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UŽSISPYRĖS VAGIS
CHATTANOOGA, TENN. - 

Charles McCullom buvo pa
leistas isz kalėjimo, Gruodžio 
dvylikta diena, kur jis buvo 
patupdintas ant trijų metu, už 
tai kad jis pavogė palta,' over- 
coata nuo C. E. Spivey.

Už dvieju dienu policijantai 
vėl suaresztavo ji už palto pa
vogimą isz vieno automobi- 
liaus. Tas automobilius prigu
lėjo tam paežiam C. E. Spivey.

Buvęs kalinys ir dabar esa
masis prasikaltėlis Charles 
McCullom sako kad jam niekas 
nesiseka.

TRUMANAS PRASZO
41 BILIJONU

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas yra pa
siuntęs Kongresui byla, reika
laudamas $41,000,090,009 del 
apsaugos. Szitie pinigai butu 
del kraszto apsaugos per 1954 
metus, kurie prisidėtu Liepos 
(July) pirma diena.

Tiek pinigu del apsaugos| 

PREZ. TRUMANAS

butu daugiau kai puse visu pi-, 
nigu paskirtu del valdžios per 
tuos metus, kai buvo paskirta 
$79,000,000,000. Laikrasztinin- 
kai sako kad tai butu apie 
$1,000,000,000 mažiau negu ka
ro sztabas buvo pareikalavęs 
del kariszku tanku, eroplanu, 
laivu ir kitu ginklu.

Prezidentas Trumanas ant 
viso bilijono sumažino armijos 
kasztus, norėdamas pratęsti 
iszkaszczius iki 1955 metu. Bet 
tas bilijonas doleriu buvo da- 
detas kai Trumanas paskyrė 
tiek daugiau pinigu del tvirto
vių ir kitu kariszku instaigu.

Nors tai iszrodo baisiai daug 
pinigu, bet tai daug mažiau 
negu pernai.

Jeigu iszrodo kad valdžia 
daug pinigu praleidžia, reikia 
atsiminti kad musu krasztas l 
dabar vaiske turi ir užlaiko 
3,600,000 vyru.

Dabar kad ir Republikonai 
paims valdžios vadeles jie jo
kiu budu negales szitus kasz
tus sumažinti. Ir Dwight D. 
Eisenhoweris yra jau taip isz- 
sireiszkes, kad reikia palaiky
ti ir gal padidinti musu karisz- 
ka sztaba.

Didvyis Apsiženyja

Beveik du metai atgal, 
priesz iszvažiuojant in kara, 
vienas jaunas kareivis su sa
vo drauge, nuėjo in bažny- 
ezia, in San Bernadino, Cali- 
fornijoje, ir tenai jis pasiža
dėjo ja vesti, kai tik jis su- 
g’rysz isz karo.

W. CHURCHILLIS 
PASIKALBĖJO SU 
D. EISENHOWERIU

Laikrasztininkai Nebu
vo Pakviesti In Mitinga

NEW YORK, N. Y. — Ang- 
lijos Fremieras, Winston 
Churchillis, atvažiavo su savo 
žmona in New York miestą isz 
Londono, ir paslaptomis pasi
kalbėjo su Generolu, busimuo
ju Amerikos Prezidentu, 
Dwight D. Eisenhoweriu.

S itas septynios deszimts 
asztuoniu metu gabus Diplio-

WINSTON CHURCHILL

matas, Winston Churchillis 
tuo jaus pareiszke, kodėl jis 
ežia yra atvažiavęs. Jis laik- 
rasztininkams pasakė net 
pirm negu jis susitiko su Ge
nerolu Eisenhoweriu, kad viso 
pasaulio svoris randasi ties tos 
“Geležines Sienos’’ Europoje, 
o ne Korėjoje!

Isz to jo trumpo pareiszkimo 
iszrodo aiszku kad jis prieszin- 
sis Eisenhoweriui ir musu val
džios sztabui jeigu musu val
dovai norės paplatinti ir padi-

Tas jaunas kareivis, Jo
seph Rodriquez sugryžo, 
didvyris, užsitarnavęs Kon
greso augszcziausia garbe. 
Jis apsiženyjo su savo su
žieduotine Rose Aranda ir 
abu iszvažiavo ant keliu die
nu in Mexico City.

dinti ta kara Korėjoje. Jis ne
nori kad Tautu San junga ar 

. Amerika pultus! ant Komunis- 
tiszkos Kinijos su kuria Ang
lai dar ir dabar labai gera biz
ni varo.

Bus indomu pamatyti ar 
Churchillis tas nagingas ir bai
siai apsukrus Dipliomatas ir 

! Politikierius gales ir Eisenho- 
weri už nosies vedžioti, kaip 
jis vedžiojo Prezidentą Tru- 
mana.

Churchillis atsilankys ir pas 
Frez. Trumana, kuri jis dacar 
gerbia už gerus nusistatymus.

Churchillis sako, kad Tautu 
Sanjunga gerai daro kad pa
stoja Komunistams kelia Ko
rėjoje. Jis sako kad dabar
Tautu Sanjunga Korėjoje ren
gia taika visam pasauliui. t

Bet jis tuo pat kartu sako 
kad butu baisi klaida, jeigu 
karas butu paskelbtas priesz 
visa Komunistiszka Kinija. Jis 
sako kad jo krasztas norėtu

D. EISENHOWERIS

kad tas karas pasiliktu Korė
joje, ir kad nebutu praplatin
tas po visa Kinija.

Jis toliau aiszkina kad jis 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

| 213 LAVONU ISZ 
KORĖJOS

Žuvusieji Kareiviai
Parveszti Namo

r' > •
-----------  I

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Du szimtai ir trylika lavonu 
buvo parveszti ant Lynn Vic
tory laivo in San Francisco, 
California, isz Korėjos.

Tai dalis tu kasztu, kuriuos 
mes dabar esame priversti mo
kėti del to nesusipratimo Ko
rėjoje. Nors valdžia dar vis sa
ko kad karas nėra paskelbtas. 
Jeigu nėra karo, tai gal val-

1 džia mums paaisakintu, “ko
de! szitie jauni vyrukai daiar 
yra lavonai!’’

Visi lavonai bus pasiunsti 
tėvams, kai tik bus galima juos 

i atskirti ir ant ju grabu antra- 
szus uždėti.

“Taika vieszpatauja, bet 
musu vaikai stoja in vaiska, in 
karo frunta važiuoja, ir pas
kui mums sugryszta....... lavo
nai!-”

LAIVAS NUSKENDO
80 Žmonių Žuvo; 77 

Iszgelbeti
MANILA. — Daugiau kaip 

asztuonios deszimts žmonių, 
dauguma ju maži vaikai, mo
terys ir seneliai žuvo kai ma
žas laivas Burano nuskendo, 
tarp Gebu ir Camotes salų.

Laivas buvo iszplaukes isz 
Mandawe, Gebu Salos ir plau
ke in Porto ant Camotes Salos, 
apie keturios deszimts myliu 
keliones.

Audros ir dideles bangos ant 
mariu sulaužė ta laiva. Vėliau
sios žinios pranesza kad sep-1 
tymos deszimts septyni žmo
nes buvo iszgelbeti, buvo su- 

I rasta keturi lavonai, o asztuo
nios deszimts ar daugiau din
go.

JOHN LEWISAS 
PARGRYŽO ISZ 

PIETŲ AMERIKOS

Ragina ‘Taft-Hartley’ 
Inštatyma Panaikinti

NEW YORK, N. Y. — 
John L. Lewisas, mainieriu bo
sas pargryžo isz Pietų Ameri
kos kur jis da’yvavo darbinin
ku seime, ir kur jis buvo labai 
sz altai priimtas. Jis pargryžo 
ant laivo Argentina in New 
York miestą.
* Jis laikrasztininkams tuo
jaus pasakė kad jis visomis 
galiomis darbuosis kad tas, 
anot jo, priesz mainierius 
“Taft-Hartley” instatymas 
butu panaikintas. Jis sako kad 
tas instatymas nuskriaudžia 
visus darbininkus ir turi būtii . , , . . ,v. iužbrauktas isz musu valdžios 
knygų.

Lewisas teipgi sake kad jam 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

DU VYRAI; VIENA
MOTERIS SUDEGE
MILLVILLE, N. J. — Du 

vyrai ir viena moteris sudege 
kai ju automobi ius sudužo in 
stovinti autcmoci iu ant Main 
ulyciios, in Millville, New Jer
sey.

