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Kareiviai In Vokietija

Amerikiecziai karininkai 
ir kareiviai lipa in ‘Upskur’ 
laiva, New York miesto uos
te ir važiuoja in Vokietija, 
atleisti/ kitus musu karei- 
vius.

Isz viso ežia iszvažiavo

1,447 karininku ir kareiviu; 
97 kareiviu žmonos ir 107 
vaiku.

Tiek pat karininku ir ka
reiviu ant to paties laivo isz 
Vokietijos sugrysz.

Isz viso apie trylika tuks-

taneziu kareiviu persimai
nys vietas kol net dvi divizi
jos musu vaisko bus pakeis
tos. Szitas laivas “Upshur” 
padarys net dyvlika kelionių 
skersai marše, ten ir atgal.
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BARTINDERIAI
SUSTRAIKAVO

TRYS ANT VIENO
KRIESLO

Isz Pavergtos T e vynes

Isz Amerikos
PAMIGO

VIESZBUTYJE
V. ■ —

‘ ' i

Apskundė Vieszbuti 
Ant $500,000

NEW YORK, N. Y. - 
Frederick G. Osborn, Jr., biz
nierius isz Milwaukee, apskun
dė Waldorf-Astoria vieszbu- 
czio, hotelio savininkus ant pu
ses milijono doleriu, už tai kad 
jis viena ryta pamigo, ir dar
bininkai ji nepažadino, nepri
kėlė ant laiko, kaip jis jiems 
buvo insakes ta vakara.

Jis sako kad Gegužio szeszta 
diena jis darbininkams insak- 
miai insake ji ant rytojaus per 
telefoną prikelti, devinta va
landa, Kai jie ji neprikels, jis 
pamigo, nesuspėjo viena biz- 
nieri pamatyti ir prarado gera 
geszefta, kur jam butu buvęs 
didelis pelnas.

Jis teip nusiskundžia kad to 
vieszbuczio darbininkai jam į 
ramybes nedave, keletą kartu 
praszydami kad jis jiems padė
tu ant vifszaus užvesti pasigė
rus! “sveczia”, ar kad jis pa
dėtu kuriam inkauszusiam isz- 
eiti isz saliuno. Jis toliau nusi
skundžia, kad per visa ta laika, 
per szeszias sanvaites kai jis 
ten, tame vieszbutyje buvo, 
jam in akis, diena nakti lindo 
bobos ir mergpalaikes save jam 
besisiulindamos.

Jo advokatas ta byla jau in 
teismą innesze. Laikrasztinin- 
kai nusiskubino pas to vieszbu- 
czio savininkus pasiklausti ka 
jie rengiasi daryti ar ka jie sa
kys, bet tie savininkai pasakė 
kad jie pieko neturi sakyti, nes

jie nieko apie tai nebežino.

PRASTOS BAIKOS
Tyczia Szaukesi 

Pagelbos Skėstame
NEW YORK, N. Y. - 

Du jauni vyrukai suimti ir gal 
bus patraukti in teismą. Jiedu 
tyczia, tik taip sau del baiku, 
per radija pranesze kad “Blue 
Star” laivas su dvideszimts 
vienu žmogų, skėsta apie pen
kios deszimts penkios mylios 
nuo New York uosto.

Per ta radija buvo praneszta 
kad tas laivas susimusze su 
submarinu, ir kad tas submari- 
nas nėra Amerikoniszkas. To
liau buvo praneszta kad tas 
submarinas nėra Amerikonisz
kas. Toliau buvo praneszta kad 
tas submarinas pakilo isz van
denio ir jau ima pluduriuojan 
ežius žmones kurie buvo iszszo- 
ke isz to skestanezio laivo.

Laivynas tuojaus per radija 
pasiuntė kelis laivus in ta vie
ta, keli eroplanai tuojaus paki
lo ir tuolink iszskrido. Visi,

kiti tokia szposai. Laivyno lai
vai ir eroplanai, skersai ir isz 
ilgai iszplaukinejo ir iszskrido 
dvylika szimtu myliu, bejiesz 
kodami “Betsy Lee” laivo, ku
ris anot panaszaus radijo pra- 
neszimo pradėjo skėsti. Laivy
no virszininkai sako kad tuo
se vandenyse visai nebuvo ir 
nėra laivo kuris butu vadina
mas “Betsy Lee”.

Laivyno Coast Guard szaka 
buvo iszsiuntus tris laivus ir 
penkis eroplanus, bet jie nieko 
nesurado.

DUBLIN, AIRIJA. — Šzim- 
tai Lartindereiu nusiriszo savo 
žiurstus, nusiszluoste rankas ir 
susrtaikavo, Dublin mieste. 
Kaip ir tyczia, tai buvo viena 
isz karszcziausiu dienu.

Tuo paežiu sykiu, devynios n
deszimts bartinderiu, Londono 
saliunuose panasziai padare, 
ka savo draugams Dubline pa
rodžius savo užuojauta.

Tik pustreczia szimto saliu- 
nu isz daugiau kaip szesziu 
szimtu, Dublino mieste buvo 
atdari. Kai kurie saliuninkai 
sutiko pakelti savo bartinde- 
riams algas, o kiti patys su sa
vo szeimynomis ta aluti szin- 
kavo.

Isztroszke Airisziai in ilgas 
eiles stovėjo, grumiesi, stum- 
dieesi prie baro tuose saliunuo
se, kurie buvo atdari.

Miesto Mayoras, Lord May
or D. D. Larkin stengiesi visus 
sutaikinti ir straikas atszaukti, 
bet jam nepasiseks.

Kai kurie bartinderiai, kurie 
buvo sustraikave, patys in eiles 
stojo prie kitu saliunu kad gau
tu iszsigerti.

NELAIME KANADOS

Szeszi In Ketiniu
Vietas

PABĖGĖLIU
VEIKALUS

valdžion, atstovai. Todėl jiems 
rzalia bendrai žmogiszkuju isz- 
vaizdu, turi Luti skiriama ypa
tinga politine reikszme.

NAUJAS ‘SPORTAS’

Padegti Bažnyczias
ATI ANTIC CITY, N. J. — 

Penki vyrai buvo suimti, At
lantic City mieste ir buvo in- 
tarti už bažnycziu padegimus. 
Bet vėliau visi buvo paleisti, 
nes visi priparodino kur jie bu
vo ir ka jie darė tuo laiku kada 
tos bažnyczios buvo padegtos.

Policijos virszininkas, Jerry 
Sullivan sako kad visi polici- 
jantai dabar stengiasi suimti ta

GENEVA, SZVAICARIJA.
— Nuo to laiko, kada buvo nu
tarta, kad Keturi Didieji susi
rinks ant pat virszunes del pa
sitarimu ant Tarptautiniu 
klausimu, visiems diplioma- 
tains ir laikrasztininkams ru- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Intartas Už
Žmogžudyste

diena nakti to skestanezio laivo 
ar bent kokio ženklio jieszkojo, 
bet nieko nesurado.

Suimti jaunuoliai yra Tho
mas Maldona, isz East Rocka
way, N. Y., ir George Teen, isz 
Oceanside, N. Y. Jie FBI poli
cijai pasiaiszkino kad jie tik 
del baiku insilauže in vieno lai
vo radijo kambarį ir norėjo pa
matyti kas atsitiks kai jiedu 
iszleis tokias žinias. Jie sako 
kad visai nesitikėjo kad kas 
nors jiems intikes ir pradės to
kio laivo jieszkoti.

Szitie jųdviejų szposai Lai
vynui kasztavo daugiau kaip 
penkios deszimts tukstaneziu 
doleriu.

Už keliu dienu pasirodė gal

ar tuos kurie tokius szposus 
kreczia.x

Iszrodo kad szitas naujas 
sportas, bažnycziu padegimas 
nėra daromas isz kokio kerszto 
nes invairiu tikybiu bažnyczios 

į buvo padegtos. Czia iszrodo 
kad kokiam žmogui keliu szu- 

! lu trūksta ir jis tas bažnyczias 
padega vien tik del to kad jis 
mėgsta pamatyti ugniagesiu 
trokus važiuojant greitai in ta 
gaisra, ir myli matyti dideli 
gaisra.

Tai iszrodo keistas dalykas, 
bet policijantai kas menesis ke
lis tokius “ugniamylius” su
ima ir suaresztuoja.

