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Kai atomine bomba buvo 
susprogdinta Nevada valsti
joje, kuri buvo du sykiu di
desne ir baisesne negu ta at- 
tomine bomba virsz Hiro
shima, Amerikos valdžia pa
skelbė kad tai didžiausia 
bomba kuri susprogdinta 
nuo ano karo priesz Japo
nus.

Atomines Bombos Pratybos Nevadoje

Moterys nebuvo pakvies
tos in szitus pratymus del 
atomines bombos, nes nebu
vo galima da,žinoti kaip tos 
atomines bombos atsilieps.

Tos atomines bombos pri- 
žiureotjai buvo ir yra, isz 
kaires in deszine: Major Al
ma Į). Ladd isz Livermore, 
California ir Kapitonas Ju

anita Bennett isz Hot Spr
ings, Pa., abi slauges ir eili
ne kareive Millie Bruhn isz 
Hot Springs, Pa., abi slau
ges ir eiline kareive Millie 

• Bruhn isz San Fra neis vo, 
California ir Sargentas Ju
ne Mette isz “Wacs” szta- 
bo.
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ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOJE

TEVYNEJE

Žemes Ūkio Gamybos 
Tikrieji Skaicziai

Slepiami

Lietuvos nurodymos valdy
ba apie pramonine gamyba 
(nors ir ne apie visa) dar pa
teikia kai kuriu tikresniu 
skaieziu, bet apie žemes ūkio 
gamyba to dažnai vengia. Pa
stebima, kad sziemet žymiai 
geriau buvę pasiruoszta žemes 
ūkio darbams ir pavasario sėja 
buvusi atlikta geriausiu laiku. 
Ir Kolchozai ir tarybiniai 
ūkiai virszije vasariniu kultu- 
ru sėjos veikimą. Pagerėjusi ir 
agrotechnika. Žeme buvusi ge
riau patreszta. Dideliuose plo
tuose iszkalkintos rukszczio- 
sios dirvos. Nors Kolchozuose 
sziemet per pirma pusmeti pa- 
ruoszta szieno daugiau, negu 
pernai, “vienok szienapiutes 
ir siloso raugimo veikimas 
daugelyje kol-ukiu ir tarybi
niu ukiu vykdomas nepatenki
namai”, sakoma nurodymos 
valdybos praneszime.

Juodukas Muzikantas Pasmerkia
Prezidentą Eisenhoweri

GRAND FORKS, N. D. — 
Juodukas Louis (Satchmo) 
Armstrong, sako kad dalykai 
yra taip sublogeje, kad Juo
dukas sziandien atsirado be 
kraszto, be tautos ir be vie
tos!

Jis, atvažiavęs in Grand 
Forks del koncerto, laikraszti- 
ninkams pasakė kad jis visus 
savo veikimus yra dabar pa
naikinęs ir nevažiuos su savo 
benu, su savo kapelija in So
vietu Rusija, kaip jis buvo 
Amerikos valdžiai pirmiau 
prižadėjęs. Jis sako jis visai 
tvarka pakeitė kai dažinojo 
kas darosi Pietinėse valstijose 
tarp Juoduku ir Baltu žmonių, 
kaslink mokyklų ir mokiniu 
klausimo. Jis trumpai pasakė 
“Valdžia ir jos sztabas dabar 
gali eiti po velniais!”

Louis Armstrong sako kad 
Prez. Eisenhoweris yra veid
mainys ir lamdo savo insitiki- 
'nimus, nusileisdamas Arkan
sas valstijos Gubernatoriui Or- 

val Faubus. Jis Gubernatorių 
Fauba-s “bernu” pavadino.

Pirm negu laikrasztininkai 
iszspauzdino szitus jo iszsi- 
reiszkimus jie jam parode ka 
jie buvo nusirasze isz jo pa
stabu. Jis perskaitęs, jiems pa
sakė: “Asz taip sakiau ir sa
kysiu, ir neiszbraukite nei 
viena eilute, nes tai szventa 
teisybe, ir asz nepaisau nei Ei- 
senhowerio, nei jo padupcz- 
ninku!” Perskaitęs vieno ]aik- 
rasztininko nuorasza, jis ant 
jo pasirasze savo varda ir pa
sakė: “Spauzdink ji isztisai ir 
iszilgai, ir nesibijok, nes tai 
mano, ne tavo pastabos!”

Jis toliau sake kad Guberna
torius Faubus pavartuojimas 
vaisko prie mokyklų, kad su
stabdžius sau jale Juoduku 
vaiku, mokiniu tai buvo pai- 
kaus Gubernatoriaus szposai 
ri visiems mums baisi sarmata, 
ir kad tokis beprotiszkas pra- 
siszokimas labai negardžiai at
sirūgsta kituose krasztuose.

“Svetimuose krasztuose 
žmones manes klausia, kas ten 
tavo kraszte darosi? O ka asz 
galiu jiems pasakyti?” Jis to
liau aiszkino.

Jis pridėjo, kad jeigu jis nu
tars važiuoti in Rusija su savo 
muzikantais, tai jie važiuos be * ' ♦
jokios paramos, pagelbos ar 
pavelinimo isz valdžios, ir jie 
patys visus kasztus padengs.

Valdžios sztabas jau kuri 
laika tarėsi apie tokia tu muzi
kantu kelione in Sovietu Rusi
ja, kaipo gera propaganda, nes 
isz visu losziku ir muzikantu 
szitas Juodukas Louis Arm
strong yra padaręs didžiausia 
ir geriausia intekme, kur tik 
jis važiavo. Vienas augsztas 
valdžios atstovas yra pasakęs 
kad szitas muzikantas yra 
daugiau gero nuveikęs sveti
muose krasztuose, negu visas 
Dipliomatu ir Atstovu Szta
bas.
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Isz Amerikos
S ■ '

TRIJŲ NARIU
SZEIMYNA 

SUTRINTA

Gazolino Trokas Ju 
Automobiliu Sudaužė

I

Ir Sutrynė
_______________ /

PHILADELPHIA, PA.. — 
Trijų nariu szeimynele buvo 
iszbraukta, isznaikinta, kai ju 
automobilius buvo didelio ga
zolino troko sudaužintas ir su
trintas, Linwood miestelyje, 
Philadelphijos priemiestyje.

Žuvusieji buvo 57 metu am
žiaus Max Flanzer, isz New
comb Road, Claymont, Dela
ware, jo žmona 31 meto am
žiaus Elaine, ir jųdviejų dūk-; 
rele dvieju metu Elsa.

To gazolino troko draiverys 
buvo 36 metu amžiaus Charles 
Thomas, isz Honeybrook, ku
ris važiavo in Marcus Hook 
gazolino stoti pasiimti gazo
lino. /

Nelaime atsitiko apie puse 
po dvylikos isz ryto.

Kai jiedu susimusze, auto
mobilius apsivertė kelis sy
kius. Tada jau troko draiverys 
nebegalejo suvaldyti savo tro
ko pirmuosius ratus, ir tas 
trokas užvažiavo ant to ap- 
virtusio automobiliaus ir ji 
kaip blyną sutrynė. Trokas 
dar toliau nuvažiavo ir atsi-Į 
musze in saliuna.

Policijantamis ir ugniage-' 
siams eme ilgiau kaip dvi va
landas iszimti ar iszsprausti 

žuvusius isz to sutrinto auto
mobiliaus.

Troko draiverys visai nebu
vo sužeistas.

Gražuole Kuria Reikia 
Sekti

Karol Fageros, sumuszta 
rungtynėse del gražuoles in 
Teniso rungtynes per teneso 
pratybas tarp Amerikos ir I 
Anglijos, Forest Hills, New 
pasirodė kaipo gražiausia 
mergina tose rungtynose. Ji 
dabar stoja in rungtynes 
tarp gražuoliu Kanados ir 
Suvienytu Valstijų, ir ji ti
kisi kad ji tas gražuoliu 
rungtynes laimes.

PAGIMDĖ SŪNELI

Moteriszke Dingo

BETHLEHEM, PA. — Po- 
licijantai dabar jieszko mo-į 
teriszkes, motinos, kuri ana 
diena inejo in Szvento Luko- 
sziaus ligonine, pagimdė sū
neli, o už dvieju valandų pas
kui, niekam nematant, niekam 
nežinant, dingo.

