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Isz Amerikos
EISENHOWERIO 

RAPORTAS
KRASZTUI!

. i• • ' I
Iszdave Raportą, Kaip 
Amerika Dabar Stovi !

WASHINGTON, D. C. — 
Sziai keli bruožai isz Preziden- I 
to Dwight Eisenhowerio Meti- i 
nio Raporto Amerikiecziams ; 
apie musu kraszto padėti, kaip 
dalykai stovi:

Nei vienas krasztas negali i 
savo žmones iszgydyti ar isz-

Amerikos Prezidentas 
Dwight Eisenhower

Audros ir viesulos baisiai 
daug iszkados padare apie 
Seal Beach, Californijoje. 
Sztai ežia matyti kaip vie
nas namas prie mariu kran- 
toyra st a ežiai nuszlotas in

mares. Isz szitu namu nie
ko kaip tik skeveldros. 
Tukstancziai namu buvo pa- 
nasziai sunaikinti per kelias 
dienas.

□ o □

gelbėti nuo turtu troszkimo. 
Bet laime, kad musu žmones, 
nors turėdami daug daugiau tu 
žemes turtu negu kiti, vis lai
ko pirmojoje vietoje dvasinius 
dalykus.

Isz už tos “geležines sienos” 
matyti ženklai, kad tenai ne 
viskas tvarkoje! Matyti kad 
kaip ta “geležine siena” yra 
kieta, taip ji yra ir trapi.

Per pastaruosius metus jau 
matyti didele permaine viso 
pasaulio tvarkoje. Ta permai
na dar negalima pasverti, isz- 
rckuoti ar vardu pavardinti, 
bet tik tiek galima pajusti, 
kad per pastaruosius metus 
Amerika pradėjo imti vadovy
ste ir Sovietai jau taip neszo- 
ka in pirma vieta. Tai be galo 
s veikas ir geras ženklas.

Amerikiecziu Laisve dabar 
yra glaudžiai susiriszus su viso 
svieto laisve. Szitokia vienybe 
gali Luti musu geriausias gink
las priesz Sovietu Rusija visai 
be ginklu ir be vainos.

Matyti kad Sovietai jau ne- 
bedrysta taip drąsiai straksė
ti isz to kad jie taip greitai ir 
taip nuolankiai sutiko su musu 
atomines jiegos pasidalinimu.

Mes neketiname būti užpuo
likais,, bet mes duodame vi
siems žinoti, kad mes pavojin
gais ir galingais gynėjais ir 
apsiginto jais.

Musu Apsaugos programa ir 
tvarka aiszkiai Sovietams sa
ko: “Nekibyk!”

Ka mes darome Užsienyje 
palieczia visus mus namie, nuo 
taksu ligi musu bendros nuo 
taikos.

Amerikos pramone kitiems

krasztams yra tikrai stebuk
linga. Republikonu Partija 
yra pasiryžus ta pramone pa- 
laikuti ir dar pagerinti ir pa
didinti, kad ji augtu ir bujotu.

i Mes dabar randasime, taip 
sakant, tarp kūjo ir priekalo, I

i tarp buvusio karo ir ateinan- 
I ežios taikos. Ir asz esu tikras 
. kad mes szi laikotarpi pergy- 
i vensime be jokiu medžiaginiu 
j ar dvasiniu nuostoliu.

Sziu dienu gyvenime yra! 
verktinai reikalinga panaikin- , 

; ti Liednyste, varga, bedarbe ir 
! nereikalinga pinigini, finansi- i 
! ni varga, ar tai butu viso 
kraszto ar pavienio žmogaus. 

’ Tai yra tutina ir szventa pa- 
reiga sziu dienu gyvenimo. Ir 
ta pareiga nėra vien tik pavie
niu žmonių, kompanijų ar fab
rikantu, bet ir paezios val-

l džios. Ir kiek tik asz galėsiu, j 
! asz stengsiuos tokius Instaty- ' 
i mus investi kad vaMžia rupin- 
j sis kiekvienu szio kraszto pi- 
: liecziu.

Isz szito paskutinio punkto, , 
ar paskutines pastabos, dangų-l 
ma Politikierių ir Laikraszti- 
ninku spėja kad Eisenhoweris 
nori visiems pasakyti kad val- 

j džios paszelpa, kaip “Social 
Į Security”, Seneliu Paszelpa, 
paskolos isz valdžios, darbai 
bedarbiams bus ne tik palai
kyti, bet dar ir patobulinti, pa- I 
didinti.

Eisenhowerio szita raportą : 
žmones rodos labai gerai pri
ėmė. Per jo raportą buvo daug 
ranku plojimo. Jis turėjo net 
trisdeszimts devynis sykius 

i stabtelti per savo ta prakalba, 
nes žmones taip garsiai plojo

rankomis. Bet isz per daug 
iszvadu negalima daryti. Re- 
publikonai plojo kai jis esamą
ja administracija ar gynė ar 
gyrė; Demokratai dar garsiau 
rankomis plojo kai Eisenhowe- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pabėgėlius Kaliniu
Vadas

Roman Usiondek yra tu 
•pabėgusiu kaliniu vadas, ir 
yra isz visu ju pavojingiau
sias. Taip sako Detroit 
miesto policija. Trylika ka
liniu pabėgo isz Southern 
Michigan kalėjimo in Jack- 
son miestą. Beveik visi bu
vo suimti, sugauti. Bet ju 
vadas, szitas Roman Usion
dek dar nėra sugautas ir vi
si policijantai jo jieszko. Jis 
stengiesi pabėgti isz kalėji
mo 1947 metuose, kai jis su 
kitais buvo suęmes kalėjimo 
virszininka.

ATLEIDŽIA
SZ1MTUS

DARBININKU
MAHANOY CITY, PA. —

i Jau nuo pradžios praėjusios 
vasaros, mainose vis mažiau ir 
mažiau darbu randasi mainie- 
riams. Keletą mainu ir musu 
apylinkėje yra visiszkai ir ro
dos jau ant visados uždaryta 
ir szimtai mainieriu atleista.

St. Clair mieste ir apylinkėje 
kelis szimtai geležinkelio dar- 

> liniuku neteko darbo. Geležin
kelio kompanija pasiaiszkina, 
kad tai tik laikinai. Kompani
jos atstovai sako kad kadangi 
iki sziol žiema buvo tokia gra
ži ir neszalta, tai žmones daug 
mažiau anglių reikalavo, ir tas 
labai pakirto freitkariu bizni. 
Kompanija teipgi prisipažins- 
ta kad taip biznis labai pras
tas, nes mažai žmonių dabar 
važiuoja traukiniais.

Philadelphijos apylinkėje 
l keli plieno fabrikai daug dar
bininku paleido. Tu fabriku 
atstovai aiszkina, kad kadangi 
tie fabrikai gamino daug ka- 
riszku daigtu, tai dabar po Ko- 

, rėjos karo biznis sumažėjo, 
' suprastėjo.

Detroite, keli automobiliu 
, fabrikai teipgi daug darbinin- 
i ku atleido. Tie fabrikantai 
i aiszkina, kad dabar jie rengia
si savo maszinas pertaisyti, 
perdirbti del ateinaneziu, 1955 

: metu nauju automobiliu, ir 
kad jie dar nežino kiek auto
mobiliu jie pagamins sziais me
tais, ir už tai dabar neturi dar- 

! bo visiems tiems darbinin- 
į ka-ms.
i Valdžia tukstaneziais dabar 
atstato žmones isz valdiszku 
darbu kad sutaupinus pinigu. 
Tie, kurie turėjo tuos valdisz-

j kus darbus ir buvo atstatyti 
; tis darko ar gryžti in savo 
; dabar priversti kitur jieszko- 
į miestus ir miestelius.
j Visa tai nereiszkia kad jau 

bedarbe užėjo, jau aiszkiai ma- 
! tyti kad tie “geri laikai” isz- 
! garavo! Dabar ir tiakurie dir- 
j b a, negauna daugiau dirbti 
kaip apie trisdeszimts asztuo- 
nias va’andas per sanvaite, ne-

I gauna nei “doubletime nei 
Over-time”.

