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važiavo in Atlantic City, pasi
samdė taxi-cab ir pradėjo in
praeinanezius žmones szaudyti.
Jis po’icijantams pasidavė
ir sako kad jo vardas yra
Louis Yollin, ir kad jis dvide
szimts septynių metu amžiaus.
Jis sako kad jis gavo ta revol
veri isz savo motinos namu.
Jis policijantams • prisipaži
no kad jis labai mėgsta szaudyti in žmones.
Jis policijantu prasze kad
jie duotu jam gana pinigu sugryszti in ta durniu namo, isz
kurio jis ka tik buvo paleistas.
Jo brolis buvo ji pasiėmęs
isz durniu namo, prižadėda
mas ji tenai ant rytojaus su
gražinti.

'V

Kanados laikraszcziu redak
toriai ta paczia popiera gali
pirktis už szimta ir dvylika do
leriu, bet Amerikiecziams ta
pati popiera dabar kasztuoja
szimta dvideszimts szeszis do-'
lerius ir bus dar brangesne!
į
Apie deszimts metu atgal ta BAGOCZIUS
pati popiera kasztuodavo ke
UŽMUSZTAS
turios deszimts dolerju ant to
no. Reiszkia nuo "tada ta po
Automobilius Du
piera yra net tris sykius dau
giau pabrangus. Kur pirmiau
Sykiu Apsivertė
leidote j ai mokėdavo tik ketu
rios deszimts doleriu ant tono,
AVALON, N. J. — Keturios
dabar jie moka szimta dvide deszimts dvieju metu amžiaus
szimts szeszis dolerius.
Richard Koch, isz Philadelphijos užsimusze kai jo automobi
MERGINU KELNAI lius net du sykiu apsivertė. Jis
buvo nuvažiavęs in sveczius
TES MOKSLO
pas advokata James J. Davis.
Jis su savo draugu ir jo žmona
VYRAMS
važiavo atgal in Philadelphija
kai nelaime atsitiko. Jo drau
Studentai Durnavoja; go žmona Ponia Cindy Davis
vairavo automobiliu kai jis ap
Jieszko Kelnaicziu Ir sivertė. Kiti buvo tik sukriesti,
Apatiniu Drabužiu bet bagoezius Richard Koch
buvo to trenksmo iszmestas isz
PHILADELPHIA, PA. — automobiliaus ir buvo sutrin
tas.
Kokia nauja durnyste apsėdo
universitetu studentus. Vietoj
kad jie mokintusi ir knygas STENGIASI ISZTIRskaitytu, jie dabar jieszko moTI EROPLANO
teriszku kelnaicziu ir apatiniu
drabužiu.
NELAIME

Daugiau kaip tūkstantis to
kiu mokslo vyru apsupo mote
rų kambarius Pennsylvania
Universiteto ir norėjo pasi
vogti tu merginu ir moterių
kelnaites. Juos sutiko daugiau
kaip szimtas policijantu ir ke
letą ugniagesiu vežimu.
Czia tai tikrai durnystes.
Jeigu musu augszcziausiu uni
versitetu mokslo vyram tik ru
pi merginu kelnaites, tai jau
laikas ne tik j u plotus peržiū
rėti, bet ir visa universiteto
tvarka. Ar musu universitetu
vadai miega ar jie visai nepai
so kas tenai darosi?

Tikrai, visiems mums gyva
sarmata jeigu musu iszrinktieji, mokslo vyrai taip pasielgia.
Pennsylvania Universiteto
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SUMUSZE ŽMONA

IR DUKRELE

Paskui Pats Pasidavė
Redakcijoje
NEW YORK, N. Y. — Ketu
rios deszimts vieno meto am
žiaus Nicholas Andreassi, bai
siai sumusze su plaktuku savo
žmona, trisdeszimts metu am
žiaus Lucy ir savo asztuoniu
metu dukrele Linda.

sykius sukilo priesz sargus,
bet buvo numalszinti.
Sukilimas prasidėjo ligoni
nėje, kur keli Komunistai ne
sutiko būti perkelti in kitas
vietas.

Laikrasztininkaips buvo už
drausta prieiti prię szitu kalė
jimu kur tie sukilimai atsitiko
ir už tai sunku gauti daugiau
žinių.

Komunistu radijas isz Peip
ing, beveik visa diena priesz
tai pranaszavo kad kaliniai su
kils priesz Amerikieczius. Ma
tyti kad visi tie sukilimai buvo
Komunistu surengti isz anks
to;

Szitas gaisras kasztavo
daugiau kaip keletą milijo
nu doleriu mieste Vancou
ver, British Columbia. Kai
kurie biznieriai spėja kad
iszkados padaryta už kokius
penkis milijonus doleriu.

Daugiau kaip penki szimtai ■
ugniagesiu pribuvo szita
gaisra užgesinti. Vancouver
yrą didžiausias ir bagocziausias uostas in British
Columbia.

MINI VOKISZKOSIOS

Szauksma,“ kurio melodija jis
sakosi suradęs Vokiecziu ordi
no bažnyczios bokszte Tilžėje.
Isz to bokszto jis “žvelgęs in
tuo metu per Nemuną .nuo jo
atkirsta Klaipėdos kraszta ir
savo kar ežius iszgyveninius
iszreiszkes muzikos kalba.“
Ta proga kalbės valst. sekre
torius Dr. O. Schreiberis (bu
vęs direktorijos pirmininkas),
taip pat paskutinis Burmis
tras Dr. Brindlingėris. Vakare
Plantuose ir Blomene bus suei
gos, pasirodymai sceno ir t.t.
Nedeldieni, Rugpiuczio 3 die
na visoje V. Vokietijoje bus
minima “Teviszkes Diena,“
kurios svarbiausia punktą i
Hamburge kaip tik ir sudarys
minimosios “Vokiszkojo Klai
pėdos miesto 700 m., inkurimo
iszkiimes.“ Czia žodi tars vad.
‘1 Klaipediecziu, darbo ben
druomenes“ pirmininkas D.
Meyeris, pamaldas atlaikys
paskutinis evangeliku gen. su
perintendentas Obereigneris,
kalbas pasakys vyriausybes ir
Hamburgo miesto atstovai, o
Rytprusiu bendruomenes var
du žodi tars Dr. Gille. Apie
lietuviszkaja Klaipeda, buvu
sia ir priesz Vokiszkojo Klai
pėdos miesto inkurima, betgi
niekur neminima — lyg jos ta
rytum visai nebutu buvę.

KLAIPĖDOS 700
METINI SUKAKTI

MOTERIS
! RAMBUMAS, VOK. —
Sziemet Rugpiuczio 2-tra d.,
PO TRAUKINIU Klaipėdos
kraszto Vokiecziai

Jis sako kad kai jis pamate
laikrasztyje savo dukreles sumuszta veidą, jis nutarė pasi
Viena Koja Nupjauta
duoti. Jis pats nuėjo in vieno
laikraszczio redakcija ir pasa
NEW YORK. — Moteris,
kė kad jis nori policijai pasi
kurios vardo nebuvo galima
duoti.
sužinoti papuolė po traukiniu
Jis aiszkinasi kad jis buvo
baisiai užpykęs ant savo žmo ir jai koja buvo nukirsta. Ji
nos ir už tai ja ir jo dukrele yra apie dvideszimts penkių
metu amžiaus. Ji buvo greitai
taip žvieriszkai sumusze.
Jo žmona ir dukrele buvo nuveszta in Roosevelt ligonine
surastos be sanmones ir buvo kur daktarai sako kad ji dar
nuvesztos in Be'.levue ligoni yra pavojingoje padėtyje, nes
ne. Daktarai sako jie pasveiks. labai daug kraujo neteko. ■

Hamburge mines 790 Metini
Sukakti, kai buvo inkurtas
Vokiszkasis Klaipėdos miestas
“pats seniausiasis isz visu.
Rytprusiu miestu,“ kaip kad
pastebi “Das Ostpreussenblatt“ (1952.2.5). Paczįos iszkilmes numatytos
pradėti
szesztadieni 1:30 vai., Ham
burgo muzikos saleje, K. Mucko aiksztej, kur didelis orkiestras atliks Eriko Hannighoferio sukurta ir Alfredo Brusto
sukomponuota
‘ ‘ Klaipėdos

Naujausia Tanka

Iszrodo Kad Galvažu
džiai Eroplana
Susprogdino
WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia pradėjo tar
dyti ir klausinėti ir net kai ku
riuos intarti už didžio eroplano sudužimą, kurioje nelaimė
je žuvo penkios deszimts žmo
nių Brazilijoje pereita menesi.
Eina gandai kad tas eroplanas buvo padangėse susprog
dintas, nes ant to eroplano bu
vo baisiai daug pinigu ir vie
nas keleivis ant to eroplano
buvo baisus Komunistu prieszas Jorge de Godoy, kurio
Komunistai jau seniai jieszko(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kiek Dabar Ten Yra
Like Save Laikancziu
Vokiecziais?

