ir tan
kiausia pati nuo pikto iszsisau- 
gos ir pati ant svieto duos sau 
paturima

—Tegul dukrele apie tai ne- 
užmirszta, kad apsivyriavimas 
reikalingas bus kitu žinių kaip 
tai mokslas virimo valgio, sint 
del 'saves szlebes ir lepinimo 
audiniu ir ipancziaku,

— Zobova yra ir ‘bus palai
kyta pas visas tautas iuiž reika
linga gyvenimą. Bet tosios zo- 
boveles privalo būtie visada 
cienioja.

- B - CELA=^J

arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
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Klausimai Ir Atsakymai 
Apie Ateiviu Registravimo

Pas viena žymu Vengrijos 
žemvaldį, vardu Lorencą Gati, 
mirė nuo pirmu gimdymu jau- 
na žmona vos pragyvenuis 20 
metu amžiaus. Savaite priesz 
mirti, ji buvo graži, žydinti, 
kaip rože. Visi apverkė be lai-1 
ko įnirusia, palikusia, po savim 1 
sveika kūdiki, kuris augo, ta
rytum rožes pumpuras, in'tek- 
mej gaivinancziu saules spin
duliu. ;

Jaunas naszlys turėjo neišz- 
tekejusia giminaite, kuri mei- 
liai atsidavė slaugyti naszlaiti, 
praliejant ant jo tiek aszaru ta
rytum tai buvo isztikruju jaut
rus pumpuras, reikalaujantis 
drėgmės delei augimo savo.

— Vargszej naszlaiti! kas su 
(tavim bus? — suszuko viena 
karta mielaszirdinga moterisz- 
ke, pažvelgus in naszli viena 
akia: tu sunyksi arba mirsi be 
motinos meiles ir rupesczio.

— Nusiramink, sesute, —ta
re Lorencas Gati — kūdikis 
pas mus neaugs be motinos ir 
jos meiles.

’ — Be moczekos — įtu norėjai 
pasakyti...

— Ne, asz surasiu savO šune
liui tikra motina, gali nesirū
pinti sziuo atveju.

Praslinkus kelioms dienoms 
Lorencas iszvažiayo in Buda- 
peszta, pasiėmęs su savim sunu 
kurio gryždamas neparsiveže 
namo. Kadangi Lorencas buvo 
slaptaus budo ir skurdžius ant 
žodžiu, tai niekas negalėjo da- 
sižinoti kur jis dėjo savo inpe- 
dini.

Vos praėjus trims savaitėms 
gryžus isz Budapeszto, Loren
cas vede prie altoriaus dukteri 
savo ūkio vedejo, jauna gražia 
Barbora-fon-Cegernei. Kaimy
nai jaunavedžio nustebo, krai
pė pecziais ir sznabždejosi tar
pe saves:

— Dabar (tai aiszku kodėl 
naszlaitis paszalintas isz tėvu 
namo! Vargszas kūdikis, kuris 
neturi motinos o tik beszirdi tę
va!

Keliems menesiams praslin
kus net perdaug anksti, kaip 
plepėjo senos bobos — ir ant
roji Gatczio žmona padovanojo 
jam inpedini. Nespėjo gimdy
ve pasveikti, kaip jos vyras ve
la iszvažiavo pasiėmęs su sa
vim nauja-gimi, kuris dingo 
taipgi be pėdsaku, kaip ir jo 
pirmgimis. O kaimynai ir vėl 
pradėjo sukti sau galvas.

— Ka-gi tai galėtu reikszti? 
— neiszmanydami, klausinėjo 
jie vienas kito. — Kuriems ga
lams Gatcziui vežioti savo vai
kus in Budapeszta? — Ar jau 
tik ne intaiso jis juos pas bobas 
fabrikuojanczias aniuolus, sziu 
karaliszku ruimu pristatytoja 
dangui !...

Kol kaimynai sznibždejo ir 
piktažodžiavo Gatczio namuo
se buvo girdima garsus raudo
jimas ir vaitojimas jaunos mo- 
tėriszkes:

— Kur tu dejai mano kūdi
ki? Atiduok man mano sūneli 
kuris kainavo man tiek kan
džiu!...

Bet motinos maldavimas bu
vo veltas. Vyras jos buvo ne
permaldaujamas.