DIDIS EROPLANAS 
i SUDUŽO
i

i 7 Isz 14 Žuvo
I ------
I BALBOA, CANAL ZONE. 
! — Armijos didelis, keturiu in- 
' žinu eroplanas, skrisdamas sa 
keturiolika žmonių isz Mira 
mar, California in Balboa, Ca
nal Zone, sudužo kai jis sten
giesi nusileisti ant France 
Field in Balboa.i

i Vieta jam buvo per maža 
I nusileisti ir lakūnas negalėjo 
I savo eroplano ant žemes su- 
Į stabdyti. Tas didelis eroplanas 
' visu savo greitumu, pervažia
vęs visa ta eroplanams nusilei-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pasirenge Pultis Ant 
Kinijos

Prcz. Eisenhoweris 
Perspėja Komunistus

WASHINGTON, D. C.
Prezidentas Eisenhoweris 

; pranesze Kongreso vadams, 
kad Amerika pasirengus gerai 
ir greitai atsikirsti, staeziai 
priesz Komunistus puldama 
staeziai ant Komunistiszkos 
Kinijos kraszto, jeigu prieszas 
vėl pradėtu kana Korėjoje ar 
insikisztu in Indo-Kinijos 

: klausima.
Eisenhoweris aiszkiai ir pla- 

cziai nustatė musu tvarka To
limuose Rytuose.

Kai kurie Kongresmenai sa
ko kad jeigu Eisenhoweris taip 

i drąsiai dabar szneka, tai nerei- 
kejo tas dvi armijos divizijas 
isztraukti isz Korėjos. Bet Pre
zidentas Eisenhoweris aiszki
na, kad kaip tik tokis žingsnis 
visiems parodo kad Amerika 
tenai yra gana galinga ir jokio 
prieszo nesibijo.

Isz tokio paaiszkinimo, kiti 
spėja kad Eisenhoweris nori 
visiems duoti žinoti, kad Ame
rika yra pasirengus pavartuo- 
ti savo geriausius eroplanus,

ežiai ant Kinijos kraszto ir su 
savo laivais nukirstume visa 
Komunistiszkos Kinijos susi
siekimą su kitais krasztais.

Tai baisia drąsus ir aiszkus i 
j žodžiai Amerikos Prezidentui.
Bet kaip tik ko'panaszaus jau 
seniai reikėjo, kad Komunis
tai tikrai žinotu kad mes jokiu 
baiku nekrecziame!

ŽEMES '
DREBĖJIMAS

i “ . ■ • ■ . 1

Iszgazdino Readingo 
Žmones

_____
READING, PA. — Tuks

tancziai žmonių labai iszsįgan-
1 do kai žeme kelis sykius sudrė
bėjo. Tas žemes sudrebejimas 
buvo aiszkiausiai pajustas 
apie Sinking Springs, prie
miestyje. (

Namu langai subyrėjo, kele-
1 ta sienų suskilo, iszkados daug , 
padaryta, bet nei vienas žmo
gus nebuvo sužeistas.

Žmones iszbego isz savo na
mu. Vieni mislino kad kur nors 
bomba susprogo, kiti mislino

laivus ir net atomines bombas, kad kur nors didelis bombne- 
ir už tai mažiau pestiniu karei- szis nukrito, kiti spėjo kad 
viu reikia. Jis teipgi duoda greitas “Jet” eroplanas, skris- ; 
prieszui žinoti, kad jeigu ka- '-damas greieziau už balso grei- 
ras vėl prasidėtu Korėjoje, tai i tuma padanges susprogdino.
jau nebutu apribotas ar nusta- Tukstancziai žmonių sten- 
tytas tik ant tos Salos, bet jau , giese telefonucti policijantams 
szita syki mes pultumies sta-1 ir ugniagesiams ir redakto-

Generolas Aplanko Korėjos Naszlaiczius

Generolas Maxwell Taylor 
asztuntos armijos komando- 
rius, draugiszkai pasiszneka 
su maža Korėjos mergaite, 
naszlaitele, kai jis aplanko 
Korieczius priesz Kalėdas. 
Dvideszimts ketvirta piesti- 
ne divizija aprūpino szimta 
dvideszimts viena naszlaite-

liu Korėjoje per Kalėdas, 
kai gaisras sunaikino nasz- 
laitnami in Kyung Nam. Su 
tu kareiviu dovanomis tas 
naszlaitnamis buvo atstaty
dintas ir net padidintas. 
Prie to darbo daug prisidėjo 
Generolas Maxwell Taylor.

□ o o

Danijos Karalius
Serga

Karalius Fred’erik, pen
kios deszimts keturiu metu 
amžiaus Danijos Karalius, 
Denmark mieste yra susir
gęs. Jo paveikslas virszu- 
je. Jo brolis, kurio paveiks
las žemiau, Karalaitis Knud 
užėmė savo brolio vieta, Su-
lyg to kraszto konstitucija, 
kol jo brolis pasveiks.

riams, reikalaudami žinoti kas 
atsitiko.

Mokslincziai, kurie tokius 
žemes drebėjimus seka, sako 
kad tolimesnio pavojaus ežia 
nebus. Jie dar nepasirenge pa-
aiszkinti kaip ežia tas žemes 
sudrebejimas atsitiko ir kodėl. 
Jie spėja kad žemes prasibrin- 
kino ir nusistojo. Jie spėja kad 
galimas daigtas kad ta žeme 
nusistojo in savo vieta isz ku
rios ji buvo is įjudinta szimt- 
mecziu szimtmecziais, szimtais 
tukstaneziu metu atgal, kai le
dainių laikais, visa žeme buvo 
ledais užklota. Bet jie apie tai 
tik spėja, savo paskutinio ir 
tikro žodžio jie dar neduoda.

Aniuolelis
Jonukas — Motinėlė, ar 

į aniuoleliai laksto?
Motina — Taip mano my

limas. ,
Jonukas — Ar isztikro?
Motina — Taip mano vai

keli.
Jonukas — Tai kada pra- 

! dės lekioti musu tarnaite, 
i kuria tėvulis sziandien pava- 
i dino aniuoleliu?

Motina — Da szi vakara 
iszleks, mano vaikeli!

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!
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Kas Girdėt
Airisiziu tauta, Airijoje nyk

sta. Vienas Airiszis iszvažiavo 
iii Amerika, antras likosi sin- | 
gelys, o tk&czias jau .pasenės 
aipsiženijo ir jau vaiku nesiti
kėjo. Tai Airisziu tautos pa
saka, ir labai liūdna pasaka! 
Jau per szimta metu Airisziu 
t autai mažėja. Isz viso pasaulio 
daugiausia Airisziu apleidžia 
savo kraszta, mažiausia ženy- 
jasi, ir tie kurie ir apsiženyja, 
laukia kol jie yra jam pasene.

Visi tie musu draugai jau ir 
dabar veda 'bizni su Komunis- 
tiszka Kinija, ir nepaiso kaip 
tas mums nepatinka.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIALSIOS j

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA ...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei. 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

JUNGTINES TAUTOS
UŽMANYMAS ISZ-
SAUGOTI TAIKAI

Raszo Ambasadorius Henry 
Cabot Lodge, Jr.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Policijantai in Louisville, 
Kentucky buvo . iszszaukti 
szeszta valanda isz ryto. Gais
ras kur ten mieste. Jie užmatė 
visa dangų rauduona ir in ta 
vieta greitai nusiskubino ir ra
do kad tai buvo auszra padan
gėse.

Dar vis tikimasi kad bus 
galima nors sziokia tokia taika 
investi Korėjoje priesz Kalė
das. Bet Komunistai visomis 
galiomis stengiasi viską su
trukdyti! O, isz kitos puses, 
Azijos vadai niekados nesisku
bina, jiems eme net du metu 
sudaryti sziokias tokias pa
liaubas tame kraszte.

Amerikos valdžiai yra griež
tai nusistaczius nepripažinti 
Komunistiszka Kinija ir jos 
neinsileisti in Tautu Sanjunga, 
nežiūrint kailp Anglija ir Pran
cūzija reikalaus.

guberna t o r y st e s.

Sheaffer plunksnų kompani
ja duoda už dyka savo geriau
sias plunksnas visiems darbi
ninkams ir sekretorkoms ku-•
rios dirba Kongresmenu ir Se
natorių ofisuose, ir taip ta 
kompanija daug intakes turi 
kaslink tu žmonių kurie turi
'bet koki bizni su tais Kongres
menais ir Senatoriais.