Amerikos Armija vieszai
parodo ir paskelbia savo
naujausia kariszka tanka,
M-47, kuri prieszui sudarys
nemažai pavojaus nes ji yra

greita, gali bet kur apsisuk
ti ir vežasis su savimi di-,
džiausius karabinus. Daug
szitu tanku yra dabar siuneziama in Korėja, bet Armi

63 MITAS

Lakūnai Parodo Ko
munistams Kad Jie
Baiku Nekreczia

Jis nukrito apie devynios de
sukilimą Fusan kalėjime.
szimts pėdu.
Vienas Komunistas buvo
Jo draugai stengiesi ji isz- nužudytas ir apie asztuonios.
traukti. Vienas su virvėmis deszimts penki buvo sužeisti,
nusileido net szeszios deszimts per tris valandas to sukilimo.
pėdu, bet negalėjo jo pasiekti.
Ko j e kalėjime kaliniai tris

Mažai vilties jau tebeliko ji
gyva, iszimti, nes tenai baisiai
szalta, ir jis taip giliai inkrites,
kad vargiai bus galima ji pa
siekti pirr?l negu jis suszals.

g'

BELAISVIAI MATO
AMERIKIECZIU
JIEGAS

Gaisras Prie Uosto

KALINIAI.
NUMALSjZINTI

POPIERA DAR LA - Szaude In Visus;
Jaunuolis Nukirto 90 Vienas Nužudytas; 85
BIAU PABRANGO Sužeidė Kelias Moteris Pėdu Tarp Ledo Sienų Sužeisti; Pirmps Suki
limas Pusan Mieste
NO. WILDWOOD, N. J. —
SPIRIT LAKE, WASH. —
50 Milijonu Doleriu
Jaunas vy rūkas, kuris buvo Dvideszimts metu amžiaus
Ant Metu Daugiau tik ant keliu dienu paleistas jaunuolis Art Jessett, inkrito PUSAN, KOREjk. — Ame
rikos kareiviai, saigai numal-.
Kasztuos Leidėjams isz Bylerry dumiu namo, nu in gf.ia skyle tarp ledo sienų. szino jirma dideli belaisviu
NEW YORK, N. Y. — Po
piera laikraszcziams dar la
biau pabrango. Dabar popiera
laikraszcziams Philadelphijoje ir apylinkėje kasztuoja
szimta ir dvideszimts szeszis
dolerius ant tono. Tai jau an
tra syki sziais metais kad ta
popiera pabrango.
Fabrikantai Kanadoje, ku
rie ta popiera musu leidotojiams pristato sako kad jie dar
labiau pabrangins visa popie
ra.

i

SAULE PUBLISHING CO.,

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS.,

jos atstovai sako kad dar
daugiau ju yra dabar jau
siuneziama in Europa.
□

□

□

.

Tas pats “Ostpreussenblatt“
(1952.1.5) pažymi, jog 1950 m.,
Rugsėjo 13 d., statistik duome
nimis visoj V. Vokietijoj buvo
1,234,443 Rytprusiu gyvento
jai. 1939 m., Gegužes 17 diena,
trijose apygardose gyventoju
skaiezius sieke 2,341,008, o
Klaipėdos kraszte 1940 m.,

KOJE SALA, KORĖJA. —
Amerikos kareiviai, lakūnai
pribuvo prie tu kalėjimu, kur
kaliniai buvo sukilę ir net bu
vo nelaisvėn paėmė viena
Amerikos Generolą.
Dabar visi tie belaisviai su
kilėliai mato kad Amerikiecziai baiku nekreczia ir kad
jau nauja tvarka bus investa
visuose tuose kalėjimuose.
Armijos vadai dar nieko nė
ra pasakė, bet jau matyti kad
belaisviai turės susitvarkyti.
187 lakunu rajonu kareiviai
dabar duoda visiems tiems su
kilėliams žinoti, kad jie turi
susitvarkyti. Dar insakymas
nėra iszleistas, bet patys kali
niai jau žino kad jie turi visas
savo Komunistiszkas vieliavas
nuimti nuo savo lageriu, ir
kad jau daugiau parodu ne
bus.
Amerikiecziai per gerai už
laikė tuos kalinius ir jiems per
daug laisves davė, kad paskui
jau nebuvo galima j u šuvaldytl.

Sausio 1 d., buvo 154,694 gy
ventojai. Taigi, 1950 m., beliko
ju V. Vokietijoj jau tik puse.
Lenku ofic. telegramų agentū
ros PAP duomenimis Lenku
valdomose srityse anapus Oderio-Neises linijos esą dar 658,000 Vokiecziu, Lenku valdo
muose Rytprūsiuose tarp 1945
ir 1950 m., “gavo Lenkijos pi
lietybe“ 74,500, o Rusu užgyventoj Rytprusiu daly “like j u
dar 74,300.“ Tuos duomenis
papildydama ‘ ‘ Die Stirnine ’ ’
(52.2.24) raszo jog szeszeri
Lenku valdyo metai Pietinėje
Rytprusiu daly esą tiesiog bai
sus. Isz Vilniaus atgabentieji
tikrieji ir tariamieji Lenkai
(tarp ju buvo ir Lietuviu E.)
iszsikele kitur. Visas krasztas
apleistas, ūkis smunka.
Nekitaip ir Rusu valdomoj
sziaurinej daly, kur iszsyk bu
vo tikima padarysiant “Freistaat,“ o vėliau Sovietu buvo
galvojama ta sriti prijungti
prie Gudu Sov. Respublikos.
Ten 1946-48 m., buvo atgaben
ta ir inkurdinta apie' 500,000
isz Centrines Rusijos ir Ukrai
nos kolchozininku, bet isz ju
iki 1947 m., rudens apie 80,000
vėl gryžo atgal. Karaliaucziaus tvirtoves rajone buvo
inkurdinti Pavolgio Totoriai,
kurie ypacz apie Piluva suda
rė visa eile gynybiniu kaimu.
Pajūryje vietoj senųjų žveju
inkurdinti Rusu1 žvejai nuo
Juoduju juru. 1951 m., pa
ežiam Karaliaucziuj gal bebu
vo like tik koks .1,000 Vokie
cziu, bet ir tai daugiausia at
gabenti darbams isz kitur,
Klaipėdos kraszto Vokiecziai,
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Anglies mainu kompanijos
dalbai* dar vieszai nesako, 'bet
tarpu saves prisipažinsta kad
straikos sziuo laiku butu joms
geriau. Visi mainu savininkai
tik laukia dabar kad John Lewisas pareikalautu didesniu
algų maįnieriams. Visi jie,
kaip vienas džiaugtųsi jeigu
mainieriai iszeitu ant strąiku,
nes tada butu mažiau iszkastos
anglies ir butu galima nustaty
ti tu anglių preke, kasztu.
.John Lewises' jau rengiasi
pareikalauti didesniu algų! Jis
ivgaus ko jis pareikalaus. Jis
džiaugsis, mainieriai džiaug
sis ir kompanijos džiaugsis,
vien tik nabagas, kuris tas
anglis pirksis nesidžiaugs, nes
jis dar brangiau už tas anglis
turės mokėti.

Eroplanu kompanijų atsto
vai dabar neramiai miega. Dar
viena kita tokia nelaime su
eroplanais, kaip 'buvo per pa
starąsias sanvaites, ir visas ju
biznis baisiai nukentės, ir val
džia gal pareikalaus kad visu
tu kompanijų eroplanai ir la
kūnai butu iperžiureti ir per
tikrinti. Ir kas dar blogiau,'
daug žmonių atsisakys skristi
eroplanais. Jau dabar tiek
žmonių atsisako skristi ero
planais, kad galima, gauti vie
ta ant eroplano skristi staeziai in Califomija už pusva
landžio. Pirmiau, reikėjo užsipraszyti keliais menesiais
priesz tai.
l

Kas ten darosi Korėjoje ? Ar
mes kariaujame ar ne? Jeigu
kariaujame,’ tai pasiųskime
geriausius savo ginklus, greicžiausius savo eroplanus ir di
džiausias savo armijas ir už
baigiame ta nelemta Trumano
pradėta darba. O jeigu mes te
nai nekariaujame, tai kokiu
galu mes tenai palaikome savo
kareivius. Parsitraukime juos
namo ir pamirszkime kad ran
dasi tokia sala, kaip Korėja.
••
'
Turime gana, gazolino auto
mobiliams ir aliejaus del szilumos; Tai nėra ko bijoti kad ju
mums pritruktu.
Biznieriai sako kad per Ve
lykas, -biznis buvo geras.
Tie, kurie sako kad mums,
Amerikoje užtenka vienos Vieszos Publikos mokyklos, ir kad
nėra jokio reikalu palaikyti
Kai ai iki szka sias
mo ky klas,
yra tokie žmones kurie paskui
pareikalautu kad mums užten
ka vienos1 partijos, vienos bažnyczios, vieno laikraszczio ir
vieno valdininko. Tokie 'žmo
nes nežino kas tai yra demo
kratija ir nesupranta žodžio
laisves. Jie nori kad ne žmo
nes, bet kad valdžia visiką val
dytu. O tokia tvarka randasi
sziandien po Stalinu.