(TOLIAUS BUS)

----------o----------
; - ■ lūžkit'., s\ -'; ■
Valstijų Teisingumo menys nėra piliecziai

10. Ar ateiviai szioje szalyje 
su laikina viza privalo regis
truotis?

Taip, turi registruotis. (Žiu-

SKAITYKIT 
= “SAULE” ■= 
PLATINKIT!

Tuoj atsigryžes ant moteres 
pradėjo rėkti, 

Bet girta bobelė nepatingėjo, 
Greitai priesz kaina užtrepsejo, 

Kelėtia kumszcziu. plikiui už
drožė. 

Veidus su nagais subraižė, 
Isz to visi daug juoku turėjo, 

Katrie tais sorkes regėjo.
Geriau seni, pinigus siunsk pa-

* ■»<*.- j iii* 
ežiai ir vaikam,

O ne tokiom bjaurybėm 
niekszem,

Tada pati ir vaikai tave 
laimins,

Girtuokles bobelės tave ne
daužys, 

Jeigu tasai plikis greitai ne
pasitaisys, 

Tai nuo manės gaus per ausis.
* * *

Kad asz galingu bucziau, 
Per bedarbe kožnam dvasia 

inkvepcziau,
Kad laikraszti skaitytu, 

Po visokias urvas nesi- 
trankytu, 

Bet mažai kas ant to 
neadboja,- 

Sako kad Taradaika ir 
dainuoja, 

Bet man nieko nepadarys, 
Kad ir ant galvos pasistatys, 
Juk ir iszsigerti žmogui 

reikia,
To asz ne kiti nepeikia, 

Kada pede ateina, 
Susitaria in karczemas eina, 

Po tam su paczia vaidus kelia, 
Vaikelius isz miego prikelia, 
Perpykia moteria terioja, 

Visaip ant jos loja.
Prageria viską, nepaiso ant 
, grasžio,
O jeigu pati keliu centu 

paprasto,
Plusta ir visaip keikia.

O ar tau žmogau to reikia? 
Jeigu! tau nuboėta namie sėdėt, 
Ar ndturi vietos kur pasidėt?
■Laikraszti sau užsiraszyk, 
Sau malszia vieta apsirink, ■ 

Pypkelia užsirukyk, -į 
Ir akyvai viską skaityk.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Į davima neteisingu informaci- lias grupes ateiviu, ir kur gali- 
jn?

Pinigine bausme isz $1,000,
ar 6 men. kalėjimo, ar abiejos

! bausmes ir galimas iszdeporta- 
vimas.

23. Ar bausmes paduotos 
klausimuose 21-22 lieczia tėvus 
ir globėjus svetimszaliu vaiku?

Taip. Panaszios bausmes juos 
lieczia (Žiūrėkite klausymus 4,
5 ir 16)

24. Ar ateivis isz anksto gali 
gauti kopija registravimo 
klausymu, kuriuos jis būtinai 
turės atsakyti?

Taip. Isz anksto galima gau
ti isz paszto instaigos blanka 
kuri vadinama “specimen

Jung.
Departamentas iszleido bro- 
sziurele (Angliszkai) klausy
mu ir atsakymu kaslink atei
viu registravimo.

“Szitia brosziurele,” sako p. rekite klausymus 17-40) 
’ j Kari G. Harrison, Ateiviu Re

gistravimo Direktorius, ‘ ‘ yra 
pagaminta klausymu ir atsa
kymu formoj ir stengia duoti 
atsakymus in klausymus apie 
atdiviu registravimo progra
ma. 'Czia surinkta tankiausiai 
paklausti klausymai. Szita bro-jlo registruotis (Žiūrėkite klau- 
sziurele nėr pilnas iszguldineji- 
mas instatymo bet pagamintas 
pagelbeti ateiviams geriaus at
sakyti klausymus. ’ ’

Brosziureles 49 klausymai ir 
atsakymai seka —

1. Kodėl Jung. Valstijų Val
džia registruoja ateivius ir da
ro ju ranku-piiisztu antspauda- 1 
vima?

Todėl, kad Jung. Valstijų 
Valdžia galėtu suskaityti visus 
ateivius szioje szalyje ;— kad 
sužinojus koki tie ateiviai, kur ' 
jie randasi ir kiek nors infor
macijų apie juos.

2. Ar kitos szalys reikalauja 
ju ateivius registruotis?

Taip. Ateiviu registravimai 
yra paprastas dalykas daugu
moj Europos szaliu per daug 
metu.