Žuvusieji buvo dvideszimts 
septynių metu amžiaus Panele 
Audrey Foreman; trisdeszimts 
szesziu metu amžiaus Joseph 
Diggs ir dvideszimts devynių 
metu amžiaus Charles Brown. 
Visi Luvo isz Port Norris, neto
li nuo Millville ir Delaware 
upes.

Du kiti tame automobilyje 
buvo sužeisti: dvideszimts tri
jų metu amžiaus Nathaniel Of
fer ir trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus Andrew Wrigh
ton. Jie buvo labai apdeginti.

Nelaime atsitiko apie puse 
po dvieju įsz ryto, nakezia, kai 
visi jie gryžo nuo szokio.

Policijantai sako kad drai- 
verys negalėjo suvaldyti taip 
greitai važiuojanti automobi
liu, kuris atsimusze in Pono 
Edward Kash stovinti ant uly- 
czios automobiliu. Automobi
liai užsidegė po to susimuszi- 
mo.

Fhiladelphijoje septyni vy
rai .buvo sužeisti kai du auto- 
moMliai susimusze ant Chew 
ui y ežios apie treczia valanda 
isz ryto.

Kareivis Richard Reynolds, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus buvo sužeistas kitoje au- 
tomobiliaus nelaimėje, Phila- 
delphijoje. Jis su keliais kitais 
savo draugais buvo nuvesztas 
in Ger maxitown ligonine.

John J. Barrett, dvideszimts 
asztuoniu metu amžiaus vyru
kas, važiuodamas namo su dvi- t 
deszimts trijų metu amžiaus

Nuteistas Nacis

Hans Rupert Villechner, 
buvęs Naciu virszininkas in 

Freising miestą, Bavarijoje, 
rodos, visai nepaiso kai isz- 
girsta savo pasmerkimą 
Muenchene, Vokietijoje. Jis

BALTIMORES
MOKYKLOS

UŽDARYTOS

Darbininkai Straikuoja
BALTIMORE, MD. — Trys 

tukstaneziai trys szimtai mies
to darbininkai sustraikavo. Ju 
straikos uždare visas miesto 
vieszas mokyklas, nes nebuvo 
szilumos.

Miesto darbininkai, tie ku
rie szluoja ulyczias, ifezveža pe
lenus, kūrena miesto ir mo
kyklų kambarus ir kiti sustrai
kavo del trumpesniu darbo va
landų ir didesnes algos.

Vienas mokyklų virszinin- 
kas sako kad tie straikuojan- 
tieji darbininkai nori dabar 
per grasinimus priversti mies
to valdžia jiems a^as pakelti.

Miesto virszininkams dabar 
beda, bet vaikams, mokiniams 
antros Kalėdinės atostogos. 
Vaikams labai patiktu jeigu 
szitos straikos kuo ilgiausiai 
tęstųsi.

Panele Louise Adams isz At
lantic City, užsnūdo bevairuo
damas savo automobiliu ant 
Black Horse Fike ir atsibudo 
kai jo automobilius atsimusze 
in stulpą. Jie buvo sužeisti.

Panele Marie Picucci, dvide
szimts metu amžiaus buvo su
žeista, kai jos draugo dvide
szimts devynių metu amžiaus 
Albert J. Sindoni automobilius 
susikūlė su kitu automobiliu 
ant White Horse F ike važiuo
jant in Atlantic City, New Jer
sey.

Nelaimiu ant musu vieške
liu dabar atsitinka daug dau
giau negu ant Korėjos karo 
franto.

buvo teismo nuteistas ant 
trijų metu in kalėjimą, už 
nužudinima Amerikieczio 
lakūno, kuris buvo su para- 
sziutu nusileidęs kai jo ero- 
planas buvo paszautas.

AMERIKIECZIU
PRADŽIOS MOKYK

LŲ UŽLAIKYMAS
WASHINGTON, D. C. — 

Pradžioje 19 szimtmeczio
i kraszto Socialines .ir .Ūkines 
saniygos jaunose JAV’eSe in- 
galino kraszte mokyklas .isz- 
laikyti .mokeseziais .surenka
momis leszomis. Mokyklas ple- 
cziant užlaikymas per pinigisz- 
ka parėmimą, klausimas turė
jo būti pagrindinai iszsvarsto- 
mas.

Pirmosiomis dienomis vals
tybes mokykloms pinigus su
rinkdavo imdamos moxesezius 
nuo gėry mu, arbatos, meszke- 
i iojimo leidimu ir ruoszdamos 
vieszasias loterijas kuris pel-

I has būdavo skiriamas mokyk
loms. Vienok mokyklų budos 
pleeziantis turėjo būti rasti 
stipresni szaltiniai.

Sziuo metu beveik visos mo
kyklos, vieszosios, yra iszlai- 
komos momkeseziu mokėtoju 
pinigais. Apie 50% mokykloms 
pinigu yra gaunami isz nekil
nojamo turto savininku kuriu 
kaiminysteje viena ar kita mo
kykla randasi. Gi kitos leszos 
yra sumokamos paskiru asme
nų, bendrovių, pardavimo mo
kestis ir pardavimo liuksuso 
prekėms kaip tabakui, degti
nei ir benzinui mokeseziai.

1949-50 metais, kaip skelbia 
oficialieji szaltiniai, mokyk
loms iszlaikyti mokeseziu mo
kėtojai sumokėjo suvirsz 
$5,500 milijonu. Federalines 
valdžios parama buvo 3% ir 
tai daugiausia buvo amatinin- / 
ku mokykloms; visi kiti pini- 
gaihuvo gauti per vietinius, 
jau suminėtus szaltinius.

Sziuo metu priesz mokyklas 
yra sunkus dalykas. Kiekvie
nais metais mokyklas lanko 
daugiau ir daugiau mokiniu. 
Ežiais metais ju skaiezius pa
didėjo visu 1,700,000 tai yra 
teveik du kartu daugiau negu 
ankstyvesniais metais; būti
nai reikalinga nauju mokyklų, 
lygiai kaip ir dabartinėms rei
kalingi dideli pperstatimai; te- 
teyra labai tikrai mokytoju 
trukumo klausimas nes moky
tojai bėga isz mokyklų susivi
lioję geresniais darbais bizny
je ir pramonėje, o isz dalies del 
perkrauto darbo ypacz pra
džios mokyklose.

Todėl vis placziau yra siūlo
ma, kad Federaline valdžia 
kiekvienos valstybes szvieti- 
mui kiekvienis metais paskirtu 
tam tikras pinigu sumas. Vie
nok szi užmanymą susilaukia 
isz prieszininku priekaiszto, 
kad tuomi szvietimas atiteks 
federalines vyriausybes žinion. 
Iki sziol de.to Kongresas del 
federalines pagelbos mokyk
loms taip ir neapsisprende.

Tebeyra didžiule veikalas, 
jog visose va’stybese jaunuo
menei butu užtikrinta galimy
be siekti mokslo nežiūrint ju 
ekonomines ir socialines pade- 
ties visuomenėje, ir tai tvarko 
pas save atskiros valstybes.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Greitumas yra sziandien di

džiausias žmogaus įprieszas ir 
baisiausia giltine.

-------- ::--------
Ratas gal buvo geriausias 

žmogaus iszradimas- ibet szian
dien tas automobili aus ratas 
daug daugiau žmonių iszžudo 
negu baisiausias karas.

• •
" Dalbai* daug saugiau stoti in 

Korėjos karo f run ta, negu au
tomobiliu vairuoti nuo ežia li- 
,gi ten.

J • •
Sziandien per daug jaunu 

vaikezu ir mergaicziu vairuoja 
automobilius. Visi jie turėtu 
dar tik ant dviracziu važinėti, 
bet dalbai* jau automobilius 
vairuoja.

Jeigu jus sziandien pykstate 
kad automobiliu apdraudos 
kasztai yra taip pabrango, tai 
nieką kita nekaltinkite kaip 
tiek tuos pienburnius kurie 
dalbai* automobilius vairuoja.

Daug valstijų ' apdraudos 
kompanijos yra pabranginu
sios savo automobiliu apdrau- 
das dvigubai ir trigubai jeigu 
kas tuos automobilius vairuoja 
kuris neturi dar dvideszimts 
vieno meto.

