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Deszimtuku Vajus LEWISAS PRIŽADA 17 METU JAUNUOLIS PANAMA Amerikiecziai Laimėjo Teniso Loszima

Televizijos loszike, graži 
geltuonplauke Mary Hart
line, prisideda prie sziu me
tu “Deszimtuku Vajaus”. Ji 
ežia savo auka linksmai duo
da penkių metu' Mariutei 
Kosloski, isz Collierville, 
Tennessee, kuri buvo isz-

rinkta kaipo sziu metu to 
vajaus atstove.

Tas “Deszimtuku Vajus” 
yra kas metai vedamas padė
ti tiems kurie yra “Polio” 
paralyžiaus ligos prislėgti, 
kaip yra ir szita mažute, Ma
riute Kosloski.

Isz Amerikos
KAS VALDO RUSIJA?

WASHINGTON, D. C. —
Nors Malenkovas dabar yra 
skaitomas pirmasis valdinin
kas Rusijoje, bet jis, toli gražu, 
nevaldo Rusija. Kai Stalinas 
pasimirė, Beria mislino kad jis 
užims visa valdžia su savo 
slapta policija. Jis ta*diena pa- j 
siuntė tukstanezius savo poli- J 
cijos agentus in Maskva, bet 
ta paezia diena Zhukovas pa
siuntė ne tik armija bet ir ero- 
planus ir bombneszius, kurie 
staugė visa diena virsz Mask
vos miesto ir davė visiems 
slaptos agentams žinoti, kad 
jie pasirenge stoti in kara ar 
in muszi.

Pats Beria, slaptos policijos 
virszininkas ir galingiausias 
žmogus visoje Rusijoje, buvo 
tuojaus po Stalino mirties su-1 
aresztuotas ir nugalabintas, ir 
visiems kitiems partijoms va
dovams buvo duota, žinoti kad 
ne kas kitas kaip tik Armijos 
virszininkas, Generolas Zhuko-| 
vas visa tvarka Veda. Dabar ir 
Malenkovas ir Molotovas ir 
Viszinskis klauso ir nusileidžia: 
Generolui Zhukovui, kuris tik
rumoje visa Rusija valdo.

Už tai dabar daug lengviau 
visiems Rusijos gyventojams, 
nes Generolas Zhukovas visa
dos buvo prielankus Vakari-' 
nems vieszpatystems ir vis 
stengiesi savo kraszta vesti 
kaip yra vakariniu krasztu 
vieszpatystes vedamos. Jis no
ri sugyventi su savo susiedais

ir nori savo žmonėms pagelbė
ti, ir už tai jis dabar daugiau 
skiria del ukiu, ir farmu negu 
del karabinu ar ginklu.

NUO BADO NUMIRĖ

Turėjo $15,000
BIVALVE, N. J. — Valsti- 

jes policijantai, kurie per- 
krauste senio, Vincent Boren- 
ski lauža, rado tenai daugiau 
kaip penkiolika tukstaneziu 
doleriu. Nors tas septynios de- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
senis pasimirė nuo bado.

Daktaras Charles E. Sharp 
sako kad tas senis pasimirė 
nuo bado. Policijantai dabar 
stengiasi dažinoti ar jis turė
jo kokiu giminiu, kad jie ga-I 
lėtu kam nors tuos pinigus pa
skirti ar atiduoti. Jis niekados 
nei laszo negere ir niekur ant 
nieko r.ei cento neprakiszdavo. 
Ir Daktaras Sharp sako kad 
darbininkai prie laivo jam pa
sakė kad tas senis nei vienos 
darbo dienos nepraleido per 
keletą desetku metu.

NAUJI METAI BUVO
NEKURIEMS 
NELAIMINGI

WASHINGTON, D. C. —
Per szventes, Naujus Metus po 
visa sklypą mirė apie 400 žmo
nių nuo visokiu atsitikimu.

Isz tojo skaitliaus 299 mirė 
automobiliu atsitikimuosia, o 
likusiu nuo visokiu kitu nelai
miu.

PAGELBETI

Mainieriams, Kad 
Mainas Neuždarytu
CECIL, PA. — Mainieriu 

unijos Prezidentas, John L. Le
wisas, yra davės savo žodi, kad 
visomis galiomis stengsis Cecil 
miestelio mainieriams padėti, 
kad ju mainos nebutu uždary
tos.

Carl M. Legory, Cecil mies
telio sekretorius ir miestelio 
komisija sako kad jie yra ga
ve laiszka nuo John L. Lewiso.

Lewisas jiems prižada kad 
mainieriu unijos virszininkai 
visomis galiomis stengsis jiem 
padėti, kad tos mainos nebutu 
uždarytos. Tu mainu savinin
kai yra Amerikos Plieo fabri
kantai ir kompanija.

Szito miestelio komisija bu
vo sutverta kai plieno kompa
nija pasiuntė savo darbinin
kus, visas maszinas isz tos mai
nos iszimti ir viską iszardyti.

Czia dirba szeszi szimtai sep
tynios deszimts asztuoni mai- 
nieriai. Jokio kito fabriko ta
me miestelyje nėra, tai reisz- 
kia vienatine ineiga buvo isz 
mainu.

Plieno kompanijos Preziden
tas Clifford Hood, tiems mai- 
nieriams paaiszkino kad jis 
mielu noru paliktu tas mainas 
atdaras ir norėtu kad mainie- 
riai kasdien dirbtu, bet, jis to
liau paaiszkino, kad tose mai- 
nose jau beveik visai anglių 
nebeliko ir plieno kompanijai 
neužsimoka laikyti jas atda
ras, ar samdyti mainierius.

SUIMTAS

Papilde 58 Vagystes In 
Kelias Dienas

PHILADELPHIA, PA. — 
Septyniolikos metu amžiaus 
vaikezas buvo trumpu laiku 
antru sykiu suimtas ir suaresz- 
tuotas. Per mažiau kaip ketu
ris menesius jis papilde pen
kios deszimts asztuonias va
gystes, gal daugiau, jis tikrai 
neatsimena.

Policijantai ji dabar klausi
nėja apie vagyste in Stoney 
Creek saliuna, in Springfield 
miesteli, Delaware apygarda, 
Rugsėjo dvideszimta diena, 
kur to saliuno savininkas Roy 
E. Wunder buvo nužudintas.

Tas vaikezas Jerold Ri
chardson dabar tupi Moyamen- 
sing kalėjime, kur jis polici- 
jantams net su pasididžiavimu 
aiszkina kaip ir kada ir su ko
kia drąsą jis tiek sztoru, saliu- 
nu ir gazolino stoeziu apvogda
vo per viena vakara ar nakti.

Ir valdžia vis toki nieksza 
skaito jaunuoliu ir netraukia 
in tikra teismą, bet in jaunuju 
teismą. Jeigu szitoks razbai- 
ninkas gali tiek niekszyscziu 
pridirbti tokiu trumpu laiku, 
tai jis jau teismo akyse ne jau
nuolis ir turėtu būti kaip tik
ras niekszas,’razbaininkas tei
siamas ir tinkamai nubaustas.

PREZIDENTAS
NUŽUDINTAS

Daug Augsztu Žmonių 
Intacta

Karo Stovis Paskelbtas
Visam Krasztui

PANAMA CITY, PANA- 
MA. — Panama kraszto taryba 
paskelbė kariszka stovi visam 
krasztui. Slapta policija visur 
jieszko intartu žmonių. Armija 
iszszaukta ant kariszkos sar
gybos, nes galimas daigtas kad 
czia darbas kurio svetimo 
kraszto, kurio agentai ketina 
sukelti revoliucija. (Ar tai bu
tu Rusija)

Buvęs Prezidentas Arnulto 
Arias jau yra suimtas. Armijos 
Pulkininkas, Saturnino Flores, 
sako kad buvusio Prezidento 
Arias rėmėjai ir sekėjai yra 
intarti ir visur ju jieszkoma. 
Bet jis prisipažinsta kad jis 
dar nieko nežino, ir negali nei 
vieno staeziai intarti ar kaltin
ti už Prezidento Jose Antonio

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Laimėjo Medicinos
Augszta Garbe

LAZDA TURI DU
GALU

SKAITYKI!’ 
“SAULE” 
PLATINK IT!

