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Anglij os Karalius Mire
Isz Amerikos

Sostines Sargai

PREZIDENTAS
TRUMANAS
RINKIMUOSE
WASHINGTON, D. C.
Prezidentas Trumanas, nors
buvo pasakęs kad jis nesikisz
in Rinkimu Politika taip anks
ti, sutiko stoti in Prezidento
Rinkimus New Hampshire
valstijoje, sakydamas kad jis
nori paremti gerus ir isztikimus Demokratus.
Rinkimai szitoje valstijoje
bus Kovo (March) vienuolikta
diena.
Nors Trumanas sutiko stoti
in szitos valstijos rinkimus, bet
jis dar vis tyli ir nieko nesako
apie viso kraszto Prezidento
Rinkimus, ar jis stos ir jos, ar
pasitrauks.
Prez. Trumanas sako kad
rinkimai kaip New Hampshirevalstijoje nieko nereiszkia ir
gi tai jis Visa! nepaiso ar jo
vardar
rnc m
va crvt n c* av
Vardas tanai
tenai bus
inraszytas
ar
ne.
Senatorius Kefauver szitoje
valstijoje teipgi stoja in rinki
mus, del Prezidento ir beveik
visi sako kad jis ežia sumusz
Trumana.
Beveik visi Demokratu Par(Tasa Ant 4 Puslapio)

TROKU DRAIVERIAI
STRAIKUOJA
CHICAGO, ILL. — Daugiau
.kaip szesziolika. tukstaneziu
troku draiveriu sustraikavo
reikalaudami didesniu algų.
Daug maisto, kaip visokiu
daržovių ir kitu suges, jeigu
U’, tie draiveriai tuojaus negrysz
in savo darbus ir draivins savo trekus.
■
Szitie draiveriai draivina
tuos milžiniszkus trokus labai
toli. Paprastas darbas tokiam
draiveriai in viena sanvaite
iszvažineti daugiau kaip pus
antro tukstanezio myliu.
Kai kuriose valstijose kom
panijos sutiko pakelti algas ir
draiveriai sugryžo in savo dar
bus, bet dauguma dar straikuoja. ’
Draiveriai reikalauja devy
niolika centu ant valandos
*
■'
. ■
” daugiau, ar jeigu jiems mokatmaisiųo keliones, nuo mylios,
tai tris czvertis cento ant .my* Iros daugiau.
- n'Kai tie draiveriai sustraika
vo, tai nebuvo galima fabri
kams pristatyti daug reikalin
go kariszko tavoro.
Oak Ridge mieste, Tennes
see, atomines bombos fabrikai
buvo priversti uždaryti, nes
trokai nepristatė jiems reikalingo tavoro.
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VAIKVAGIS
KAREIVIS

Jieszkomas Po Visa
Vokietija

.Amerikos Lakunu Sztabas
yra paskelbęs vieszai, kad
sargyba apie musu kraszto
sostine, Vaszingtona, dabar
jau turi greicziausius ir ge
riausius karinius eroplanus,
kurie yra taip padaryti ir
taip paruoszti, kad jie lakai
greitai gali pakilti in padan
ges priesz k et kuri priesza.

Szitie eroplanai gali skristi,
nakczia, per miglas ir per de
besius. Jie taip iszsk irstyti
apie musu sostine, kad jie
gali tuojaus paki.ti in pa
danges isz bet kurio kraszto
ir sustikti priesza ir ji su
stabdyti padangėse, pirm
negu tas prieszas g>aletu prie
musu sostines prisiartinti.

NEŽINOMI EROPLA- 1 New Yor^ miesta susimusze su
NAĮ UŽSIPUOLĖ ANT traukiniu, kuris buvo sustojęs
ant begiu, rieliu del pavojaus
ženklo.
Teisme bus stengiamasi priGal Musu Paežiu
parodyti kad tas pirmojo trauį kinio inžinierius Francis B.
Eroplanai Per
Yentzer buvo in laika perspė
Klaida
tas, kad ant tu rieliu yra susto
jęs kitas traukinys ir kad jam
SEOUL, KORĖJA. — Sze- reikia, greitai sustoti. Bet jis tu
szi eroplanai, kuriu niekas ne ženklu ar neužmate ar nepaisė
pažino, apszaude ir paleido ke ir važiavo visus greitumu kol j
letą sprogstancziu bombų ant užvažiavo ant to sustojusio
musu kareiviu, ana diena.
traukinio.
___
.. . Sztabo
__ at
Penkto______
Lakunu
stovas sako kad jis negali nie
ko pasakyti, kad niekas nežino PUOSZNIOS
isz kur tie eroplanai atskrido ir j
SĖDYNĖS
kieno jie buvo. Jis sako kad jis
beveik tikrai gali pasakyti kad
jie nebuvo Sovietu Rusijos ero Daugiau Del Krieslu
planai.
Negu Del Ginklu
Sovietu kad ir greieziausi
eroplanai dar iki sziol neiszdryso taip arti skristi prie mu WASHINGTON, D. C. —
su tvirtovių ar musu kareiviu Kongreso Komisija dabar nori
linijų.
žinoti: Kodėl Lakūnų Sztabas
Musu eroplanai nesuspėjo tiek daug pinigu praleido ant
pakilti ir juos nežinomus ero minksztu ir puoszniu krieslu
planus vytis, nes jie labai grei del savo ofisu.
tai dingo padangėse.
Tie krieslai kasztavo dau1 kaip puse milijono doleriu.
INŽINIERIUS
Kongresmonu komisija da
bar sako kad Lakunu Sztabas
TEISIAMAS turėtu daugiau laiko ir pinigu
praleisti ant eroplanu negu
PHILADELPHIA, PA. —
szildyti tuos minksztus ir
Szeszios deszimts dvieju metu puosznius krieslus savo ofisuo
amžiaus inžiniierius Francis
se.
B. Yentzer, yra kaltinamas už
Kcngresmonas Edward He
traukinio ne’aime, kurioje žu
bert sako kad Lakunu Sztabas
vo devyni žmones ir szeszios
praleido daugiau kaip du szimdeszimts trys buvo sužeisti, ne- ’
tu tukstaneziu doleriu ant tu
teli nuo Bryn Mawr.
krieslu. O per visa ta laika La
Jis yra intartas už ta nelai- į kunu Sztabas yra sakes ir net
me, nes keli darbininkai liudija garsines kad jis kiekviena cen
kad jis nepaisė pavojaus ženk tą taupina del ginklu.
lu.
Jo traukinys “Red Arrow,’.’
važiuodamas isz Detroit in ^Pirkie U. S. Bonus!

AMERIKIECZIU

FRANKFORT, VOK. —
Amerikos Armijos agentai vel
tui sielojasi ir jieszko vieno ka
reivio, kuris apvogė du kitus
kareivius ir pasivogė asztuoniolikos metų Amerikiete Ma
mie Ruth Ehęlton, kuria jis už
keliu valandų paleido.
Tas kareivis pasiprasze rai
dos isz dvieju kareiviu kurie
važiavo su szita Amerikiete.
Jiedu sustojo iir davė jam rai
da. Jis bevažiuodamas iszsitrauke revolveri ir apvogė tuos
kareivius ir paskui nuvažiavo
su jųdviejų automobiliu, nusiVfeždamas su savimi ir ta jauna
vieno karininko dukterį.
Ji sako kad tas razbaininkas
kareivis jos nei nedalete bet,
nuvažiavęs kelias mylės, per
sniegą ir pūgas, jis iszlipo isz
to armijos autdmobiliaus ir jai
insake nesijudinti isz vietos jei
ji nori gyventi. Ir jis dingo pū
gose.
Nabage mergaite, isz baimes
tame automobilyje szalo per
visa nakti. Isz ryto kai auszra
pasirodė ji nuklumpuojo per
sniegą prie vieszkeliio, kur kiti
kareiviai ja surado ir pravežė
namo.
Dabar visa Amerikos Armi
ja jieszko to razbaininko karei
vio. Jie spėja kad jis buvo
Amerikietis kareivis kalinys,
kuris pabėgo isz kariszko kalė
jimo.
Armijos policija kaltina Ar
mijos Sztaba, sakydama kad
Armija neiszleido žinių apie ta
kareivi per visa para ir davė
jam proga pasprukti.

KITAS INTARTAS
KOMUNISTAS
WASHINGTON, D. C.
Vaszingtono didžiūnai, laikrasztininkai, enatoriai ir kiti
intakingi žmones baisiai pasi
piktino kai Newbold Morris
buvo paskirtas pirmininku ko
misijos, kurios darbas yra isz
tirti visas suktybes Vaszingtone.
*
Iszrodo kad pats Newbold
Morris bus tardomas, pirm ne
gu jis gales kitus tardyti.
Senatorius Clyde R. Hoey,
Demokratas isz North Carolina
staeziai ir vieszai sako ir priparodo, kad szitas Newbold
Morris buvo susidėjęs su kelio
mis Komunistiszkomis draugi
jomis ir buvo isztikimas narys
daug kitu komitetu, kurie da
bar yra pasmerkti, kaip Komunistiszki.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jo Duktė Karatai
te Elzbieta Užima
Jo Sostą
Karalio Brolis Edvardas Gryžta In Londoną Del Szermenu;
Stalinas Nori KadAmerika Pin
igus Piltu Korėjoje, Kad Susibankrutuotu; Eroplanas Nukri
to Afrikoje, Pasažieriai Žuvo
Mire

LONDON, ANGLIJA. — Ligos nukamuo
tas Anglijos Karalius, Jurgis Szesztasis
netikėtai pasimirė Utarninko ryta.

