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Valstijos policijantai ap
žiūri B-25 bombneszi, kuria
me penki lakūnai žuvo ir 
szesztas buvo labai pavojin
gai sužeistas, kai tas bomb
neszis nukrito netoli nuo 
Friendship Airport, Mary
land, tarp Baltimore ir

Ic7 AmmLftc2 pravaryti isz
IdZ. niliciinudį PLIENO FABRIKO

TAUTU SANJUNGA; 
REIKALAUJA KAD) 
KINIECZIAI PALEIS
TU AMERIKIECZIUS)

ISZ NELAISVĖS į
>___—

Prez. Eisenhoweris Pa
taria Szvelniai Su Tais

Zulikais Pasielgti
TAUTU SANJUNGA, N. Y.

— Szesziolikos vieszpatyscziu 
atstovai yra pareiszke savo pa- j 
reikalavima, kad Kiniecziai 
paleistu Amerikieczius lakū
nus, kuriuos jie dabar laiko ne
laisvėje.

Kai Amerikos Ambasado
rius Henry Cabot Lodge intei- 
ke savo pareikalavima in Tau
tu Sanjunga, ir kai buvo vie- 
szai kalbama užkirsti kelią Ki-
niecziams Komunistams in
Tautu Sanjunga, Prez. Eisen
howeris davė insakyma musu 
Ambasadoriui in Rusija kad 
jis mandagiai ir szvelniai pa
sielgtu su Sovietais ir Komu
nistais.

Komunistai gali laikyti mu
su kareivius ir karininkus ne- i 
laisvėje, bet musu Prez. Eisen
howeris sako kad mes turime 
szvelniai su jais pasielgti. Ei
senhoweris dabar nori ta nu
veikti, ka Rooseveltas norėjo 
ir negalėjo.

Dauguma Republikonu pri- 
sipažinsta kad Eisenhoweris 
yra ju vienatinis atstovas, ku
ris galėtu Prezidento rinkimus 
vėl laimėti, bet jie jau dabar 
ima tarpu saves kalbėti, kad 
jis gali būti partijai pavojin
gas, nes iszrodo kad jis nei par
tijos nei kraszti geroves visai 
nepaiso.

Kur Penki Lakūnai Žuvo Bombneszyje EROPLANAS NU- McCarthy inta- potvanis

Washington. Anot policijan- 
tu, lakūnas to bombneszio 
stengiesi grietai nusileisti 
ant Friendship airport, kai 
jo bombneszis neteko gazo
lino, let iszrodo kad jis ne
suspėjo, nes jo bombneszis 
nukrito ir sudužo apie szim- 

Intarti Kaipo 
Komunistai i

BETHLEHEM, PA. — • 
Bethlehem Steel kompanija su
spendavo, pravarė isz darbo du 
darbininku jiedu nesutiko at
sakyti in Senato komisijos 
klausimus kaslink ju susine- 
szimo su Komunistais ir pri
gulėjimo Komunistu partija.

Szitos plieno kompanijos 
virszininkas sako kad kitiem
dviem dar duodama proga pa- 
siaiszkinti, pirm negu ir ji 
gaus pravaryti.

Pravaryti darbininkai * yra! 
perkios desz’mts penkių metu ! 
amžiaus Joseph A. Picucci, isz 
Fountain Hill, ir John Szabo, 
isz Butztown.

Treczias intartas darbinin-; 
kas yra Markus Kalasz.

Svietkas priesz visus juos į 
yra Herman E. Thomas, bu-1 
crierys isz Allentown, Pa-. Jis 
sako kad jis per deszimts metu j 
dirbo Komunistu partijoje, i 
kaipo FBI policijos slaptas, 
agertas. Jis sako kad Bethle
hem Steel fabrikas yra gyvas; 
Komunistu lizdas Amerikoje.į 
Jis toliau sako kad Komunistu! 
partijos vadai ragindavo Ko
munistus imti darba szitame 
fabrike. i

Visi trys priguli prie United. 
Steel Workers of America Uni
jos. Unijos vadai turėjo mitin
ga, bet szitu trijų intartu na
riu vardai nebuvo nei paminė
ti. Vadai sako kad jie negali 
nieko daryti kol tikrai paaisz-1 
kės kur ztie intarti stovi ir ar 
jie tikrai yra Komunistai.

Sen. Joseph McCarthy komi-1 
sija buvo paėmus szitus intar- j 
tus darbininkus ant tardinimu,!j 
bet visi trys nesutiko nei užsi
ginti, nei pasiaiszkinti. Už tai 
jie buvo pravaryti!

ta mastu nuo tos vietos. 
Krisdamas, tas bombneszis 
iszrove ir iszlauže apie szim- 
ta mastu ilgumo ir keturios 
deszimts penkių pėdu platu
mu miszko medžius, pirm 
negu jis sustojo.
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TAUTU SAN. SEK
RETORIUS NUSKRI

DO IN KINIJA

Iszlaisvinti 
Amerikieczius

NEW YORK, N. Y. - Tau- 
tu Sanjungos Sekretorius Dag 
Hammarskjold paszaukes Ko- 
munistiszkos Kinijos Premie- 
riu Chou En-Lai, per telefoną, 
pasakė jam, kad jis tuojaus 
pas ji atvažiuoja, pirm negu 
Amerikos Sztabas nutars ka 
daryti priesz tuos Komunistus 
kurie nelaisvėje laiko vienuo
lika Amerikiecziu lakunu.

Tautu Sanjunga beveik vien 
balsiai nubalsavo Kinijos toki 
pasielgimą pasmerkti. (Vien 
tik tie krasztai taip nebalsavo 
ir nesutiko, kurie randasi po 
Sovietu Rusijos letena).

Amerikos valdžia sutiko pa
laukti ir pažiūrėti ka Tautu 
Sanjungos Sekretorius, Dag 
Hammarskjold nuveiks. Bet 
Amerika yra davus Sovietams 
ir Kirieczi; ms žinoti kad da
bar visi musu eroplanai dabar 
bus kariszku eroplanu palydo
mi, kur tik jie skris. Ir musu 
kariszkiems eroplanams insa- 
kyta szauti ir tik paskui klaus
ti.

Daug Senatorių ir beveik vi
sas karo sztabas sako kad jau 
gana laiszku su tuszcziais pro
testais, jie sako kad dabar jau 
laikas jiems atsakyti su karisz- 
kais eroplanais ir kulkomis.

Sovietai teisinasi kad Ame- 
rikiecziai pirmiau szove in So
vietu lakūnus, ir tik tada So
vietai tuos Amerikieczius la
kūnus nuszove.

Sovietai teipgi grasina, kad 
jeigu kariszki eroplanai ims 
lydėti kitus Amerikos eropla- 
nus, tai galimas daigtas, kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KRITO, SUDEGE

Visi Dvideszimts
I

Iszsigclbejo
PHILADELPHIA, PA. — 

: Dvidesz'mts keleiviu ir lakū
nu ant Super-Constellation, 
Laivyno eroplano per stebuklą 
iszliko gyvi kai tas didelis ero- 

į planas nukrito ir sudege in 
Johnsville, netoli nuo Hatbo
ro, Pa.

Trylika Laivyno nariu buvo 
biski sukriesti, septyni kiti vi
sai nebuvo sužeisti. Eroplanui 
buvo sparnai nulauszti, jo in- 
žinai buvo tiesiog iszrauti, 
pirm negu jis sustojo ir užside
gė.

Leitenantas, pagelbininkas 
lakūnas R. F. Martin keletą ke
leiviu iszvede ar neszte isz to 
sudužusio eroplano.

Eroplanas skrido isz South 
Weymouth, Mass., kai nelaime 
atsitiko.

Tas eroplanas kasztavo dau
giau kaip milijoną doleriu.

Nei lakūnai, nei darbininkai 
ant žemes, kurie dirba prie 
eroplanu negali suprasti kas 
ežia atsitiko.