Policijantai ir laikrasztinin- 
kai pranesza kad daugiausia 
nelaimiu ant vieszkeliu szian
dien atsitinka, kai jauni vaike
zai ar jaunos mergaites auto
mobilius vairuoja.

Tėvai, kurie leidžia savo 
vaikams vairuoti ju automobi
lius nėra pilno proto. Vercziau 
savo vaikui duokite atprovinta 
revolveri, negu savo automobi
liu. *

Sziandien automobilius yra 
per greitas, per stiprus, ir per 
pavojingas pienburniams. 
Pienburnis vaikezas nemokėtu 
kaip viena arklį suvaldyti, o 
su automobiliu jis turi beveik 
dvieju szimtu arkliu jiegos.

Daug raszoma apie girtuok- 
‘ liūs kurie vairuoja automobi
lius ir paskui kur susimusza. 
Bet daug daugiau vaikezzu au
tomobilius sudaužo ir žmonių 
nžmusza, negu visi tie kurie 
geria ir paskui važiuoja.

Per daug 'žmonių pažysta, 
koki ten politikierių ir paskui 
iszsisuka isz policijauto “ti- 
kieto”. y ,1,«

Isz kitos puses, daug seniu 
ir seneliu dar vairuoja automo
biliu, kurie negali du coliu už 
savo nosies matyti. Reiketu 
pareikalauti kad visos valsti
jos priverstu visus automobi
liu draiverius imti egzaminą 
kais metai del akiu, klausos ir 
nervu; patikrinti ar jie gali 
automobiliu gerai vairuoti ar 
ne.

Dabar nėra jokio vieningu
mo kaslink instatymu del va
žiavimo su automobiliu. Ne 
vien tik valstijos, bet ir mies
tai, miesteliai ir net “ipeczes” 
turi savotiszkus iustatymus. 
Reiketu instatyti per visa 
kraszta lygius iustatymus, kad 
visi, žinotu juos.

Daug* senu automobiliu, tik

rai sakant laužu, turėtu būti 
iszbraukta ir nustumta nuo 
vieszkeliu.

Repu'bl ikonai dabar galės 
pradėti valyti ne tik Baltuo
sius kambarius, ir visa Vasz- 
ingtona ir visa Vaszingtono 
sztaba. Palukesim, pamatysim, 
ka ir kiek jie tenai iszszluos ir 
isz valys. 

_ * *
Kai kurios pareigos Eisen- 

lioweriui Vaszingtone nebus 
naujos. Kaipo karininkas jis 
turės apžiūrėti ar viskas tvar
koj. Lauksime pažiūrėti ka jis 
pasakys.

Mums vis rūpėjo dažinoti 
kodėl žmones vis palieka savo 
Kalėdų eglaites savo kamba
riuose iki po nauju metu. Se
nis Butkus mums paaiszkino 
kad žmones nori tas eglaites 
kuo ilgiausia pasilaikyti, už 
tai kad ju žalia spalva jiems 
primena kaip bumaszkos isz- 
rodo, kuriu jau nėra po Ka
lėdų.

Nėra jokios sarmatos, jeigu 
žmogus prisipažinsta kad jis 
neturi nieko pasakyti. Bet tik
ra. skriauda jeigu jis stengia
si visiems iszaiszkinti kad jis 
nieko neturi pasakyti. Tyla, 
gera byla. 

'
Musu žmoneles visokias be

das seka ir varo, bet geriausia 
žmonelei mada yra turtingas 
vyras.

Visi tie nauji iszmislai, prie
dai ant nauju automobiliu 
kasztuoja daugiau kaip visa 
tūkstanti doleriu. Senis But
kus sako jis atsimena kai bu
vo galima visa automobiliu 
sau nusipirkti už mažiau kaip 
tūkstanti doleriu.

Sztominkai dabar visokiais 
budais' stengiasi prisivilioti 
kostumerius: už dyka autobu
sai, vakarais sztorai atidari, 
daug* mandagesnis patarnavi
mas. Keletą sztorninku dabar 
tariasi savo sztorus visai ne
atidaryti rytais, bet tik po pie
tų ir paskui vakarais, kad ir 
iki vidurnakties.

Pypkes Durnai

Meile

Koks tai menkas ž’odis meile, 
Bet kiek turi daug reikszmes; 
Jame slepiasi dalykai, 
Ka supranta tik szirdis.
Meile yra turtas kiekvieno, 
Brangi dovana gamtos;
Meile radom ir paliksim 
Iki svieto pabaigos.

Meile, džiaugsmas ir 
linksmybe,

Svajonių saldžiu sapnai, 
Meile, upe begaline, 
Gėlėmis nuberti takai.
lyieile yra garbes vainikas, 
Aukuras žmogaus szirdies, 
Meile, žiedas nekaltybes, 
Szviesa tamsumoj nakties.
Meile, aszaros graudingos, 
Sunkios kanczios, ilgėsis, 
Meile, ugnis iszsipletus, 
Kurios nieks neužgesys.
Meile, dangiszkasis rojus, 
Mus vijiojantis visus, 
Meile paszaukia ant svieto, 
Meile veda mus in kapus.

‘BALF’ IR LIETUVIU
BENDRUOMENE

VOKIETIJOJE

Raszo Prof. Dr. Kan. J. B.
Konczius, BALF 

Pirmininkas

BROOKLYN, N. Y.
Kai kurie laikraszeziai patal
pino Vokietijos Lietuvai Ben
druomenes Kraszto Valdybos 
straipsneli del BALF santykiu 
su Lietuviu' Bendruomene Vo
kietijoje. Tam straipsny “yra 
eile netikslumu,” kuriuos leis
kit atitaisyti.

1— ‘ ‘Netiesa ”, kad B ALF 
Centras nedave PLB jokio at
sakymo. Atsakymas duotas 
BALI1 Valdybos nutarimu 
1952. m., Lapkriczio 6 d. Nuta
rimu proto'koloisztranka skam
ba sekancziai:

“Pirmininko padarytas Vo
kieti joj reformas palikti galioj 
•nes jos atitinka BALF admi
nistracijos dvasiai ir tikslui, o 
taip pat insiparėigojimams 
Amerikos valdžiai, kurios pri
pažinimu ir privilegijomis or
ganizacija naudojasi, kad 
BALF szelps vargstanczius, 
neimdamas isz ju jokio atly
ginimo ir nediskriminuos szel- o 
pianui del ju priklausymo vie
nai ar kitai organizacijai.”

2— “Bendrasis ' Amerikos 
Lietuviu PaSzelpoš Fondas su 
Lietuviu Bendruomene santy
kiu nenutraukė.”. Prieszingai 
BALF sudarė glaudesnius san
tykius su placzia Lietuviu 
Bendruomene. Kiekvienoj ko
lonijoj Vokietijoj; Lietuviai 
tremtiniai balsu dauguma isz- 
sirinke komisijas, kurios ir da
lina BALF aukas ir dovanas 
labiausiai ipagclbos reikalin
giems. Ar PLB Valdytojai Vo
kietijoj geriau tu žmonių gy
venimą žino, kaip jie patys, 
kad ji turėtu tarpininkauti. 
Jiems dalindama BALF gery
bes? Ir kodėl tie Valdytojai 
taip veržiasi BALF dovanu 
dalint ?

“Pagal nauja patvarkyma 
BALF gerybes isz Bremeno 
negabenamos in Hannoveri,” 
kur Kraszto Valdytojai jas bu
vo Pagleme ir sauvaliavo. Ju 
svarbiausias tikslas buvo, 
priesz dalinant BALF paszel
pa, iszsirinkti sau mokesezius! 
Juos iszrinkti isz vargszzu se
neliu, ligoniu ir naszliu su ma
žais vaikucziais! Jie aiszkinasi 
kad kas prasze ir tikrai nega
lėjo mokeseziu mokėti, jie tuos 
nuo mokėjimo atleisdavo. Bet 
isz kur jie turėjo gale ir teise 
tokiems galingiems atleidinėji
mams? !

“Isz surinktųjų mokeseziu” 
iszlaiko didelius biurus, daug 
tarnautoju, szaukia daug mi
lingu, konferencijų, suvažiavi
mu. Turi knygoms leisti pre
kyba, Informacijų biurą, krau
li t ve ir 1.1.