Paukszcziu Mėgėja

Szita graži loszike, Kathe
rine Ellison labai myli viso
kius paukszczius. Jai czia 
nuo auses karo j a draugisz- 
kas “parakeet” pauksztelis. 
Szita Anglijos loszike, Lon
done turi keletą kitu gražiu 
paukszteliu isz svetimu 
krasztu, kaip isz Pietų Ame
rikos “toucan” su rauduonu 
snapeliu, ir maža “hornbill” 
isz kurio ten kito kraszto.

Ruskiams Uždrausti 
Keliauti Po Musu

Kraszta
WASHINGTON, D. C. — 

Kai Sovietai atnaujino savo 
instatyma, kad Amerikos dip- 

’ Jie matams ir atstovams neva- 
i lia be pavelinimo, laisvai po 
j Rusija keliauti, tai tuojaus 
Amerikos valdž'a panasziai 
insake Sovietu dipliomatams ir 
atstovams, kad ir jiems neva
lia po musu kraszta važinėti 
laisvai ir be pavelinimo.

Sovietams Amerikoje dabar 
uždrausta važiuoti in valstijas 
ar miestus, kurie randasi arti 
rub ežiaus, uždrausta jiems 
teipgi važiuoti in asztuonis 
szimtus devynios deszimts pen
kias valstijų apygardas kurie 
randasi in trisdeszimts devy
nių valstijų, ir in szesziolika 
iszvardintu miestu.

Tarp tu uždraustu vietų 
randasi Philadelphia, Montgo
mery, Delaware, Chester, 
Bucks ir trisdeszimts keturias 
kitas Pennsylvanijos apygar
das.

Szitaip buvo nustatyta 1952 
metuose, bet tada buvo Sovie
tams tik insakyta, kad jie turi 
gauti pavelinimo laiszka, jeigu 
jie nori ilgiau keliauti kaip ke
turios deszimts asztuonias va- 

I (Tasa Ant 4 Puslapio)

Trisdeszimts vieno meto 
amžiaus, Daktaras Winston 
Harvev Price, isz Baltimore, 
Maryland, laimėjo augszta 
Daktaru Garbes Laip~?ii: 
“The Theobald Snrith 
Award”, per Amerikos Dak
taru ir mokslincdu šelm i in 
Berkley, Calfornia.

Jis yra chimijos profeso
rius in Johrs Hopkins Uni
versitetą. Daktarui buvo in- 
teikta garbes plokszte ir 
tūkstantis doleriu.

Daktaras Trice atsižymė
jo savo pasiszventimu at
rasti kaip gydyti tuos žmo
nes kurie susiserga iki sziol 
beveik mirtima liga, vadina
ma “Rocky Mountain Spott
ed” karsztlige, Montana ir 
Maryland valstijose.

Czia jaunas Amerikietis, 
tenisistas, Tony Trabert vi
somis galiomis ir rodos isz 
paskutinuju stengiasi at- 
muszti teniso bole priesz 
Australieti, Lewis Hoad, kai 
jiedu susikirto in Sydney, * 
Australija del “Davis Cup” 
eziampijonato.

Kai trys metai atgal Ame- 
rikieeziai buvo sumuszti, be
veik visi sportininkai liūd
nai galvas lingavo ir sake 
kad negreitai Amerika ga
les su savo tenisistais pasi
stoti priesz. tokius loszikus 
kaip tie Australiecziai.

O kai sziais metais Ameri- 
kiecziai vėl susikirto su tais 
po visa svietą pagarsėjusiais 
Australijos tenisistais, tai 
jau visi staezia siake kad 
Amerikiecziams vilties nei 
spindulėlio nebeliko, kad 
Australiecziai jiems taip 
kaili iszpils, kad jie mes to 
sporto loszima.

Bet ir didžiausi to sporto 
žinovai iszsižiojo, ne nega
lėjo tikėti savo akimis, kai 
nuo pat pradžios to loszimo 
pasaulio cziampijonai, Aus
traliecziai kaip maži vaikai 
iszrode.

O paskui kai Vic Sexias, 
Amerikietis sumusze Aus
tralieti Ken Rosewell, jau 
buvo baigta, nes nežiūrint 
ka Australiecziai nuo to lai
ko darytu, jiems cziampijo- 
natas dingo.

Kai kurie sportininkai 
aiszkina kad Australietis 
Lewis Hoad visa metai pras
tai losze. Vieni sako kad jo 
motina ji per daug stramu- 
žira, o kiti sake kad jis per 
daug laiko praleisdavo su 
gražia ir jauna teniso loszi
ke, Panele Jennefer Staley.

Kokia ten priežaste nebu
tu, Australiecziai viską pra- 
kiszo del ateinaneziu metu 
teniso loszime.

RADO 23
į . ŽEMCZIUGUS

Sudužusio Eroplano
‘ Likucziuose
PRESTWICK, SZKOTIJA.

— Purvyne, kur didelis eropla- 
ras buvo nukritęs ir sudegęs, 
buvo surasta apie dvideszimts 
tris žemcz'uga5, kuriu verte 
dar než noma, nes kai kurie 
yra pajuodę nuo ugnies, kai tas 

j crop lane s sudege.
f pejama, kad ant to eropla

no buvo pustreczio milijono 
doleriu vertes visokiu žemeziu- 

jgu ir kitu brangiu akmenų. Jie 
buvo tik dalis tu žemeziugu, 
kurie buvo siuneziami Ameri
kos biznieriams. Ar visi buvo 
ant to B O AC eroplano kuris 
nukrito ir sudege, dar bežinia. 
Nelaime atsitiko Kuczios vaka- 

> ra prie Prestwick aerodromo.

j Dvideszimts asztuoni žmones■ ■ ■ • 
žuvo art to eroplano.

Gal inas daigtas, kad dalis 
tu žemeziugu buvo siuneziama 
ant kbu eroplano, ar visi ant 
szito EOAC.

Turku tu žemeziugu net ir 
jiesrkoti tume purvyne, nes 
darbininkai, kurie ta sudužusi 
ere p) ar a isz tenai iszkele viską 
baisiai sumindžiojo.

Policija yra visa ta vieta ap
supus, kai kompanijos atstovai 
tu žemeziugu jieszko. Eroplano 
kompanijos virszininkai dabar 
nežino ka daryti; ar vis tu žem
eziugu po ta purvyną graba- L. . . .huoti, ar visa pavirsziu tos vie
tos sukasti, in trokus supilti ir 
pasiunsti žemeziugu žinovams, 
kurie savo fabrikuose galėtu ta 
purvą iszsunkti ar sudžiovinti 
ir paskui gal rastu tuos žem- 
cziugus.

Gerry Hawtin, B O AC ero- 
planu kompanijos virszinin-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Azijoje kita (pasaka; ežia 

randasi daug daugiau pavo
jaus karui iszkilti. Komunistai 
Kiniecziai dabar jaueziasi did
vyriais, kadangi jie Korėjos 
kara laimejo~ir priverto Ame- 
rikieczius pasitraukti.

Komunistai Kiniecziai da- 
ibar isz pasalu p u o laši ant 
Chiang Kai-sheko tvirtoves 
ant Formosa salos.

Už tai Amerika negali ra
miai dabar ilsėtis, bet turi vis 
ginkluotis, nes Tolimu Rytu, 
Azijos rauduonas karo pavo
jus mums vis gresia.

Prez. Eisenhoweriui dabar 
ima patikti jo darbas. Jis 
mėgsta ta garbes vieta. Jis pir
miau gynė ir sake kad jis nei 
už jokius 'pinigus antru kartu 
nestotu in rinkimus del Prezi
dento vietos^ Bet dabar iszrodo 
kad jis savu noru iii tuos rin
kimus stos įpriesz bet kuri savo 
partijos kandidata. Jam ta 
szilta vieta labai patinka.

Jeigu Eisenhoweris tikrai 
nesutiktu stoti in rinkimus del 
Prezidento antru kartu, tai Re- 
publikonu partijos kandidatas 
greieziausiai butu Augszczi’au- 
sio Teismo vyriausias teisėjas, 
Earl Warren.

Kol kas, vienatinis Demo
kratu kandidatas dar vis yra 
Adlai Stevensonas.