Lakūnas Leitenantas J. T. 
Freeman, isz Whitman, Mass., 
per radi j a buvo praneszes kad 
jis artinasi prie aerodromo ir 
prasze pavelinimo nusileisti. 
Jam tas pavelinimas buvo duo
tas ir visi kiti eroplanai ant že
mes buvo pastumti in szali, 
kad duotu jam gana vietos to
ki dideli eroplana nutupdinti. 
Viskas, rodos, buvo tvarkoj. 
Eroplanas kelis sykius apsu
kęs ta vieta pradėjo leistis že
myn. Tik staiga vienas jo inži- 
nas, rodos, iszszoko isz eropla
no kuris tada ant szono pavir
to ir vienas sparnas nulužo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽMONA BAIKAUJO

Rengdama Savo Vyro 
Mirti

NEW YORK, N. Y. — 
James Ricco vis tiki in savo 
žmona, trisdeszimts metu am
žius Patricia, kuri su savo 
drauge rengėsi ji nužudyti. 
Nors policijantai jam neužgin- 

i czyjamai yra priparodine kad 
jo žmona norėjo ji nužudinti, 
jis vis sako kad jis ja myli ir 
jai yra isztikrmas.

Jo žmona su savo drauge gy- 
i vena kaip moteris su vyru. Jos 
drauge buvo jai patarius “buk 

! maloni savo vyrui szia nakti, 
! lovoje, nes mes jo jau toliau 
neturėsime. ’ ’

Bet jos vyras, James Ricco 
dar vis netiki kad jo žmona no
rėjo ji nužudyti, nors jis gavo 
dvi kulkas in krutinę. Jis da
bar stengiasi surinkti gana pi
nigu del savo žmonos kaucijos, 
nežiūrint kad policijantai jam 
yra be jokios abejones priparo
dine kad ji kelis sykius buvo 
norėjus ji nužudyti.

RIA PREZIDENTĄ 
EISENHOWERI /

Sako Prezidentas Gcri- 
nasi Komunistams
WASHINGTON, D. C. — 

Senato komisija nespėjo isz- 
barti Sen. McCarthy už jo pasi
elgimą su kitais Senatoriais ir 
su Amerikos Armijos Sekreto
riumi Stevens kai jis vieszai 
užsipuolė ant paties Amerikos 
Prezidento ir ji dabar intaria 
kad jis pataikauja Komunis
tams Amerikoje. Sen. McCar
thy labai iszbare Prezidentą už 
tai kad jis reme ir dabar remia 
tuos Senatorius, kurie ji buvo 
patraukė in Senato teismą.

Senatorius McCarthy dabar 
vieszai sako kad Prez. Eisen
howeris patarė visiems szvel
niai ir gražiai apsieiti su tais 
Kinijos Komunistais, kurie 
laiko musu lakūnus nelaisvėje. 
Jis dabar visu Amerikiecziu 
atsipraszo kad jis su kitais re
me Eisenhoweri per rinkimus.

Keli Senatoriai, kurie buvo 
ant tos komisijos kuri pabare 
Senatorių McCarthy dabar sa
ko kad jie gailesi kad jie buvo 
in ta komisija intraukti ir da
bar vieszai pareiszkia kad jie 
remia Sen. McCarthy.

Vienas isz tu Senatorių yra 
laikrasztininkams pasakęs kad 
dabar iszrodo kad yra vieszas 
karas paskelbtas priesz Prez. 
Eisenhdwei ir visa jo sztaba.

Eiserhoweris baisia ir nedo
vanotina klaida padare kai jis 
nutarė nedalyvauti in Armijos 
ir Laivyno futboles rungtynes, 
bet ta paezia diena jis su savo' 

fTasa, Ant 4 Puslapio)

Prisjpažinsta Kad Nužudė Savo Vyra

Ponia Lorraine Clark eina 
per minia žmonių, kuriuos 
sulaiko policijantai. Ji in 
Essex Apygardos teismą, in 
Salem Mass., prisipažino 
kad ji nužudė savo vyra. Ji 
yra trijų vaikucziu motina. 
Ji sako kad ji savo vyra nu
žudė po keliu partijų, kur 
vyrai mainikaudavo savo

AIRIJOJE
----------

Tukstancziai Iszgelbeti 
Dubline

DUBLIN, AIRIJA. — Bai- 
sus potvanis isztiko Airijos že
mesni kraszta, kai mariu van
denys prasimusze per užtvan
kas ir užliejo beveik visa krasz 
ta. Tukstancziai žmonių nesu
spėjo pasitraukti ir buvo tu 

; vandeniu apsupti isz visu pu
siu.i - iŽvarbus vejas ir baisiai szal- 
tas lietus prie ju bedu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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4 VAIKUCZIAI 
SUDEGE ' j
—

! Tėvas Iszgelbejo Savo 
Žmona Ir Jauniausiaji

----- — -
i FRANKLIN, MASS. — Re
ginald De Baggis buvo savo

i žmonos ir Kunigo sulaikytas 
i kai jis norėjo gryszti atgal in 
j savo deganezius namus, steng
tis iszglebeti savo kitus vaiku- 

; ežius, kurie tame gaisre sude- j 
ge. Jis suspėjo savo žmona ir 

' savo jauniausiaji vaikuti isz to 
gaisro iszgelbeti, bet kitas sū
nelis ir trys dukreles žuvo ta
me gaisre. Visi buvo jaunesni 
negu septynių metu amžiaus.

Gaisras prasidėjo kai alie
jaus peczius susprogo anksti 

i isz ryto ir tas aliejus pasipylė 
po visus namus ir pavertė tuos

! namus in gyva gaisra, Tėvui 
pasisekė iszgelbeti savo žmona 
ir jauniausiaji vaikuti, bet vi
si kiti vaikucziai žuvo tame 
gaisre.

paeziutes ir su svetimomis 
moterimis gulėdavo. Isz pra
džius ji viską užsigynė bet 
paskui prie visko prisipaži
no ir papasakojo kaip vyrai 
ir moterys mainikaudavo 
kad vyrai galėtu su svetimo
mis moterimis ne tik viena 
nakti bet ir visa sanvaite pa
gyventi.

Nauja Mada

Szita moterims mada atei
na mums isz Berlyno, Vokie
tijos, del moterų kurios at- 
einanezia vasara eis maudy
tis. Szitas iszdarkytas “siu
tas“ yra vadinamas 
“Sphinx”. Tie dryžiai turi 
priminti belaisviu drabu
žius kalėjime ir senovės mo- 
teriszkus maudinimo drabu
žius.

LIETUVOS STOVAS
Sziemet sueina 425 metai 

nuo pirmosios Lietuvos Stovio* 
laidos paskelbimo. Lietuvos 
stovas buvo sudarytas isz di
džiųjų kunigaikszcziu duotu 
privilegijų ano meto bajorams, 
Bažnycziai, miestams ir sve- 
timszaliams. Jam turėjo inta
kes vad. Kazimiero Teisynas, 
kuris teapeme baudžiamosios 
teises sriti. Lietuvos Stove už
tinkama nemaža romėnu teises 
intaka. Lietuvos stovas anuo 
metu turėjo nepaprasta reiksz- 
me Lietuvai ir jos valdytiems 
krasztams. Jis pakeitė vadina
mąja paproeziu teise, kuria ga
lėjo didžiojo kunigaikszczio 
pareigūnai savaip aiszkinti. 
Ano meto teise .Stove inglau- 
dinta tam tikra varka ir su- 
skirtyta skyriais.

Lietuvos Stovas ypacz dide
le intaka turėjo Lietuviu val
dytuose krasztuose. Ten Lietu
viai atnesze tvarka, teise ir tei
singumą. Stovas buvo iszleis- 
tas Gudu kalba ir iszverstas in 
Lenku ir lotynu kalbas. Tai 
yra ano meto Lietuviu kenti- 
mos pavyzdys. Lietuvos stovas 
16 a., neturėjo sau lygaus tei
syno visoje Europoje. Todėl jo 
intaka sieke žymiai toliau ne
gu Lietuvos sienos.