Labai gerai, kad Lietuviai 
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sugeba organizuoti veikti, bet 
negalima to visko atlikti ‘nau
dojant BALF auku paszelpai, 
kaip priemone mokescziams 
rinkti! ’

3—“BALF gerybes y va da
binamos visiems Lietuviams,” 
neatsižvelgiant ju tikybiniu ar 
politiniu insitikinimu. Paszel- 
pa duodama, pirmoj eilej, la
biausiai jos reikalingiems. Te
gul Kraszto Valdytojai nurodo 
bent viena asmenį isz BALF 
szelpiamuju, kuris butu Lietu
vos prieszas, arba kai]) jie va
dina “niekszas”! Aplankiau 
visus Lietuvius iszlblaszkytus 
po placziaja Vokietija ir nera
dau ne vieno Lietuvio, kuris 
butu tėvynės Lietuvos prie
szas ar iszgama. ir gautu Balf 
paszelpa! Jei Kraszto Valdy
tojai bent viena toki nusikaltė
li žino, tai mes dar pasisteng
sime isztirti, ir jei toks pasiro
dytu, tai jam paszalpos neduo
sime.

4—“BALF Paszelpa, be 
Bendruomenes Valdytoju glo
bos buk mažinanti tinktingu- 
ma.” Sutinku, kad Kraszto 
Valdytojams, naujiems pa
tvarkymams insigaliojus, tin- 
kingumas sumažėjo. Bet jis ne
sumažėjo vargszams iszbade- 
jusiems vaikucziams, naszlems 
ir ligoniams. Prieszingai jiems 
tinktingumas žymiai padidėjo, 
o su tinkingumu, padidėjo ir 
jiems teikiama BALF paszel
pa! Isz ju jokiu nusiskundimu 
negauname. Prieszingai, gan- 
name daugybe padėkos ląjszku 
kad jie, dėka, paskutiniam pa
tvarkymui, pajuto tinktinges- 
ne paszelpa ir kad jie. visi del 
to džiaugiasi.

Sziais sunkiais musu gyve
nimo laikais PLB yra reikalin
ga ir svarbi. Tik irfes negalime 
sutikt, kad “likusiųjų tremty 
BŪRELIS, kaij) jie save vadi
na VALDYTOJAI, davinėtu 
insakymus ir patvarkymus 
kaip Bendrasis Amerikos Lie
tuviu Paszelpos Fondas priva
lo iszvystyti savo veikla!” Tai 
ne PLB Kraszto Valdytoju 
kompetencija. Pilnai sutinku 
su Prelato Jono Balkuno, PLB 
Pirmininko Amerikoje, posa
kiu: “Labdaros Veikla Palie
ka BALFui, Politine Veikla 
Palieka AL'Tui ir VLlKui. Ne- 
lendame in BALF, Nelendame 
in ALT.”

Jus, PLB Vokietijoj Kraszto 
Valdytojai Valdykite Patys 
Save, o Nelysk i te in BALF 
Riekalus, Mes Tikrai Nelysime 
Iii Jusu Reikalus!
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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.102— Prakeikia, meilin
gas kriminali szkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

N o. 103—V a i d e 1 o t a, a p y s ak a 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekantį 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, 
ročlos, trumpi pasakaįtymai ir 
t. t., 52 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; 
Vaikuęziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.133—Dvi istorijos* Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks- 

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

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apras'zymas, d i dele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

“Saule” gražiausia, ir tin
kamiausia dovana irtio Lietu
vio, Lietuviui.

Sztai geriause jiems užra- 
szykite laikraszti “Saule” isz 
kurio lures džiaugsmu per visa 
meta, o tas jums kasztuos ma
žai ir be jokio rupesezio.

^Pirkie U. S. Bonus!

ni. 62 puslapiu, 20c.
-No.116—Istorija ape Siera- 

ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No. 120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 

i no. 58 pus., 20c.
No.127—rTrys istorijos apie 

Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, LTrlika Rlizbaįninka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Trlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTūr- 
tingu 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.141—Apie Kalvi Paszku, 
tezinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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 Te- 
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 Anka Nihilis
tu, Stebuklas Kuezios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c 
va Zokoninka Bernadina. 61

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 Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20 c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. .136 pusla
piu, 35c.

No. 158—A p Le Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabege* 
le; Kasgi Isztyre; 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 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—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—Kuezios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu 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 Iszmokejirao Pinigu Ligo
niams. * 35c.

180IŽ—K vi tu 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 Kristus© 
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., Pa
gal nauja būda, No. 197]/2, 25c.

No.198—nGromata 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 liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas.* 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ygV 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 - JI. S. A.
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Karalių

(Tasa)

Durys atsidarė ir Paulius in- 
ejo, pusiau neszdamas, pusiau 
vilkdamas jauna vaikina, ku
rio drabužiai buvo szen ir ten, 
su szlapiais kruvinais pletmais 
kurie vis dar didinosi.

— dusu Didybe! Asz atga
benau iszdaveja, kurio szvent- 
vagiszka ranka., buvo pradėjęs 
sekretorius.

— Ak, taip, pertrauke Ka
ralaitis, paguldyk ji ir palik.

Sekretorius paklausė. Jis 
datyrimu iszmoko be murmėji
mo klausyti jo greito atsimai
nymo ūpo. Kaip tik jis iszejo, 
Karalaitis priėjo ir atsiklaupė 
szalia suimtojo. Jis buvo jau
nas, da'beveik vaikas: juod- 
briuvas, stambaus stipraus 
veido Gaskoniszko paėjimo; 
bet jo akys buvo tamsiai mėly
nos ir neiszpasakytai drąsios 
ir romantiszkos. Jis gulėjo vi
sai tyliai, su nuovoka, bet re
gimai be pajiegu; jis atrėmė 
Karalaiczio dirstelėjimą pilna 
pasigailėjimo .su saugiomis ne 
prieteliszkomis akimis.

— Tu Sužeistas, mano vai
keli, tarė Karalaitis savo mei
lum balsu.

—. Taip, atsake anas rus- 
eziai: Man laibiausia gaila kad 
man nenusiseke tave užmusz- 
ti.

— Ar tu myli savo szali ?
— Asz nekalbu apie ta, ka 

asz myliu, niekszui.
— Ne. Atleisk man ; asz bi

jau kad neinžeiscziau tavęs la
biau. Daleisk man dasilyteti 
tavęs.

Jis atsargiai pakele priesza 
su savo stipriomis rankomis 
ir paguldė ji ant sofos prie ug
nies; paskui pasiėmęs rank- 
■szl uosti ir vandens gelbėjo 
kiek galėjo užkankinta žmogų. 
Dabai tyliai gulėjo Rohan’as, 
labai szaltas ir ramus, visai 
nepaisydamas Karalaiczio. 
Kad viską padare, ka galėjo 
padaryti, Karalaitis vėl pra
balo, atsisėsdamas ant kopėto 
ties ugnia. Jis pasirėmė veidą 
ant rankos, ir dvi galvos szvie- 
soje ir szeszelije buvo labai ar
ti viena kitos.

— Tave kankino szi ryta?
— Turiu už tai padekavof i 

tau; tikėk man, aszbeveliju ta, 
ne kaip tavo geruma.

— Taip? Vienok negeras 
darbas kankinti. Asz galiu 
gailėtis tave, nes asz pats bu
vau kankintas.

— Tu? Už koki kvaili tu 
nori mane palaikyti, kalbėda
mas toki aįszku melą.

— Jei tas melas, tai bent ir 
mano kūnas taip pat meluoja, 
kaip ir dvasia. Žiūrėk!

Jis pasiraitojo rankove. De 
Lusignan’as aiszkiai pamate 
baisius randus:

— Ar tu misliji, kad tu esi
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vienatinis žmogus, kurisai ka
da nors nukentejo už szia sza- 
li!

— Asz nežinau ir nepaisau 
kas man apie tai, ka tu esi pa
daręs? Tik man gaila, kad asz 
nepataikiau szaudamas in.ta
ve.

— .Vargszas mažas priesze! 
Tarė Karalaitis, szypsodama- 
sis iri mėlynas nuo skausmo 
aptemusias akis.

— Koksai gali būti tikslas 
su ta tavo komedija?

— Ne komedija, Rohan’ai 
ir nėra tikslo. Asz nežinojau, 
kad jie tave siuntė ant kanky
nių; kad asz buoziau žinojęs, 

TARADAIKA *
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Jau po szvencziu, 
Reikia nors karta 

apsimąlszyti, 
Už savo žiotis pakuta 

daryti, 
Net jau man sarmata 

po kai np es v e ž 1 i oi, 
Po kaimelius vis žines 

rankiot, 
Jau laikas pakuta už 

nusidėjimą daryti, 
Tr namie vakarais sėdėt, 
Nekurie visokiais budais 

iszsikalbineja, 
Ir be reikalo rūgo ja.