3. Kas yra ateivis?
Aplamiai kalbant, ateiviais 

skaitosi visi svetimiszaliai, ku
rie nesinaturalizave, kitais žo
džiais, visi kurie neturi piliety
bes certififcatu (antrųjų pilie
tybes popieru) ir tie, kurie ne- 
ingijo pilietybe per kitus. (Pil- 
nesniam paaiszkinimui žiūrė
kite in aficialius patvarkymus 
savo paszte.)

4. Kas privalo registruotis?
Visi ateiviai, nepaisant am

žiaus. Visi nepiliecziai turintie
ji 14 m. įamžiaus ar daugiau, 
privalo patys nueiti ir užsire
gistruoti asmėnisžkai ir palikti 
ju ranku-pirsztu nuospaudas. 
Tėvai ir globėjai privalo inre- 
gisitruoti ateivius iki 14 m. am
žiaus, ju pirsztu-nuospaudos 
nedaromos. Nekompetentisz- 
kus ateivius privalo inregis- 
truofi legalis globėjas ar as
muo, kuris juos prižiuro.

5. Ar ateiviai sulaukia 14me- 
tu amžiaus privalo draugia eiti 
su tėvais ar globėjais kai tie 
juos inregistruoja?

Ne.
6. Ar ateiviai vaikai sulaur 

kia 14 m. amžiaus, privalo re
gistruotis asmėnisžkai?

Taip, begyje 30 dienu; atei
viai vaikai sulaukia 14 metu 
amžiaus patys asmėnisžkai tu
ri insiregistruoti ir palikti ju 
ranku-pirsztu nuospaudas.

7. Ka reikia daryti su atei
viais vaikais, kurie pasiekia 14 
metus tarpe Rugp. 27 d. ir 
Gruodžio 26 d. ?

Patartina, kad toki vaikai 
palauktu pakol pasiekia 14ta 
gimtadieni ir tada patys asme- 
niszkai užsiregistruotu.

8. Ar ilgas apsigyvenimas 
. Jung. Valstijose reiszkia pilie

tybe?
Ne. įSvetimszalis pasilieka 

svetimszaliu pakol jis forma
liai priimtas kaipo pilietis ar 
pakol ingija pilietybe per ki
tus.

9. Ar ateiviai su pirmoms po-
pieroms turi registruotis ir pa- me yTra $1,000., ar szesziu me- 
siduoti pirsztu nuospaudavi- nešiu kalėjimo, ar abiejos baus- 
mui? ___ ____ „__  - „ ___ ____________

Turi registruotis. Toki as- j 22. Kokia yra bausme už pa-. Pasztai kreips atyda in dide- veikimui.

11. Jeigu asmuo tapsta pilie- 
cziu per registravimo laika, ar 
jis privalo registruotis?

12. — Ar pabėgėliai ir pabė
gėliu vaikai turi registruotis ?

Taip. Visi nepiliecziai privd-

symus 4-17-40)
13. Ar svetimszalis vaikas 

naturalizuotu svetimszaliu tė
vu, kurie tapo piliecziais vai
kui būnant nepilnamecziu, turi 
registruotis?

Aplamai kalbant — Ne; bet 
patartina jiems paskaityti ofi
cialius patvarkymus apie tai 
savo paszte).

14. Koks yra stovis buvusio 
Amerikos, pilieczio, kuris pri
slėgęs isztikimuma 
džiai ?

Jis neskaitomas 
piliecziu ir privalo 
':is.

15. Jeigu ateivis serga, na
mie ar ligonbutyje, kaip jis ga
li registruotis ?

Jeigu tas faktas pranesztas 
vietiniam paszte direktoriui jis 
sutvarkys tokio asmens regis
travimą namie ar ligonbutyje.

16. Jeigu ateivis randasi in- 
staigoj, kaip jis gali registruo
tis?

Vietiniai pasztai sutvarkys 
tokiu ateiviu užsiregistravimą. 
Privacziu instaigu oficieriai ar 
užžiuretojai privalo praneszti 
vietiniam paszto direktoriui ir 
jis viską sutvarkys.