Istorine Lietuva savo valdy
tuose krasztuose invede ne tik 
eisine tvarka, bet drauge sklei
dė Vakaru civilizacija ir kultū
ra. Visai nenuostabu, kad Gu
dai ir Ukrainiecziai Lietuvos 
stovą ir Lietuviu atneszta kul
tūra pradėjo laikyti savais.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt arba pradžia 
SKAITYMO

kompanija yra praleidžius 
daugiau negu szimta. milijonu 
doleriu ant savo nauju ateinan- 
cziu metu automobiliu.

Jau dabar aiszkiai matyti, 
kad Amerikos valdžia neketina 
ginti salas apie Formosa sala, 
jeigu Komunistai ant ju užsi
pultu.

Amerika nieko nedare ir 
vargiai ka. darys apie tuos 
Amerikieczius kuriuos Kinie
cziai laiko nelaisvoje. Ameri
kos valdžia pasiuntė kelis pro
testo laiszkus, in kuriuos tie 
Kiniecziai nei neatsake. Ir 
klausimas baigtas.

.. .ir...
RASZYMO

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

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

Biznis labai geras ant tele
vizijos setu ir ant nauju auto
mobiliu. x

Paskutiniu sziu metu mene
siu, -buvo ir yra daug daugiau 
nauju automobiliu parduoda
ma, negu per visus kitus sziu 
.metu menesius.

Czia nemažas klausimas ka 
kitos tautos mislins apie mus, 
kai jos mato, kad Kiniecziai 
musu visai nepaiso ? Kokia in
taką padarys ant musu paežiu 
kareiviu, kad jie matyte ir su
pras, kad valdžia ju neužstoję, 
kai jie ’patenka in nelaisve ?

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. .
Mahanoy City, Pa.

Taksos mažesnes, pragyve
nimas pigesnis, algos dides
nes, bet darbo žmogus nei kiš
ki daugiau sziandien nesusi- 
taupina negu pirmiau, kai jis 
tik pusiau tiek užsidirbdavo.

Prezidentas Eisenhoweris, 
buvęs gabus karininkas, dabar 
stengiasi palaikyti taika:, ne
žiūrint kiek mums kasztuos.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

iSzeimynu vaikai ir mergai
tes sziandien daugiau pinigu 
praszvilpia negu ju tėvai.

Motina sziandien negali sau 
naujos sukneles nusipirkti, nes 
jos dukrelei reikia naujos dre- 
ses, naujo andaroko, ar tikieto 
in szoki.

Nors Amerikos Augszcziau- 
sias Teismas yra nutaręs ir in- 
statyma invedes kad musu vie- 
szose mokyklose negalima 
skirti baltus mokinius nuo juo
duku, bet dauguma valstijų to 
nusprendimo visai nepaiso, ir 
palaiko senoviszka tvarka, — 
atskiras mokyklas baltiems ir 
juodukams.

Pirkie U. S. Bonus!
Musu sžiu dienu dukreles ne

žino ka tai reiszkia mazgote. 
Jos mazgote yra ant jos galvos 
virszgalio.

Jeigu sziandien kuria musu 
motina dukrele pavadintume 
“szliure” ji mislintu kad 
ja gerbiame ir mylime.

mes

Komunistiszkos Kinijos va
das Mao Tse-tung, laiko Ame
rikieczius lakūnus nelaisvėje, 
kad Azijos žmonėms parodžius 
kad Amerika galinga tik savo 
pasigyrimais, bet yra bejiege 
priesz Komunistiszkos Kinijos 
armijas, ir nedrysta nieko da
ryti.

•SAVING5''

Pirkie U. S. Bonus

Prancūzai jam iii talka nesto
ja; jie nenori kad Amerikie- 
cziai ežia insikisztu.

SKAITYKIT
=>U0 A ITT mc-

Pypkes Dūmai

Generolas J. Lawton, buvęs 
Armijos virszininkas, valdžios 
pasiaustas in Indo-Kinija, la
vinti priesz Komunistine armi
ja, susilaukė ne maža bėdos.

Keturi intakingiausi žmones 
ant Prezidento Eisenhowerio 
sztabo yra: valdžios Sekreto
rius, John Foster Dulles; Iždo 
Sekretorius, George M. Hum
phrey; valdžios advokatas, At
torney General Herbert Brow
nell, ir Apsaugos Sekretorius, 
Charles E. Wilson.

Jus Mano Kankles

Price $2.50 s,“e p°i"‘ *lT'*
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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Saule Publishing Co.,

Amerikos Ambasadorius Ru
sijai, Charles E. Bohlen, buvo 
paszauktas namo iii Vaszingto- 
na del 'pasitarimu. Jam Prez. 
Eisenhoweris dabar yra insa- 
kes kad jis turi visomis pastan
gomis stengtis palaikyti drau- 
giszkus santykius su Rusija, 
nežiūrint kiek tai musu krasz- 
tui kasztuotu.

Prancūzijos Premieras, Men- 
des-France buvo ežia iszkil- 
mingai ir draugingai priimtas, 
bet daug musu valdžios sztabo 
atstovu in ji intaringai žiurėjo 
ir žiuri, nes jie žino kad daug 
jo pagelbininku ir palydovu 
yra Sovietu padupezninkai.

Tautiecziu Komunistu Kini
joje valdovai ir Ambasadas 
yra paklausęs Indijos valdžios, 
ar ji sutiktu priimti Kinijos 
vyriausiąjį karininku. Chiang 
Kai-sheka, jeigu Formosa sa
las Kpniunistai užpultu. Indi
jos valdžia, savo atsakyme pa
klausė ar ežia yra pareikalavi
mas ar insakymas. Tokiu atsa
kymu Indijos valdžia parode 
kad ji neturi per daug vilties 
netik in Chiang Kai-sheka, bet 
iriu Amerika, kuri Chiang 
Kai-sheka remia priesz Komu
nistus.

Jus mano kankles, ko-gi 
tylit?

Garbingos stygos, ko 
rudi j at?

Ar jus užsaldė szalti 
vejai,

Ar gal sudaužė piktadeja?
Paleiskit akordus galingas, 
Paberkit žodžius 

iszmintingus;
Žmonijai siuskit gaida 

nauja,
Uždegkit liaudžiai szalta 

krauja.
Ko tylit liūdnai nusiminė?
Prabilkit jausma dabartini 

ir sielos vidurini.
In ateiti drąsiai pažvelgkit, 
Vilties maloniu veju dvelkit, 
Isz meiles szviesia laime 

pinkit,
Piktuosius norus sutirpinkit.
Kraujuotos stygos, ko jus 

tylit?
Argi grožybes nebemylit, 
Argi pasaulis jums iszrove 
Griaudingus aidus ir 

gerove?

SLAPTINGAS ::
:: SKARBAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Mahanoy City, Pa. - U. S. A; Automobiliu “Chrysler”

Olchauska degino geismas ir 
nepakajus, kaipo ipavida, aky- 
vumas o Ypatingai godumas 
pinigu. Pakurstintas žodžiais 
dukters pastanavijo pats nuei
ti pas Zaduraviczius. Po ilgu 
ceremonijų sumuszi seniai ran
kas ir sutiko. Vincziavone pa
gal nusprendimą turėjo atsibut

po trijų sanvaieziu. 1
— Nes da statau viena isz- 

ilga, tarė Olchauskas. Mano 
duktė yra turtingesne no jusu 
sūnaus. Sztai dėlto reikalavau 
nuo jusu pirmiaus 20 tukstan- 
cziu rs. o sziandien vienok da- 
ran ta malone, kad imu tiktai 
jusu ūkia ir dadeczka taje 
skrynia, kuria radotie po “ka
pu kazokiszku”, o kuria ma
tau asz stovintie po lova serge- 
ma 'per jusu Britona.