Demokratai, rinkimams beartejant, nenori kalbėti apie
karu Korėjoje, apie pragyveni
mo paszieliszka branguma,,
apie
pinigu aikvojima, apie
S
papirkimus ir suktybes Vaszingtone. Jie žmonėms lipszniai
kalba apie kiek automobiliu
randasi ant musu vieszkeliu,
kiek pinigu skamba ju kiszeniuose, kiek geru darbu vi
siems randasi. Kitais žodžiais

£*»Z**Z**I**»*****I********i?^^
jie visiems mums pataria: nuBALF’AS
szluostykite krauja nuo buMENDELIS
::
maszkos ir pamatysite kad ta Vėl Beldžiasi In Ame
::
DIDGALVIS
bumaszka dar vis gera del
rikos
Lietuviu
Sz-irdis
“Good Time.”

— Žingeidu, ka jis ten,
szuns kumpis parasze, tarė
Spudulis.
— Mums vis tiek, atsiliepe
Duoba, mums nereikalingas
tas. raszymas. Kaip reiks raszyti, tai mes sau rasime rasztininka. Eikime vyrai!

ha ka negalėjo savo liežuvio No.158—A p i e Kapitonas
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis,
Stormfield Danguje; Pabėgė
Galinga ypata galybe meiles;
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
Ragariiszka lazdele; Boba kaip
Vagis. 60 puslapiu, 20c.
ir visos bobos; Teipgi juokai,
rodos, trumpi pasakaitymai ir No.160—Apie Po Laikui;
Per Neatsarguma in Balta
BROOKLYN, N. Y. — Ben
t. t., 52 puslapiu, 20c.
Visi, darbininkai ir ju uni
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
Vergija; Pnsiaugavenis; Vieszjos nujauczia kad dabar pato drasis Amerikos Lietuviu Pa
No.112—Trys apysakos apie
pats
Jėzus ir Miszke Medžiai;
gus ir geras laikas daugiau al szelpos Fondas jau devinti Mes be tavęs apsieisime.
pinigai galva-žudžiai; Ražan—
BUS
DAUGIAU
—
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
gų pareikalauti ir straikuoti. metai dirba, paszelpos, emigra
ezius iszgelbsti nuo smert.; Szv. Mirifria', Saule, Menesi, Žvaigž
— Nin, niu, pažiūrėsime,
♦*♦♦*♦♦*♦**♦♦*♦ Kristupą; Juokingi szposelei;
Bet savininkai, fabrikantai ir cijos ir inkurdinimo darba Lie tarė Jankelis. Pamatysime kas
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
kompanijos taip pat nujauczia tuviu Tremtiniu tarpe. Balf’ui užmokės man už turbacija.
Kaip traukt giliukingai Einiki
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
:: TURTAI ::
kad kaip tik dabar patogus sziame darbe nuoszirdžiai tal
ir kiti szposeliai, 20c.
— A, jeigu nenori, tavo
li; Aržiuolas; Uosis; Bndyne.
laikas tiem darbininkams ke kininkauja visa patriot iszkai valia, tai mes einame. Eikime
No.116—Istorija ape Siera- Apie 100 puslapiu35c.
lia pastoti ir leisti jiems \strai- nusiteikusi Amerikos Lietuviu vyrai, nėra ka czion mums ^UVARGIAS vienas jauni ta. Puikus apraszymas. 119
No.166—Apie Sūnūs Mul
kaitis suėjo su savo seno
visuomene. Bendromis pastan
kuoti.
puslapiu, 20c.
veikti.
kinus; Iszklausyta Malda
vės mokintojuTn ir skundėsi
gomis iszblaszkyti po visa Eu
No.119—Keturios istorijos, Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
— Fui, fui, suszuko Men- jam labai kad blogai einasi.
ropa tremtiniai yra szelpiami
apie Gražia Haremo Nevalnin- No.172—Apie Duktė Mariu;'
Prezidento visi szitie prasidelis, kodėl tu Duoba esi toks
— Ne vienas, tarė isz se
rūbais, maistu, vaistais, pini
szokimai, kaip 'paskutinis su
piktas. Kaip advokatas iszva- novės draugu yra turtingi, o ke; Luoszis; Viena Motina; Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
gais, o 50,000 tremtiniu padėta
plieno darbininkais ir fabri
žiuos, tai 'kas sutikima, ipara- asz turiu kentėti bada ir var Vaikuczin plepėjimas, 62 pus., piu, 20c.
iszemigruoti ir insikurti užjū
20c.
kantais, baisiai inpykina visus
ga.
No.173—Apie Talmudo Pa
rio krasztuose, kur jie savo szys ?
Demokratus, kuriems . dabar
— Tiek metu pergyveno
No.
120
—
Dvi
istorijos
apie
— Ar-gi tikrai tu esi taip
slaptys; Du Mokiniu; Kam Iszdarbu pelnosi kasdienine duo
taip rupi ateinantieji, rinki
me 'be susitaikimo, tai galime nuvargias? Tarė mokintojas, Valukas isz girios; Ant nema davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
na.
mai. Jie gerai žino kad dangųno. 58 pus., 20c.
ir tolians gyventi; o kaip norė iszrodai man vyras sveikas.
No.175—Kucžios Žemaites;
Vienok
Europoje
paliko
10,ma žmonių neatskiria parti
sime susitaikinti, tai patys su
No.123—Septynios istorijos:
Paskui
paėmė
jo
ranka
ir
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
jos. vado nuo paczios partijos, 000 Lietuviu, kuriu piisc vi- sitaikinsime.
Stebuklingas Zerkolas; Sida
velei
tarė:
darė
Anglis; Kaimiecziu Aima
ir jeigu jie užpyksta ant vado, siszkai nedarbingi. Tai džiovi
— Palaukite, nebūkite to
brinis Grabelis; Drąsus Szuo;
—
Ta,
ranka,
yra
stipri
ir
na vymaį; Eiles; Kokis Budais
jie, eidami balsuoti, balsuoja ninkai, proto ir .chroniszki. li ki greiti, pakalbėsime.
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; Apgavikai Apgauna Žmonis;
drūta
prie
dapbo,
ar-gi
duotum
priesz visa ta vado partija. Ir goniai, invalidai,, seneliai ir
Pirksi nepirksi, paderet ga ja sau atimti už tūkstanti do Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
Prietarai ir Burtai; Juokai ir
szitaip daug vietiniu Demo vaikucziai. Bet ir sveikiems lima, kupezysteje nėra piktu leriu
No.127—Trys istorijos apie Paveikslai. 20c.
kratu valdininku nukenczia ir sunku, ypacz Vokietijoje ir mo. Ar jus nenorite parduot
—- Apsaugok Dieve! Atsa Duktė Pustyniu; Peleniute; No.176—A-Be-Cela, Pradžia
per ateinanczius rinkinius nu Austrijoje, verstis, nes svetim- man giria ?
ke jaunikaitis, kaip-gi man tas Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. Skaitymo ir Raszymo. 25c.
szaliams veik neinmanoma
kentės.
— Kodėl ne ? Parduot gali galėtu ateiti ant minties?
No.128—Dvi isztorijos: Valdarbo gauti. Juos tenka bent me; tik be jokiu advokatu.
dimieras;
Bedali; 44 pus., 20c
-— Akis tavo, tare vela mo
rūbais ir maistu karts nuo kar
Kitokios Knygos
— O kas sutikima sura- kintojas, kurios tara daliam No.l Ž9—Keturios istorijos:
to taip pat suszelpti. Tu pasi
szys? Kas suraszys ?
svietui prisižiūri su tokia Ketvirtas Prisakymas Dievo;
likusiųjų varga sumažinti, o
No.178—Tikrausias Kabalas
— Tai jau mus dalykas.
linksmybe, už kiek tukstaneziu Keliautojai in Szventa Žeme;
sveikiems sudaryti sanlygas
arba
atidengimas Paslapcziu
Mendelis paku'kzdejo Janke
Beda; Tamsunns prigauna. 58
iszemigruoti in geresnes sza- liui kelis žodžius ir iszvede isz norėtum parduoti? O ausis ta
Ateites su pagelba Kažytom.
puslapiu, 20c.
lis galime tik mes, Amerikos kambario. Ūkininkai vieni pa vo, per kurias gesinės ipauksz25c.
czin ir 'balsai draugu linksmi No.132—Trys istorijos: Apie
Lietuviai.
No.180—-Kvitu Knygute
siliko.
na tavo duszia, ar-igi atiduo Anglorius isz Valencziojs, Kodel Iszmokejimo Pinigu Ligo
10,000 Lietuviu Rei — Ar žinote ka, Jonai, ta tum už visas gerybes kuni- žnas daigtas turi savo vieta; niams. z 35c.
Juokis, Juokdary
Ka pasakė katras paeziuojas,
re saltyszius, gal geriau® butu, gaikszcziui ir karaliui?
180y2—Kvitu K n y g n t e
kad
jis
paraszytu.
Sako,
kad
76 puslapiu. 25c.
kalauja Pagelbos;
— Ka ne, tai ne, atsake
Juokis, juokdary! Miegiam be
No.133^—Dvi istorijos: Neuž Draugystėms, del Kašieriaus
Žydukas gudrus.
Balf’o Misija Nebaigta —■ Kalbėkite kaip norite, o jaunikaitis.
galo
mokamas Žiedas, Drūta Alks nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
— Tai ne rugok, atsake
kimu. 25c.
Tuszczia mes juoką ir marga
ni. 62 puslapiu, 20c.
asz jums sakau, kad be jo apsi
Kasmet pasi likusiems ,Euro
mokintoja, kad nuvargęs, ba
kepure;
No.
134
—
Dvi
istorijos:
Baisi