ALBERTA, KANADA. — 
Vienuolika vaiku, nuo dvylikos 
iki szesziolikos metu amžiaus 
užsimanė lipti in augszta kai
na; 11,636 pėdu augszczio 
Mount Temple, netoli nuo ma
žo Banff miestelio. Geri, jau 
pasimokinę profesionalai in 
szita kaina lipa baisiai atsar
giai, su geriausiais intaisymais 
ir su sargais ir vadais.

Szitie jaunieji in ta kaina li
po be jokiu intaisu, be sargu ir 
be vadu ir be jokio pasiklausi- 
nimo apie orą, apie takus ar 
apie sniegą, pūgas ir krintan- 
czius akmenis.

Jie prilipo tik du tukstan
eziu pėdu nuo to kalno virszu- 
nes, kai beveik puse tos virszu- 
nes paslydu su sniegu, ledais ir 
akmenimis, ir nunesze septynis 
isz tu jaunuju kelis szimtus pė
du žemyn. Kiti keturi buvo su
žeisti.

Kanados Parku valdžia da
bar sako kad ji isztirs ta nelai
me dažinoti kas czia buvo kal
tas už ta nelaime.

Kanados Parku sargai sako 
kad niekas ju nesiklausė ar pa
tartina sziuo laiku in ta kaina 
lipti. Jie sako kad jeigu kas 
butu j u pasiklausęs jie butu 
griesztai uždraudė, nes jie ge
rai žinojo ir žino kad sziuo lai
ku tas kalnas baisiai pavojin
gas.

Pirmutinis klausimas tai ko-

Keturiolikos metu Cle
ment “Cookie” Macis, jau
nas mokinys, Chicagoje, yra 
suimtas ir intartas už nuszo- 
vima, nužudinima septynio
likos metu Kenneth Sleboda.

Tie vaikezai su savo czai-
komis, “gengemis” buvo su
sikirte ant ulyczios.

Intarto žmogžudžio Cle
ment Macio tėvas sako, kad 
jo sunūs parėjo namo pasi
ėmė szautuva, pasiaiszkinda- 
mas, kad jis eina zuikiauti.

PEatinkit “Saule”

Užsistoja benamius užsienie- 
czius. Fed. Vak. Vokietijos pa
bėgėliu reikalams ministeris 
Gegužes pradžioje paskelbė ir 
Vokiecziu visuomene atsiszau- 
kima, kad kuo galėdami padė
tu 220,000 Vak. Vokietijoje es-> 
antiems užsieniecziams pabe- ’ 
geliams, vad. “heimatlose Aus- 
laender”.

Fed. Vak. Vokietijos vyriau
sybes spauudos ir informacijos 
tarnybos- leidžiamas oficiozinis 
“Bulletin” 1955 m., Gegužes 
11 diena paskelbė straipsni 
apie “benamius užsienieczius 
ir nevokieczius pabėgėlius”! 
Vokietijoje, kuriame svarsto 
psichologines ju in Vokiecziu 
visuomene injungimo sanlygas. Į 
“Bulletin” pažymi, kad bena
miu Užsieniecziu skaiezius Vo
kietijoje drauge su nevokie-l 
ežiais tos ruszies pabėgėliais 
siekia 220,000, vadinasi, ne 
daugiau kaip puse procento vi
su Vak. Vokietijos gyventoju. 
Federaline vyriausybe stengia
si tarp ju pravesti ūkine ir so-! 
cialine integracija. Sziu žmo
nių asimiliuoti negalvojama, 
pažymi “Bulletin”. Prieszin- 
gai, net stengiamasi, kad jie 
iszlaikytu savo tautinius savi
tumus, pasireiszkianczius 
ypacz j u kalba, kultūra ir tau
tine istorija, ir tuos savitumus 
galėtu toliau ugdyti. Sziandie- 
niniame pasaulyje szie pabėgė
liai yra taip pat savo tautu ir 
valstybių, patekusiu Sovietu

Vienok dar nekarta vieszojoj 
nuomone pasitaiko apgailėtinu 
prietaru, kuriuos gali pavykti 
paszalinti tik per spauda. To
liau straipsnyje pažymima, 
kad szios ruszies pabėgėliai nė
ra Vokietijoje atsiradę patys 
savo noru, bet joje yra atsidūrė 
aplinkybių priversti. Jie nema
no nuolatos pasilikti Vokietijo
je, bet atėjus reikiamam laikui, 
vėl grysz in savo senąsias tėvy
nės arba daugumas kur nors 
a psigyvens kitur. Tik visa be
da, kaip pažymi “Bulletin”, 
kad buvo insileisti kitur tik 
darbingi, sveiki žmones, o seni, 
ligoniai ir reikalingi globos, 
arba vad. “kietasis branduo
lys,” buvo palikti Vokietijoje. 
Del tokios atrankos buvo isz- 
rkirti vienas nuo kito szeimy- 
niu nariai, ir tokio iszskyrimo 
padariniai yra nežmoniszki. 
Minimoji atranka in paliktuo
sius, Vokietijoje atsiliepia la
bai slegiamai. Pasilikusieji 
jaueziasi kaip žemesne klases 
žmones, niekam nenaudingi, 
nereikalingi, visu užmirszti ir 
palikti patys savo likimui. Tuo 
paežiu ir Vokiecziu instaigoms, 
palikus kraszte senesnius, ligo
nius ir globos reikalingus Už
sienieczius, prie jau ir taip ne
mažos socialines nasztos buvo 
pridėta dar nauja, papildoma. 
Net ir Santarvininku vad., sar- 

■gybu ar darbo kuopose, suda
rytose dalimi isz jaunesniuju

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nesuprantamas Nuotykis

KALINIU LAIVAS 
NUSKENDO.

22 Žuvo Ežere
NAIROBI. KENYA. — Ka- 

liniu laivas su kaljeimo sargais 
virszininkais ir kaliniais, apsi
vertė, nuskendo Lake Vistoria 
ežere, kur randasi baisiai daug 
krokodiliu. Visi ant to laivo 
žuvo.

tzitas Kenya kalėjimo laivas 
plauke su kaliniais isz Margeta 
kalėjimo, ir buvo jau apie pen-j 
k i as mylias iszplaukes kai ta 
nelaime atsitiko.

Ka d ir geriausias plaukikas
del szitiems jauniems buvo pa
vėlinta daryti tokia pavojinga 
kelione?

I
Szitokias keliones in miszkas 

ir kalnus kas metai surengia 
vienas Philadelphijos mokyto
jas William Kershaw, bagotes- 
niu tėvu vaikams. Jis pats 
ant szitos keliones nebuvo, nes 
jis kita vaiku grupe buvo isz-

vargiai butu galėjos iszsigelbe- 
ti, prie kranto priplaukti, nes 
tame ežere randasi baisiai 
daug krokodiliu.

Kalėjimo virszininkai tycziaj 
czia yra paleidę daug tu žmog- 
edriu, krokadiliu, kad kaliniai 
nuo tos salos, isz to kalėjimo 
negalėtu pabėgti, kad ir su ma
žu laiveliu.

Susan Di Peso, isz Downey 
California, su drauge Irene 
Franco ir jaunu Jimmy 
Jackson stengiasi isztraukti 
paipa isz žemes. Szita pen
kios deszimts pėdu ilgumo 
paipa staiga insikase apie 
septyniolika pėdu in žeme.

Ponas De Peso, trisde-

szimts asztuoniu metu am
žiaus, pirmiausiai stengėsi 
ta paipa savo rankomis isz
traukti. Bet kai jam nepasi
seko, tai jis tos paipos gala 
prisiriszo prie savo automo- 
biliaus ir teip stengėsi ja isz 
žemes isztraukti. Bet ta pai
pa tada nutruko.
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Kas Girdėt
vietoms nenori ju nes algos per 
prastos.

In Troy, Ohio, kalinys John 
Weaver, trisdeszimts trijų me- 
ut amžiaus, mielu noru polici- 
jantams prisipažino kad jis bu
vo vienos czaikos narys ir ap
vogė dvylika vietų ir padegė 
tris namus. Jis pasiaiszkino: 
“Mane ežia, kalėjime taip ge
rai prižiūri ir užlaiko kad asz 
noriu visiems policijantams pa
dėti kiek tik asz galiu.“

Vakaru Vokietijos Koncele- 
rijus Adenauer sako kad ne 
daugiau kaip devyni tukstan- 
cziai Vokiecziu belaisviu dabar 
yna gyvi Sovietu nelaisvėje, isz 
septynios deszimts penkių tuk
staneziu. Vieni'iszmire, kiti 
buvo nužudinti, kita nuo- bado 
pasimirė.