— Senas Zaduraviczia • nu- 
davinėjo užsiergelavusiu; ‘bet 
sūnūs Vaclovas melde idant 
butu malonus del jo.

— Tegul bus ant galo pa
gal norus jusu, tarė tėvas 
Vaclovo. Darote malone juš, 
darau ir asz ir po susiviuezevo- 
jimui vaiku duosiu jums skry
lio visa nelipsteta. Bet vienok 
yra czioii viena iszliga, ant ku
rios turime abi szales tikti: 
Sztai kada parsigabenom skry- 
ne namon, nueniem jau biski 
apipuvusi antvožą, viduryje 
tos skrynos pasirodo kita nau
ja skrynia, o ant jos gulėjo 
sztai paraszas.

Tai kalbėdamas • isztrauke 
isz szufledos Nuvyniota rūpes
tingai ploszteli pripuvusiu au
tu, atvyniojo auta ir padavė 
Olehauskui sulenkta popieros 

. laiszkeli, iszvyniojas laiszkeli 
Olchauskas perskaito sekan- 
czius žodžius:,“ Jeigo nesugry- 
szime czionais daugiau atimt 
musu locnasties, tada paveda
me jaje tam, kas pirmutinis 
ras. Vienok radėjas turi gerai 
pamint tai, idant in vidų skry
nios pažiūrėto net po trijų me- 

. tu nuo laiko atradimo. “Tris 
skaitlis yra dvasiu ir raganių;

1 tris.per tris pasidaro devyni ir 
padidina turtai devyniario- 
pai.”

Olchauskas da tikėjo in bur
tus, kaip ir didesne puse viso- 
menes tuosia laikuosia. Del to 
perskaitęs tuos žodžius pats in- 
kalbiiiejo Zaduravicziui, idant 
nežiūrėto in skrynia per visa 
laika trijų metu, tvirtindamas, 
jog pinigai esantie joja galėtu 
pavirsti in kažin ka, arba su
tirpti, jeigu yra užkeiktais 
per locnininka. Vienok szirdija 
savo šlepe tai, jog per tuos tris 
metus skarbas pasididins trijo- 
pai.

Su svodba skobei atliko ir 
tuojaus po svodbai ant ryto
jaus nuvožė Zaduraviczia 
skryne su slaptingu skanbu Ol
ehauskui, kuris pasistatė savo 
pakajuje ir pririszo szale jos. 
dideli Ibritona idant sergėtu 
turtą.

Gyvenimas jaunos poros bu
vo visiszkai laimingas. Vaclo
vas tei’p mokaneziai gaspado- 
ravo, kad jau in metus po apsi- 
paėziavimui sugriovė senas 
medinias stubelkas, o ant ju 
vietos isz’budavojo puiku gra
žu augszta ir szviesu narna. O 
kiek-gi tai .buvo džiaugsmo, 
kada name buvo galima girdėt 
mažo sūnelio skardžiai skam
banti balseli, kada isztraftike 
juokdamasis nekaltai rankeles 
in savo gimdytojus.

Olchauskas 'džiaugėsi teiiio- 
i gi laime savo vienturtes duk

ters, vienok godumas nuodino 
jam gyvenimą. Kasdien darė 
ženklus ant kalendoriaus ir 

• skaitė, kada pasibaigs, tie ilgi 
. jam neiszpasakytinai, ka kiek- 
, vienas gali numanyt, tris me- 
; tai.
. • Tuomlaik veikalai jo su Žy

dais eina kaskart blogiau. In- 
. painiotas in koki tai nelaba 

veikalą., patrotino visus savo 
, pinigus, kokius da turėjo. Ne

pasivedimas ir prigavystes Žy
du, mete ji ant patalo skausmu, | 
tai yra davede ji prie sunkios i 
ligos. Kada kariavo su gyvas- 
te ir smerte jaute prisiartinau- i 
ti gala gyvenimo, szaukesi ku- < 
nigo. Po iszejimui kunigo, pa- 
szauke prie saves vaikus savo 1 
iszreiszkdamas jiems savo gai
lesti už savo godumą, jęg per ji 
butu nepadares savo dukters 
laimingai, o gal butu prapuldęs, 
gal priversdamas teket už to
kio vyrp, kurio nemylėjo ir 
prie kurio ycbuvo linkus. Pra- 
sze dabar ju, idant po numiri
mui jo, kada sukaks tris metai 
atkaltu skrynia ir isz pinigu, 
kuriuos ten ras apmokėtu- vi
sas skolas ir skriaudas del žmo
nių, nuo kuriu už savo pasko
lintus jiems pinigu lupu dide
lius palakius, davesdamas juo
sius prie didžiausiu vargu. Ki
tus likusius pinigus liepe indet 
in banka paczedunlo, kur nor 
mažas palak is yra mokamas, 
vienok yra. teisingu, neskriau- 
džiantis skolintojaus. Ant galo 
insakinejo jiems, idant saugo
tus! susineszimo'su prakeiktais 
peisuoezais, kurie krikszczioni 
visados stengėsi nudangint ir 
prapuldint ji, idant nedavestu 
ir ju prie to, prie ko davede ji.

Olchauskas vienok pb«neku- 
riam laikui pradėjo taisytis, 
sveikatai pamažėl i sugryžinejo, 
ant galo ir suvis pasveiko, bet 
gyvenimą savo po tai ligai per
maino, gyveno suvis kitaip ne
gu priesz tai, nes savo godumą 
numeti in szalrn.no saves.

Praėjo aut galo laukemi tris 
metai. Senas Olchauskas liepe 
paduot sau kalta, rėplas, plak
tuką, nes rengėsi atidaryt slap
tinga skarba. Dabar Vaclovas 
ir Boguslava iszpažino visa 
teisybe senam tėvui, praszyda- 
mi dovanojimo, už prigavyste 
jo. Oloje tycziom Vaclovas isz- 
mete senus užpelejusius pini
gus, idant senas neabejotu, jog 
skrynioje randasi pinigai, in 
kuria vienok pridėjo negeru 
senu geležgalu del sunkumo.

— O kuom-gi asz apnioko
siu skriaudas, kokiu pridariau 
savo pleszimu biednu skolinto
ju ?

— Surinkau ant to inierio 
jau pusėtinai pinigu, atsake 
Vaclovas, o ir velau kiek susi
rinks.

Olchauskas pritrauko savo 
vaikus prie savos ir prispaus
damas prie savos, tarė meilei:

— Dovanoju jums mieli 
mano vaikai. Tegul bus ir tei’p. 
Žydai inkurstinejo mano szir
dija godumą. Jie man liepe 
brangai parduoti ‘patogumą sa
vo dukters. Dabar persitikri
nau jog ne dideli turtai, ne pi
nigai žmogų daro laimingu, o 
dora procia, meile ir sutikime 
gyvenimas naminis szeimynos 
ypatingai sutikimas tarp po
ros.

.GALAS

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1954

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi 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, 
rodos, trumpi paskaitymai 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 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.

,r No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; 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; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No J 33—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
tingu Ponu. 35c.

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 Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; 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; Iszklausy ta 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; 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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

I

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180 V2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

USF1 Užsisakant knygas įsa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, a jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Ipgr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Ordefiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JI. S. A.

prisiun-

ir Pim- 
“ visada 
tik ant

szalrn.no
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„ Slaptingas Skarbas
* (Tasa)

Ant rytojaus nuejas daro
mas 'pas Olchauska, klausda
mas ar neturi ten del jo darbo? 
Boguslava pasveikino ji norin
gai, nes turėjo kelis stotkelius 
sugedusius, reikalaujanczius 
pataisos. Apie deszimta valan
da. iszeitinejo senas Olcliaus- 
kas po pusrycziu, kaipo ir pa
prastinai, in miestą. Girdėda
mas baladojima ir dundėjimą 
biczku daržlneja, nuėjo in ten 
ir rado sena 'bendnori teisanti 
stotkus, pradėjo kalbėti, kas 
girdėt, kur buvo, pas ka dirbo 
ir t.t.

daromas ome apipasakot ir 
smagiai užvedė kalba apie Za- 
duraviezius, kalbėdamas apie 
ju skupuma ir slaptinga turtą.