Republikonu Partijos vadai 
dabar ne tik pataria Eisenho- 
weriu, bet jam staeziai insako: 
mažiau laiko gaiszinti golfo lo- 
szimui ir daugiau savo darbu 
rūpintis. Jie teipgi jam sako 
neskrisi i su eroplanu, bet trau
kiniu važiuoti kad daugiau 
žmonių turėtu proga ji pama
tyti ir su juo susipažinti.

Valdžia ir valstijos jokios 
iszeities nesuras kaiip tik pa
kelti, padidinti taksas ant visu

Price $2.50s*“' ',Tl*

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

alkanas ir szaltyje ir persekio
tas nuo 'žmonių kaiip kokis vil
kas. Medžioja. ain't manes kaip 
ant kokio žveriaus, o už ka? 
Sztai už tai, jog szian ir ten, ka 
iiuglemžiu, nes juk ir asz turiu 
gyvent! Tai jeigu man ka duo
site, ka reikalauju, tai ne tik
tai jums ne kenksu, nes iszsi- 
neszdinsu toli in svietą ir teif 
pradesu nauja gyvenimą, o 
slaptybes musu ne iszduosu ir 
su savim in graibą ipaimu!

Žodžiai tie apmalszino biski 
Paszku, norint ne labai jam ti
kėjo. Žinojo jog draugavimas 
su tokiu latreliu yra pavojingu 
daigtu.

Nes ka ant kart galėjo da
ryt ? - Pastanavįjo norint isz 
laiko naudot, kad pasikalbėt 
su Czaiku, ka tarė gražiai:

— Tai gerai, asz ne esipu 
tokiu žmogum, kad tau už ka
lėjimą ne noretau užmokėt.

Nes tuojaus to negalų pada
ryt, 'ba neturiu pinigu prie sa
ves.

Ant galo ir su mano draugu 
noru pasikalbėt. Tai kiek tu 
norėsi ?

—■ Duosite man norint tūks
tanti auksinu, tai daugiau ne 
norėsiu!

— Gausi!
Ateisi ryto apie ta pati laika 

ka ir sziandien, o asz atnesziu 
tau pinigus.

Ubagas vėl ei pažiurėjo in 
akis Paszkui, rodos norėjo isz- 
prast, ir žodžiai Paszkaus yra 
teisingi.

Po valandai tarė:
— Nes poneli ne mislykie 

kokias kilpas del manes užsta- 
tyt tai ant niek butu, ba asz eis
mu teip kytras kaip lape.

Norint mane ir in, kalėjimą 
inmestumet tai jumis nięko n,e 
maezis, ba tada viską iszduo- 
tau.

Ryto lauksu, czion ant tavęs, 
apie szita laika, nes tiktai vie
nas ateik, ba jeigu kitaip, tai 
asz nepasirodysiu.

— Nesibijok, atsake Pasz
kus, t ikiek man, o .blogai ant 
t O' neiszeis.

— Ryto, neužmirszk!
Tai pasakęs Paszkui atsigry- 

žo ir atgal ėjo o ubagas prany
ko krūmuose.

Dabartės pažino Paszkus in 
kokia prapulto inįpuole, už pri- 
si savin ima net ei sa i skarbo.

Kuom seiliau? Sztai biednu 
nes doru kalviu, turėjo czysta 
sanžine ir privali nieko' bijo
tis. Ne turėjo po teisybei teip 
gerai kaip dabar, nes kas isz 
tosios gerybes? Sztai turi tur
tą, ženkiivuma, visi guodojo, 
nes kas tas viskas ženklina 
įpriesz suteszta sanžine ir nuo
latine baime. Vienas szypte- 
lejimas ubago, ar to latrelio, 
kuri su koja butu seniau pa
spyręs, tasai gali ji in rankas 
sūdo, visko ne teks ir ji pada- 
rytie ubagu.

Paszkus atsiminė ant Onos, 
savo mylimos paezios ar kūdi
kio, kuris ne nuo seniai da at
sirado ir dabar turės kenkt 
varga jeigu tas viskas iszsi- 
duos. Didelis gailestis suspau
dė jo szirdi. Pradėjo mislyje 
piktaraut senam Czaikui, jog 
ji ant pikto prikalbino.

Ka dabar galėjo pradėt. Juk 
ir tai žinojo jog tas tūkstantis 
auksiniu jam ramumo neduos, 
o ir tam ubagui burnos neuž
ims. Žinojo gana gerai apie 
tokius latrelius* jog kaip ta 
tūkstanti praleis, tai daugiau 
provinsis.

Ar tai amžinai gyvens rūpes
tyje baimėje?

oniu, kad butu galima su al
inėmis algomis prisitraukti 
staeziai prisivilioti daugiau 
kytoju.

Ir musu kolegijos jau dabar 
msirupinusios; už keliu metu 
jos turės priimti tris ar keturis 
nilijonus kolegistu. O profeso- 
■iu eiles, mažėja. Daug profeso
rių ima darbus su valdžia ar ei-! 
na in fabrikus. Jeigu profeso
rius, kuris yra paszventes de
szimts ar penkiolika metu 
mokslui uždirba mažiau kai 
fabriko darbininkas, tai jau 
kur nors, kaip nors, kas nors 
isz eiles iszejes.

Beveik visi tėvai, ankseziau 
ar vėliau nori iszrokoti ar už
simoka sa vo vaika si mist i iii 
kolegija, ar universitetą, del 
augsztesnio mokslo. Sztai kaip 
dalyvai stovi Amerikoje su 
mokslu: Leisti vaika in kole
gija kasztuoja per vienerius 
metus apie tūkstantis penkis 
iszimtai doleriu. Tai keturiu 
metu kolegijos mokslas kasz- 
tuoja apie szeszis tukstanezius 
doleriu. Ir ežia mes neruokuo- 
jarna nei maistu, nei drabužius, 
nei neatitraukiame kiek tas 
vaikas galėtu užsidirbti per 
tuos metus jeigu jis neeitu in 
ta kolegija.

1 • • ■

Ar tai užsimoka? Kolegistas 
užsidirba apie du szimtu sze- 
szios deszimts asztuonis tuks
tanezius doleriu per visa savo 
gyvenimą; tas kuris yra bai
gės tik “High School” augsz- 
tesniaja mokykla per ta pati 
laika paprastai užsidirba tik 
apie iszimta. szeszios deszimts 
penkis tukstanezius doleriu.

“High School” baigos vy
rukas gali tikėtis užsidirbti 
apie pus ketvirto tukstanezio 
doleriu per metus; kolegija 
•baigės, jau mokintas vyrukas 
užsidirbs nuo puspenkto tuk
stanezio ligi asztuonin tu'ks- 
taneziu doleriu per metus.

Pypkes Durnai

Be Szirdies
Jie pats be szirdies ir visi 

supeleje,
O sako, kad svietas neturi 

szirdies;
Akis neiszmanymu pats 

apsideje,
O sako, kad žmones daugiaus 

netikės.
Jie pats susibiaurines guli 

purvyne,
O sako kad žmones vis elgias 

blogai,
Su praeite sanryszius patys 

pamynė,
Jie szaukia: Tu, sviete, vilties 

netekai!
Jie siunezia pasaulei perkūnus 

baisingus
Ir svietą vadina supynė 

nieksziu,
Bet žmones; O! gieda, tas 

svietas nedėkingas
Keliauja tolyn ir neklauso 

keiksmu.

.. .Apie...
KALVI PASZKU

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Ii, tiek to skarbo, idant galetau 
nuo sziol vest dora gyvenimą! 
Kuo kiek tai metu jau asz val- 
kiojousiu po svietą vargu su
spaustas, be stogo ir atsilsio,

Ne! To tai jau per daug. < 
Matomai prakeikimas - sun

kina ant to skarbo. Ir velei į- 
Wszkui užėjo puiki mislis.

Da laikas, pamisimo, iszsi- 
mdesu pats viso turto, iszdaly- 
m pats ant mielaszirdingu už
vedimu, busu velei biednu, nes 
Uresu raminga gyvenimą.

Ir toji mislis pripylė ji sma
gumu.

Tame ineitinejo in miestą.
Jau norėjo užsukt in. rotusze 

lead viską pripažint, nes vėl 
jam sunku ant szirdies pasi
darė. Sztai ežia žmonis jam 
kloniojasi, o pirmutiniai gy
ventojai miesto meilei sveiki
no. Ka vienok pasako kas. da 
dažinos apie viską pamisimo 
sau Paszkus ir net sudrėbėjo.

