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“Civil Defense” Darbininke
Szeimynai In Pagelba
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Kaliniai Nusilaužė Sau Kojas
Protestavo Už Tai Kad
Darbas Per Sunkus
BUFORD, GA. — Trisde'•z'mts szeszi kaliniai tyczia
nusilaužė sau kojas, kad jiems
nereikėtų dirbti kaitroje, nuo
szesziu isz ryto iki szesziu va
kare. Tie kaliniai in Rock
Quarry State kalėjimą norėjo

EROPLANU
NELAIMES

Kas Czia Kaltas?
Kodėl Tiek Nelaimiu?
Szita ‘ ‘ Civil Defense”
darbininke padeda aprengti
ir pamaitinti szeimynele in
Torrington, Conn., kai szeimyneles nameliai ir visas
turtelis buvo audros nuszlotas, kai audra “Hurricane
Diane” ta apylinke isztiko.
“Civil Defense” darbi

Isz Amerikos
AMERIKOS
SEKRETORIUS
LONDONE

Pasitarė Su Anglais Ir

Prancuais Apie
Suez Kanala
WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Eisenhoweris yra
pasiuntęs Amerikos Sekretorių
John Foster Dulles in Anglija
pasitarti su Anglijos ir Pran
cūzijos valdininkais kaslink
Egiptiecziu užgrobimo Suez
Kanalo.
Laikrasztininku virszininko
pagelbininkas Murray Snyder
kitiems laikrasztininkams szita paskelbimą iszdave:
“Kadangi reikalas baisiai
svarbus, kuri dabar Anglijos
Užsienio Ministeris Lloyd ir
Prancūzijos Užsienio Sekreto
rius Pineau dabar svarsto, Pre
zidentas Eisenhoweris yra pa
siuntęs Amerikos Sekretorių
John Foster Dulles su jais pasiszneketi ir pasitarti. Musu
Sekretoriaus
pagelbininkas,
Murphy teipgi tuose pasitari
muose dalyvaus.
Kai Sekretorius Dulles pasisznekejo su Prez. Eisenhoweriu, iszeidamas isz Balt-Namu
jis nei žodžio neprasitarė laik
rasztininkams. Jis tik tiek pa
sakė kad jis važiuoja inLondona del Suez Kanalo klausimo.
Bet daugiau jis nieko nesake.
Anglijos Laivynas atszauke
visus jurininkus kurie buvo
gave keletą dienu atostogų ir
visiems insakė būti pasirengus
jeigu Egipto krasztas nesutiks

ninkai dirbo isz vien su Rauduonojo Kryžiaus darbinin
kais.
Pirm negu valdžios pagel
ba pribuvo “Civil Defense”
jau buvo aprūpinus, bent lai
kinai visus nuo tos audros
nukentėjusius.
o □ n