Dabar valdžia ir atskiri 
miestai rengiasi daugiau mo
kyklų, bažnycziu, ligoniniu ir 
vieszkeliu statyti.

Valdžia sako kad dabar daug 
daugiau žmonių turi gerus dar
bus ir gerai uždirba.

In Geelong, Australijoje, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Carmen Schembri buvo 
nubaustas ant puspenkto dole
rio, kai jo žmona teisėjui pasi
skundė kad jis kas rytas jos 
varda iszraszydavo su kreida 
ant jos ‘bareliu, czeveryku pa
du, kad jis žinotu ar ji kur ta 
diena butu iszejus, ir kai jis pa
reidavo isz darbo jis ja vis- 
tiek kasdien apdaužydavo.

In Birmingham, Jefferson 
apygardos žvejotojai buvo su
rengė žuvu vakariene. Vaka
riene buvo atidėta nes; žvejo
to ju giliukis buvo ne koks: isz 
visu tu žvejotoji! nei vienas, 
nei vienos žuvytes ta diena ne- 
pagavo.

Automobiliu fabrikai dabar 
gamina daugiau nauju automo
biliu negu Amerikiecziai su
spėja pirkti. Jeigu dabar kas 
ketina nauja automobiliu pirk
tis tai hutu patartina gerai ap
sižiūrėti, kur pigiau galima to
ki s automobilius nusipirkti, 
nes beveik visi nauju automo
biliu pardavėjai dabar siulina 
visokius “bargainus“ ir sten
giasi kuo pigiausiai parduoti.

Bet anglių mainieriams 
eina blogyn; vis mažiau ir ma
žiau augliu yra reikalaujama, 
o anglys vis paszieliszkai bran
gios.

vis

Pinigu, rodos visur yra ga
na; ir paskolos lengva gauti, o 
ant iszmokesczio galima viską 
pirktis.

Ba.nkos rengiasi padidinti 
paskolų nuoszimczius, kasztus.

Iszrodo kad politikieriams 
reikia daugiau pinigu del savo 
rinkimu vaju. Kiek dabar gali
ma inspeti, tai Kongresas ir 
Senatas inves byla, kad bus ga
lima bent szimta doleriu at- 
muszti nuo savo taksu, jeigu ta 
szimitne mes padovanosime 
kuriai partijai per Rinkimus.

Senatorius Joseph McCarthy 
buvo sumusztas ir pafupdintas 
Senate, kai jis buvo invedes by
la suvaranti Prezidento Eisen- 
howerio ingaliojimus kaslink 
Užsienio reikalu. Senatoriai be
veik vienbalsiai p a s i s t o j o 
priesz ji. Czia nereiszke kad 
visi jau taip stojo už Preziden
tą Eisenhoweri, bet kad tie 
Senatoriai rado proga Senato
riui McCarthy gražiai ir atsa
komai atkerszinti. Iszrodo, kad 
Senatoriaus McCarthy politine 
žvaigžde jau leidžiasi.

Nežiūrint ka skaitysite ar ka 
iszgirsite, atsiminkite kad 
Amerika musu krasztas yra ga
lingiausias ir bagoeziausias. 
Sovietai ta gal geriau žino ir 
in vertina, 'negu mes. Už tai 
mums nereikia per daug gijo- 
tis ar gazdintis kad Sovietai 
priesz mus kara paskelbs. Jie 
neiszdrystu be kitu krasztu 
pagelbės.

Karas sziandien 'baisiai daug 
kasztuoja. O nei vienas kitas 
krasztas ant szio svieto neturi 
tiek pinigu kiek Amerika.

Biznieriai sako ir tikisi kad 
biznis, bus dar geresnis metu 
pabaigoje. 4

Bet jau dabar ' matyti, kad 
nauja automobiliu ir nauju na
mu biznis bus prastesnis, nes 
abieju jau per daug yra paga
minta.

Plieno darbininkai mažai ka 
laimėjo, kai jie straikas laimė
jo. Plieno fabrikantai mielu no
ru sutiko visiems pakelti algas, 
ir tada, niekam nieko nesake 
savo plieną pabrangino dau
giau kaip szeszis dolerius ant 
tono.

Darbininku unijos dabar 
stengiasi daugiau nariu prisi
traukti, kaip sztoru, banku, ap- 
draudos darbininkus.

Pirkie U. S. Bonus!

INGRABANAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

le, da tu gailesi kad tu slūgine 
atitolini isz namu, asz da karta 
juokiesiu, kad tu szalta vande
ni gersi ir nevirtas pupas 
kramtysi. J i ji atsitolino nuo 
lango ir tuojaii's iszgirdo Mema 
kad parsziukas pradėjo žviegt.

— Dabar ji su savim pa
ima kas mano namu skarbu ligi 
sziolei 'buvo, dejavo Mema ir 
nulenkęs nuplikuse galva ilgai 
tojp sėdėjo, kol Stiglicas ant jo 
pakauszio atsitūpė ir cziulbetie 
pradėjo. Mema pakele ranka ir 
ipauksztytis nulėkė nuo galvos 
ant rankos, o zokoninkas 
cziavo jo raudona galva.

Vakarui priėjus raiteliai

bu-

: Amerikos lakūnu tvirtoves 
French Morocco vieszpatyste- 
je turi per mažai lakūnų, dar
bininku ir kareiviu. Lakūnu 
Sztabas sako kad gerai vesti ir 
prižiūrėti tas tvirtoves reikia 
apie dvylika tukstaneziu ka
reiviu, bet Prancūzai nepaveli- 
na daugiau kaip asztuonis 
tukstanezius.

Automobiliu fabrikantai jau 
sutiko visa czverti mažiau nau
ju automobiliu (pagaminti iki 
sziu metu pabaigos.

Nauji 1956 metu automobi
liai jau ims pasirodinti Rug- 
piuczio, — Rugsėjo menesiais.

Pypkes Durnai
. Baisiai dlaug augsztu ir at- 
sakomingu vietų Amerikos 
valdžios sztabe dabar tuszczios. 
Tie, kurie butu tinkami toms

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

. . . MALDA ... >

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz. >

Atsiminimas
Jaunystes

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

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

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

Kol asz jaunas vaikas buvau, 
Vargu dar kol nepažinau, 
Buvau geresnis ir nekaltesnis, 
Negu sziandien esu.
Tėvelis mane globino, 
Tarė Vaikeli, mus brangumeli, 
Buk visada iszmintingas! 
Visokes mokyklas ir lankiau 
Isz jaunystes sunku dirbau. 
Ir visada linksmas, 
Tėveliams džiaugsmas, 
Paklusnus jiems buvau.
Kada ir užaugau bernelis, 
Pastojau drūtas,
Ir mergeles mane žiurėjo, 
Manim kalbėjo,
Ei, ei, ak jaunyste!

PLATINKIT “SAULE“

m 
Ratyca jodami sustojo ir ganė 
savo arklius. Ingrabanas be 
Golf rėdąs atsigulė po medžiu, 
o Wolframas, Ingrabano tar
nas, pakūręs ugni ^pagamino 
vakariene. Jis atnesze keletą 
bonku alaus ir pradėjo gert. 
Kada Golf rėdąs bonka atgal 
davė, kalbėjo Ingrabanas szir- 
dingai:

—■ Kaipo tikras draugas 
tu kelionėje iszsirodai, nepa
niekink musu valgi, kad ir mes 

'ne tavo tikėjimo esam. Asz ma
tau daug dalykuose žmones ne
sutinka, bet valgi be gėrimą vi
si myli.

— Nepyk mano m i ei ą s 
drauge, nepratęs esmių prie 
driitu gėrimu be mėsos szoki- 
nejaneziu sutvėrimu. Bet jeigu 
tu nori, tai asz ir mažuma tavo 
valgiu paragausiu.

Jis padėjo savo duona in 
szali valgė kelis kąsnius mėsos 
ir gere alaus mažuma.

— Pasakyk man, jai nori, 
kalbėjo Ingrabanas toliaus; ai
tu ir vie'nasa isz tu, kurie už 
nuodėmė laiko, su moterimis 
glamonėjasi.