Prezidentas Eisenhoweris, 
ipasiuiindamas su kitais krasz- 
tais dalintis ka mes žinome 
alpie atomines jiegas, reže So
vietams stacziai per žanda, 
duodamas jiems ‘žinoti kad da
bar jie gali pasirinkti: su mu
mis bendrauti ar priesz mus iii 
kara stoti. Sovietai taip nuste
bo, kad dar iki sziol nei žodžio 
neiszejo isz Kremlium Eisen- 
howeris dabar padare ta, ka 
Rooseveltas nenorėjo, o Tru- 
manas nedryso padaryti!

Dabar visi kiti krasztai žino 
kur mes stovime ir kaip mes su 
Sovietais ketiname apsidirbti. 
Sziandien randasi tik dvi ga
lingos vieszpatystes: Amerika 
ii- Sovietu Rusija. Bet Rusija, 
toli gražu, negali mums prily
gti ar priesz mus pasistoti. Ir 
Sovietai ta labai gerai žino.

Nors Prezidentas Eisenho- 
weris gal per nago juoduma 
laimėjo virsz Senatorių Mc
Carthy,, kai tas Senatorius pa- 
prasze kad žmones raszytu Ei- 
senh'oweriui, kaslink musu biz
ni su Komunistiszka Kinija, 
bet jis dabar laibai susiruipines. 
Net jo geriausi draugai jam 

. dabar patarė skaitytis su Se
natorių McCarthy. Senato va
das, Knowland Eisenlioweriui 
stacžiai pasakė kad jis mistiną 
kad Senatorius McCarthy tei
sybe sake, ir kad Eisenhoweris 

■y klaidoj.

Eina gandai kad Ohio vals
tijos Gubernatorius Frank 
Lausche, Demokratas, žiuri in 
Prezidento Rinkimus ir gali
mas daigtąskad jis bus kandi
datas. Jis jau pienkta. syki stoja 
in Rinkimus del savo valstijos 

i

WASHINGTON, D. C. —
Jungtines Tautos gyvuoja 

jau asztunti metai. Istorijos 
trumpas tarpsnis vienok buvo | 
lemtingas pasaulio taikos isz- į 
puoselejime. Per ta tarpsni 
taipgi patyrėme koks yra 
Jungtiniu Tautu vaidmuo.

Jungtines Tautos vra vaiz- į 
da kurioje matome ka Komu
nistai iszpildo mineziu karybo- i 
je ir kuom kartais jie užsiima 
kitais atvejais;

Jungtines Tautos yra vieta 
kurioje Amerikiecziai gali ste

Kanados kareiviai gauna 
daugiau mokėti negu Ameri
kos kareiviai. Paprastas karei
vis Kanadoje gauna devynios 
deszimts du doleriu ant mene
sio, prilyginus prie musu ka
reivio kuris gauna septynios 
deszimts asztuonis dolerius ant
menesio. Pirmos klases karei
vis Kanadoje , gauna szimta 
septynis dolerius ant menesio, 
o tokis Amerikietis gauna de
vynios deszimts devynis dole
rius ir trisdeszimts septynis 
centus. Major Generolas Kana
doje gauna devynis szimtus 
asztuonios deszimts viena do
leri ant menesio, Amerikietis 
Major Generolas gauna devy
nis szimtus szeszios deszimts 
tris dolerius ir trisdeszimts
centu.

Buvęs Amerikos Prezidentas 
Harry Trunianas, duodamas 
vaikui kvoteri už nuszvaksavi- 
ma jo ozeveryku, jam pasftke: 
“Asz tau daugiau duoeziau, 
jeigu darba tureeziau’!

Geriausi ir garsiausi Dakta
rai Amerikoje dabar stacziai ir 
drąsiai’sako kad'rūkymas ci- 
garetu priveda žmogų prie vė
žio ligos. Tie kurie ruko daug 
cigaretu gali daug greieziau 
negu kiti gauti vėžio liga.

Brigados Generolas Billy 
Mitchell buvo Armijos Sztabo 
pasmerktas, 1926 metuose, bet 
paskui, vėliau Armijos Sztabas 
priėmė jo patarimus ir sutvėrė 
atskira vaislko dali, Lakiniu 
Sztaba.

Pypkes Durnai

Varge
Ei varge, varge, 
Vargeli mano, 
Kada tave iszvargsiu? 
Kad asz užaugsiu, 
Berauti gausiu, 
Tai varguži iszvargsiu.

SKAITYKIT
0SF‘‘SAULE”

PLATINKIT

bėti kaip ju vieszuju tarybų 
tarnautojai iszpildo Amerikie- 
cziu vaidmenį taip vadinam

szaltajam kare ir tuo paežiu į 
bando isztaisyti padarytas 
klaidas;

Jungtines Tautos yra. vieto
ve kur kiekvienos pasaulio sza- 
lies nuomone bet kokiu reika
lu sužinoma nedelsiant, kai tuo 
tarpu ankseziau trukdavo die
nas, jei ne saiįvaites; Jungtines 
Tautos yra pasaulio forumas, 
kur susidaro pasaulio vieszoji 
nuomone, ir niekas negali pa
neigti szito galingo veiksnio 
kuris pajudina net ir Geležine 
Uždanga;

- Jungtines Tautos yra kur 
susivienija laisvasis pasaulis. 
Tik Komunistu kalbėtojui pa
darius koki užgaunanti ar in- 
žeidžianti pareiszkima kiek
vienas stebėtojas gali pamaty
ti kaip laisvosios tautos susi
meta vicnan 'burin;

Jungtines Tautos.y ra užku- 
I lisiai kur tautu atstovai susi- 
j tinka pranesziniams pokal- 
i biaihs nesiafiszuodami- ir tuo- • •1 mi neprarasdami ir dažnai isz-

sprendžia kebliausius nesutiki
mus ;

Jungtines Tautuos yra vieta 
kur mes susitikime daug san- 
jungininku; Jungtines Tautos 
yra, vieta kur atidengiama 
veidmaniszkumas;

Jungtines Tautės yra vieta 
inkunijusi sena Amcrikiecziu 
posaki, keli protai suteikia
daugiau iszminties, negu vie-

✓ ..... Iužlieku. Su paveikslais. 177,
dideliu puslapiu, 35c.

No. 11 L—-Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-. 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles;
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai,

No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyfe; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž

rodos, trumpi pasakaitymai ir dės ir Kitus Dangiszkus Kū

Charles A. Tolbert A

v of Jefferson, Georgia, says:

*MywifeandI 
saved $5000 on the 
Payroll Savings Plan.

ow do it, too!”

Look—here's a couple who work irPa Georgia Spinning Mill 
—and have saved $5,000 out of their pay!
Can you do that? Yes, you can—when you know the system. 
Today, where you work, join the Payroll Savings Plan .

You may save a couple of dollars a payday or as much’as 
you wish. You never miss the money because it’s saved for 
you—before you even get your check. And when enough 
has accumulated, it’s automatically invested in a U. S. Series x 
E Savings Bond, in your name, and the Bond is turned over 
to you. Then your savings earn you an average 3% interest, 
compounded semiannually, when the Bonds are held to 
maturity!
The beauty of it is that Payroll Savings makes you save— 
in sure, safe Savings Bonds that make you money! How about 
signing up today? Or, if you’re self-employed, go to your 
bank and join the Bond-A-Month Plan.

Saving is simpler than you think—with

U. S. Savings Bonds on the Pay foil Savings Plan!

How you can reach your savings goal 
on the systematic Payroll Savings Plan

you wan? approximately
$5,000 $10,000 $25,000

Each week for 
9 years and 
8 months, save.. $8.80

-

$18.75 $45.00
Each week for 
1 9 years and 
8 months, save.. $3.75 $7.50 $18.75
This chart shows only a few typical examples of savings goals and 
how to reach them through Payroll Savings. Remember, you can 
save any sum you wish, from a couple of dollars a payday to $375 
a month. The important thing is, start your Plan today!

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

. Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa-

nas, nors ir genijaus; Jungti
nes Tautos yra nesmagi tiems 
kurie siekia suskaldyti ir val
dyti. Yra daug sunkiau szito 
siekti ežia, kur visas pasaulis 
mato, kur nėra, jokiu paslap- 
cziu ir visi stebi ka kiekvienas 
daro; Jungtines Tautos yra 
vieta Kremliui sukelianti gal
vos skausmus. Jie negali JT 
kontroliuoti; jie negali ju su
naikinti; jie nedrysta isz ju 
pasitraukti.

