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Ims J aunu Vyruku In Vaiska
Isz AmerikosARMIJAI slaugiu i ntaria

Generolas Marshall
Reikia 3,000 Slaugiu

POLICIJANTUS
GEN. CHIANG VIS 

SIULINASI

Generolas George C. Mar
shall, Apsaugos Sekretorius, 
apsilankė in Vaszingtona 
pas Prezidentą Trumana pa
sitarti kaslink Korėjos. Ge
nerolas Douglas MacArthu- 
ris kasdien pasiunezia savo 
raportus kaslink to karo Ko
rėjoje, ir Generolas George 
Marshall atėjo pas Trumana 
tuos raportus peržiureti, kad 
jis žinotu kas dabar reikia 
daryti.

Visi valdininkai Vaszing- 
tone dabar yra baisiai susi
rūpinę ir stengiasi pasiaisz- 
kinti, iszsiteisinti ar kitus 
kaltinti už padarytas klai
das, už kurias tiek daug mu
su vaiku žuvo ant Korėjos 
karo lauko.

DIDESNES TAKSOS

Du Kaliniai Skundžiasi
Buvo Apmuszti

PHILADELPHIA, PA. —
Pennsylvanijos Kariszko Szta- 
bo szaka pranesza kad dabar 
labai reikia apie trijų tukstan-' pInLADELpHIA pA _ 
ežiu slaugiu, pnziureti tuos
kareivius, kurie buvo Korejo- \Du vaSiai’ kurie jau ?ra nu~ 
je sužeisti teisti, Ike Stedman, 26 metu, ir

Registruotos slauges, kurios Marshall Gibson, 25 metu, įn
yra szio kraszto pilietes, tarp taria du policijantu. Jiedu sa- 
dvideszimts vieno iki keturios' (Tasa Ant 4 Puslapio) 
deszimts penkių metu amžiaus 
gali stoti in vaiska, ir kreiptis 
in “Army Nurse Corps.”

Dauguma tokiu slaugiu pasi
liktu ežia Amerikoje, lingoni-, 
nese, kur musu sužeistieji ka
reiviai yra parvežami isz karo 
lauko.

Žinoma, jeigu kuri slauge 
nori važiuoti in Užsieni, ar tai 
in Korėja ar tai in Vokietija, ji 
gali to praszytis.

Nori Stoti In Kara 
Priesz Komunistus

Nebendradarbiauja

8 LAKŪNAI ŽUVO

Bombneszis Nukrito;
Sudužo

EDWARDS, CALIFORNIA. 
Asztuoni lakūnai žuvo, kai ju 
bombneszis B-50 nukrito ir su
dužo dykumuose, netoli nuo 
Edwards Air Base, Calif.

Tie kurie rado ta sudužusi i 
eroplana pranesza kad visi la-, 
kūnai ant to eroplano žuvo, kai 
tas eroplanas nukrito. Tarp 
žuvusuju buvo szeszi lakūnai ir 
du keleiviai. Visi buvo isz- 
skride isztirti ta eroplana.

Eroplanas buvo surastas prie 
k e t u r i u tukstaneziu pėdu 
augsztumo kalno, kuris yra va
dinamas Haystack Mountain.

Eroplano lakūnas buvo per 
radija praneszes, kad audros 
jo eroplana tranko ir kad per 
miglas sunku matyti. Tai bu
vo paskutinis praneszimas isz

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas, per sa
vo prakalbas jau dabar sta
eziai sako kad reikes visiems to eroplano.
taksas pakelti, kad butu gali- Kitas eroplanas nukrito ne- 
ma ne vien tik Amerika ap- toli nuo Albuquerque, New 
ginkluoti bet ir kitus laisvus Mexico.
krasztus, kurie komunizmui 
prieszinasi.

Kiek dabar galima iszrokuo- 
ti, sziais metais reikes septy
nios deszimts penkių bilijonu 
doleriu del tokio darbo. Tai 
dvideszimts penki bilijonai 
daugiau negu kada dar buvo 
renkama. Praeitais metais vai-: 
džiazavo penkios deszimts bi
lijonu doleriu.

Triėhanas sako kad dabar 
valdžios sztabas Kongresas ir 
Senatas turės savo kasztus 
sumažinti, kad butu galima 
daugiau pinigu paskirti del ap
siginklavimo.

Tik kelios sanvaites atgal 
Prezidentas Trumanas visus 
buvo užtikrinęs kad taksos ne
bus padidintos, bet dabar jau 
visai kitaip szneka!

Bet szitoje nelaimėje 
visi liko gyvi; visi iszszoko su 
parasziutais ir taip nusileido 
kai ju eroplanas nukrito. Du 
buvo biski sužeisti. Isz viso 
tame eroplane buvo vienuolika 
žmonių.

MILIJONIERIUS 
NUSIŽUDĖ

Norėjo Gryszti In 
Amerika; Susipesze 

Su Szeimyna

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
— William Medart, keturios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus milijonierius isz Saint 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Gembleris' Joe Adonis, ne
sutiko fcendradarbiauti, at
sakyti in kelis klausimus 
Vaszingtone, kur jis buvo 
paszauktas priesz Senato ko
misija. Už tai kad jis Senato 
komisijai nesutiko atsakyti 
in kelis klausimus apie kitus 
razbaininkus ir gemblerius, 
jis gali būti in teismą pa
trauktas ir nubaustas.

TAIPEI, FORMOSA. — Ge
neralissimo Chiang Kai-shek 
vis siulinasi stoti mums in tal
ka, ir pultis ant Komunistu Ki
niečiu paezioje Kinijoje, kad 
Kinijos Komunistiszka valdžia 
butu priversta gražintis savo 
armijas isz Korėjos.

Jeigu taip Amerikos valdžia 
sutiktu, tai Amerikos armijos

i trumpu laiku apsidirbtu su Ko
munistais Koriecziais Korėjo
je. Mes jau buvome sumusze 
Korieczius ir jie nuo visu fran
tu traukiesi, kai Kiniecziai sto
jo jiems in talka.

1 Chiang Kai-shek sako, kad 
jeigu jam dabar butu pavėlinta
in kara stoti su savo armijomis NORI DERINTIS 
tai kai tik jis pasiektu Kinija, txttt

tai jam stotu in pagelba dau- STALINU
giau kaip visas milijonas Ki- 
niecziu, kuriems jau teko para
gauti Komunistiszko rojaus.

Jis toliau sako, kad jam ne
būtu reikalinga Amerikos ar-

I miju pagelba; jis 
kad Amerika jam 
gana laivu del jo 
del ginklu.

Bet Vaszingtone 
maiszyta, tokia neaiszki politi
ka del Užsienio dabar eina, kad 
sunku pasakyti ar iszaiszkinti 
kas ten darosi.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Anglija Nori 
Derintis Su

J. Stalinu
Valdžia Pranesza Kad Reikia 
Trijų Tukstaneziu Slaugiu; Ge- 
neralissmo Chiang Kai-shek Su 
Savo Armija Nori Stoti Mums In 

Pagelba Priesz Komunistus 
Korėjoje

SU WASHINGTON, D. C. — Apsaugos 
Sztabas praszo Kongreso imti visus jaunus 

_ vyrukus in vaiska, nuo asztuoniolikos iki
Anglijos Ministerial sako, kad dvideSZimtS peuklU HietU, ir kad
jie nori pasikalbėti ir pasitarti 
su Stalinu ir su Komunistisz- pasiliktu vaiske del dvideszimts 
kos Kinijos vadu Mao Tze-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA.

Apsiauna Kelinėmis

tik praszo 
pristatytu 

kareiviu ir

tokia su-

Szitas jaunas Korietis ne
suspėjo kelinėmis apsiauti, 
kai laikrasztininkas jo pa
veikslą nutraukė. Jaunikai
tis ka tik buvo perplaukė ar 
perbrido Taedong upe su ki
tais tukstaneziais Koriecziu. 
Visi jie bego ir neszesi kiek 
tik galėjo isz Pyongyang 
miesto, kai iszgirdo kad

Amerikiecziai kareiviai isz 
ten traukiasi. Jie jau buvo 
paragavę Komunistu pyrago 
ir pasirinko skersai ta be
veik užszalusia upe plaukti 
bet Komunistu jau nelaukti. 
Szitie Koriecziai gyveno 
Sziaurineje Korėjos dalyje 
ir gerai žino kas tai yra Ko
munizmas.

jie visi 
septynių

menesiu.
Apsaugos Sekretorius, Marshall 

pagelbininke Sekretorka Anna M.
su savo 
Rosen - 

PRIŽADA berg inteike Senatui programa del apsigink
lavimo, kuri gal tesis tol, kol mes gyvensime.