* * * 
Žmogus niekados neiszmoks 

kol gyvas bus, 
Vts mokysis, nes svietas 

persimaino tankiai, 
Su naujais budais ir 

paprocziais.
Bot ko žmogus turi 

iszmokti ?
Turi iszmokti būti 

linksmu, 
Nes linksmumas yra 

geriausia gyduole. 
Turi iszmokti rūpintis 

Apie savo reikalus1, 
Nes tai laibai svarbus 

dalykas! 
Reikia iszmokti kalbėt 

Naudingus dalykus, 
Nes naudingi apsakymai 

tiek'ženklina, 
Kiek szviežias oras del 

ligoniu.
Reikia iszmokti kad 

Burnos del bereikalo ne auszyt 
t arp j aun u on i en e s, 

O jei ka kalbi,
Tai kalbėk iszmintingai 

o ne kiauliszkai.
Mokykis pats savo 

ergelius sutaikint, 
Nes svietas yra per daug 

užimtas, 
Kad tavo ergelais turėtu 

rūpintis. 
Mokykis savo sopulius 

ir k an ežias, 
Po uždangalu linksmybes 

užlaikyti.
Sziandien niekas nepaiso kas 

tave slogina, 
Tr kokias tu rūpestis turi.
Nepasakok niekam apie 

savo rūpestis, 
Nes tave tik i s z j noks, 

Ir i.fsz to džiaugsis.' 
Jeigu nematai nieko gero 

gyvenime tavo, 
Tai savo prieszinybes 

užlaikyk del saves.

asz buoziau sulaukės. Nes tu 
stengeisi padaryti man dideli 
patarnavima, ir nors tau nepa
siseko, vienok asz esu dėkin
gas.

— Asz padariau patarna
vima? Atsake de Lusignan’as.
Asz ne neketinau pr i sit a rn au
ti.

— Tikiu. Vienok vis gi ke
tinai; tu norėjai mane užmusz- 
ti, ar ne?

— Isz visos szirdies.
— Ar tu manai, kad asz ne- 

trokszcziau numirti? Ar tu ma
nai, kad tai nenuobodi kova? 
Žiūrėk Rohan’ai, ar tai szie 
kambariai, del kuriu protingas 
žmogus galėtu pasiduoti amži
nai baimei, kad jo neužmusz- 
tu?

De Lusignan’as apsidairė 
po tuszczia kambaria ir vienas 
sau stebėjosi. Czia isztiesu, ne
buvo nei ženklo tu turtu, apie 
kurios jis girdėjo tiek pasakų; 
tu iždu, iszspaustu isz varguo
liu prakaito, kursai buk esąs 
Karalaiczio darbas. Czia grei- 
cziaus iszrode kaip kareivio 
kambaris: ir Karalaiczio ran
ka buvo randuota, ir jo akys 
buvo labai liūdnos.

— Ar tai tau rodosi, tarė 
Karalaitis, kad asz del szito 
kariauju? Del pageidimo auk
so asz, kuriam tankiai stokuo- 
ja pinigu? Del pageidimo ga
lybes, asz, kuri tik netikėtas 
atsitikimas iszgelbsti nuo už- 
muszejo rankos? Rohan’ai jie 
melavo tau.

— Tai tu esi, kursai me! uo-
T-

— Na, tegul ir taip.
Net Karalaitis biski sulaikė 

toksai užmetimas.
— Mano mažas kaliny, ma

no jaunesnysis broli! Ar'asz 
galiu tave teip pavadinti, ar 
tas tave inžeidžia?

De Lusignan’as greitai, už
kaito ir neatsako.

t
“N O VE NA’ ’

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Price $2.30 State point «tyle.

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.
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— Ar galiu asz tau da pa
meluoti ? Teisingi žmones isz- 
klauso abieju pusiu, žinai: ir 
mano brolis yra teisingas. 
Klausyk, Rohan’ai! Asz papa
sakosiu tau pasakas. Tu gali 
netikėti, jei tu nenori, vienok 
jos yra teisingos. Jos yra apie 
žmogų, kursai yra didelis 
vaigszas ir apleistas, vienok 
jis yra Karalaitis. Žmones ne- 
kenezia jo, nes jis ne visada 
buvo Karalaitis, tik gimė varg- 
sziu vaiku, kaip kiekvienas kū
dikis. Asz nežinau, ar jiems 
priderėjo ji neapkesti, nes jie 
patys ji Karalaiti padare se
niau, kada jiems rodėsi, buk 
jie myli ji ir užsitiki juo. Žino
ma, jis myli savo karalyste; 
vienok man rodosi, kad jis no
riai iszsižadctu savo karalys
tes, tik bijo.

— • Bijo?
— Bijo, kad karalystei ne

būta bloga. Jis bijo, kad jam 
iszsižadejus del pasikeleliu, jie 
susiginczytu taip saves, ir 
daugelis 'žmonių butu isz- 
smaugta.

— Taip, tas tikrai tiesa, 
karsztai atsake Rohan’as. Mus 
vadovai niekad nesutinka: Jis 
staiga nutilo, paraudės už pra
sitari ma.

— Ne? Taip Karalaitis ir 
mane ir dėlto turėjo kariauti. 
Buvo tai sunki kova; sunki ko
va yra da ir dabar. Ir sunki ji 
buvo tik del vieno dalyko: jis 
neturėjo draugu, ne vieno kurs 
ji mylėtu arba pasitikėtu jam. 
Jie apszauke ji tironu, pleszi- 
ku, melagiu ir kuo jau ne.

— Jusu Didybe! Asztriai 
suszuko Rohan’as. Jis vos ga
lėjo žiūrėti in ramias, nesu- 
drumstinas, Karalaiczio akis.

— Jiems rodėsi, kad jis ta 
daro del saves, dėlto kad jis 
trokszta karūnos. Jie nežinojo, 
kaip sunki ir kaip asztri yra 
karūna tokios vieszpatystes, 
kaip jo. Tikrai ir teisingai, jis 
troszko tik jiems gero padary
ti, suszelpti juos, padaryti ju 
gyvenimą liuosesni, ne taip ne- 
pakeneziamai kartu. Jie sten
gėsi užmuszti ji, taip vaikeli, 
jie stengėsi ji užmuszti ir 
jiems nenusiseke; ir jis džiau
gėsi isz to del savo tėvynės ir 
labai, labai nulindo pats del 
saves. Nes jis 'buvo labai pail
sės : jis nenorėjo mesti darbo, 
nes nebuvo ne vieno, kuris bu
tu galejes ji atlikti, bet jis su 
noru butu ejes pasilsėti. Taigi 
jis kariavo.

— Ir ant galo?
— Dar nėra galo. Bet, man 

rodosi, ant galo jie parbaigs jo 
szirdi.

Drebantis balsas nutilo. Ro
han ’as nežiūrėjo augsztyn; 
jam rodėsi- kad Karalaiczio 
akys buvo pilnos aszaru, ir jis 
bijojo dirstelti in jas.

— Asz pasakysiu, kas tame 
visame buvo arsziausias daig
ias, tarė Karalaitis ramiai: Tai 
yra, kad jis turėjo būti labai 
nuožmus, kad jis bevelytu bū
ti maloningas: tie, kuriuos jis 
mylėjo, per ji turėjo nukentė
ti.