Atsakant daugeliui kritiku 
mes turime prisiminti szituos 
veiksnius: Jungtines Tautos 
nėra joks veiksnys pažeidžias 
Jungtiniu Valstybių suverenu
mą,. Jusli atstovas Jungtinėse 
Tautose yra ambasadorius o 
tai jau reiszkia, jog jis tik tė
ra nepriklausomos suverenines 
valstybes atstovas; Jungtines 
Tautos nėra Komunistiniu 
szniipu lizdas, nes ka gi jie ten 
sznipįnetu Jungtinėse Tauto- 
suse? Rusai netgi nėra užpilde 
visu JT skirtu jiems tarnauto
ju etatu; Jungtines Tautos nė
ra suvaldoma nei Tarybų San- 
jungos nei Komunistu. Labai 
retai Komunistai surenka dau
giau kaip 5 isz 60 balsu; Jung
tines Tautos negali bet kur 
siuntinėti. Amerikos vyru ko
voti. Szia teise teturi pati 
Amerikos tauta. Juo labiau, 
kad Jungtines Amerikos vals
tybes turi veto teise užprotes
tuoti akcijai lieczianczia gink
luotas pajiegas.

Jungtines Tautos nėra jokiu 
budu nei galutinis sprendimas. 
Organizacija, tebeyra primity
vioje stadijoje, vienok kaip ji 
'primityvi bebūtu, mes žinome 
jog jos prardimas reiksztu ne- 
iszvengiania kara.

Mes Amerikiecziai privalo
me tai insisamoninti, ypatingai 
tie kurie raszo ar kitaip susi
siekia su kitu tautu žmonėmis 
tuo budu prisidedami prie nuo
mones alpie JT susipraneszimo. 
Taikos ar karo klausimas di
džia dalimi priklausys nuo to, 
kaip žmonija, nuspręs kas yra 
teisu, o kas bloga. Mes Ameri
kiecziai privalome prisidėti 
prie pasaulio vieszosios nuo
mones susidėjimo: “Jungtiniu 

! Tautu pagriitdinis tikslas yra 
iszsaugoti sekanezias žmonijos, 
kartas nuo karo siaubo.”

# —C. C.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

t. t., 52 puslapiu, 20c.
No.116—Istorija ape Siera- 

ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.119,—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos-. 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tgmsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tinau Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c. ,

No.152—Apie Kajiipas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.l 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c.

nūs; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Hszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

. No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiebziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Pūdymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮRt” Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

UbY" Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

'Mahanoy City, Pa.4 - Ų. S.



“BAULK” MAHANOY CITY, Pl.

Fonas ir Sziauczius
(Tasa)

Del Morkaus, kuris lig sziol 
gyveno tarp augsztu muru, 
angsztu ulycziu, viskas dabar 
buvo jam nauju, viskas navat- 
nu užgriebancziu, kada akys 
pirma karta 'pamate ta platu 
svietą, ta navatna sklypą, ku
ris buvo perskirtas molina 
stanga. Vislos užsetas'kaimais, 
užsodytas girioms apteiktos 
pievoms turėjo susilaikyt nuo 
susijudinimo, ba jam galva ap
kvaito.

— Kaip-gi tai gražus tas 
svietas Dievo! Tardamas, kaip 
gražu! Kaip czionaitiiii žmonis 
galėtu priprast rukstancziu 
durnu, tarp anksztu muru gy
vent, kad czion teip linksma, 
luoša 'žmogus teip valnas tarp 
žaluojencziu medžiu lauku, 
tarp kvepąncziu pievų, o ten 
teip' ankszta ludna ir smarve- 
tame a,vili, kuris miestu vadi
nasi.

Eidamas toliu viskuom 
džiaugėsi, kaipo kūdikis skynė 
kviėkeles laukines ir prisižiu- 
rinejo akyvai in jos gražius 
'žiedu lapelus uoste ju kvėpi
mą ir jautėsi Imk gavosi jis in 
rojų žemiszika- Žiurėjo ant gra
žaus, czysto, molino dangaus, 
ant kurio kur niekur kamuo- 
luoti balti debesiai vaikosi buk 
vieni kitus, norėdami sbeitie 
in krūva. Žmonis, kurie pasi
tikdavo ji, linksmi meilus ku
rtos iszmokino mylėt be skir- Į 
tumo visus da nuo mažiulelio ; 
jo apglaubeja, buvo jam teipo- 
gi akyvas, nes ne vieno nepra
ėjo1, kad ne/pasveikintu žodžiu ' 
Dievo ir m* užkalbintu meilu j 
linksmu žodžiu.

IsziSiklausinejo jo prasti, do- i 
ri žmonis, kalbėjo persiemia 
lig gilumos, tūrine jo del ko 
jaucziasi teip laimingu buk 
pirma karta savo gyvenime, 1 
teip linksmu, akyvu ir gyvu, 
kaip rodos pirmu kartu da j 
svietą pamate.

Morkus vienok negalėjo ne- 
ipasigailet miesto, kaipo kale- 
jininkas gailessi savo pancziu 
ir savo urvos kalejimines kur 
daugeli metu pergyveno. Atsi- I 
minimas 'priimtu gimdytoju o j 
ypatingai doros apglaubejos ’ 
motinos Motiejenes, kuri ji

- B - CELVySS

I
arba pradžia t 
SKAITYMO

...ir... <RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. I 
Dabar Po 25c. s 

Saule Publishing Co., S

Mahanoy City, Pa., U.S.A. )

I karpo Joana savo kūdiki iszau- 
l gino, aszaras iszspaudinejo 
j jam isz akiu.

Kaip-gi galima butu neatsi- 
moket už tiek rūpestingu sten
gi mu, už tiek s tor ones1, už tiek 
geru seklu, kuriuos dora moto
re inmete in duszia kūdikio da.

Jaunystėje mes manome, 
Kad suaugus in metus 

gyvenimas, 
Mums nubos ir neturėsimo

ko ilgiaus gyventi, 
Ir kad niekas daugiau 
Priesz mus nesiranda 

kaip tik kapas.
t Kaipgi galime suprasti 

būdami jaunais, 
Kad kuom ilgesnis gyvenimas, 
Tuom meilesnis ir smagesnis, 
Ir noras gyveninio kas karta 
Daugiau yra pageidaujamas, 

Jog kuom daugiau artinamės 
prie pabaigos, 

Tuom daugiau rūpinamės 
praszalint ta, 

Nuo.ko negalima apsisaugo!.
Jaunystėje nežiūrime ant 

nieko.
Niekiname savo pajiegas 

ir sveikata,
C) pasenta pradedame juos 

czedyt, 
Apsvarstinet ka turime 

valgyt, 
Jieszkome rodos specialistu • 

kad butumem sveiki, 
Gyvent ilgai ir pasiekt savo 

gyvenimo tikslą..
Ir nekarta davėsi girdėt, 

Kaip jauna mergele iszsitare: 
Kas man apeina kaip asz 

Iszrodysiu u)ž penkesdeszimts 
metu, 

Tada jau busiu sena ir 
'pasirengus mirti.

Bet toji mergele susilaukus 
ko tūrio sde s zim t s m e te 1 i u, 
Pradeda jieszkoti visokiu 

budu, 
Kad pasidabint geriau, 

Sumalžint taukus ant 
savo pilvelio, 

Nudažyt savo žilus plaukus, 
Iszbružyt riaukszles nuo 

veideliu,
I r bėga kas sanvaite in 

buiti parlori, 
Pradeda neszioti szilkines 

paneziakas,
Rėdytis kaip jauna mergaite, 

Ir neszioti trumpas 
szlebukes, 

Kad žmogus turėtu protą 
savo jaunystėje, 

Kaip turi užlaikyti savo 
sveikata, 

Ir prailgint gyvenimą, 
Tai nereikėtų bijoti 

Prisiartinanczios senatvės 
ir mirties, 

Be t v is b u na pr i es zi n gal.