Sztai paskui nuo jo atsikrei- 
pineis, pirsztais kaiszios ir vi
saip iszjuokines.

Apkaito visas veidas.
Velniais toje valandoje kita 

m i si i pakiszo:
Sztai pamisimo, kaip jo ta

da. Onute su sunelu kokio tai 
įprastoj grinczele, neturės vi- 
gados, o da gal ir bada kens.

Ne, to nepadarys, jisai nega
dins žomiszkos laimes, norint 
ir rūpestis ji užgraužtu.

Praėjo pro rotusze ir skubiai 
nuėjo namon. Parejas namon 
pamojo in Czaika ir nusidavė 
abudu in paskyrė šlubele del 
patarimo.

Abudu ilgai rodavo josi, o 
matomai ta rodą del Paszkaus 
ne buvo ant duszios, ba nuola
tos lakstė stuboje, verk e kaip 
kūdikis, keike, nes ant kart 
apsimalszino ir iszlbales kaip 
drobe nusidavė pas paiczia Ona 
nusigandus dirstelėjo ant vy
ro ir norėjo dažinot kas ji teip 
sujudino, nes Paszkus ketais 
žodžiais užsimelavo.

■ Per visa naktį ne užmigo, 
tiktai nuolatos vartėsi ant lo
vos, prakaitavo ir klejojo, jog 
net Onukai buvo baime.

Ant galo praszvito o ir Pasz
kus sziek tiek prasiblaivė.

Kada po piot Paszkus iszsi- 
renge eitie in žinoma del saves 
vietwa, nesze su savim ranko- 
vaite auksiniu pini’gg, o ran- 
kovoje, deszines rankos, turė
jo ilga peili paslėpta.

Pribuvęs ant vietos, ne ilgai 
reikalavo laukt. Ubagas tuo
jaus pasirodė, matomai jau 
lauke Paszkaus krūmuose.

Paszkus iszeme rankove su 
pinigais ir norėjo paduot uba
gui, nes sztai adbulas pasiyre 
insmeiges akis iii ji, rodos ko 
bijodamasis.

Paszkus atriszo rankogali ir 
iszemes sauje raudonikiu pa
rode ubagui. Žibantis auksais 
ingalejo ubaga, ba prisiartino 
greitai ir griebe godžiai su 
ranka, už aukso.

Toje valandoje iszpuole isz 
rankos Paszkui rankogalis su 
pinigais, raudomikiai pasipylė 
ant žemes, o stipri ranka pa
griebė ubaga drueziai už gerk
les. Negalėjo ubagas atsikeli 
jau, Paszkaus peilis buvo in- 
smeigtas ubagui in szirdi. 
Ubagas tik sudejavo, akis isz- 
verte, rankas isztempe ir griu
vo ant žemes. Paszkus dirste
lėjo ant negyvėlio ir persitkri- 
no jog y pas iszduotas buvo 
mirtinas, nes paimtas baime, 
pagriebė už rankagalo su pini
gais, užmirszes isztraukt savo 
peili isz žaidulo, pradėjo su- 
gryžinet in miestą.

Jau jis mane neiszduos, ne! 
Kalbėjo in save. Turin dabar 
ramybe, nes esmu, .. .žadinto
ju! O Vieszpati! Dovanok, tai 
ne del saves, tai del ju papil-

žiau!
— Ir pamislines apie savo į 

laczia ir vąikelus, paszalinem i 
įlyczaitein, bego namon, nes 
eip jautėsi silpnu, jog turėjo 
it si gult.

Ir Paszkus sunkiai apsirgo.
Liga ilgai traukosi. Pirmo

jo dienose tuojaus rodėsi, jog 
^aszkus turės mirt.
Karsztis apėmė, klejojo ir di

leles kaukes kentėjo, ir pasi
baigė teip, jog.ne buvo in save 
panaszius. Ona nuo lovos ne
nusitrauko diena ir naktį, ne
galėdama iiuo-aszari! ir gailės
ies susilaikyt.

Czaika kaip galėdamas mal- 
szino ja. paitra.ukinejo gydy
tojus isz visokiu miestu, ir pir
kinėjo lirangos gyduoles, nes ir 
pats bijojo apie gyvastį Pasz
kaus. Po keliu dienu ])crsigai- 
lejo liga, pradėjo sugryžinot in 
sveikata.

Ona nuo džiaugsmo negalė
jo susilaikyt. Norėjo dasiži- 
not apie priežaste ligos, nes 
Paszkus ne iszdavo priesz ja. 
• Ant galo ir dingo tas josios 
akvvumas.

Senovės sveikatos, senovės 
pajiegu savo, Paszkus jau nie
kad ne atgavo.

Tankiai da sergidiavo. ir 
tankiai paimtas baisiom mįs
lėm, szalinosi nuo žmonių, už
sidarydamas in savo kamarai
tes. Ir Czaikas jau pražilo ir 
paseno per ta laika, nes ant pa
žiūros da laikėsi drueziai kaip 
galėdamas, ramino savo žentą 
prižiurinedamas varstotus, 
kas. kartas labi aus lobo.

Jau ka ant pasisekimo, tai ne 
galėjo rugot. Turtai dauginosi 
su kožna diena, o podraug“ ir 
ženklyvumas, mieste buvo di
desnis. Ne trukus po pasvei
kinimui Paszk.au, likos aprink
tas ^niestiszku rodininku,

— BUS DAUGIAU —

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 t. t.
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 atsitikimais.

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- 
mas, 202 pus, 50c.

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

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTla 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 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 nernu- 
no. 58 pus., 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; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
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 Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios 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-—A p i e 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. 
A.pie 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; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Aanžiu 
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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

. IJ5F’ Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

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

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

Paszk.au


“SAULI" MAHANOY CITY, PA

Apie Kalvi Paszku
(Tasa)

Kagi maezina geriausi norai 
priesz įpinigine pagunda. Pi
nigai dorybe ir visokius pui
kius daigius ingali. O szios 
srad'viies viską už pinigus nusi- 
pirksi, o ir dangaus karalyste. 
Teip buvo ir su Paszkum.

Norint jisai turėjo savyje 
sziek, tiek, dorybes ir buvo ge
rom'žmogum, bet pinigai tain- 
kiause 'žmogum, bet jpinigai 
tankiause žmogų ant visko pa- 
verczia. O gal ir butu razbai- 
ninko vale iszpildes, jeigu ne 
Czaika su savo dukrele Onuka.

Viskas kitaip 'persivertė, 
kaip tiktai namon parvažiavo 
su skarbu. (luodnmas ant skar- 
bu, teip permaine Czaika, jog 
jau nei trupuczio nemislino 
duot del bažnyczios ir del uba
gu. Paszkitš per kėlės dienas 
turėjo maža barni ir ginczia.

Praiszo, pyko, nes nieko ne
gelbėjo.

Czaika užsispyrė ir ant savo 
laikėsi. Ant galo, iszgazcHno 
Paszku jog nusiduos pas val
džia ir apie viską pasakys. Nes 
Czaika velei pasakė jam, jog 
jeigu teip pardys, tai ne gaus 
Ouukos už paczia.

Tas pagelbėjo, Paszkus už 
daug mylėjo Onuka ir už nieką 
ant svieto 'ne butu josios pamė
tės. Ant kart sulsiminksztino 
palove kerszines ir net perpra- 
sze. Ir ant galo su pagelba 
Onos persznekej’o seni, kad su
tiko ant to, jog visus daigtufe 
iszplesztus isz bažnyeziu, su
gražins 'bažnycziai, o ir da da- 
des kiek pinigu del tojo zoko- 
ninko, kuris ta latra parengi- 
nejo ant smert, ir pasakęs jam 
jog tai viskas ka su Onuka aip- 
sipacžiuos ir pralobs, tai atly
gins bažnycziai gausiai, o ir 
apie ubagus ne užmirsz.

Sutarė ir tai jog tuojauls po 
veselei, iszsineszdins isz Cie- 
szino, idant žnionys nepaleistu 
paskalbos apie greita pralo
kime, ir apsigyvens Rasiborne. 
Tenai s Paszkus paleist in žmo
nis jog jo jauna pati aplaike 
tuo jaus po szluibui nuo tolimos 
savo gimines nemažai pinigai, 
nupirks karve ir gyvenls sau 
kaip ponas pilnas turto. Ne 
trukus po tai. rodai, pardavė 
Czaika savo kalve ir pasirengė 
iszkelaut.