— Bet, jusu Didybe.
— Gerai, mano broli?
— Tu stengeisi, iszduoti 

mus szali!
■ Ta. buvo neiszpasakytai sun
ku isztarti, nes Karalaitis ne- 
iszrode kaip iszdavikas. Ir pas
kui užstojo tyla, tyla, nuo ku
rios de Lusignan’as pajuto, 
jog jis trokszta, kad visai bu
tu ne negimęs. Ant galo malo
nus balsas vėl suskambėjo. 
Kaip ilgai jis kalbėjo, jauna
sis visai nežinojo, nes jis pa

mate, kad Karalaitis jau pa
sakoja visus pienus savo pra
eities, dabarties ir ateitos. Ir, 
kas labai keista, Karalaiczio 
tikslai buvo tie patys, kuriuos 
Rohan’o draugai stengėsi in- 
kunyti, tik Karalaitis tankiai 
buvo priverstas užslėpti savo 
siekius.. Laisve, teisybe, lygy
be, liuosybe spaudos, lygus pa- 
skyrstymas mokeseziu, visi 
tikslai tautiszkosios partijos | 
buvo Karalaiczio tikslais, prie 
kuriu dabar jis galėjo eiti tik 
slapta; bet neužilgo tas viskas 
turėsiąs iszeiti in aikszte ir už
imti savo vieta, jo didelėj po
litikoj. Buvo tai stebėtina is
torija, ir nepūsk i ausi u daigtu 
joje buvo ta role, kuria.losze • 
pats pasakotojas. Buvo aiszku, 
kad Karalaitis yra karžygis, 
drąsus, ir szvelnus, ir liūdnas; 
ne smaguriu jieszkaritis tiro
nas, kaip apie ji visi mane bet 
tik kartais prasikalsiantis, 
keneziantis, klaidžiojantis kar
žygis, gatavas duoti net gyvas
tį už savo szali. Kad jisai pa
baigė savo pasakojima, de Lu
signan’as tik tarė;

— Asz stengiausi tave už
muszti ; ka asz galiu dabar pa
daryti?

— Pamylėk mane biskuti, 
Rohan’ai; asz myliu tave ir 
asz stengsiuosi iszgelbeti tave, 
jei asz galėsiu.

— Asz džiaugiuosi, ka asz 
nepataikiau.

— O asz nulindęs del to; 
ne asz ir džiaugiuosi, tai butu 
saumyliszkas dalykas liūsti. 
Bet tavo draugai dar gal ma
ne nužudyti.

— Pone!
— Ar tu nenorėtum to? Tu 

matyk, jie nežino to; jie ne- 
kenezia manės.

Rohan’o akys prasiplėtė isz 
persigandimo.

— Asz pasakysiu jiems, 
kad neszautu tavęs, jis tarė.

— Ir tu misliji, kad jie pa
klausys tavęs?

. Žinodamas, kad jie vargu 
klausys jo, Rohan’as sudrėbė
jo ir sudribo ant sofos.

— Bet Jus ' apsisaugosite, 
Pone! Jis maldavo.

— Taip, asz viską darysiu, 
ka galėsiu, atstake Karalaitis 
szypsodamasis. Bet labai geis- 
cziau numirti, Rohan’ai.

— Asz negaliu perkesti, 
Pone!

— Sz-sz! Asz negaliu tavęs 
praszyti iszduoti j u vardus. 
Mudu abudu esame dori vyrai, 
ir vienas doras vyras negali 
reikalauti nuo kito, kad anas 
iszduotu savo draugus.

Mersi! Tare Rohan’as. Jus 
parodėte man, kaasz turiu da
ryti. Ak, jus esate geri, Kara
laiti ; bet Jus užmirsztate, kad 
tai yra del Jus szalies: Jus ir 
szalis tai yra vienas ir tas pats.

.— < Del mano szalies, taip, 
tarė Karalaitis. Vargszas ma-
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žas Roll an’as.
— Sz-sz! Tare Rohan’as 

szypsodamasis. Asz iszduodu 
viena broli kitam. Karalaiti. 
Vienas buvo mano brolis, 
Francois. Kiti jis pasakė puse 
tuzino vardu. Asz nestatau jo
kiu iszlygu, jis tarė: tik pra- 
szau vieno dalyko: ar gali jie 
numirti 'be kankynių? Fran
cois yra jaunesnis už mane ir 
menkos sveikatos. Asz, negale- 
cziau dalaikyti matydamas ji 
kankinama.

— Ar jis nežino kokiu sek
retu, kuriu tu pats negali pa
sakyti?

— Be abejones nekurtuos 
žino, nes valanda asz esu buvęs 
kalėjime. Bet, narsios akys 
m ai d a vo pa si ga ii e j i m o.

— Jei asz žadecziau dau
giau? Jei asz dovanoeziau tau 
ju gyvastis?

Rohan’as pagriebė jo ranka 
ir pabueziavo. Jo veidas nu- 
szvito.

— x Jie turės prisiekti būti 
isztikimais, tai ir viskas. Ku
rie neprisieks, tiems atsiais pa
sėdėti kalėjimo. Bet Francois 
prisieks, asz tikiu. Ar ne?

— Jis garbis Tamista, Po
ne, kaip asz garbinu.

— Garbis? Kaip jaunas tu 
esi, vaikeli! Ir tu esi skaistus. 
O! Niekad tu nebūk per daug 
smarkus, Rohan’ai, nes tu už
mokėsi, Rohan’ai, nes tu už
mokėsi už tai! Man kartais ro
dosi, kad pragaras visai nerei
kalingas Mefistofelio- nubau
dimui, jam atmonyjimas isz 
vaisiu jo daibu.

Jis nutilo. Rohan’as gulėjo 
tyliai ir žiurėjo in ji ramiomis 
akimis. Karalaitis užsirasze 
vardus, kuriuos de Lusignan- 
as jam iszdave. Paskui jis at
ėjo ir vėl atsiklaupė szalia so
fos.

— Tu atlikai sunku darba, 
tarė jis szvelniai. Daug yra 
mus gyvenime sunkiu ir nuož
miu dalyku, Roh an’ai. Paveiz- 
dan, szios mažos sužeistos ran
kos, ir tas užkaito.

— Jie sakys, kad asz pa
dariau ta norėdamas iszgelbe
ti savo gyvasti; ibet jie szneka 
arszesnius dalykus ant tavęs. 
Asz negaliu to perkesti; taip, 
asz negaliu perkesti. Vienok 
kad jie pamatys tave darant 
tuos visus dalykus, kurios man 
sakai darysi. ,

— Kada? Kad jie pamatys 
mane gražinant liuosybe spau
dai ir laisve žmonėms? Kada 
jie matys ta, tai jie liausis kei
kė tave? Mano mažuti Rohan- 
ai, man gaila tavęs.

— Asz džiaugiuosi, tarė pa
sididžiuodamas vaikinas.

Karalaitis nusiszypsojo žiū
rėdamas jam in akis.

— Kaip tu iszblyszkes! Ta
re. Asz tau duosiu savo vyno. 
Nuo jo tu užmigsi ir tau bus 
gerai, o

Jis nuėjo in kampa kamba
rio ir surado bonka ir stiklą. 
Viską atliko tylėdamas, su 
mikliais, kaip kates, judėji
mais. Jo akys buvo szlapios 
nuo pasigailėjimo, ir jo lupos 
buvo biski prasivėrė nuo nuo- 
szirdaus nusiszypsojimo. Jis 
atnesze vyną pas Rohan’a ir 
pirma dasilytejo stiklo savoms 
1 upomos.

— Gerk už mano sveikata, 
kaip asz geriu už tavo, vaikeli, 
jis tarė. Miegas geriausia.

— Kada asz pabusiu, ar 
asz galėsiu pasimatyti su 
Francois’u paklausė de Lusig
nan’as.

Jis stengėsi paimti stiklą, 
•bet jo parkankintos rankos ne
valiojo, tai Karalaitis pats pri- 
nesze jam prie lupu.

— Žinoma, galėsi matytis 
su Francois, kada su pabusi, 
atsake szypsodamasis. Miegok 
salddžiai, Rohan’ai; viskas 
Ims gerai su mano dviem nau
jais broliais.

Vynas yra stiprus narkoti
kas. Laibai greitai Rohan de 
Lusignan ramiai užmigo su 
galva atsirėmusia, ant Karalai
czio peties.

Vėliau už valandos Karalai
tis paskambino1 varpeli. Sek
retorius skubiai atbėgo. Kara
laitis padavė jam sklypeli po- 
pieros.

— Liepk sziuos žmones su- 
aresztuoti ir suszaudyti, Pau
liau, tarė jis balsu, kurisai ne- 
daleido prieszgyniavimo. Pa
darykite ta tuojau: szis pasikė
limas yra pavojingas ir tuojau 
turi būti užslopintas. Pakan
kinkite Francois de Lusignan 
gerai priesz nuszovima: jis tu
ri žinias, kurias reikia nuo jo 
iszgauti. Kadangi jis yra jau
nas ir menkos sveikatos, tai 
jus turėsite su juo vargo.