17. Kada ateivis privalo re
gistruotis ir pasiduoti pirsztu- 
nuospaudavimui ?

Jeigu ateivis randasi Jung. 
Valstijose Rugp. 27 d. 1940 m. 
ir jis tiki pasilikt vėliaus Gruo
džio 26 d., 1940 m. jis privalo 
registruotis priesz paskutine 
diena. Jeigu ateivis atvažiuoja 
in Jung. Valstijas po Rugp. 27 
d., 1940 m. ir ketina pasilikti il- 
giaus 30 dienu jis turi regis
truotis ir pasiduoti nuospauda- 
vimui priesz iszsibaigima 30 
dienu. To nerei'k daryti jeigu 
jis užsiregistravęs ir nuospau- 
duotas Amerikos konsuliniame 
ofise su iszdavimu vizos.

18. Kur ateivis privalo regis
truotis ir pasiduot pirsztu nuo- 
spaudavimui ?

Bet kuriame antros ar pir
mos kliasos paszte (ar skyriu
je). Nekurtose vietose kitos 
vieszos vietos paskirtos regis
travimui. Jeigu ateivis negali 
atvykti in Oficialiszkai paskir
ta vieta registravimui, jis gali 
kreiptis prie savo paszto, tai 
yra, prie savo apylinkes pasz- 

i to ir jie ta tinkamai sutvarkys.
19. Kaip ateivis gali žinoti 

kad pasztas yra pirmos ar ant
ros kliasos ofisas ?

Paklausdamas paszto direk
toriaus ar pasztoriaus.

20. Ar ateivis privalo regis
truotis prie paszto, kuris ar- 
cziausias jo namu?

Ne. Jis gali registruotis bet 
kuriame registravimo paszte 
Jung. Valstijose.

21. Kokia yra bausme už ne- 
siregistravima?

Už nesiregistravima baus-

kitai val

Amerikos 
registru o-

ines.

ma, pa-sztuosė bus laikomi per- 
kalbetojai tiems, kurie negali 
gerai susikalbėti Angliszkai.

34. Ar ateivis gali pasitarti 
su giminėms ar draugais ar so-

■ ciaie geroves draugyste, kad 
suradus tinkamus klausymus 
in registravimo klausymus?

Taip. Jis gali tartis su kuom 
tik nori. I

35. Pavėlinti ateiviams regis-' 
truotis be eikvojimo laiko, ar 
pasztai bus atdari ilgesniam 
laikui kas dien ?

Taip, kur tik galima ir kur 
vietines aplinkybes pavėlins, 
pasztu valandos bus tinkamai 
sutvarkytos.

36. Ar ateivio priduotos in
formacijos bus laikomos konfi- 
dencialiszkai ?

Ateiviu Registravimo Pasta
tymas parūpina jog visi regis
travimo ir pirsztu—nuospau- 
davimo repordai bus laikomi 
Slaptai ir konfidencialiszkai ir 
bus prieinami tik su užgynimu 
Jung. Valstijų Prokuroro.

37. Ar registruotas ateivis 
gales inrodinti kad jis yra už
siregistravęs ?

Taip. Kortele bus pasiausta 
kiekvienam ateiviui kuris užsi
registruoja. iSzita kortele in- 
rodins jo užsiregistravimą.

38. Ar ateivis, su užsiregis
travimu, tapsta piliecziu?

Ne. Užsiregistravimas jokiu 
badu nelieczia pilietybes stovi.

39. Kiek laiko ima ateiviui 
užsiregistruoti ir paduot pirsz- 
ta-naospaudas ?

Registravimas neturi imti il- 
giaus 20 ar 30 minatu, jeigu 
“specimen form” isz anksto 
bus iszpildyta, pilnai ir atsar
giai. (Žiūrėkite klausymus 24- 
25-27).
• 40. Kas reikalaujama nuo 
ateivio ar nuo svetimszalio vai
ko tėvo ar globėjo po užsiregis
travimu?

Ateiviu Registravimo Insta- 
tymas isz 1940m. reikalauja vi-

■ sus apsigyvenusius svetimsza- 
lius praneszti kiekviena pakei-

> fcima gyvenimo vietos begyje 5
■ dienu po pakeitimui. Kiti atei- 

viai-svecziai, studentai ir kiti
> neinleisti pastoviam apsigyve

nimui Jung. Valstijose — turi 
praneszti ju adresa kas tris me
nesius ar pakeiczia gyvenimo 
vieta ar ne. Atspauzdintas for
mas toms adreso permainoms 
ir raportams galima gauti isz 
bet kurio paszto.

41. Kokia bausme už nepra- 
neszima pakeitimo gyvenimo 
vietos Immigration and Natu
ralization Tarnystei?

Bausme isz $100. ir 30 dienu 
kalėjimo ar abiejos bausmes.