Ponia Rosenberg sako kad Prezidentas 
Trumanas ne už ilgo gal paskirs koki dar
ba tiems vyrukams, kurie nebus tinkami 

Ji sako, kad szita syki 
Prancūzai pasakytu kiek, jie |aį)aį maŽai til jaUUU Vyruku ISZSlSUkS ISZ 

vaisko, nes visiems bus paskirti jiems tin- 
kami darbai ar pareigos.

Ji teipgi sako, kad ji jau dabar praszo 
Kongreso pavėlinti vaiskui imti tiek mote-

PRANCŪZAI

Trys Divizijos 
Eisenhoweriui

PARYŽIUS, FRANCI JA. —
Generolas Dwight D. Eisenho- .
weris staeziai pareikalavo kad del kariavimo.

prisidės prie Europos apgink
lavimo.

Prancūzai pasižadėjo ” 
skirti tris pilnas kariszkas di
vizijas, kurios dabar randasi 
Vokietijoje ir Austrijoje.

Generolas Eisenhoweris sa-
vo darba labai greitai ežia at m ir merginu in vaiska, kiek bus reikalinga, 
liko; jis pasikalbėjo su Prernie- 
ru Rene Pleven ir paskui su
Užsienio Ministeriu, Robert nį0|jk0S mefy vyrukus III Vaiska, tai, Po-

■ Schumann, po tam jis nuvazia- * ....
vo ant pietų pas Apsaugos Sek- UIR Rosenberg sako, reikes imti daugiau 
retoriu, Jules Moch, kuris tuo- 
jaus pasiszauke visus savo 
augszcziausius karininkus.

Prancūzai yra pripratę pra
leisti dvi ar tris valandas prie 

i stalo, kai jie valgo; bet Genero- ko, kad tie asztuoniolikos metu 
las Eisenhoweris visus juos už 
pusvalandžio jau nusivedė in 
Konferencijos kambarius.

Prancūzai laikrasztininkai, 
su nusistebėjimu, raszo L_____

Jeigu Kongresas nesutiks imti asztuo-

ženotu vyru ir tėvu, kuriu amžiai yra tarp 
devyniolikos ir dvideszimts penkių metu am
žiaus. Apsaugos Sekretorius Marshall sa- 

amžiaus
vyrukai nebūti; siuneziami in Užsieni, iki 
jie nesulauktu devyniolikos metu. Bet jis 

k^dtaipraszo Kongreso tokio Instatymo nepara- 
buvo trumpiausi pietų, ka jie szyti, nes gali prisieiti reikalas ir juos siunsti 
dar yra mate I ’ • . i • ,

Generolas Eisenhoweris nori 
pradėti szita Europos armija 
su 300,000 kareiviu, ir už dvie
ju metu turėti trijų milijonu 
armija. 1

in tolimus krasztus
Programas butu szitokis:
1—Visi asztuoniolikos metu vyrukai bu-

(Tasa Ant 4 Puslapio)



MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Amerikos banku komisijos 

atstovai sztai ka mums prane
sza:

Amerikoje keturios szeimy- 
nos isz deszimts yra vertos apie 
penkis tukstanezius doleriu.

Viena szeimyna isz deszimts 
yra verta apie dvideszimts pen
kis tukstanezius doleriu.

Apie puse visu szeimynu 
Amerikoje neturi jokiu skolų. 
Bet daugiausia szeimynu ku
rios neturi skolų yra tos kurios 
mažiausia uždirba ir mažiau- 
šia turi. Tos szeimynos kurios 
yra daug vertos, daug ir skolų 
turi.

' Tie laikraszcziai dar ir dabar 
raszo, kad visi Japonai, kurie 
shko kad ju krasztas kara pra
laimėjo yra iszdavikai ir ne
verti skaitytis gerais ir isztiki- 
mais savo kraszto vaikais. Isz 
Brazilijos viena tikybines 
draugijos komisija pasiuntė 
viena savo atstovu staeziai in 
Japonija, pasiteirauti kas tik
rai tenai atsitiko. Jis pargry- 
žes visiems pranesze kad isz 
tikrųjų Japonija yra kara pra
laimėjus. Bet ir dabar lie visi 
tiki jam!

TAUTIECZIAI!

Valdžios atstovai sako kad, 
jeigu bus reikalas vėl vartuoti 
tuos “Kuponus” del pirkimo 
daigtu, kaip buvo daroma per 
ana kara, žmonėms bus pra- 
neszta keturiais ar szesziais 
menesiais pirmiau isz anksto.

Prezidentas Trumanas pa
reikalaus isz Kongreso dau
giau negu asztuonis bilijonus 
doleriu daugiau del Europos 
apginklavimo.

Vaszingtono valdovai ir 
džiunai.sako kad jie pasirengė. 
Sovietu Rusijai nusileisti till 
ant trijų punktu: Trieste mie.b 
ta palikti kaip dabar stovi te
nai valdžia; susitaikinti ant 
Vokietijos apginklavimo; ir 
“Palikti Visa Pabalti ja Sovie
tams.” “Reiszkia, Amerikos 
valdžia yra pasirengus palikti 
Lietuva ir visus Lietuvius Ru
sija; reiszkia parduoti Lietuva, 
kaip Lenkija buvo per ana ka
ra Anglijos parduota.” Tie 
musu valdininkai dar vieszai 
neiszdrysta taip pareikszti, bet 

tariasi, 
tai ne

jie tarpu saves taip jau 
Jus daug daugiau apie 
už ilgo iszgirsite.

Kongreso teipgi praszys 
daugiau pinigu del slaptos FBI 
policijos, kad ta policija galė
tu geriau sekti ir suimti ko
munistus Amerikoje.

ketinama pabranginti 
kainas dvideszimts 

nuoszimčziu, bet biz-

Buvo 
paczto 
penktu 
niėriai ir ūkininkai taip pasi-
prieszino, kad Kongresas ne- 
dryso ta byla investi.

Dabar visi lakūnai, skrisda
mi prie musu kranto turi per 
radija pasisakyti kas jie per 
vieni ir isz kur jie atlekia. Mu
su kariszkiems lakūnams insa- 
kyta nuszauti visus eropianus, 
kuriu lakūnai isz anksto nepa
sisako kas jie per do vieni.

Prie Atlanto ir Pacifiko 
krantu, armija ima statyti ka
rabinus ir pristato greitus ero
pianus, kurie pasirengė tuo- 
jaus pakilti ir bet koki pricsza 
padangėse susitikti.

San Francisco mieste, Cali- 
fornijoje Pranciszkiecziai Ku
nigai, Šzvento Bonifaciaus 
Bažnyczioje, pradėjo maitinti 
tuos kurie neutri už ka paval
gyti. Jie pradėjo Spalio ketvir
ta, per Szvento Pranciszkaus 
Asižieczio szvente, ir nuo to 
laiko kas Nedele pavagydina 
apie tūkstanti keturis szimtus 
žmonių.

Kai Karo Sztabas ir laik- 
rasztinirikai isz Korėjos mums 
pranesza, kad lakūnai keturis 
szimtus ar penkis szimtuus Ko
munistu iszžudo, kaip jie žino, 
kaip jie suspėja suskaityti isz 
padangių tuos lavonus ant že
mes ?

Amerika yra laisves krasz
tas. Žmogus gali sakyti ka jis 
nori, jeigu jis yra tikras kad 
ant jo neužpyks jo žmona, jo 
susiedai, jo bosas, ir jeigu jo 
bizniui nepakenks.

Inžengeme in Naujuosius 
Metus didžios nerimasties ka
muojami ir drauge didžios vil
ties gaivinami.