Sėdamas prie plunksnos jis 
dadure per peti:

— Iszneszk szalin szio vai
ko lavona ir kada atliksite su 
Francois, palaidokite juodu 
abudu drauge!

— GALAS —

Talmudo Paslaptys
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— Szaltas ir nepastovus 
oras.

— Ana diena lankėsi mies
te su reikalais, ponia M. Ditcz- 
kuviene ir žentas, isz Frack- 
villeje, ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija, at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti “Saule.” Acziu u'ž 
atsilankyma.

— Subatoj pripuola Szv. 
Vilimo, o 'Tautine Vardine: 
Ragaile. Ir ta diena: 1920 me
tuose, Suvienytu Tautu San- 
junga insteigta, po Pirmojo 
Pasaulinio Karo, ežia Prezi
dentas Woodrow Wilsonas la
bai daug darbavosi ir savo 
sveikata patrotino ir savo' gy
vastį paaukojo; 1897 m., Fa
langoje mokiniai Lietuviai at
sisako kalbėti Rusiszkas mal
das; 1946 m., pirmas Tautu 
Sanjungos posėdis Londone, 
Anglijoje; 1863 m., Sziauliuoso 
suszaudytas sukilėliu vadas 
Bagdonavicziiis.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuolaSzventoji Szeimynele, 
taipgi Szv. Higeno, o Tautine 
Vardine: Gryžulis. Taipgi ta 
diena: 1951 m., Tautu Sanjun- 
;ga pradėjo derintis del paliau
bų ar taikos Korėjoje, dar ir 
dabar derinasi; 1940 m., Slap
ta Amerikos FBI policija su
ima asztuoniolika žmonių, ku
rie stengiesi nuversti musu 
valdžia ir uždėti Komunistisz- 
ka valdžia; 1943 m., Casablan
ca konferencijoje Prez. Frank
lin D. Rooseveltas sutinka su 
Anglijos Ministeriu Winston 
Churchilliu pareikalauti isz 
Vokietijos ir Japonijos visisz- 
ka pasidavima be jokiu sanly- 
gu; 1934 m., szėszi Laivyno ka- 
riszki eroplanai nuskrido isz 
Californijos in Hawaii in dvi- 
deszimts keturias valandas; 
1757 m., gimė Alexander Ha
milton, jis buvo Amerikos Sek
retorius, jis susiginezino ir su- 
sipesze su Amerikos Vice-Pre- 
zidentu, buvusiu New York 
valstijos Sentoriumi, Aaron 
Burr, ir sutiko stoti in dviko
va su juo, jiedu susitiko prie 
Hudson upes in Weehawken, 
New Jersey valstijoje. Sekre
torius Hamilton nenorėjo tos 
dvikovos ir jis savo szuvi pa
leido in viražu, bet Aaron 
Burr ji nuszove.

—• Szia sanvaite Readin- t
go kasyklos mokės savo darbi
ninkams, taipgi ir kiti.

— Ponas Stasys Derli anas 
isz Frackvilles, svecziavosi 
mieste, pas gimines ir pažins- 
tamus ir taipgi atlanko “Sau
le^” Redakcija, atnaujinti 
prenumerata del savo tėve
liams, ponstva Simona ir Mari
jona Derli unams, kurio yra 
musu seni skaitytojai “Sau
les”. — Acziu Stasui už atsi
ja nkyma.

— Panedclyje Sausio Jan. 
12-ta diena, 6:15 valanda ryte, 
74 vyrukai-iszvažiuo's in Wil
kes-Barre, Pa., del daktariszko 
peržiūrėjimo, del kariszkos 
tarnystes, isz sekaneziu mies
teliu:

Mahanoy City: John Caval.
Quakake: Frederick Pupko, 

Stanley Teprovich, Anthony 
Marcinkewicz.*

Tamaqua R. D. 2: John F. 
Hartranft.

Gilberton: Raymond Black- 
well, Jr.

Maizeville: Andrew Patcel-

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
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atostogų praleisti in Jamaica, 
West Indies, po jo pasikalbėji
mu su Eisenhoweriu ir Trumą-
nu.

Churchillis ketina dar syki < .. « _
atsilankyti pas mus, kai Gen. MoksllSzkaS KliygdS
Dwight D. Eisenhoweris bus 
invezdintas kaipo musu krasz- 
to Prezidentas.

Parasze' Kalėjime

TRYS NUSZAUTI 
SALIUNE

nėšio kalėjime ir reszta pinigu televizijos stotyse, puoszniuo- 
buvo pasiuntęs savo motinai.
Jis turėjo su savimi tik doleri 
ir penkios deszimts devynis 
centus. 1

se restauranuose ir teatruose.
Tai brace, kur bus mokslas!

Veronikos, o Tautine Vardine: 
Basmantas. Taipgi ta diena: 
1822 ra., Graikai (paskelbė sa
vo Nepriklausomybe; 1942 ra., 
Amcrikiecziai susikirto su Ja
ponais ant Solomon Salų.

St. Clair, Pa. — Ona Puczie-

Francis McDonald, Jos. Car- 
diiff, John Murray.

Sheppton: Stephen Swetiz.
Onedia: Jos. Hovanec, Carl 

Wolk.
McAdoo: Russell Vigna, An

thony Urban, James Scarpali, į 
Michael Kakalec, Richard į
Dvorscak, Adam Ryba, Ma- | nc> nuo jgo g0# 2nd uly., 
nuel Torsella, John Puza.

Kelayres: Steve Notaro, 
Theodore Minor, Salvadore J. 
S'posato, Frank Porcari, An
thony Stanko.

Audenried: Robert Lesko.
Schlemmer, Ralph Demal is, 
Harry Hollen'hach, Edward 
Oreshock, Melvin Moyer, Au
gelio Guida, Stanley Stanionis, 
Mario Lauretti, .John Ransom, 
Thomas Nader, Jr.

Shenandoah Heights: Robt.
Savitsky, Patrick Gilroy, John 
Spor, Chester Cegielsky.

Ringtown: Robert Zimmer
man, Daniel Bred'benner, Eu
gene Kantner, Harold Zimmer
man, Cyru Clark.

Zion Grove: Wm. Zamonas.
Brandonville: Franklin T.

Onuschak.
Lost Creek: John Carey,

Mahanoy Plane: Wolody- 
myr Kurezyk.

Frackville: Win. Gralbosky.
Shenandoah: John Hogan, 

Wm. Shafransky, Ro'bt. Mlod- 
nosky, Louis Cugusi, Michael 
Pieva, Edward Wasilewski, 
Joseph Zogfoy, Leon Kosto-w 
skie, Wm. Kovalusky, John 
Hobbs, Arthur Shirey, Antho
ny Michalik, Charles Pulaski, 
Eugene Straka, John Romo- 
vage, Peter Przybylkowski, 
Walter Reigel, John Balliet, 
Joseph McHugh, John Busca- 
vage, Jos. Alsheski, Richard 
Sneddon, Geo. Osinski, Harold

— Panedelyje p r i p uola. 
Szv. Arkadijo, o Tautine Var
dine: A baris. Ir ta diena: 1822 
m., pirmutine Senatorka Ame
rikoje, ponia Hattie W. Cara
way, isz Arkansas valstijos; 
1923 m., Lietuviai iszlaisvino 
Klaipė d o s k r a s z t a.

— Vtarninke pripuola Szv.

surasta negyva savo miegama- 
kambaryje Nedėlios ryta, Sau
sio 4-1 a diena. Velione gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
su tėveliais in' New Philadel
phia, po tam apsigyveno in St. 
'Clair miestelyje. Kitados laike 
saliuna. Jos vyras Simonas mi
re 1926 metuose. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimiero parapijos ir 
bažnytiniu motoru draugija. 
Paliko szeszios dukterys: sesu
te vienuole M. Viktorija M. A., 
isz Pittsburgh o; Ona, pati 
.John Butts, Frackville; Zuza
na, pati Wm. Ambers, Detroit; 
Estera, pati Vinco Bartaszio, 
Frackville; J. Zaldariene, Ta
maqua ir sesute vienuole M. 
Valerija, O.S.F., isz DuBois; 
tris sūnūs: Alfonsą, Detroit; 
Alberta., Branchdale; Edmun
dą, Carteret, N. J., vienuolika 
anuku ir anūkes, taipgi broli 
Antaną Tomalavicziu isz mies
to. Laidojo Ketverge, su alpie- 
gomis Szv. Kazimiero bažny- 
czioje devinta valanda ir palai
dota in Szv. Bonefacijos kapi
nes St. Clair. Gi aiborius Vincas 
P. Bartaszius laidojo.

