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Nesantaikos Vaizdai

Virszuje, medinis kryžius- 
buvo iszkabintas ir uždeg
tas ant Gubernatoriaus The 
odore McKeldin daržo tvo- • ■ • - 4-' t -i ' . . .

ros, in Annapolis, Maryland 
policijantai ta maža gaisra 
užgesino pirm negu pats 
Gubernatorius dažinojo kas 
ten atsitiko. Gubernatorius

yra: nusistatęs panaikinti ta 
skirtumą mokyklose tarp 
Juoduku ir Baltu mokiniu.

Apaczioje paveikslas pa
rodo kaip szarvuotas parei- 
vis sargas palydi tris Juo
dakes studentes in Central 
High School in Little Rock 
Arkansas.

UNIJOS NARYS
' PRAVARYTAS

______ .

Stojo Priesz Nauja 
Prezidentą Hoffa

PHILADELPHIA, PA. —
! Penkios deszimts trijų metu 
i amžiaus Teamsters Unijos na
rys, darbininkas Charles J. 
Bailer tuojaus gavo “sakti,” 
kai tik James R. Hoffa buvo

; iszrinktas Teamsters Unijos 
i Prezidentu. Jis buvo iszdrys- 
es pasiraszyti ant raszto kuris 
sake kad tas Hoffa yra suk- 
czius ir neteisingai veda visus 
rinkimus.

Jis dirbo in Connelly Con
tainers fabriką, Philadelphijo- 
je, isz kur jis buvo pravarytas.

Jis dabar kreipiasi in Nat
ional Labor Relations Board 
ir reikalauja kad jam jo dar
bas butu sugražintas. Jis yra 
narys 470 kuopos Teamsters 
Unijos Philadelphijoje.

Iszrodo kad szitas naujas 
Teamsters Unijos pirmininkas 
dabar visiems tiems kurie 
priesz ji stojo atkerszins. Tai 
tikrai laisve laisvame kraszte, 
kai tokis zulikas, razbainin-: 
kas, sukezius gali laisvus žmo
nes vaidinti.

Atsimink! Mielas Skaityto 
jai kad nuo tavęs priklausc 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity 
si, ja indomausies, ar laiku at 
silyginsi, ar ja paremsi!

Isz Amerikos
riuš nori tuos žmones subunta- 
voti.

U.S.A. PERSPĖJA
RUSIJA

Gins Turkija Priesz 
Visus

WASHINGTON, D. C. — 
Amerika su Sovietu Rusij-a su
sikirto kaslink Vidur-Rytu 
klausima.

Sovietu Komunistu partijos 
bosas Nikita Krusczevas, per 
pasikalbejima yra pasakęs; 
kad Rusija ketina pasisavinti 
Turkijos kraszta kad jis nepa
pultu in Vakaru kraszturan-į 
kas.

Su Prezidento Eisenhowerio 
žinia, Amerikos atstovai davė 
Rusijos valdžia ir paežiam 
Kruszczevui žinoti kad Ame
rika yra pasirengus kad in ką
rą stoti, apsaugoti Turkijos į 
kraszta, ir perspėjo Sovietus 
in ta kraszta n esikisztu, j eigai 
jie nenori su Amreika susi
kirsti?'

DARBAI SUMAŽĖJO

Du Milijonai Szeszi 
Szimtai Tukstancziu 
Darbininku Be Darbo
WASHINGTON, D. C. — 

Valdžia isz Vaszingtono pra- 
nesza kad darba ant ukiu ir 
fabrikuose sumažėjo apie 711,- 
0C0 per pastaruosius du mene
siu. Valdžia sako kad ežia nė
ra reikalo iszsigasti, nes tai 
paprastas invykis per szi lai
ka.

Daugiausia darbininku pa
leido automobiliu fabrikai De
troit mieste. Ant ukiu, farmu 
daug mažiau perkasi, kurios 
užima darbininku vietas.

Dabar musu kraszte randasi 
apie du milijonai szeszi szimta 
tukstancziu darbininku be 
darbo.

Bet tie skaieziai nėra jau to
kie baisus, kai prisiminsime 
kad jie sudaro tik biski dau
giau kaip treczia nuoszimti 
visu darbininku.

Karaliszkas
Paveikslas

BOMBNESZIS
SUDUŽO

4 Žuvo Nelaimėje
HAVESTEAD, FLORIDA. 

—Keturi lakūnai žuvo, kai ju 
B-47 Stratojet bombneszis nu
krito, sudužo -ir sudege, pasi- 
keliar.t už Havestead aerodra- 
no, Floridoje.

Žuvusieji buvo trisdeszimtsI 
asztuoniu metu amžiaus Kapi
tonas Thomas C. Thomman isz 
Havestead, kurio tėvai gyve
na in Trenton, New Jersey.

Kitu žuvusiu vardai nebuvo 
paskelbti, kai mes raszeme szi 
straipsneli.

BUVĘS UNIJOS 
PREZIDENTAS 
BECK INTARTAS

_____
WASHINGTON, D. C.—

Senato Komisija sako kad 
Teamsters Unijos sanskaitos 
priparodina kad buvęs pirmi
ninkas Dave Beck visokias 
suktybes pavartuojo kad tos 
unijos delegatai iszrinktu pir
mininku James R. Hoffa.

Szita intarima pirmiausiai 
paskelbė Senatorius John L. 
McClellan, Demokratas isz Ar 
kansas valstijos. Jis yra pir
mininkas tos komisijos kuri 
dabar tiria daug Unijų sukty
bes.

Jis sako kad neužteks kad 
tas Dave Beck bus paszauktas 
pasiaiszkinti Senato komisijai 
bet kad ežia jau ir teismo rei
kalas.

Keli advokatai sako kad 
daug tos Teamsters Unijos 
Delegatu teipgi gali būti pa-' 
traukti in teismą, jeigu jie ne- j 
buvo teisetinai savo nariu isz- 
rinkti dalyvauti tame seime ir 
tuose rinkimuose.

Senatorius McClellan sako

Laiszkas Isz Sibiro
A. Bacevicziene, La Porte, 

Ind., gavo laiszka isz .Sibiro, 
kuriame gerai pavaizduoja 
tenaitiniu gyventoju padėti.

Sveiki Mieli sesut ir szvoge- 
ris:

Laiszka, raszyta 28 Balan
džio gavom Gegužio 15 diena. 
Dėkojam už gerus linkėjimus 
ir gerus norus .mums padėt. 
Džiaugiamės, kad su pavasa
riu sveikata stiprėja. Pavasa
ryje toks gaivinantis oras, kad 
ir be vaistu žmoguspagyji ir 
sustipreji, o ypacz gyvenant 
prie tokiu miszku kaip ežia. 
Lietuvoje tokiu miszku nėra. 
Pavyzdžiui: kedro, pichto, 
listvinco ir daug kitu medžiu, 
kuriu ir pavadinimu nežinau. 
Kaip pavasaryje pradeda 
sprogoti ir žydėti, tai toks ma
lonus kvapas ir kartu stiprus, 
kad net galva svaigsta. Vė
liaus pradeda miszke žydėti 
invairios gėlės, labai gražios, 
invairiu spalvų ir žydi viena 
paskui kita, per visa vasara, j 
taip ir nesinori iszeiti isz 
miszko. Tik bloga, kad szil- 
toms ir tykioms dienoms rei
kia pasidengti veidą aszuti- 
niu tinkleliu, ir apsimauti 
pirsztines, kad apsisaugoti 
nuo uodu ir muselių, kuriu 
yra daug miszkuose.