Nors jie turėjo sutuoktuviu 
ir szliubini žiedą, ji ligonines 
virszininkems buvo pasakius 
kad ji neženota.

Ji padavė varda ir antrasza, 
kurie buvo palszyvi. Antra
sza s buvo Scranton, Pa. Ji 
teipgi padavė savo boso varda, 
kuris teipgi buvo palszyvas.

Ligonines slauges sako kad 
kad ji yra apie penkių pėdu 
septynių coliu augsztumo, ir 
sveria apie du szimtu dvide- 
szimts svaru, ir jos plaukai il
gi ir juodi.

Dabar ligonines virszininkai 
nebežino ka bedaryti su tuo jos 
šuneliu, kuris sveikas ir gy
vas.

-------------------c j------------------ -

Teisybe Pasakė

— Taip, kada skolinai 
nuo manes pinigus tai sakai 
kad tik ant trumpo laiko.

— Na, isztikro kad ant 
trumpo laiko, jau in dvi die
nas nei cento neturėjau.

---------□----------

— Sergėkis tu j u, kurie 
prie tavęs glaudžesi, nes tai 
vis daro del savo naudos.

----- □----- ■

Pirkite U. S. Bonus

Kaip Pavyti Amerika?

Tame praneszime mėginama 
atsakyti jau ir in klausima, 
kuri dar tik neseniai iszkele 
partija “artimiausiais metais 
pavyti Jungtines Amerikos
Valstybes pagal mėsos, pieno 
ir sviesto gamyba vidutinisz- 
kai vienam gyventojui”. Per 
pirmuosius 6 sziu metu mene
sius Lietuvos Kolchozuose 
pieno pagaminta 51,000 tonu 
arba 75 procentai daugiau, ne
gu per ta pati pusmeti perei
tais metais. 100 hektaru žemes 
naudmenų gauta 37 centneriai 
pieno, kai pernai per pirmąjį 
pusmeti buvo gauta po 21 
centneri. Tarybiniuose ūkiuo
se 100 hektaru žemes naud
menų gauta 121 centneris pie
no, o pernai per ta pati laika 
98 centneriai. Czia ir vėl So
vietines nurodymos spraga. 
Paduoda Kolchozu pieno ga
myba tikraisiais skaieziais, o 
Sovchozu gamyba jau tik lygi
namaisiais skaieziais. Mėsos 
gamyba Lietuvos Kolchozuose 
100 hektaru žemes naudmenų i 
per 1957 m., pirmąjį pusmeti; 
padidėjusi daugiau kaip du 
kartus, o isz to skaieziaus 
kiaulienos net tris kartus. Lie
tuvos gyvulininkyste Sovieti
nes ūkio tvarkos buvo jau 
tiek susmukdyta, kad toks-ga
mybos pakėlimas szuoliais1 
tikrai gali būti inmanomas. 
Nurodymos valdybos prane- 
szimu, Lietuvos Kolchozuose 
sziu metu Liepos 1 d., penima 
95,000 kiaulių arba 3, 6 kartus 
daugiau negu pernai. (Nepri-j 
klausomoje Lietuvoje 1939 
metais buvo 1,192,100 kiaulių? k 
Isz to skaieziaus vien tik kiau
lių senesniu kaip 6 men. buvo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Lakūnas Pasimirė Vairuodamas 
Dideli Eroplana

Pagelbininkas Pasek
mingai Nuleido 

Eroplana

“Man labai karszta.” Už keliu Municipal aerodromo. Laku- 
minueziu jis susumuko negy- Į nas, Komandorius dar buvo 
vas, nors Flight Inžinierius, sedyneje.
trisdeszimts penkių metu am- Ambulancai ir daktarai su 
žiaus Frederick Staudt sten- slaugėmis jau to eroplano lau- 
giesi ji atgaivinti. ke, bet buvo tuojaus matyti

MADISON, WIS. — North- Keleviai sau ramiai rymojo kad nei daktarai, nei slauges 
west Orient eroplanas su sze- ar miegojo ir nieko apie tai ne- czia jaa nebereikalingi. Tik 
szios deszimts dviejais kelei- bežinojo. Keleivis Fred Prill, tada keleiviai dažinojo kas bū
viais, pasekmingai nusileido isz Aurora, Illinios sako: “Asz vo atsitikę kai jie buvo padan-
ant Madison Municipal aero
dromo, nors to eroplano lakū
nas ir komandorius padangėse 
buvo pasimiręs nuo szirdies li
gos.

Pirmas lakūnas, trisde
szimts trijų metu amžiaus Art
hur J. Steadman, isz Farming
ton, Minnesota greitai paėmė 
vairavima ir eroplana pasek
mingai nutupdin. Beveik nei 
vienas keleivis nei nebežinojo 
kas tenai padangėse atsitiko, 
kai pirmas lakūnas nuo szir
dies ligos pasimirė.

Lakūnas kuris pasimirė bu
vo penkios deszimts vieno me
to amžiaus Kapitonas Alfred 
H. Lohmar isz Minneapolis, 
asztuoniolikos metu veteranas 
su szita eroplanu kompanija.

Pagelbininkas lakūnas Stea
dman sako kad Kapitonas Lo
hmar buvo nustatęs eroplano 
skridimą atomatiszkai, nes o- 
ras buvo tokis giedras ir nebu
vo nei vėjo, nei ukanu, kai jie 
skrido tarp Lone Rock, Wis
consin ir Rockford, Illinois, 
savo kelionėje in Minneapolis 
ir Chicaga.

Tik staiga lakūnas Kapito
nas savo pagelbininkui pasakė

tuo laiku buvau užsnūdęs, bet 
kai ir asz atbudau, asz nieko 
nebežinojau ir nei vienas kitas 
keleivis nieko nežinojo. Vis
kas buvo taip sumaniai ir tvar
kingai sutvarkyta.”

Bet eroplano lakunu kamba
ryje buvo visai kas kita. Pa
gelbininkas lakūnas tuojaus 
pasisaukė tarnautoja ‘hostess’ 
Jean Stonis, isz Saint Paul ir 
jai pasakė kas atsitiko, ir jai 
pasakė kad jis kuo greieziau- 
.siai stengsis nusileisti in Madi
son.

Panele Stonis greitai užde
gė rauduonas szviesas, kurios 
perspėjo kad keleiviai turi 
liautis rūke ir turi savo diržus 
užsisegti. Ji visiems kelei
viams pasakė kad nėra jokio 
pavojaus, bet eroplanas laiki
nai nusileis-in Madison. Keli 
keleiviai jos paklausė, kodėl 
jie leidžiasi in Madison? Ji 
ramiu balsu paaiszkino, kad 
vienas isz darbininku yra su
sirgęs.

Už deszimts minueziu, apie 
pirma valanda po pietų, pagel
bininkas lakūnas pareikalavo 
ir gavo leidimą nusileisti ant

gese.
Visi darbininkai, inžinieriai 

i ir pagelbininkas lakūnas buvo 
paleisti nuo tolimu pareigu, ir 
kiti ju vietas užėmė kai tas> 
eroplanas vėl pasikėlė ir skri
do in Chicaga.

Kai kurie keleiviai nutarė 
palaukti kol kiti darbininkai 
ir lakūnai pribus, ir jie užėjo 
in restauranta užkasti. Tokia
me atsitikime viskas kelei
viams už dyka. Eroplano kom
panija už viską užmoka. Kiti 
tuojaus gavo vietas ant kitu 
eroplanu ir tuojaus iszkeliavo 
in savo vietas.

Lakūnas Kapitonas Lohmar 
septyniolikos metu amžiaus 
sunaus tėvas, buvo iszskrides 
daugiau kaip szesziolika tuks- 
taneziu valandų su szita eropla 
nu kompanija ir niekados ne
buvo susirgęs. Jis ,ka tik Lie
pos menesi buvo daktaro isz- 
agzaminavuotas ir daktaras 

; rado kad viskas tvarkoj, kad 
; jis sveikas.
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Kas Girdėt
Dauguma moterų yra paten

kintos pragyventi ant savo 
vyro algos, 'bet jos nori kad 
jos nors biski daugiau uždirb
tu save prasimaitinti.

tu matematikos. Ir daug tokiu 
mokyklų dabar jau gryszta. 
prie senobines tvarkos, kad 
mokytojas turi pilna teise nu
bausti prasikaltusi mokini.