Jis ka

raliumi buvo penkiolika metu.
.4;
Jo duktė, dvideszimts penkių metu
Karalaite Elzbieta .užima jo sostą ir yri

septinta valdanti karaliene.
Karalius Jurgis szesztasis ilgai sirgo ir
buvo ligos nukamuotas ir nuvargintas. Jis
Anglijos Karalius Jurgis VI.

EROPLANAS

NUKRITO
BRUSSELS, BELGIJA. —
Belgijos eroplanu kompanijos
atstovai pranesza, kad vienas
ju eroplanu nukrito tankiame
Afrikos džiungelyje ir visi
penkiolika žmonių žuvo.
Eroplanas DC-3 nukrito ne
toli nuo Kikwit in Belgijos
Congo, kai jis skrido tarp Leo
poldville ir Costermansville.
Ant to eroplano važiavo dvy
lika ke’eiviu ir trys lakūnai.
Vienuolika isz tu keleiviu buvo
Belgai, o vienas buvo Australietis.
Del kokios priežasties tas
eroplanas nukrito kompanijos
agentai dar nežino, bet jie grei
tai nuskrido in ta vieta isztirti
ta nelaime.

karaliszkame palociuje in Sandringham už
migo ir isz to miego jau neatbudo. Jis

seniai sirgo vėžio ir szirdies liga. Dakta
rai sako kad jis nuo szirdies ligos pasi
mirė, panasziai kaip Prezidentas Roosevel-

tas.
Daugiau kaip puse viso svieto nuleido

savo vėliavas ligi pusiau stiebo, kad pareiszkus savo gedulio jausmus mirusiam

karaliui.
Karalius Jurgis niekados nenorėjo to
sosto, bet buvo priverstas ji užimti, kai
jo vyresnis brolis atsisakė ir visai pasi
traukė isz savo kraszto, apsiženydamas su
Amerikiete. Bet kai jis užėmė sostą, vi

si žmones ji labai mylėjo ir gerbe.
Nauja Karaliene Elzbieta, kuri turi šavo motinos varda ir “Geros Karalienes
Bess” varda, kuri valde Anglija ir VISUS
APSIVYLIMAS
jai prigulinezius krasztus apie keturi szimKORĖJOJE
tai metu atgal, gavo žinia kad jos tevas
KORĖJA. — Visi jau buvo pasimirė, kai ji buvo iszvažiavus su
savo
pradeje tikėtis kad karas Ko
Ji tuorėjoje tuojaus baigsis, kad vyru aplankyti tolimus krasztus.
Tautu Sanjungos atstovai susi
jaus su greicziausiu eroplanu gryžo namo,
tars ir susitaikins su Sovietais
ir Komunistais ir bus paskelb(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kai žinios apie jos tęva atėjo, ji su
(Tasa Ant 4 Puslapio)

*’SAtJL8M MABANO? OTS, M.
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Jaunikaitis: “Gerai, bet ko-1
iri Sioux City, Iowa, šeria skarulninka Žydą.
tinen, jau nebeklausė, už. ka ja - No.l 58—A p i e Kapitonas
NAUJAS LIETUVIU Stanislava
— Schappat: Anna, Helmut,
del.'”
Man Žydą atgynus, jis pasa Dievas baudžia ir nesistebėjo, Stormfield Danguje; Pabėgė
Vincukas: ‘ ‘ Norėjau pamaTRANSPORTAS Erika in Quincy, Ill. — Skisti- kė baisu dalyka žudžiai, verti kad Antanas likos pleszikas, le; Kasgi Iszfyre; Prigautas
V
ienas
žmogus,
Buffalo.
riias; Adele, Alexander, Joh kartuvių.
galvažudys, nes atsiminė visa Vagis. 60 puslapiu, 20e.
* .^41 - • ;\- ‘
. . . ...
NEW
YORK.
—
Ketverge
mieste, New York, gavo laisz-l
ann, Edith, Wanda, Alfred h
— Jėzau! Sustenėjo Baltru jo gyvenimą. Tada muszesį No.160—Apie Po Laikui;
Vienatinis susiraminimas se ka isz valdžios kad jis pernai ; Sausio Jan. 31 diena in New į Emil, Pittsburgh, Pa. — Steimoteriszke in krutinę ir melde- Per Neatsarguma in Balta
natvėje : Kai kūnas jau silpnė buvo per daug taksu mokejesi, : Yorka atvyko Laivu “General cate; Grunvalda, ir Conte: Giu viene, jau atsipeikėjus.
si kartodama:
Vergija; Pusiaugaveriis; Viesž— Ar manote, tese toliau
ja, protas auga ir turtėja.
Taylor,
”
išplaukusiu
isz
Bre

seppe, in Georgetown, Ill. —
ir kad jis gali atsiimti tuos pi-'
— Dieve, buk malonus mari pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
—————— , ,
kunigas, kad motinos už tai
nigus, jei jis ateis in taksu oii-. merhaven Sausio 21 d., Lietu- ' Užkuraitis: Antanas, Gisela,
Žvake 5 Del Pirsztinitf; A<pio
GALAS.
vaikus nubaudė? Kur tau! Gal nusidejelei.
Komunistas laukia revoliu sa. Jis ta diena nėjo in darba,' viai:
Amsterdam, N. Y. — Visockis:
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
tik tada neva sudraudė, kai bi
cijos; Ainėrikietis dėkavoja už szipta patrotino, nuėjo in ofisą
Alisauskas; Irene, Vytautas, Antanas, Joana, Antanas, in
ir Kitus Dangiszkus Ku
jojosi teismo, arba jei geda bu
Revoliucija, kuri atsibuvo
KATALOGAS dės
ir gavo nuo savo taksu algai Baltimore, Md. — Aritrinavi- į Hudson, N. Y. -— Vykintas: Jo
liu--; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
vo priesz kitus.
szimtas septynios deszimts viena centą.
cziene: Julija, Omaha, Nebr.— nas, Brooklyn, N. Y.
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
KNYGŲ
penki metai atgal.
O
juk
vaikams
reikia
gerai
— BALF Centras.
Apie 100 puslapiu35c.
BįeĮkeviczius: Algimantas, in
».
/'v“''
'
••
iszaiszkinti,
kad
jie
blogai
da

Amerikieeziai dabar gerai Philadelphia, Pa. — Bliuvas:
No.166—Apie Sūnūs MalVisi pirmieji Katalogai dabar
Jeigu Amerikieeziai dažino- daug daugiau pratesnio sznap Emilija, Dale, Severinas, In
ro ir kad daugiau taip nepa
kiaus;
TszkTriusytą Malda
negeri. Szis Katalogas
GALVAŽUDŽIO sielgtu, niekam bloga nedary yra
tu kad tarp penkios deszimts i so ir -dar daugiau namie dary.; grida, Guenter, Omaha, Nebr.
užima visu anų vieta, todėl Va: žo; Geras Medėjus. 20c.
žmonių randasi vienas s^ įpiegas 'tos iliiliiszaines.
tu.
užsisakykite knygas isz
:: MOTINA ::
— Butleris: Eugenija, Beniga o. ±72—Apie Duktė Mariu ;
iszdavikas; jie baisiai daug ruBet vėl kiek kartu paezios
Pernai valdžia suėmė ir su na, Chicago, Ill. — Czaplinsszito Katalogo
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
pesties ir darbo paszvestu ji daužė 19,OJŲ munszaini’niu ka
(Tasa Nuo 3 puslapio)
motinos liepia vaikams skan
• No. 1951
kas, Ona, New York, N. y. —
piu, 20c.
,* y •
surašti, paskui ji in kalėjimą tilu.
dinti kateziukus, arba muszti
y Didelis: Ignas, Liešelotte, Pe
No.173-—Apie Talmudo Papadėtu ar isz szio kraszto iszISTORIJOS, PASAKOS.
Pernai buvo 200,000 gorcziu ter, Philadelphia, Pa. — Gir- Jau mokiniu būdamas, gyniau svetima gyvuli! O to jos neži
Japtys;
Du Mokiniu; Kam Isztremtu. Komunistai visai ki munszaines iszvirta Amerikoje
nekaltai
skandinanti
szuni,
o
no,
kad
tokiu
būdu
vaikus
da