Po apleidimui Jono, Morkus 
pradėjo melstis, po tam pasi
ėmęs savo pundeli ant pecziu 

' ir parėjus in ta szali kelio isz 
katros girios szieszelis įpuolė 
ant kelio, nuėjo sau toliaus su 
savo pakelevinga lazda. Nesi
skubino eidamas, ba nebuvo 
jam svarbu, skatiko da turėjo 
masznelyje, o gavasis ant luo- 
sybes norėjo pasidžiaugt jaja 
ir svietu.

Morkus giedodamas kokia 
tai szveta giesme, kada jau 
biski apsidžiaugė tuom visu- 
kuom kas buvo jam da pirmu 
kartu matomas o kas dabar pa- 
puolinejo po jo akiu tankiai', 
ėjo sau pamiaiželi; Jonas nega
lėdamas akis sumerki, ba vis 
jam akyse stovėjo tas brolis, 
nedavinėjo pakajaus, kurio už
sigynė, užsimokėjo už pietus, 
už arielka ir sėdės ant arklio 
leidosi risezia tuom paežiu ke
liu.

Jodamas dairėsi in szali s ar 
kur nepavogęs einanti broli, 
nes jo jau niekur nematyt ne
galėjo paan t ri nedarnas tuos 
paežius žodžius del aipsipakaji- 
nii/io savo.

— Duos sau rodą., asz turiu 
mislint apie save.

Morkus mistino netiktai apie 
save: taukiai eidamas pamaiže- 
li mistino ils apie ta teip pana- 
szu ipakėlevinga jaunikaiti, ir 
tankiai dūsaudamas su dideliu 
szirdies skausmu, jog tai nebu
vo jo brolis!

— () kaip jam pagelbilie- 
czia visame, kaip ji myleezia, 
kaip-gi mums pasiremia vie
nam ant kito, lengva butu eitie 
toliaus, nes ne! Ne! Dievas žino 
kur yra tas brolis! Tėvais Sera
finas numirė ii- nuo jo apie tai 
dasižinot negalima. O po tam 
jis turi gimdytojus! Ach gaila!

Tame laike Jonas skubina 
in paskirta sau vieta. Ponia 
Milžinskiene iszsiunte ji in Ža- 
licas, ba kur kitur negalėjo su
vis nepamislino ir neprijautė 
to, jog arti josios vyro dvaro 
Zalioos netoli randasi dvaras 
Lutinsku isz kur paėjo jijie pa
ti ir jo motina Tekle, kur nuo 
giminiu Lutinsku gates grei- 
cziause dasižinot .kas buvo jo 
apglaubeja ponia Starostiene 
ir jo motina. Pirmoje valando
je, norėdama tiktai bite atito
lint ji nuo saves, nepamislino 
suvis apie tai, jog duoda jam 
ginklą prieszais save.

Jonas dabar buvo užimtas 
tiktai savo ateite ir įiemislino 
pirmose valandose apie moti
na, nes pats vardas Lutinsku 
tankiai .'paantrinę tas buvo 
priežaste, kuri atvestu jam ant. 
misi u ta, kad dasižinot ir iszti- 
rinet ta trokstanezia per ji tie
sa.

In kėlės dienas keliones nu
vargęs, sukrėstas ir kone ligo
tas iszlepintas Jonas gaosi in 
Zalices dvara p. Jono Krisz- 
tofo Milžinsko. Raudy tojum 
dabar dvaro Zalicu 'buvo vie
nas isz tolimu giminiu Staros- 

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ūko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Saule Publishing Co. 

Mahanoy City, Pa.

to pus-brolis, iponos Ignotas 
Draczas.

Bu^o tai žmogus jau pagy
venęs ior tiktai ant randyto- 
jaus, nuo Dievo gal jau sutver
tas baisiai/ piktas,be jokios 
mielas'zirdystes, be sanžines, 
be szirdies, be jaustos ir meiles 
kas žmonim nuo žmonių priga
vo padoriu; del savo pono Sta
ll, godus baisus tyrones ant sa
ro,stos Milžinsko nudavinejo 
save tokiu teisingu ir prilau
kus, nors tai daryne tikrai, o 
tiktai del akiu pono. Buvo tai 
labai perbėgus, kitras, tsengesi 
jis kad tik kailp užgriebi sau ir 
didini paslapczia savo turtą, 
ka malone tiktai ligi laikui, ir 
ba tankiai kalbėjo jog ponisz- 
mokejo teip Starosto turtus 
pamaželi apvoginet, jog tas 
nemažiausai nepasiprato, o jis 
greitai pataikė kiszeniu pri- 
piltie, kad jau nužurinejo sau 
kur kalnia pirkt.

Drūto sudėjimo kūno vidu
tine ūgio, usotas, rudu plauku 
augsztai pakeipti ir paskusti; 
visados su bizūnu rankoje, vi
sados, rekentis, retai praleido 
mužiką, kad neisztastu už 
plauku, ar ba už austi, o priek 
tam da neiszszventytii su savo 
bizniui; ponas Draczas dirbo 
kaip jautis, nes tiktai del sa
ves. Vos pradėjo auszt jau po
nas Draczas apleidinejo tvar
tus, daržines kluonus: jau kele 
žmonis, jau jo balsas girdėtas 
buvo ant viso dvaro kad reikė
jo su bernais musztis ir bartis. 
Ant rankos uesziojo visada ra- 
žaneziu, pradedi nėjo kas" va
landa “Sveika Marija” per
traukta prakeikimais ir ypais 
bizūno mužikui per peczius.

Kaip sutiko jo nucmažnumas 
religijos su jo apsiejimais ir 
elgimais negalima to žinot, 
bet niekas isztikro priderin- 
cziai jĮie užlaikė pasninku, ne- 
atkalbinejo daugiau poteriu, 
niekas nuobaižniau nesimusze 
in krutinę laike pakelinio, nie
kas greieziau nesiskubino 
neszt baldachima laike proce
sijos. Kunigus bueziavo iri 
ranka, nes apgaudinėjo juosius 
atidavime »deszimties bažny- 
czios niekados ne apleido nei 
Nedeliomis nei szventoinis, nes 
ar einant ar sugrysztaiit ne ap
siėjo be iszszventini mobizunu 
mužiku kelionėje.

Apie Dievą, apie žmonis, 
apie svietą, kalbėjo buk isz 
katekizmo, bet kada, persiejos 
peržiūrėt privalumus katali- 
kiszkus, tikrai bisurmanas o ne 
katalikas nieko daugiau teip 
nepaniekino ir ne kente kaip 
žydo ir netikėlio, ypatingai 
paskutinio. Žydo ne laike už 
sutvėrimą Dievo, ir jeigu ji už- 
musztu nesijaustu dideliu nu- 
sidejelu, nes netikelu beduszio 
daisilypste nenorėjo ir bijojo 
teip paniekindavo jūom nes 
sudegint ji turėtu sau už dideli 
nuopelną ir laime didžiause.

Brisiriszes tiktai prie savo 
aržužolįnes szkatulos, kurioje 
dėjo ka nuogreieziause ir nuo 
raudioniausi auksa, ir tūlas ab- 
ligas neniažiausio prisirisizimo 
neturėjo prie žmonių, o in ta 
vieta visi stebėjosi jo kaipo 
ugnies.

Nuo deszimts metu jau pra
žilęs apsipaeziavo ir buvo pa
žines vale Dievo su jauna suvis 
szlektisizika panele, sierata po 
kūrei paėmė dideli pasega.

Ąpsipacziavimas tasai ne 
buvo gyvenime Draczo, be at
sitikimu. negalvosi jis jam be 
rupesezio lengvai ir be ergelo. 
Sierata su didele pasogu turė

jo tiktai apglaubejus, sukosi 
apie jajie jaunumeni stengėsi 
apie ja.je turtingesni ir ženkli- 
vesni nuo pono Draczo, ba bu
vo jauna graži pdtoga ir ne su
vis. biedna, ba kaip primenem, 
turėjo gera pasega skamban- 
czi'o gatavo pinigo.

Priek tam buvo žeklyvu tė
vu.
siejo inpult in rankas godaus

Nelaimingam kūdikiui par- 
Draczo, apglaubejei jaje par
davė.- Ne buvo tai be ergelo, ne 
suvalgė kaip duona su sviestu 
savo apsipaeziavimo ponas 
Draczas, nes vienok ant galo 
jiarode kas jis ir pastate ant 
savo.