eisime,
tarė
Vincas
Duoba.
Katalipoje reikia bent 100,000 svaru
turi tuos daigius kurie dau Žudinsta, Urlika Razbaininka, No.194—Trumpas
Juokis, kad ir tavo lupos
—
Apsieiti
galima,
bet
kas
kiszkas
Katekizmas,
pagal
išžrubu ir avalynes, reikia jiems
giau yra verti kaip visos gery
43 puslapiu, 20c.
guldima Kun. Piliauskio, su
nubalo
papildomo maisto, vaistu ir paraszys ? ■
bes, bet dirbk ir buk doru o
— Ar tai nėra kam para
Ir skausmas isz veido žiuri,... pinigu. Rūpintis ir padėti svei
No.138—Apie Irlanda; Ro nekurtas Naudingais Padėji
Dievas tau padės.
Juokis, inkeiki juokan skaus
bertas Velnias; Medėjus; Khip mais. 35c.
kiems iszemigruoti in geresnes škyti. Galime sztai kanceliari
joje
rasztininko
papraszyti.
Kuzma
Skripkorius Likos Tur No.196—Stacijos arba Kal
mo aida.
szalis ir padėti jiems insikurti
Atsimink! Mielas Skaityto
Linksmink, nors verkdams, reikia musu organizacija taip Vercziaus jam szi ta. užmokėti
tingu Ponu. 35c.
varija Viesz. Jeznšo Kristuso
jai
kad
nuo
tavęs
priklauso
už darba, o ne susidėti su to
matai, kad mes tyczia
No.140—Apie Maža Katilu- 15c.
pat leszu. Paszelpai ir tolimes
Tam, kad iszvystum tavo
kiais siikcziais, kurie aplups “Saules” ateitis: Ar ja skaity ka Lietuvos Skausmai, Mo- No.197—Graudus Verksmai
niam emigracijos darbui tęsti
si, ja indomausies, ar laiku at
žmogų ir da taip paraszys, kad
linksma veidą,
cziutes Pasakojimai, E i le s , arba Pasibudinimas prie Apreikia bent $100,000.
silyginsi, ar ja paremsi!
Atėjom sziczia....
paskui nebus galo teismoms.
Vargdienis, Pirmutine Szalna, mislinimo Kanczios Viesz. MuBALF’o Centro > Valdyba,
Kas?... E.:. buk vyras, suAtsitikimas Senam Dvare, Ge- su Jezuso Kristuso. Knygute
— Teisybe sakote, tegul
norėdama suaktyvinti pasili
tremk sirdi koja...
64 puslapiu, 25c.
reikalinga ant Gavėnios. Pa
kusiu paszelpos darba ir padė bus: taip!
Girdi... tau ploja...
gal
senoviszko būda, 15c., Pa
— Vyrai, vėl atsiliepė
No.141—Apie Kalvi Paszku,
ti sveikiems greiezian iszemi
Kas... ar atgriso jau juokinti
Duoba, sziandien jau vėlu, ry
ležinis Vyras, Smakas ir Niki gal nauja būda, No. 197%, 25c.
gruoti, nutarė paskelbti nuo
minia?
toj sueisime in kanceliarija pa
tas. 61 puslapiu, 20c.
No.198—.Gromata arba Mu
Gegužes 1 dienos visoje Ame
Kodėl? Kad gailestis spaudžia
sikalbėsime,
o sziandien du te
No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
rikoje pinigu, rubu ir avalynes
krutinę?
gul nueina in Sausbalius; no
Gyvenimo,
Nnopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz ghomarinkimo vajus.
Juokis, kaip tuomet juokeisi,
rės ponas susitaikinti, gerai,
Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe mušu Iszgany
Surinkime pavasario ir va
kad paikas
nenorės taip-gi neverksime.
tojaus Jeruzolima. 10c.
lapiu, 20c.
saros laikotarpyje 100,000 sva
Buvai dar vaikas....
— Kodėl nenorės, atsiliepe.
No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
Ka? Nuliūdai, atsiminęs jau ru rubu ir 100,000 doleriu pa Sziopys, norės, norės!
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
szelpos ir emigracijos reika
nyste,.
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
— Na pažiūrėsime!
Kaima gimtini ir sena pirkaite, lams. ,
No.201—Istorija apie Amži-.
va Zokoninka Bernadina. 61
Taip kalbėjo da valandėlė;
Parodykime likusiems trem
Kur juoką skyrė tau vargas už
na
Žydą. Jo kelione po svietą
puslapiu,
20c.
tyje, kad Amerikos Lietuviai jau ketino krikti namon, kaip
kraiti,
KATALOGAS
No.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
atjau'czia visus in varga pate in kambarį inbego ■ Mendelis
Kai moczia vyste?....
Malūnas Kaip Studentas Lo Pilkius apraszymas. 20c.
linksmas, mojuodamas ranko
KNYGŲ
Cha, cha!. Atsiminei, juokda kusius Lietuvius, ypacz ligo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
nius, invalidus, senelius ir Vai- mis.
rei!,■
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
Ir akyse dar pikcziau skaus kuczius. Pagelbos reikalingie — Ai vai, suszuko, tiek jau Visi pirmieji Katalogai dabar puslapiu, 15c.
Garbei. 15c.
ji Lietuviai yra musu žmones; visko maeziau ant svieto, bet yra negeri. Szis Katalogas
mas szoka.
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
Juokis! Kas? Szirdi, sakai, ju szelpimas ir globojimas yra tokio da nemaeziau. Kad asz užima visu anų vieta, todėl
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. kių Seraphiszkas Officium. 15o
taip gyvas bueziau! Tai ne
musu tiesiogine pareiga.
taip sugėlė,
užsisakykite knygas isz
62
puslapiu, 20c.
Kvieėziame in szio milži- žmogus, tai garine maszina!
Jog žudo juoką?...
szito Katalogo
No.150—Apie Duktė Akme- Kaip Užsisakyti Knygas:
niszko 1952 metu Balf’o va Tikra garine maszina! Ai, kas
Lauk, varyki ir praeities
No. 1952
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
jaus talka visus Balf’o skyrius tai per galva! Kas per galva!
vaiz.da,
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa U3F’ Užsisakant knygas isz
— Kas-gi ten, kas?
ir apskritis, parapijų klebo
Linksmas iszejes in cirko
ISTORIJOS, PASAKOS,
slaptį. 61 puslapiu, 20c.
szio Katalogo, reikia paminėti
—- Sakau jums, kad pats
nus, Susivienijimus, draugi
arena,
APYSAKOS, IR T. T.
No.153—Apie Gailuti, Du tik numeri knygos. Pinigus
Linksminki mus, nors draskys jas, klubus ir pavienius asme bueziau savo akimis nematęs,
Broliai,
Majoro Duktė. 62 pus siuskite per Pacztino M on i-Or
tai visai netikecziau. Per ta
nis.
juokas žaizda...
No. 101—Kapitonas Velnias,
deri, Express ar Bankino MoNeabejojame, kad visu Ame laika, ka jus czion sznekejote, Puikus apraszymas, didele lapiu, 20c.
Mums reikia viena....
No.152—Apie Kajimas, Drū ni-Orde^ri, o jeigu norite pini
Juokis! Už juoką gal gausi rikos Lietuviu pritarimu ir pons advokatas, ai vai, pons knyga, 404 puslapiu, 50c.
talka, pajiegsime Lietuviams advokatas ipaeme plunksna in • No.103—Vaidelota, apysaka tas Petras, Nnogalis. 62 pus gais siusti, tai reikia Užregisvainiką,
truoti laiszka su pinigais.
seneliams, .invalidams,, ligo ranka ir isz sykio parasze visa isz pirmutines puses szimtme- lapiu, 20c.
Ar žolynėli gal mes tau
Nepamirszkite dadeti
niams ir vaikucziams pagelbė reikalą. Kad ir tuojaus galima czio iszimta isz Lietnviszku No.155—Szakinis Nedoras
mergele,
Ir tuo parodys, jog juokas ti szioje valandoje, o likusiems pasiraszyt, visiszkai. gatava užlieku. Su paveikslais. 177 Žydas, Du Drangai; 136 pusla deszimttika ekstra del prisiuntimo kasztu.
piu, 35c.
sveikiems artimiausiu laiku yra.,
patiko,...
dideliu puslapiu, 35c.
— Turbūt su savim atsi No.102— Prakeikta, meilin- No.151—Apie Vaitas Szvil- Visi Aloni-Orderiai ir Pini
padėsime
insikurti
tuose
Juokis, nors szirdi ir gelia;
krasztuose, kur jie patys užsi vežė, atsiliepe szaltyszius.
gas kriminaliszkas ajaraszy- pikas, Pas Merga, Gražios gai, o ir visi laiszkai “visada
★
Akys, Tamas, Vargdienis Jo turi būti siusti vien tik ant
dirbs sau pragyvenimui.
— Pats savo akimis ma mas, 202 pus, 50c.
fe fe fe fe fe fe Ra fe fe fe
— B ALF Centras. eziau kaip rasze. Ai! Tai buvo
No.111—Sziupinis (3 dalis) nukas Karalium, 62 pus., 20c. szio adreso:
Pirkie U. S. Bonus «
raszymas! Tai auksine ranka, talpinasi sekanti skaitymai: No.148—Apie Joną ir Alena, SAULE PUBLISHING CO.,
tikekite man!
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo- Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c Mahanoy City, Pa., - U. S.
PLATINKIT “BAULE”
fe fe fe Ra fe fc Ka fe fe fe