APYSAKOS,
IR
T.
T.
siene, Emilija, Sheboygan,
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
taip pasielgtu: dažinoje. kad negu gero, teisetino sznapso
Wise. — Graubins: Aleksandra už tai gavau akmenais in gal ro nuožmiais ir .besziiMžiaik.
No.175—Kuczios Žemaitės;
tarp penkios dešžinifs žmonių
Ir vėl sugrande vargonai ir
bravoruose.
No. 101—Kapitonas Velnias, Gudra.- Piemenis; Isz Ko Susi
ir Paulis, Bronx, N. Y. — Idže- va.
randasi vienas iszdavikas, jie
New York mieste, tik trecz- lis: Martynas, Gerda, liže, An Kita syki vėl maeziau kaip vėl suuže giesiries, o Baltruvie Puikus apra žymas, didele darė Anglis; Kaimiecziu Aima
visus penkios deszimts sudalis viso sznapso yra parduo tanas, Erika, Etna, N. Y. — vaikai kietais grumtais mete ne klūpojo ir, muszdamos kru- n za 04 pu lapių, 50c.
na vymai; Eiles; Kokis Budais
szaudytu. Taip jie panaikintu
dama saliunudse. Visi kiti bon- Jagminiene: Aleksandra, LaNo.103- Vaidelota, apysaka Apgavikai Apgauna Žmonis;
ta issdavika labai lengvai ir be , komis perkasi ir neszasi namo.
isz pirmutines puses sZimtme- Prietarai ir Burtai; Judrai ir
mont, III. —Janusauskas: Kos
jokio baderio.
ežio
iszimta isz Lietuviszku Paveikslai. 20ė.
Pigiau.
tas, Omaha, Nebr.— Jurgeloit:
užlieku. Su paveikslais. 177 No.176—A-Be-Cela, Prridžia
Brunhilde, Wallkill, N. Y. —
Priėsz Antrąjį Pasaulini Ka
dideliu
puslapiu, 35c.
Koks skirtumas taip vasaros Kaczinskas: Edvardas, Krize,
Skaitymo ir Raszymo. 25ė.
ra musu Armijai kasztavo
Do
you
have
N o. 111—Sziupinis (3 dalis)
!ir medes?
Jakutyte, Virgilija, Kačinskas,
$1,35Ččfefkiekvieno kareivio:
talpinąs! sekanti skaitymai:
Series E Defense Bonds
Jokio!
Algiinantas, visi in Chicago^
Kitokios Knygos
ji aprengti, iszmokinti, jam
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
Kaip tai?
Ill. — Kaspariunas: Pranas,
coming due this year?
užmokėti
■.
I ir keliones kasztus
ba ka negalėjo savo liežuvio
Laibai paprastas dalykas. Po Adele, Eliza'beth, N. J. —
padengti. Dabar kasztuoja
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, No.178—Tikrausias Kabalas
karsztos meiles ateina szaltas Kempka, Ona, Stasys, Chicago-,
apie $5,000.
Galinga ypata galybe meiles, arba atidengimas Paslapcziu
ruduo, O po karsztos meiles.... Ill. -----7 Kliczeva: Anna, Eugeni
Raganiszka lazdele; Boba kaip Ateites su pagelba Kazyrom.
•
‘,..■ vedybos.
ja, Marija, Ni'kolaj, Siegfried
1 Butkus sųnui: “Nesuprantu,
ir visos bobos; Teipgi juokai, 25c.
ir Regina, Racine, Wise. — LeNo.180—Kvitu Knygute
vaikeli, kodėl tinginiauji. Man
rodos, trumpi pasakaitymai ir
Pernai eroplanai daugiau kaviezius: Jadviga, Leonas,
rodos, darbas yra didžiausias
del Iszmokejimo Pinigu Ligot t., 52 puslapiu, 20c.
žmonių veže in Europa negu Eugenia, Chicago, Ill. — Liclimalonumas.“
No.112—Trys apysakos apie iriams. 35c?
laivai.
tas: Sofija, Henrikas, Irene,
180%—Kvitu
Knyg u t e
Now— d new law lets your maturing
Sūnelis: “Taip tai taip, tė
pinigai galva-žudžiai; Ražaii
Edeltraut, Auna, Irmgard,
veli, bet ar gali žmogus vien tik
ežius iszgelbsti nuo smert; Sz\ Draugystėms, del Kasiėriaus
Series E Bonds go on earning for you
Pragyvenimas
dar
vis Theodor, Roman, in Omaha,
malonumais gyventi?’’
Kristupą; Juokingi szposeleii nuo Sudėtu Pinigu ant Susirinbrangsta. Dabar reikalauja, Nebr. — Martinius: Danieliusi,
fen years longer! And you don’t have
t
’.'A
Kaip traukt giliukingai Einiki kimu. 25c.
pabranginti, daugiau imti Bra Johanna, Doris, Omaha, Nebr.
to do a thing!
No.194—Trumpas
Kataliir kiti szposeliai, 20c.
ne zilijos kompanijos už kava,
I Jurgis Vaszingtonas buvo
’,
— Moscenicas: Alfonsas, Sta;
kiszka.s
Katekizmas,
pagal
isžNo.l
16
—
Istorija
ape
Sieravien tik Pirmasis musu kraszto Amerikos cigaretu fabrikantai,
ARE you one o'f those patriotic citizens
nislawa, Irena, Romoldas, in
ta. Puikus apraszymas. 119 .vuldima Kun. Piliauskio, šu
Prezidentas; Jis buvo pirmas ■ fermeriai, didieji kompanijų
i
21. who began;buying and holding U.S.
Omaha, Nebr. — Reinholz: Au
tj,
Series
E
Bonds
ten
years
ago?
Now
your
nėkurias Naudingais Padėji
puslapiu, 20c.
žmogus, kurio gimtadieni žmo sztorai, Telefono ir telegramo
gusi, Erna, Bodo, Helga, De
government is going to reward your faith
No.119—Keturios istorijos, mais. 35c.
''v .’i-bnes pradėjo szvesti,'kol jis dar kompanijos.
with a chance for your bonds to earn extra
troit, Mich: —Schroeder: Zi
apie
Gražia
Haremo
Nevalninmoney—over and above what you’d expected!
No.l 96—Stacija s arba Kal
gyveno.
na, Albert, Meta,, . Chicago, Ill.
According to the bill passed by Congress last spring, it is
ke; kuo-zis; Viena Motina. varija Viesz. Jezuso Kristuso
Trumanąs paskelbs, ar jis — Stankeviczius: Antanas, El1 now possible for your- U. S. Series E Bonds to continue
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 15c.
... . ė; J NįiJ ■
Ta sanvaite, kurioje pripuo stos in rinkimus ar ne, anksearning for ten years longer than was originally planned.
friede, Helmut, Felix, Hins
20c.
No. 197—Graudus Verksinai
la Jurgio Vaszingtono gimta- įcziau negu jis yra prižadėjęs.
For example, a Series ;E Bond which cost you $18.75 in
dale, Ill. — Terminas: Stanis
No.
I2(i
—
Dvį
istorijos
apie
1942
will
pay
you
$25
in
1952.
But
if
you
hold
that
bond
ba Pasihndinimas prie Apdiienis yra paskirta kaipo Žy Jis buvo sakes kad jis paskelbs
ten extra years, until 1962, it will pay you $33.33, an aver
laus, Cicero, Ill. — Vaitkus:
Valukas
isz
girios;
‘
nt
uemu
mislinimo Kanczios Viėsz. Mudu ir Krikszczioniu brolystes Balandžio dvidėszimts devinta
age interest of 2.9%.
Antanas, Margot, Vytautas, in
no.
58
pus.,
2Jc.
.-n Jezuso Kristuso. Knygut?
sanvaite.
And there is nothing for you, as a bond holder, to
diena. Bet dabar iszrodo kad Buffalo, N. Y. — Valtiene: Al
■■t
■’
do. You simply keep your bonds as you have been
No.152—Apie Kajimas, Dru reikalinga ant Gavėnios. Pajis pasiskubins ir ankscziau bertina, New York, N. Y. —
keeping them.
ta> Petras. Nnogalis. 62 pus •ral serioviszko būda, 15c., PaRusijos garsus raižytojas, mums pasakys.
You
may still redeem any Series E Bond at any time after
Weiss; Bertha, Detroit, Mich.
lapiu, 20c.
vai nauja būda, No. 197%, ^čDostoyevskis, yra pasakęs;
you’ve owned it for sixty days. (The tables on this page
—
Žymantas:
Povilas,
Geno

show
what
you
can
get
for
it.)
But,
unless
you
really
need
No.l
23
—
Septynios
istorijos
No.19b—Gromąfa arba Mu
“Kol tu isz tikrųjų netapsi,
the cash you’re much better off to hold your bonds. Cash
vaite,
Nijole,
Algirdas,
Ričar

Stebuklingas
Zerkola-;
Šida
ka musu Iszganytojaus Jezuso
tikrumoje, tikru broliu kiek
is too easily spent on nonessential things. And if you lose
das, Regina, Chicago, Ill.
brinis Grabelis; Drąsu- Szno; K rišt ūso. j įeraszy ta isz-jgrprHąor accidentally destroy it, you’re out that much money.
vienam, nebus ant szio svieto
But when you have cash in Defense Bonds, you’re more
Kolera; Seyelis; \ argo sapną- . tos rastos grabe musu Iszgany
tikros brolystes. ’ ’
apt to hold On to it. Aid if your bonds are lost or destroyed,
NEW
YORK.
—
Vasario
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
the Treasury will replace them for you at no cost.
tojaus J eruzolima. 10c.
"■••■"——g , 1 1
No.
127
—
Trys
istorijos
apie
Feb.
6
diena,
in
New
Yorka
at