Skarba. surasta sudėjo in 
medines aržuolines skryneles, 
karais pats Czaika sukalė ir 
apkausto drucziali. O buvo to 
skarbo ne mažai apart visokiu 
brangenybių, ir pinigu daugy
be. Tąsi as skryneles paslėpė 
in. visokius rakandus, sudėjo 
ant vežimu ir nugabeno in Ra- 
silbora, in kur jau Paszkus ke
tom dienom buvo nukeliavęs.

Metai jau praėjo nuo pribu
vimo Paszkaus jau buvo loc- 
nininku dideliu varstotu kal- 
viniu, isz kuriu turėjo didele 
nauda. Czaikas 'buvo jo drau
gu arba pusininku.

Miesezionai Rasiboro džiau
gėsi isz pribuvimo teip turtin

go d raugai io, ypatiifgai, jog' 
Paszką nuo paties pribuvimo 
įsu kožnu gražiai apsieitinejo 
kad kožna prie save pritraukt. 
Ne vienas isz senovės jo, o pa- 
žinstamu stebėjosi ant greito 
jo pralobimo, nes tikėjo, jog 
tai paeina isz szalies pacziols 
Paszkaus pats per ta meta la
bai persimainė, jog niekas ne 
butu pažines kas ji priesz meta 
pažinojo.

Gerbuves ir paguodone nuo 
žmonių padare ji ponu kaip 
reikė. Dėvėjo poniszkus dra
bužius, priėmė ponįszka būda 
ir jautėsi suvis laimingu. Kas 
kartas pradėjo užmirszinet

SEErA - B - CELA'^šfel 
:> arba pradžia 
:■ SKAITYMO : 
i; ...ir... i' 
į RASZYMO i' 

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

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

apie turtus kurie paėjo razbai- 
ninko, o kurie kasztavo daug 
aszaru ir gyvaseziu.

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.

Vedusios poros, 
Kurias Dievas neapdovanojo 

vaikais, 
Tankiai paima, valka isz 
Sieratu prieglaudos ant 

gyvenimo, 
Nežinodami būda tokio 

kūdikio, 
Kuriam inkvepe jo motina 

ir tėvas. 
Nežino ar tėvas ar motina 

Tokio kūdikio buvo,, 
geri ar pikti, 

Gal tėvas buvo 
girtuoklis,

Prasižengėlis ar tinginys, 
Ar motina buvo dora ar 

paleistuve.
Imant toki kūdiki del 

auginimo,
Deda sau ant sprando 

Didele sunkenybe ir 
atsakomybe, 

Nežinodami kaip tas ju 
Augytinis ar angy tine 

ipasielgines, 
Kada, d a ei s in metus

Ir ar bus dėkingas savo 
geradejystes.

Yra tai didele atsakomybe 
ir rūpestis.

Juk jusu apylinkėje kur 
gyvenate, 

Randasi gal gana sierateliu,
Kuriu motina ir tęva 

pažinojote
Ir žinojote ju budus, 

Pasielgimus ir gyvenimą. 
Kam jieszikoti augytiniu 

prieglaudose, 
Jeigu turite užtektinai 

apylinkių savo, 
Kurios galite priglausti. 

\
“Saule“, kaip szviete, taip 

ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule“ palaiko su sa
vo prenumeratais.

O ka laibiause, jog jeigu butu 
kas jam liepas, nuorint krisieli 
isz tuju skarbu atiduot, tai bu
tu piktuo invales, teip pamėgo 
poniszkę, gyvenimą.

Ir seno kalvio Czaikos niekas 
ne butu pažines, senovės nu
skurusi kalvi. Ir jisai stojosi 
ponu galva augsztu pakelinejo 
ii- ne su bile kuom norėjo szne- 
ket. Intekme kalviu buvo vi
sam mieste.

Burmistras ir rodininkai del 
juodviejn 'kloniojosi isz tolo, o 
tas d a labiau juodviejn in pui
kumą pakelinejo.

Kai]) lai pinigai žmogų gaili 
permainyt, jeigu jam, stekas 
pamatu tikybes.

Nes ne trukus jau užėjo atsi
tikimas, kuris sudrumstė. Pa
skui ir u'žbiskio butu pakrei
pia. ant penesnio kelio. Buvo 
tai teip: Viena karta iszejo jis 
sau in užmiesti pasivaikszcziot 
kad per tilta in kita szali upes 
Odros, pakalbėjo kelis žodžiu 
su tiltiniu sargu, kuris Paszku 
su didele paguodone pasveiki
no ir nusidavė iszilgai upes. ■

Palei upe buvo dideli brąz
ginai ir kaip kur medžiai augo 
ii- teip kas karta ėjo tolyn pa- 
siramseziuodamas ant puikios 
lazdos. Laikais szypsojosi kai
po žmogus, kuris ne turi jokio 
rupesezio ir vargai ne džiovi-

gryždamas su piktumu in 
skarmalių duodu tau rodą, 
idant atsikabinsi, tai paragau
si szitos lazdos!

— Tai, tai! Atsake uba
gas, suvis nesibi jodamas ir 
szypsodamasis kokis tu puikus 
ponuteli ir ne žinai suvis, jog 
mano vienas žodis gali tave 
ubagu padaryt! ,

O, asz žinau daug!
Paszkus sudrėbėjo ant tu žo

džiu ne norėdamas, nes velei 
atsigriebė ir prisiartinęs prie 
to ubago, tarė:

— Tai ka tu lape žinai ?
Ubagas net apie pora žings

niu atsitraukė nuo Paszkaus ir 
insmeiges savo mažas akutes, 
paszauke:

— Asz gana žinau, kas ta
ve gali prapuldint ir žinau nuo 
ko tu pralobai!

Ana isz tenais! Parode su 
pirsztu ant g iręs.

Paiszkus vos neapalpo, rodos 
ant kart perkūnas in ji musze.

Ubagas tuom lai k kalbėjo 
tolinus:

— Macziau asz judu, mano 
ponuteli, abudu su draugu, 
kai]) judu giroje skarba atka
sote. Buvo tai vetringa naktis 
ar teisybe?

Landžiojote sužibinto po gi
ria kaip du vaiduliai o asz sto
vėjau krūmuose ir žiurėjau in 
judu akyvai.

Macziau ka iszkaseta skarba 
ant vežimo uždejote, asz pa
skui judu bėga, net igi Cieszino 
ten ne ant giluko turėjau susi
laikyt ba ne labai su tenaitine

— 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 j u nuliūdima.

SAPNAS MOTINOS’
SZVENCZIAUSIOS

; ... MALDA ... S

; Viesz. Jėzaus ir ;i
; Motinos Szvencz. I

Į Sapnas Motinos Szven- S
I cziausios, miegariezios
Į ant kalno Alyvų, žemei s
I Batanijos, bažnyczioj s
; Szv. Mykolo Arkaniuolo. j!
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policija sutikime gyvenu.
Nes. teip ilgai ant tavos se

linau, ir ant mano giluko pasi
seko man czionais tave sueiti 
ir pora žodžiu pasikalbete.

Paszkus klausė tuju žodžiu 
kaip apsvaigęs. Ypas užduotas 
par ubaga žodžiu, buvo skau
desnių, negu butu su tajo gum
buota lazda aplaikes.

Blusos jame numirė ir dre
bulys suėmė!

Jisai buvo tvirtu, jog apie 
ta skarba apart jo ir Czaikos, 
niekas daugiau nežinojo ant 
svieto.

Dabar dažinojo apie tai, jog 
da ir treczias žino ir tai neti
kės palaikis, kuris gatavas ant 
visko. Ka galėjo dabartės 
daryt?

Galvoje jam uže, enžinojo jo
kios rodos del saves. Užsigint 
jau negalėjo, ba ubagas ant jo 
susimaiszimo suprato. Atsi- 
kvotejas kiek, pastanavijo nuo 
ubago apie viską iszkvost. Tai 
tada su nuduotu sipakainumu 
tarė:

— Tai kas isz to, jog žinai 
apie musu slaty be? Alan tas 
nieko ne kenkė!