Futra, kuria man atsiuntej, 
labai gražiai atrodo ir man už 
ja pasiūlė mainyt ant karves, 
ar tiek vertes pinigo duoda. 
Asz jos neparduosiu ir kaip 
man nereikes, liks dukterims. 
Per szalczius ja neszioti ne
tinka, nes turi apsimauti va
tines, ar skurines kelnes, vai
lokus iki keliu, tai puosznus 
žaketas netinka.

jus atszilti juo pasidabinu. 
Prie jo dar pasisiuvau, isz ta- 
atsiusto audeklo, suknele ir ta 
szilta skarele, labai tiko man 
per visa Gegužio menesi.

Sziemet szaltas pavasaris, 
Gegužio 18-19 dar snigo, nors 
tuoj ir isztirpo, tai vasara bus 
dar trumpesne. Vasaros lai
ku reikia pasiszienauti del 
septynių menesiu karvei pa- 
szaro, prisikirsti malku žie
mai, tai darbas darba veja. 
Malkos nebrangios, bet jas su
kapoti, atvežti ima laiko. Žie
ma, kaip lauke siekia iki 50 
laipsniu szalczio, mes stuboj 
20-25 szilumos. Sunaus maži 
vaikai ir mes seniai turim tu
rėti sziltai.

Per szauczius mažai kur isz- 
einam tik radijo klausom.

Atszilus einam in kina, ku
ris netoli mus, arba in: kliuba, 
kuriame duoda paskaitas in- 
vairiais klausimais. Jaunimas 
turi dudu orkiestra, pianiną, 
jie dažnai rengia szokius.

Kartais atvažiuoja isz to- 
liaus teatro artistai, gražiai 
suvaiždina. Jaunimui yra 
sporto aikszte, kur po darbo 
sueje važinėja motorcyklais, 
jie gali praleisti gražiai ir 
linksmai laika.

Stepute, Lietuvoj, iszmoki- 
no du sūnūs inžinieriais. Tai 
gražus ir rimti berniukai. Prie 
senos valdžios nebūt instengus 
isz savo ūkio juos iszmokslin-
ti. Gaila, kad ji nesveikuoja. 
Bet dar ne sena, tai pasigydys 
dabar gydytis niekas nekai
nuoja, nors reiktu operacija 
daryt ir gulėt ligoninėj. Jei- 

; gu daktarai sprendžia, kad
Tik prade- reikia pasiust in kurortus, tai

Kareivis Girard Vis Teisinasi

Nauja Mada

Szitaip žmogus, (ar kad ir 
žmona) iszrodys, kai musu 
eroplanai ar rakietos pa
sieks devynios deszimts pen 
kiu myliu augsztybes pa
dangėse. Szitas siutas, dra
bužiai sveria, apie penkios 
deszimts svaru ir apsaugos 
žmogų nuo szalczio ir kar- 
szczio, jeigu jam pasiseks 
taip augsztai pakilti.

Ima apie deszimts minu
osiu szitaip apsirengti ir 
dar Pgiau nusirengti. Kai 
kurie lakūnai sako kad czia 
ne baikos, kad ne baikos, 
kad ne už Pgo bus galima 
kad ir augszcziau negu de
vynios deszimts penkias my 
lias nuo žemes pakilti.

Kruszczevas, kalbėdamas su I 
“New York Times” laikrasz-į 
tininku buvo jam pasakęs kad ; 
Amerika n ori sukurstyti ir su- 
buntavoti Turkija priesz Sy- 
rija. Jis intare Amerikos Sek
retorių John Foster Dulles sa
kydamas kad musu Sekreto-i

■ SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!

Anglijos Karaliene Elz
bieta Antroji ir jos vyras 
Karalaitis .Philip ežia stovi 
Buckingham palociuje, kai 
laikrasztininkai nutraukė 
ju paveiksią, kuris bus visu 
Amerikos laikraszcziu var
iuojamas kai jiedu ežia in 
Vaszingtona atsilankys.

Anglijos Karaliene ir jos 
vyras atskrido in Ottawa, 
Kanada, Sukatoj, Spalio 12- 
ta diena, 4:21 valanda po 
piet.

kad kai jo komisija pareikala- ■ 
vo tos unijos sanskaitu knygas 
daug tu sanskaitu staiga din
go. Toliau Senatorius McClell
an sako kad jis gerai žino ir 
gali priparodinti kad buvęs 
Teamsters Unijos Pirminin
kas Dave Beck buvo insakes 
tos unijos virszininkams visai 
tvarka sulyg jo insakymu.

Senatorius McClellan sako: 
“Be buvusia pirmininko Dave 
Beck insikiszimo ir grasinimo ■ 
Hoffa nebutu laimėjęs tuos i 

į rinkimus.”
Hoffa buvo triukszmingai 

Į iszrinktas Teamsters Unijos 
Pirmininku, in Miami Beach, 
Floridoje, per tos Unijos De
legatu Seimą. Senato komisi
ja sako kad daugiau negu pu
se tu delegatu buvo neteiseti- 
nai paskirti ir tenai pasiunsti 
insakymu balsuoti už Hoffa.

Po balsavimu visi rasztai ir 
visi tu rinkimu skaitliavimai 

i buvo in gurbą numesti ir sude 
ginti. Teamsters Unix's virsz- 
ininkai pasiaiszkino kad vie
na tarnaite taip per klaida bu
vo padariusi ir paskui ji pasi

kasa Ant 4 Puslapio)

ten siunezia ir viskuom aprū
pina veltui.

Pas mus sandeliai prikrauti 
maisto ir pramones dalyku. 
Yra audiniu apsiavimu, ir gė
rimu.. Žodžiu visko privežta. 
Kurioj szeimynoj yra keli sti
prus darbininkai, tai puikiai 
gyvena. Mudu jau nedarbingi 
tai asz pridaboju marezios vai 
kus, kai ji daržus apžiūri, pa
sodina bulviu.

Klausi ka asz norecziau gau
ti? Tai pasakysiu, kad seniai 
svajojau irsigyti be rankovių, 
apaczioje palto, kailiniukus ir 
palta, *g ūmini, ar brezentini 
apsisaugoti nuo lietaus ir dul
kiu. Jeigu tau nesusidarytu 
daug iszlaidu, tai but didelis 
aeziu.

B. Stoczkiene,
Momotovo miestas, 

Kazaczinsko rajonas.
<<TT >>

Pirkite U. S. Bonus

Kareivis William Girard 
intartas už nuszovima vie
nos Japones ant armijos 
lauko, vis ginasi ir sako 
kad jis tuo laiku ėjo sargy
bos pareigas, kai ta mote- 
riszke atėjo pasirinkti tusz- 
cziu kulku. Jis sako kad jis 
ja ir kelias kitas Japones 
kelis sykius perspėjo ir 
joms sake pasitraukti. Kai

jos jo nepaklausė tai jis vie
na szuvi paleido jas tik isz- 
gazdinti, bet kulka atsimu- 
sze in ka tenai ir pataikė in 
ta moteriszke.

Czia, jis iszeina isz teismo 
kambaru in Maebashi. Ant 
jo deszines yra Major Stan
ley F. Levin, jojo advoka
tas ir patarėjas.

o o □ 1 Platinkit “Saule”
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Kas Girdėt
Ana diena Prez. Eisenhowe

ris, per radija ir per televizi
ja stengies© aiszkintis žmo
nėms, ir asmeniszkai atsake 
laikrasztininkams in ju klau
sinius, kaslink Sovietu Rusi
jos pažangos su savo ot dirbti
niu menuliu, kuri jie paleido 
in dausas, pirm negu mes su
spėjome savo toki dirbtini me
nuli ipabudavoti. ’

1 • • ■ 1
Prez. Eisenhoweris aiszki- 

110 kad ta Sovietu pažanga vi- 
siszkai nieko nebereiszkia 
kaslink kariszku ginklu, kad 
tai tik mokslincziu klausimas 
ir nieko bendra nebeturi su 
kariszkais ginklais.