Olchauskui kas indure in 
szirdi.

— Stebėtinas isz jusu žmo
gus bendnoriau! Kaip paduo- 
date »kam ranka tai viena 
pirszta, o kaip k a pasakote, tai 
tik vis viena ketverti savo nuo- 
muones iszroiszkete, o tris pa
liekate slaptybeja pas save. Ei
kite su 'manim in stuba. Iszger- 
sime sau seno sziiapselio, idant 
turėt gera norą del valgio ant 
Ipietu, o prie stiklelio ir liežu
vis jums bus miklesnis. O turiu 
geros Kiieipines pats sau ja da
riau pagal rodykle, to kunigo- 
daktaro isz žolelių ir szakneliu.

Po vienam ir antram stikle
liu t ra jankes, po užkandžiui, 
pradėjo senas Jaromas apsaki- 
liete kaip vakar dirbdamas pas 
Zaduraviczius, prisiklausė ju 

^Iznektai.
— Sėdėdamas prie szilto 

pecziaus ant suolelio berukin- 
damas savo pypkele, užsnūdau 
kalbėjo senas bendnorius nu
duodamas tikra teisybe.

— Tėvas su sūnum, mielin
dami, kad asz sau .miegu ir nie-r 
ko negirdžiu, kalbėjosi, kaip 
4szimt skrynia, su (pinigais, ku
ria badai rado. Paskyrė . sau 
laika szianakti ant pusiau- 
nakezio.

— Kur tas skarbas randa
si, ar nedagirdote ?

— Buvau gerai pastatęs 
ausis! Del ko-gi neturėtam gir
dėt?

— Kalbėkite tiktai grei- 
cziau-gi tarė nekantrai senas 
Olchauskas, pripildamas stik
lelius.

— Nuo artimo kalnelio ma
tyt Kapczius Kazokiszkas. Ten 
stovėjo glauna kvatiera ka
riuomenes Maskoliszkos laike’ 
apgulimo miesto Ržeszovo, isz 
czionais gražiausi regėjimą 
perstatinėjo vadui įmestas ir 
aplinkine. Padavimas sako, 
jog po pabaigtai musztynai už
kasė czionais visus lavonus ka- 
________________________ z

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS
Į ... MALDA ... <

; Viesz. Jėzaus ir ; 
; Motinos Szvencz. Į

Į Sapnas Motinos Szven- Į 
Į cziausios, mieganezios Į 
Į ant kalno Alyvų, žemei Į 
[ Batanijos, bažnyczioj ; 
‘ Szv. Mykolo Arkaniuolo. ;

[ Knygos Did. 3%x5% col. 1 
TIKTAI, 25 Cts.

2 SAULE PUBLISHING CO., <
< MAHANOY CITY. PA. U.S.A. > 

reiviu užmusztu musztyneja. 
Puiku aplaike antgrabi! Bet 
žmones nežinojo, jog nepriete
lius bėgdamas paslėpė duobuo- 
se szale kapo savo turtus, kasa 
kariuomeniszka, ginklus bran
gius ir visus užgriebtus bran
gius daigtus dvaruose. Užkasti 
turtai Ilgus metus gulėjo slap
tybeja per nieką nežinanti. Ne
vidonas sugryžszt, idant pa-
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Kalėdos artinasi, bet vis tiek 
reikia darbuotis,

Kas dien trankausi po
svietą,

Nežiūru ar szalta ar lyja, 
Kad tik iszgirsti kokia 

žinia.
Daugiausia už mergas, 
Kad jos negerai daro, 

Moterėlės savo dukreles, 
Priverskite kalbėti raižancziu, 

Jei neklausys tai duokite 
paneziu,

Ba jeigu savo vaikus 
nemokysite,

Tai sunkiai už tai atsakysite, 
Turi dorybes ir darbu 

mokytis, 
Neduokite užsidėt su 

szpiclais, 
Ir kitokiais nežinomais 

’ vyrukais, 
Neturės jos isz to jokios 

malones, 
Ba juokėsi visi geri 'žmones.

Ir asz nesuprantu, 
Kaip Lietuvaite in kitos 

Tautos gali pavirsti, 
Savo prigimtos kalbos 

t nereikia, niekinti, 
Szita turite neatbūtinai 

, iszmokti, 
O jei ne, tai asz nuvykus in . 

jusu miestelyje, 
Iszmokysu visas kaip reikia.

* * *
Viena moterėlė taip padare, 

Kad savo uoszvia ir dede 
Vargszai vietos neturėjo, 

iszvare, 
Tai pas svetimus nuėjo.

„Ateityje bus jai negerai, 
Nes kaip užaugs jos vaikeliai, 

Abudu už tai ant senatvės 
atsakys, 

Kaip įįavo senatvės sulauks, 
Kaip ji nesigailėjo tuju 

seneliu, 
Ta pat datirs nuo savo 

vaikeliu,
Daug vargo sulauksite, 

Ir ant senatvės graudžiai 
verksite.

Ant Pardavimo

Labai pigiai parduodamas 
mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

imt su savim tuos skarbus, ne
galėjo, savi nežinojo nieko. Szi- 
met lietus nuplovė žems ir la
bai inmirkus ingriuvo in duo
bes atidengta inejima in vidų 
užtiko matokai pirmiausia Za- 
duravieziai ant ko atkreipė sa
vo teminima.

i

— Pamenu, pamenu! Nes 
komisija jieszkojo turto, bet 
nieko nerado, kas turėtu kokia 
verte. Kelis kardus surūdiju
sius, kaszkietus, popieros su
puvusias, tai ir viskas.

— Teip tas teisybe. Szim- 
tai jieszkotoju rado surudyju- 
sius daigtus, kurie kada tai bu
vo brangenybėm, bet-gi Vac
lovas atrado ten va jauna kasa! 
Jieszkodamas molo gero ant 
plytų loja apliukineja, užtiko 
duobėse puiku moli, kasdamas 
toliau norėdamas persitikrint 
ar daug ten jo randasi dasika- 
se kokia tai skrynia su pini
gais. .

— Žinai ka bendnoriau, ne
duokime jam jos, pasiimkime 
mes pirmiau už ji ir pasidaly
kime abudu pinigais.

— Asz vienas norėjau pa
imti! Nes kaip tik auszt pradė
jo leidausi iii ta vieta kur ka
pas Kazokiszkas. Atradau, tei
sybe duobe, bet ka prisijieszko- 
jau, ka prisidiibau, niekur pė
du* atitikt negalėjau prie skar- 
bo.

— O tai prakeiktas daly
kas! Žinai ka prietelau, asz ne
atbūtinai turiu matyt ta skry
nia. Nu vesi mane nakezia in ta 
vieta, kur pribus Zaduravicziai 
imti skarba.

— O tas kam?
— Hm! Zaduraviczia turės 

pasidalint su manim, b) jeigo 
nenorės tai apskunsiu priesz 
valdžia ir jis tada negaus nei 
skatiko.

— Bet ir ponas" nieko ne
gaus. O asz vienok mistinu, jog 
ponas galėtai paimti viską?

— O tai kokiu spasabu? 
Paszaukc nusistebėjas senas 
prag’dbelig, kalbėkit© tiktai 
greieziau!

— Juk man rodos žinot, 
kad Vaclovas ketina paeziuo- 
tis, badai insimylejas in jusu 
dukterį, del to galite statyti ta 
iszlyga, jog tik tada gaus ran
ka savo mylimos, kada atiduos 
ta skrynia visa nejudinta, ku
ria rado.