42. Ar ateivis privalo, pra
neszti Immigration and Natu
ralization Service biznio adre
so pakeitima?

Ne.
43. Ar ateiviai Alaskoj, Ha

waii, Puerto Rico ir Virgin Sa
lose turi registruotis ?

Taip. Kaip Jung. Valstijose, 
taip ir te® registravimas bus 
atliktas.

44. Ar Filipinai turi regis
truotis ?

Filipinai Phillipine Salose 
neturi registruotis, bet Filipi
nai Jung. Valstijose kaip visi 
kiti ateiviai, turi registruotis.

45. Ar pasztuosė ateiviai vie- 
szai turės registruotis?

Ne. Paszto direktorius su
tvarkys ateiviu registravimą 
privacziai, ne vieszai.

46. Kodėl ateivis szioje sza- 
lyje nelegaliai invažiaves pri-

Įform.” Ta blanka turi visus 
klausymus. Parsineszkite na
mon, gerai perskaitykite pirm 
negu registruosites.

25. Ar tos “specimen form” 
blankos duodamos už dyka?

Taip. Žmoniems nereikia mo
kėti jokiu pinigu už popieras 
ar patarnavimus sanryszyje su 
registravimu ir pirsztu-nuo- 
spaudavimu.

26. Ar reikia mokėti už re
gistravimą ir pirsztu-nuospau- 
davima?

Ne. Registravimas ir pirsztu- 
nuospaudavimais bus dajroma 
už dyka. Mokėti niekam nerei
kia.

27. Kai ateivis nutaria regis
truotis, ka jis privalo daryti?

a) Gauti klausymu blanka — 
specimen forma — isz bet ku
rio paszto.

b) Iszpildyt ta blanka atsar
giai, namie ar kur kitur.

c) Nusineszkite ©Zita iszpil
dyta blanka in bet kuri regis-

; travimo vieta (paszta) laike
registravimo, tarpe Rugp. 27

■ ir Gruodžio 26 d. (Žiūrėkite 
. klausymus 17-18-19)

28. Ar bet kuris žmogus už 
ateivi gali registruotis?

Ne.
Kiekvienas ateivis 14 metu 

amžiaus ir daugiau privalo re
gistruotis asmėnisžkai (Žiūrė
kite klausymus 5-6-7)

- 29. Ar Ateiviu Registravimo 
Insbatymas lieczia naturali- 
zuotus piliecžius ?

Ne. Tik nepiliecziai privalo 
registruotis.

30. Jeigu Jung. Valstijų ap
sigyvenęs gyventojas abejoja 
apie jo pilietybes stovi, ar jis 
privalo registruotis?

Taip. Jeigu abejojima nega
lima paszalinti per registravi
mo periodą. Registravimas jo
kiu budu nelieczia pilietybes 
stovi.

31. Kaip Amerikos pilietis 
gali ko-operuoti su Ateiviu Re
gistravimo programų ?

Visu szios szalies piliecziu 
pareiga pagelbėt nepiliecziams 
iszpildyti valdžios reikalavi
mus. Jie gali paaiszkinti atei
viu registravimo programa sa
vo draugams — ateiviams ir 
teikti pagelba iszvengimui vi
sokiu nesusipratimu ir nesma
gumu.

32. Kaip ateiviai gali ko-ope
ruoti su Jung. Valstijų valdžia 
sziame reikale?

Iszpildydamas 
form” isz anksto, 
klausymus 24-25); 
truodami kaip tik greit galima 
ir raginti kitus ateivius taip 
pat daryti.

33. Ar ateiviui galima nusi
vesti perkalbę,toja (klumocziu) 
kai eina registruotis?

Taip. Jeigu ateivis nesusi
kalba Angliszkai, jis gali nusi
vesti perkalbetoja. Patartina 
kad perkalbetojas butu savo valo registruotis ir ne palikti 

| szeimynos narys ar draugas, jo dalyka “ kažin kokiam apsi-

“ specimen. 
(Žiūrėkite 
užsiregis-

Kvailiu yra daug Massa- 
cziužeje, 

Kad surastumei kožna 
patamsėję, 

Ypatingai koki ten bekeri, 
Ka suvisai jau proto neturi. 