— Teip yra kaip tu sakai, 
atsiliepe Golfredas.

— Prie mano kardo, devy
ni jusu budai ir paproeziai, su- 
szuko Ingrabanas. Dvi mergas 
asz laikau, o jai man patinka, 
tai abi mane atsikabina; bet abi 
ir kožna motere ant svieto asz 
atiduodu, jai asz ta mergaite 
galėsiu ingautie, del kurios 
mes jojam. Mielai vyras links
minas; mes esam kaip pauksz- 
cziai, kurie linksniai cziulba Ir

savo lizdus krauje; bet tu esi 
kaij) apuokas, kuris in medžio 
skyle lindo ir visi kiti pauksz- ' 
ežiai, ji nekenezia.

— Ir mano gyvenimui ne
trūksta džiaugsmo, atkirto 
Golfredas, asz esmių linksmas 
kad asz galu su tavim kelaiit, 
norint tu ir manės nekenti, ir 
tau pagelbėt gerame darbe.

— Ka tu isz to turi, jai 
mums pasisektu nevalninkus 
iszpirkt?

— Asz darau, pagal paliepi
mą Dievo, kuris yra visogalis 
danguje ir ant žemes.

— ' Jei tavo Dievas visoga
lis, ir tu nuo jo paliepima ga
vai in n eval e paimtus kriksz- 
czionis is'zpirktie, tai man dy- 
vai kad jis kitiems neuždrau- 
džia kitus in nevalo paimtie.

— Dievas kuriam asz tar
nauju davė žmonėms laisve, 
idant jie patys save sergėtu. 
Kaip tu apmatai, perlas' ant 
szniurėlu užmaustytas, teip 
mato Dievas ir* žmonių darbus 
be niislis, ir kaip jie szitame 
gyvenime užsipelnis, teip Jis 
jiems aname gyvenime atlygis. 
Jis priims juos in savo kara
lyste, kur yra lieiszpasakyta 
linksmybe, aiba nustums juos 
nuo savo veido in pragara, kur 
yra aszaru liejimas ir dantų 
griežimas. Isz tos priežasties 
yra didei reikalinga, kad žmo
gus rūpintasi idant elgtųsi pa
gal Dievo paliepima. (

— Isztikro tai yra sunki 
služba, suszuko Ingrabanas, 
kaipo bernai jus turite tarnau- 
tie; asz giriu ta vyra, kuris sa
vo dievaiezems prigulinczia 
garbe atiduoda; bet jai jis ka 
pradeda, pirmiause apmislina 
ar tas darbas gali jam paežiam 
atnesztie gaubęs ir naudos.

— Ar ir tau nebūtu garbe, 
kad moterys tavo tautiecziu ta- 
ve garbintu, jai tau pasiseks 
nevalninkus iszvalnytie, ir tuos 
mažiutelius isz bėdos isztraiik- 
si?

Ingrabanas pamislijas va
landėlė tarė:

— Yra tai kūdikiai musu 
kaimini! anapus kalnu, ir ne 
viena asz isz ju ant ranku ne- 
sziojau, bet tau jie visai sveti
mi. Ne vienas metas nepraeina, 
kuriame kaimynes tu nelbagelu 
in nevalo paimtu tampa.

— Jei asz tureczia aukso ir 
sidabro, suszuko Gblfredas, tai 
asz noreczia juos visus iszpirkt 
jai bueziau asz didis kareivis 
visus asz iszvalnytau.

-— Asz matau kad jus krik- 
szezionis in krūva laikot kaip 
karminai ir prietelai.

— Mano tėvas paliepė man 
ir pagoniszkas moteris sugra- 
žintie, jai tas mums pasisektu, 
atsake Golfredas.

— Tai kiti taps in nevale 
paimti, atkirto Ingrabanas.

— Mes esam atsiunsti ant 
svieto, idant apsakinėtume pri
sakymus dangiszko Tėvo, kuris 
yra pilnas susimylejimo ir kož- 
nam žmogui ant žemes nori su- 
simylejima suteiktie. Kad kar
dą visi žmones pagal Dievo pri
sakymą elgsis, tai jau ne par
davinės viens žmogus kita kaip 
galvyje, bet ji teįppat už savo 
dranga laikis, kuris in Dievo 
paveiksią sutvertas yra; ir val
dys ant kitu sutvėrimu, kurie 
nulenkta galva jiems tarnauje.

Ingrabanas valandėlė tylėjo, 
o paskui vėl pradėjo kalbėt.

— Visas kartis aukso, ne
užtektu ant iszpirkimo visu nc- 
valninku; o tu, kurisai ne esi 
kareivis ir tokio lepaus kūno, 
nori ta dauba atliktie.

— Asz esu kareivis tų tai

tik negali suprast, paklusnus 
mano ponui, bet galingesnis 
kad tu mistini. Nepadyvyk man 
kad asz priesz tave giruosi.

Ingrabanas ant jo pažiūrėjo 
laibus jaunikaiezia kūnas ir jo 
meilingas veidas sujudino jo 
szirdi, ir jis kalbėjo isz paleng- 
vo:

— Daug slaptybių, kaip 
man Bubąs, meszkininkas pa
sakoje, jus žinote, ir asz bijau 
jus, galit isz to pasinaudotie 
kitiems ant naudos arba ble- 
dies.

— Kožnam žmogui meiliu- : 
gu, ir anei vienam iszkadingu 
lai yra mano Dievo paliepimas, 1 
atsake Golfredas.

— Teisingam Dievui bepi
gu yra tokius paliepimus duo- I 
tie, atsake Ingrabano tarnas, 
kuris vakariene pavalgęs ties 
sukurta ugnia atsikule, bet ant 
svieto yra sunku su fokais pri
sakymais per gires kelautie. 
Tikėk man, ir mus ženieje tu
rim mes tokius pat dievaiczlus 
su tokiomis ypatybėmis, kokos 
tavo Dievas turi. Ar matai ties 
anuo kalnu ta akmeni, kalbėjo 
jis isz palengvo ir rode su 
pirsztu in szali kur ant,augsz.ro 
kalno didis akmuo gulėjo, ten 
gyvena meilingos kerlos, maži 
vyrukai, ir niekad nebuvo gali
ma girdėt kad jie bent vienam 
butu ka pikta padare. Bet jai 
vienas kelaudamas padeda 
jiems mažuma savo valgio, tas 
turi laimes ant keliones; ir jau 
nevienam yra jie 'primėtė mai- 
sza su rieszutais ir $u sudžiu- 
vusais lapelais, kurie per nak
ti in auksa persimainydavo. Jei 
tas Dievas kuriam tu tarnauji 
yra geras, tai gali but jis vienas 
nuo tu gerųjų kerliu, bet ran
dasi ir piktu kerliu.

— Kodėl Wolframai tu to
kia nereikalinga kalba užvedi, 
atsake Golfredas, krikszczioniii 
Dievas neduoda jokiu rieszutu 
arba lapeliu, kurie žmonėms 
laime suteikė.

— Bet ant žemes yra tokiu 
dalyku, atsake Ingrabanas, asz 
pažinstu viena vyra, kurio 
pratkams dievaieziai vieta kur 
ta dovana užkavota yra, ir kuri 
jo giminiai daug laimes sutei
kė.

— Netikėk szitai raganys- 
tai, atsake Golfredas, viskas 
kas nuo pagoniszku dieyaicziir 
paeina, paaugsztina be rods 
žmogų, bet ateina ta diena, ku- 

, rioje jo viltis in niekus pavir
sta, ir dangaus Karalius ji nu
žemina’.

Ingrabanas nusiszypsojas ta
rė:

— Kožnas paslėpė ta, kas 
ji padrasina, savo szirdije. 

, Abudu kaipo geri draugai ne
norim klausinetie, kur vienas 

1 savo skarbus paslėpė yra. Mig
la krinta. Pasiimk ploszcziu, ir 

; apsiklok idant tu nesuszaltum, 
ir Volfram pabadyk mane po 
pusiaunakezio.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
!zio iszimta isz Lietuviszku - 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. |

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

N o. 112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
zmas daigtas* turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos; 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40.pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

N o.l 58—A p i e. K apitonas ™
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
rtus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Arziuolas; 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 Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

.N0.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

180 K—KVitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

N o. 200—Eus takijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pilkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas

UAB’-’ Užsisakant knygag isa 
szio Katalogo, veikia paminėti 
ti'k 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.