Pypkes Durnai

"SAUL E "

Mendelis Didgalvis
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(Tasa)

maeziau savo gyvenime, bet
nežinau ar del ūkininko yra
geresnis darbas kaip girioje.
Kad tai asz taip turecziaii.
— Ka ežia kalbėti, atsilie
pė vienas, žinoma uždarbys
yra, kad tik but ka pakinkyti.
— Žinomas daigtas. Kas

Pere jo da kelios dienos ir
vėl Sausininku karczemoje vi
rė kaip puode. Buvo ten viso
kaimo ūkininkai, buvo ir szaltyszius. Visi kalbėjo apie
Sausbaliu giria. Medžiai ten
tiesa nekokį, bet Mendelis pa
sakę, kad juos tuojaus nupirks
o da kiekvienam dasides po du
margu lauko. Du margai! Tai
ne juokai! Kalbėjo labai daug,
o daugiausiai Mendelis, kuris
tik ka atvažiavo su advokatu.
—r Man nėra 'baimes, kalbė
jo szaltyszius asz taip-pat ge
ras be gires kaip ir su giria.
-— Ai vai, patvirtino Men
delis, žinomas daigtas. ko jums
sto'kuoja? Pinigu turite užtek
tinai.
— Žinai kad turiu.
— Niu tai nesiskubinkit.
Sziandien mano mieli
Kam jum skubintis? Kam pi
jums prūnysiu,
nigai reikalingi, tas pasisku
Kaip
privalo
gyventi vedusios
bins, tas susitaikis su ponu il
poros,
gaus savo du margu girios.
Nes
kaipo
kožnas
luomas,
Kaip tik susitaikys asz tuojaus
duosiu kiekvienam rankpini Taip ir luomas moterystes turi
savo privalumus,
gius. Dabar ūkininkams pini
Savo sunkenybes ir >
gas reikalingas.
nesmagumus,
— Žinoma reikalingas, at
Kurias vedusios poros
siliepė Vincas.
privalo iszpildyt,
.
O kita dali, toliaus kal
Kentet
ir paneszt.
bėjo Mendelis, tai asz užmo
Gera pati stengėsi vyrui
kėsiu žinote kada?
visame intikt,
Na?
Ir būtie pagelboje.
— Kita, dali asz jums duo
Bet
daug yra tokiu vyru, *
siu, tada, kada senu javu ir seKurie atsimoka tuom,
UUj'bulv-in jau visiszkai nebus
Jog
viską nuo josios slepia,
ir nauju da nebus.
ir paima del saves,
— Pavasary j ?
Laiko
motere
už nevalninke,
— Fui! Nesakykit toki ne
gera žodi! Kas tai yra pavasa Ir gyvuli del apmalszinimo
ryj? Kas Sausininkuose paži Savo gyvuliszku pageidimu,
nos pavasari? Jis visur bus, O toji vargsze su vaikelais,
Vos iszsimaitina ant to,
bet czion visiszkai nebus!
Ka jai vyras numeta,
— Na kaip tai?
Kaipo sžuniui kaulo!
— Kokiu budu?
Kas žino koki justi
— Ai vai, koki jus žmones
kentėjimai,
patys pasakykite. Pavasaris
Ir
erszkecziai
justi
yra tada, kad ūkininkas netur
gyvenime?
pinigu; ar teisybe?
Asz
to
nežinau
ir ne
— Na teisybe.
noriu žinot,
— Syki asz jums prižadu
Bet,
jus
patys
del justi
duoti pinigu, tai isz kur imsis
laimes,
pavasaris? Paskaitykite dabar
Del pasaldimo jusu
kiek jus uždirbsite prie me
gyvenimo,
džiu! Kiksite, taszysite, o ka
Užsistanavykites gerai
negalima bus tauzyti, supjaus
ant to,
tykite in sieksnius. O iszvežiKame yra kalti!
mas? Asz noreczian turėt ant
Gal
laike prisiegos prie
gero procento savo kiszeniuje,
altoriaus,
kiek jus už viena iszvežima už
dirbsite! Didelius pinigus gali Ar kitur duota viens kitara,
Josios hedalaikote?
te uždirbti. Asz jau daug viso
Bet, jeigu jums pasiveda
kiu kupczyscziu ir “geszeftu”
gerai,
Tai pildote ta,
Ka vienas kitam prie
altoriaus pi'isieget,
arba pradžia
Priesz Dieva ir susirinkusius
SKAITYMO
liudintojuš.
*
*
*
...ir...
Detroitas tai didelis
RASZYMO
miestas,
Nuo keliu užkvietima
gavau,
Bet laiko neturėjau tai
nesusilaikiau,
Gal vela neužilgio in ten
pribusiu,
Tai paredka padarysiu.

turi pora arkliu ir gerai. Atme
nate kaip Užtilcziuose Abroms
giria nupirko?
— Atmename. Iszkirto ke
lis szimtus margu girios.
— Ka jus sakote iszkirto!
Tai juokai yra: Abroms iszkir
to! Kas mate, kad Abroms nors
syki butu turejes kirvi ranko
se.? Ne! Jis to nedare, tik Užtilcziu ūkininkai. Jie kirto, jie
užtai eme pinigus, jie turėjo
dideli uždarbi.
— Tai teisybe.
— O ar tik vieni ūkinin
kai? Kiekvienas uždirbo, net
arklys, net ir jaucziai uždirbo.
Ai giria! Tai toks daigtas; kad
prie jos gali daug, daug žmo
nių gyventi, tik reikia tokio
Žydo, kad turėtu aiva ir pini
gu nupirkti.
— Ne taip galva, kaip pi
nigus, atsiliepe szaltyszius, už
pinigus viską galima nupirkti
— Niu, niu, atsiliepe Men
delis, galima pirkti! Tamista.
taip-gi turi pinigu, o kodėl ne
perki giria?
— Kad nenoriu.
— O jeigu norėtum?
. — Tai nupirkcziau.
— 'Na ir ka. su ja veiktum?
A? Suvežtom balkius ant kie
mo, užverstom visa sodyba
malkomis, kad net nieko ne
būtu matyt. Teisybe?
— Ka padarycziau, tai pa
darycziau, tai jau mano daly
kas.
— Asz žinau, gal parduo
tum medžius in Prusus?
Gal!
— O ar tamista žinai kur
tie Prusai? Kaip ten atrast
kiipczin. Ar žinote koki ten
kupcziai sėdi; Vokiecziai sėdi,
o kaip jus su jais susikalbėsi
te?
— Kaip? Kaip man patik
tu, o tu Mendeli nesitytoziuok,
asz nepavelysiu isz saves juok
tis. Asz turiu lauka, turiu pini
gus.
KYTRAS JUODUKAS

Juodukas kareivis jau ke
linta syki praszesi kad ji
iszleistu ant trijų dienu
“Furlough,” vakacijos, bet
vis negavo ir gana! Galu
gale, jis pasiryžo iszeiti be
pavelinimo. Prie vartų jis
sutiko sarga kuris ji ir su
stabdė. Juodukas iszsitrauke didele, ilga britva, atsi
lenkė, ant delno pagalandino ir muosikuodamas su
britva, priėjo prie sargo ir
grasino:
“Žiūrėk, drauge: mano
tėvas pekloj, mano mama
danguje, o mano mylimoje
mieste; ir asz viena isz tu
trijų szianakt pamatysiu.
Tai traukis sveikas, o asz
sau keliauju!”

Velniszka Maitina,
Stebuklinga Puodą,
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.
i L.

A '

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
SAULE Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

“N 0 V E NA ’ ’
Stebuklingo Medaliko
Dievo Motinos Garbei,
per paczta 15 Cts.