K r am Ii a u s vadovaujamas
pasaulinis Komunizmas kėsi
nasi nužudyti vakarietiszkaja 
civilizacija ir pavergti visa 
žmonija. Tolimųjų Rytu invy- 
kiai atidarė akis ir tiems, ku
rie da svyravo ir abejojo, pa
ryškino Maskvos klasta ir jos 
1940 metu užpuolimą priesz 

. jį. Lietuva ir kitas Baltijos vals-

namu 
bus statoma sziais metais, nes 
visas tas tavoras bus armijai 
reikalingas.

Daug mažiau nauju

Gumo del automobiliu taje- 
riu bus daug mažiau. Valdžia 
sako kad žmones gaus tik ke
turios deszimta nuoszimti gu
rno, prilyginus kiek jie gavo 
1941 metuose. O dabar daug 
daugiau automobiliu randasi 
ant vi'eszkeliū negu tada.

Plienas jau dabar yra labai 
suvaržytas, ir fabrikantams 
sunku gauti plieno ar geležies 
jeigu jie negamina kariszkus 
ginklus.

Tik puse tiek automobiliu 
bus gaminama sziais metais 
prilyginus prie praeitu metu.

Maistas, visokis valgis da
bar taip pabrango kad nieka
dos nebuvo taip ’brangus.

Ūkininkai reikalauja ir gau
na daug daugiau visokiu ma- 
szinu, nes jie sako kad mąsli
uos užima vietas darbininku, 
kurie dabar stoja in vaisku ar 
ima darbu in kariszkus fabri
kus.

SKAITYKITE “SAULE”

Pypkes Durnai

LAISVE
(Tasa)

Ar gyvastis jau tokia brangi, 
ar taika jau tokia saldi, kad 
mes ar vienos ar kitos iszsiža- 
detume ir vergyste priimtume?

Prisirengti del vainos, del 
karo, tai yra geriausia priemo
ne užsitikrinti sau taika.

Sunku tikėti, bet dar vis ran
dasi Japonu, kurie vis netiki, 
kad ju krasztas kara pralaimė
jo. Jie randasi Brazilijoje, kur 
septyni Japonu laikraszcziai 
skelbia tokias žinias keturiems 
szimtams tukstaneziu Japonu.

Tie, kurie kitiems nepripa- 
žinsta laisves, nėra tos laisves 
patys verti.

Tik laisvas žmogus gali ki
tam žmogui laisve duoti ir pri
pažinti.

(BUS DAUGIAU}

! lybes. Labiau nei kada nors 
pasaulis sziandien, supranta

1 kad, “tautu laisve ir dcmokraJ 
tijos laimėjimas sanlygoja pa
stovia taika ir žmonijos pažan
ga.” Laisve, kaip taika ir vals
tybių saugumas, yra nedalomi.

Atsilankė sziandien Wash
ingtone po sėkmingai praėju
sio B ALF’o Seimo, po konfe
rencijos New Yorke su Estu ir 
Latviu veikėjais, kurioje buvo 
aptartos bendros veiklos gai
res, po pasitarimo su “Voice of 
America” vadovybe, isz kurios 
gautas užtikrinimas, kad Ame
rikos Lietuviu Tarybos pastan
gos sudaryti sanlygas prabilti 
isz ežia Lietuviu kallba netru
kus duos praktiszkus vaisius, 
mes savo inteiktame Valstybes 
Sekretoriui raszte pareiszkeme 
kad Amerikos Lietuviai viso
mis iszgalemis remia ir rems 
Jungtiniu Amerikos Valstybių 
vyriausybes pastangas sulai
kyti pasaulinio Komunizmo 
veržimąsi ir sunaikinti jo už- 
puolimos padarinius; kad pa
kibusi virsz Europos grėsmė 
yra drauge ir grėsmė Ameri
kai; kad negana sudrausti Ko
munistini užpuoliku Azijoj, bet 
kad reikia likviduoti ir 1940 
metu agresijos padarinius Eu
ropoje; kad Lietuvos valstybes 
iszlaisvinimas turi būti insak- 
miai injungtas iii Amerikos 
taikos ir antrojo pasaulinio ka
ro politinio sunaikinimo pro
grama ; mes pertiekeme vienin
ga Amerikos Lietuviu pasiry
žimą veikliai insijungti in 
Jungtiniu Amerikos Valstybių 
organizuojama pasiprieszini- 
ma pasaulinio Komunizmo už- 
maezioms ir sudarome musu 
konkreczius, gyvenamo politi
nio laiko diktuojamus, pagei
davimus.

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Arykdomojo Komiteto Justi 
vardu padarytas žygis inparei- 
goja visus sziame kraszte gy- 
venanezius Lietuvius. Žodžius 
turi sektidarbai, nes tik isz mu
su darbu pasaulis spręs, ar mu
su tauta, musu ir musu tėvu že
me turės būti “Laisva ir Ne
priklausoma.” Todėl da labiau 
suglaudinkime gretas ir paro
dykime sziam krasztui ir vi
sam pasauliui musu politini 
subrendimą ir laisves brangi
nimą.

Artimiausia proga tai pada
ryti : tinkamai paminėti trisde- 
szimt-trecžiaja Lietuvos vals
tybes nepriklausomybes pa
skelbimo sukakti ir inrengti 
kovai del Lietuvos iszlaisvini
mo reikalingas leszas. Visose 
musu didelio, plataus ir galin
go kraszto vietose, kur tik es
ama lietuviu, taip turi būti pa
daryta. Ten, kur’ vietos jiegos 
yra nepakankamos, kreipkitės 
in didesniuosius Amerikos Lie
tuviu Tarybos skyrius, jie mie
lai Jums patalkins. Priimkite 
nutarimas sziame atsiszaukime 
paliestais klausimais ir pasiųs
kite jas savo Valstijų Senato
riams ir Kongresmonams.

Kovai del Lietuvos iszlaisvi- 
nimo leszu telkimas nesiriboja 
Lietuvos valstybes nepriklau
somybes sukakties menejimo 
proga. Sziais kritiszkais me
tais Amerikos Lietuviu Tary
ba yra užsibrėžusi sukelti 100,- 
000 doleriu suma. Kaip jau es
ame paskelbė, 'musu tautine 
garbe ir musu istorine parei
ga reikalauja, kad tas užsimo
jimas butu isztesetas. Nuo. Ju
sli, Tautiecziai, pareis Laisves 
Mobilizacijos Vajaus pasiseki
mas.

Sziu metu Sausio 12 diena 
insigali tarptautine konvenci
ja. tautu žudymui sudrausti, del 
kurios sudarymo ir užtvirtini
mo Amerikos Lietuviu Taryba 
yra padariusi tiek daug pa
stangų. Akivaizdoje skaudžiu, 
pavergtos musu tautos iszgyve- 
nimu yra tai svarbus invykis.

Gausi ir pajiegi musu Lietu- 
viszkoji szeimyna sziame 
kraszte padidėjo 25,000 atvy
kusiųjų isz Tremties. Visi jie, 
kietos tremties dalios užgrū
dinti, yra besusitaikymiai ko
votojai su Sovietiszkomis už 
maeziomis ir 
laisvinimą.

Atidoje in szali visa tai, kas 
gali mus skirti, pajungė musu 
grupines ir asmenines ambici
jas ir visa, musu valia vienam 
didžiam ir istoriniam uždavi
niui — “Lietuvos valstybes 
iszlaisvinimui ir kryžiuojamos 
ir naikinamos Lietuviu tautos 
iszsaugojimui, vieningai spies- 
kimes apie Amerikos Lietuviu 
Taryba ir su pasitikėjimu tal
kinkime Vyriausiajam Lietu
vos iszlaisvinimo Komitetui.

Vienybes ir tautinio susi- 
drausminimo ženkle mes lai
mėsimo!