IJAgP Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Ordėriai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., 4 ĮJ. S. &

ir Pini- 
“visada 
tik ant

augsz.ro


"SAULE” MAHANOY CITY. PA.

(Tasa)

INGRABANAS^

Jaunikaitis pabucziavo vys
kupo ranka. Vinfredas ji apsi
kabino ir mažuma susiraminęs 
vėl kalbėjo:

— Tu mano mylimąsias esi 
dar jaunas vaikas nes protin
gas ir dideles iszminties tu 
man esi viernas ir menkai ka 
asz tau užslepiu. Nes pagonai 
man didžiause rūpesti padaro, 
bet augiau nesmagumu man tie 
padare, nuo kuriu, asz daugiau- 
sejpagelbos galecziau reikalau- 
tie. Frankai kurie krikszczioni- 
mis vadinasi, ir j u vyskupą, 
kurie terp save be galo vaidina
si, tie kaip man rodos, yra di
desni priesz,ininkai. Garbingas 
vyras yra Rymos vyskupas. 
Bet ir jis1 mane už duriu palai
ke, kaip asz po jo akiu stojau- 
si ir jam pripažinau kad jis vy
riausiu vieszpacziu ant visos 
žemes turi stotis, idant visi isz- 
ganyti taptų. Visi tenai nori 
sukrautie turtus ir ingy tie 
svietiszka valdžia; bet Viesz- 
pats mane pastipris'idant asz 
kietszirdyste didžiumų kaip ir 
szitu ilgaplaukiu pagonu per
galėsiu. Tai-gi seke mane ir asz 
dar daugiau pasakysiu, kas tau 
reikalinga yra.

Kaip jie prie Ingrabano trio- 
bu priėjo pamate jie kad In
grabanas 'buvo in kelione pasi
rengęs ir paszauke:

— Ko tu dar nuo manės no
ri? Prakeikta ta, valanda buvo 
kurioje asz tau prižadėjau, ta
ve in mano tėvynė atgaibentie.

-— Kuris in kelione rengė
si, tas nesielge iszmintingai, su 
keiksmais iszkelautie, atsake 
vyskupas ramiai.

— Tavo laimininimo asz 
nenoriu, krikszczioni, geresne 
laime asz žinau ingytie kaip 
kad tavo ženklas suteikė.

. — 0 tik nusitiki keli neval- 
ninkai S ve bu sodžiuje, kuriu 
rankos siurisztos yra, ant szven- 
tojo kryžiaus, kuri tu niekini. 
Jei tu niekini dangaus Viesz- 
pati, tai dabokis, kad tavo ke
lione nelbutu nelaiminga.

Szitie žodžiai netiko be in- 
tekmes ant Ingrabano, ir jis 
pradėjo:

— Sakyk greitai, ka tu 
man nori sakytie; nes žeme po 
mano kojomis dega. Vinfredas 
nusivedė nekantrųjį Ingrabana 
in sizali ir klausė:

— Ar tu turi ka norint prie 
save kuomet tu galėtai iszval- 
nytie nevalninkus? Žinok kad 
ir man rupi apie juos, kadangi 
terp ju daugis mano tikėjimo 
yra. Gal tu ir mislini kad ta

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
(i-

SAULE - Mahanoy City, Pa.

mergaite isz Svebu nagu isz- 
pl esatie ?

Drebancziu balsu atsake In- 
graibanas:

— Kas pleszyko abazui prU 
siartina, grebe paplesztus tur
tus kokiu budu tik galima. Jei 
asz nepažintas gailesiu in jo 
albaza nusigautie, tai asz ja 
bandysiu paslapta iszgabentie.

— Tu man sakiai kad terp 
Tirmigiu ir Vendu sandara ta-, 
po padaryta.

— Ne asz padariau su jais
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Vienas vyrelis in mergele 
insižiurejo, 

Ir kaip sakant apsipacziavo, 
Žinoma su Lietuviszka 

naujo stailo,
Bet tokios netrukus 

vyrams dakanka.
Kiek tik girdėjau,
Ir toki pažinau,

Tai ne turiu laimes, 
Isz tokios pacziules. 
Skalbt, sint ir virt 

valgi nemoka,
Vyrui gero neduoda 

in akis szoka, 
Naktimis autobiliais trankosi 
Su visokais bomais laikosi, 

Ant galo tas pasidaro;
Vyrelis iszlupa gerai kaili,

Ir toji paežiui e daili,
Pas skuaieri bėga,

Daro vyrui nesmagumą,, 
Varanta iszima, 

Po tam vyra in lakupa 
patupdina.

Mato vyrelis, kad padare 
negerai, 

Suemias savo drapanas,
In platu svietą,

Kad surasti malszia 
vieta.

• Nuo tokios biaurybes 
paczios.

Tai vyrucziai, kone su 
visais teip būna, 

Katras insimyli in tokia, 
Brolyti, žiūrėk ant merginos 

darbszios,
Geru tėvu ir doros, 

Nepaisyk ant kuodo,
Ir miltuoto veido, •

Už kuriu sėdi szimtas 
velniu.

Nes tokios tai gero žodžio 
tau netaiko,

Savo vyra už kvaila 
laiko,

Grinorium vadina, 
Per szluota szokina.

Geriau pasirink darbsze 
ir prasta,

Tokia bus prilauki tau 
visada, 

Pinigą czedys,
Priesz vyrus nesiszaipys.

O kada jau matai, 
Kad jau negerai,

Tada diržo nesigailėk, 
Kaili gerai iszperk,

Tada bobele pasitaisys, 
Žmonys visi matys, 
Kad eisi geras vykas, 

O ne kelmas.
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sandara, nes guli jau ant guo
to kruvinas.

— Bet senieje už tave pri
žadėjo.

— Prisiega anas nevidonas 
lauže, suiszuko Ingrabanas, 
kaip jis mano dranga užmusze. 
Kas gali mane peiktie jai asz 
mano prietelui atkerszycziau?

— Tavo įsusiedai tavęs 
klaus ar tu giminaitis užmusz- 
tojo bsi. Jis Frankas, o tu 
Tirmgietis.

Ingrabanas tylego.
— Jai tave ir Svebu rulbežiu 

sargai ųžtropintu. Jie dabar 
gana dabojas! kad juos ne už
pultu Frankai. Dėlto asz ma
nau, kad ir tu žinai kad tik su 
geriu tegali iszgautie neval
ninkus isz Ration ranku.

— Ne tai asz pasakysiu, at
sake Ingrabanas rūstingai, kad 
ij- nenorėdamas kad asz szituos 
arklius vedu parduotie, idant 
asz galecziau pinigais ta mote- 
riszke iszpirktie; ant keletą tu 
žirgu, kaip tu matai galėtu ir 
karaliai jotie; bet asz nesitikiu 
kad Raticas koki arkli ims, 
nes ju abazas yra pilnas arkliu, 
kuriuos jie paskutini kartai su
sigriebė, Asz nusivešiu arklius 
ant turgaus ir žiūrėsiu kaip asz 
už juos galėsiu aukso ir sidabro 
ingyt. Man bet sarmata yra ma
no arklius parduotie, idant asz 
galeczia Ratico turtus padi
dint. Tai yra. rūpestis kuri ma
no szirdi grauže.

— O ar negalėtu kas kitas 
nevalninkus iszvalnyt isz Sve
bu ranku.

— Raudonas auksas arba 
sidabras kuri kalvis dailei ap
dirbės yra. Jam negali prastas 
vyras prasitartie, bet tokiu ka- 
raliszku: tavoru mes neturime.

Vinfredas iszsitrauke isz ki- 
szeniaus medine dėžutė ir ja at
sukęs, iszeme kita dėžutė isz 
virszaus sidabrine, o isz vidaus 
czysto aukso. Ant virszaus1 bu
vo žmonis’zki paveikslai isz- 
dirbti labai puikiai ta dėžutė 
žibėjo. Isz vieno karaliaus 
skarbo szita dežuke paeina ir 
nuo vieno karaliszko vyro jie 
paeina in mano rankas. Ar mis
tini kad szitas brangumynas 
galėtu nevalninkus iszvalny- 
tie ?

— Da niekados asz toki 
darba nuo žmonių padirbta ne- 
maeziau suszuko Ingrabanas ir 
jo akis žibėjo; isztikro toks 
brangumynas daug gali iszval- 
nytie.