S

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
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— Turėk sau, *kas tamistai? Nekliudyk tik mums 'kal
bos. Vyrucziai, asz mislyju,
kad mes galime pradėti. Eimein kita kambarį.
— Kodėl ne, eikime, szal
tyszius gali czion pasilikti.
— Ir asz eisiu su jumis.
— Ko? Tamista nenori su
sitaikyti.
— Jeigu asz nenoriu, tai ir
visas kaimas nenorės.
— Ai vai! Isz kur tamista
toks atsiradai?
— Jeigu tamista nenorėsi
duona valgyti, tai visas, kai
mas taip pat nevalgys duonos?
O jeigu tamista ateis in galva
nukirsti sau pirszta, tai visas
kaimas turi tapat padaryti?
— Duona sau duona, o gi
ria sau giria, Asz noriu turėti
savo servitutą, kaip turėjau
lig szio laik.
— Kas tomistai gina? Tu
rėk sau!
— Asz jokio sutikimo ne
darysiu ir nepasiraszysiu.
— N epasiraszy k!.
— O jeigu asz nepasiraszy
siu, tai ir kiti neturi tiesos pasiraszyti. Asz jokios girios ne
noriu, o kaip važinėjau szaku,
kaip ganiau girioje galvijus
taip ir ganysiu ir kiti ūkinin
kai taip-pat darys.
— Asz tamistos praszau,
szaltysiau; atmink kad turi tik
viena burna.
— Tai kas?
—- Tai kalbėk tik už save;
kiti taipo-gi turi protą del sa
vo reikalu.
— Ir asz taipo-gi turiu.
— Dieve duok tomistai
ant sveikatos. Laikyk -sau savo
protą; ai vai! Toki daigia rei
kia gerai laikyti, kad kartais
neiszsi kvėptu.
— Oi Mendeli, pamatysi
bus negerai! 'T'
— Tegul bus negerai; o
mes tuom tarpu turime pakal
bėti apie giria, o kad tamista
nenori parduot savo giria, ne
nori dagi turelį girias, tai ta
mista mums visiszkai nereika
lingas. Eik sau namon!
— Nenoriu!
— Kaip nenori, tai eik ant
kiemo. Oras gražus, gali sau
pasivaikszczioti.
— Kvailas tu man Mendeli
ir gana.
— Asz žinau, tamista labai
iszmintingas žmogus; su ta
mista atsitiko tokia klaida,
kad vietoj galvos, tai tamista
turi ant pecziu smilcziu maisza.
— Ne zaunyk Žyde! Ei ne
zaunyk kol da nesupykau. O
jeigu nori kalbėti apie susitai
kymą, jeigu visi ūkininkai tu
ri būti ant rodos, tai ir asz bu
siu.
— Niu ko? Kad tamista
nenori susitaikymo, nenori nei
girios, nei ne pinigu, nieko ne
nori.
— Ai vai gal; kas tai yra
gal ?
— Pirksi nepirksi, o’ pasideret valia.
— Turi recht. Eikime in
kita kambarį, tik jau netruk
dyk, eikime.
— Inejo in kita kambarį,
kur prie stalo, apdėto visokio
mis popieromis, 'sėdėjo ponas
advokatas. Buvo tai liesas, su
džiūvęs Žydukas su rusva
barzdele, su mėlynais akiniais
ant nosies. Susilenkęs žiurėjo’
in kažin kokias knygas, kurias
“kodeksu” vadino ir visiszkai
nežiūrėjo in inejusius. Mende
lis ji szuktelejo.
— Niu,- ponas advokate,
Sausininku ūkininkai laukia.

— Asz taipo-gi laukiu, at
sake pons advokatas.
—- Ko tamista lauki?
— Pirmas
dalis;
asz
turiu žinoti, kas teks man isz
. . . KVIETKININKAS . . .
to reikalo?
Kvietku Del Visokiu
— Tai tiesa, tarė Mende*
lis; ei vyrucziai, ponas advo Pareikalavimu Už Žemiausias
*
Prekes
*
katas nori žinoti, pirma para
grafu kas teks jam isz to rei
Sutaiso Dailius Bukietus Del
kalo.
— Kaip tai ? Paklausė szal
Vestuvių, Ligonbucziu,
Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.
tyszius.
— Kaip! Kas-tai per klau
symas? Ar jus nežinote koks
Telefonas 764
yra pirmas dalis kodekse.
— Kas tai ten per paragra
616 W. CENTRE STR.,
fas?
— Tegul ponas advokatas MAHANOY CITY, PENNA.
Mahanoy
City, Pa.,U.S.A.
Saule Publishing
do.,
pats perskaito.
— Advokatas pataisė aki
Tiktai,. . . $1.00
nius, atsikrankszte, atidengė
knyga ir tarė:
— Vyrai, ūkininkai, suszu-I — Oi, oi!
— Pirmas dalis; advo- ko girtas Spudulis, man iszro— Niu, tai tn ant sznapso
kat. Kas nori prova, turi mo do, kad szitas advokatas szuns nekurczias, o ant liudininko
kėt advokatui.” Ar supranta kumpis gerai kalba, kad mokė tai kurczias. Asz ir tave pa
te, ka tai reiszkia. Tai parodo, sime be galo; vis-gi tokiame duosiu,
Pinigai
reikia
siusti sukaip
idant
žinotum
kad be advokato negali but dalyke jis yra reikalingas.
užsakymu:
reikia žmogų
guodoti.
prova, be pinigu negali but ad
— Ei Spuduli, ne szneke— Sznapsas neina in ausi,
vokato.
kit beręikalo, jei pats tikrai tik in gerkle.
— Klausykite, vyrai, tarė nežinote, atsake Duoba. Man
Duoba pakilo nuo suolo ir
Vincas, ka jus klausote szito galite tikėti. Žydai nori apgau
priėjo prie Jankelio.
biaurybes.
ti, o mes nesiduokime.
— Tu, ponas advokate, ar
— Ai vai! Vincai ka tu
— Nesiduokime, suszuko kaip ten tave vadinti, paimk
szneki! Tu mislini, kad be ad Motiejis Sziopys, nereikalau
vokato galima koki nors reika jame jokiu-advokatu! Asz ge savo popieri ir savo kodeksusl
lą atlikti. Jus vyrucziai priva rai pažinsiu szita Žydą, tai ir isz. kur atėjai ten sau eik.
lote klausyti pono advokato; Jankelis, kuris užpernai va
(Tasa Ant 2 Puslapio)
jis padare didele loska, ka in džiojo mane po sudus, kaip či
Sausininkus atvažiavo, o jis gonas meszka po svietą. SukiIstorija Apie ...
neturi laiko.
szau asz nemažiai pinigu per
— Tai tegul sau važiuoja; ji. Tai pirmas apgavikas.
“AMŽINA ŽYDĄ”
mes jo nepraszeme, kad atva » — Asz turiu liudininkus,
žiuotu, atsake Vincas.
suriko Jankelis, asz tave in Jo kelione po svietą ir liūdimas
— Ir teisybe, kad nieks ji
apie Jezu Kristų.
suda paduosiu. Kaip tu gali
nekviete, pridūrė szaltyszius.
Per paczta, 25 Centai.
mane taip apkalbėti ? Vyrai ar
— Tegul važiuoja! Tegul
girdėjote, kaip Sziopys ant
važiuoja! Suszuko kiti ūkinin manes negera žodi pasakė?
“Talmudo Paslaptys”
kai.
— Asz visai kurczias, tarė
. . . Apie ...
— Mendeis už galvos nusi
Spudulis.
ŽYDU TIKYBOS
tverė.
—
O
gal
iszgertum
alvei?
:: PRISAKYMUS ::
— Ai vai, vyrucziai, ka jus
Labai užimanti apysaka
sziandien darote? Ar tokiu bil
Per paczta, 25 Centai
•
du galima su jumis gesze.fta
"DIP-LESS”
padaryti ?
Adresas:
WRITING SETS
Jus man užmokėsite, atsilie
by
SAULE - Mahanoy City, Pa.
pe advokatas, už furmanka in
Sausininku, už furmanka; isz
LIETUVISZKAS
Susininku; už 24 adynas turChoose The Right Point
bacijos, po rubli už adyna;
for
The Way You Write
apart to turite sugražinti man
viską ka asz iszdaviau kelio
nėje ant valgio, taip-gi ir tai
Su 283 Paveikslais
ka asz nustojau apleisdamas
160 Puslapiu
savo svarbius reikalus mieste.
— Teisybe, pat virtino > Men
8 col. ilgio, 5% col- pločio
delis, jus tutesite viską ta už
Iszaiszkma sapna ir kas
mokėti.
ateiteje stosis. Su priedu
—- Ar tu matei, tarė Vin
planatu ir visokiu burtu.
cas, kas ji užkvietė tas tegul ir
Knyga in minksztos pomoka; mes ji nekvieteme ne
pieros virszeliuose. ::
praszeme, kad pas mus atva
žiuotu. Žinoma, netoki mes
kvaili, tarė szaltyszius, Men
delis ji užkvietė, Mendelis te
gul ir moka.
Can’t Leak - Won t Hood
— Ai vai! Jus nekvaili!
Writes 300 words
Tame visa komedija! Jus sa
without dipping
kote, kad advokatas nereika
lingas, o kas jums paraszys su Saule Publishing Company,
^Pirkie U. S. Bonus!
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
tikima su ponu?

JOHN KOVAL

SAPNORIUS

I

— Pats ponas paraszys, o
mes jpasiraszysime.
— Oi Vincai, Vincai, ka tu
kalbi? Ar tai ponas ipataikis
taip paraszyti, kad tame raszte butu parodyti artikulai ko
dekso.
— Tegail jums ponas raszo.
Gerai jus iszrodysite. Jis para
szys, kad jus prisižadate eiti
jam in baudževa, o kaip jus
pasiraszysite, tai jau nebus ant
to apeliacijos, jau bus viskas
dingės. Atims nuo jus visus
laukus, ir da turėsite užmokėti
jam kasztus, procentus, sztempelius. Vienu tik sztempeliu
kiekvienam isz|puls po kokia
penkiolika rubliu.
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Sapnas Motinos Szvencziausios,
mieganczios ,
ant kalno Alyvų, žemei
Batanijos,
bažnyczioj i
Szv. Mykolo Arkaniuolo. !
Knygos Did. 3%x5i4 col.
TIKTAI, 25 Cts.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Ponas Stanislovas Valukonis su savo paeziule ir vai
kais isz Donaldson, Pa., lankė
si mieste pas gimines ir pažinstamus, ir prie tos progos
atlankė
Redakcija,
J ' “Saules” ....
atnaujinti prenumerata del po
nios Valukonienes dedei, p. A.
Zupraskas, isz Pottstown, Pa.
Ponas Zupraskas yra senas
“Saules” skaitytojas ir myli
skaityt “Saule.” — Acziu vi
siems už atsilankyma.

keliu darbininku klausimo;
1927 m., Iždo Sekretorius Mel
lon insako gaminti mažesnius
popierinius pinigus, bumaszkus; 1323 m., Kunigaiksztis
Gedminas apskundė Kryžiuoczius Popiežiui už žmogžudys
tes, gal nežinodamas kad pats
Popiežius juos Lietuvon 'buvo
pasiuntęs ugnimi ir kardu
kriksztyti stabmeldžius.