The.cash yoii have in bond savings is safe and solid;
Du laibai mums reikalingi
No.200—EustakijusZris. Is
and it’s steadily growing toward a sum big enough
Duktė Pustyniu; Peleniutė;
vyko
laivu
“
General
Muir,
”
dalykai -buvo iszrasti szi mene
to buy a dream —something really worth while —
torija isz Pirmutiniu Amžių
I )u Brolius. 60 puslapiu, 20č.
iszplaukusiu isz Bremerhaven
a home, a business, a retirement fund, an educa
si: 20 diena, 1872 pirmutiniai
Krikszczioriybes. 128 pus. 35ė.
tion for your children.
N6.128—:Dvi isztorijbs: VdlSausio Jan. 27 diena, lietuviai:
Kas Supras
dantims krapszfėliai buvo pa
No.201—Istorija apie Ani^So if you have bonds coming due, take advantage of this
dimieras;
Bedali;
44
pus.,
20c
Bernecker:
Lydia,
Helmut,
new
offer
—
just
sit
back
and
let
them
go
on
making
money..
gaminti ; o dvidėszimts pirma
iią Žydri. Jo kelione po' svietą
Meanwhile keep adding to your savings by buying more
_No.l29—Keturios istorijos:
dieną, 1842 metuose, pirmuti Liūdėti... Kas liūdėsi supras?' Chicago, III. — Dicpinigaitis:
ir liudymas apie Jezu Kristą.
U. S. Defense Bonds regularly—through the Payroll Sav
Ketvirtas Prisakymas DieVo;
Marija, Alarija, Adolfina, Chi
ne siuvamoji maszina buvo- pa Minia, papratus prie juoku,
ings Plan where you work or the Bond-A-Month Plan
Pukius aprasžymas. 26Š ' ■ :
Keliautojai in Szventa Žeme;
where you bank.
Raudoj, raudoj sau nieko cago, Ill. — Dubinskiene: Ka
gaminti.
Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.202—Novėna, Stebuklin
neatras.
zimiera, Chicago, Ill. — Hoff
If you want to be paid your interest as current income—
go Medaliko Dievo Motinos
puslapiu, 20c.
The new law also allows you to exchange your Series E
: •-’Ui'
Trys tukstančziai penki Dažnai, reik juoktis, nors man: Martin, Maria, Willi,
Garbei. 15 c. ■
Bonds, in blocks of $500 or more, for Special Series G
No.132—Trys istorijos: Apie
Milda, Albert, Walter, Georg,
sunku.
szimtai Protestonu buvo nu
Bonds which pay interest semiannually at the rate of
Anglorius isz Valencziojs, Ko- No.203—Knygute, i'rė tiriiriper year. For full details, ask at any Federal Re
važiavę in yaszingtona, pa- Kad lietus beldžiasi langan Lena ir Anton, Chicago, Ill. —
serve Bank or Branch.
žnas daigtas turi savo vieta; kiu Seraphiszkas Officium. I5ė
nakczia,
Isakiene: Karolina, St. Louis,
reikszti savo nepasitenkinimą
Ka pasakė katras paeziuojas,
Ill. — Jankus: 'Antanas, Marta,
Prezidentui Trumanui, kad jis Kad matos kapines sapne,
Kaip Užsisakyti Knygas:
Look how your maturing bonds go on earning under the new law!
76 puslapiu. 25c.
(Tbit fable »hows $25, $50, and $100 bonds as examples of haw All Series E Bonds grow.)
y ra paskyręs Ambasadorių Ka Kad nieko nėr aplink ir tik Arwid, Bilterica, Mass. — KaiNo.133—Dvi istorijos: Neuž
vilczia
riuksztis: Sophie, So. Boston,
Original maturity (dr
.
taliku Bažnyczios sostinei, Va
face) value ............U.........
$25.00
Užsisakant knygaą isz
$50.00
$100.00
mokamas Žiedas, Drūta Alks
Džiaugies, džiaugies tamsos Mass. — Kaminskas: RoniualIlsue price. ........ .%*>. r.
75.00’
37,50
‘
’8.75
tikanui.
szio Katalogo,, reikia pampėti
drisi, Katharina, Johanna, Haini. 62 puslapiu, 20c. - tvane.
Period offer letue dale
Rmlemplion valu.s during each year
tik numeri knygos. Pinigus
11 years.... ......................... ..................'.
$25.31
$50.62
$101,25
No,134—Dyi, istorijos: Baisi siu skite per Pacztino Morii-Bį;
Vincukas: .(sesers sužiedoti- Kas ilgėsi supras ir verks demarie, West Haven, Conn. —
12 years......................?...
25.94
51.87
10375
13 years........................................ ..
26.56
53.12
Kavaliauskas: Mikas, Omaha,
kartu?
106.25
Žudinsta, Urlika Razbainirika, deri, Express ai* Bankint/ tfoliiui): “Meldžiu nusiimti kepu
14 years.................. ......................... ..
27.19
54.37
10875
Nebr.
—
Laukys:
Pranas,
De

Tu
vienas,
ir
naktis
tamsi,
27.81
55.62
IS
yeocs
..............................................
111.25
43
puslapiu, 20c.
re.”
ni-Orderi, o jeigu norite pini
28.44
56.87
113.75
i
p
•• ’
17-years.................................. . .............
29.06
58.12
116.25
No.138—Apie Irlanda; Ro gais siusti, tai reikia Užregis
tyti, ar tiesa... Vakar sesuo sa O aszaros kris isz dangaus troit, Mich. — Linke viezius:
1 8 years. .. .. ...........*.........
30.00
60.00
120.00
Domas, Omaha, Nebr. — Marskliautu.
19 years..................................................
31.33
62.67
bertas Velnias; Medėjus; Kaip truoti laiszka su pinigais.
125.33
ke, kad esi pramusztagalvis. ”
32.67
65.33
130.67
Isz j u užgims rasa vesi.
cinkevicziute: Genovaite, Ve
Kuzma
Skripkorius Likos Tur
Extended maturity value (20 years from
VNA' Nepamirszkite dadeti
issue date).................. ............... ... ..
33.33
66.67
133.33
ronika,
East
St.
Louis,
Ill.
—
Gal gaivini svajones tu geras
tingu Ponu. 35c.
deszimtuka ekstra del prisiunMontvila: Jorias, Chicago, Ill.
laisves tu auku,...
No.148—Apie Joną ir Alena, timo kasžtu.
“Talmudo Paslaptys” IrBetraudi
Buy U. S. Defense Bonds today—
vienas... Kas gi ilgėsi — Naruti^: Elvyra, Vytautas,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
. . . Apie . . .
ir Pinisupras?
Chicago, Ill, — Narbutas: Fe
Now they earn interest 10 years longer!
No.153—Apie Gailuti, Du Visi Moni-Orderiai
1
'
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ŽYDU TIKYBOS
gai,
o
ir
visi
laiszkai
“
visada
Minia
papratus
prie
juoku.
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Water
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Broliai,
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Duktė.
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Kas Girdėt

Here’s a money-earning
opportunity for you!

įa

Pypkes Durnai

k

SAULS” MAHANOY CITY, PA.