Bet jis turėjo prisipažinti 
kad Sovietai dabar turi geres
nes rakietas iszszauti ini dau
sas toki dirbtini menuli, negu 
mes.

Jis toliau prisipažino kad 
Amerikiecziai moksliuicziai 
butu galeje pirm Sovietu Ru
sijos toki dirbtini menuli pa
leisti, jeigu tos trys musu kar 
riszkos szakos, Armija, Laivy
nas ir Lakūnu Sztabas ne’butu 
tarpu saives susipeszes, ir jei
gu musu fabrikantai ir bago- 
cziai nebūtu insikisze.

Mes nežinome kiek ir ka tai 
reiszkia tokis dirbtinis menu
lis ^aslink kariszku, apsigink
lavimo' jiegu, bet politiniu, 
dipliomatiniu žvilgsniu žiū
rint, ežia Sovietai sudarė bai
siai gera sau propaganda, pri- 
parodindami kad ju mokslin- 
cziai kur kas mokintęsni už 
Amerikieczius mokslinczius.

Prez. Eisenhoweris žodžiais 
taip nepasake, bet isz visko 
buvo aiszku, kad jis prisipaži
no kad musu valdžia baisia, 
klaida buvo padariusi per An
tra Pasaulini Kara, kai ji lei
do Sovietams suimti tiek daug 
Vokiecziu mokslincziu, kurie 
dabar Sovietu laboratorijose 
dirba ir yra, pagaminę ne tik 
dirbtini menuli, bet ir daug 
geresniu ir baisesniu ginklu 
negu musu mokslincziai.

Karo pabaigoje daug tu Vo- 
Vokietijos mokslincziu prasze- 
si saugios vietos isz Amerikos 
valdžios, bet negavo. Tada. So
vietai visus juos pasiėmė ir 
dabar jie Sovietams, dirba.

" ' • • '
La ik ra szt i i ii nk ai užk 1 a u s e 

Eisenliowerio ar musu valdžia 
nera.per mažai ipnigu pasky
rusi togiems tardinimams ir 
tokiam darbui ant tu nauju 
ginklu ir iszradimu. Jie Eisen- 
howerio paklausė kaip musu 
pinigu paskyrimas tokiam 
darbui lyginasi su Sovietu isz- 
laidoms tiems darbams. Jis 
piktai atkirto kad jis jokiu 
prilyginimu nedaro ir nebeda
rys. Jis jiems pasakė kad nei 
jis pats nei jie nėra tokio 
mokslo kad galėtu klausti ar 
intarti ka musu mokslincziai 
daro.

Bet nežiūrint kaip Eisenho
weris teisinosi, kaip jis. aisz- 
Kiuiosi, visiems I uvo aiszku 
■]:ad pats Eisenhoweris \ ra 
musu mokslincziais nusivylė-; 
ir 'Sovietui! pažanga susirūpi
nės-.

Ir ant kito klausimo Eisen-

Pypkes Durnai

Ergeliai
Ergeliai žmogų nuvargina 

ir tankiause numarina,
Bet, ilgai tas žmogus

gyvens,
Katras ergeliu neturės.
Bet kas ju sziandien

neturi?

howeris nūkentejo. Nors be
veik visi sutiko kad jis turėjo 
inisikiszti in ta juoduku klau
sima. in Little Rock High 
School in Arkansas, bet net ir 
jo artimiausieji draugai ir pa
tarėjai prisipažinsta 'kad jam 
ne ant gero iszejo. Kai jis pa
siuntė valdžios vaiska in Ar
kansas, jis atstume nuo saves 
ir nuo Republikonu partijos 
visus politikierius ir vadus 
pietinėse valstijose. Ir tai di
delis nuostolis visai Republi
konu partijai.

- • •

Kelios valstijos dabar sten
giasi invest i bylas kad -jeigu 
kada nors valdžia pasiims 
vaiska prie mokyklų, kad Gu
bernatorius butu ingaliotas 
tas mokyklas uždaryti ir mo
kinius in kitas mokyklas pa- 
siunsti, bet juoduku ncinsi- 
leisti.

Vladas Mingela, isz Detroit, 
Michigan kreipiasi iir mus su 
praszymų žinių apie a.a. Kuni
gą Antana Miluką.

Jis mums raszo: “Kum An
tanas Milukas, gyvas būda
mas turėjo ne tik savo gausia 
•biblotika, bet ir nemaža archy 
va, kuriame buvo gausios me
džiagos isz “Auszros” laiku.

Ta archyvą maezius teigi= 
mu, (jis toliau raszo) jame bu
vo beveik visu auszrininku 
nuotraukos, ju laiszkai ir 
rankraszcziai, 'be to, Kunigo 
Miluko užraszai isz invairiau- 
siu Amerikos Lietuviu gyve
nimo srycziu.

Kunigui Antanui Milukui 
įnirus, tas archyvas, esą, nėra 
dingės, bet tik perejo in kitu 
žmonių rankas, betgi dabarti
nio savininko pavarde ir gyve
namoji vieta niekam nėra ži
noma.

(Jis toliau raszo) Ruoszda- 
masis iszleisti Kunigo Miluko 
monografija, norecziau joje 
paskelbti ir dabartinio archy
vo savininko adresa ir pavar
de. Juk tai labai svarbu. Gal 
but, kada nors bus raszoma 
Lietuviu tautos kultūros isto
rija, o minėtame archyve auto
rius galėtu rasti tikrai vertin
gos — gausios medžiagos.

Be to, raszomajai Kunigo 
Miluko rųonografijai, trūksta 
autentiszkos, patikrintos me
džiagos; labai praszau visu, 
kurie turi Kunigo Miluko fo
tografija,, laiszku ir kita to
kios vertingos medžiagos ne
leisti supelėti, sunykti, bet tu
rima medžiaga perleisti arba 
paskolinti man. Jieszkau taip 
pat 'Shenandoah leista, laik- 
raszti, “Garsas Amerikos Lie
tuviu’’, bent viena egzmeplio- 
riu. Man svarbu gauti 1898 
metu pradėta, leisti “Dirva”. 
Man reikalingas 19J3 metu 
leistas žurnalas “Dirva-Žiny- 
nas.”

Gal kas turi “Žvaigždes” 
komplektu ? Padekite surasti 

Kum Miluko Anglu kalba isz- 
versta Kunigo A. Jusaiczio 
Lietuvos istorija, (History of 
th(T Lithuanian Nation.)

Jis prižada kad del sanlygu 
susitars. Jo antraszas, Vladas 
Mingela 133 E. Parkhurst PI., 
Detroit 3, Michigan.

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

Neiszsižadek Motinos 
Savo

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

u a i vėlybu vakaru galima, 
czion matyti daug susirinku
siu ubagu ir ubagiszku szei- 
mynu. Vienus gulinezius ant 
grindų ipaszalije pasiklojusius 
po szonu savo apsivilkimus, o 
vietoje pagalviu pasidėjusius 
krepszius, kitus, sedinezius 
prie peeziaus rukanezius pyp
kes, treczius gerenezius degti
ne, arba 'bare neziu sius; ten vėl 
boba skalaujanczia savo rižus 
idant ant ryt turėtu kuom 
szvariau apsivilkt einant ant 
atlaidų arba veikenczia ka ki
to. Tokis tai gyvenimas uba
gu. Sziandien vienok buvo už
eiga tuszczia, ubagai matomai 
buvo kur nueja toliaus ant at
laidų, o gal nekurie nusidavė 
ant naktinio naudingesnio už
darbio. Savininke už baro 
snaude, lajine žvake kiekinėm 
užimdijusem liktoriukije ma
žai paszviesdama karezamini 
kainlbari.