Washington, D. C., 1951 me
tu Sausio 8 diena. — Amerikos 
Lietuviu Tarybos Vykdomasis 
Komitetas.

szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas. Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- . 
ežios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena. Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla. 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas, Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

KATALOGAS j lieku. Su paveikslais. 177 di- < 
sieliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai:

i |la isz maiszo iszlins, Apie bo- < 
1 ba ka negalėjo savo liežuvio ; 
į sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- 
I linga ypata galybe meiles, Ra 
ganiszka lazdele, Boba kaip ii i 
visos bobos, teipgi juokai, ro-! 
dos, trumpi pasakaitymai ir t.
t. 52 puslapiu, 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei. 
Kaip traukt giliukningai eini 
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valakas isz girios ir Ant ne 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute Ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna, 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 176^ Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,

Visi pirmieji Katalogai dabai 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl j* I
užsisakykite knygas isz

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apie 
Nuo

apie

Daržovių “Chowder”
Sekantis “chowder” isz dar

žovių yra ypatingai skanus. 
Kur pageidaujama galima var
toti ryžas arba okra vieton bul
vių ir morkų, pataria Suv. 
Valstijų Žemdirbystes Biuras. 
Reikia vartoti sekanezius:

4 bulves, 3 morkas, 3 svogū
nas, 1 plaute isz blekutes toma- 
cziu, 2 szauksztus druskos, 2 
szauksztus riebumo, arba 
szmota sūdytos kiaulienos, 3 
szauksztus miltu, 2 puoduku 
nugraibyto pieno.

Supiaustyk bulves ir morkas 
in mažus szmotelius apdeng 
vandeniu ir virink 20 miliutu. 
Skauradoj apie penkias apke
pink sukapotus svogūnus tau
kuose. Pridek sziuos svogūnus 
su tomatems prie kitu daržo
vių. Inkaitink iki verdanezio 
laipsnio, inpilk dviejus podu- 
kus nugraibyto pieno ir su mil
tais sutirsztyk. Galima pridėti 
dar salieru virszu arba žalius 
pipirus prie tirsztos sriubos.

Pirkie U. S. Bonus

‘>-5>IVlNGę>v

Pirkie U. S. Bonus

pacziuotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

apie 
Lie

apie

No. 101 Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield

- danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
už Lietuvos isz- tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 

15c.
No. 160 Keturiolika istori

jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budvne, 
Puiki pasiskaitymui knygute 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka. 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos 
Duktė Mariu, Sruolis isz 
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No.’ 173 Trys istorijos
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny 
gele, Kuczios Žemaites vaizde 
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks- 
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap 
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, de] 
Lietuviszku vaiku, 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz 
mas pagal iszguldima Kun. Pi 
liauskio, su nekurais naudin 
gaiš padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kai 
vari ja Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už-

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Pirkie
U. S. Bonus

SKAITYKITE ‘‘SAULE’

apie 
apie 
15c 

apie

Skripko 
ponu, 78

istorijos 
Lietuvos 

skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teitos su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaiiko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tia 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kąpztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A

SKAITYKIT
“O A f n «=?

PLATINKI!!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz

Knygos Did. 3%x5^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.



DVI GALYBES
'JULAS gydytojas papratęs Į 

‘buvo kalbėt:
— Asz tikiu tik in dvi ga

lybes, o toms yra: mokslas ir 
prietikis arba priepuolis; tos 
dvi galvbes valdo svietą. O kad 
nekarta persitikrino, kad: 
mokslas ne esą teip kaip kalke- j 
davo galingu, kad neviskas, 
mokslui yra galimu daigtu, tai i 
visa tikėjimą savo padėjo in 
prietiki, nesirūpindamas isz- 
aiszkint sau kodėl atsitikimai 
buna ir kas tais atsitikimais 
valdo? Tokie klausimai nekar
ta pajudindavo ir daktaro mis- 
lis, bet kad ju iszriszimas rei
kalavo gilintis in mokslą f ilo- 
zofijos, kuri teipgi da ne viską 
patyrė gamtoje, nekalbant apie 
virszprigimti, gydytojas trum
pai atsakinėjo sau, kaip ir 
kiekvienas nemokintas žmoge
lis: “Mat teip atsitinka ir vis
kas!“

Kada jauna mergina gauna 
toki in nieką netikinti vyra, 
būdama pati dora ir dievuota, 
mislija kad instengs pataisyti 
ana ir sugražinti ant kelio do
ros. Ne viena persitikrina po 
laik, ir sunkus gyvenimas jei
gu nuomones skirtingos ir ne
galima ju niekaip sutaikint. 
Daug, labai daug turi turėt 
kantrybes! Ne viena viltis pri
gavo, ne viena persitikrino, 
kad viliodamas! jog vyras del 
meiles nenorės, but szaltu ir at- 
simainis, apsiriko. Vyrui ne
rupi mokinimas vaikeliu doros, 
ne rupi jam pirma komunija 
sunuelio ar dukreles, kas teip 
labai sujudina doros motinos 
szirdi, jis vis pasilieka a’beju- 
tiszku szaltu, kaipi kad apmi
rusiu ant duszios kad ir praži- 
la ir senatve artinasi.

Toki tai vyrai gavo ponia 
daktariene, kuri būdama dora 
ir dievuota negąlejo abejodai 
žiūrėti ir ateistą savo vyra, bet 
kentė persitikrinus, kad vyras 
jos pasargas iszjuokia ir visai 
neklauso jos meldimu.

Abudu buvo jau ne jauni, 
guodojami nuo žmonių, turtin-

liaus tarė:
— Turiu tau prisipažint, 

brangi paeziute, kad ka tik 
pradedu mislyt mokslas mane 
traukia kas kart tolinus nuo 
žemiszku daigtu. Todėl ir ne- 
esmiu kaip kada linksmu, bet 
tu ant tu neturi paisot. Dekavo- 
ju tau kad rūpiniesi visados 
manim.

Ir dabar nepasako grynos 
teisybes ka mislijo, nors savo 
žodžiuose ir nevisai užslėpė

moterėles,
Badai eina iszproto, 

Kaip tik sugrieibeloja 
kiek pinigu,

Tai prisiperka žiedu 
ir laikrodėli,

Po tam iszrodo kaip 
tikra senyva monkic, 

Sztai pradeda dainavote,
Su kitais vyrais 

užsideda,
Per naktis automobiliais

baladojesi,
Nežine kur zulinėjusi.

Ant rytojaus nieko 
nežiūri,

Tiktai per diena lovoje 
guli.

Vyras pas tokia,
Stovi už nieką,

Bobele eine kur nori, 
Vyras palieka, 

Nekurios in kitur
• karuojasi,

Gud-times sau jieszkosi, 
Besitrankydamos nesveikata

‘‘SAULE’’ MAHANOf CITY, PA.

tikros mislies, kuria gal atspe-l nis pasveiksta, atjaueziama ji 
dama dora moteris sulinksme- buna gana ilgai. Ypacz jai liga
jų. Daktaras tuo tarpu mislijo: 
Isztikro reikia prisipažint, kad 
likimas priesz trisdeszimts me
tu buvo man labai malonus 
skirdamas už drauge tokia 
kaip ji kad aniuola anot fana
tiku tikėjimo, moteriszke. Tie- 
sybe, nekarta prieteliai pasi
juokia isz manės, kad esmių 
moteriszkiai pasidavęs, kad 
pritariu jos dievuotumui ir ne-, 
atitraukineju nuo atkaklio. 
Kiekvienas žmogus ypacz mo-j 
teriszke turi savo mintis ir ap- 
sireiszkimus, o mano tik ta vie
na. Na, o asz-lim... Kas gal už- 
ginezyt, kad jei negerai su me
ilini, gala gyvenimo kelio jau 
nuėjome.

— Marija, atsiliepė po tam, 
už po ryt diena tavo varduvių;' 
labai noreiziau padaryt tau 
koki smagumėli. Gal kokia

tampa dalypstetas pats szei
mynos penėtojas. Vargas vi
sais plysziais insiveržia in bu
tą ir ilgo reik laiko idant ji 
iszvaryt isz ten.

Gydytojas musu inejes in 
prasta grinezele iszvydo tuo- 
jaus visuose kampuose vargu. 
Žinojo kad ligonbuteje. galima 
bus ligoniui sugražint sveika
ta, 'bet ilgai turės gulėt ir dirbt 
negales del apgynimo savo ne
laimingos szeimynos nuo vargo 
ir bado.

Apie pinigus duodanezius 
bent, vaistus gyvenimui nelai-Į 
mingoj szeimynoj nei kalbos 
nebuvo. Padėjimas baisus! Gy
dytojas nenoroms pamislijo 
kad ežia nieko jau žmogiszkasj 
protas nenuveiks, vien reikia 
dieviszko susimylejimo, bet 
kas-gi susimylės ant vargszu ir
maitys juos?