— Nes gali kenkti, ponuli, 
tarė ubagas, žinau asz kas ta 
skarba sudėjo. Paeina jis isz 
apipleszimu ir isz vagystes tai 
judu neturite prie valdžios, 
idant iszdalytu del tuju, nuo 
kuriu tasai latras iszplesze, o 

į jeigu ne atsiras, tai ta skarba 
reike iszdalyt tarp ubagu.

Jeigu asz sziandien ne eitam 
pas 'burmistrą in Rasiborą ar
ba pas starasta: ir apie tai ap
sakytai! jiems, tada sugriebtu 
jus, paimtu viską, paimtu po 
sūdo už prisisavima surastu 
pinigu.

Paszkus maiszesi kas kartas 
labia.us, ba jaute, jog ubagas, 
turi teisybe. Ant priminimo 
sūdo baisi baime ji paėmė, 
prakaitas iszsilejo ant kaktos, 
nes nepaisant, to atsake abejo
tinai :

— O ar tu m i si imi, jog bur
mistras arba Storasta, kurie 
yra mano prietelais, intikes 
tau? Veluk pasijauk, ba pri
virsi sau mutino invales!

— O intikes, poneli! Inti- 
kies! Apie tai asz ne bijau 
anaiptol, ba žinau jog kur eina 
kur eina apie pinigus tai ant 
prietelystes nepai so.

— Del ko-gi, jeigu esi tvir
tu to, pirmai ne padariai, pa
klausė Paszkus.

— Ba norėjau su judviem 
įpirmiause iszmintingai pakal
bėt ir susitaikyt, idant visi 
trys isz to turėtume. Asz ne to- 
kis. Ir asz nevisada sėmiau 
vandeni czysta, per ka priesz 
mane nereikalauji sarmatytis!
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Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

Tai pasakęs ubagas, piktai iiu- 
siszypsojo'.

Paszkui visas kraujas in gal
va insimusze. Na tai jau net 
teip žemai nupuolė jog ubagas 
kuris iszrodo ant piktadario-, ir 
ji už toki palaike.

Ant tos misles tekis ji pasiu
timas paėmė jog isz nenloru pa
kele lazda, augsztyn, rodos no
rėjo duot ubagui per jo galva.

Tas vienok matydamas tai, 
paszoko in szale ir juokdama
sis, piktai paszauke:

— Pamaži! Poneli, pama
ži! Ko tau teip tuo jaus už- 
pykt.

Ar ne geriau protingai pa
kalbėt? Jeigu ne norite su ma
nim dalytis, tai gerai, tai asz 
padaryisiu savo, jus savo, o. pa
skui pažiūrėsime kas ant to ge
riau iszais. Tu poneli daugiau 
turėsi t rotos, negu asz!

Tiejei žodžiai rodos su szal- 
tu vandeniu perpylė Paszkui.

Mislys apie netekimą skaribu 
ir ženklyvumo atėmė valdžia 
amit kart.

Nuleido lazda ir paklausė ty
ku ir drebanieziu balsu nuo su
sijudinimo. i

— Tai ka-gi tu nori?
— Duokite man sztai pone-

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Turėjo Teisybe

Pacziule kalba in savo vy
ra su iszmetinejimu:

— Kodėl tu su manim ap- 
sipaeziavai? Juk asz paskui 
tave nelakseziau!

Vyras — O mano mylima, 
juk ir žiurkių slaistos nebė
gioja paskui žiurkes!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien’.

na, galvos. Isz tolo juodavo 
giria kuria, primine sau pa- ( 
slaptus skambus joje, o kurie 
tai skarbai sziandien ji laimin
gu padare.

Sztai ant kart kais tekis krū
muose susznabždejo ir Pasz
kus atkreipė akis in taji szali 
pamate iszeinanti isz krūmu ne 
dideli žmogeli sudriskusuose 
drabužiuose. Veidas jo biau- 
rus ir apžėlęs drueziai akutes 
žibėjo kaip- kates. Turėjo užsi
kabinės ubaigiszka. krepszi, 
rankoje laike gumbuota, laz
da nes labiaus buvo panaszi in 
kucžiu, ant lazdos. Iszlindo isz 
krumu stojo prie kelio ir szaip- 
ydamasis, isztrauke ranka, ro
dos praszydamas almužnios.

Paszkus norėjo isz pradžiois 
atsitraukt, ne eit toliau, ba tai 
n ep až in s t a m a, nužiūrėjo.

Nes prisižiurę jas geriau ir 
matydamas silpna ir maža 
žmogeli ir da ubaga., paėjo 
prieszais iszimdamas isz ki- 
szeniaus kelis varinius pinigus 
kad ubagui inteikt. Tasai ne 
vos ubagas priemes su nenoru 
almužna, tarė 'žodžiai:

— Galėtum poneli gaus- 
nesnes almužna mane apteiki.

—■ Mano brangus! Atsake 
Paszkus eidamas tolyn džiaug- 
kis kad ir tiek gavai, o asz ve
lei ne labai mėgstu del valkatų 
pinigus davinėtu.

— O vienok, jeigu asz tau 
ka toki pasakytau, tai duotum 
szimta karta daugiau negu 
tuolius kelis varinius, tarė 
ubagas eidamas paskui Pasz
ku.

— Kvailas esi, mano bran
gus ! Atsake Paszkus, atsi-
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You can save it- 
on the sure Plan that 

worked for Fred Dietrich!

.How many times have you tried to save 
money, and finally quit in despair? Many 
times, if you’re like most of us.
But look at Fred Dietrich, a milk route

there is to it —except to keep watching 
your stack of Bonds grow.

System is the only sure way 
— but how it works!

driver in Clarks Green, Pennsylvania. He 
has a wife and two sons. Yet, on a salary 
of $75 a week, he saved $3,0001

You can save, too —on the sure-fire 
Payroll Savings Plan!

Go to your company’s pay office today 
and sign up to get on Uncle Sam’s Pay- 

4 roll Savings Plan. You say how much you 
want to save—as little as a couple of dol
lars a payday if you wish. That money is 
then automatically saved for you, out of 
each check, before you even draw your 
pay. When enough has accumulated, a 
Series E U. S. Savings Bond is bought in 
your name and handed to you. That’s all

If you can save only $3.75 a week, in 9 
years and 8 months you’ll have $2,137.30 
in good hard casfi! If you have a bigger 
income, and will save carefully, $18.75 a 
week will assure you a financially inde
pendent retirement—with $25,798 at the 
end of 19 years and 8 months!

Don’t wait for a windfall. Don’t 
wait for a raise. Begin now!

Remember, the man who waits till tomor
row to start a savings program ends up 
living on charity. Start today on the Pay
roll Savings Plan where you work. Or, if 
you’re self-employed, start the Bond-A- 
Month Plan at your Bank.

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

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

‘ ‘ Saules ’ ’ redakcij a nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule“ ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules“ skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule“ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!“

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule“ užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule“ 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.“

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,“ mes galėtume “Sau
le“ leisti, ir kad jus galėtumėt® 
ja vis skaityti!
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Gryžulis. Ir ta diena,: 1943 m.,

Žinios Vietines
— Ponia Bronislava Cin- 

niene, nuo 101 E. Spruce uly., 
svecziuojasi ipas savo duktere, 
ponia Elana Smith, in Tampa, 
Florida.

— Snbatoj pripuola Szv. 
Serverino ir Szv. Apolinaro, o 
Tautiszka Vardine: Nemira. 
Menulio atmaina: Pilnatis. Ir 
ta diena: 1547 m., Prusu Lietu
voje atspausta pirmoji Lietu
viu kalboj knyga: “Katekiz
mo Prasti Žodžiai;” 1918 m., 

- Prezidentas Woodrow Wi!šo
nas inteike savo “Keturiolika 
Punktu” musu Kongresui del 
pasaulines taikos.