Po tuszczįa šluba sukinosi 
szokdama ir dainuodama ko
kia tai boba, apsisupusi didele 
skylėta purvina paklode, isz 
po kurios matyt buvo veidas 
kūdikio. Veidas moteres buvo 
raudonas, akys baltos, mato
mai per virsz jau buvo užsi
traukusi.

— Hei! Paszauke ir vėl 
apsisuko. kelis kartus po stu- 
ba.

Kūdikis pradėjo verkt.
— Ar tu netylėsi! Tarė ir 

pradėjo supti ir kratė mažiule- 
li kad nutildint, bet kūdikis 
tuom labiaus verke. Gal tu 
bamle gersi sznapso, ka? Hei, 
szinkarka duokite-gi sznapso!

— Neduosiu, atsake szin- 
korka pabudus.

— • Bet-gi ne del manes, tik 
die kūdikio, ka reke.

— Ne zaunik, kažin- ka, 
girtuokle, kūdikis dar valgyt 
nemoka, o tu jau nori pratint 
prie girtuoklysties!

Matote asz, o kas tai 
blogo? Duokite, duokite!

— Neduosiu, nes asz’ nusi
dėtai! priešą Dieva, duodant 
kūdikiui.

—■ Na tai duokit del ma
nes!

— Užmokėk pirmiau, ka 
kalta esi, o paskui prasz’yk.

— Juk' ateis Pranas, tai 
jums iki skatikui užmokės.

—■ O kas gali „žinot, ar at
eis ar ne? Jeigu vaikinas turė
tu protą, tai senei jau mestu 
viską ir eitu san iii svietą, o 
-au užsitarnavęs gražiai pasi
rėdytu ir viską, ir vargo tokio 
uekenstu, o dabar ka jis bied- 
nas surenka, tai tu jam prage
ri atėmus.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... |

Viesz. Jėzaus ir ■
: Motinos Szvencz. i
Į Sapnas Motinos Szven- J 
[ cziausios, mieganezios Į 
J ant kalno Alyvų, žemei '
[ Batanijos, bažnyczioj
> Szv. Mykolo Arkaniuolo.

— 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.

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

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

siszkai sausas, bet matomai 
buvo pasiraitojas dėlto, kad 
smagiau butu eitu. Ndrint bu
vo visiszkai nuilsės, ka galima 
buvo matyti ant jo veido-, vie
nok ne sumažino žingsnio nei 
ne susilaikinejo idant pasilsė
ti nor truputi. Taje gale, kuri 
\ ijo varginga apiply'szusi vai
kinuka ir privestinojo prie 
skubaus eimo, buvo noras ki
tokio gyvenimo, troszkimas 
isztrukti isz nagu nemiclaszir- 
dingai kankinanezio vargo. 
Kaip-gi vienok pabėgti nuo jo 
ir kurgi atras laimingesni li
kimą ?!

To jis pats nežinojo, ir no 
painanste, kur tos laimes tur 
sujieszkot ? Bego jis, vienok 
be jokio mierio, kad tik jįiri- 
szakin, kad tik toliaus nuo tos 
vietos, kur lig sziol gyvenda-. 
mas konto vai'ga, idant pasi
slėpt nuo visu tu, kurie ji pa
žinojo ir girdėjo jo ubagisz- 
kus praszymus paszelpos.

Kada pralenkęs jau buvo 
Belen u kalnus, susilaikė ant 
valandėlės, nusiszluosfe pra
kaitą nuo apdulkėjusio veido, 
per kuri jau upelukais tekejo; 
kvėpavo skabei ir sunkei, ko
jos nusilpo jam, jog pamėgi
nės eit toliaus, nebegalejo, 
dėlto atsisėdo ant krantelio 
prie kelio ir pirmu kartu pa
žiurėjo atsigryžes in ta szali 
kuria apleido. Rytmetines sau
le^ spinduliai apszvietinejo 
boksztus Kriokavus 'bažny- 
cziai, kuriu auksuoti kryžiai 
aiszkiai blizgėjo. Klonije per 
lankas tekejo iszsisukinedama 
plati mėlyna upe Villa; girdė
jo graudus 'balsus varpu szau- 
keneziu isztikimuosius tarnus 
Vieszpaties ant maldos ir 
klausinio ankstybu Szv. Mi- 
sziu. Vaikinas užsižypsojo 
prisiklausinedamas dar priek 
tam cziulbejimam paukszcziu 
ypatingai vitureliu, kurie pa- 
sikeline-dajui augsztai, augsz- 
tai czirindami savo meileis 
baisėtais, busent dekavodami 
Sutvertoji!! uždaviniu giedros 
dienos. Dar niekados jam svie
tas nepasirodė taip gražiu, ra
ganai! jan-eziu, kaip sziandien; 
duszioje jo pabudo instabids 
ar bodėtis liust, ar džiaugtis, 
jauslos nežinojo ar turi verkti 
ar melsti!

— TOLIAUS BUS —

— Ne gundykit man vai
kino ir ne pakurstinekit, pa
szauke boba pabūgus.

— Jau ji kas kitas gal pa
mokino, jeigu teip ilgai nepa
reina, nes jau po deszimtai.

— Ej! Ne szneketumete 
nieku, atsiliepe boba, kuria 
nepribuvimas sūnaus ant tik
ro pradėjo nepakajint.

Tame atsidaro karęziamos 
durys ir ineina Pranukas.

Sztai yra mano szimtai tuk- 
staneziu, mano milijonai! Pa
szauke ubage, ir mėtėsi prie 
vaikinuko, glostydama ir gla
monėdama. Kvapas degtines 
musze vaikinui in uosi, jog ne
galėdamas daturet to, atsi
traukė, piimu kartu pasirodė 
jam motina nemiela ir gėdijo
si jos.

— Na ir ka, ar surinkai 
kiek nors?! Duok, duok, nes 
matai tavo motina nieko- ne- 
papelne sziandien, jeigu ne tu, 
tai badu, parsieitu stipti!

Pranukas iszeme sauje 
smulkiu pinigėliu isz kisze- 
niaus ir supylė motinai in pa- 
klodia.

—t Te tai motina! Tarė 
svarbei ir gairsei Prana*, bet 

rapinkites, idant gak-tunictc 
misti, o tiek negert, nes asz 
daugiau jau neubagausiu ir ne 
žinau ar galėsiu szelpt jus!

— Ka? Ka? Paszauke mo
tina. Duoczia asz tau, u-hm!, 
Matai tu, ji niūrėjo boba ma
žai jau paisydama apie ’vaiki
na ir nesiklausdama, ar jis 
pavalgias, ar ne. Priėjus prie 
szinkarkos, tarė:

— Na, ka? Dabar jau duo
site sznapso, ka?! Ir pabarsz- 
kino su kumszczia in stala su 
iszkelme nes saujoje skambė
jo pinigai.

Isztrauke visa puskvatier- 
ki; tuojaus pamirszo apie vis
ką, apart szokio ii’ dainavimo, 
o kad kūdikis dare jai persz- 
kadas, paguldė ant purvinu 
grindų metus paklode.