Olchauskui akis placziai at
sidarė kaipo ir lupos.

— Ve, bet ar ten bus 20 
tukstaneziu ?

Musu Skaitytojas

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi; 
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori. 
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn. 
Jis skaito laikrasztininkus. 
Ir seka korespondentus. 
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika. 
Jis skaito vietines žinias 
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimai?.

— O jeigu bus daugiau? 
Maskoliai ant vainos ima su 
savim pinigu in vales. Tai ži
nomas dalykas. Tik auksas ir 
sidabras!

— Tas teisybe, atsake Ol
chauskas giliai pasineras mis- 
lese.

— Gal jus man ir gera rodą 
duodate ? Tarė po valandai. 
Duosiu savo Bogusulava del 
Vaclovo, bet jis turės atiduot 
man visa skrynia, bet tiktai t/ 7

nejudinta. Vienok turite mane 
szianakt in ten nuvest, idant 
galetau matyt diduma skrynios 
ii1 apsvarstint, daugiau mažiau 
kiek joje randasi. Noriu būti 
ludintojum ant atsitikimo, jei
gu dalykai kitaip stotųsi ir 
veikalas musu susipainiotu. 
Jum-gi už tai gausiai isznagra- 
dinsiu.

Olchauska teip nepakajino 
toji žinia, teip inkurstinejo, ja
me geismą aukso, kad vietos 
sau atrast negalėjo. Paėmė laz
dele ir iszejo in miestą. Iszkei- 
ke kelis Žydus su kurais buvo 
inpainuotas in veikalus, jog ji 
apgaudinėjo ir aut 'prapulties 
traukia. Neužganadintas buvo 
restauracijoje del alaus, kavi- 
nyczioja ant kavos, viskas 
sziandien jam nepatiko, nes 
buvo nepakajintas geismu pi
nigu. Pavakare sugryžo namon 
ant pietų.

Isz laiko pasinaudojas senag 
bendnoris skubiai po iszejimui 
in miestą Olchausko, nusidavė 
pas Zaduraviczius ' susitari su 
jais ka sziandien nakezia turi 
daryt.

Vakare Olchauskas negalėjo 
rimt savyja. Kas valanda žiu
rėjo ant laikrodžiaus, ar jau 
ne laikas rengtis ant sargybos. 
Apie deszimta valanda paėmė 
Jaroma iii paranke ir konia 
priverstinai iszvilko isz namu.

Pasislėpė krūmuose ilgai 
lauke pribuvimo Zaduravicziu. 
Olchauskui kiekviena. ,minuta 
rodėsi valanda. Pradėjo nevat 
abejot teisybėje pasakojimo 
bendnoriaus. Ant galo ant bal
to sniego patemino toli du juo
dus paveikslus. Sulaikė kvapa 
krutineja, suspausdinejo ran
ka savo prieteliaus ir laikas 
nuo laiko prisakinedavo jam 
stovėt malsziai, idant ne isz- 
duot savo pribuvimo sziezion 
ant sargybos.

Zaduraviczia su sumini susi
laikė prie skyles uolos apsidai
rė aplink ar kas nemato, pa
klauso valandėlė, ar visur mal- 
szu, pastate rogeles, kūręs at
sivežė, po alksniu, užsižiebė 
liktame ir su špatais nusileido 
in duobia.

Ilgai ten užtruko. Girdėt bū
va kasimas ’žemes duobeja, aut 
galo iszejo stumdami priesz sa
ve didelia skrynia. Sunkej su
silenkdami nuo sunkenybes už
kėlė ant rogelių ir nutraukė 
namon in miestą.

Olchauskas sunkiai atsiduso.
— Isztikro tiė miesezionis 

rado dideli skarba! Girdėjau 
locnomis ausimis skamibejima 
to brangaus metalaus skrynio- 
ja! ’Eikime mes in duobia gal 
rasime kokius nužiurinanezius 
pedeckius.

Užsižibino žibintaite, kuria 
pasiėmė su savim isz namu ir 
pirmutinis paskubino in duobe. 
Apsižvelgė po ola aplink save, 
apžiurėjo visas pakamlbes duo
bes ir nevienojagi vienok nera
do pėdu buvusio skarbo. Pa
ėjus in kita szali patemino, kad 
vienoja vietoja ’žeme buvo 
szviežiai sujudinta ir suplota 
isz virszaus su špatais.

— Czionais, czionais! Rado 

skarba, visa kasa vajauna. Ha! 
Latrai vagis! Del ko man toji 
laime nepateko. Asz tai žino
tai!, kaip isz tu pinigu padaryt 
milijonus!

— U-gi czion. kas ? Tarė pa- 
silengdamas. Sidabras! Dieva
ži sidabras! Pakele pinigą nuo 
žemes ome prisižiųrinet ir po 
trumpai valandėlėj tare^Kokis 
tai užrubežinis cvancigeris ar 
doleris. Senas ir apipelejas. Po 
tam vedei pradėjo rūpestingai 
jieszkot aplink.ir volei rado 
pininga. Vienok buvo tas teip 
apipelejas, kad sunku buvo 

Sieniniai Kalendoriai 1955m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 

Po 40^ arba 3 už $1.00 =’S3J

Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.
♦

For those you love most 
give the present with a future!

FOR THE YOUNGSTERS: Make ąure they have the 
bright and shiny things—the toys and games that 
fascinate and delight. But give them something of 
permanent value, too ... U.S. Savings Bonds. They’ll 
appreciate your foresight later on when their Bonds 
help them through college, into marriage, or, perhaps, 
into business. And Bonds teach a valuable lesson about 
the benefits of a wise investment.
FOR YOUR WIFE OR HUSBAND: Whether it be a new 
home, a “dream” vacation or early retirement, bring 
that long-avVaited goal a little closer with a U. S. Savings 
Bond. You know, Bonds now earn interest for a’s long 
as 19 years and 8 months. So this gift will still be saying 
“Merry Christmas” in 1974-
FOR MOM AND DAD: What could be a happier 
Christmas gift than the feeling of added security that 
goes with every Bond they own? And Bonds, with their 
average 3% annual interest, compounded every 6 
months when held to maturity, give them a wonderful 
source of extra earnings.
FOR YOURSELF: Give yourself an added measure of 
security with U. S. Savings Bonds. Sign up where you 
work for the Payroll Savings Plan—the easiest savings 
plan ever devised. Just tell the people in your pay office 
what you want to save, and they’ll put that amount 
aside for you each payday. When enough accumulates, 
they buy and turn over to you an interest-earning 
U. S. Savings Bond. If you’re self-employed, your banker 
will enroll you in the Bond-A-Month Plan;

If you want your interest as current income, ask your banker 
about 3% Series H Bonds—the Bonds that pay your interest 
semiannually by Treasury check.

If you want approximately

Choose your own savings goal

1' $5,000 $10,000 $25,000

Each week for 9 years 
and 8 months, save •••••••» $8.80 $18.75 $45.00

Each week for 19 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 up to as much as 
you want. The important thing is, start your Plan today!

Give the gift of security— 
with United States Savings Bonds

The V. S. Government does not pay tor this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa*

! pažinti ar tai sidabras ar tai 
į auksas. Ne buvo jau aibejones. 
Zaduravicziai atrado turtus! 
Ir dideli skarba! Tai nekokia 
diežiuke aficieriszka ir ne ku- 
farelis, o skrynia didele, kokia 
priguli būti kasai vajaunai.

Ant rytojaus Olchauskas isz- 
siunte sena ibendnoriu pas Za
duraviczius, idant pribūti su 

j pirszlais. Pasiuntinys sugryžo 
su niekuom. Zaduravicziai nu
davė užrūstintais buk pirmuti
niu atsakymu jiems tame.