— Ana dienai lankėsi mies
te su reikalais, ponas 'Stasys 
Derliunas, isz Frackvilles, 
taipgi atlankė ‘“Saules” Re
dakcija atnaujinti prenumera
ta del savo tėveliams Simona 
ir Marijona Derliunams, kurie 
yra musu seni skaitytojai. 
Acziu už atsilankyma.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Szeimyna, Szv. 
Julijono, o Tautiszka Vardine: 
Algis. Taipgi ta diena: 1950 
m., Amerika pasižada ginti 
Yugoslavija, jeigu Sovietu Ru
sija ant to kraszto užsipultu; 
1950 m., main ievini pradeda 
daug mažu ir vietiniu straiku, 
nors unija jiems nepritaria; 
1945 m., Generolo MacArthu- 
rio armija pribuvo ant Luzon 
Salos; 1765 m., iszra.de jas Eli 
Whitney, iszrado ir sutvėrė 
maszina kuri vata atskira nuo 
seklu, szitas darbas iki tada 
buvo rankomis dirbamas ir va
ta labai brangiai kasztuodavo, 
bet per szita iszradima, vata 
labai atpigo ir buvo Amerikos 
geriausias biznis; 1905 m., Se- 
napilas Žandaru teismas isz- 
teeisino devyniolika Lietuviu, 
kaltinti už platinima Lietu- 
viszku rasztu ir Lietuviszkos 
literatūros.

— Ponia Rozalija Giliene, 
sūnūs Albertas ir jo sūnelis Jo
nukas, isz. -Girardvilios, lankėsi 
mieste įsu reikalais, taipgi at
lankė “Saules” Redakcija. — 
Acziu už atsilankyma.

— Panedelyje pripuola. Szv. 
Vilimo-Vilhelmo, o Tautiszka 
Vardine Ragaile. Ir ta diena: 
1920 m., Suvienytu Tautu San- 
junga, instcigta; 1944 m., pasi
mirė Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona ; 1916 m., asz- 
tuoniolika Amerikiecziu buvo 
razbaininko Villa nuszauti, 
Meksikoje.

— Ponas Feliksas Szelelis 
ir žentas Albinas Lutskus isz

■ ■ •• l

Shenadoro motorąvo in miestą 
kurie atlankė “Saules” Re
dakcija kur ponas Szelelis at
naujino prenumerata už laik- 
raszti “Saule”, nes ponstva 
Szeleliai yra musu seni skai
tytojai ir myli skaityt “Sau
le.” Acziu už atsilankyma.

— Utarninke pripuola, Szv. 
Higinio, o Tautiszka Vardine:

Casablanca konferencijoje Pre
zidentas Franklin1 D. Roosevel- 
taisi sutinka su Anglijos Minis- 
teriu Winston Churcliilliu pa-Į 
reikalauti isz Vokietijos ir Ja
nonį) jos visiszka. pasidavima be 
jokiu sanlygu; 1934 m., szeszi 
Laivyno kariszki eroplanai nu
skrido isz Californijos in Ha
waii in dvideszimts keturias 
valandas; 1951 m., Tautu Sain- 
junga, pradėjo derintis del pa
liaubų ar talkos Korėjoje.

— Ponia Marga rietą Czes- 
kevicziene, isz Tamakves, ana. 
diena, lankosi miesto su reika
lais, taipgi atlanko savo pa- 
žinstamus ir “Saules” Redak
cija, atnaujinti savo prenume
rata. už laikraszti “Saule”. 
Acziu už atsilankyma.

— Re a d i n g o kompanija 
pranesza, kad breikorys ir se
kanti angliakasyklos: Locust 
Summit Central Breikerys, Lo
cust Gap ir Pottos kasyklos už
sidarys Panedelyje, Sausio 
Jan. 10-ta diena, isz priežast ies 
kad kompanija negauna užtek
tinai orderiu del augliu. Apie 
1,700 (laibi niniku neteks savo 
darba. Locust Gap strilpinsai 
taipgi -sustos su iszkasima ang
lies.

— Ponia Prano Maciejunie- 
ne ii- sūnūs Jonas, isz Tamak
ves lankase pas pažins- 
tamus in 'Shenadoryje ir Ma- 
hanojnje ir prie tos progos at
lanko “Saules” Redakcijai, at
naujinti savo prenumerata. 
Acziu už atsilankyma.

Shenandoah, Pa. —
Pranas Bacieviczius, biznierius

Prezidentas Pasitaria Su K. Ambasadorių

Prezidentas Eisenhoweris, 
Vaszingtone, pasitaria su 
Užsienio Ministeriu, George 
K. C. Yeh, (po deszine), kai 
Tautines Kinijos Ambasado
rius V. K. Wellington Koo 
klausosi.

Ministeris Yeh sako kad 
jis nesitiki kad Komunistai 
Kiniecziai paleis tuos tryli
ka Amerikiecziu lakunu, ku
riuos jie dabar laiko nelais- 

mio 422 W. Coal uly., kuris sir
go per koki tai laika, numirė 
Utarninko ryta- savo namuose. 
Velionis gimė Lietuvoje’, atvy- 

i ko in Shenadoryje 1911 metuo
se, ii* per daugelis metu laike 
krautuve valgomu daigiu biz
ni. Paliko savo paežiai Juze; du 
sunn: Prana, namie ir Juozą., 
Baltimore, Md., trys dukterys: 
Irome, pati St. Wika, namie; 
Helena-, pati Jono Makeraviez, 
ir Alberta, pati St. Bohenick 
mieste, (taipgi keletą anuku. 
Laidos Sukatos ryta, su apie- 
gomis in Szv. Jurgio bažny- 
czioje 9 valanda ii- palaidos in 
parapijos kapinėse. -Graborius 
(‘liaikow-sky laidos.

Laidotuves .a-.a,. Vailoko 
Maczinlo, nuo 623*4 E. 'Centre 
uly., kuris (pasimirė pareita 
Ketvergą savo namuose, nuo 
azmos, i n vyko Pan-edolyje, de- 
szimta, valanda ryte isz Grabo- 
riaus L. (’haikowsky koply- 
czios 318 E. Centre uly., ir pa
laidotas in Kalvarijos Kalno 
kupinose. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in Shenadoryje 
1905 motuose. Paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyklose, o 
isz'priežasties blogo sveikatos 
turėjo aph ist -savo d,arba. Pri
gulėjo prie Unijos lokalio Nr. 
807. Velionis neturėjo jokiu gi
miniu Amerikoje.

Mare Bender (Bendora- 
vi-ezione), nuo 322 W. Penu 
uly., staiga numirė Panedelyje, 
szefizta. valanda vakare, savo 
namuose nuo szirdies ligos. Ve
lione uošveikavo per keletą me
nesius. Po tėvais Vadinosi Ma
ro Petrylak isz Shcpptono. Pa
liko savo vyra Juozą; duktere 
Doris, pati Maynard Kehl ir 
du su-nu: Joną ir Jurgi, namie. 
Taipgi paliko septynis įbrolius 
ir trys seserys. Laidojo Petny- 
czios ryta, -su aipie’gomis in 
Szv. Jurgio bąįžniyczioje devin
ta valanda ir palaidota in pa
rapijos kupinose. GunbOl-illS II. 
A. Walukieviczius laidojo.

Girardville, Pa. —
Gerai žinomas miesto gyvento
jas ir “Saules” skaitytojas p. 
Antanas Brokertas, nuo 229 A 
ulyczios, kuris staiga susirgo 
savo namuose Panedelyje po

veje, kol jie gaus tiek pini
gu, kiek jie pareikalaus. Jis 
sako kad jis jau yra pasita
ręs su tais Komunistais, ir 
jie yra nusistatė pareikalau
ti ar daug pinigu, ar Ameri
kos sutikimo kad Komunis- 
tiszka Kinija butu priimta 
in Tautu Sanjunga pirm ne
gu jie tuos musu lakūnus pa
leis.

o □ CJ

piet, likos tuojaus nuvesztas in Į 
Ashland ligon'bute del gydymo, 
numirė ta pati diena, 11:55 va
landa naktyje. Velionis at vyko 
isz Lietuvos daugelis metu at
gal. Buvo angliakasis ir pasku
tini karta dirbo Packer Nr. 5 
kasyklose, ir prigulėjo prie 
Unijos lokalio Nr. 1577. Paliko 
dideliame nuliūdime: savo pa- 
czia Magdalena; dvi pb-dnk- 
res: Ona Sti-ney isz New York 
ir Izabele Muszinauslkiene, isz 
Connerton; tris po-suhus: Juo
zą Perkauska, Mahanoy City, 
Kazimiera Perkauska,, Frack
ville ir ■ Adolpa Perkauska, 
miesto. Laidotuves in vyks Su
katos ryta su Szv. Misziomis in 
Szv. Vincento bažn vežiojo de
vinta- valanda ir -bus palaido
tas in Szv. Jurgio parapijos 
kapinėse Shenadoryje. Grabo
rius V. Menkieviczius laidos. 
Amžina atilsi.