Pranukas su pasigailėjimu 
žiurėjo ant motinos, po tam 
gilei užsimanste ir sėdėjo mal- 
szei nepasijudinaneziai per 
valanda. Pagaliaus gilus atsi
dūsėjimas pertrauke jam tais 
mintys, pasikėlė nuo suolo, 
ant kurio sėdėjo, priėjo prie 
mažos sesutes atsisėdo ant 
grinda ir pabueziaves ja, atsi
gulė szale jos, nei nenusiren- 
gias, idant pasilsėt.

Ant rytojaus anksti, pasikė
lė nuo kieto- guolio, užsidėjo 
ant galvos kepuria, pratrine 
su rankove akis ir iszejo isz 
karezemos in kuria jau dau
giau pegryžo!

III.
Keliu einancziii szale upes 

Vislos Be'anus, matome sku
binanti vaikinuka apipleszusi, 
basa -] rasi raitojusi auksztai 
kelnaites norint kėlės buvo- vi-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygai isx 
szito Katalogo'

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smeft; 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 nema
no. 58 pas., 20c.

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; Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 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 
ylerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.l45~A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c. ,

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktų 
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, 2()c.

No.15.5—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-

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus 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.

lapių. 20c.
No. 158—A p i e Kapitonai 

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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta 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;tKokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

180 Vs—Kvitu Knygute 
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. 35o.

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybcs. 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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadet! 
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., - H. S. M

___L



Neiszsižadek Motinos Savo

" SAtttJ " MAHANOY GTTY, PA.

Žentelis Sarmatinosi ju ir Ne
norėjo Priimt Po Savo 

Pastogia

JEIGU kas kada buvo Krio
kavę, tas galėjo matyt i bū

reli apdriskusiu basu, purvinu 
vaiku ubagaujaneziu po ulyL 
czes miesto. Veikiause galima 
juos pamatyti ant akmeniniu 
trotuaru vendaincziu nuo baž- 
nyczios Szvcncziaušios. Panos 
Marijos prie Krisztot'eru.

Kuopinasi jie teippat ir 
priesz namus publicznus ii) 
kur daug ponu ir virsziirinku 
atsilanko, o nuo kuriu iszmel- 
dineje skatiku, paszialpos. Ne- 
pamirszta teipo-gi stovėti prie 
duru cukriniu krautuvių, kur 
iszsidirbineje szaklyti cukrui 
ir sodos, ir kur teippat atsilan
ko daug ponu ir poniu, idant 
atsivedyt ledais ir sudrutint 
savo pajėgas nusilpnytas va- 
sarinais karsztai spindulais 
saules. Kas keli metai maino
si gentkartos mažu ubagu; pa
augusio pameta ubagavima po 
ulyczias, o imasi prie kitokiu 
uždarbiu, griebėsi prie vertel- 
gvfecziu ir amatu. Žmones isz- 
einantie isz cukrines, arba in 
t e n-g i t nejaus liekasi apsiaubi 
per buri mažu ubagu, kurie 
isztraukia rankas, praszo pa- 
szelpos, stumdosi vienas kita 
kabinasi už skvernu žmonėmis 
ir nepraleis nieko, turi jiems 
numest nior viena; graszi. La
bai juokinga scena galima re
gėti, kada kas tyczioms nume
ta kur net ant vidurio ulyczias 
skatiką, idant atstumt nuo sa
ves dagrisanezius apdriskelius 
puolasi tuomet visi kaip padu- 
kia prie piningclio, stumdosi, 
reke keikiasi, peszasi, ne kar
ta ir pusėtinai susikulia in ak
meniu kad tik nutvert skati
ką.

Bet czion nieks neprivalo 
juoktis žiūrint ant tu vargszu, 
o apsiverktu, matant tokius 
vaikus, kurie jau apkaisti gė
dos ne moka, nes jie jau jo
kios gėdos daugiau nežino, 
kaip tik tai, kaip reike melsti 
pas'zelpos, kaip prigaut žmo
nes ir tam paiiasziu dalyku; 
pleszia tyczioms savo drabu
žius, kuriuos apturi nuo mie- 
laszirdingu, idant galėtu tuom 
pažadinti jausla mielaszirdys- 
tes žmonose. Kokia-gi ateitis 
tu mažu prigaviku? Kada jau 
per didelis ubagaut po uly-

- B - CELA
< arba pradžia !

SKAITYMO
I; ...ir... ■;

RASZYMO
;į 64 pus. Did. 5x7 col.■:
i; Dabar Po 25c. ;j
!• Saule Publishing Co.,
J Mahanoy City, Pa., U.S.A. 

ežias, tada ima gurbeli su val
sais ir valkiojosi po namus ir 
ulyczias, pardavinėdamas, o 
vakara. is mokiniasi kitokio 
amato, kuris pirmiaus ar vė
liaus suteikė ja,m priglauda 
kalinyje. Valkata, ulyczinis 
pirklys, vedantis pirklysta 
vaisais, deszrialninkas, toliaus 
Vįigis, ant galo ubagas, sztai 
szitokįe kolei gyvenimo tu 
žmonių, vargszu. Linksma, 
mums žiūrėti ne karta ant tu 
ulyczios sunu. ant tu vargszu, 
kaip jie iszidarineje saivo szpo- 
sus; duodame nekarta skatiką 
idant prisižvelgt in ju peszty'-

Badai Mayville miestelyje 
ana diena, 

‘Girdėjau kad tai pedes 
dienoje, 

Keli gerai gnzutes užsitraukė 
Namo kaip žąsys trauke, 

Taigi, gere per diena, 
Gere ir Nedėliojo, 
Visi apsiterlioja, 
Ir apsiseiliojai, 

Tai tau musu tautiecziai, 
O ‘badai yra geri katalikai, 
Net ant rytojaus a|psižiuri, 

Kai]) jau visai pinigu 
neturi, 

O da pedes dienoje.
Kokia tai' valkata: 

atsibaladojo, 
Isz kito miestelio, 

Mane ar nesuras koki 
tai nebago.

Žinoma kad kvailiu 
niekur ne stokus, 

Ba ko'žnas duoslus 
pijokas, 

Kaip pamato mergina, 
Atiduoda jai paskutini 

pinigą, 
O jus bei'bokai 

Kvaili avinukai.* * *
Nekurios musu morgicos 
Eina menulio jieszkoti, 

Su žaliablekais per naktį 
saboti, 

O tai vis musu Lietuvaites, 
Neiszmano mergaites, 

Ana vakara szale parko 
l ėjau,

Mat 'žinueziu sznipinejau, 
Prie parko pasukau, 

Nuo dyvu nusistebėjau, 
Lietuvaite su žaliaiblakiu 

1 stovėjo, 
t) manes visai nesitikėjo, 
Szirdeles net suklikau, 

Tu szalį ipaiszokau, 
Porele szoko kaip isz 

karszto vandens, 
Taja Lietuvaite tuoj 

pažinau, 
Ba daugeli kartu 

maeziau, 
Varda josios ir žinau, 

Bet ant kito- laiko 
palaikau, 

Žinonm kad tas dėjosi 
Szenadoryje, 

'Prie parko, rojuj.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima; 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa 

nes ii' matyti pasididžiavimą 
ir- džiaugsima to, kuriam pasi
sekė taji “skatiką” nuttverti, 
bet ar paiteminame apie tai, ar 
per ta davima mes darome ger- 
darystia ar tas yrai del musu 
nuopelnu, ar suvis ne? Teip, 
ne! Ne yra tas davimas nuopel
nu del musu tiejei vargszai 
reikalauje suvis kitos paszel- 
pos.