Olchauskas pats nežinojo ka 
turi isz rupesezio daryt. Visa

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 51/2 c°L plocrio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po
pieros virszeliuose. :: :: 

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

“Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

savo rūstybe suvarė ant duk
ters. - ‘ ' I;

— Ha, kalbėjo, kad tave 
myli, kad tave imtu be jokios 
pasogos, o dabar matai neno
ri nei ’žiūrėt, kaip ingijo tur
tus! Tai man jaunikis, tai my
limas! Tikėk szioja valandoje 
del žmonių! Latrai! Niekszai, 
palaukite, atkerszinsiu asz 
jums! Nepaivalg'ysite jus to 
aukso.

Boguslava dasižinojus apie 
tai verkt pradėjo, nes niekados 
nesitikėjo, kad jos mylimas 
Vaclovais pamestu ja kuris bu
vo del jos teip gerai pažinsta- 
mu, kuri mylėjo labai ir nuo jo 
lig sziam laikui buvo mylėta.

Tųojaus ant rytojaus nusiun- 
te pasiuntinį, idant Vaclovas 
pribūtu nevos mierija dasiži- 
nojimo nuo jo apie prekes jevu, 
kuriu kelis karezius turėjo ant 
pardavimo. Vaclovas pribuvo 
noringai ir neradęs senio na
mie, prie keturiu akiu apreisz- 
ke savo numylėtai visa teisybe 
melsdamas jos, idant jijie vįą- 
ka ta užlaikytu didžiausioja 
slaptybeja. priesz tęva. Bogus
lava su didžiausiu džiaugsmu 
priėmė taja naujiena, kad jos 
numylėtas daugiau rūpinasi 
apie jaje ir negealedamas kito
kiu spasabu priverst seno pra- 
go’belio, pastanavijo kytrumu. 
Dalbai- Boguslava ne abejojo 
jau, kad Vaclovas teks ja. In- 
kalbinejo tėvui, idant prikalbi
nėtu sena Zaduravicziu prie 
sutikimo nepavelintii iszsprust 
isz savo ranku skrynia su 
slaptingu skarbu, kuri lengvai 
gales gaut per iszdavima josios 
už Vaclovo. Kažin kiek gali 
joja rastis. Gal tik vienas auk
sas. O jeigu ir siidalbras, tai me. 
mažai ten turėtu rastis doleriu 
idant jais iszpildint tokia dide
lia skrynia.

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Visu Ražančziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražančziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“AMŽINA ŽYDĄ” 
Istorija Apie . . .
Jo kelione po svietą ir liūdimai 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
ti; 1903 m,, Wright broliams 
pasiseko nuo žemes pakilti su 
pirmuoju eroplanu. Jiedu nu
skrido nuo Kill Devil kalno li

Gerinasi Jauczui

buvo labai trumpa kelione, bet 
tai 'buvo baisiai svarbus žings-

te, ponia šu

ke ‘‘Saules” Redakcija, kur 
ponia Giliene, atnaujino prenu-

Thomas * J. tva-Giliai yra musu seni skaity 
nUo 20 W. Mahanoy tojui, ir nuo

— Szia sanvaite czvertis 
meto, pasninkas: Seredoj, Pet- 
nyczioje ir Subatoje.

— Tik 11 dienu ligi Kalė
dų!

—- Seredoj pripuola Szv. 
Florencijos, o Tautiszka Var
dine Lyge, taipgi ta diena pas
ninkas. Ir ta diena: 1945 m., 
Karalaitis Xumimaro Konoye, 
tris sykius buvęs Japonijos 
Premieras nusižudė. Jis neno
rėjo stoti in1 kariszka teismą.

— Grabo rius 
Noonan,
uly., kuris staiga susirgo pa
reita Ketverga ir likos nuvesz- 
tas in Pottsvilles ligonlbute, 
numirė in trumpa' laika, tame 
ligonbuteje. Velionis gimė St. 
Nicholas. Paliko ipaczia, s>unu, 
ir dvi dukterys, taipgi motinė
lė ir seserį. Laidojo Panedelio 
ryta su apiegoniis Szv. Kaniko 
bažiiyczioje deszimta valanda 
ir palaidotas in Szv. Fidelis 
kapinėse.

— Ketverge pripuola Szv. 
Euzebijo ir Szv. Adei los, o 
Tautiszka Vardine: Vygandas. 
Taipgi ta diena: 1945 m., Trijų 
Didžiųjų Tautu Užsienio Mi
nisterial susirinko Maskvoje; 
1835 iii., baisus gaisras New 
York mieste. Penkios deszimts 
dvieju akeriu ploczio namu ir 
ofisu sudege. Szeszi szimtai 
septynios deszimts keturi na
mai sudege, pacztas ir Doutli 
Dutch bažnyczia teipgi sude
gė. Iszkados padaryta už. su- 
virsz dvideszimts milijonu do
leriu. Ir ta iena Menulio at
maina: Delczia; 1945 m., Prez. 
Harry Trumanas paskira iii 
Tautu Sanjunga Amerikos. 
Sekretorių Byrnes, Stettinius, 
Sen. Tom Connelly ir Ponia E. 
Rooseveltiene; 1769 m., gimė 
muzikantas Ludwig von Bee
thoven.

— Bizniava dalis miesto 
puikiai palpuoszta del Kalėdi
niu Szvencziu.

— Danielius, sūnelis pons. 
Joseph Rufus, nuo 601 West 
Spruce uly., gydosi in Gerojo 
Samarijieczio ligonbute, Potts- 
villeje.

— Petny'czioj 'pripuola Szv. 
Lozorio, o Tautiszka Vardine: 
Grinius. Taipgi ta diena Pas
ninkas. Ir ta diena: 1926 m., 
Tautininkai nuverto demokra
tine Lietuvos valdžia; 1906 m., 
Rusijos valdžia 'paskel'be .Su
valkų gubernijoje karo stovi; 
1938 m., Vokiecziai, Naciai ka
rininkai susprogdno savo ka
riszka lai va “Graf Spec”, kai 
jie mate, kad jis jokiu budu ne
gali pasprukti isz Montevideo 
uosto, Uruguay kraszte, Pietų 
Amerikoje. Naciu kariszkas 
laivas “Graf Spec” buvo ežia 
atplaukęs gauti daugiau alie
jaus ir amunicijos. Prie uosto, 
ant mariu jo lauke du Anglijos 
kariszki laivai. Kapitonas to 
laivo suuprato kad jam kelias 
užkirstas, ir vietoj kad papuo- 
lus in Anglijos rankas, jis nu
tarė savo laiva pats 'paskandin-

lui ir Jonukui

(> kad tasai

klauso

meni ir Grandpep.”
— Subatoj, Gruodžio 4-ta

diena antra valanda po pu 
Szv. James Luteronu bažn 
ežioje, Ashland. Kunigužis

terystes, panele Madalyn 
wyn Kuli, duktė pons. 
Kuli, nuo 933 (’liest imt 
Ashland, su Pranciszku

Wm.

į L TRASKAUSKAS
t LIETU VISZKAS
t GRAB ORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu j
* Vestuvių Ir Kitokiams J 
* Reikalams
♦ 535 WEST CENTRE STREET J
J Telefonas Nr. 78 *
* MAHANOY CITY, PENNA. i

M
i

Kunigaikszte Agnes von 
Rosen, isz Szvedijos nori pa
rodyti kad ji jauezius myli, 
ežia glamonėdama ‘ ‘ Elect 
Knight Leader” jauti, Chi- 
cagoje. Ji su jaueziais mu- 
iszasi Meksikoje ir yra net 
szeszios deszimts penkis to
kius jauezius nudėjus. Ji ei
na in arena su jaueziais 
musztis po vardu įneš von 
Rosen.

negyvos 'pirm negu Minersvil
le miesto policijantai jas nuve
žė in ligonlbute. Jos vyras ke
turios deszimts1 metu amžiaus 
Bernard Borrelli, buvo pridu- 
sintas. Policijantai, ji atgaivi
nę, greitai nuvožė in ligonbute.