Karta savo gaspadinele bandė 
pakuteni, 

Ir duona kepti isz miltu 
‘ ‘ patent, ’ ’

Su kiauszineis sumaiszyt, 
Kaip turi maiszyti parodyti, 

Gaspadinele motere ne kvaila, 
Kiauszinius bekeriui mete in 

galva,
Padare jam puiku triksa., 

Isz kiausziniu miksa.
* * *

Kokis tai žmogelis in Pittsbur- 
ga pribuvo,

Niekur ant burdo ilgai ne
pabuvo,

Du metai czion nepraėjo, 
O plikis szesztos vietos 

jeszkojo, 
Gyrėsi visur kad esąs molderis, 

Negali gyvent kaip kokis 
kvailys, 

Nuejas pais viena gaspadine, 
Katroji myli labai degtine, 
Burdo pradėjo klausinėti, 

Kokis burdas, norėjo dažinoti, 
Plikiam ilgai laukti nereikėjo,1 
3a gaspadine su szluota praisa 

skaityti pradėjo, 
Ir tolei davė, kol skriblius 

(truko,
Kad senas plikis priesz kaina 

bego net ruko.
Kaip tik ant kalno spėjo už

bėgti,

Ar apsimoka to-

kiam ateiviui “to take a 
chance?”

Yra visokiu priežaseziu ko
dėl tekis ateivis turi registruo
tis —

a) jeigu jis nesirėgistruoja 
jis papuola po persekiojimu, po 
pinigine bausme ir kalėjimu

b) jo atsitikime, Generalinis 
Prokuroras, sulyg Immigraci- 
įjos Instatymo jam duotos va
lios, negales sulaikyti jo iszde- 
portavima;

c) pavojau stato jo galima 
natiuralizavima; ir

d) jo pozicija kaslirik kitu 
Jung. Valstijų instatymu nėr 
aiszki. Daug svetimszaliu, ku
rie atvažiavo in Jung. Valsti
jas nelegaliai priesz Liepos 1 
d., 1924 m. gali legalizuoti ju 
invažiavima sulyg Rugp. 7 d., 
1939 m. instatymo.

47. Jeigu svetimszalis negali 
atsakyti klausymą ar dali klau
symo, ka jis turi daryti?

Jeigu jis visais budais sten
gė atsakyti ta klausymą ir vis 
negali, tai turi pažymėti 
‘ ‘ don ’t know ’ ’ (nežinau).

46. Kokius klausymus atei
vis 14 metu amžiaus ir daugiau i 
privalo atsakyti?

Ateiviu Registravimo klau
symai seka — ju bus 15

1— Vardas, pavarde, kokiu 
vardu ateivis invažiavo in 
Jung. Valstijas, kokiu kitu 
vardu jis buvo žinomas ar va
dinamas, tėvu varda isztekeju- 
sios moters.

2— Gyvenimo vietos adresa.
3— Gimimo vieta ir diena.
4— Kokios szalies pilietis.

5—V ėdęs ar ne. Rase. , ,
■ , -V 1:

d—Fiziszkas apraszymas—" 
(au'ksztis, svoris).

7—Vieta ir diena paskutinio 
invažiavimo in Jung. Valstijas, 
kaip invažiavo, kaip inleistas. 
Dena pirmo atvažiavimo in 
Jung. Valstijas.

į 8—Kiek metu ateivis Jung. 
Valstijose iszgyvenes ir kaip 
ilgai ketina ežia būti.

9— Užsiėmimas ir darbdavio 
vardas.

10— Narystes klubiuose, or
ganizacijose ir draugystėse.

11— Tarnavimas kokioj ika- 
Tiaomenej.

12— Pilietybes, stovis Jung.
Valstijose (pirmos popieros, 
etc.) ■ i.

13— Artimos gimines Ameri
koje.

14— Kriminaliszkas rekor
das. ,
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15—Priklausymas prie organi- 
zaciju, kurios dirba svetimos 
szalies ar kitos valdžios nau
dai.

49. Kokius klausymus atei
viu vaiku iki 14 metu amžiaus’, 
tėvai ir globėjai turės atsaky
ti?. •

Visus klausymus apart 6-10- 
11-14-15

Po klausymu 9 tėvas ar glo- 
L bejas ihregistruodamas ateivi 
L vaika iki 14 metu amžiaus tu- 
į res paduoti savo varda, adresa 

ir bizni. Po klausymu 12 — in
formacijas apie pilietybini sto
vi vieno isz tėvu, sulyg nurody
mu.

Alien Registration Division, 
Immigration and Naturalizątion Ser. 
Dept, of Justice, Washington. D.