Pypkes Durnai

Daug žmonių sziandien vai
ruoja1 naujus ir brangus auto
mobilius, bet finansų, paskolų 
kompanijos yra tu automobi
liu savininkai.

Prez. Eisenhoweris pasira- 
szo ant Teisiu Bylos Vas'zing- 
tone. Tai pirma tokia byla nuo 
Civil War dienu, kada Juodu
ku ir Baltųjų klausimas buvo 
suskaldes visa musu kraszta.

Prez Eisenhoweris ant szi- 
tos bylos ant szito instatymo 
pasirasze in Newport, Rhode 
Island, kur jis atostogauja su 
savo žmona. Pasiraszydamas 
ant szitos lygiu teisiu bylos, 
jis in laikraszfininku klausi
mus kaslink Arkansas Guber
natoriaus ipasiprieszinimo, nie
ko ne a t sake.
1 Gubernatorius Orval E. 
Faubus, isz Arkansas buvo Ei- 
senhowerio pasikviestas in 
'Vaszingtona pasikalbėti. Gu
bernatorius Orval E. Faubus 
nesutinka su Eisenhowerio ly
giu teisiu Juodiems ir Bal
tiems ir yra iszszaukes vaiska 
sustabdinti Juodukus moki
nius kad jie nesilankytu in 
Baltųjų mokiniu mokyklas.

Jiedu pasitarė ir pasiszneke- 
jo per pusantros valandos, bet 
apie ka jiedu kalbėjo ar ka ji 
nutarė niekas nebežino. Bet 
szitiek mes žinome, kad Ar
kansas Gubernatorius Orval 
E. Faubus nenusileido ir pasa
kė kad jo vaiskas vis sargyba 
eis prie mokyklų ir neleis Juo
dukams lankyti Baltųjų mo
kyklas. Demokratai dabar sa
ko kad Eisenhoweris yra isz- 
daves Amerikos žmones, taip 
nusileisdamas paprastam Gu
bernatoriui.

Dabar tas klausimas virte 
verda: Ar kurios valstijos Gu
bernatorius gali pasiprieszinti 
valdžios augszcziausiui atsto

Jezavitai vienuoliai savo 
nusistatymo niekados nebuvo 
pakeitė; jie per szimtus metu 
savo kolegijose ir universite
tuose laikėsi tos asztrios 
drausmes, kad mokinys yra 
mokytojui atsakomingas. Ir 
už prasikaltimu mokinys, ai’ 
jis hutu studentas ar kolegis- 
tas turėjo atsakyti ar būdavo 
pravarintas.

O dabar Katalikai bedavo- 
ja ir rugoja kad ju vaikams nė
ra vietos Jezavitu kolegijose ir 
universitetuose nes per daug 
Protestonu ir Žydu lenda in 
tas musu Jezavitu mokslo in- 
staigas. Mat, jie invertina tik
ra mokslą.

In Oviedo, Ispanijoje, pen
kios deszimts metu amžiaus 
Jose Garcia, stojo in rungty
nes, pamatyti kas gali daugiau 
Vyno iszgerti. Jis iszgere sze- 
szias kvortas vyno ir krito ne
gyvas.

William D. McIntyre, Board 
of Regents, mokslo sztabo vir- 
szininkas, in Wisconsin sako 
kad daug jaunųjų -dabar neno
ri stoti in kolegijas ar univer
sitetus, nes jie daug daugiau 
uždirba ir geriau gyvena be to- 
mokslo; jie ankscziau apsiže- 
nyja ir mokslo nepaiso. Jis sa
ko kad daugiau kaip deszimts 
tukstancziu studentu mažiau 
ateinancziais metais stos in 
augszt e sniu s m o k si u s.

May oras Frank J. Moyer, 
isz Lockport, New York, pra
laimėjęs rinkinius, liūdnai pa- 
sitebejo: “Kai asz ka. gera pa
darau,, niekas neatsimena; kai 
asz suklystu, niekas nepar 
mirszta.”

Isz Vienuos miesto dingo 
Vangras Miklos Szabo, vienas 
isz Vengrijos revoliucinio ko
miteto steigėju, Stras'bourge.

State point atjrlo. Price $3.00
vui, Prezidentui. Prez. Eisen
howeris tyli ir nieko nesako. 
Jis tik tiek laikrasztininkams 
yra pasakęs: “Czia ne politi
nis klausimas! ’ ’

1 Gaila kad Amerikoje val
džia nori visiems duoti pilna 

. mokslo laisve, kad ir paskuti
nio kurpio mulkis gali eiti in 
mokykla. Butu visiems in ju 
moksliszka sveikata daug ge
riau jeigu valdžia nustatytu 
kad tik tie, kurie mokinasi ir 
kurie moka ir gali mokintis 
galėtu lankytis in musu mo
kyklas, o visi kiti, nežiūrint ju 
metu, turėtu stoti in darba, 
kuris butu pritaikintas prie ju 
atbukusiu protu.

"" • • ~
Mes czia gal isz Sovietu Ru- 

. sijos galėtume pasimokinti. 
.Sovietai keletą kartu daugiau 
mokslincziu dabar iszleidžia 
negu Amerika, nežiūrint tai 
kad mes szimta ar keletą szim- 
tu kartu daugiau pinigo ir lai
ko ' paszvencziame savo mo
kykloms- ir savo mokiniams.

Jan kelios ir vieszosios aug- 
sztesnes mokyklos gryszta 
prie gryno mokslo ir reikalau
ja kad studentai mokintus! 
Augin ir Lotynu kalbos ir kad 

, jie visi imtu nors keletą me-

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.
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Jeigu Iszgirsite

Jeigu iszgirsite motore
Apikalbant svetinius vyrus 

kitu moterių,
Tai žinokite kad ir
Su josios vyru turi būti 

kas negerai!
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Jis pareiszke draugams, kad 
jis gryszta in Vengrija, nes 
‘'‘priėjės iszvada, jog Vakaru 
valstybes mus iszdave ir par
davė. ’ ’ i

Tokiais pat nusivylimais 
pernai isz Londono iszvyko in 
Lenkija buvęs Lenku vyriau
sybes pirmininkas. Jis kibiau
siai iszdavimu kaltino Angli
ja.

— • • ■
Szvento Antano gimnazija, 

in Kennebunkport, Maine, 
Rugsėjo devinta diena pradė
jo antruosius mokslo metus. 
Sziais metais veikia jau dvi 
klases.

Daktaras P. Jucaitis, buvęs 
Dotnuvos Akademijos profeso
rius, gyvenas Chicagoje ir 
-dirbąs s Illinois Technologijos 
Institute, už savo naujus isz- 
radimus chemijos srityje gavo 
Armour Reeearch Foundation 
premija. Prefesorius Pr. Ja- 
czaitis praėjusius trejus metus 
sėkmingai vadovavo Ateiti
ninku Sendraugiu San jungai.

——————— , , —1
Automobiliu kompanijų at

stovai sako kad ateinaflcžiu 
metu, automobiliai pabrangs 
nuo- penkios deszimts1 ligi 
szimto doleriu daugiau.

Nikitai Kruszczevui ne kaip 
pasisekė intikinti Vokieczius) 
Rytu Vokietijoje. Po jo atsi
lankymo tenai ir po visu jo 
prakalbu, ta paezia sanvaite 
szeszi tukstaneziai du szimtai 
Vokiecziu pabėgo isz Rytu Vo
kietijos, praszesi kad Vakaru 
Vokiecziai juos priimtu ir ap
saugotu.

_ ••
Prez. Eisenhoweris yra Ja

ponams prižadėjęs kad visa 
musu kariuomene isz Japoni
jos pasitrauks ateinancziais 
metais ar gal dar ir ankscziau.

Karalius Vieniems
:: Metams ::

VIENAS turtingas ir laibai 
gailestingas žmogus, no

rėdamas padaryti laimingu 
viena jaunikaiti, savo tania, 
davė jam kelis laivus su ka
reiviais, -daug pinigu ir isz- 
siunte ji pasijieszkoti tokios 
szalieš kuri jam labiause pa
tiktu. Jaunasai tarnas, pade- 
kavojas savo geradariui, isz- 
klause jo patarimu, pamokini
mu ir iszkeliavo.