W. CHURCHILLIS 
PASIKALBĖJO SU 
D. EISENHOWERIU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Svietkai Pasigėrė
HOUSTON, TEXAS. — Ke- 

Ii vyrai, gerokai iszsitrauke 
nutarė savo ginczus ir nesusi
pratimus iszlyginti sji revolve
riais saliune.

Kai revolveriu durnai iszsi- 
sklaiste, trys Texos galiūnai 
buvo lavonai, o ketvirtas buvo 
beveik mirtinai sužeistas.

Policij antai prisipažinsta 
kad jie dar negali suprasti kas 
ežia atsitiko. Beveik visi sviet
kai, kurie tuo laiku buvo tame 
saliune jau buvo gerokai in- 
kausze, kad jie negali paaisz- 
kinti kaip tie ginezai prasidė
jo. Policijantai dabar yra pa- 
rekalave kad visi tie lavonai 
butu valdžios peržiureti, kad 
kulkos butu isz ju lavonu isz- 
imtos kad hutu galima daži- 
noti kuris kuri nuszove.

Kiek policijantai galėjo da- 
žinoti, tai maž-daug szitaip ta
me Dixon saliune Sukatos vą- 
kara atsitiko: Ernest Granber- 
ry, trisdeszimts vieno meto 
amžiaus inejo in ta saliuna ir 
susiginezino su szeszios de
szimts metu amžiaus Johnny 
Lowe, kurio sūnūs David buvo 
kelis sykius susipeszes su szi- 
tu Granberry. Ernest Granber- 
ry iszsitrauke revolveri ir reže 
anam per galva. Anas iszbego 
isz saliuno ir isz savo automo- 
biliaus iszsieme revolveri ir 
sugryžo in ta saliuna.

Tada prasidėjo szaudymas. 
Isz viso policijantai surinko 
keturis revolverius, ir už tai 
policijantai sako kad daugiau 
kaip du žmones tame saliune 
szaude.

COLUMBUS, OHIO. — 
Dvideszimts keturiu metu am- i 
Maus kalinys in Ohio valstijos 
kalėjimą, Robert E. Preyor pa
rasze moksliszka knyga, už
vardinta “Vieta Nežinoma”. 
Jis ta knyga parasze tarp Ba
landžio ir Rugpjuczio menesiu, 
pernai. Jis pasiuntė ta savo 
knyga dalimis, po 3,500 žodžiu 
ant sykio Little and Brown re
dakcijai, Bostone.

Little and Brown redakcijos 
virszininkams taip ta knyga 
patiko, kad jie jam pasiuntė 
szeszis szimtus doleriu isz 
anksto ir jau pradėjo ta jo 
knyga spauzdinti.

Bet tu redaktorių džiaugs
mas buvo trumpas. Jiems blu
sos numirė kai jie dažinojo kad 
ta knyga jau asztuoni metai at
gal buvo raszytojo Ernest K. 
Gann paraszyta ir Viking re
dakcijos iszleista, po tuo pa
ežiu užvardinimu, “Vieta Ne
žinoma”.

Per ta laika “raszytojas” 
kalinys Preyor jau buvo nusi
pirkęs sau nauja typwriteri, 
raszomaja maszinele, praleidęs 
po penkiolika doleriu ant me-
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patinka kad Generolas Dwight 
D. Eisenhoweris paskyrė Mar
tin P. Durkin, AFL Plumberiu 
Unijos Prezidentą, kaipo Dar
ko Sekretorių. Jis sako kad Se
natas tuoj aus turėtu ta pasky
rimą patvirtinti.

Vienok atskirose valstybėse 
dėlto yra atsakomingi paskiri 
asmenys. Jie iszlaiko savo mo
kesniais mokyklas ir turi žiū
rėti, kad mokyklose butu tvar
ka. — C.

PRANESZIMAS!

MODERNISZKAS
MOKSLAS

SYRACUSE, N. Y. — Tris
deszimts Antros Divizijos ar
mijos sztabas pranesza, kad 
trisdeszimts penkios merginos 
isz tos divizijos yra už savo ge
ra darba užsitarnavusios atos
togas ir kelione in New York 
miestą, kad galėtu pasimokin
ti.

Ju kelione yra prirengta ir 
viskas bus už-dyka, kad jos 
galėtu daugiau pasimokinti. 
Jos atsilankys ir pasimokins 
New York miesto didžiuose sa- 
liunuose, kliubuose, radijo ir

— Primename vėla musu 
: skaitytojams kurie.yra skolin- 
l gi už laikraszti, idant pasku
bintu atsilyginti, nes prieszin- 
gam laike busime priverstais 
laikraszti sulaikyt! Kozmas ku- • 
ris yra skolingas už laikraszti 
privalo turėti atyda, kad už 
dyka laikraszczio siunsti nega
lima, nes iszdavysta laikrasz- 

| ežio sziandien daug kasztuoja. 
: Juk ir jums butu skriauda, jei- 
I gu jum neu'žmoketu algos, taip 
■ ir tieji kurie yra skolingi už 
laikraszti, skriaudžia mus! Jei
gu neatsilygins trumpam laike, 
busime priversti laikraszti su
laikyti, o tadanesigraudinkite!

—“Saules” Redakcija.

Suimtas

Charles Davies, isz Brat
tleboro, Vermont, buvo su- 
aresztuotas New York mies
te ir intartas už iszniekinima 
ir nužudinima Rosamond 
Burrington, kurios lavonas 
buvo rastas sužalotas ir isz- 
niekintas, Brattleboro mies
te.

nieko negali ir nenori pasakyti 
apie tuos gandus kad jis nori 
susitikti ir pasiszneketi su Sta
linu. Jis paskui nusiskundė, 
kad Amerika nenori bendra
darbiauti su Anglija kaslink 
atomines bombos. Jis sako kad j 
Prezidentas Franklin D. Roo
seveltas buvo jam prižadėjęs 
kad Anglija isz vieno darbuo
sis ir gamins tas atomines bom
bas, bet dabar Amerika neno
ri nieko bendro turėti su Ang
lija kaslink tos atomines bom
bos. Paskui jis sake kad jo 
krasztas norėtu užvestu geres
nius prekybos santykius su 
Amerika. Jis sako kad Angli
ja turi daug daigtu kuriu 
Amerikiecziai norėtu pirktis, 
jeigu taksos butu mažesnes.

Bagoczius Bernard Baruch 
pasitiko Winston Churchilli ir 
jo žmona kai jiedu iszlipo isz 1i 
“Queen Mary” laivo.

Churchillis buvo ezia pas 
mus pernai beveik tuo paežiu 
laiku. Jis prisimindamas kad 
jis ežia pernai buvo pasakęs 
laikrasztininkams kad jis tiki
si kad Treczio Pasaulinio Karo 
pavojus yra praėjės. Jis sako 
kad visos laisvos tautos dabar 
palaiko tokia vienybe, kad Ru
sija neiszdrystu paskelbti ką
rą.

Jis ketina kelias sanvaites

ANGLIJOS EROPLA-
NAS NUKRITO

27 Žuvo Gaisre 
Netoli Belfast

BELFAST, AIRIJA. — 
Anglijos eroplanas sudužo pa
dangėse ir nukrito ir sudege 
netoli Belfast miesto. Dvide
szimts septyni žmones žuvo ta
me gaisre. Asztuoni, kurie isz- 
liko gyvi buvo labai sužeisti.

Eroplanas skrido isz Lon
dono in Belfast ir veže trisde
szimts viena keleiviu ir ketu- 
ris lakūnus. Vienas isz keleiviu 
buvo mažas kūdikėlis. Eropla
nas buvo visiszkai sunaikintas, 
kad beveik nebuvo galima pa
žinti kad tai buvo eroplanas.

Laku nu sztabas pranesza 
kad tuo laiku labai lijo ir buvo 
taip miglota, kad buvo sunku 
kas matyti.

Keli keleiviai buvo 
trenksmo isztrenkti isz to 
plano ir buvo sursti toli 
tos vietos kur eroplanas sude
ge. Vienas jo inžinas buvo su
rastas apie szeszios deszimts 
mastu nuo tos vietos.
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Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the ''Flower Wedding Line "
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa Phone 744-J