— Ka-gi darysi! Paken toli, ant kelio guli Junkeris, ]
— Argi jie. gali užtikti?
Baimingai paklauso Junkeris tėk, ramino ji Jonas, pats už- toks jaunas, gražus. Nueik,
SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
iszbl'vszko da- labiau jo balti, mirszdamas savo žaizda, ir isz pažiurėjo,viens in kita, Stebė
visu pajiegu laikydamas su damiesi tokia gera Jono szirlygo drobe, veidai.
Viesz. Jėzaus ir
žeista
ji.
Bet,
Dievas
duos,
džia.
Jis pasikėlė ir su baime nu
. . . MALDA . . .
sziaip,
taip,
nueisim
iii
ligon—
Einame,
pažiūrėsime,
tvėrė Jonui už rankos.
■■
Motinos Szvencz.
IV būti; ten tave iszredys, nu-!! gal ir tiesybe jis kalba. Ir, pa
— O, ne-ga-liu, skau-auPJULIUDES, suvargęs
baneziom rankom isztrauke
praus ir perrisz žaizdas; už siėmė neszczius, juodu nuėjo, o
damas žeme kojas ir szautuvu ! kamszti ir prispaudė bonka da! Suriko jis nužengęs kelis
Sapnas Motinos Szven- ]
sanvaitės vėl busi vyras!
Jonas likosi gulėti vienas, up-:
pasiramseziuodamas ėjo karei- 1 prie savo sukepusiu lupu. O, žingsnius.
cziausios,
mieganczios j
Kankindamas tokiu burn sa szviestas paskutiniais leivis kares lauku, Nuo1 veido,! kokiu garžiu, kokiu atnaujinant kalno Alyvų, žemei j
vo jauna dranga, Jonas atsar džianeziosios saulutes spindiinudegusio saule, varvėjo pra- ancžiiu jiegas pasirodė jam tas
Batanijos,
bažnyczioj |
giai, žingsnis po žengsnio, ėjo lais. Dulkes ir sinitis, pateku
kaitas. Kelnes vienos kojos rUgszcziai-kąrtus Bulgaru vy- $
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
tolyn. O tas vis dejavo, norė sios in žaizda, padare ja neap
augszcziau kelio buvo pefple- nas! Nespėjo nuryti keliu lū'į*
jo atsigulti ir tuo nelave eiti to sakomai kankinanezia: jis jau
sztos ir ten matyt buvo sujuo- Szeliu, jis atsiminė ir susigėdo ; *
Knygos Did. 3%x5% col.
lyn jau gal apilsiame Jonui. te visame kūne tokii silpnumą, '■
dės ir sudžiūvęs nuo kraujo del savo pasielgimo.
TIKTAI, 25 Cts.
kad ka-tik gillejo pasikrutint;
Kaip
nesistengė
Junkeris,
O
1
jo
raisžtis, per kuri sunkėsi'
O! Kamgi asz vertas ?; £
silpnas kūnas negalėjo per- ;j Jis gulėjo užmerkęs akis ir ty- ’
SAULE PUBLISHING CO.,
kraujas.
: Atimu paskutini laszeb nuo sa- ■ *
i kiai klausosi. Pasigirdo žings-'j
nėszti
tos
baisios,
sunkios
kanMAHANOY CITY, PA. U.S.A.
Veik kas dvideszimts žings vo brolio! Tarė sau Jonas.
' *■
czios. Pajiegos jau vėl pradė niai, tai gryžo sanitarai. Jie
niu turėjo Jonas silsėtis: nu Tuojau nunesze vyną jau-!*
jo apleisti Jonui ir jis iiszkiai nesze ka. tai, ir, priėjo prie Josiimdavo nuo galvos kepure ir, nam Junkeriui. Iszpalengvd, 1 J
Ir da už ka tasai teismas!
¥ mate, kad jau neiszlafkysias.
nnsiszluostes marszkiniu ran sukandės dantis isz skausmo, | *
Su
galvažudžiais susidėjo.
$ , Pfi'ė to jo paties žaizda insi- czius žemyn: “Ar tas pats’”.
ApiV
I F f) A
kove prakaitu, vėl szlubuoda- atsiklaupė Jonas prie Junke-j:*
Taip Antanas susidėjo su gal
* ; skaudėjo da smarkiau; raisžtis
Jonas pažiurėjo ir pamate
J V1 1
1
vd, tolyn.
rio ir, pakeles jo galva, prL i $
* ; atliuoso kraujas pradėjo liuo- iszsitiesusi in visa ilgi jauna i
. . važudžiais. Jis, turtingu ūki
Da trys verstai ligi kareiviu spaude bonka prie sukepusiu - *
BALTRUVIENE
¥ Į siau slinkties. Bijodamas kad, gražu, Junkeri. Akis jo buvo i Nekarta žmonys klauso isz ninku sūnus, ėjo svetimu turtu
ligonbuczio. Sužeistam Jonui jo lupu.
' Ij ’f******-*******************
I parvirtus krūmuose, jųdviejų užmerktos, veidas baltas iyg'kur paėjo papratimas neszio J i- pleszti ir žmonių užmuszineti!
tas kelias rodėsi labai tolimas.
Jis girdėjo, kaip sužeistasis j Žinios skamba kad nekurie
mo žiedo, nuo kada tasai pa- O atrodė jis iszmintingas ir ge
į ilgai niekas nepastebes, Jonas drobe
Kas karta skausmas didinosi, Junkeris rijo vyną. Tai jam
Paklause I Pratimas illvyko ir kas Prade; I ras vaikinas.
vyrai yra baisus rakaliai! : skubėjo iszeiti ant kelio.
—Ar gyvas ?
pajiegos mažinofei, ir jis su bai juo didino troszkuli. Galva
i jo ta ja mada?JCzionais trumpai i
Nenori bueziuot savo paežiu j — Gal sutiksime sanitarus, Jonas.
❖
❖
❖
me lauke, kol visai nusilpne- jam Sopėjo. Junkeris vis gėrė,
i apie tai jums aprašzome.
raudonas lupeles, į — Mane jis, bet ant kelio
Ir maža jiems buvo vogti,
— . Gyvas, atsake vienas sa- ■
norėjosi gerti. O kokia, kai gere nesiskubindamas, pasil
Labai
senei,
priesz
užgimimą
Kurias
aptepa
su
kokia
ten i nieko ne buvo matyti.
maža
užpuldinėti, tai . da išs
nita.ru, tik apmirė bekeliant.
šius. Iszdžiuvo burna; labui sėdamas. ■ere ilgai isztikimai
Kristaus, nevalninkai, kuriem pjovė visa karpio szeimyna!
mostia, j — Ne galiu! Ka nori daryk!
—- Neszkit, ■ pasakė Jonas,
tra! Pietų saules spinduliai de pasidėjęs galva ant drūtos ran
Toki vyrai reikėtų nubaust Vėl sudejavo Junkeris ir pa tiktai, broleliai, neužmirszkit ju vieszpacziai dovanodavo
— Kaip jis galėjo tai paginte degino; ant dangaus nei kos gero, taip labai mylinczio
valnysta, aplaikydavo- nuo ju
. kalėjimu už bausmia,
virto,
nežiūrint
iii
Joną,
bikydaryti,
kaip galėjo, kaip galė
manės, 7 nes jau labai bloga da
debesėlio, lauke nei vėjelio, nei artimo kareivio. Ant galo at
geležini žiedą ant atminties neNes
vyras
privalo
bueziuoti
i
yma
ant
žemes.
jo! Szapsi kas tai motinos Szirrosi, ateikit greieziau
O!
pavėsio. Iszdžiuvusi gerkle sigėrė ir nukreipė galva nuo
j valios, o kuris buvo padarytas dyje. Gal buvo nuovokos ar pasavo prisiegelia,
Mat,
palingavo
galva
Jonas.
Silpna!
labai labai sopėjo; dabar Jonas bo nkos;
i isz geležiniu paneziu kurios ne
Kad toji apsiteptu net ir
Na!
Nėra
ko
daryti.
Jeigu
ne

miszeS.
— Gerai, tuojau ateisime,
viską atiduotu už laszeli van — Ar galiu asz gerti, po
valioje iiesziojo ant savo ranku
juodai,
gali
eit,
tai
pasėdėk
czion,
o
Bet tai indomu ir nesupran
suramino ji sanitarai.
dens!
naiti? Paprasze kareivis, iszir kojų. Paprastinai žiedas neJeigu jiai tas pritiktu,
asz
eisiu
tolyn,
gal
sutiksiu
satama,
kodėl jis paskui nenorė
. Nusilpnejes vos tik ėjo to troszkes, nūsilpnejes.
Vėl pasiliko vienas Jonas. szioješi ant' ketvirto1 piirszto
O ka ežia kalbėt apie raudona I uita rus. Ka ? Gerai ? Paklausė
lyn. Abi pušiai kelio augo vy — Gerk, kad ir visa! RraSutemo. Aplinkui tyku, rodos nuo nykszczio kaires rankos, o jo matytis su manimi, tikrąją
tepala. ' J onas.
nuogių krūmai. Paėjės da ga- jznabždejo Junkeris.
viskas iszmirė! Palengvele, tai del to, jog žmones tvirtino siavo motina! Turbūt, mano
,
Ant
tuju
pamatu
viename
Junkeris
tik
mostelėjo
rantuti, Jonas sustojo; jam pasiro ’ Linksmai Petras priėmė ta I
tykiai plaukia ant mėlyno dan sau, kad tame pirszte randasi akyse negalėjo pažvelgti. Taip
mieste
atsibuvo
teismas.
,
ka
ir
Jonas
nuėjo
tolyn.
Bet
ne
galvojo motina.
.\
II
dė, kad už kruniu šiliniu balsu leidimą:
In minuta, ir bankai Kokia tai moterėlė užtėpe ant į' praėjo ir dvieju szimtu žings gaus, tamsus debesėliai; szian, gysla, kuri veda tiesiog net in
Vai gaila jai buvo ir geda,
kas tai sųszukes. Jonas prisi isztusztejo.
tai ten, lyg užburti žiburėliai, szirdi. Vėliaus pradėjo daryti
lūpelių tojo tepalo, į niu kai pajuto, jog raisžtis
klausė. Szauksmas pasikarto — Tai ir gerai! Linksmai j
žiba aukso žvaigždutes. Insi- žiedus isz brangiu metaliu, geda! Jau kada tai sūnūs pabė
Jog vyras pamatęs taisės
slenka
nuo
žaizdos;
jis
pasi