—- Tai tegul bus palaimin
ta ta diena, kurioje asz szita 
dežuke apturėjau; atsake vys
kupas.

Bet kareivis susimislyjes da
vė jam atgal ta dežuke sakyda
mas:

— Eik tu szalin su savo- de- 
»žuke kitruoliau, ir kreipėsi 
prie savo žirgu.

Vinfredas nutvėrė jam už 
rankos ir tarė:

— Nemislyk Ingrabanai, 
kad asz tavo loska norecziau 
ingytie auksu ar sidabru. Tu 
pats nenorėjai jokio atlygini
mo nuo manes už patarnavima 
priimtie. Jei tu butai kūdikis 
mano Dievo tai galetau asz szi
ta dežuke tau ant kokios no- 

' rint krikszezioniszkos labda
rystes dovanotie, bet asz tavo 
piktus geidimus suprantu. Ne 
kaipo varge j u gali parvestie 
szita mergina bet jegio ir jos 
giminiai asz szita dežuke dova
noju, ir jai jie tuomet gali isz

kalėjimo iszsivalnytie, tai jie 
sugryž visai valna teip ir kiti 
kuriuos tu iszvalnytie mislini. 
Tokie tai mano mislis. Tavęs 
bet asz varda nevalninku pra- 
szau kad tu del ju ta kupezyste 
padarytai ir juos sugražintai.

— Tavo garbe tur būtie, o 
ne mano, suszuko Ingrabanas.

— Ne asz ne tu duodame 
szita dežuke, asz pats turiu 
menkiau turtu, kaip kad var- 
gingiauses isz tavo tautiecziu, 
asz esu tik tarnas musu Dievo, 
ir isz jo skarbo yra szitas bran
gu minas paimtas.

Baugsztai žvelge kareivis in 
žibante dežuke ir tarė:

— Inkiszk ja atgal in ki- 
szeniu, nes asz bijau kad kas 
norint ne atsitiktu.

— Asz vleyju kad ir tu ne- 
neszutmai szita brangėnybe, 
kalbėjo Vinfredas, ir asz noriu 
viena paslapas Ratyca siunstie 
reikaluose Franku karaliaus, 
mano jauna dranga Golfreda. 
Tu bet kalbėk už ji, asz praszau 
kad tu imtai ji su savim drau
ge, ir ji dabotuimai kad jam 
nieko blogo neatsitiktu.

— Sunki bus kelione iki 
Rotyco gyvenimo, o mes turim 
skubintis, ir daug priegadu ir 
nelaimiu gali mus užtropintie. 
Kaip asz valka galu sergetie?

— Tu su juom jau kelevai 
ir matei kad jis gana stiprus 
yra. Ingrabanas žvelge ant 
Golfredo, kuris kelis žingsnius 
atgal stovėjo ir vyskupo arkli 
už kamanų laike* ir jo veidas 
nuszvito, o už valandėlės tarė:

“Talmudo Paslaptys”
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— Asz matau kad tu mane' 
žinai valdytie. Nežinau ar tai 
man ant gero iszais jai asz pa- 
gal tavo norą elgiuosu, jai Im
tu tai del manes, asz tavęs ne 
klausvcziau. Bet asz matau! 
mergaite sodinte nevaloje. ‘

Tada Ingrabanas susijudi
nęs paszauke:

— Asz tau |)rižadu tavo'' 
j tania dabotie kaip viena isz 
, mano gimines:; ir taip kalbėda
mas jis indejo savo ranka in i 

j'vyskupo. Tada jis nuėjo prie: 
! savo vyru, ir liepe arklius at-| 
j gal nuvestie. Į

Tuo tarpu pakalbėjo Vinfre- 
dys su jaunikaieziu ir ji pabu- 
cziaves laimino.

— Eik szen jaunikaiti, >su- 
szuko Ingrabanas, su savo ra
gotine szvaistydamas, alaug 
laiko praleidome nereikalingo
se kalbose. Inplak žirgą ir te
gul jis mus nesza in Slavu že
me. Mėgindamas žvelge jis ant
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arklio ir raitele ir jam patiko 
kad jaunikaitis tvirtai balna 
uždėjo ir gražiai arkli suvaldė. 
Jis suszuko linksmai, Hurra, ir 
raiteliai nulėke nuo kalno ir 
dingo isz akiu. Vinfredas jiems 
paskui žvelge ir pakele savo 
rankas dangun isz ten palaimi
nimo praszy damas.

Grinczele sotvejo Mema ilga 
laika ties tuo inaiszu, pasiklo.- 
niojas ir persižegnojas jis ji 
paėmė ir nunėsizes in kerezia 
apklojo ji szaudais. Ir po tam 
ant krėslo atsisėdės in puolė in 
sunkės mislis. Kartas nuo kar
to jis'pakratė su galva ir kalbė
jo:

— Kas statys bažnyczia?
Asz ir jis, kas iszkals krikszto 
bluda isz uolos? Yel asz. Kuju 
turės szitos rankos musztie, o 
nugara mano inlinks nuo ne- 
sziojimo medžiu. Bet kas atlan- 
kis szita narna, nieks kaip 
kregždes isz oro ir peles nuo 
dirvos; iki kol viena, diena pa
gonai ant mus, neužpuls ir mus 
užmusz. Nuo sziandien asz ma
no paties namie esmių svecziu; 
'bet stovi paraszyta, kad musu 
gyvenimas ne ant szio svieto,, ir 
žmogaus gyvenimas yra tik 
kaip szienas. Tame kas tokis 
pabaladojo in duris ir dirstelė
jo per Įauga inraudus moterisz- 
ke, o Mema paszauke:

— Szalin su tavim, asz tave 
nepažinstu!

— Kaip tą persimainei ir 
kas tavo misli suszuko? Pa
klausė mote ri s z k e.

— Szalin Godele, suiszuko 
Mema,■ jai tave vyskupas už
tiks tai tu esi prapuolus; tu sto
vi po szventu kryžium ir jis ga
li tau daug bledies padarytie.

— Tiek man rulpi tavo vys
kupas, szuszuko Godele, mes
damas skiedra priesz Mema,, ir 
tiek tu pat kuris daugiau nie
kas nebeesi kaipo baukszus ku-

Luckily, we are considerably stronger 
now than in 1776. But the fireworks 
are still exploding and America must 
remain as powerful as possible.

“THE UNANIMOUS DECLARA
TION of the thirteen united STATES 
OF AMERICA” and dated July 4, 
1776, touched off a. real fireworks dis
play in the world.
But what actually did the business was the 
attitude of the men who wrote and signed 
the Declaration. They could have become 
the kings arid nobles of a Netu World 
tyranny. Instead, they chose to become free 
men in a nation of free men.
In 1776, this kind of thinking was re
garded as dangerous to the point of 
madness. In some quarters of the globe 
today, it is still regarded in the same 
way. Men who have never known free-

That is why your country 
wants you to invest in 
Savings Bonds. These z 
Bonds will make you a 
more, independent Amer
ican. They will make 
America a stronger 
nation.

So keep on investing in U. S. Series E Sav
ings Bonds. Invest through the Payroll 
Savings Plan at work, or buy Bonds reg
ularly at your bank.

The V. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and
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dikis. Ar tai dekavone ulž tikra 
tarnavima ir visus triūsūs, kad i 
tu, mane del vieno svetimo isz 
namu iszvariai.

— Nekalbėk apie praeite’ 
nes tas tau nieko gero neatnesz 
atsake Mema, asz nuo tavęs ant 
visados atsisakau. Susirask 
sau priebega prie tavo tetos ir 
priimk ta mergaite pas save, 
bet žiūrėk, kad tu ta nebagę 
ncrnnsztum; del manes pasiimk 
ir parsziuka isz tvarto, jis turi 
teip-pat dingtie kaip ir viskas, 
bet tylėk ir atsitrauk nuo- ma
nės, nes asz esu visai persimai
nęs ir man gaila, kad asz tave in 
savo namus buvau priėmęs.