Vos jis iszplauke in p'laczia 
jura, pakilo smarki audra ir 
pristūmė jo laivus prie vienos 
salos. Visi jo laivai susimus^e 
in salos uolas, visi jo turtai ir 
kareiviai nuskendo tik jis vie
nas sziaip-taip iszplauke ant 
kranto.

Jisai manydamas kad niekas 
oje szalyje negyvena, tikėjosi 
n didžiausia, varga inpuoles. 
Jisai ėjo, patsai nebežinoda- 
nas kur eina ir labai nustebo 
•adės gera kelia,. Radus kelia, 
atgijo jo szirdyje viltis, ėjo 
linksmesnis pirmyn, visai ne
abejodamas bet tikėdamasis 
rasti 'žmonių ir isztikruju jisai 
pamate netrukus, miestą ku
ris jau isz tolo rodėsi jam dide
lis-.

Jisai linksmas eina to mies
to linko-n. Bet koks buvo- jo nu
stebimas kuomet prisiartinda
mas in miestą, pamate iszei- 
nant priesz ji visus miesto gy
ventojus kurie džiaugsmingai 
szukaudami ji apspito isz visu 
pusiu ir apszauke savo kara
lium’.

Jaunikaitis negalėjo insitik- 
rinti kad vadintu ji karalium, 
bet netrukus jis paliovė abejo
jęs, nes jis buvo apsuptas di
džiausia pagarba, tarp links
mu szauksmu nulydėta ji in 
miestą, investa in puikius 
kambarius. Czia tarnai apvil
ko ji puikiais karaliszkais ru
bais, ant galvos uždėjo pa- 
puoszta brangiais akmenimis 
aukso karūna; pagalios žmo
nių iszrirtktieji atėjo jam visu 
gyventoju vardu pagarba ati
duoti.

Visa tai jam rodėsi sapnu, 
bet pagalios jisai insitikrino 
jog tikrai pasiliko karaliumi 
ir kalbėjo pats sau:

— Kaip-gi galėjo atsitik
ti? Ir koki nesuprantami yra 
Dievo Apveizdos kelei?

Tokiomis mintimis apimtas 
jisai jokiu budu nebegalejo tos 
paslapties suprasti. Viena die
na jisai liepe paszaukti taji 
poną kuris tankiausia duoda
vo jam iszmint ingus patari
mus ir padėdavo jam valdyti 
szali:

— Minisferi, tarė karalius, 
kaip tai yra, kad niaiK S&YQ' ka
ralium padarėte? Del ko tos 
salos gyventojai manes klauso 
ir kuom visa tai turi pasibaig
ti?

— Vieszpatie, atsake jam 
ministeris, szios salos1 gyven
tojai melde Dievo idant kas 
meta jiems atsiunstu viena 
žmogų ju szalei valdyti. Viso- 

,galintis teikėsi iszklausyti ju 
maldavimo ir kas met ta pa
ezia. diena in sala atvyksta 
-žmogus kuri mes sutinkame ir 
tuoj prįpažinstame savo kara
lium, bet jo karaliavimas nie
kuomet neprasitesia ilgiau 
kaip metus, kiekvienas buvo 
karalium lygiai metus, ne il
giau. Tam laikui praėjus, at
eivis būva nustumiamas nuo 
sosto, atimta nuo jo visi kara
liaus valdžios ženklai, aptaiso
ma ji elgeto-s rūbais, nuveda
ma ji prie juriu kranto, insodi- 
nama in laiva ir perkeliama 
ant kitos salo-s kurioje niekas 
neauga tiktai styro pliki ak
mens. Tenai karalius, kuris 
priesz tai visus metus sėdėjo- 
ant sosto visoko aptekės, yra 
visu apleistas, neturi nei pini
gu, nei maisto-, nei draugui, nei 
suramintoji! ir gyvena di
džiausiame varge.

—- Bet, užklausė karalius, 
kitus mano pirmtakunus pa
likta pilname nežinojime apie 
tai kas ju laukia szioms links
mybėms ir laimei pasibaigus?

— Nei vienas isz ju, atsa
ke ministeris, nepasiliko neži
nojime, bet jie neturėjo drą
sos matyti apie apverktina sa
vo ateiti, ju akys buvo- aptem
dintos vainiko blizgėjimu; ži
bantis laimingumas kliudo O

jiems atsiminti apie savo atei
ti, jie visai nesirūpino surasti 
budo kaip -palengvinus nelai- 
mingaji savo likimą, kuris 
,jiems grūmojo. Taip greit vi
suomet praeidavo- ju laimes 
mėtai, kad jie ne ne pa s i j lįsda
vo. Nelaimes diena visai neti
kėtai juos užpuldavo kad jie 
visai neprisirengdavo ir nepa
sirūpindavo savo neiszvengia- 
mojo likimo pasaldinti.

Naujas®,i karalius, apimtas 
baime, klausinėjo ministerio ir 
užklausė ka jisai apie tai ma
nytu, kaip apsisaugojus nuo 
aukiamuju nelaimiu ir vargu, 

jeigu ir jisai butu isztremtas.
— Yra tiktai vienas būdas 

atsake iszmintingas ministe
ris: reikia nusiunsti in ta sala 
darbininku, pastatyti ten san
krovas ir prisikrauti visko kas 
tik yra gyvenime reikalinga. 
Todėl negalima atidėti nei va
landėlės, nes laikas greitai 'bė
ga; tavo karalyata ne kas kitais 
kaip laiminga valandėlė kuria 
reikia pasinaudoti, o syki pra
ėjus, praeis amžinai ir daugiau 
nebesugryž. Reikės ilgai būti 
isiztremiine tokioise vietose1- 
kur nieko nerasi, iszskyrus tai 
ka laimingose savo dienose 
ten nusigabensi.

Karalius paklausė iszmin- 
tingo- patarimo ir nutarė pasi
naudoti. In tuszczia sala nu
siuntė daug darbininku kad 
pastatytu ir pripildytu san
krovas, iszartu žeme ir priso
dintu sodus; paskui nusiuntė 
ten isztikimus savo tarnus kad 
visuomet ji aprūpintu, pagal
bos pastatydino ten palocii su 
puikius kambarius kuriuos 
gralžiausiai iszpuosze idant ne
tekės karaliaus vainiko galė
tu izstremime linksniai ir sma
giai gyventi.

■Pagalios loji diena atėjo. Ji
sai buvo gerai prisirengęs ir 
todėl visai nenusimina, jisai 
net džiaugėsi ir nekantriai 
lauke tos valandos kuomet ga
les pamatyti visus turtus ir 
gerybes surinktus naujame sa
vo gyvenime; jis norėjo grei- 
cziau apsigyventi naujoje savo 
valstybėje ir daugiau jos neap
leisti.

Linksmai nužengė nuo'ne
tvirto savo sosto ir skubinosi 
in ten kur nereikes bijosi isz- 
remimo. Jisai buvo laimingas 
nes iszmintingai save apsirū
pino.

«£•
Czia yra žmogaus gyvenimo 

pavyzdys. Žmogus turi iszmin
tingai gyventi kad aprūpinus 
busian-eziojo savo gyvenimo 
reikalus ir radus amžinąja lai
me. !

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
Nr. 1957

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, 50o.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimt.a isz Lietuviszku 
užlieku. 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 smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposėliai, 20c.

No. 116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleuiute; 
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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudiusta, 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 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią- 
piu, 35o.

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

No.Į51—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 Kapitone* 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautai 
Vagis. ,60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui j 
Per Neatsargumu 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. 20o.

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

No.173—Apie Talmudo Fa- 
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davinėti Pinigus. 45 pus., 20o.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180^—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu aut 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. Jczuso Kristuso 
15c.

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

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

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

1 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 Motino! 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Scraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

t-er3 Užsisakant knygas isa 
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 prisiūti- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. B
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Bagoczius Sugryžo In
Savo Gimtini Kaima

Tikra Istorija

QIMIAU kaime Beržu, (no- 
rints tai netikras vardas 

nes turiu tikra, varda. užslėpti 
del geru priežascziu) Lietuvo
je. Mano tėvas buvo gana tur
tingas ūkininkas, bet musu 
grinezele' buvo prasta ir maža. 
Nuo kada aisz pamenu tai bu
vau kaip tai sako: ‘juoda avis’ 
musu szeirnynoje. Visi mano 
broliai ir sesers buvo geri dar
bininkai, o a|sz, tik sapnavau 
apie svietą ir jo puikia gamta.