go isz namu ir pristojo in plėjo aiszkiau ir balsiau.
žiurejo Jonas iii dangų, ir jam
suszuko Jonas, szluostydamas'
lupeles,
lenkė, kad ji pataisius, bot gal pasidarė lengviau; užsiinanste j kaip: aukso, sidabro ir kitokiu szikus. Motina niekur negalėjo
— Turbūt, sužeistas, mane lupas ir jausdamas kad jau1 pa- j
Taip jam paibrido,
va jam apsisuko; viskas pradė rodos, girdi jis, kaip isz skaus kaip ir szioje gadynėje. Pradė iszeiti žmonesna, geda buvo ei
Jonas.
jiegosve1 sugryžo. Ka-gi, po Jog apie pabueziavima ne
jo bėgti priesz ji medžiai, ke mo aimanuoja ir dėjttoka jo' jo1 mainytis žiedais jaunikis su ! ti net ir in bažny ežia.
.
Vėl pasigirdo dejavimas: naiti, kreipės jis prie Junkerio,
savo
sužiedotinia
arba
mylima
buvo nei ka manyt.
lias ir pats mėlynas aisžkus
Bet sziandien, nieko nežiūrė
“Kas ten? Gelbėkit, del Die ar ilgai czion manai gulėti? Ana diena tas vyras norėjo dangus. Jonas tik suszuko ir žaizda, o jis visai buvo už- ant ženklo drūtos ir isztikimysdama,
atėjo nes žino, jog ryt
mirszes apie ja.
vo!”
tes
vienas
kitam.
“
Žydiszkam
Laikas butu in ligonbuti!
savo' pacziulė pabueziuot,
parpuolė ant žemes.
: jos vaiko teismas.
— Kas ten? Mano jis,
’■ —- Savas kareivis, suprato
Talmude” paraszyta, jog Ado i — Pakars, pakars! Stena
— Antra diena, kaip czion
Ir emes'i prie nuszluostimo
— O! Galva apsvaigo; da
žiūrėdamas in niirksianczias mas turėjo du žiedus: vienas
Jonas ir skubėdamas numas guliu, vakar sužeidė, pajiegu
tojo tepalo,
bar jau, turbūt, neatsikelsiu,
i Baltruviene be vilties.
žvaigždutes. O kas, jeigu asz ”užmirszimo,” o kitas “at
dejuojanezio. Jicszkot prisiė nėra atsikelti, sudejavo JunkeNuo patogiu lupeliu savo
užėjo jam mintis, ir jis neSižiį Ar tai maža jau pakorė!
i numirsiu? Mane Jonas, ir ta minties.”
jo neilgai. Netoliese pamate
ipacziules,
nojo.
•
Motina net ir melstis jau ne
mintis Visgi jo neiszgasdino.
užniuszta arkli; szale jo aiigszKato
turėjo
žiedą
ant
kurio
— Ka-gi tau, ponaiti, su
Ir ..kas isz to iszejo ?
Ar ilgai taip gulėjo, jis to ne
begali, o verkti aszaru trūksta.
tininkas gulėjo da. visai jaunas žeidė? Klause Jonas, nematy
Galva vėl jam apsvaigo, ir buvo iszrežti szie žodžiai: Žiuri in didi ji altorių ir minti-'
Toji bobele apskundė savo>
žinojo. Kada pabudo, saule
gražus. Junkeris: Kvėpavimas damas niekur žaizdos, nei
vyra,
jau buvo ant būdos ir oras va jis, rodos, jauezia, kad kokios ‘ ‘ vieno prietelio o jokio neprie- į rni klausia: Už ka, Vieszpatie,
sunkiai veržėsi isz krutinės per kraujo.
tai bangos siūbuoja ir ji nesza teliaus. ” Ciesorius Rymo ba
Už žveriszka pasielgimą su ja! kare pasidaro labai ramus.
nubaudai mane taip baisiai, už
sukepusias lupas. Jonas prie-. — Nežinau, tik szona labai Asz nesistebinau tam vyrui,
— Ka? Gyvas? Pasigir kur tai toli, toli! Toli, ten ka.- dai net uždėjo didele bausme ka?!
' jo artyn ir pasilenke prie gu- sopa, granata.
' ,
Jog nenorėjo paezia
do ties juo keno tai balsas. Jo žin-kas skamba, ar tai skainbu- ant tu, kurie neguodbtu žiedo.
Nustojo giesmes, nutilo varHneziio.
pabueziuot, | nas atmerkė akis ir pamate tis, tik kas tai mielais, smagus, Taip kaip senovybėje žiedas i gonai, bet Baltruviene nieko
Jonas da karta gerai apžiu
i
.• __ Vargszas, visai jaunu rėjo sužeistąjį ir tik dabar su
In iszteptas lupeles,
szalyj saves du sanitaru su jausmingas. Stėngiasi Jonas ženklino gera velinima, tvirty apie tai nežinojo; ji nemena
tis,; ipane-sau Jonas. Gal tėve prato, kad trukusi granata užNes tokis isztepimas,
neszcziais. Vienas ju apysenis klausytiėš, o skambėjimas vis be, meile ir isztikimysta taip net kad pakilo drauge su ki
liai namie laukia sunaus, o jis musze jo arkli, ir jos skevel
Turi nemalonia intekmia
barzdotas, pasilenkė ir paėmė didinasi ir didinasi, tai artina pat ir sziandien szioje gadynė tais pamokslo klausyti. Ji iszežia guli vos gyvas. Sunku, dros sužeidė Junkerio szona ir
si, tai tolinasi ir skamba kažin- je žiedas tapati ženklina ir yra vien žiuri in altorių ir pati sau
ant vyru,
ji už pecziu.
sunku! Junkeris pravėrė akis krutinę.
Ir veluk pabueziuot koki
— Gulk, brolau, tarė jis, kur isz tolumos, Jauezia Jo ženklu susiriszimo vyro su mo- nuolat kalba:
ir gailestingai pažiurėjo iii
balvona,
— Blogai su tavim, tarė
nuneszime; mudu ka-tik ofieie- nas jog bėga per jo koja isz tere, del to-gi, l^as duoda s;afb
— Užka.,užka?
Jonu. '
Ne kaip isztepta kokiu ten
palingavęs Jonas, bet vistiek,
ri nuneszeme, o dabar atgal ei žaizdos kas tai sziltas, sziltas! žiedą, kaip vyras inoterei ar
Kunigas-gi sako pamokslą,
— Gert, mirsz-szt-tu, sude ka daryt, reikia isz czionai iszmotete
vyrui,
su
tuom
atiduo

—
Turbūt,
kraujas
teka
isz
tepalu beždžionka!
name. Gulk!
bet Baltruviene nieko negirdi,
javo jis, nukreipdamas galva eit ant kelio ? Tu žinai ka br°- ■
da
ir
pats
save
del
viens
kito.
žaizdos,
bet
jis
niekiek
nenusi

*
*
*
Jonas butu mielu norų guleS
tik pagalios jos szirdi pažadi
in szali.
mena; jam taip geržu, taip
apsikabink mane, pasiremki
ant
neszeziu,
ir
jau
su
džiaugs

na
szie žodžiai:
Kas ten arti Klevelando
— Gert? Mat, brolau, asz ant peties ir atsikelsime, dvie
lengva,
rodos,
niekad
taip
ne

mu persižegnojo, kad ji czion
— Jus visko jiems krauna
miesto darosi,
pats to troksztu, bet kur gauti, se, gal vis sziaip-at-taip nubuvo. O brangios skaisezios,
rado
ir
nunesz,
bet
ta>
mintis,
te,
viso-ko juos norit issmokyKad net visi juokėsi,
GALVAŽUDŽIO
atsake Jonas.
gražios
doro
gyvenimo
Jono
szlubosime in ligonbuti.
ti, tik vieno -ju nemokinat —Sako kad nekurios mergeles mintis apie jaunuti Junkeri.
minteS, jus jan suskaityos, jau
— Pas balna, vy-y-no bon— Negaliu, nėra pajiegu,
—
Palaukit,
broliai,
prabi

:: MOTINA :: meiles!
labai putoja,
pas
mirsztanczio
galva
klupo
n-ka. Del Dievo!
na, kaip tai i legaliu.’ Tik pa . Su liežuviai apjuodineja.
lo jis, neimkite mapes^ ten neBaudžiate vaikus, jei jie ne
aniuolas, kad paėmus kareivio, gENOJI Baltruviene, balan- gali ar nemoka jauni gerai
Jonas priėjo prie užmuszto bandyk; asz taipogi esu sužeis Guzutcs nepavydi del, saves,
duszia ir lekus ten isz kur at
afkbo. Radęs bonka, pasiėmė tas, gal net labiau už tave, bet
kuotą skepeta apsisiautus, dirbti, ar jeigu ka per neatsar
Gere kas diena,
LIETUVISZKAS
ėjo.
ir pats sudrėbėjo. Tuokart jam visgi einu. Matai, czion pavo
kluipo bažnyczioje kaip pasti gumą sugadina. Bet jei moka
Kaip tik vyrai iszeina,
— O Dieve! Pasigailekie rus. Plačziai atveromis akimis iszplusti sena elgeta, jus> drau
užėjo toks trosžkulys, kad, už- jinga gali užtikti Turkai tuo Tuojaus in viena pleisa sueina
manės, szhabžda Jonui ir už- ji neva mato, kad aplinkui ja ge noriai juoketes!
inirszes, viską pasaulyj, dre- met butu Woga!
'
•'
‘
Linksniai dainuoja,
iniga
anjžinu
miegu.
f------------ - ----------------------------------- —-----------------------------------------------------------------Žmones rankas laužo aima
stovi žmones, toliau už žmonių
_ Vienos kitas aploja.
•
? ...............
............
.......
— Pakelk ji Girdusi pasi ji daug pridegta žvakių, o da to nuodami : Isz kur tiek ėmėsi
Su 283 Paveikslais
;
Butu bobeles geros,
keno tai balsas.
liau Jėzus Kristus ant kryžiaus plesziku, vagiu, galvažudžiu?
•
160 Puslapiu
;
Kad neturėtu tiek valios,
— Turbūt, jau numirė, at Gręžia vargonai, žmones gieda. O asz jums Sakau, pats ju prisi
Kad vyrai kaip kada ant ju
i 8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 1 siliepė kitas.
r
Ji tai visa neva mato ir girdi, auginote!
užkluptu,
! Iszaiszkina sapna ir kas 1
— Mirė, nemirei Ligonbu- bet kad kas paklaustu ka? Tai
Terp jusu iszaugau, terp juKaili gerai iszluptu.
! ateiteje stosis. Su priedu i tyje ras, ...
su
dirbu, gerai jus pažinsiu.
nieko nemokėtu atsakyti.
Sziandien už daug valios turi, ! planatu ir visokiu burtu, i
Jono
kuna
uždėjo
ant
nesz15 cot, ploczio x 23-3/4 col, ilgio
Vaiku būdamas, atimdinejau
Piktai bobai kaili vali,
Ji žino, kad atbėgo ežia pas
i Knyga in minksztos po- ! eziu, galva jo nusviro žemyn.
Jezu Prikryžiuota prasziyti pa- isz mano draugu ranku sun
Ba vyrai bobelių neprižiūri, ! pierOs virszeliuose. :: :: !
BET Po lOč arba 3 už $1.00
Rodėsi,
kad
jis
ir
numiręs,
ne

Kiek tik pajiegu turi.
gelbos; jauezia, kad krutinę kiai kankinamus szunis ir ka
' Pinigai reikia siusti su < gali, nenori atitraukti akiu nuo
jai didis skausmas spaudžia, tes, kuriems akis bade ir kojas
Adresas
[
užsakymu:'
Į to stebuklingo, gražaus dan szirdi, regis, geležinėmis replė degino, smagu, mat žiūrėti in
Atsimink! Mielas Skaityto
gaus, mėlynumo, apiberto mili
jai
kad nuo tavęs priklauso ■ Tiktai,. . ,$1.00 j jonais taip mielu, nekaltai be- mis kas traukia isz krutinės; gyvulio kanezia.
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa
Lyg sziol ant veido tunu du
moteriszke žino, kad rytoj bus
Šaules” ateitis: Ar ja skaity- i Saule Publishing Co., J
siszypsancziu žvaiždeliu!
akmenais
pramusztu randu.
į jos jauniausiojo įsimaus teissi, ja indomausies, ar laiku at ! Mahanoy City, Pa.,U.S.A. '
(Tasa Ant 2 puslapio)
l mas!
- .
'c-i <
—U—-GALAS—-SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI! ■ silyginsi, ar ja paremsi!
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SAULE” MAHANOY CITY , PA.