— . Utarninke pripuola Szv.
Bedo, o Tautine Szvente: Radvyle; 1919 metuose pirmutinis
eroplanas perskrido skersai
Atlantiko mares; 1950 m.,
Amerikos valdžia uždare visus
—■ Subatoj pripuola Szv.
Honanos Afr. Tautine Szven Romunijos Ambasados ir Pate : Gina. Ir ta diena pripuola: siuntenybes ofisus Amerikoje,
1941 m., Anglijos didingas ir ir uždraudė ju atstovams va
galingiausias kariszkas laivas žinėti po musu kraszta be paHMS felood, Naciu naujausio velinimo tai buvo atsikirtimas
kariszko laivo Bismark buvo Romunijos valdžiai kuri taip
nuskandintas. Tai juoda diena yra suvaržius musu dipliomatu
visam Anglijos Laivynui. Kai veikla savo kraszto; 1941 m.,
szitos žinios buvo paskelbtos, Anglijos Laivynas pasiuntė vi
tai visi Anglijos kariszku lai sus savo didžiausius kariszkus
vu kapitonai gavo viena insa- laivus ir visus savo eroplanus
Icyma: mesti visa darba, visas jieszkoti Vokiecziu kariszko
pareigas ir greitai skubintis ta laivo “Bismarck” kuris buvo
Naciu “Bismarck” laiva nu susprogdinęs ir nuskandinęs
skandinti; 1883 m., Brooklyno Anglijos didžiausi ir galin
tiltas atidarytas; 1946 m., Pre giausi laiva “HMS Hood.”
zidentas Trumanas grasino Visi Anglijos didžiausi karisziszszaukti vaiska, jeigu gele ,ki laivai užsidarė savo radijas,
žinkeliu darbininkai tuojaus kad niekas nežinotu kur jie
negrysz in savo darbus, strai- randasi ar in kur jie važiuoja,
kos baigtos; 1844 m., Pirmasis ir nakties tamsumoje visi jie
telegrafas buvo vieszai žmo visu greitumu plauke in ta
nėms parodytas; 1819 m., gimė kraszta, kur tas Vokiecziu
Anglijos Karaliene Viktorija; ‘ ‘ Bismarck ’ ’ buvo nuskandi
1846 m., ’bulviu 'badas Airijoje; nęs Anglijos didžiausi karisz1950 m., dvideszimts penki žu ka laiva. Jie per dvi dienas ir
vo eroplano nelaimėjo Colum- dvi naktis aklai plauke, jieszkodami to Vokiecziu laivo. To
bijoje.
Vokiecziu laivo “Bismarck”
— Karpenderiu (dailydo- kapitonas, nuskandinęs Angli
ju) straikos kur tęsęsi per ko jos didžiausiaji laiva, gerai ži
kį tai laika musu apylinkių nojo kad jam vilties nėra iszsimiesteliu, likos užbaigtos Su- gel'beti. Jis savo jūreiviams su
batoje Gegužio 17-ta diena ir die pasakė ir visiems vieszai
visi karpenderiai sugryžo prie pasakė kad dabar jau visiems
darbo.
galas! Jis staeziai pasako kad
— Kita sanvaite: Nedelioj jis už jokius pinigus nebutu to
pripuola Nedelia po Szeszti- Anglijos laivo nuskandies, bet
niu, ir Szv. Gregoriausi Septin kitos iszeities jis neturėjo kai
tojo. Tautine Szvente: Agis. Ir tas laivas ant jo kelio užplau
ta diena: Yugoslavijos valdo kė. Jis su visais atsisveikino,
vas Josip Broz Tito 'bus sze- kai Anglijos laivai dar buvo
szios deszimts metu amžiaus; kelis tukstanezius myliu nuo
1887 metuose Operos svetaine jo, bet jis gerai žinojo kad
Paryžiuje sudegė, du szimtai Anglijos Laivynas jam už toki
žmonių žuvo; 1803 m., Ameri pasielgimą nedovanos! Angli
kos raszytojas ir gamtos mylė jos laivai ir Amerikos eroplatojas Ralph Waldo Emerson nai, po dienu ir nakeziu nemi
gimė; 1950 m., Strytkariai su- go, užtiko ta Naciu didžiausi,
simusze su gazolino troku, ir galingiausi ‘ ‘ Bismarck ’ ’ lai
trisdeszimts trys žmones žuvo va ant mariu. Kai Anglijos di
džiausi laivai priplaukė apie
Chįcagoje.
penkios deszimts jnyliu nuo to
— Ponas Pranas Sklera
jau greitai beganezio Naciu
isz Luzerne, ana diena lankėsi i “Bismarck” laivo, kapitonas
mieste pas gimines ir patinsta vyriausio laivo, per radiją pamus, taipgi atlankė “Saules” ’ prasze Amerikos lakunu nuRedakcija. Acziu už atsilanky szvieisti ta bėganti Naciu laiva.
mą.
Amerikos lakūnai paleido sa
— Panedelyje pripuola vo didžiausios szviesos bombas
Szv. Pilypo, Norėjus iszpažin- staeziai ant to Naciu “Bis
tojo, o Tautine Szvente, Žydre. marck” laivo. Tada atidarė
Taipgi ta diena 1937 metuose gyvas pragaras! Visi Anglijos
Plieno darbininkai sustraikuo- kariszki laivai paleido savo di
ja, - septynios deszimts penki džiausius karabinus, armotus
tukstaneziai darbininku nedir ant to Naciu laivo. Tas Naciu
ba; 1946 m., Komunistai laimė didingas “Bismarck” laivas
jo Rinkimus Czekoslovakijoje; sustojo mariu viduryje paleido
1946 m.r A. F. Whitney, Gele- visus savo karabinus, armotus1,
Žiinkeliu darbininku unijos bet jau viskas buvo veltui. Ta
Prezidentas pasmerkė Prezi- Naciu laivas sukosi ir sukosi,
- depta Trumana, sakydamas, ir isz vusu pusiu gynėsi, bet
■ kad Prezidentas Trumanas Anglijos kariszki laivai kaip
“tik atsitiktinai per politika kokie medžiokles szunes prie
yra tapes Prezidentu Ameri jo prilipo ir jam pyle tukstan
kos,” ir kad jis tai vietai ne ezius kulkų, armotu ir bombų
tinkamas. Jis toliaus sake kad kol tas galingas ir didis Naciu
jo unija yra paskyrus pustre- laivas, 'besisukdamas', su visais
czio milijono doleriu sutnuszti savo jurininkais nuskendo!
rinkimuose kiekviena Kon- Anglijos Laivynas Naciams; atgresmona, kuris Prezidentą kerszino ir parode, kad AngliTrumana rems ant to geležiu- ja dar vis visas juras valdo.

Tai buvo didžiausias susikirti
mas ant mariu visoje viso pa
saulio istorijoje. Anglijos Lai
vynas buvo visiems savo lai
vams insakes ta Naciu “Bis
marck ’ ’ laiva nuskandinti, ne
žiūrint kiek kasztuos. Angli
jos laivynas taip ir padare. Tai
buvo didžiūnu susikirtimas.

tis. Pats krasztas aplink Kara- ta sistema injungti taip pat
liaucziu net ligi Gumbines ir aukszcziau minėtieji Totorių
Isruties dirvonuoja, yra virtęs kaimai. Pacziame Klaipėdos
tyru. Mat, Sovietams pirmoj uoste inruoszta povand. laivu
eilej rupi ne tiek ūkininkai, baze su tinklu surėdymą, Pilu
kiek kariniai reikalai. Czia ku vos Kanalas pagilintas. Jau
riamas didelis karinis centras. ankseziau ‘ ‘ Ostpreussen-WarPati Insrutis paversta nauju te” rasze, kad Karaliauczius
ginklu bandymo stotimi, ten ir Soviet., daliniu yra tiesiog pri
Vėluvoj taip pat apmokomi grūstas, tarp j u yra nemaža ir
Shenandoah, Pa. — Žinios Rytu zonos Vokiecziu polici kariu moterų, ne tik gail. sese
pranesza buk Anele (Gulbute) ninkai.
rų ar telefonininkiu. Per “OstRadzievicziene, Palo Alto, 235
preussenblatt” (1952.2.5) skil
W. Savory uly., kur ji sirgo
tis laimingai nuo Bolszeviku
Didžiausias
Kariniu
Inper koki tai laika, numirė Papasprukusi Dancigo laivininko
nedelio ryta in Pottsville li- tvirtinimu Žiedas In- Bauermeisterio^szeimyna su 15
goribute. Velione atvyko isz
m. Preikszaicziu ir jo teta LaLietuvos in Shenadoryje dau rengtas Pajūry Iki Pat penaite iszpasakojo savo iszgelis metu atgal, Po tėvais va
gyvenimus. Gerdo Bauermeisdinosi Anele Valakievicziute. Klaipėdos Ir Aplink terio tikinimu Karaliaucziuj
Apie trys metai atgal velione
buvo sutelkta apie 3,000 laivu,
Karaliaucziu
apsigyveno in Palo Alto mies
Mot. valcziu, vilkiku ir kt., kur
tą. Prigulėjo prie Lietuviszkos
Aistmarėse intaisytos 7 V jie buvo tikrinami, taisomi ir,
parapijos Shenandoah. Paliko
ginklu stotys ir visa eile rada jei tiko plaukioti, nuvelkami
du sūnūs: Antana Gulbuti isz
ro stoeziu, o tarp Piluvos ir kaip “karo grobis” in LeninPalo Alto, o Juozas Gulbutis ir
Klaipėdos net 20 tvirtovių. In i grada. Juos perkrauti ir paduktė, Ona, pati Jono Burkauska isz Philadelphia, Pa.