Philadelphia, Pa. —
Mummer’s Paroda in vyko pa
reita Su'hata, ir prasidėjo 8:45 
valanda, ryte. Pamatyti ta pa
roda reikėjo daugiau kai pen
kis valandas iszstoveti. Pirma 
Dovana laimėjo “ Polish String 
Band.”

LAZDA TURI DU 
GALU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

landas, ir jie turi pasakyti kur 
jie važiuoja ir kaip ilgai jie ke
tina tenai pasilikti.

Kai Sovietai vėl pavėlino 
Amerikiecziams važinėti po 
Rusija, tai Amerikos valdžia 
buvo paszalinus ta instatyma. 
Dabar tas instatymas ne tik at
naujintas bet daug griesztesnis 
nes insakmiai insakyta kur So
vietams visai nevalia nei kojos 
inkiszti. Sovietai dabar gal su
pranta ka tas §ena§ Lietuvišž- 
kas priežodis reiszkia: “Lazda 
turi du galu. ’ ’

PAMESTI PINIGAI 
TAKSUOJAMI

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos advokatas J. 
Maurice Gray, ana sanvaite 
pralaimėjo byla teisme ir turė
jo užsimokėti valdžios taksu 
teismui.

Advokatas buvo atostogoms 
in Miami, Florida. Czia jis isz- 
lipdamas isz taksės, pamėtė ar 
takse j e paliko pinigus, visa 
tūkstanti doleriu. Kai atėjo 
laikas jam savo ineigas ir isz- 
laidas paskelbti del taksu, jis 
kaipo iszlaidas numusze asz- 
tuonis szimtus devynios de- 
szimts septynis dolerius, pasi- 
aiszkindamas kad tie pinigai 
gal buvo nuo jo pavogti.

Jis pasiaiszkino kodėl jis vi
so tukstanezio nenumusze, už 
tai kad jam apdraudos kompa
nija užmokėjo ta skirtumą tarp 
$897 ir to tukstanezio.

Teisėjas J. Edgar Murdock, 
tyliai ir mandagiai iszklauses 
to advokato pasiaiszkinima 
jam dar mandagiau atsake kad 
tokis pasiaiszkinimas niekam 
nevertas, nes jis neturi nei 
svietku, nei jokio priparodini- 
mo, kad tie pinigai buvo pa
vogti, ir už pamestus pinigus 
taksas reikia mokėti.

Advokatas dar norėjo aisz- 
kintis, teisintis, bet teisėjas, 
vėl su mandagumu, jam pasa
kė: “Byla baigta.” Advokatas 
nutilęs, užsimokėjo.

Aklas Didvyris Iszgelbejo Dukrele

Nežiūrint to kad jis visai 
aklas, septynios deszimts 
metu amžiaus Grover Tay
lor, iszgirdes savo dukreles 
spiegimus, tamsumoje pasie
kė ja ir ja iszgelbejo, kai jos 
drese, suknele užsidegė. Jo

ERN. HEMINGWAY 
LAIMĖTOJAS 

NOBEL DOVANA
NEW YORK. — Kaulu nese

niai buvo įpranieszta, kad Er
nest Hemingway, Amerikos 
raszytojni, vienam isz Ameri
kos garsiųjų literatūros asme
nų buvo ipa.skirtais Nobelio; 
Dovana (Literatūros), kritikai 
ir skaitytojai Amerikoj džiau
gėsi kad vienas isz Amerikos 
gabiausiu laimėjo pasaulio 
svarbiausia literatūros dova
na.. Hemingway ‘papildo sairra- 
sza rinktines grupes Amerikos 
Nobel Dovanu laimėtoju, .tar
pe kuriu yra. Sinclair Lewis, 
William Faulkner, Pearl Buck, 
Eugene O’Neill ir'poetas T. S. 
Elliot.

Hehiiiigway1 pradėjo raszyti 
tuoj ])o pirmuoju pasauliniu 
karu kada pirmas rinkinys jo 
trumpu pasakų, ipavadinta-s 
“In Our Time” buvo afstpauz- 
dintas. Bet jo pirmas pasek
mingas veikalas buvo “The 
Sun Also Rises”, kuris pasiro
dė 1926 m. Nuvaizdavo būreli 
Amerikiecziu gyvenaneziu Eu
ropoje, jis rasze su 'žiaurumu 
ir drąsą.

■ Sanraszas Hemingway kny
gų per 30 inetu i n ima— “A 
Farewell To Arms (1929), mei
les pasaka per Pirmaji Pasau
lini Kara: “Death In The Af
ternoon;” (1932), “For Whom 
The Bell Tolls” (1940) klasisz-

Gražus, Ilgas Ir Baltas Sprandas

In Hamburg, Vokietijoje, 
iszitos pauksztys su savo il
gais ir gražiais baltais 
sprandais isz keleiviu praszo 
iszmaldos ir maisto. Czia,

dukrele Genevieve gal butu 
sudegus, jeigu jis nebutu 
pribuvęs jai in pagelba.

Jis czia rodo iszkeles savo 
aprisztas rankas, kurias jis 
labai apsidegino, gesinda- 

l mas savo duktes suknele.

ka novele apie namini k ar a Is
panijoj: ir neseniai iszleista 
“The Old Man And The Kili
manjaro” ir “The Killers”. 
Hemingway prisilaiko prie 
\’ieno budo, kuris paveikė 
daug istorijų ir trumpu pasaiku 
raszytoju. Daugelis raszytoju 
pamegzdžioja jo trumpus ‘sa
kinius, pasikalbėjimu budus. 
Hemingway yra labiausia pa- 
megzdžiojas raszytojas musu 
laiku Ir jis intekmingiausias.

Būdamas tokio budo,' koki 
jis nu vaizduoja nieks nei nenu
stebo kada jis pranesze ka da
rysiąs su laimėtais $35,000. 
Asztuoni tukstaneziai užmokės 
skolas (nors finansiniai pa
sekmingas, jis linksmai pralei
džia ir skolina savo uždarbius) 
liekami (pinigai bus vartojami 
kitai kelionei in jo mylima Af
rika, kur praeitais metais jis 
kuone 'žuvo.

Sziais metais Nobel Prize for 
Literature tik patvirtina ka 
raszytojai -jau seniai žino — 
Hemingway yra svarbus musu 
laiku literatūros tvėrėjas.

C. C.

RADO 23
ŽEMCZIUGUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kas, sako kad jis nesitiki kad 
kas ors butu kiek tu žemeziugu 
pasivogęs. Jis tikisi kad visi 
jie bus surasti.

Bet nei eroplano kompanijai

viena isz tu “Swan” gulbiu 
paukszcziu gauna “iszpial- 
dos” isz pravažiuojanezio 
keleivio. ‘

ra Q ra

nei tu žemeziugu savininkams, 
biznieriams per daug nerupi ar 
tie žemeziugai bus surasti, ar 
ne, nes jie yra pilnai ir bran
giai apdrausti. Tai czia bus 
apdraudos kompanijos di
džiausia rūpestis.

PANAMA
PREZIDENTAS

NUŽUDINTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Remon nužudinima.
Dvi moteriszkes teipgi suim

tos; Thelma King ir Olga Ya
nis. Pirmoji buvo buvusio Pre
zidento Arias partijos rėmėja, 
bet neseniai ji pradėjo remti 
nužudinto Prezidento partija. 
Abidvi buvo arkliu lenktynių 
kliube, kai Prezidentas Remon 
buvo nuszautas.

Amerikos Prezidentas Ei
senhoweris iszreiszke savo už
uojauta jo žmonai, sakydamas 
kad Prezidentas Remon buvo 
visos musu valdžios gerbiamas. 

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ; i

160 Puslapiu j t
8 col. ilgio, 5% col. plocrio
Iszaiszkina sapna ir kas k 
ateiteje stosis. Su priedu k 
planatu ir visokiu burtu, k 
Knyga in minksztos po- k 
pieros virszeliuose. :: :: ]• 
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