Atsimenu gerai kaip mano 
motina ir tėvas kratydami gal 
vas sakydavo: “Tasai vaikas 
mums nieko gero neatnesz, tik
tai bėdai; turėsime ji užlaikyt 
ir maitini lyg senatvei, o gal ir 
visus jo vaikus!”

Visas kaimas mano tėvams 
pritarė ta iszmetinejimai. Kai
mo maluninkas net uždraudė 
man mergintis su jo duktere, 
su kuria asz maniau jog kada 
alpsipacziuoczia tai gal ji isz 
manės padarytu vyra. Malu
ninkas man nekarta kalbėda
vo: “Jaunas žmogus, kuris 
guli per visas dienas ant pe- 
cziu ant lauko ir mausto tiktai 
apie žvaigždes ir pa’ukszczius, 
laike kada; jo broliai ir sesers 
■sunkiai dirba ant lauko, nesi- 
pacziuos su mano duktere!” 
Klebonas musu parapijos laike 
pamokslo iszbare mane prie 
visu žmonių kad asz Nedėlio
ję ėjau žuvaut.

Supratau kad nuo manes vi
si szalinasi todėl apleidau savo 
gimtini kaima ir nukeliavau 
in Brazilijai jieszkoti giliuko. 
Būdamas lenais aplaikiau dar
bą ant t a v orinio laivo ir tokiu 
budu dasigavau in Amerika. 
Kada atplaukė in Baltimore, 
apleidau laiva ir leidausi jiesz
koti giliuko po Amerika ir to
kiu budu pramokau sziek tiek 
Angliszkai.

* * *
Kada Dideji Svietine Kare 

kilo, maniau kad gyvenimas 
kareivio yra garbingas ir insi- 
rasziau in Amerikoniszka. ka
riuomene kada Suvienytos 
Valstijos instojo in kare. In 
meta po tam Argonne likau 
sužeistas per Vokiszka grana
ta ir tik tada atsilpeikejau ka
da radausi ligoributyje.

Daktarai mane gydė per tris 
metus Francijoj po tam iszgu- 
lejau koki tai laika Ameriko- 
niszkoje ligonbutyje kur man 
sutaisė rankas ir kojas ir greit 
pasveikau. Atėjo laikas kada 
daktarai man apreiszke kad 
daugiau nieko nereikia kaip 
tik silsėtis, būti anit saules szi- 
lumos ir gyventi tarp kalnu ir 
lauku ir kad. gyventai! be jo
kios rupesties.

— Kalnai, girios ir saules 
sziluma ta imam iszrodo kaip 
mano gimtine szalis daktarai!
ff----- --------- --- -----------

Gerai Atsake
Jonas — Pavėlink man, 

Magdute, prisotint mano 
akis su tavo patogiu veide
liu.

Magdute — Gaila kad ant 
mano veido neauga ropes 
tai galėtumei ir savo pilvą 
prisotint.

Daktaras iszklauses manės 
isz kur asz paeinu, kokia le
nais aplinkine ir kokis oras, 
apreiszke man kad tai: geriau- 
se vieta butu man del atgavi
mo sveikatos.

Asz pakracziau galva ant
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Katrie žmones ir nežino, 
Tai ant aipsiredymo

tuoj pažino.
Kad tokia motere 

netlikus,
O gal ir nuo dorybes 

atlikus,
Katros labai czvierinasi, 

Kaip kokia valkata 
rėdosi, 

Neuždengineja savo 
krutinės, 

Iszrodo kaip begedes 
paskutines, 

Moteriszke dora ir 
d a vadu a,

Nesimokina niekados, 
Užsidengia savo kuna 

kaip pridera, 
Pasielgineja kaip moterele 

• dora,
Nežinau kas toliaus 

pasidarys, 
Ar ilgai tokius szposus 

varys;
Isz visu pusiu tiligramus 

gaunu,
Pasilsio niekad negaunu, 
Pajiegu jau mažai turiu, 

Visur pribūti jau 
negaliu.

“Pri Kontri” tai vyras 
, už nieką,

Malszus ant niek 
pasilieka, 

Bet jeigu patys vyras 
Pavirsta in balvona, 

• Tai pavirszta in niekus 
geriausia žmona.

Motere už gero vyro, 
Tai kaip už muro, 

0 už blekio, 
Neturi nieko. 
* * *

Didelis kvailumas jau 
gana,

Kada vyrai ėdasi už 
mergina,

Vienam miestelyje vardo ' 
nežinau, 

Tiktai tiligrama isz ten .
gavau,

Kad pas viena mergina, 
Badai jaii nejauna, 
Keli vyrai apsistojo, 

Nedvyvai kad su smegenys 
praskydo,

Is.z galvos iszlindo, 
Tai dabar nebagai 

bludžioja,
Ir po ulyczias kvailoja.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

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

ženklo kad ant to nesutinku ir 
in tenais negryžczia.

Kada manes daktaras už
klausė del ko nenoriu sugryžti 
in savo teviszke, atsakiau jam 
kad tenais manes nepriimtu 
kaipo geisitnai syeczia ir kad 
manės iszsižadejo mano levai 
ir nenorėtu piliegusio -žmo
gaus turėti ant savo ranku.

Nekalbekie taip, juk gali 
puikiai gyventi be pagelbos 
savo giminiu, juk gauni puikia 
mokesti nuo Dedes Šamo ir ga
lėsi gyventi linksmai, jeigu 
busi paczedus žmogus.

Iszklausiau daktaro rodos ir 
pirm negu mane iszleido isz li- 
gonjbutes, apėmė mane didelis 
noras sugryžimo in savo gimti
ni kaimeli kuriame troszkau 
apsigyventi, nes tai buvo tin- 
kamiause vieta del manes at
gauti savo suteszkinitas pajie- 
gas.

Gal mano levai ir pažinsta- 
mi permainytu savo nuomone 
apie mane. Gal maluninko 
duktė dai vis laukia mano, par- 
gryžimo. Gal senas klebonas 
atsileido ir turėtu del manes 
paguodone kad kariauvau 
Svietineje Kareje.

❖ c« ❖

Kada visiszkai sumaniau 
iszvažiuoti, vos galėjau su
laukti diends kada laivas jsz- 
plauktu. Valdžia man buvo 
kalta už tris metus tarnystes 
kariuomeneje — beveik tuks- 
anti doleriu, kuriuos gavės 
permainiau ant keleiviu cze- 
kiu ir meldžiau valdžios kad 
man priskmtinetu kas menesi 
mano alga po 85 dolerius per 
Amerikoniszka komsuli in 
Kauna. Jeigu man patiktu 
Beržai tai pasilikczia jame 
koki laika,, gal parauda vo- 
cziau kokia grinezele kurioje 
gyveneziau sau malsziąi be 
paszelpos nuo mano giminiu. 
Jeigu man nepatiktu tenais 
gyvenimas tai sugryžeziau in 
Amerika ant kito laivo. Acziu 
kariuomenei per kurios ipagel- 
ba pasilikau Amerikoniiszku 
padonu ir galėjau keliauti be 
jokios kliutes kur tik norėjau.

Po menesiui laiko ant galo 
atplaukiau in Klaipeda. In 
mano gimtini kaimeli reikėjo 
važiuoti beveik visa diena. 
Permainiau savo Ameriko- 
niszkus dolerius ant Lietuvisz- 
ku litu, nemažai nusistebėjau 
kad aplaikiau tiek pinigu ir 
supratau kad dabar pasilikau 
turtingu žmogum.