Apsižvelgęs aplink mate kad 
visi daigtai reikalingi prie na-

atminti, bet asz nenusimanau 
ant tokiu dalyku, tu pati turė
si iszgalvot.

— O brangus mano, koks' mines ugnavietes jau parduoti 
tu geras, atsake jam moteris, kad pasiliko tuszczia su plikom 
Jeigu tikrai nori man koki sienom grinezele. Iszvydo ker- 
smaguma suteikti, tai eik su ežioje ant lentynukes porcele- 
manim dienoje mano varduvių nini paveiksią Motinos Kris
iu bažnyczia ir pasimelsime taus.
abudu, dekavodai Dievui už Jo 
malones. Busiu labai laiminga!

Daktaras suvis tokio reika
lavimo nesitikėjo. Kad ji butu 
pareikalavus kokios papuošzes 
kunui nors ir labai brangios jis 
noringai už gana padarytu jos 
reikalavimui, bet ji reikalauja 
papuoszes ne savo, bet jo du- 
sziai, reikalauja maldos.

— Tai ko ji reikalauja! Ta
re neužganėdintas vyras kaipo 
pats in save. Jog nesyki sakiau 
jog tiktai tamsus kvaili žmones 
tiki in koki ten Dieva, atkak- 
liumos sutverta.

' — Bet pripažink mylima
sis kad esybe to Dievo in kuri 
netiki dažnai ir pats atjauti. 
Juk buna atsitikimai, kuriu 
priežastim esti vien virszpri- 
gimtiszka esybe.

— Ta paliko, pamislijo, 
bet kas tokius daigtus pirkines 
ir kiek gautu už stovylele? 
Nors padaryta labai artistisz- 
kai, bet tik turtingi gal tokius 
daigtus pirkinet, o juos gauna 
kur nori. Negalėjo iszaiszkint 
sau, kas galėjo dovanot varg- 
'szani paveikslėli? Juk nepirki- 
nes tokiu niekniekiu neturėda
mi isztekliaus, mislijo dakta
ras. Ir lyg sulinksmėjo.

“Gerai, pamislijo, parodysiu 
savo žmonai, kad ne esmių teip 
piktu kaip ji mane laiko, nu
pirksiu ta lele jai ir padovano
siu dienoje jos varduvių, o ji 
bus linksma isz to.“

Isztikro gera mislis, kalbėjo 
daktaras, kadangi po draug su- 

i szelpsiu nelaiminga szeimyna 
užmokėdamas už stovylele auk-

Isztikro norecziau tokio S'eia mano darba ji pa-
laikys už paliudijimą mano 
pataisos ir nenorės ragint kaip 
kūdiki eit in bažnyczia.

Kiniecziai. Protestuoja luginu; advokatas kvoezia 
idant žinot kokio “muilo“ pa

Nariai vienos Kiniecziu 
Labdaringos Draugijos susi
rinko prie Tautu Sanjungos 
rumu in Flushing Meadow, 
N. Y., ir vieszai pareiszke sa
vo protestą, priesztaravima 
kad Tautu Sanjungos nariai 
priėmė Komunistiszkos Ki

nijos delegacija. Jie sako 
kad delegatas Generolas Wu 
Hsiu-chuan ir visa jo komi
sija yra Komunistai ir neat
stovauja Kinijos žmonių, ir 
negali už Kinieczius ar j u 
vardu kalbėti.

o o o

imti ant apmazgojimo apdrap- 
stytu su tuom molugu daikrasz- 
tininkas kvoezia tai, idant sau 
gotie nuo molugino, nuo pa- 
vietringos smarves.

— Ant galo visa gamta vy- 
riszka sutverta yra- ant to 
idant reikale purvine argu 
dumblyne kastie. Juk ant kasi
mo duobiu ir grabiu tiktai nau
dojame vyrai. Purvinas nuo 
kojų lyg galvai, ne daro pa- 
žvelgtino biaurumo, ne jam 
nieko nekenke. Nes pamislyki- 
te sau ir perstatykite sau pur
vina motere nuo kojų lyg vir- 
szugalvio ir einant ulyczia! Vi
si pabūgtu tai pamatęs, o iiyda 
paliemonas paimtu ja in laku- 
pa.

— Kaip su tikru purvymu, 
teip su purvinu moraliszku jei
gu prieto ne reikalauje vaiksz- 
cziot. Nes jeigu vyras ir apsi-

tariene in vyra ar ir tas yra' 
vien paprastu prietikiu, ar su
rėdymu Dievo?

Daktaras paėmė pageltusi 
laiszkeli, kuris drebėjo jo ran
kose, o moteris kalbėjo toliaus:

— Ar ne Dievas inkvepe 
tau misli idant paveiksią Mo
tinos Iszganytojaus nupirktu- į 
miai? Apveizda matomai isz--laikyte jaunyStoje,

BISKUTIS :: ::
:: DEL MOTERIŲ

JUOKINTI žinunai tikrina, 
jog motere daeina lipšni 

gražybes, arba patogumo tarp 
30 ar 40 metu. Yra tada patrau- 

■ keneziausia, jeigu mokėjo užsi- 
jeigu mo

kėjo iszlaivint dorybėje savo

gi ir laimingi, kaip galima bu
vo žiūrint spersti.

Rods gyveno labai gražiai ir 
sutaikoje nors moteriszke ne
karta kente daug kartybių, bet 
tas jbs kentėjimas niekam, net 
ir vyrui buvo nežinomu.

Viena karta vasaros giedro 
vakaro laike abudu ėjo pasi- 
vaikszcziot. Vyras ta diena bu
vo nelinksmas ir daugiau negu 
kada nors buvo pagrimzdes ko
kiose tai durnose.

Rūpestinga pati pradėjo 
klaust vyro: Ar netur kokio 
susikrimtimo? O kad besiteisi- 
niniais neužganedino jos, ga-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Se 283 Paveikslais $ 

160 Puslapiu
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Iszaiszkma sapna ir kas Į J 
ateiteje stosis. Su priedu į J 
planatu ir visokiu burtu. <J 
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gauna, 
Laikrodėlius ir žiedus 

praranda.
O tie vyrai tikrai turi 

pakuta,
Susimylėk ant tokiu 

Ponia!
Taigi, nežiūri ant vyro, 

nei ant vaiku, 
Eina ant szims velniu!

Liūdna ateis tokias 
tik laukia.

* * *
Keletą Vateibures mergeles 

Pamėgo laika nakteles, 
Per nakti bambiliais 

važinėja,
O kaip jau szvinta 

tai parkelauja,
Mano patarimas tokia: 

Kad naktimis nesi vaikio tu, 
Namieje sėdėtu, 

Ir mamelių klausytu, 
O kaip da karta 

dažinosiu,
Ta syk asz apie jus, 

Labai puikiai padainuosiu.
* * *♦

Viena dypuke mergele, 
Tai szirdele gana, 

Mat, snukuti neprausta 
turi,

Jog klausyti negali, 
Badai Czikagoje gyvena, 

Tik tiek sziandien 
pasakysu, 

Bus gana!

atsitikimo, kuris anot tavęs 
ima pradžia no Dievo. Tau da- 
rodžius, melsiesiu puolės ant 
keliu.

Marija nieko neatsake ir ėjo 
toliaus.

— Kodėl tyli? Užklausė 
vyras po valandai.

— Meldžiuosi idant Dievas Rods, ne yra tai gražus ir brau

— Mylima Marija, atsilie
pė gryždamas namon daktaras 
in savo moteri. Atnesziau tau 
dovanele ant tavo varduvių.

gus daigtas, bet kada tau ap
sakysiu isz kur ėmiau, tikiu, 
jog nusidžiaugsi isz mano do
vanos.

Ir pradėjo iszvyniot stovyle- 
le isz popieros in kuria buvo 
suvyniota, norėdamas atiduot 

prie ju neturtele žmona. Buvo moterei, bet sztai nelaime. At- 
iszbalus ir labai susiudinus.