Jieva prilyginame su juom L
buvo kone kūdikiu o ne paezia 
jo, apsieidavo su jaje kaipo 
su kokiu gyvu!u ar ne papro- 
tingu sutvėrimu. Bijojosi jo 
neiszpasakytai, o jeigu pamate 
kad-nepasigailės savo lazdos 
ant josios baltu pecziu, szoko 
pries’zai, ji ant vienos kojos.

Idant mylėtu ji, negalima 
tam.tikėt ir yra-abejone, nes 
guodojo i f drebėjo priesz ji, o 
to jam buvo in vales. Buvo tai 
muczialnike.

Namie visas darbas buvo su
krautas ant josios už mažiau
sia neparedka atsakinėjo savo 
valos ne ant mažiausio dalyko 
neturėjo visa josios buvo zobb- 
va ir susiraminimas malda Ne
dėliojo bažnyežioje, arba ludna 
dainele prie vindelo, verpstu
ko.

Draczas perimtas jauslom ir 
mislymis Salamono apie mo te
res sergėjo josios kaipo akys 
galvoje, karszicziausais kanki- 
damasis nužiūrėjimais, o už 
mažiausia nužiurejima baudė 
nežmoniszkai prie žmonių lai- 
kais* pabueziavo in. kakta jo
sios, nuo ko jauna motete užsi
degė didele geda, buk rodos jai 
prikiszo karszta in kaityta ge
ležiu viską visame prisakinejo 
jai pats negalėjo suprast, jog 
niekiausias jo paliepimas ga
lėjo but. iszipildytas.

Jieva'buvo graži; vos turėjo 
dvideszimts metu Draczas, jau 
penkta križiuka uesziojo tai 
yra penkes-deszimts metu bai
gi, nes tuose laikuose stonas 
moterystes buvo darinktas, ka
da vyras buvo ponu* o ne drau
gu moteres, del to rinko visa
dos moteres jaunas del senu 
vyru, jog jauna, greieziau galė
jo i.szmokt nevalo vyro kan
trai kenst ir priprast paklusnu
mo.

Toki tai poną randytoji tur
tu pono Starosto dvare Žali
enose rado Jonas, atidavęs jam 
laiszka nuo pono IStarostos 
prisižiurinejo in jo rūstinga 
ant pažiūros veidą akyvai.

Turiu tau tamista stuba ant 
dvaro, namie szemynos dvaro 
ten paskyriu tau pakajeli k^ur

GUODOTIM
SKAITYTOJAI!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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galėsi gyvent nuo ryt dienos 
kas rytas ant genktos turėsi 
tamista ateitint pas mane, po 
tam prie darbo.

Pasakau tamistai, jog prie 
saves visados turiu 'bizūną ir 
paketas pakrėtė jeigu ne iszsi- 
pildis prigulenczai mano pa
liepimas papratau szventyt ne- 
paisedamas kur puls.

Jonas nutirpo ant tokio 
“dictum acerbum” nes ne ra
do pirmoje valandoje žodžio 
ant atsakymo, baisi rūstybe už
virė jo szirdyje nes perkenti. 
Ant pirmo pažiūrėjimo in po
ną. randy toju dvaro, pajautė 
balsia, neapykanta prie savo 
virszininko nes neapykanta 
matomai buvo drauge abieju 
prie viens kito, ba ir ponas 
Dracas jau jaute savyje norą 
ant iszventinimo jam kailo no
rint neihaižiausios aut to netu
rėjo priežastės.

Atsikreipęs nuo Jono, pradė
jo niurnėt sau po nose.

— Jauniki koki man at
siuntė del mano Jievutes, nesu- 
siszildis pas mane, neilgai bus 
czion pataikinsiu iszguit ji. isz 
czion greitai. Arba.-gi asz pats 
sau raszfininko nebuezia ra
dęs ?

Kam man. da reik storones ir 
rupeseziu pono iStarosto, kad 
asz pats galu pasirūpint apie 
mano reikalus. Kokis beūsis 
Varszavok.utis, ka tiek supran
ta apie gaspadoravima, kaip 
apie žągria. Kam tai to czio- 
nais! Kažin kas gali but ? Da 
mano ta jauna ožka reikes dvi
gubai laibiaus serget ba velnias 
nemiegti, o motere virialbilis.

Nes asz ji iszguišiu greitai! 
Kaipo imsiu asz naudot ji po 
savim, tai pažiūrėsim ar ilgai 
Žaliuose dalaikis. Starosta ra
sto daidave atskaitydamas 
laiszka idant su juom ka, nuo 
geriausiai apsieitie! Apsieisiu 
ka noipuikiausai! Pataikisiu! 
Pataikisiu!

Rūstingas nuėjo po tam in 
pakaju savo paezios ir raides ja 
ten sedinezia rankas sudėjus, 
vietoje ka turėtu verpt arba 
lenkt, baisiai iszklojo, o paskui 
nuėjo ant dvaro in tvartus ir 
kluonus ir k al bed am as Svei
ka Marija.” paantrinejo tan
kiai.

— Iszguisiu ponaiti iszgui- 
•siu!

Ant rytojaus ėmėsi už to po
nas Draczas, ii- tuojaus pradė
jo užsesdinetis ant Jono prie 
nieko neduodamas jam kisztis. 
Nes Jonas iszpradžiu baisiai 
rūstybe užviręs ir neapykanta, 
tuojaus dasiprato apie ka 
czion randytojuj eina ant nie
ko nepaisejo ir slapcziai pradė
jo gaudyt galus, idant isz ju 
nuipint apskundmia randyto- 
jaus priesz Starosta. Vienkart 
inpuoles, ant tos mįsles, viską 
kente kantriai, bile tiktai savo 
mierio dasekt.

Draczas suvis nepamislino, 
Ue mažiause mislis per jo gal
va neiperibego, kokis gali gar
sini. jam pavojus.

Jonas pradėjo painiot ant 
Draczo nuo mažiausio dalyko 
pradejas, o turėdamas rakta, ir 
regestra pas save legva buvo 
užmin.t ant jo pėdu.'Nuo to lai

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule”, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in ju- 
su geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!

— “Saules” Redakcija. 

ko gerai gan apmislinias jog 
Starostienei pasitarnaus ir jog 
vieta sau geresnia. pas ja užsi- 
pelnis, o Dracziiti tada atker- 
szins už jo tyroniszka su juom 
pasielgimą., užimtas, tiktai sa
vo ateite kente viską kantriai. 
Ne atsakinėjo niekados nei žo
džio, klausė prigulencziai, Ko- 
lotas tylėjo ir teip savo k'ytru- 
rnu nudavinejo save už pus
kvaili, jog randytojas po ne
kuriam laikui ne tiek jau mis
tino apie iszgujma jo isz. Žali
uzių.

Perbėgus Jonas tuojaus pa- 
temijo jog ponia Jieva budina 
pavydejima savo vyro, neduo
damas nemažinusiai įpriežas- 
tes pažint dasižinojo netrukus 
visa istorija apsipaeziavimo 
jaunos moteres su senu Draczu, 
karta ar du kartu ja, paregejasi 
noijnt jis prie moterių buvo 
jau szaltas ir tas ji suvis neąp- 
eitinejo, bet vienok negalėjo 
jis atsispirt misliai in kuria 
gražus veidelis ir pa,togas po
nios Draczieues ineitinejo. 
Tuolaik neduodamas pažint 
ant saves, jo'g jijie u'žemineja, 
jog jam patikt galėtu, jog pri
gulėjo prie vilies jo ateityje, 
nudavinejo, jog suvis ant jo
sios nežiūri.

Draczas, kuris neiszaiszken- 
cziai bijojosi savo namie jauni
kio iszpradžiu, temingai akis 
placzia atadares, žiurėjo ant 
Jono ir ant Jievos, nes matyda
mas, jog Jonas suvis nemislina 
apie Jieva ir in ta szali suvis 
nežiūri, apsispakajindavo bis
ki. Jonas angies netamsumoje 
ir mękejo nužiuret sau teip at- 
sakaneze valanda ir laika, jog 
greitai, susipažino su Jieva 
apie ka nema'žiause nedavei pa
žint Draczui.