Ant rytojaus keliaudamas 
trukiu ir autobusu, atvažias 
vau ant galo in mano gimtini 
kaimeli. Nieko jame nepersi- 
maine nuo tada kada ji aplei
dau, tokiu ir dabąr radau, tik
tai viskas da daugiau paseno. 
Gyventojai buvo senesni ir da 
labiau apiplyszia, grinczeles 
apleistos, supratau kad gyven
tojai buvo daug nukenteje per 
kare. Bet kalnai, girios, lau
kai ir saules szviesa buvo tiė 
patys. Atėjau prie vietines 
kareziamos, užklausiau szin- 
koriaus ar mane priimtu' ant 
kokio laiko, pakol atlanky- 
cziau savo szeimyna ir pažins- 
tamus, tas butu tinkamiausia 
nes kitaip mano gimines ir tė
vai manytu kad sugryžau apsi
gyventi pas juos ir būti jiems 
sunkenybe. Pavalgiau gerus 
pietus, iszsigeriau kelis stik
lus alaus po tam padaviau tar
naitei Amerikoniszka kvoteri 
isz ko mergina taip nusistebė
jo kad rodėsi jai jog asz da
viau milijoną litu. Nubėgo 
greitai in kuknja. rodydama 
savo skarba visai szeimynai 

szaukdama: “žiūrėkite ka asz 
aplaikiau nuo Amerikon-iszko' 
milijonieriaus!”

Žinia apie mano sugryžima 
pasklydo po visa aplinkine 
kaip žaibas. Visi kalbėjo kad 
Ame r i k o n i sz k as mi 1 i j o n i e r i u s 
apsigyveno ju kaime! Kada 
mano draugai isz jaunu dienu 
pažino mane kada ėjau pas le
vus, tuojaus pranesze kitiems 
ir visas kaimas sujudo neisz- 
pasakytai.

Kokis tai piemenukas pama
tęs mane einant, bego priesz 
mane kaip kokis siuntinis, 
praneszdamas mano tėvams 
kad asz ateinu. Taigi, vaikas 
kuris tik gulėjo ant jpecziu per 
visas dienas, maustydamas 
apie žvaigždes ir gamta, kuris 
eidavo žuvaut Nedeliomis ir 
apleisdavo Miszias Nedelio
mis,' sugryžo namo milijonie
rium isz Amerikos, tojo skly
po kur doleriai gulėjo ant užv
ožiu ir meto pinigus del tar- 
naieziu kaip rodos szirnta litu.

Mano levai priėmė mane ir 
pasveikino su atdara szirdžia 
ir iszskestais delnais. Mano tė
vas, motina, sesers, broliai ir 
szimitas kitu giminiu apsaki
nėjo kaip neteko beveik visko 
per kare: javu, rugiu, karvių 
ir arkliu. Pasakė man kad su
gryžau in laika iszgelbeti juos 
nuo bado ir vargo. Motina ap
kabinus mano kaklo, pro

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... (

Viesz. Jėzaus ir <;
Motinos Szvencz. I;
Sapnas Motinos Szven- ’• 

cziausios, mieganezios Į, 
ant kalno Alyvų, žemei Į, 
Batanijos, bažnyczioj Į, 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. s

Knygos Did. 3%x5^2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

verksnius kalbėjo:
— Mano mielas sūneli, asz 

žinojau kad tu senu teveliu ne
apleisi ir rupinsiesi mus užlai
kyti lyg smert. Tu buvai kito- 
kis vaikas kaip kiti, kiti buvo 
sutverti dirbti ant dirvos, bet 
tu buvai paskirtas ant, dides
niu dalyku ir pasilikti turtin
gu žmogum!

Alano tėvas lingavo su galva 
ant ženklo užtvirtinimo ir gyre 
mane in padanges.

Nusijuokiau tokui pagyri
mu mano tėvu ir susirinkusiu 
giminiu ir nepykau ant ju 
veidmainyseziu. Iszdaviau vi

sa tūkstanti litu, pirkau gyvu
liu, padarus, grudu, tėvams 
nupirkau puikia grinezele vi
duryje kaimo, kurioje galėtu 
praleist savo pabaiga gyveni
mo' 'be jokiu rupeseziu,.

Pirmutinis gyventojas; kuris 
atėjo pas mane melsti suszeu- 
pimo, buvo' maluninkas -kuris 
man atsake jo duktere ir už
draudė su ja draugauti. Duk
rele buvo sutukus kaip kiaule 
ir biauri, todėl džiaugiausi kad 
maluninkas atsake man su ja 
draugauti, pabiuro ji man la
bai ir negalėjau žiūrėti ant 
jos. Džiaugiausi kad su ja ne- 
apsipaeziavau. Melde jisai ma
nes kad jam paskolincziau pi
nigu, kad galeeziau pagerint 
savo maluna, kad žmones ne- 
vežtu grudus pas Žydą in 
miesteli, nes visa bizni Žydas 
nuo jo atiminėjo, per ka labai 
nukente. Iszsikalbinejo ir per- 
praszinejo mane giliai kad ne
norėjo leisti savo mylimos 
dukreles už manės. Paskolinau 
jam pinigu, bet ne tiek kiek 
reikalavo.

Ant galo1 atėjo ir klebonas 
musu parapijėlės, apreikszda- 
raas man’ kad man duos didele 
garbe jeigu bueziau fundato
rium altoriaus in bažnytėlė. 
Padekavojau jam už tokia 
“garbė” ir drauge su juom 
nuvažiavau in Kauna užkal
binti altorių. Iszdaviau ant to 

gana puikia suma pinigu, bet 
tas davė man užganadinima 
kad galiu loszti role milijo
nieriaus savo kaimelyje.

Nesigailėjau iszduoti pinigu 
nes pasveikau visiszkai. Per
gyvenau kamelyje beveik du 
metus ir buvau kaip naujas 
sutvėrimas. Piniginis kursas1 
persimainė,' nes Amerikonisz- 
ki dolerei ne tiek atneszdavoi 
ant permainytu litu. Turėjau 
susivaldyt su savo pinigais 
nes supratau kad neužilgo pa- 
silikcziau ulbagu.

Gyventojai mano kaimelio 
neabejojo' kad asz tikrai esmių 
milijonierium; neiszdaviau sa
vo slaptybes isz kur paėjo ma
no turtas, betilgiaus negalėjau 
juos apgaudinėt.

Po dvieju metu nutariau su
gryžti in Amerika. Apreisz- 
kiau visiems kad mano milži- 
niszkas biznis Amerikoje rei
kalauja kad sugryžeziau atgal 
ir jog turiu nepoilgam iszke- 
liauti.

Visi gyventojai kaimo pa
rengė man tikra bankieta. vie
tinėje kareziamoje žinoma, už 
kuri asz turėjau užmokėti. 
Kaimo virszaitis iszgyre mane 
in padanges sakydamas: “tik
ras sūnūs kaimo Beržu kuris 
per savo darbszuma ir paeze- 
duma dasidirbo milžiniszko 
turto Amerikoj. Bet lyg sziai 
dienai, niekas nežino manot 
kaime kad tasai “milijonie
rius” neturėjo jokio- biznio 
kaip tik buvo Amerikoniszku 
kareiviu, kuris likos suszau- 
dytas Argonne ir vos iszliko 
gyvas.

-----PABAIGA-----
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— “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 iszda vystės. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

— Katras gaspadorius 
tankiai baliavoje, pas ta szei
myna bedavoje.

Negalėjo Verkti
— Tai rots kumute, pTa- 

eita Nedele kunigas graudu 
pamokslą pasakė, net apsi
verkiau. Ar ir tu verkei?

— Asz kumute, negalė
jau verkt, nes gaza kuria tu
rėjau ant veido labai kvar- 
buoja- . _____



I

“SAULE” MAHANOY CITY,

Žinios Vietines
' — Ruduo jau ežia.

— Ana diena lankėsi mies
te ponas Leonardas Lazauskas 
ir szeimyna isz Hartford, 
Conn., ir prie tos progos at
lankė “Saules” Redakcija, at
naujinti prenumerata del savo 
te vėlėms ipons. Vincams La
zauskams, kurie skaito “Sau
le” jau nuo daugelis metu ir 
sako kad mes visi mylime 
skaityt laikraszti “Saule”. 
Pons. Leonardai Lazauskai ir 
tėveliai kitados gyveno Cata
wissa, Pa.., o apie devyni metai 
atgal apsigyveno in Hartford, 
Connecticut.