— Dovanos man 
daktaras, tarė ji kad užstojus 
kelia, bet buk malonus, buvau 
namuose pono daktaro, bet na
muose neradau, bet dabar Die- kalusios paveikslo, iszvydo ka 
vas daleido susitik czionais. į toki suvyniota popieroj, jau

— Antra kvaile, paislijo parudusio j matomai nuo senu- 
daktaras. Atsitikimas ir tiek, ino. Paėmė mazguti ir iszvy- 
bet jom be to Dievo nieko ne- nioclama iszvydo banknotą ant 
buna. Moteriszke tuomtarpu 1000 franku! Popiera kurioje 
kalbėjo:

— Noriu praszyt pono dak- vo suraszyta, 
taro, idant teiktųsi priimt ma
no vyra in ligon'buti. Matau ta, kuris skambėjo sekaneziais 
kad mano maldos Dievas neisz- žodžiais: “Palieku tuos pini- 
klauso ir nesugrąžino jam svei
katos.

Gydytojas vėl piktai nusi
juokė.

Prižadėjo ryto atlankyt li

nusiunstu toki atsitikima, ku
ris tave pertikrintu ir isztrauk- 
tu isz tamsybes.

Vyras piktai nusijuokė gir
dėdamas, kad pati szviesa tam
sybe vadina.

Toje valandoje prisiartino

Į įsitikimas norėjo kad dovana 
ponas isz ranku jam iszpuole ir susi

kūlė in szmotelius. Marija per- 
sigandu atsiklaupė, idant su
rinkt szmotelius, szukeja susi-

rinko tave inrankiu savo malo
nes suteikime, netik szeimynai szįrjį} jeigu mokėjo isztobu- 
ant kurios turėdamas gera sau-' savo protą, ir jeigu moke- 
jaustanezia szirdi susimylėjai,!
bet ir tau kuris tikėjimo atsza- 
les esi, idant parodyt tau, kad j 
savo pažiūrose bsusti. Czia ne 
prastas atsitikimas, bet kaip 
tikiu, pats supranti, jog tikras 
Apveizdos, virsz prigimtines 
esybes suvedimas. Tai parody
mas Dievo malones, tai yra da- 
rodymas, kad malda mano li
kos- iszklausyta! Ir sudėjus 
rankas pakele akis ir szirdi 
perpildinta padekavone Die
vui dauguosna kuomi sujudyta 
užkietojuse vyro szirdi, kuri 
pirmu kartu nuo daugelio metu 
pajautė tuos jausmus, kurie 
esą balsamais dusziai.

Ant rytojaus daktaras drau
ge su savo motere nunesze tes
tamenta ir pinigus nelaimin
gai moteriszkei, ir apreiszke 
kad ir jos malda Dievas isz- 

I klausė ir suteikė ligoniui kuri 
I paimtas in ligon'buti ir rūpes
tingai gydomas per musu pa
žystama gydytoja po keliu san- 
vaieziu pradėjo taisytis nesi
rūpindamas apie reikalus gy
venimo szeimynos, kuri dabar 
turėjo isz ko gyvent, o sugry- 
žus sveikam prie jos globėjui 
buvo visiszkai laiminga, o dak
taras da laimingesnių jautėsi 
pataisęs savo gyvenimą. ‘

Laimingiausia jautėsi Mari
ja, kada drauge su vyru ėjo in 
bažnyczia dekavot Dievui už 
Jo malone.

----- GALAS-----

buvo suvyniotas banknotas bu- 
o žingeidumas 

liepe Marijai perskaityt rasz-

Neužmirszkite guodotini 
skaitytojai atsilygint su prenu
merata už laikraszti “Saule,“ 
nes da turime kelis szimtus, 
kurie apie tai užmirszo ir pra- 
sze idant nesulaikyt laikrasz- 
czio. Paskubinkite!

gus slaptybėje mano dukterei.į*

-)c*-K-K-M<*****-K***->< **** ** ** +
¥ 
¥

i 
goni ir moteriszke pasitraukė.

Žodi isztesejo.
Žinoma jau daigtu yra tas, 

kad apsireiszkus ligai i-----
i tingoj szeimynoje kad ir ligo-1
i - i

&

Pinigai sunkiu darbu ingyti, o 
kad mano duktė liesa dabar 
blogam padėjime, “o jaunieje 
paprastai linkę prie iszlaidu- 
nyst-es pavedu pinigus apglo- 
bai Szvencziausios Marijos Pa
nos idant atiduotu juos jai, ka- 

nclur- da'bus sunkiame padėjime.“
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tersztu su purvynu, pataikins 
jis nuo to apsivalyt ir tas ne 
teip kitiems in akis puola. Tik
tai jeigu molugine volojesi, tai 
prilygineje ji prie kiaules. Ar 
ne galima ir liežuvninkes prie 
tokiu sutvėrimu prilyginti

— Jokia motere ne gali ir 
ne privalo būtie tame dalyke 
panaszi ne in taji sutvėrimą. 
Nes tegul ja karta purvina pa
mato, tai per kelis metus apie 
ja neužmirsz.

— Ne žinia del ko moteres 
mėgsta teip labai krapsztytis 
tame purvyne ir apsiterszia -su 
juom plauszkent apie kūmutes 
szlykszcziausius liežuvius, isz 
kuriu puse dadeda da su pa
dailinimu, nes prie melo pride
da nuo saves kiek tiktai gali.

— Kokias naudas turi mo
teres, kurios mėgsta tame mo- 
luginia grabinetie? Szitai pa- 
czios ir kitas apterszia; o smir
dantis pokas tojo purvino teip 
jaises apdūmė, jog sulaiku gy
venimas jomis pabiura.

jo užlaikyti savo sveikata.
— Sveikata yra del pilnos 

pato.gystes yra ne atbutinai 
reikalinga. Kožna motere gali 
savo sveikata užlaikyti ant il
gu metu (žinoma jeigu turėjo 
nepaprasta liga) jeigu tiktai 
turi gana iszminties gana drū
ta norą.

— Darbas pati jeigu ne 
yra sunki, tai sveikatai ne ken
kė, ypatingai prilaiko sveika
ta. Kenke sveikatai susirūpini
mas kaip tai pas motere yra 

. papratimu be jokios priežas
ties. Vienatine priežastis ru- 
peseziu yra tankus nužiūrėji
mas savo vyro kuri aplaike isz 
szalies liežuvingu moterų.

— Akyvumas dasižinojime 
ko pikto, liežuviu ir nužiūrėji
mai pas moteres deszimts kart 
daugiau rupestes, riaukszliu 
ant veido ir kitokie ženklai 
greieziau motere apima, negu 
sunkiauses darbas.

Neatbutiniais daigtas del 
užlaikymo sveikatos ir mote
res patogumo yra: Nesirūpini
mas pikta szale žmonių, nes ge
ra: neklausymas liežuviu; isz- 
galejimas nuo kitu, idant kal
bėtu apie geras kitu žmonių, o 
ne apie blogas; nesimimas in 
galva bile ko pikto, ne nužuire- 
jimas apie pikta: nesirupimas; 
linksmas būdas skaitymas ge 
ru knygų ir laikraszcziu ypa
tingai “Saules“ atsilankimas 
pas gerus žmonis; pasivaiksz- 
cziojimas ant szviezo oro: 
linksmas pertraukimas laiko.

— Motere su linksmu badu 
norint turėtu priežaste, nesirū
pina. nužiūrėjimais, žiuri ant 
svieto isz geros szalies, negu 
blogos: gyvent linksmai o pri- 
dereneziai drutina savo sveika
ta ir skaistuma veido ligi vėly
bai senatvei.

— Geros szales gyveninio 
žmoniszho gali lygint su daržu 
kvietku ir vaisiu ir su pilnu 
lauku naudingu jevu.

— Piktos szales gyvenimą 
Į gali prilygint su klonium arba 
su bala smirdanezio melilgino.