— Tu begedi, suriko Gode-
(Tasa Ant 2 puslapio)
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Jis skaito musu laikraszti ( 
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi; 
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, j 
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus. į 
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais.
Bet jis "Saule” pasiskaito- 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, ,
Baltruvienės balabaika. :

— ‘ ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytoj aus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o "Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir 1.1.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko. 
Nes "Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia. 
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Margarietos ir Szv. Jeronimo, 
o Tautiszka Vardine: Tautgi
ne. Ir ta diena : 1917 m., pirmu
tinis numeris buvo iszt rauktas 
del vaisko per Pirmaji Pasau
lini Kara. Karo Sekretorius 
Newton D. Baker isztrauike 
258-ta numeri; 1932 m., Franz 
von Papen paėmė Vokiecziu 
valdžia ir pavede po Armijos 
tvarka, numalszindamas Na
cius ir Komunistus. Czia buvo 
Amerikos ir Anglijos proga ji 
remti priešą Nacius, bet nei 
/Ingiai, nei Amerikiecziai nesu
prato to žygio svarba ir sau už 
pecziaus tupėjo ir taip leido 
Hitleriui surengti ta Antro Pa
saulinio Karo pragara; 1944 
m., Hitleris sprogstanczios 
bombos sužeistas. Ir ežia buvo 
paežiu Vokiecziu drąsus žygis 
parodyti visam pasauliui Hit
lerio pavoju, bet niekas dėme
sio nekreipe, niekas nepaisė; 
1950 m., Generolas Douglas 
MacArthuris įpranesze, kad 
Komunistai Korėjoje prakiszo 
proga, ir dabar jokiu badu ne
gali kara laimėti. (Kaip jis bai
siai czia suklydo, mes szian- 
dien, po dvieju metu karo ma
tome.)

— Ketverge pripuola Szv. 
Praksidos panos, o Tautiszka 
Vardine: Pasarge. Taipgi ta 
diena: 1828 m., in Paterson,

tiszka Vardine: Akse. Ir ta die
na: 1950 m., Belgijos Karalius 
Leopoldas Trecziasis sugryžo 
ant savo sosto, po szesziu me
tu isztremties.

Shenandoah, Pa. —
Sena miesto gyventoja, Mikali
na Bugdanievicziene, kuri gy
veno pas savo žentą ir duktere, 
Simona Bogcleniai 1186 W. 
Coal uily., pasimirė pareita 
Utarninka. Velione sirgo per 
keletą menesius. Gimė Europo
je, atvyko in Amerika apie pen
kios deszimts metu atgal. Jos 
vyras Mykolas mirė 1938 m. 
Paliko tris sūnūs: Juozą, isz 
New York; Edvardą ir Vaite- 
ka mieste, taipgi duktere Elise, 
pati Simono Bugdino mieste, 
szeszis anukus ir viena pro- 
anuka. Laidojo pareita Suka
tos ryta, su Szv. Misziomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda, ir palaidota in pa
rapijos kapinėse. Graboriai 
Oravitz laidojo.

Tamaqua, Pa.—
Pranciszka Locziuviene, isz 
miesto, pasimirė pareita Ket- 
verga, pas savo seseriena, Juo
zą Aclzienaviczia New Bostone. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko in miestą keturios deszimts 
metu atgal. Jos vyras Simon
as mirė 1932 metuose. Laido
jo Panedelio ryta, isz Grabo- 
riaus Gibo koplyczios, su apie- 
gomis in SS. Petro ir Povylo 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidota in parapijos kapine-

Loszike Sveiksta

Loszike Barbara Stan
wyck sveiksta Szvento Jono 
ligoninėje, Santa Monica 
mieste, Californijoje. Ji-bu
vo susižeidus, kai ji nupuolė 
trepais savo namuose.

Jos Daktaras sako kad ji 
už trumpo laiko gales va
žiuoti namo, bet kad dar ims 
daug laiko pirm negu ji vi- 
siszkai pasveiks.

nubėgo nuo begiu, rieliu; inži- 
nas ir septyni karai nusirito. 
Inžinierius žuvo ir dvideszimts 
keturi keleiviai buvo sužeisti.
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Let us show you the

Naturally, they're important to you* That’s why we want you 
to see these invitations for yourself And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

C/tow<?r ‘ UC/edain 
created by /

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

ŽINIOS ISZ
PAVERGTOJE

TEVYNEJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio) v*

New Jersey, darbininkai su- 
straikavo kai fabrikantai pa
skyrė pietums pirma valanda, 
vietoj dvylikos valandos. Dar
bininku žmonos daugiau ir la
biau protestavo negu darbinin
kai, ir už keliu dienu fabrikan
tai sutiko paskirti dvylikta va
landa pietums; 1952 m., Demo
kratai atidaro savo Seimą Clii- 
cagos mieste; 1921 m., Leahy 
paskirtas kaipo Franklin D. 
Roosevelto patarėjas ir pagel- 
bininkas; 1944 m., Harry Tru- 
manas paskirtas Demokratu 
Partijom Vice-Prezidentu. Jis 
buvo paskirtas ne tik kad De
mokratai mistino kad jis tai 
vietai tinkamas žmogus, bet 
kad jis gales savo valstijos ir 
artimu valstijų balsus pakreip
ti Franklin D. Roose veltui; 
1949 m., Amerikos Senatas pri
ėmė Atlantiko sutarti; 1945 m., 
Amerikos kariszka ir valstybi
ne valdžia nustato Japonams 
pasidavimo pareikalavimus, 
kurie buvo nustatyti Potsdam 
konferencijoje, kurioje Ponas 
Josef Stalinas visa tvarka ve-

se Owl Creek.

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.

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

INŽINIERIUS ŽUVO

24 Sužeisti Traukinio
Nelaimėje

BRIDGEPORT, CONN. — 
Federal Express traukinys, va
žiuodamas aplink užsisukimą

Geležinkelio vice-preziden- 
tas, Paul R. Goulett spėja kad 
tas traukinys gal per greitai 
važiavo.

Inžinas, virsdamas nuo rie
liu sudaužė kita freitkariu in- 
žina ir kelis freitkarius.

Žuvęs inžinierius buvo sze- 
szios deszimts metu amžiaus 
Arthur Orenteau, isz New Ha
ven, Conn.

Traukinys važiavo isz Vasz- 
ingtono in Bostoną ir veže 
szimta septynios deszimts pen
kis keleivius.

Daug daugiau gal butu buvę 
sužeista jeigu ne konduktorių 
geras paprotys, visus keleivius 
pirmiausiai sodinti užpakali
niuose karuose, kad kitiems 
butu vietos pryszakyje, kurie 
vėliau ant to traukinio sestusi. 
Taip buvo pirmieji karai, ku
rie nusiverte buvo beveik tusz- 
ti. Autobusai greitai nuveže vi
sus sužeistus in ligonines. 
Tiems autobusams buvo pavė
linta važiuoti per Merritt 
Parkway, kur paprastai nepa-

response

Saule Publishing Co.
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vėlinta nei f-rokams, nei auto- 
busiams važiuoti.

Daktarai isz Bridgeport 
greitai pripuvo aprūpinti la
biau sužeistus, pirm negu buvo 
galima juos nuveszti in ligoni
nes.

NELAIME KANADOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

da; 1588 m., Ispanu galingas 
Laivynas Anglu sumusztas. Is-
panų Laivyne buvo szimtas 
trisdeszimts du kariszki laivai, 
trisdėszimts trys tukstaneziai 
žmonių, pusantro szimto zoko- 
ninku ir Karaliaus Pilypo An
trojo vyriausias pasiuntinys. 
Tik penkios deszimts laivu su
gryžo ir tik deszimts tukstan- 
cziu žmonių iszliko gyvi isz tos 
baisios mariu skerdynes. Czia 
užsibaigė galingos Ispanijos 
vadovyste ant placziuju mariu; 
1773 m., Jezavitu misijonieriu 
draugija buvo Popiežiaus Kle
mento Keturioliktojo panai
kinta, uždrausta. Jezavitai bai
siai daug kiszosi in politika vi
suose krasztuose ir visai nepai
sė savo dvasinio vado, Popie
žiaus; 1868 m., Rusijos valdžia 
uždare progimnazija. Telsziuo- 
se. Nepriklausomybes diena 
Belgijoje.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Marijos Magdalenos, o Tau-

Clements Užima Johnson Vieta

Senantorius Earle C. Cle
ments, (po deszine) Demo
kratas isz Kentucky valsti
jos užima Demokratu vado
vybes vieta Senate. Keturios 
deszimts septynių metu am
žiaus Senatorius Lyndon

Johnson (po kaire), isz Te
xas valstijos buvo priverstas 
pasitraukti isz tos vadovys
tes del nesveikatos. Jis yra 
susirgęs szirdies liga, ir var
giai grysz in savo pareigas, 
Senate.

vėžės in New Hampshire. Jo 
padėjėjai buvo su szitaiskitais 
iszvažiaves in Kanados kalnus 
kur ta nelaime atsitiko.