Nauja Karaliene Su Savo Vyru

Žinios Vietines
>■
į:--------

b- * ■ • .

; — Ponia Ana Yaniscavidziene, nuo W. Maple uly., ana
,.&anvąittei;ląnkesi mieste Philadelphia, Pa., kuri svecziavoąi
^lįjas sav$ gurius:- : Aleksandra,
■Petrą ir. Juozapa, taipgi dukteįSė Helena Kanapkiene.
’ i — Musu skaitytojas, ponas
Jurgis Balutis isz Girardvilles,
lankėsi mieste pas savo drau
gus, ir prie tos progos atlankė
■^Saules” redakcija atnaujinti*
savo prenumerata už laikraszti
>f Saule.”
% — Ana diena garnys pali
ko sveika ir drūta samu del
ponsu Leonams V. Boczkauskam, nuo 328 W. South uly.
' — Subatoj (pripuola Szv.
Uyrilo, o Tautines Vardines:
Priszmantis. Taipgi ta diena:
;I933 metuose Tautu San junga
pareikalauja kad Japonija su^aizihM Kinijai visas jos už
kariautas žemes; 1896 m., Lie
tuvoje Rushi apsunkino Lietuviams tiesas’sulyg žemes pirkimo.
-ž’t- Kita sanvaite: Nedelioj
pripuola penkta Nedelia po
Tri jų Karalių ir Skolastiko, o
Tautines Vardines: Keiszgaiio. Ir ta diena: 1939 metuo
se pasimirė Popiežius Pijus
Vienuoliktasis, jis 'buvo ąsz' tupnips, deszimts vieno meto
aap'žia.Įls, Popiežiumi- jis buvo
•per septyniolika metu, jo vieta
pžOme Kardinolas Eugenio Pacelli, kuris buvo Vatikano Sekrotorius; 1272 m., Lietuviai
pergalėjo Kryžeiviai ties Kaun'p; Į950_m., Amerikos valdžia
praneszb kad buvo pasiunstas
Kihieįęziams.'
Tautininkams
Įaiszkas kuriame musu valdžia
.į»kreiszkia savo pasipiktinimą,
kg<Į jie ; puolasi ant nekaltu
Amcrikięcziu tame kraszte;
11959 in.f Anglas mokslinczius
Klaus ‘E. J. Euehs prisipažino
kad jis daug atomines bombos
pąsjapeziu yra iszdaves Sovie
tams, jis taip dare per 7 metus.
;. Panedelyje p r i p uola
Sžvencziausios Paneles Liurdo, o Tautines Vardines: Al
girdas. Taipgi ta diena: 1937
m., General Motors Automobi
liu kompanija susitaikė su savo darbininkais, ir pakele vi
siems darbininkams
algas
penktuku ant valandos; 1242
Iii., Mindaugas užėmė Lietuvos
Kunigaikszczio sostą.
’ — Utarninke pripuola Septyliiii Servitu Steigėjai, o Tau
tines Vardines: Ugne. Ir ta
diena: 1809 m., Prezidento A’>■rahomo Lincolno gimimo die
na,.o Utarninke, bankai ta die
na bus uždaryti; 1851 m., rado
aukso. Australijoje; 1912 m.,
Kinija tapo respublika.
£$ Ketverge, Vasario 14-ta
diėria pripuola Szvento Valen•tinOf’lpiatiorio meiles. Ta diena
iįtžmintihgi siuntinėja vieni
kitiems gerus ir meilingus veliinmtis; o 'kiti ant kersžto siunczia juokingus ir paniekinant•
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džiuotis kad jis iszvenge karo
visuosCj krasztuose, bet kad jis
pardejd karus visuose tuose
krasztuose, kuriuose kiti krau
ją lieja ir Amerika savo dole
rius pila.
Stalino planas kaip tik toks:
Jis nori kad Amerika tiek pini
gu piltu, kad ji susibankrutuotu, Ir iszrodo kad jam pasiseks
tik tupėti ir laukti kol mes tiek
pinigu iszpilsime kad patys
nieko neturėsime. Tada Stali
nas pasiims ka tik jis norės.

KAREIVIS
UŽMUSZTAS
ežius paveikslus idant tokiu
butu iszlieti savo neapykanta
priesz-ais kitus.
•—

! .

---

—

Philadelphia, Pa. — Veugentis Leonas A. Vinoskis, 44 me
tu amžiaus, nuo 2740 Parrish
uly., pasimirė Sausio 23-czia
diena, o 29-ta diena Sausio lai
dojo su iszkilmingu pamaldų,
už jo duszia, isz bažnyczios
Szv. Pranciszkaus Ksavero, o
kūnas palaidotas in kapuose
Szventojo Grabo, Holy Sepul
chre Cemetery. Velionis buvo
nariu Lietuviu Muzikalio Na
mo Bendroves ir Lietuviu Republikoniszko
Paszelpinio
Kliubo. Paliko dideliame nuliudime savo žmona Julija
(Jackaitej; du sunu: Leoną ir
Vaiteku, ir duktere Cecilija.
— Monika Linkevicziene,
60 metu amžiaus, nuo 2761 E.
Pacific uly., pasimirė Sausio,
24-ta diena Episcopal ligonine,
o Sausio 29-ta diena su apiegomis Szv. Jurgio 'bažnyczioje,
kūnas tapo palaidotas in Szv.
Graibo kapuose. Paliko savo
vyra Juozą; dvi dukterys: Ele
na ir Jeana; .du sunu: Alberta
ir Juozą, taipgi keturis anū
kus. Gerai žinomas Graiborius
p. Dominikas1 Earaminas, nuo
E. Allegheny Avė., mieste, lai
dojo.
— K. V.

PREZIDENTAS
TRUMANAS
RINKIMUOSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tijos vadai dabar pyksta ir ne
rimauja; jie nori dabar tikrai
žinoti ka Prez. Trumanas da
rys, kad jie galėtu savo rinki
mo vaju pradėti. Bet Truma
nas tyli ir niekam nieko nesa
ko.

KITAS INTARTAS
KOMUNISTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ANGLIJOS KARA
LIUS MIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
savo vyru buvo in Kenya, Ry
tine Afrika.
Anglijos karo ir lakunu sztabas greitai parengė viską del
keliones namo. Ji su savo vyru
tuoj aus sėdosi in automobiliu
ir greitai nuvažiavo in eroplano stoti, kur jųdviejų jau lau
ke prirengtas C-47 eroplanas.
Ju eroplana palydėjo kariszki
eroplanai ligi Malta Salos, kur
kiti kariszki eroplanai judvieju jau lauke palydėti juodu
skersai Viduržemio Juras.
Kur tik jųdviejų eroplanas
sustojo, daug žmonių buvo su
sirinkę iszreikszti savo užuo
jauta ir pagerbti nauja kara
liene.
Nauja Karaliene iszrode nu
vargusi ir nemigusi.
Anglijos Premier as, Wins
ton Churchil’is, iszgirdes apie
Karalio pasimirima, tuojaus
iszkilmingai pareiszke savo
isztikimybe naujai savo kraszto Karalienei.

NEW YORK, N. Y. — Ka
ralio brolis, Duke of Windsor,
iszgirdes kad jo brolis Jurgis
pasimirė, greitai pasirenge in
kelione ir gryžo atgal in Ang
lija del szermenu. Jis plaukia
ant laivo ‘'‘Queen Mary.” Jo
žmona, Amerikiete pasiliko
ežią, nes ji niekados nebuvo
priimta ar pripažinta karaliszkoje szeimynoje.
Szitas karaliaus brolis Ed
vardas, butu buvęs Karaliaus
Edvardas Asztuntasis, ^jeigu
jis nebutu atsisakęs to sosto ir
nebutu apsiženyjes su Ameri
kiete WaTis Simpson.
Jo motina baisiai nenorėjo
kad jis su ta Amerikiete apsiženytu ir jam už tai niekados
nedovanojo. Bet nauja karalie
ne, ji vis vadindavo jos geriau
siu ir maloniausiu dede, ir gal
dabar santykiai pagerės ir gal
jo žmona bus karaliszkos szeimynos pripažinta.