— Daktaras turi kvost toji 
purvina, idant dasižinot kaip
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SAULE” MAHANOY CITY, PA

Žinios Vietines
■ — Gerai žinomas advoka
tas, James J. Gallegher, nuo 
IpT E. Mahanoy Avė., likos su
rastas negyvas savo niiegoma 
kambaryje, Nedėlios ryta, Are- 
lionis gimė Mahanojuje. Pali
ko du brolius: Cornelius ir ad
vokatą Frank, mieste; seserį 
May Brennan, Pottsvillejc; dė
dė Cornelius P. Being ir teta 
Delia Being, mieste; taipgi dė
dė Kunigą Michael Ar. Being, 
isz Readingo. Prigulėjo prie 
Szy. Kaniko Airisziu parapi
jos. Laidotuves invyks Seredos 
ryta. Graborius James P. 
Haughney laidos.
. — Ana diena lankėsi mies
te, ponstva J. Klimai isz Potts- 
villes, pas V. Boczkauskus, ant 
W. Mahanoy Avė., taipgi' 
“Saules“ redakcija. Aeziu už 
atsilankyma.
• Norime pranoszti, kad ponas

ir turi pirmos kliasos siuvimo 
drabužiu dirbtuve prie 306 
Fleet uly., Pottsvėlioje, ir dar
bą atlieka sanžiningai ir grei
tai.
. — Seredoj pripuola Szveii- 
to Antano Abbas. Ir ta diena: 
1706 metuose Benjamin Frank
lino gimimo diena; 1950 m., de 
vyni vyvrai, dienos laike ap
vogė garsia Binks kompanija, 
Boston, Mass., ir paspruko su 
visu milijonu doleriu, szita 
kompanija bankoms ir didė
lėms sztorams pinigus atveža 
ir iszveža. Vagiai niekados 
nebuvo sugauti, nors daug va
giu buyo intarta,

— panele Ona Czesnalavi- 
cziute įs? -Gilbertono, lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 
progos atlankė ‘ ‘ Saules ’ ’ Re
dakcija, , atnaujinti laikraszti 
dėl savo mamytei ponia Mari
jona Czesnaleviczieiie. Aeziu 
už ątsilankyma.

Ketverge Szvento Petro 
Katėdro Rymoje; Ir ta diena: '-■•f ! ■
1871 metuose Vokiecziu Impe
rija jau ingyveiidinta kai Vo- 
kiecziai apsupo Paryžiaus 
miestą Prancūzijoje.

-— Petnyczioj Szvento Ma- 
riuso. Taipgi ta diena: 1794 m., 
Lietuviu sukilimas Vilniuje 
priesz Rusus; 1936 m., pasimi
rė Anglijos Karalius Jurgis 
Penktasis; 1807 m., Robert E. 
Lee gimimo diena.
, — Seredoj, Sausio (Jau.) 
17-ta diena, 5-ta valanda ryte, 
27 vyruku iszvažiuos in Phila
delphia, Pa., kurie likos pa- 
szaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy City; Leonard Do
wer j George Balonis, Adam 
.Prusak, John Bias, William 
Durko.

Morea: Leonard Kardisco.
' Park Place: Wassil Chelak, 
Jr.. .■

St. Nicholas; Charles Tertel.
Frackville: Geo. Dychdala,! 

James Bowe, Eugene Lapa- 
chinsky, v(> Nicholas Chabon, 
dohn Hice.
u<Girard ville: Geo. Weikel, 
ifohn Gaughan, Joseph Zanga- 
ri. •' ■

Ashland: Vincent Cunning-j 
ham, Michael Donahue,

Ashland* R. D. 1: Kenneth 
Morgan.

’’ Lavelle: John Cairo, Gene 
Klager.

New Philadelphia: Norbert 
Breslin, John Mat lock.

Cumbola: John Hornick, Eli

Praszo Raudonųjų Sustoti Naujas Lietuviu Transportas Seserų Vienuoliu 
Padėka!

; ha, Nebr. — Smulksztytc: Ona
: Gary, Ind. — Triiikaite
uija, Dalton, Pa. — Urbanavi- Pranciszkaus Seserys, Pitts- 

! ežius: Bronius, Antanina, Al- burgh, Pa., nuoszirdžiai deko- 
! girnantas, Chicago, Ill. — Vai-; ja už $375.00. auka ju vienuoli- 
Jonis: Balys, Brooklyn, N. Y.— jai paskirta isz Lakewood

Keturiu tautu atstovai isz 
trylikos krasztu susirinko ir 
gražumu prasze kad Kinijos 
Komunistai sustoti ir su
stabdytu savo kara Korėjoje 
prie trisdeszimts asztuntos 
linijos.

Czia 
lar isz 
Bengal

sėdi Lambertuse Pa- 
Indionesijos ir Sir 

Ran isz Indijos. Sto-

vi Generolas Romulo isz Phi- 
lipinu ir Myanaung Tin, isz 
Burmos. Generolas Romulo 
pasmerkė Kinijos Komunis
tus ir Sovietu armijas, saky
damas kad jie dabar insiki- 
szo in Korėjos klausima ir 
tenai Komunistus remia. Jis 
sako kad taikos negali būti 
kol Kinija ir Sovietu Rusija

neiszsitrauks savo armijas 
isz Korėjos ir nepaliks ta 
kraszta ramybėje.

Jis drąsesne prakalba pa
sakė negu visi musu atsto
vai ir dipliomatai iki sziol 
yra pasakė. Jis staeziai ir 
vieszai kaltina Rusija už vi
sa ta susikirtima Korėjoje.

NEW YORK. — Gruodžio 23 
d., 1950 laivu “General Blatch- 
ford“ in New Yorka atvyko 
szie Lietuviai Tremtiniai:

Apulskis: Pranas, Chicago, _ , . . ..... ... ,W<J„
III. — Auksztakaiiiis: Jurgis,! ]<mis: Balys, Brooklyn, N. Y.— ! jai paskirta isz Lakewood 
Omaha, Nebr._ Austynas: EI-: Valinskas, Albinas, Worcester,! Park, Pa., “Lietuviu Diehos“
zc, Chicago, Ill. — Buksnys:1 Mass. surengimo. Padėka priklauso
Jieva, Johan’a, ir Vapsva: Joj gerbiamiems kunigams kurie
nas in Maspeth, L. 1, N. Y. -! ~ " I Lietuviu Dienos organizavimu
Chomskis: Elena, Romanas, in NEW ORLEANS, LA. — rūpinasi,
Lansing, Mich.   Daczkus:-Apie Gruodžio 27 d., 1950 m., tos dienos tikslą savo atšilau- 
Augustas, Chicago, 111. — laivu “General Langfitt“ in kymu kasmetai palaiko. Sese-
Dauksza/Rože New'York N.! New Orleaną atvyko szie Lie-1 rys už tai atsilygins gerais dar- 

. . ... 1 - • — • • ■« • • tuviai Tremtiniai:
Ballczeraitis: Julius, Emma, 

Fondu Lac, Wise. — Dauginas: 
Vytautas, Chicago, 111. — Di- 
bonas: Emilie, Petras, Mindau
gas, Cicero, III. — Hube: Kon
stancija, Dyersburg, Tenn. — 
Kavolius: Mečislovas, Vale, 
Rita, Chicago, Ill. — Kazlaus
kas: Stasys, Chicago, III. — 
Keburis: Povilas, Chicago, 111.

Vytautas, Anele 
Chicago, UI.— 
Ona, Omaha, 

Nebr. —- Matuza: Martynas, 
Adele, Alma, Erviuas, Erika in 
Omaha, Nebr. — Navis: Mar-

Y. — Gai'liauskas: Antanas, 
Chicago, Ill. — Kaiiceviczius: 
Antanas, Anele, Vincas ir Re
gina, Chicago, 111. — Kapo- 
czius: Feliksas, Providence, R. 
I. — Kazėnas: Gediminas, Chi
cago, 111. — Kri niekas: Alek
sandras, Viktorija, Aleksan
dras, Arslen in Cleveland, O. — 
Krumplis: Leopoldas, Felicija, 
Valentinas, Chicago, Ill. — Lu
kas: Alfonsas, Detroit, Mieli.
— Markauskas: Vladas, China-į Danute, Juozas 
go, III. — Raudonis: Stasys, Kusminskieiie: 
Worcester, Mass. — Rumence- 
vas: Jaroslavas, Chicago, Ill.— 
Szcrmuksznis: Juozas, Ida, ir 
Milda, Baltimore, M d. — Sa- 
veikis: Stanislawa, Angele B., 
Pranciszkus, Ona in Newark,
N. J. — Stankeviczius: Juozas in Kennan, M isc. 
Anele, Lenui Mill, Pa. — Šuo-! Rūta, Los Ange
pys: Vytautsa, Chicago, Ill. —.Strazdas: Juozas, Los Angeles, £ 
Šulinskas: Jonas, S. Boston,1 Calif. J* 
Mass. — Svelnys: Justinas, — BALF Imigracijos Komi- * 
Irena, Zita, Romualdas, Oma-i tetas. *

Apolo- į PITTSBURGH, PA. — Szv.

ir Lietuviams kurie

bais Lietuviu naudai ir kasdie
ne malda už geradarius, gyvus 
ir mirusius. Linkime visiems 
Szventu Nauju Metu!