Tarpe tokios gaujos ulyczi- 
niu valkatų arba ubagu sedin- 
cziu po duromis cukrines 
krautuves radosi teipos-gi ne
didelis vaikais su szviesei gel
tonais plaukais susigarbinia- 
rusais ant sprando nuo nekir- 
pinio.

Veidas buvo apdegintas 
spindulais saules nenupraus- 
tas bet patogus, o ypatingai 
dailino dideles mėlynos akys 
spingso jenezios isz po juodu 
blakstienų. Patogus veidelis 
mažo vargszo užeminejo pra
eigas ir sunku buvo prieszin- 
tis praszymams ubagėlio, ku
ris užbeginedamas isz visu 
szaliu kaip szunytis gerinosi ir 
savo tom raganaujeneziom 
akimis, žadino pasigailejima 
žmonose; taii-gi ir pusėtinai 
skatiku treczioku penktuku ir 
deszimtuku surinkdavo, kas 
kituose jo sandrauguose žadi
no pavydu ir neapykanta prie 
mažo Prano Nemylėjo jie jo, 
ir noringai pasirūpintu atker- 
szinti jam kumszczimo in 
sprandą, jeigu nebaugintusi 
gaut nuo jo dvigubai, tiek nes 
jis tarp ju visu 'buvo stipriau
siu ir tarp ju visu Daeitinejo 
jis-gi jau prie tu jo sandrau
gai, kad tik gtreiki uždarbi, o 
imtis prie ko kito, ko lauke su 
didžiausiu geismu metu kada 
reikėjo jam mesti toeziau atsi
skirt galėtu nuo jo. Valanda 
toji pagaliaus prisiartino. Sto 
josi tas sekaneziu budu.

Vienkart po pusiaudieniai, 
kada būrys maižu ubagu, nega
lėdami kerszto iszpildyt giliu- 
kningam Pranui kumszcziom 
kerszino jam nor tuom kad isz 
maustojo visokius biauriau- 
riausius žodžius ir plūdo, bet 
jis nieko' ne vienam nesake, 
norint, jeigu katas areziau bu
tu prie jo Iprisiartinias pažintu 
smarkuma jo kumszczios. Ta
me praeitinėje trotuarais keli 
studentai, arba mokintinei isz 
mokslaines ir juokdamiesi 
žiurėjo in ulyczes augintinius.; 
Pranas tarp ju pažino sunu 
mažesnio pirkliaus Kriokavus 
prie kurio seiliaus jo motina 
gyveno. O v

— Juozuk! Paszauke Pra
nas pradžiugęs, paimirszdamas 
apie savo prieszus ir jau nei 
negirdėdamas ju plūdimu.

Vienas isz mokintiniu atsi- 
gryžo ir pažiurėjo ant varg
szo, pažvelgė su paniekinimu, 
nes buvo užtrustintas atsilie
pimu in ji ubagiszkai kuris 
dar dry so pavadinti jo vardu,

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

ir nuėjo sau toliaus.
— Matai, da kokiu ponu 

save nuduoda! Busent manes 
suvis nei ne pažinta! Szauke 

^ubagutis, stengdamasis dar 
iszjuokt ir paszandyt isz savo 
senoviszko sandraugo, kuris 
dabartės ne nori ne užsznekiii- 
ti j°'-

Vienok sziandien jam suvis 
nesiseke tas: balsas staiga! nu
silpo, akyse pasidarė tamsu ir 
toje valandoje jau matome ji 
nuliudusi ir giliai užsimaus- 
tes.

Būdami abudu mažais vai
kais, abudu drauge žaidesi ir 
bėgiojo, sziandien jau didelis 
skirtumas stovi tarp juodvie- 
ju, nes jis randasi taip gaujos 
ulycziniu valkatų, su kureis 
batis pesztis nuolatos turi, o 
priek tam ubagaut ir melst 
nuo žmonių paszelpos vaiksz- 
czioti apiplyszusiu skarmaluo
se, o anas gražiai ]iasiredias 
/Iraugysteje poniszku vaiku 
su knygom po pažaste, atšilau-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybt 
Suspausta; Robertas Velnias, 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius *iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa. 
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ko iii mokykla, yra paguodom 
tas nuo' ’žmonių, nes jie da- 
grysta niekam savo praszy- 
mais, kaip jis; nereikalauje 
baugintis policijantu ir degti 
per 'diena aut karsztos saules, 
arba szalti ant szalczio. Tos 
mintys smarkiai lig žaibas 
perbėgo per jo galva ir baisiai 
liūdna jam pasidarė.

Lig sziam laikui lyginosi su 
kitais ubagais ir valkatom 
ulyczes miesto, ne mate jokio 
skirtumo' tarp saves o- ju, bet 
sziandien sulyginąs savo gy
venimą su gyvenimu savo' se
no sandraugo, suprato', kaip 
labai atsilikęs nuo ano ir kai]) 
eženiai stovi, krutinėjo jo pa
budo' jausla saumylistes ir 
guodones 'žmoniszkos pasidarė 
didele geda. Atsikreipė iii sie
na muro ir szluostės! su ran
kove akis, nes pasidarė jam 
graudu.

Ifažadino ji isz to giliaus už- 
simanstinimo dalypstejimas 
keno tai rankos, kada atsigry- 
'žo, paregėjo policijanti, dru- 
cziai liakanti ji už apikakles. 
Ne persigando jis labai nes 
jau buvo pripratęs prie pana- 
szu 'dalyku, jau ne karta tokia 
ranka nuvijo ji nuo duru cuk
rines ir iii tamsu kambarėli su 
mažu langeliu, per kuri dar

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ii 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu i] 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ame visiems už platinima 

i “Saules,” lai visus Dievas už 
I laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste 

szviesos neinleidinejo geleži
nes krotos, idant ten pernak
votu, bet sziandien pamalistes 
apie taji tamsu smirdanti 
kambarėli magistrate, sudrė
bėjo sziandien szirdije savo> 
pajauto užsirustinima, ant tos 
raudos, kuri pakrėtė ji dru- 
cziai, sziandien pabudo jame 
geda, eii su policijantu, jau ne 
norėjo.

— Eik szian vaike! Tarė

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50^ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

rustai policijantas ir nutempei 
in magistrata.

Buvo-gi dar diena, nes vos 
treczia valanda po pusiaudie
niui; po miesto ulyczias vaik- 
szcziojo daug žmonių ir vaiki
nu, mokintiniu. Mažas ubagu- 
tis, aresztantas uždengė sau 
rankom veidą, nes negalėjo 
jau žiūrėt in žmones, žiurin- 
ezius in ji, ir ėjo sku'bei jau. ži
nomu jam keliu in magistrata, 
idant kanoveikiausei pasislep- 
te norint tamsem smirdan- 
cziam kalinije nuo svieto. 
Sziandien tik pasirodė jam, 
jog visi žiuri in ji, ir juokėsi 
isz jo.