Wilkes-Barre, Pa.,_
Penkios deszimts keturiu metu 
amžiaus, Ponia Elena Radze- 
vicziene, buvo uždusinta, nuo

do ir gazai pasileido p0 vįsa 
narna. z
bert buvo atgaivintas ir o-rp.;.

WOMEN WANTED! 
Make extra money. 
Postcards spare time 
B1CO» 143 Belmont,

Address, mail Į 
every week.
Belmont, Mass

kai ju automobilius susikūlė 
su troku, netoli Fredericks-! 
burg.

Ju automobilius davė in tro- 
ko užpakali. Trokas buvo pil
kas kalakutu. Ta troka vairaJ 
vo, John Pavkovich, isz Coo-' 
Persburg. jis nebuvo sužeis-5

Jos arnikas, Joseph Al-pas

tai nuvesztasin Wyoming Vai L’ Spitler pa"'
o,.-.:......r..,.. .... b . > 'ansrmirepir^negu jis buvo in Ii.

:gonbute nuvesztas. Jo žmona 
GT vienuolikos metu Dolores,

J nuvesztos in Ge- 
h'i l, Je“ DJ° • £amarleczi» ligonbute.

Deszimts metu sunelis> Glcnn 
----- - buvo tik sukriestas.

ley ligonbute, kur daktarai sa
ko jis yra pavojingoje padėty 
je. Jiedu buvo surasti per alnį. dukrele, buvo

kai jie (patį

TĖVAS UZMUSZTAS P O T V A NIS

Žmona Ir Dukrele
Sužeistos

AIRIJOJE

Jau nebeliko vilties surasti i 
ar iszgelbeti szeszios deszimts 

į keturis Prancūzus žvejotojus, 
kurie buvo audros iszneszti in 
mares su savo mažais laive
liais. Per pastarąsias dvi san- 

i vaites jau daugiau kaip szim- 
I tas žvejoto j u žuvo szitose au
drose.

Airijoje Armija stojo polici
jai in talka iszgelbeti daug 
žmonių. Senieji Airisziai sako 

į kad jie neatsimena tokios au- 
1 droš ar tokio potvanio.

Policija sako kad daug žmo
nių ant mažu ukiu, farmu gal 

I žuvo, nes jokiu budu negalima 
visu ju pasiekti.

Anglijoje panasziai tos au
dros baisiai daug iszkados yra 
padariusios. O gilus sniegas 
yra užklojės Belgija, Holandi- 
ja ir Norvegija. Szveicarijos 
kalnuose per viena nakti pri
snigo daugiau kaip tris pėdas 
ir nukirto visa susisiekimą.

S
 “LINKĖJIMAI” Jei Kalėdų ir

Nauju Metu Korta* (Tiktai
Anglu Kalboj) su konver

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa,

dažinoti kas ten atsitiko, ; nes 
eroplanas visiszkai sudege.

McCarthy inta- 
RIA PREZIDENTĄ 

EISENHOWERI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

LEBANON PA. —Keturios Ledai’ sniegas ir krusza ap 
deszimts penkių metu amžiaus ihe]0 didesne Europos dali 
Harold L. Spitler, iS2 Myers 
town, buvo užmusztas, j0 žmo 
na ir dukrele buvo sužeistos, i

EROPLANAS NU
KRITO, SUDEGE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kon- Platinkit “Saule
tai buvo paneles Miriam Faust

Bukontis, nuo 901

M t. ligonbuteje.

mieste.Juozas Tamkieviczius

po

pinese.

metu

Paskui jau jis kelis sykius ap
sivertė ir užsidegė. Bus sunku

Pottsville, Pa.,—
Motina su savo sep

padėtyje. Ponia Helen Borrel
li, trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus ir jos septynių metu 
dukrele Helen Marie, jau buvo

ras Sakieviczius, R. I). 3, Cata
wissa, Pa., u'ž ka busti jums de-

zen, Jos. Seward, Roy Turner 
ir Daniel Konsavage. Jaunave
džiai apsigyvensi Kast Peters-

Frackville, Pa. — 
atolus Bernataviczius, nuo

pranesizti visiems kad jeigu 
panorėtume! gero medaus, lai

sayo miegamajame kambaryje 
in Jonestown netoli nuo Potts- 
villes. Jos vyras buvo iszgel- 
betas, bet dabar randasi Potts-

su apiegomisles”/Redakcija, atnaujinti sa
vo'prenumerata už laikraszti.

sveikavo ilga laika, numirė pa
reita Ketvergą savo namuose. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in

LIETUVOS STOVAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

********

(Paraszykit

gali būti tikras susikirtimas 
tar Sovietu ir Amerikiecziu 
eroplanu padangėse.

---------------------------- . .■ .*

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žmona iszvažiavo atostogoms. 
Visi Prezidentai per kelis de- 
setkus metu dalyvavo szitame 
sporte. Prezidentas, sulyg pa
pročio per pirma puse tu 
rungtynių sėdėdavo su Armi
jos atstovais, paskui su paroda 
jis eidavo in Laivyno puse, 
taip parodydamas kad jis yra 
Armijos ir Laivyno ne tik rė
mėjas bet ir vadas. Prez. Ei- 
senhoweriui nepatinka nei 
beisbole nei futbole, jam tik 
rupi bagocziu, milijonierių 
sportas, golfas.

Bernau, 
Beniau, 

Alt. Union, taipgi po-vaikus: 
Advokatu J. Walesky, mieste; 
Matthew Walesky, Chester; 
Mrs. Edward Billman, Mrs.

Vienatinis Likes Gyvas Nelaimėje

* V.

Lakunu Sztabo Leitenan
tas John Burkhart klupo j a 
prie vienatinio lakūno kuris 
iszliko gyvas kai B-25 homb- 
neszis nukrito ir sudužo apie 
dvi mylias nuo Friendship 
Airport, Maryland. Toje ne
laimėje žuvo penki lakūnai.

Vienatinis kuris iszliko gy
vas buvo surastas bombne- 
szio užpakalyje. Maryland 
valstijos policijantai spėja 
kad tas bombneszis neteko 
gazolino ir stengiesi greitai 
nusileisti kai jis nukrito ir 
sudužo.
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Lietuvos stovis Gudijoje ir 
Ukrainoje veike per 3 szimtme- 
czius. Inžvalgesnieji Gudai ir 
Ukrainiecziai Lietuvos valdy
mo tarpsni vadina auksiniu 
amžium. Szian dieniniai Gudai 
neretais atvejais Lietuvos val
dovus ir Lietuvos istorija laiko 
savais. Visa tai rodo Lietuvius 
turėjus nepaprasta pakantru- 
ma valdomiesiems. Vienok da
li tu krasztu, kuriuos anks- 
cziau valde Lietuviai; sziu me
tu yra užgyventa Rusai. Bet 
koks milžiniszkas skirtumas 
tarp sziu dvieju valdymo bu- 
du! Jei Ukrainiecziai ir Gudai 
Lietuviu valdymo laikotarpi 
vadina auksiniu amžiumi, tai 
Bolszevikine užgyventa ineis 
in j u, kaip ir in kitu užgyven
to j u tautu istorijas, kaip vie
nas isz juodžiausiu laiku.

Rusai nesugebejo pasimoky
ti isz istorines Lietuvos. Jie ir 
sžiandien žudo svetimas tautas 
jas naikina ir persekioja. Jie 
sukure tokia santvarka, kuri 
remiasi ne teise pagrystu tau
tu bendravimu, bet prievarta 
ir pavergimu. Visai kitoks gy
venimas buvo invedus Lietu
vos Stovą, kuris sžiandien su 
pagarba visur minimas.

Saule” turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!