WASHINGTON, D. C. —
Dabar eroplanu kompanijos ir
Lakunu Sztabas stengiasi isztirti ir dažinoti kodėl tiek daug
eroplanu dabar nukrinta ir suduža. Per dvi trumpas sanvaites apie szeszi ar asztuoni eroplanai sudužo, nukrito.
Du dideli prakybiniai eroplanai susimusze padangėse;
taikingai ir gražiai pasitarti iri kitas nukrito kai tik pakilo
jeigu norėtu kad Anglai savo nuo žemes, dar kitas nukrito
isz padangių kai tik tenai pa
jiega parodintu.
Kariszkas laivas kuris veža kilo; dar kitas užsidegė padan
kariszkus eroplanus, “Ocean” gėse ir nukrito.
Net ir Vaszingtone, Kongre
in Devonport uosta net ir savo
inžinus pradėjo ir yra pasiren sas yra paskyręs komisija iszgęs plaukti in ta Suez Kanala. tirti kas tenai su musu eroplaAnglijos Premieras Anthony nais darosi?
Eden atidėjo savo atostogas ir | Vienas lakūnas, ka tik nusi
suszauke ypatinga susirinkimą leidęs su savo dideliu eroplanu
pasimirė nuo szirdies ligos.
visos kraszto valdybos.
Visos szitos komisijos iszAnglijos valdžia sustabdė,
nutraukė visa pramone kas tirti tas eroplanu nelaimes gal
link kariszku ginklu su Egip yra geros ir reikalingos, bet
jos pamirszta kad lakūnai dau
tu.
O tuo paežiu kartu, Krusz- giausia ir geriausia žino apie
czevas Kremline laikrasztinin eroplanus ir apie keliones pa
kams pasakė kad Egipto prezi-' dangėse. Nei viena isz szitu ko
dentas, diktatorius gerai pada- i misijų nėra pasikvietus lakū
re ta Suez Kanala pasisavinda- j nus in savo tardinimus.
mas, nes Anglai ar Prancūzai j Kai tiedu eroplanai virsz
Grand Canyon susimusze pa
tenai jokio reikalo neturi.
Egipto prezidentas, diktato-’ dangėse, buvo labai lengva
rius Nasser sako kad jis atmo-| toms komisijoms kaltinti vie
kes visiems kurie turėjo szerus; na lakuna, kai jis buvo mires
in ta Suez Kanala. Anglija tu-J ir nebegalejo save pasiteisinti.
ri keturios deszimts antra nuo- Mums iszrodo kad tie, kurie
szimti visu szeru, ir neketina j tuos du eroplanu iszleido tu
rėtu būti kaltinami. Tiedu ero
jam parduoti.
Sovietams szitas klausimas planai in ta paezia vieta iszvisai neberupi nes jie turi ma skrido tik trimis minutomis
žiau negu viena nuoszimti lai nuo viens kito. Kodėl? Ar jau
vu, kurie plaukia per ta Suez; buvo tokis svarbus reikalas
Kanala.
į kad jiedu turėjo taip greitai po
viens kito iszskristi? Ar jau
- ' ■ ' ■ ■
net ir padangėse nesiranda ga
AR EISENHOWERIS na vietos eroplanams?
TIKRAI SVEIKSTA? Ir tas eroplanas su karei
viais isz Fort Dix, kuris nukri
kai tik pakilo ar jam reikė
Ar Jo Daktarai Mums to
jo iszskristi per audra? Koks
czia buvo striokas? Argi ne
Meluoja?
buvo gal ina keletą minueziu
WASHINGTON. D. C. — palauukti kol ta audra praėjo,
Daktaras David B. Rutstein pirm negu jis pakilo skristi
sako kad Eisenhowerio dakta-1I skersai Atlanto mares? Tie ku
rai mums visos teisybes apie jo rie likosi gyvi sako kad tas
liga nėra pasakė ir dabar nesa eroplanas iszskrido per baisia
audra. Koks czia striokas buvo
ko.
Daktaras Rutstein yra vy tuos kareivius taip greitai iszriausias Daktraas in Harvard veszti?
Musu tos komisijos, kurios
(Tasa Ant 4 Puslapio)

siskundė kad darbas per sun
kus ir kad valandos per ilgos ir
kad jie buvo keletą sykiu pir
miau grasinę kad jie ka panaszaus padarys.
Tai antras tokis atsitikimas
szitame kalėjime. 1951 metais
per Kalėdas trisdeszlmts kali
Kalėjimo virszininkas, War niu persipjovė savo kojų gys
den Hubert Smith sako kad tie las kad jiems nereikėtų dirbti.
□ o o
kaliniai keletą sykiu buvo nu

parodyti savo nepasitenkinimą
savo protestą, kad jie priversti
per sunkiai ir per ilgai dirbti,
ir už tai jie sau nusilaužė ko
jas.
Dvideszimts devyni baltieji
ir devyni juodukai kaliniai
buvo nuveszti in ligonine.

dabar stengiasi isztirti tas ne
laimes daug geresni ir naudin
gesni darba atliktu, jeigu jos
peržiūri eroplanu iszskridimo
ir atskridimo tvarka. Dabar
padangėse randasi tikras sanmiszis: Lakunu Sztabo, kariszki eropla'nai lekia kasdien, pre
kybiniai eroplanai kas keletą
sekundų leidžiasi ir pakyla in
padanges; asmeniniai eropla
nai musu biznierių ir fabrikan
tu teipgi kasdien lekia. O grei
ti armijos “Jet” eroplanai
taip greitai lekia kad net ir per
radi j a ar per “radar” negali
ma ju kelia padangėse sekti ar
nustatyti.
Kiek galima iszrokuoti tai
apie devynios deszimts tukstaneziu eroplanu bet kuria va
landa, diena ar nakezia randa
si musu padangėse.