11.
Priežastis aresztavimo Pra

no buvo toji, jog šienam pra- 
eitinejeneziam ulyiczia, kur 
tuokart buvo valkatų stotes, 
ant vieno kampo kokiam tai 
ponui tikėjosi pamesti masz- 
liuke su pinigais; nužiūrėji
mas tuojau s puolė, žinoma ant 
vaiku, valkatų; likos padary
ta krata, bet ne pas viena isz 
ju nerado' pamestu pinigu; 
vienok kiti sandraugai Prano 
apskundė ji, kerszindami jam, 
jog jis busent rado, tiktai kur 
paslėpė. Dėlto, ne kaltas Pra
nas tapo nugabentas' in. magis
trata, del tirinejimo. Pripažin
tas už nekalta, likos iszleistu 
isz kalinio vakare. Ėjo namo 
praskendes mintimis, ne ma
tydamas ne girdėdamas kas 
kur veikesi aplink ji. Paveiks
las Juozo grąžei pasirodžiusiu 
knygom po pažaste, neiszeiti- 
nejo' isz jo mintis, ir vis rodėsi 
jam akyse jo duslios. Duszial 
jame pabudo. Pranukas buvo, 
kas teisybe dar jaunu suvis, 
bet ar kas to nežino, jog pas 
vaikus iszaugusius varge ant 
ulycziu dvasia veikiau iszsi- 
ri etine jo negu pas tuos, kurie 
gyvena puikiuose namuose, 
ant kuriu darbavosi kiti, už 
kuriuos teipo-gi ir maustė ki
ti. Dvasia yra kaipo ir kūnas 
jiioni daugiau darbosios, tuom. 
veikiau sizsirietineje ir auga.

Vėlai jau sugryžo jis namo. 
Motina jo, gyveno vienoje už
eigoje. Ant kampo Magilskos 
ulyczios, žinoma tik nakezia 
turėjo ten priglauda po suo
lu. Czion ilsisi ubagai po viso* 
dieniniam ubagavimui. Daž-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu 1 sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,“ kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 

j svieto.

i
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Martinionio ir Szv. Anastaso, 
o Tautiszka Vardine. Gcliuo- 
nis. Ir ta diena: Menulio at
maina: Delczia., 1940 metuose 
Amerika painia in vaiska sep
tyniolika milijonu vyruku; 
1863m., Generolas Grant buvo 
pavesta Amerikos visa armija 
per Civilini Kara; 1786m., 
Amerikos pirmasis pinigu da
rymo fabrikos insteigtas; 1793 
m., Prancūzijos Karaliene Ma 
rie Antoinette buvo nužudyta. 
Jai galva buvo nukirsta.

— Vaikai isz Szv. Juozapo 
parapijos bus rengiami prie 
Dinnavones Sakramento, ku
ris bus jiems suteiktas, Utar- 
ninke, Spalio-Oct. 22-tra diena 
10:30 valanda ryte per Vysku
pą isz Pliiladelpliijos Diecezi
jos.

—r Ketverge pripuola Szv. 
Mairgarietos Marijos, o Tau
tiszka Vardine Gyte. Ir ta die
na: 1945 meluose mainicriu 
bosas Jolm L. Lewisas insake 
inainieriams gryžti in savo 
darbus- ir taip užbaigė strai- 
kas; 1950111., eroplano nelaimė
je Londone, 28 žmones žuvo; 
1941111., Amerikos kariszkas 
laivas “Kearney” susprog
dintas netoli nuo Icelando, 11 
jurininku žuvo; 1953111., moks- 
linczius Albert Einstein, kurio 
mokslas iszrado mums ta Ato
mine Bomba, 1933 metuose jis 
atvažiavo in Amerika isz Vo
kietijos, iszkur jis 'buvo isz- 
1 remtas. Jis apsigyveno Prin
ceton mieste New Jersey. Ein
stein pasimirė Balandžio me
nesio 18-ta diena 1955 metuo
se, jis buvo 76 metu amžiaus. 
Einstein gimė ir užaugo labai 
paprastoje ir biednoje szeiniy- 
nele. Nepaskelbe nei dienos1, 
nei vietos kada jis buvo pai- 
szarvotas ar palaidotas nes jis 
taip norėjo. Jo kūnas likos 
sudeginta pagal jo praszyma. 
1888 m., Amerika pradėjo sta
tyti pirmutini tikrai kariszka 
laiva “Maine,” Brooklyn, N. 
Y. Kai jis buvo nuskandintas 
deszimts metu po tai, prasidė
jo karas su Ispanija.

Stadium invyko Beisboles 
Rungtynes, Milwaukee Braves 
ratelis laimėjo Amerikos 
Cziamipijona del 1957 metu, 
nuo New York Yankees. Mil
waukee Braves 5, o New York 
Yankees 0. 61,207 žmonių ma
te rungtynes. Isz septynių 
rungtynių ineigos $2,475,978.- 
94.

POLICIJOS KAPI
TONO NAMAI

APVOGTI
PHILADELPHIA, PA. — 

Vagiai insilauže in policijos 
kapitono namus ir pasivogė 
pusantro szimto doleriu vertes 
žiedą ir du dvidcszimts penkių 
doleriu vertes karo bonus.

Kapitonas Roger B. Clough 
sako kad jis su savo dvejais 
vaikucziais nuėjo gulti kai jo 
žmona jau miegojo, ir tie va
giai po tam iszpjovc skyle in 
ju namu sietines duris ir inejo 
ir juos apvogė.

KALĖJIMO SARGAS 
SUIMTAS

Intartas Už 57,534 
Įlankos Vagyste

HARRISBURG, PA. —
State Industrial mokyklos 
sargas, in White Hill buvo su
imtas ir intartas už apvogimą 
First National bankos in Ma
rysville. Jis tenai gavo sep
tynis tukstanezius penkis 
szimtus dvidcszimts keturis 
dolerius.

i
Policijantai sako kad tas 

sargas ir vagis yra 51 meto 
amžiaus Norman S. Batchelor, 
isz Shiremanstown, Cumber
land apygardos.

Policijantas Alfred J. Cork- 
ran sako kad beveik visi pini
gai, iszimant trijų szimtu do
leriu, buvo surasti ir bankai 
sugražinti. Jis sako kad jis su 
kitais policijantais surado 
tuos pinigus mažame namely-

Kelione In Menuli

Szia pieszejas parodo kaip 
jis insivaizduoja iszrodins 
Lakunu Sztabo naujas in- 
taisas rakieta, kuri iszskris 
taip augsztai kad bus gali- 
nutraukti paveikslus tos 
menulio puses, kuria nieka
dos negalima nuo žemes 
matyti. Szita rakieta bus 
paleista, iszszauta isz orinio 
garo iszkelto “balioono” 
kai jis pasieks szimta tuks- 
taneziu pėdu. Tai yra dabar 
rengiama in Eniwetok At
oll.

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Petro nuo Krės., o Tautiszka 
Vardine: Rustulis. Ir ta die
na: 1781 metuose Anglijos ar
mija po Lord Cornwallis, va
dovybe, pasidavė Amerikie- 
cziams Yorktown mieste, Vir
ginijos valstijoje, o Amerikos 
revoliucija del Laisves ir Ne
priklausomybes yra baigta.

Frackville, Pa.—
Pareita, sanvaite invyko Sch- 
uylkillo pavieto Ugnagesiu 
Seimas, o Subatoj, antra va
landa po piet atsibuvo didele 
paroda ugnagesiu ir kitu daly- 
v a u anezi u d ra u gijų.

Philadelphia, Pa.—
Apie keturi tukstanicziu dar
bininku likos įpraszalinti nuo 
darbo, per Pennsylvania ‘Gele
žinkelio kompanija, isz prie
žasties blogo bizno, sako J. P. 
Newell, prezidentas tos\ kom
panijos.

New York, N. Y. —
Pareita Ketverga in Yankee

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

Price $3.00 5“"
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper

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

muose su Naciais, buvo sua- 
resztuotas ir paimtas in kalė
jimą.

Jis buvo iszsiemes apdrau- 
dos “policies” su keturioipis 
kompanijomis del dvigubo at- 
mokejimo jeigu jis netikėtai 
žutu.