— Seredoj pripuola Szv. 
Klepo ir Szv. Herkulano, o 
Tautisizka Vardine: Vientau- 
tas. Ir ta diena: Tik trys mene
siai iki Kalėdų; 1946 m., Ang
lijos kariszkas e r opi anas sudu
žo in augszta kaina netoli nuo 
Hong Kong miesto Kinijoje. 
19 lakunu žuvo, kuriu tarpe 
buvo Amerikietis laikrašti
ninkas Royal Arch Gunnison; 
1513 m., Balboa, garsus neži
nomu krasztu atradėjas, atra
do Pacifiko mares; 1942 m., 
gazolinas yra dabar dalinamas 
su koreziukemis visiems Ame- 
rikiecziams; 1938 m., Prez. F. 
D. Rooseveltas gražumu pra- 
sze Hitlerio kad jis taikingai 
ir gražiai susitaikintu su Cze- 

, kais. Nei vienas nei kitas1 Prez. 
Roosevelto nepaklausė; 1914 
m., Prusu Lietuvoje, Genero
las von Hindeniburgas stengė
si pereiti Nemuną, 'bet jam ne- 
pasiseke.

’ — Ketverge pripuola Szv. 
Izako Jogues ir Szv. Justino, 
o Tautiška Vardine: Gražina. 
Taipgi ta diena: 1943 m., Hit
leris buvo pareiszkes: “Mes 
gal 'busime priversti iszsižadet 
kiek žemes, bet karo nepralai- 
mesl”; 1918 m., prasidėjo su
sikirtimas ant karo lauko in 
Meuse-Argonne, ir tęsęsi kol 
Pirmas Pasaulinis Karas užsi
baigė, Lapkriczio 11-ta diena. 
Priesz Vokiecziu insikasimus 
Amerikos karo sztabas pasta
te viena milijoną, du szimtu 
tukstaneziu Amerikiecziu ka
reiviu, per 47 dienas Amerikie- 
cziams kasztavo szimta dvide- 
szimts tukstaneziu gyvaseziu. 
Daugiau negu visas tas karas 
sykiu; 1951 m., didžiausias 
Amerikiecziu lakunu užsipuo
limas ant Komunistu Korėjo
je; 1945 m., Antras Pasaulinis' 
karas baigtas; 1945 m., Japo
nijos Imperatorius Hirohito 
atsilankė pas Amerikos Gene
rolą Douglas MacArthuri, tai 
buvo pirmutinis sykis kad Jar 
ponijos Imperatorius kuris 
yra Japonu dievinamas ir gar
binamas, tai'p nusižemino; In
dijos Szvento. Žydu Naujas 
metas 5718 “Rosh Hasliana” 
pripuola Ketverge ir Petny- 
czioj.

— Petnyczioj pripuola SS. 
Kozmo ir Damijono, o Tautisz- 
ka Vardine: Danyla. Ir ta die
na: 1919 m., Geležinkeliu dar
bininkai iszejo ant straiku 

i Anglijoje; 1940 m., Vokietija, 
Italija ir Japonija sudarė de
šimts metu kariszka sutarti; 
1939 m., Varszava pasidavė 
Naciams; 1949 m., Rusija po 
dvieju metu deryJbu, sutiko 
Amerikai sugražinti trisde- 
szimts laviu, kurios mes bu
vome Sovietams paskolinę pre 
Antra Pasaulini Kara; 1540 
m., Popiežius Povilas Treczia-

sis pripažino Jezavitu drau
gyste ir vienuolyną.

— Panedelyje, Rugsėjo 
(Sept.) 30-ta diena pripuola 69 
metai, kada, buvo paszventin
tas Szvento Juozapo bažny- 
czios kertinis akmuo. Pirmas 
klebonas buvo Kunigas Petras 
Abromaitis, o dabartinis kle
bonas Kunigas P. Czesna. Dar 
ir sziandien veikia sekanezios

draugijos: Szv. Rožancziaus 
Draugyste, Szv. Praneiszkaus 
Tretininku Draugyste, Apaš
talystes Maldos Draugyste, 
Sodalytes Merginu Draug., 
Szv. Magdalenos paszelpine 
Draug., Szv. Jono Blaivininku 
Draug., Susivien. Liet. Rymo 
Katal. Am. 31 kuopa., Szv. 
Vardo Draug., ir Szv. Juoza
po parapijos Choras.

Szvento Jurgio parapijos, N. 
E. Philadelphia, in Szvento 
Kazimiero parapija, S. Phila
delphia. Kelios dienos atgal 
pas ji atsilankė jo naujoje vie
toje jo mamyte, ponia Agota 
Neverauskiene isz Mahanoy 
City ir teta Magde Janulevicz- 
iene isz Freeland, Pa.

LIETUVISZKAS SURIS

Žuvo Eroplano Nelaimėjo

Oslo, Norvegija.—
Karalius Haakon Septintasis, 
isz Norvegijos pasimirė Suba
tos ryta 4:35 valanda. Velionis 
gimė Danijoj. Jisai nesveikar 
vo per du metu. Jo- sūnūs Ka
ralaitis Olav užima tėvo vieta.

Paveikslas parodo vienas 
isz 24 keleiviu, kur likos už- 
musztas eroplano nelaimėje, 
kur atsitiko arti New Bed

ford, Mass. Eroplanas DC-3 
skrido isz Boston, Mass., in 
New York.

MAHANOY CITY, PA.
- Charles G. Pollack (Ka- 

Pauliokas), nuo 34žirni eras
So. 10-th uly., stagai pasimirė 
pareita Ket vergą ryta 7:35 va
landa, penki minu tas priesz 
priiinima in1 Locust Mt. ligon
bute. Velionis pradėjo dirbto 
prie savo darbo, Locust Creek 
a ng 1 i a k a sy k 1 o se, Šh e n a d o r y j e, 
kai staiga! susirgo prie darbo 
daibo 7:15 valanda ir likos 
tuojaus nuvesztas in ligonbute 
kuris pasimirė. Velionis pali
ko savo paezia Ona (Beregiu); 
du sunu: Kazimiera, isz Phila
delphia ir Vincą, kuris tarnau
ja armijoje Alaskoje; duktere,1 apiegomis in Szv. Pranczkaus 
Shirley Ann, slauge, Philadel
phia; du 'brolius: Juozą mies
te ir Edvardą, Minersville; dvi 
seserys: Mame White ir Mar- 
gareta, Philadelphia. Laidojo 
Panedelio ryta, su apieg-omis 
in Szv. Juozapo bažnyczioje 9 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapines^. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

— Nedelioje, szeszta valan
da vakare, Lakewood svetain- 
neje, invyko- Rankiotas,
garbes del buvusi vikarui isz 
Szv. Juozapo parapijos 
gas Leonas Pecziukieviczius1, 
Bankietas likos parenktas per 
Szvento Vardo Draugijos ir- B. 
V. M. Sodalietes isz Szv. Juo
zapo parapijos.

prie Lietuviszkos parapijos ir 
R. K. Susivien. Am. Paliko di
deliame nuliūdime savo žmona 
Ona (po tęvas Slaviekiute), 
tris sunns: Matiejusza, Shen
andoah; Juozą mieste ir Pran- 
ciszkus, Philadelphia. Taipgi 
duktė Ona, slauge del Publiki- 
niu mokykliu mieste; pus-bro- 
li, Kunigą J. A. Karalius, kle
bonas isz Szv. Jurgio parapi
jos, Shenandoah. Dvi seserys: 
Mare Kasperiene ir Ona, Close 
isz New York Laidotuves in- 
vyko pareita Subatos ryta, isz 
Graboriaus Dutkieviczio ko- 
plyczios, 202 Sun'bury uly., su

PENKIŲ METU
VAIKAS MOTINOS

SUBADINTAS
NEW YORK, N. Y. — 

Penkių metu vaikutis Michael 
Maida, per aszaras policijan- 
tams pasakė: “Mano mama 
manes nemyli, mano tėvas ma
nes nemyli.”

Kai jis miegojo, jo motina 
28 metu amžiaus Ponia Cathe
rine Maida ji norėjo nužudinti 
už tai kad jos meilužis buvo 
jai pasakęs kad jis su ja nesi- 
ženys už tai kad ji turi vaika.

Jos meilužis policijantams 
yra žinomas tik kaipo “Joe” 
ir be jokios pavardes.