SUEZ KANALAS
Bagoeziausias Rcvas
Pasaulyje
Dabar, kai po visus laikraszczius paplito žinios kad Egip
to diktatorius, Prezidentas Ga
mai Abdel Hasser užėmė Suez
Kanala, ne pro szali biski in
praeiti pažiūrėti ir prisiminti
kas tai yra tas Suez Kanalas.
Suez Kanalas yra apie szimto myliu ilgumo, ir viso pasau
lio bagoeziausias žmogaus iszkastas rėvas, kuris sujungia
Vidur Žemiu juras su Rauduonaja Jura.
Ja pastate, ir iszkase Pran
cūzas, ir/ji tapo Anglijos visos
prekybos kelias in Vidur Ry
tus.
Anglijos Ministeris Italijonas Žydelis, pats sau vienas, be
tarybos pagelbos Anglijai szita kanala parūpino.
1954 metais Anglija sutiko
savo kariuomenes isz szitos
apylinkes iszsitraukti ir pave
dė biznieriams ir inžinieriams
visus reikalus vesti, nes Egiptiecziai to reikalavo. Sutartis
buvo sudaryta kad Anglijos
kariuomenes tenai gali sugryszti jeigu kitas karas iszkiltu.
Szito kanalo reikalingumas
buvo gerai žinomas net ir seno
vėje. Senuosiuose rasztuose,
keli tukstaneziai metu atgal,
dar
priesz '■krikszczionyste,
žmones rasze ir kalbėjo apie
toki kanala, rėva, kurio van
duo plauke nuo Vidur Žemiu
ligi Rauduonuju Mariu. Bet,
tuose rsaztuose aiszkinama
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VISU LIETUVIU
SEIMAS

U. S. A.

POLITINIS
MAINIKAVIMAS

Viso Svieto Lietuviai
Kefauver Pasitraukia
Suvažiuos In
Isz Rinkimu; Remia
New York
Stevensona
NEW YORK, N. Y. — New

--- - ■ '■
i .
York mieste, viso svieto Lietu
viu atstovai susirinks in savo
WASHINGTON, D. C. —
Pirmąjį Bendruomenes Seimą. Senatorius Estes Kefauver pa
Jau dabar imta darbuotis I sitraukė isz Rinkimu del Prezi
tam seimui, kuris bus szaukia- dento ant Demokratu tikieto ir
mas 1957 metais; Rugpjuczio paskelbė kad jis dabar remia ir
kad už tukstanezio ar daugiau 31-ma diena ir Rugsėjo pirma rems Adlai E. Stevensona.
metu peskos isz dykumu ta re-: ir antra diena. (Tai bus Darbo
Szitaip padarydamas Estes
va užpylė ir tas vandeniu su Dienos, Labor Day sanvaitgaKefauver tikisi kad Stevensolis).
sisiekimas buvo nutrauktas.
nas ji pasirinks kaipo drauga
Egipto Pharaonas Neco, sze Svarbiausias to seimo tiks
del Vice-Prezidento vietos. Bet
szi szimtai metu priesz Kris-) las bus iszrinkti vyriausia pa
jie sako kad jokio tokio ar pataus užgimimą, stengiesi ta ka- į saulio Lietuviu bendruomenes
naszaus susitarimo nėra pada
nala iszkasti. Szimtas dvide valdyba, aptart kultūros reika
re.
szimts tukstaneziu Egiptiecziu lus pasauliniu mastu ir per
czia žuvo nuo invairiu ligų ir žvelgti budus ir priemones Lie New York valstijos Guber
natorius Averell Harriman dar
persidirbimo. Žinoma, darbas tuvybei iszlaikyti.
vis nepasiduoda, ir pasilieka in
buvo nepasekmingas.
Buvo manoma kuriame kita tas rungtynes del kandidatū
1854 metais Prancūzas inži me mieste szita seimą suszaukros del Prezidento vietos ant
nierius, Ferdinand de Lesseps ti, kaip Paryžiuje ir panasziai,
Demokratu tikieto. Jis sako
ta darba vėl pradėjo. Jis suda bet New Yorkas nulėmė, nes ja- ■
kad daug Estes Kefauverio rė
rė organizacija kad kasztus pa me randasi gyvas visu tautu
mėju yra dabar pasižadeje ji
dengtu ir gavo devynios de- j miszinys, jis geriausiai priva
remti priesz Stevensona.
szimts devynių metu kontrak žiuojamas ir jis daugiausia viBuvęs Prezidentas Harry
tą. (Tas kontraktas neužsi- gadu turi ir yra bagoeziausias.
baigti iki 1968 metu, kada tas! New York buvo sudarytas į Trumanas, kuris praeityje ke
kanalas sulyg sutarties butu organizacinis komitetas, kurio' letą kartu buvo labai susikirtes su Kefauveriu ir dabar re
atiduotas Egiptiecziams.)
pirmininku buvo iszrinktas
mia Harriman, laikrasztinin
Anglijos valdžia buvo prie- Pralotas Jonas Balkunas.
kams trumpai pastebėjo kad
szinga to kanalo iszkasimui, I Kiek szito seimo atstovai
Kcfauveris pasitraukia už tai
sakydama kad czia Prancūzai tikrenybėje atstovaus Lietu- >
kad jis jautiesi kad jam nėra
nori atimti Anglijos prekybos! vius dar per anksti ir per sun
vilties laimėti tuos rinkimus.
bizni Vidur Rytuose.
ku pasakyti. Ir dar sunkiau pa
Bet 1875 metais, kai Benja sakyti ar visos partijos visi va Stevensono rėmėjai pranaszauja kad jis bus iszrinktas
min Disraeli, Anglijos Ministe dai ta seimą pripažins.
ant pirmo balsavimo. Guberna
ris, pusiau Žydas, pusiau Itatorius Harriman sako kad jis
lijonas, iszgirdo kad Egipto'
^Pirkie U. S. Bonus! dar vis tikisi tuos rinkimus
Khedive (Gubernatorius) yra1
pats laimėti.
priverstas parduoti 177,000 >