Pilgrim Trust apdraudos 
kompanija Bostone, buvo pir
ma pasiteirauti apie jo “mir
ti” ir jos agentai greitai ji at
rado ir suaresztavo. Kitos trys 
apdraudos kompanijos tuo- 
jaus paskelbė kiek apdraudos 
jis buvo iszsiemes in ju kom
panijas.

Pirmos žinios apie jo “mir
ti” atėjo kai laikraszcziai pra- 
nesze kad jis nupuolė nuo sa
vo laivo kai jis rengėsi inkara 
iszmesti, Rugpjuczio 23-czia 
diena. Jo pagelbininkas teip- 
gi dingo nuo to laivo. Jis ta 
diena buvo iszsiemes ir užsi
mokėjęs penkiolika tukstan- 
cziu doleriu už apdrauda del 
szimto trisdeszimts tukstan-

je, kur tas Batchelor su savo 
žmona ir trys vaikucziais gy
vena.

Jis buvo patupdintas in ka
lėjimą kai jis negalėjo prista
tyti dvideszimts tukstaneziu 
doleriu kaucijos.

Jis stengiesi pasiaiszkinti 
kad jis ta banka apvogė nes i 
jis ligi ausu yra insiskolines, 
ir jis norėjo tas savo skolas 
atmokėti.

KARO “DIDVYRIS”
SUARESZTUOTAS

Norėjo Pasipiniguoti
Izs Insurance 
Kompanijų

SUFFOLK CO., MASS. — 
Buvęs Philadclpilietis ir laku
nu sztabo didvyris per Antra 
Pasauliui Kara, kuris savo 
žmonai buvo palikes szimta 
keturios- deszimts penkis tuks
tanezius doleriu isz apdrau
dos, insurance kompanijų, kai 
buvo prancszta kad jis prige-, 
re, žuvo in Boston Harbor, ke
turios deszimts asztuonios die
nos atgal, buvo surastas gyvas 
ir sveikas ir buvo suarcsztuo- 
tas.

Alvin Parker, 37 motu am
žiaus veteranas, kuris szimta 
tris sykius dalyvavo susikirti-'

ežiu doleriu.
Policijantai ji suėmė in 

Houston, Texas, kur jis buvo 
apsigyvenęs su jauna geltuon- 
plauke. Jis buvo su ja susidė
jęs keli metai priesz tai ir jo 
žmona nieko apie tai nežinojo.

Policijantai dabar spėja 
kad jis nuo to savo laivo ty- 
czia nuszoko ir priplaukė prie 
kranto, kad visi mislintu kad 
jis prigėrė ir kad jo sugulove 
meiluže galėtu visus tuos ap
draudos pinigus pasiimti isz 
kompanijų.

Viskas butu buvę tvarkoj, 
jeigu jo žmona, nieko apie tai 
nežinodama, visai nekaltai, 
pradėjo teirautis kiek apdrau
dos pinigu jis buvo palikes. 
Tada tu apdraudos kompanijų 
agentai ir detektyvai pradėjo 
teirautis ir ji spseke. Jie daži- 
nojo kad jis ir vaiske buvo ži
nomas kaipo geras plaukikas 
ir kad jis gali kelias mylias 
lengvai iszplaukti. Jis kaip tik 
taip ir tada buvo padaręs, kai 
jis “iszpuole” isz savo laivo.

Jis buvo laikomas kaipo 
turtingas biznierius, bet ap
draudos kompanijų agentai 
sužinojo kad jis buvo visur ir 
visiems ligi ausu insiskolines 
ir kad jis susimislino szitaip 
visas savo skolas iszlyginti ir, 
savo žmona palikes, gyventi 
su ta jauna geltuonplauke. Po
licijantai jo tos meilužes nesu- 
aresztavo nes jie yra tikri kad 
ji nieko nebežinojo apie visus 
tuos jo veikimus. /

BUVĘS UNIJOS
PREZIDENTAS
BECK INTARTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mirė nuo szirdies ligos, ir už 
tai dabar už ta klaida nieko 
negalima kaltinti. (Tos tar
naites pasimirimas, jeigu ji 
tikrai tenai buvo ir tikrai te
nai buvo ir tikrai pasimirė,

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
S
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buvo labai patogus atsitiki
mas Ponui Hoffa.)

Bet Senatorius McClellan 
sako kad jo komisija suspėjo 
sueziupti gana tu sanskaitu, 
kad bus galima priparodinti 
visokias suktybes ir papirki
mus ir grasinimus per tuos 
rinkimus.

Senatorius McClellan insak- 
miai ir ypatingai pabrėžė kadi 
jis buvo perspejes tuos unijos j 
kuopa Philadelphijoje, kad: 
beveik visi jos delegatai yra 
neteisetinai ir neteisingai pa
skirti, o ne nariu iszrinkti.

Ir paties Hoffo kuopa in De
troit yra intarta už panaszias 
suktybes. Szita kuopa ar tik
riau sakant szitos kuopos vir- 
szininkai paskyrė savo kuo
pos delegatus Rugsėjo penkio
likta diena; O unijos konstitu
cija reikalauja kad visi dele
gatai butu paskirti ne vėliau 
kaip Rugsėjo pirma diena. Jie 
paskyrė tuos delegatus taip 
vėlai, kad nebutu progos ki

tiems nariams parcikszti savo 
pasiprieszinima ar nesutikima 
su tais paskyrimais.

Kiti delegatai buvo paskir
ti keliais menesiais priesz nu
skirtos dienos, ir jie visi mela
vo kai jie per seimą pasirasze 
ir pasakė kad jie buvo ta ar ta 
diena paskirti.

Tos unijos Vice-Prezidentas 
Bert Brennan teipgi yra intar
tas. Jis buvo iszrinktas Vice
prezidentu per seimą, jis dele
gatu buvo iszrinktas Rugsėjo 
dvideszimts ketvirta diena, 
bet delegatu patvirtinimas at
ėjo Liepos dvylikta dieną.

Hoffa sugryžo namo in De
troit, Michigan ana diena ir 
apie du tukstanežiai žmonių ji 
griausmingai pasveikino, ant 
Willow Run aerodromo, kur 
jo žmona ji sutiko, ir ju duk
rele, 19 metu Margarita. Jis 
sako kad jis nepaiso ir nesi- 

; bijo nei Senato komisijos, nei 
teismo, nes viskas tvarkoj.

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuvę y 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai;• . . ■’ yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti! ;.

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga- 
ima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
dėl užlaikymo darbininku!- '

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu'su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai /ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame,;
—“Saules” Redakcija.'

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslai! Ū j

160 Puslapiu j!

8 ool. ilgio, 5% col. plocsto 
Iszai&zkina sapna ir kas i Į 
ateitoje stosis. Su priedu į [ 
plauatu ir visokiu burtu. J į 

>. Knyga in minksitot po-:Jį 
Ipieros virbeliuose. :: :: Įi

Pinigai reikia siusti »u Jį 
užsakymu: ! Į

Tiktai,. . . $1.00 J;
Saule Publishing Oo., ![ 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. į į

^Pirtie U. S. Bonus!

Lots of folks complain that the money 
they draw evfery payday zooms away 
from them with supersonic speed. If 
that’s happening; to you, here's how t® 
stop it automatically! Sign up for U. 8. 
Savings Bonds regularly, under your 
firm’s Payroll Savings Plan, or—If this 
method is not available to yon—your 
bank’s Bond-A-Month Plan, then, that 
part of your earnings can’t get away 
from you. In fact, every $3 you invest—> 
in the safest investment in the world— 
gr»w* up to be *4 in ten years.

U. S. Trcttury

f J f