— Szv. Pranciszkaus Seserys 
Motina M. Loyola.

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

gene Selesky, Boy Sclianc.
Valiev Furnace: Gco. Bondu-; 

ra.
— Readingo angliakasyk- 

liu kompanija, pranesza, kad

NORI DERINTIS SU IMS JAUNU
VYRUKU IN VAISKASTALINU

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

lynas, Chicago, Ill.

Tauras

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.“ Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

tas asztuntam “lifte,“ Maha
noy City kasykloje, apie szimta 
maiuieriu neteks darba 
lifte, bet girdėt kad tie 
mainieriai gaus darba 
nuo kompanijos.

— Nedelioj vienuolikta va-' 
landa ryte, Szv. Juozapo baž- 
nyczioje, Kunigas K. Rakaus
kas vikaras, suriszo mazgu mo-

tame 
visi

nuo 534 W. Mahanoy Avė., ir j 
Joseph C. Daniels isz Lansford, 
Pa. Po suriszimui jaunavedžiu,! 
Kun. K. Rakauskas atlaike 
Szv. Miszias. Svotai buvo pa-! 
nele Teresa Ruslavicziute, nuo
takos seseryte isz Coaldale ir į 
Paul Daniels, brolis jauna ve-

vyko po NT. 534 W. Mahanoy 
Avė. Jaunavedžiai apsigyvens 
Lansforde.

Philadelphia, Pa. — Septyni 
keleviu žuvo, kai didelis Inter
national pasažierinis eroplanas 
DC-4 —N74685 sudužo ir užsi
degė prie International airport 
Philadelphijoje. Nelaime atsi
tiko Nedelioj 2:13 valanda po- 

’pietu. Eroplanas atskrido isz

ju buvo Mary Housley, Jack
sonville, Fla., Marion Carden,

58 metu, Norfolk, Va., Mrs. 
Harry Marchiano, Mt. Kisco, 
N. Y., ir jos sūnelis; Mrs. llnl- 
ban, New York ir Brenda J. 
Smith, 4 menesiu kūdikis, isz 
Norfolk, o 22 kita pasažieriai 
likos sužeisti.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15^ ::

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Redakcija “Saule“ sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!;

tung. Jie sako kad jie yra pa
sirengė susitaikinti su tais va
dais, jeigu kaip galima prieiti 
prie kokios taikos ar tvarkos.

Jie sako: “Mes nenorime in- 
sikiszti in Sovietu ar Kinijos 
reikalus, bet mes norime savo 
kraszto reikalus apsaugoti ir 
savo žmonėms užtikrinti taika 
be jokios isz Užsienio užsipuo
limo baimes.’’

Anglijos vadai taip seilinasi 
Sovietams ir Komunistams kai 
musu vaikai kariauja ir krinta 
ant to frunto priesz tuos pa
ežius Komunistus.

MILIJONIERIUS 
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sa-Louis iszszoko per langa isz 
vo kambario ir užsimusze.

Jis su savo szeimyna buvo 
kelis sykius susibaręs ir susi
pykęs, kai jis norėjo gryszti in 
Amerika, o jo žmona ir duktė 
vis norėjo pasilikti Paryžiuje.

Jo duktė Mimi buvo susi
draugavus su Egiptos karaliu
mi Farouk, ir apart to, ji keti
no loszti “Muving-Pikczieruo- 
se Paryžiuje ir už tai, ji su sa-' 
vo motina nesutiko gryszti in 
Amerika.

Ta vakara, jo žmona ir duk
tė buvo iszejusios ant muving- 
pikezieriu. Kai jodvi parėjo, 
susitiko William Medart viesz- 
butyje, hotelyje, ir visi nuėjo1 
in savo kambarius.
užsispyrė gryszti in Amerika ir 
net pradėjo savo drabužius dė
tis in lagaminus. Paskui, kai 
jis susibarė su savo žmona ir 
duktė, jis nuėjo in savo kamba
rį ir atsidaręs langa iszszoko ir 
užsimusze.

Saint. Louis Amerikoje 
turėjo dideli restauranta, 
kurio jis gaudavo daugiau 
gu szimta tukstaneziu doleriu 
per metus. Bet jo draugai sa
ko, kad jis buvo labai daug in- 
siskolines ir jieszkojo pasko
los. Jo žmona sako, kad jis bu
vo labai susirupines apie savo 
skolas ir gal už tai ir nusižudė/ domi.

tu imami in vaiska, del dvide- 
szimts septynių menesiu. Pa
skui jie butu paskirti del trijų 
ar del szesziu metu būti prisi
rengė gryszti in vaiska, kaipo 
Rezervai.

2— Iszrasti darbus ir parei
gas tiems vyrukams, kurie ne
būtu tinkami del kariavimo.

3— Parūpinti kariszkus lavi
nimus ir mokslus tiems, vyru
kams kurie pasiliktu kolegijo
se ir universitetuose. Valdžia 
užmokėtu už mokslą tiems stu
dentams, kurie neiszgali užsi
mokėti.

4— Vaiskas siustu savo ga
besnius kareivius ir karininkus 
in augsztesnes kolegijas ir uni
versitetus.

5— Vaiskas sako, kad per 
pirmuosius metus butu galima 
paimti apie keturis szimtus 
penkios deszimts tukstaneziu 
tokiu vyruku.

Ponia Rosenberg sako, kad 
sziais metais asztuonioliktu 
metu amž., sulauks 1,050,000 
vyruku.

INTARIA
POL1CIJANTUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ko kad, kai jie buvo pagauti 
vagiant, szitiedu polieantai 
juodu baisiai apmusze ir ap
daužė visai už dyka, reikalai;- 

Vyras vėl dami> kad jiedu prisipažintu ir 
prie kitu vagyseziu.

Kai teisme advokatas parei
kalavo kad Ike Stedman paro
dytu kuris policijantas ji taip 
apdaužė ir apspardė, jis pirsz- 
tu parode in viena laikraszti- 
ninka.

Jiedu su 
shall Tate, 
prisipažino 
saliuna.
teisti. Bet tiedu sako kad jie
du buvo muszami, daužomi ir 
neturėjo tinkamos progos teis
me apsiginti, kad jiedu buvo 
muszami, daužomi ir net spar-

jis 
isz
ne-

L. TRASKAUSKAS
LIET U VI SZ K A S 

G R A B O R I U S
Laidoja Kunus Numirėliu. J

GEN. CHIANG VIS
SIULINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Chiang Kai- shek su savo ar-mijomis dabar randasi netoli

nuo Korėjos ir Kinijos ant For- * Pasamdo Automobilius Del ? 
moša Salos. Jo armijos yra ge- * 
rai apginkluotos ir nori ka- J

W *nauti, bet jam Amerika yra uz- *
draudus palikti Formosa Salas 
ir jam nevalia kibinti Komu
nistu Kinijoje.

Laidotuvių, Kriksžtyniu 
Vestuvių Ir Kitokiams 

:: Reikalams ::
*

savo draugu Mar-
28 metu amžiaus, 
kad trys apvogė! 

Visi trys buvo nu-;

*WEST CENTRE STREET 
Telefonai Nr. 78 ,

MAHANOY CITY, PENNA.

535

*

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pinigiszkas Vajus del gydymo Paralyžiaus
prasidės Jan. 15 diena ir tesis iki Jan. 31 dienai.

‘Lend me a hand

FIGHT 
INFANTILE 
PARALYSIS