Lengva buvo jam iszaukt 
jaunoj moterei plakimą szir
dies, ba. tai da iszmoko priesz- 
pakajuose Varszavoje. Netru
kus užsiriszo slaptingi susine- 
szimai tarp Jono, o persekio
tos.

— Kas žino ko tai tas gali 
tikt? Kalbėjo pats in save Jo
nas, o vis nor ne teip bus nuo
bodu.

— BUS DAUGIAU — '
. )

-----------□-----------

Viena vaiku mokytoja pa« 
sakoj a vaikams, kad Dievas 
matas visus žmonių darbus 
ir pasielgimus, nes danguje 
turis langeli, per kuri žiuri 
in pasauli!

Jonukas tuotarpu norėjo 
iszdykauti, bet tuojaus susi
laikė atsiminęs mokytojos 
žodžius:

— Ar jau Dievas neturėtu 
kitokio sau užsiėmimo, ne 
kaip per isztisas dienas žiū
rėti per langa, tarė nusimi- 

* nes.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais J i

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5% ool. ploczio ' Į 
Iszaiszkma sapna ir kas ![ 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztos po- b 
pieros virszeliuose. :: :: ][

Pinigai reikia siusti su < J 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 ii
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. >

Platinkit “Saule” j
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ŽiniosVietines
— Petnyczioj pripuola Szv. ! tre uly. Paliko keletą anuku ir 

Povylo, 1-mo Pustelninko, o : anūkes.
Tautiszka Vardine: Dailius. Ir------------------------

— Neipastovus oras.

— Musu seni skaitytojai, 
ip. Stanislovas Peeziulis ir p. 
Adomas Zabaraiiskas, isz West 
Hazletono, lankėsi mieste pas 
patinstamus, iriprie tos progos ! 
atlankė “Saules” Redakcija, J 
kurie atnaujino <savo prenu
merata už laikraszti, ir tarda
mi kad “Saule” yra geriausias 
laikrasztis visoje Amerikoje! 
—Aeziu Szirdingai už atsilan
kymu.

— Seredoj pripuola Szven- 
tos Veronikos, o Tautiszka 
Vardine: Basmantas. Ir ta 
diena: 1822 metuose Graikai 
paskelbė savo nepriklausomy
be; 1950m., Trylika kareiviu 
lakūnu žuvo, kai eroiplanas nu
krito ir sudužo ant Lawson 
Field, Georgia.

—- Timothy VaiiBuren, 82 
metu amžiaus, kuris kitados 
'buvo Mahauojaus inžinierium, 
taiposgi *buvo koronorum, ku
rio priederme buvo isztirti 
priežastis staigo atsitikusiu 
mireziu, numirė pareita Fetny- 
ezia in Schuylkillo pavieto li- 
goubuteje. Velionis sirgo per 
keletą menesius. Gimė Cen
tralia. J’atiko du simu. Laido
jo Panedelyję.

. — Ketverge pripuola Szv. 
Hilarijo ir Szv. Felikso, o Tau
tiszka Vardine: Laimutis. Ir 
ta diena: 1940 metuose Slapti 
Amerikos FBI policija, suima 
asztuoniolika žmonių, kurie 4' 
stengiesi nuversti musu val
džia ir uždėti Komunistiszka 
valdžia; 1943m., Casablanca. 
Konferencijoje Prezidentas F. 
1). Rooseveltas sutinka su Ang
lijos Winston C'liurchilliu, pa
reikalauti isz Vokietijos ir Ja
ponijos ' visiszka pasidavima 
be jokiu sanlygu; 1950m., Ko
munistai paima Amerikos Ko
nsulatą Peiping- mieste ir Anie 
rikes valdžia insako visiems 
Ameriikiecziams isz ten pasi
traukti.

— Gerai žinomas fair-bosas 
del Knickerbocker kasyklos, 
Juozas Glaudei, Lenkas, nuo 
312 W. Mahanoy uly., kuris' 
sirgo ilga laika nuo asthmos, 
pasimirė pareita Ketverga va- 
kara, savo namuose. Ginies 
Shenadoryje. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimiero parapijos, Szv.
Vardo ir Eagles Draugijų. Pa
liko aisvo paezia, Mare, po te- | 
vais Tarucziute; sunu Daktaru | 
Juozą, isz Rockledge; keturios 

' dukterys: Florence, pati Mic
hael iSyslo, Chicago, III., Ros- ■ 
mary, pati. D r. R. Mulligan, 
Reading; Olesa, Philadelphia 
ir Patricija namie; taipgi pen- Į 
kis brolius ir penkios seserys. | 
Laidotuves invy.ko Panedelio i 
ryta, su apiegomis in Szv. Ka
zimiero bažnyczioje 10:30 va
landa. ir palaidotas in pavapi- i 
jos kapinėse. Gralborius Liud- ! 
vikas Traskauskas laidojo.
-------------------------------------Į 
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ta diena: 193G metuose Japo
nai- pasitraukia isz Laivyno 
Sztalio posėdžiu London; 194(> 
m., du szimtai tukstaneziu ei-

PROFESORIUS
PRASZALINTAS

ektros. darbininku sustreika
vo; 1950 m., mirė Generolas H. Senato Intartas Kaipo
II. Arnold, kuris buvo armijų 
komandorius per Antra Pasau
lini Kara; 1923 m., sukilę Klai- j 
pėdos krasze Lietin iai augale- Į 
jo Prancūzus ir paėmė Klaipe
da.

— Seredoj, Sausio (Jan.) I 
28-ta diena 1954m., (>:30 valau- ' 
da ryte, iszvažuos in Wilkes- j 
Bariai, Pa., 30 vyrukai, kurie 
likos paszaukti in kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduoda- j 
me vardus t uju kurie apleis isz 
Mahanoy City: John Stotteu, 
J r. Shenandoah: Fr. Chons- 
ki. Juo Ymlitsky, Jos. Wall
ace, Jos. Ilolden, Geo. Theo- 
pliilos, Jos. Stanionis, Walter 
Riegel, Conrad Ruht, Francis 
Grutza. Shenandoah Heights: 
Ronald Hill ir Win. Monahan. 
Lost Creek: John De^m. Ma
hanoy Plaue: Eug. Bobyock. 
Zion Grove: Edw. Lisefs'ki. j 
Oneida: Xie bolas Krutz. Me- i 
A doo: James Dvorshock. Xu-

i rem'berg-:Fred. Baum ir Harris 
Fisher. Frackvil le: Claude
Rhodes. Girardville: Normali 
Jones, Thos. Brennan ir ’Theo. 
Mallow. Ashland: Robert Or
me, Lamar Luti-, ('has Steif, 
Jr., ir John Yeager. Xew Phi
ladelphia: Geo. Kubilius, Jr. 
Thos. Snukis ir Edw. Schnei
der.

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves Felikso Kutskilio, nuo 101 
E. Centre nly., in vyko pareita 
Potiiyczia deszimta valanda, 
ryte isz Graboriaus L. Czai- 
kausko koplyczios, 318 E. Cen- 

1r,o uly., ir palaidotas in Kal
varijos Kalno kapines. Pareita ! 
Lapkriczio O-ta diena, velionis 
puldamas tropais žemyn savo 
namuose likos sužeistas ir gy
dosi in Locust Mt. ligoirbiitSje, 
kuris ten pasimirė pareita 
I’tarninka, Sausio 5-ta diena. 
Girnos Lietuvoje atvyko iii 
Amerika daugelis metu atgal. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Maple Hill kasyk
lose. Velionis gyveno pas po
nia Rože Skumin, 101 E. (Jen-

Lewisas Pasitaria Su Matrosu Unijos Vadu

John L. Lewisas, mainie- 
riu unijos prezidentas czia, 
Vaszingtone, pasikalba ir 
pasitaria su Kapitonu Wm. 
V. Bradley, po deszinei, nau
ju Matrosu Unijos Preziden
tu. Jiedu susitiko ta vakara 
priesz rinkimus New Yorke 
mieste, kur darbininkai per 
balsavimus turėjo nuspręsti 
ir nutarti ar visi jie prigu

Szpiegas

BOSTON, MASS. — Bosto- 
no Universitetas Profesorius, ■ 
Maurice Halperin, kuris buvo 
FBI ir Senato komisijos vardu 
iszvardintas kaipo Komunistu . 
szpiegu slaptos draugijos na
rys, gavo sakti, likos prasza- i 
tintas.