Ponia Catherine Maida pir
miau patelefonavo savo moti
na ir jai pasakė kad ji nužu- 
dinš savo sūneli, kad ji galėtu 
apsiženyti su tuo “Joe” savo 
meilužiu. Jos motina Ponia 
Catherine Dalton savo dukte- 
rei pasakė kad ji negali taip 
padaryti Jos duktė pasakė: 
“Ar ne? Pamatysi.” Ir tada 
užtrenkė telefoną,

A

Motina pasiuntė savo sunu 
in savo duktes namus. Jis rado 
ta vaikuti kraujuose paplūdu
si. Jis paszauke policijantus, 
kllFle ta v^ikRti nuveze Iii li
gonbute. Daktarai sako kad 
vaikuti^ pasveiks. Motina da
bar randasi kalėjime.

CHast:

Wenner pasiėmė ta medžiok-- 
les karabina ir nuėjo ta briedi 
užbaigti. Jis reže tam brie
džiui in galva su atbulu kara
bino galu. Pasigirdo szuvis ir 
Wenner suspigo. Jo draugai, 
pamate kad jis buvo insiszoves 
sau in koja.

Jiedu greitai ji invilko in 
automobiliu ir nuveže in ligoni 
ne, kuri buvo septyniolika my
liu nuo tos vietos. Kai jie pa
siekė ta ligonine, j u draugas 
jau buvo mires.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

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.

Andruliui 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

•i

apie 400,000! Sovietinei Lie
tuvai reiketu pirma pasivyti 
Nepriklausomos Lietuvos ga
mybos lygi, o jau tik po to kal
bėti apie Amerikos pasiviji- 
ma.) Gyvuliu pristatyta vals
tybei pustreczio karto daugiau 
o pieno 1.6 karto. Lietuvos že
mes ūkis per ta pusmeti gavės 
apie 2,000 traktorių. Bet me
chanizacijos praktikoje esą 
dar daug trukumu. Visus 
sziuos nurodymus davinius 
galėsime lyginti kaip turėsima 
davinius bent už 3-4 metus. Pa
tikrinus padidėjimo procento 
atskirose gamybos szakose 
kyla labai rimtu abejojimu dėl 
sziu daviniu tikrumo.

MEDŽIOTOJAS Walter Harris ir Susiedas, sze
szios deszimts penkių metu j 

NUSISZOVE amžiaus Harry Brosius, saulu-j 
 tei nusileidus, iszvažiavo in 

miszka. Jie su savimi iszsive- 
j že ir medžiokles karabina.

(Sziuo metu laiku New Jer
sey valstijoje nevale medžioti 
briedž us, ir niekados nevale 
medžioti, kai saulute nusilei-

SAPNORIUS

bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas parapijos kapinėse. 
A. a. Motiejus J. Supranavicz
ius buvo senas skaitytojas 
“Saules.” “Amžina atilsi!”

St. 
pir-

Saint Clair, Pa. — 
Ponia Jessie E. Smyth, 
Clair augliu kompanijos 
mininke, pranesze kad tos mai
nos žusidarys. Czia mainieriai 
buvo dirbę per szeszios de- 

aip szimts du metu. Ponia Smyth
1 sako kad tos mainos yra pri- 

Kuni-į verstos užsidaryti, nes Read- 
į ing Anthracite Kompanija ne
sutiko savo- kontrakta del tu 
mainu atnaujinti. Czia dirbo 
apie du šimtai mainieriu.

Minersville, Pa.—
Senas miesto gyventojas Mo
tiejus Supranaviczius, nuo 308 
Carbon uly., kuris nesveikavo 
per koki tai laika, ir gydosi in 
Poltsvilles ligonbute, pasimi
rė pareita Serėdos diena po 
piet. Velionis gimė Lietuvoje, 
atvyko in Shenadoryje, po tam 
persikėlė in. Cumbola, kuri ten 
užsidėjo valgomu daigiu szfo- 
ra, po tam apsigyveno- Miners- 
villeje. Taipgi buvęs anglia- 
kasis ir paskutini karta dirbo 
Oak Hill kasyklose. Prigulėjo

Catawissa, Pa. —
Pons. Leonardai Lazauskai 
szeimyna isz Hartford, Conn., 
dalyvavo vestuvėse savo- szvo- 
gero Juozo Ashmansiko ir pa
nele Rita Hollyday, kur invy- 
ko pareita Subatos diena. La
zauskai kitados gyveno, szi- 
miestelyje, bet apie devyni 
metai atgal apsigyveno mieste 
Hartford, Conn.

ir

Philadelphia, Pa.—
Kunigas Albinas J. Neveraus- 
kas, ginies ir augės Mahanoy 
City, Pa., buvo perkeltas isz

DU VAGIAI
SUCZIUPTI

Vienas Policijantu
Paszautas

CHICAGO, ILL. — Poliui- 
jautai paszove viena intarta 
vagi ir suėmė kita iii dideli 
Chicagos Super Market szto- 
ra, kai beveik visi darbininkai 
buvo iszeje užkasti per pietus.

Beveik niekas nežinojo kas 
ten darėsi kai policijantai su- 
cziupo tuos vagius.

Dvideszimts metu amžiaus 
Anhtony Moschiano buvo pa
szautas in peti. Jo draugas, va
gis John Dacey, Jr., .sustojo 
bėgės ir pasidavė kai jis isz- 
girdo ta szuvi. Jiedu buvo su- 
aresztuoti ir intarti už va
gystes tame sztore.

.Policijaintai juodu užklupo 
tarp deszimto ir vienuolikto 
augszczio tame sztore.

Szitas Super Market sztoras 
yra vienas isz didžiausiu, jis 
užima devynios deszimts tris 
hektarus žemes.

Szito sztoro savininkai sako 
kad per dvi sanvaites asztuoni 
radijai buvo pavogti. Sztoro 
policijamati greitai pribuvo 
miesto policijantams in pagel- 
ba, kai tik jie iszgirdo szuvius.

Pirkite U. S. Bonus

MT. HOLLY, N. J. — Nors 
sziuo laiku uždrausta brie
džius medžioti, bet vienas me
džiotojas pasimirė kai jis, no-! 
redamas užmuszti, paszauti 
briedi sau insiszove in koja. i

Medžiotojas buvo dvide-' d^ia). Ir visiszkai ir griesztai
: j. v. uždrausta medžioti su szviesa,szimts devynių metu amžiaus . .„ ,. XT kad prisiviliojus biedzius prieHarry Wenner, isz Marlton, N. . T-T _ . , ... v . tos szviesos tamsumoje. JieJ. Du io draugai n nuveze m ,

t, .. J. * j v • visus tuos instatymus buvoBurlington Apygardos ligoni-j..... . . . j sulaužė.ne, bet jis jau buvo pasimiręs. |
Valstijos policijantas Detek- Jie paleido ta savo elektros 

tyvas John Craig ir Apygar-J szviesa, ir vienas briedis pa- 
dos detektyvas Howard Nixon mates ta szviesa prisiartino 
sako kad kiek jiedu galėjo su
žinoti, tai sztai kas tenai atsi
tiko :

Wenner su savo sesers vyru

prie ju Harris ta briedi paszo- 
ve isz automobiliaus. Briedis 
nebuvo užmusztas, bet tik su
žeistas.

Su 283 Paveikslai!

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ool. plocalo 
Iszaiszkina sapna ir- kfts 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minkssto* po- 
pieros virszelinose. :: :: 

Pinigai reikia siusti ra 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Oo., 

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

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

Sukilimai Tarp Baltųjų Ir Juoduku

Prie North Little Rock 
High School, dvi mylios nuo 
Central High School kur isz- 
tiko sukilimai ir susikirti
mai tarp Juodu ir Baltu 
žmonių kaslink to lygiu Tei
siu Instatymo, trys isz sze- 
sziu Juoduku studentu, ku

rie norėjo užsiregistruoti in- 
siraszyti in mokykla yra 
czia stumiami ir daužomi 
Baltu studentu.

Czia nebuvo nei policijos, 
nei vaisko, kuris buvo isz- 
szauktas prie kitu mokyklų.

Szitas Juodu ir Baltu mo-

kiniu ir studentu klausimas 
dabar nėra vien tik Arkan
sas valstijoje, bet yra atsi
liepęs ir atsiszaukes in pati 
Vaszingtona, kur Preziden
tas Eisenhoweris ar nežino 
nebedrysta ka nors daryti.
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