ruoszti kelionei turėdavo karo kad, esą, “Lietuva, viena isžį
belaisviai.
daugiausia atsilikusiu buvu
sios Rusijos sricziu,” “1923
m., okupavo Klaipėdos kraszPrisimenami Ir
ta,’’ “kai jos istorine sostine
Vilnius buvo neseniai panasziu
Lietuviai
tudu užgrobta Lenku, tai
Ne karta invairiuose tuose jieszkojo Klaipėdoj tokiu buapraszymuose ar pasakoji du atsilyginti ir atsigriebti,’’
muose netiesiogiai paliecziami “pasauliui betgi taji savo už
ir Lietuviai ar Lietuva, tacziau puolimą pavaizduodama kaip :
ne visuomet isz gerosios puses. paežiu klaipediecziu sukili
Sakysime, toj paežio j “Ost- mą’’ t.t. Ta proga atitinkamai
preussen-Warte” (Nr. 7/51) pavaizduojami prof. Gaigalaidamas “Klaipėdos kraszta czio, Budrio, Lacyczio, V. Gainuo 1919 iki 1939 m.” ir apra- liaus, E. Simonaiczio ir kt.,
szydamas Santarvininku pa vaidmens. Vienok kitoj vietoj
darytąsias * ‘ neteisybes ’ ’ pa ir tas pats laikrasztis, raszystebi, kad “Klaipėdos krasz damas apie pernai gryžusius
tas su nepakankama apsauga isz Lietuvos Vokieczius, jau
buvo jėga atiduotas Rytu tau- taip piktai neburnoja ir pažy
Hansas Mittelstedtas, apžvelg mi, kad “gryžusieji susijaudi
tai, kuri isztisus szimtmeczius na pasakojo, kaip Lietuviai
valdyta Rusu, ir czia mėgino ūkininkai priėmė persikloja
taikyti Rusiszkuosius nuteisi muosius ir sudaužytuosius,
nimo ir prieszaudos metodus, ’ ’ jiems atverdami savo duris it
kiemus, paslėpdami nuo per
sekiotoju, kaip netardami ne
žodžio dalijosi su jais paskuti
niu drabužiu ar duonos
krauszliu, tarytum butu vėl at
budęs isztisus amžius buvusios
bendros istorijos pajautimas.
Tororizuojami Vokiecziai ir
Lietuviai vėl isz naujo pasisa
kė už bendrus Vakaru kultū
ros pagrindus, už žmoniszkuma ir teise.”
Ir tokiu pasisakymu yra ne
vienas, nors kiti tat tenori iszaiszkinti tik “paprastu prispastuju žmonių žmoniszkumu.” Vienok paskiausiai ir
tarp buv. Klaipėdos kr. Vokie
tininku vis gausėja balsu, paAmerica there is no other way to get
sisakaneziu už tai, kad praeiit than for you to give it. The work of
. doctors and surgeons cannot succeed
cziai butu pastatytas kryžius,
if blood for transfusions is not avail
užmirsztos buvusios klaidos ir
able right now!

STENGIASI ISZTIRTI EROPLANO
NELAIME
’’T

The Battle
Of Ward 34

-------------

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jo ir tykojo nužudyti.
Brazilijos laikrasztis A Noite raszo kad ant to eroplano
buvo daugiau kaip du szimtai
tukstaneziu doleriu pinigais ir
daug brangiu žemeziugu.
Eroplanas sudužo ir nukrito
vakarinėje Brazilijos puseje,
kai jis buvo iszskrides isz Rio
de Janeiro, Balandžio dvide
szimts devinta diena. Jo kelio
ne turėjo būti isz ten in Ameri

ka per Trinidad.
Kas labai keistai iszrodo, tai
kai tik tas eroplanas nukrito
buvęs Sao Paulo gubernato
rius, bagoezius Adhemar de
Barros pasiskubino savo žmo
nes pasiunsti in ta vieta, pirm
negu valdžia galėjo savo policijautus tenai pasiunsti. Jis su
savo tarnais greitai atskrido
in ta vieta ir niekas nežino ka
jis tenai rado ar ka jis pasiėmė
isz to sudužusio eroplano. Kai
valdžios žmones pribuvo, szitas bagoezius Adhemar de
Barros du isz ju nustvėrė ir
laike nelaisvėje per kelias die
nas.
Dabar Amerikos ir Brazili
jos valdžios stengiasi visa ta
klausima isztirti ir dažinoti
kas ir kaip ten ta nelaime atsi
tiko.

here’s nothing to break the silence
in Ward 34, Bliss General Hospi
tal, other than the clink of dishes . .
or an occasional muffled groan. From
time to time a rolling stretcher comes
in on rubber wheels and goes out bear
In our free country you are the only
ing a silent American GI.
one who decides whether to give blood
Yet the battles in Ward 34 and
or not. Your country is now and will
hundreds of other wards of military
be for some time, desperately short of
hospitals both here and abroad are
blood, to help save fighting men, to
life-and-death battles. The enemies
restore them to health, to happiness,
now are shock, hemorrhage, infection.
possibly to you.
In these quiet yet all important bat
The decision is yours. You’re the
tles you can play a vital part. For,
doctor. Please, please make a definite
fallen fighting men need blood. In
appointment today to give your blood!

T

MERGINU KELNAI
TES MOKSLO
VYRAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
oooia

virszininkai turėtu tuojaus be
jokio pasigailėjimo visus to
kius mokintus durnius prava
ryti, iszmesti isz universiteto
ir leisti jiems tu bobiszku kelnaieziu kitur sau jieszkotis.

Kiek Dabar Ten Yra
Like Savo Laikancziu
Vokiecziais?
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

raszo laikrasztis toliau, buvo
1947 m., masiszkai iszgabenti
in Rusija. Paežiuose miestuose
beliko vos vienas kitas Vokie

tiohm]

WHAT HAPPENED
TO THAT
PINT OF BLOOD
YOU WERE
GOING TO GIVE?

Today
CONTRIBUTED AS A PUBLIC
SERVICE TO THE ARMED FORCES BLOOD
DONOR PROGRAM BY

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

bendrai kovojama su tuo

pa-

cziu prieszu, Rytu užgyventu.
Prie tokiu teigiamu abieju
krasztu tarpusavio santykiams
szvelninti reiszkiniu tenka pri
skirti ir tai, jog net patys Vo
kiecziai stebisi, kaip placziai
szimet Vokiecziu spauda Va
sario 16 d., proga rasze apie
Lietuva, o VLIKo atsiszaukima inside j o net pats “Memeler Dampfboot.”

Ir pati Vok. Tremtiniu spau
da (“M. D.,” “Die Stirnine”
ir kt.) skelbia, kad dabartine
Vokiecziu vyriausybe pasisa
ko už 1937 m., sienas, ja kar
tais net pakaltindama kam
“užmirszo Vokieczius už tu
sienų.” Tas jos nusistatymas
paaiszki ne tik isz atskiru vy
riausybes nariu pareiszkimu,
bet taip pat insakymu, patvar
kymu, ofic. leidiniu, atlasu ir
invairiu valstybiniu aktu. Del
to ja ne karta Vokietininkai
puola, skelbdami, kad vyriau
sybe, laikydamasi 1937 m., sie_nu, esą, “iszdavusi Klaipėdos
kraszto Vokieczius.” Pvz.,
“Die Stirnine der Vertriebenen” (s. m. Sausio 27 d.) raszo
kad Flensburge gyvena Klaipediecziai gavo naujus asmens
dokumentus, kuriuose pažy
mėta: “teises lygios su Vokie
cziu Piliecziu.” Del to jie inteike net protestu, nes girdi,
“savo teviszkeje jie gyvena
kaip Vokiecziai ir už Vokietybe kovoje,” todėl toks oficia
liu vyriausybes instaigū ju
traktavimas juos ‘inžeidžlas.’
Nestinga taip pat mėginimu
kalbėti visu klaipediecziu var
du ir juos visur pristatyti kaip
tikrus Vokietininkus.
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