Daug kitu Senatorių pana,
---------------------sziai iszsireiszke ir dabar rei
kalauja, kad valdžia vieszai APSIVYLIMAS
parodytu visps raportus apie
KORĖJOJE
szita nauja suktybių komisijos
pirmininką, kuris pats nėra
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
tokis teisingas.
Vienas Senatorius priparode tą taiką Korėjoje.
kaip szitas Morris Newbold su ■ Bet dabar jau matyti kad ta
keliais kitais indejo in viena taika ar tos paliaubos dar toli
bizni szimta tukstaneziu dole ir dar visai nematyti.
riu ir užsidirbo, pasipelnyjo du
Komunistai tik ant tiek nu
milijonu ir asztuonis szimtus sileidžia ir susitaiko, kad tie
tukstaneziu doleriu pelno. Jis pasitarimai dar ilgiau prasi
buvo insiveles in bizni su vai tęstu, ir kad Amerika nieko
džios senais laivais, kuriuos jis daugiau Korėjoje nedarytu ir
nusipirko už pusdyke ir paskui kad Amerika nepaskelbtu pa
valdžiai vėl pardavė užsidirb saulini kara priesz visa Kinija
damas szimta ar daugiau pro ir gal priesz paezia Rusija.
cento.
Stalinas gali isz tikro di-

FORtT DIX, N. J. — Karei,
vis isz Philadelphijos, in Fort
Dix, buvo surastas negyvas,
užmusztas savo lovoje.
Armijos Daktaras sako kad
jam galva buvo praskelta.
Kareivis buvo Saržentas
Herman Wiener, isz Philadel
phijos. Jo kambario durys bu
vo užrakintos. Armijos Dakta
rai sako kad jis buvo užmusztas kai jis miegojo. Jo automo
bilius dingo tuo aeziu sykiu.
Jo kambaryje viskas buvo
tvarkoje, ir isz to rodos aiszku
kad nebuvo jokio muszio tenai
ir kad jis buvo užmusztas kai
jis miegojo.
Jis vaiske yra buvęs nuo
1941 metu, ir jis buvo muzikan
tas ir dainininkas. Kodėl jis
buvo užmusztas Armijos Sztabas dar nežino ar nesako, bet
visi Armijos slapti policijantai
dabar jieszko to žmogžudžio.

norėjo prijaukinti ir padaryti
isz ju žmones. Bet kai tie pra
dėjo visur terszti, plikos mer
gaites eiti stogais arba su dai
na traukti tiesiog in garnizo
nus pa’eistuvauti, Buvo vėl
‘‘gražinti” ir iszvežti in Vil
nių. Tuo tarpu Lietuviai ir isz
szies sutaisimos ryszkiai iszsiskiria, Lietuviams naszlaicziams net ir tokiomis sunkio
mis sanlygomis reikalinga glo
ba ir parama vis dėlto suran
dama pas savuosius.
Sziuo metu ‘ ‘ Lietuviszkiausi
yr,a va’scziai,” nors ir sukolchozinti. Nors ten vaikams
prieglaudų nėra, už tai j u yra
seneliams. Bet-gi invalidai, li
goniai dabar jau nieko negau
na ir turi kęsti bada. Ju ypacz
daug Vilniuje. Ten visokiu luosziu be ranku ir kojų isztisus
burius kiekvienoj gatvėj rasi.
1949 metuose ju buvo daug ir

Klaipėdoj, bet paskiau juos suszis. Viena isz ju sudaro ben
dravimas su senais rusais, iszlikusiais dar isz caro laiku. Su
jais bendravimas dažniausiai
esti nuoszirdus; jie labai daž
nai, kai niekas negirdi, iszpasakoja Rusu bedas ir pakeikia
Komunistu valdžia. Antra ben
dradarbiavimas tarnyboj ar
darbe — ežia žmonių santykiai
normalus, geri. Bet Rusai atvi
rai Lietuviams sako: jus esate
tinos medaliui gauti turi turėti
nemažiau 14 vaiku. Tada, gales
traukiniu, gave reikalinga pa
žymėjimą, važiuoti nemokamai
net in Vladivostoką.
Su Rusaiis bendravimas ga
lima suskirstyti in kelias rurinko ir uždare in prieiglauda.
Seniau karo invalidams už vi
sokius ordinus, ir medalius bu
vo mokama, bet dabar nebe
duoda nieko. Daugiavaikes mo-

You can eliminate
yt these washday
troubles...

with an X///wK4^

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOS
TĖVYNĖS

Ar Yra Lietuvoje
Vestuvių?
Dar esti, tik su vestuviniais pokykyliais, kaip kad seniau Lie
tuvoje, jau daug sunkiau. Pa
galiau, ir žmonių in jas tiek nebesuvažiuoja, nes tie tuoj
criumpami: kaip ir isz kur at
važiavai? Todėl vestuvių gero
kai mažiau nei seniau, nes jau
nimo maža. Lietuvoje like dau
giausia tik seni ir piemens, ku
rie, sulaukė 18 metu turi eiti
in kariuomene, o isz ten in kol
chozus nenori grįžti, ir tuo bū
du nėra kas tuokiasi.. Dabar,
kai investa jau pilna kolekty
vizacija ir per 30% žemes tik
rai dirvonauja, padėtis kas
kartas vis sunkėja. Del viso gy
venimo lygmens susmukimo da
didesnis ir bažnycziu skaiezius
bus priverstas užsidaryti. Vis
dėlto dar ir dabar pasitaiko,
kad žmones važiuoja gėlėmis
apkaiszytais arkliais ar veži
mais ir nebijo po civ. akto ves
tuviniu iszkilmiu atlikti ir baž
nyczioje, isz kur paskui grįžta
namo dainuodami.

(Tasa)

‘‘Sziuo metu Lietuvoje daugiausiavsedi kalėjimuose kolchozininku ir paprastu darbinnku.” Nieko nepadarysi,
žmogus yra priverstas vogti,
nes reikia kaip nors prasimai
tinti. Tuo tarpu Sovietiniai
teismai už visztai galvos nusukima pila po 15-20 metu. Rusai
daugiaugia in kalėjimus paten
ka už vagiliavima, kiszeniu
kraustyma, musztynes, krautu
vių apipleszima, žmonių užmuszimus. Jie taip pat dau
giausia vereziasi iszrokavima
padaro iszeikvojimu. Ypacz
daug nedoringumo pamato
duoda vad. ‘ ‘besprizorninkai. ’ ’
Nors ju skaiezius Lietuvoje ir
sumažėjęs, bet ju dar yra; jie
turi savo organizacija, kurioj
paprastai dalyvauja 16-17 me
tu paugliai bet pasitaiko ir 20
metu pasiekusiu. Ankscziau
‘ ‘ besprizorninku ’ ’ būdavo ir
Vokietuku. Lietuviu su jais su
sidėjusiu, nėra. Ir ežia pasireiszkia Lietuviszkas bendriszkumas, nes jei kur atsiranda
vaiku be tėvu, tai juos stengia
si priglausti arba gimines, ar
ba patinstami. Jei tėvai yra
nuszauti ar sudeginti, pasiima
dažniausiai kaimynai. ‘‘Bes-,
prizorninku” buvo atvykusiu i
net isz Rusijos, ypacz daug 7
metu vaiku trauke su terbomis
isz Velikije Lūki, o kiti pasiek
davo Lietuva net isz Leningra
do. Jie mokomi amato vad.
‘ ‘ besprizorninku
namuose, ’ ’
veliau ju daugumas buvo su
vežti in amatu mokyklas. Visi
jie baisiausiai vagia, piaustineja kiszenes ir taip toliaus. Kai
kur Lietuviu komitetai juos

musu prieszai, nes laukiate
Amerikiecziu iri Anglu. Ir ta
savo nuomone jie pasako aiszkiai, nieko neslėpdami. Su to
kiais susidaro ‘‘artimesnis
bendradarbiavimas” nebent
szveneziu metu smuklėse, na
mu nuoszirdaus bendradarbia
vimo nėra. Tenka pastebėti,
jog senieji Rusai sentikiai, priririsze prie senu tradicijų, nekenezia Komunizmo, ju vaikai
nestoja in komjaunuolius.
Sziaip szeimyninio bendradar
biavimo, net noro bendradar
biauti, su atėjūnais nėra. Rusu
žmones nekenezia, ir jie tai ži
no. Tas žmonių sąmoningumas
net didėja. Pagal Soviet. Lietu
vos instatymus Rusai, jei nori
dirbti Sov. Lietuvos instaigose,
turi mokėti lietuviszkai, bet
praktiszkai to nuostato niekas
nesilaiko. Kaimo merginos su
Rusais isz tolo nesideda, pasi
taiko nebent viena kiįa mieste.
Jei tokia susilauks isz Rus©'
vaiko, tai isz tam tikro sky
riaus savivaldybėj jam iszlaikyti gaus po 59 rubliu men. Vi
sus namus, kur szokama mieste
lanko tik lengvo elgesio mergi
nos. Šiaip Lietuviai ir sziuo at
žvilgiu labai tautiszkai susi
pratę. In mokyklų vakarėlius
Rusai neinsf eidžiami. Tai ba
domus kovos pobūdis, kaip kad
‘‘Auszros” ar ' ‘‘Varpo” lai
kais. Yra buvę atsitikimu, kad
Lietuviai mokiniai, stoję už sa
vo mergaites, nėjusias szokti
su insiveržusiais in pasilinks
minimo sale Rusais kareiviais,
yra su jais ' net susbnusze,
ypacz kai tie tokioms moki
nėms kirto per veidus.

RIPPING WINDS

SEE YOUR ELECTRICAL
APPLIANCE RETAILER TODAY...
Ask him for a demonstration of workfree, carefree electric laundry drying!

nd all your future washdays indoors
...where a turn of the switch ends old-

fashioned washday worries.
.....AS' iv. Sslfe _

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Tarp Rusu pasitaiko tokiu,
kurie turi net po dvi žmonas ir
daugiau, nors tai tiesaiir drau
džiama. Isztuoku Lietuvoje pa
sitaiko nedaug, ju ypacz maža
kaimuose. Lietuviu szeimynos
ryszys tebera stiprus, daugiau
sia skiriasi Rusai. Paprastai
isztuokas duoda vad. liaudies
teismai. Jei kas turės vaiku, tai
isz gaunamo atlyginimo žmo
nai iszlaikyti atskaitys 50%,
jei ir atsiskirtu. Del szios prie
žasties pasitaiko, kad kai ku
riu Sovietiniu laivu kapitonai
gauna atlyginimo mažiau net
už paprastus jurininkus. Jei
tokie atsisakys vaika kriksztyti bažnyczioje, gaus 200 rubliu
paszalpa — vad. ‘ ‘vaiko krai
teli. ’ ’