Bostono Universiteto virszi- ■ 
ninkai pranesze laikrasztinin- 
kams kad jis buvo priversti 
taip padaryti del Universiteto 
geroves, nes tokiam profeso
riui Universiteto kambariuose 
nėra vietos.

Laikrasztininkai, per telefo
ną pasiekė pravaryta profeso
rių Halperin, Meksikoje, kur 
jis buvo iszvažiaves nuo Lap
kriczio menesio.

Per telefoną jis laikraszti- 
ninkams pasakė: “Gaila, kad į 
tokis garsus Universitetas 
taip savo gera varda susiter- 
sze, pataikaudamas papras- | 
tiems politikieriams. Czia ne 
man skriauda padaryta, bet 
Universitetui.”

Jis pasiaiszkino kad jis su 
savo žmona buvo iszvažiaves 
in Meksika del sveikatos. Jo 
žmona, Edith, buvo gavus vie
nu metu atostogas nuo savo 
mokytojavimo darbo.

Šiitas Profesorius buvo pra- I 
szalintas ant rytojaus kai tik. i 
FBI policija jo varda buvo , 
paskelbus iszdaviku tarpe, i 
Universiteto sztabas buvo da
vės jam kelias progas pasi- 
aiszkinti ir iszsiteisinti, bet 
jis piktai nesutiko.

Jis yra turejes svarbias ir 
sziltas vietas Amerikos val
džioje ir Tautu Sanjungoje. 
FBI policija staeziai sako kad 
jis yra Komunistu partijos na- ; 
rys.

I 

e

“Saule”, kaip szviete, taip j 
ir dar tebeszvieczia tikriems į 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie-j 
tuviai “Saule” palaiko su sa- ’ 
vo prenumeratais.

lės prie AFL unijos ar prie 
uosto darbininku, Matrosu 
Unijos. Kapitonas Bradley 
sake kad jis pasirengęs dėti 
dcszimts doleriu priesz vie
na doleri kad visi jo darbi
ninkai nutars pasilikti su jo 
unija ir nenori nieko bendro 
turėti su AFL unija. Taip 
ir iszejo per rinkimus.

□ □ □

Kalėdų Dieduke 
Pageibininke

Amerikos Ambasadorka, 
Ponia Clare Boothe Luce It
alijoje, atsilanko in Roose
velt Insitute Naszlaitnami, 
in Palermo, Italijoje, ar Si
cilijoje. Ji akyliai klausosi 
kai mažucziai jai pasakoja 
ko jie yra prasze kad Kalė
dų Diedukas jiems atnesztu 
per Kalėdas. Ponia Clare 
Boothe Luce ketina sugryžti 
in Amerika del keliu dienu 
atostogų.

A ‘‘NOVENA’’
W Stebuklingo Medaliko 

Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts,

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.
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MOKYTOJAI
PRAVARYTI

Netinkami Mokinti
Musu Vaikus

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys vieszuju mokyklų Phila- 
delphijoje mokytojai buvo ga
lutinai pravaryti, kaipo netin-

: kami ir pavojingi.
Visi trys su kitais buvo in- 

j tarti už prigulėjimą prie Ko
munistu partijos ar už mokini-

, ma Komunizmo mokyklose.
Jiems buvo duota gana pro

gos pasiaiszkinti. Ju buvo ke
letą sykiu klausiama ar jie yra 
dabar ar pirmiau yra buvę Ko
munistu Partijos nariai. Bet 
jie užsispyrė neatsake, remda
miesi Amerikos konstitucija, ir 
sakydami kad juos negali pri
versti atsakyti in toki klausi
mas nes ju atsakymas galėtu 
juos in velti ar pasmerkti. »

Vienas isz tu mokytoju bu
vo pradines, szesztos klases 
mokytojas. Kiti du buvo aug- 
sztesneses mokyklos, High 
School mokytojai.

Isz viso dvideszimts septyni 
mokytojai ir mokytojos buvo 
intarti už Komunizmą Phila- 
delphijos mokyklose.

Vieni isz ju yra suspenduo
ti, kiti dar laukia nusprendi
mo, o keli pasiaiszkino ir iszsi-

i teisino.
i Philadelphijos valdžia ar I 
; Philadelphijos mokyklų szta
bas nieko nedare apie szitus 
Komunistus mokytojus, kol 
Senato ir Kongreso komisija 
net isz Vaszingtono pribuvo ir į 
tuos mokytojus paszauke pasi
aiszkinti ir priparode kad jie 
yra Komunistai ar .bent ben
dradarbiauja su Komunistais.

DIDIS EROPLANAS 
i SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dimo vieta ant France Field, 1 
davė in džiungles ir pelkes, 
iszrove medžius ir krumus per 
keletą szimtu mastu ir sudužo.

Szeszi ant vietos žuvo, sep-1 
tintas pasimirė ligoninėje nuo 
mirtinu žaidžu, trys, likusieji j 
gyvi yra labai pavojingoje pa
dėtyje, vienas ne tokiame di
deliame pavojuje, ir kiti trys j 
tik sukriesti buvo.

EISENHOWERIO 
RAPORTAS

KRASZTUI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
J

ris ka pasakė kas jiems path 
ko.

Kai Eisenhoweris kalbėjo 
apie farmerius, ūkininkus ir 
nustatyma kasztu ar prekių 
ant ūkio vaisiu, Demokratai 
net kazoka szoko, o farmeriai 
Republikonai nosis pakorė ty
lėjo. Nei vienam isz farmefiu 
nepatiko.

Vienas laikrasztininkas, ku
ris yra artimas draugas Vasz
ingtono didžiūnu, szitaip visa 
ta Eisenhowerio raportą sudė
jo: “Prezidentas Eisenhowe
ris taip lipszniai, taip placziai, 
taip bendrai ir aplamai kalbė
jo taip, szvelniai ir apsukriai 
viską iszdeste, kad kiekvienas I 
klausytojas buvo pa.glamone- 
prižadejimais, kad jis jautėsi 
tas su juo saldžiais žodžiais ir 
kad vien tik jam Prezidentas

garbes vainiką pina. O kai tas 
Pats Prezidentas ka nemalo
naus pranesze, pasakė, tai vi
si tie patys skaitytojai gerai

1 žinojo kad Prezidentas ne apie 
juos, bet apie ju pažystamus ir

; prieszus kalba.”
Gal tai butu panaszu in ta 

moterele^ kuri dievobaimingai 
iszklausius savo klebono pa-
mokslo, per kuri klebonas isz-

Kalėdų Dovanos Musu Kareiviams Korėjoje

Amerikiecziai kareiviai 
Korėjoje džiaugėsi susilau
kė Kalėdiniu dovanu nuo sa
vo giminiu ir draugu Ameri
koje. Czia Kareivis John 
Davis, po kairei, isz Los An
geles California, ir Kareivis 
Bobby Loney isz Greenville 
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Y our dimes and dollars created the National Foundation , 
for Infantile Paralysis—you make up its army of 80 million ;

I supporters and two million volunteers. i
; In 16 years, a powerful force for good has grown from a ;
! merė handful of men and women. Its power is yours. s

/
[ The National Foundation has created the most extensive I 
i voluntary research program ever leveled at a single disease.

It sustains a program of patient aid in which no polio victim 
j goes without the best available care for lack of funds. It 

trains thousands of hospital and health workers.
And it will take more in ’54 to keep this program rolling—, 
because victory looms over the horizon. Show your faith

, in the organization you have made — 4.rf

l JOIN THE MARCH OF DIMES I

dėstė invairias žmonių silpny
bes ir griekus, susitiko klebo
ną ir pagyre už toki gražu pa
mokslą: “Žinote, gerbiamasis 
Klebone, man labai patiko Ju
sli pamokslas. Kai jus kalbejo-

I te apie tas žmonių silpnybes ir 
griekus, asz žinojau visus tuos 
žmones musu parapijoje, ku
riems tos silpnybes ir griekai

1 pritinka 1 ’ ’

Kentucky, isz trisdeszimts 
penktos piestininku divizi
jos džiaugėsi su savo dova
nomis ir yra linksmi kad tie 
j u gimines ir draugai Ame
rikoje ju nepamirszo per 
Kalėdų szventes.
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