Mokytojas Kershaw teisina
si ir sako, kad czia negalima 
nieko kaltinti; nelaime ir vis
kas.

Gal ir taip; bet negalima pa
teisinti tu vadu,' kurie nieko 
nesiklausė pavėlino tiems vai
kams lipti in ta kaina. Tokie 
vaikai per jaunu, negana pri
tyrė, tinkamai neprisirenge ir 
be jokio mokslo tokiai pavo
jingai kelionei.

Tėvai pavede savo vaikus 
szitu vadu globai ir priežiūrai. 
Argi nebutu buvę geriau ir 
saugiau, kad kai nebuvo gali
ma gauti patikrintu žinių apie 
ta kaina, tai jiems vaikams 
uždrausti in ji lipti?

Vienas isz žuvusiu vaiku bu
vo tik dvylikos metu, du kiti 
buvo tik trylikos metu. Ar to
kiems jauniems vieta tokiuose 
kalnuose, kur tik pernai ketu

ri Meksikonai, prityrė, profe
sionalai, su visais intaisais va
dais ir sargais žuvo?

Beveik visi szitie vaikai lan
ke brangias mokyklas. Tu mo
kyklų pirmininkai greitai da
vė visiems žinoti, kad jie nieko 
bendra neturėjo ir nebeturi su 
tokiais iszvažiavimais, ir kad 
visos tos keliones yra grynai 
tizniszkos; vaiku tėvai moka 
apie po du szimtu devynios de
szimts doleriu už tokias kelio
nes.

TRYS ANT VIENO 
KRIESLO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

! pejo ir dabar rupi, kaip ten vi
siems tiems tūzams bus.

I Trims Atstovams tai gal ir 
bus vietos: Amerikos Preziden- j 
tui Dwight Eisenhoweriui, ■ 
Anglijos ir Prancūzijos Minis- 

j teriams Eden ir Faure. Bet 
kaip bus su Sovietu Rusija?

Kaipo Rusijos Premieras, 
Nikolai Bulganin turtu Rusija 
atstovauti. Bet Komunistu 
Partijos Sekretorius, Nikita 
Khrushchevas yra beveik visu 
skaitomas kaipo tikras Sovie
tu bosas. Ar jis pasitrauks ir 
vieta užleis Bulganinui, Gene- 
voje?

Bulganinas, Prancūzijos Am
basadoje, Maskvoje, per Pran

cūzijos tautine “Bastille Day” 
szvente, yra pareiszkes kad Ru
sijos atstovybe Genevos konfe 
rencijoje bus trejopa, kuria su
darys Khrushchevas, Apsau
gos Ministeris Georgi Zhuko
vas ir jis pats, Bulganinas.

Dabar mes žinome kas valdo 
Rusija: szitas trikampis. Bet 
kuris kampas yra augszcziau- 
sias? Gal paaiszkes per szita 
konferencija.

Szitie trys gal stengsis i§z- 
vengti atviro atsakymo, kas 
bosas; jie gal pasidalins gar
bes vietas, bet visgi nebus ga
lima iszvengti visokiu keblumu 
ir klausimu, kaip tai:
lPer iszkilmingas vakarienes, 

kuriam isz tu trijų teks Sovie
tu garbes vieta? Ar gal Bulga
ninas su Zhukovu 1 atsisės 
Khrushchevui ant keliu per va
kariene?

Ar visi trys delegatai pasi
dalins prakalbas ir barnius per 
paezias konferencijas, ir kuris 
isz j u bus deleguotas pasira- 
szyti ant sutareziu?

Ar ant virszunes, prirengtos 
keturiems bus vietos sze- 
sziems? Bus žingeidu palaukti 
ir pamatyti kuris kuri nustums 
nuo tos virszunes. Nes visi trys 
negali būti lygus, visiems trims 
nėra vietos vienoje vietoje.

J eigų nieko geresnio neiszeis 
isz szitos naujos konferencijos, 
tai gal nors paaiszkes kas da
bar bosas Rusijoje.

benamui Užsieniecziu, tarnau
ja tokie, kuriu TBC serganeziu 
procentas siekia iki 60 ir kurie 
buvo todėl isz emigracijos taip 
pat iszskirti. Sziandien iszke- 
liauti in užjurius tėra inmano- 
ma jau tik atsabinai ir sziaip 
labai aprėžtam kiekiui. Nors 
szios ruszies pabėgėliai tikisi, 
pasikeitus politinei padecziai, 
vėl galesia gryžti in savo te^ 
vynes, vienok netenka laukti, 
jog tie ju lukescziai galėtu bū
ti greit invykinti. Todėl ir szi 
aplinkybe verezia juos pasilik
ti Vokietijoje. Be to, kaip to
liau nurodoma “Bulletin” 
straipsnyje, ypacz pastarai
siais metais, tarp ju vis didė
ja repatrijuojaneziu atgal 
skaiezius, likusieji mėginami 
visokiais budais isznaudoti; 
moraliszkai grasinimais, d 
kartais pasitaiko net ir atski
ru grasinimo veikimu, kaip tai 
Muenchene 1954 m., LapkrL 
ežio men., buvo invykdytl 
žmogžudybe. Viso to iszdava 
emigrantai isz Rytu Vokietijoj 
pradeda nerimti. Susidaro in- 
spudis, kad priesz juos vykdo
ma vieninga veikimą, turinti 
itksla skaldyti pabėgėlius, di
dinti tarp j u nesantaika ir viso
kiais budais bloginti j u santy
kius su tais krasztais, kurtė 
juos priėmė. . ' , :

Vokiecziu vyriausybes spau
dos ir deneszimo instaigos ofi- 
ciozas duoda pavyzdi, kaip 
1954 m., gale gryžo atgal . iri 
Bulgarija du Bulgarai: Mla- 
denovas ir Trifunovas. Dabar 
Bulgaru kom. spauda krasztė 
ta ju gryž’ma placziausiai isz- 
reklamavo, o visi Vokietijoj* 
gyvena Bulgarai gauna kvieti
mus, raginanezius “gryžti na
mo”. Jau vien tas tikrai, kad 
Bolszevikai žino Vokietijoje 
esaneziu emigrantu adresus, 
kelia tarp ju nerimą. Panaszi 
dalykas yra tarp Czeku. Todėl 
“Bulletin” ragina pasidaryti 
isz to reikalingas iszvadas ir 
Vokiecziaims isz savo puses" 
stengtis visokiais budais 
sziems žmonėms padėti ’ir juos 
dorai paremti. Vieszai dar vis 
pasitaiko girdėti kalbu apie 
“inkyrius užsienieczius”. Vie
nok tokiu apibendrinimu rei
kia vengti, pažymi “Bulletin”. 
Be abejo, ir tarp užsieniecziu 
pasitaiko nepatikimo sudėji
mo, vienok pabrėžia ‘Bulletin’, 
apskritai, tarp j u nusikaltimu 
skaiezius nėra didesnis, negu 
tarp Vokiecziu. Sveiki tauti
niai rysziai sudaro kiekvieno 
žmogaus tikrumu. Jis yra gi
męs szeimynoje ir yra tautos 
narys. Todėl stengiantis juos 
inlieti in Vokiecziu gyvenimą, 
nurodo toliau “Bulletin”, rei- 
kia elgtis labai atsargiai, nepa
žeidžiant ju tautiniu savitumu, 
nes tai, kam gali boti kokios 
nors prasmes gera Latvi pa
versti blogu Vokiecziu. Vienok 
ir czia ne viskas reikia palikti 
vienai valstybei: in pagelba tu
ri taip pat ateiti ir atskiri pi- 
liecziai. Reikįa visokiais bu- 
dais stengtis plėsti santykius 
tarp Vokiecziu ir benamiu už
sieniecziu, kurie isz savo pu
ses turėtu taip pat lygiai, kaip 
Vokiecziai, prisidėti prie san
tykiu pagerinimo ir j u plėtimo.

Pirkie U. S. Bonus