szeru to kanalo nes jam pritru
ko pinigu, ir jis buvo skolose !
paskendęs; tas Žydas-Italijo-i
nas Ministeris pasinaudojo ta j
proga.
Benjamin Disraeli, Anglijos
Žydas-Italijtmas
Ministeris,
slaptomis pasiskolino isz!
Rothschild bankos keturis mi-!
i
lijonus svaru, (mums pinigais;
tais laikais butu buvę daugiau
kaip dvideszimts milijonu do
leriu. Ir jis tos kanalos szerus
nusipirko, Anglijos/ vardu.

Nudurta Moteriszke Pasimirė Ant Ulyczios

Kai Anglijos taryba apie tai
da žinojo, tai visi nariai baisiai
supyko ir net reikalavo kad
Disraeli butu iszmestas ar pa
kartas. Bet vėliau visi jie in
protą atėjo kai pamate kaip
szimteriopai jiems atsimokėjo.
lakūnas Noah Moore sten
Suez Kanalas yra tris sykius
giasi suraminti trisdeszimts
daugiau variuojamas negu mu
asztuoniu metu amžiaus Po
su Panama Kanalas. Laivas isz
nia Treresa Killium, kuria
Rauduonuju Mariu in New
jis rado be žado ant ulyczios
York uosta sutrumpina savo
in South End, Boston, Mass.
kelione daugiau kaip per szeKeletą sykiu subadinta, ji
szis tukstanezius
septynis
szimtus myliu. Mažas prekybi
nis laivas gali užsimokėti pen 353,504 szieru in ta kanala. O
kis tukstanezius doleriu už to isz visu szieru yra tik 800,000.
kanalo pervažiavima, sau susi- Kanalo komisija sudaro trisdetaupinti apie dvideszimts asz- szimts du direktoriai; szesziotuonis tukstanezius doleriu ir lika Prancūzu; devyni Anglu;
savo kelione keturolikomis die penki Egiptiecziu; po viena
Amerikiecziai ir Holandai.
nomis sutrumpinti.
Anglijos valdžia dabar laiko į

pasimirė kai buvo nuveszta
in ligonine.
Policija dabar jieszko tris
deszimts metu amžiaus vyro
kuris yra intartas už jos nužudinima.
o
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SKAITYKIT

“SAULE”
PLATINKI!!

“ « 4ULE ”
taikindamas. Mat tik taip jis
gali savo ta palszyva drąsą, parodinti. Mužikas šzaudo in
elektros szviesas, ir vėl savo
drąsą parodindainas. Mužikas
pravirks aszaras lies,, iszgirdies kad jo draugas susirgo, ir
ant rytojaus ta pati dranga su
savo purvinais czebatais su'spardins. Tai tikras, gyvas
mužikas.”

MAHANOY CITY, PA.

le! Suszuko verksmingu balsu gas kriminaliszkas apraszy No.l5b--A p i e Kapitonas
Cleveland, Ohio. —
;Stormfield Danguje; Pabėgė
“Saules” skaitytojas, ponas ciesorius, delko esi man smer- mas, 202 pus, 50c.
Kasgi Isztyre; Prigautas
Pranas Vestertas aplaike laisz czio nusūdyta, jau dabar ir asz No.103—Vaidelola, apysaka lė;
I
ka isz Lietuvos nuo savo moti isz to mirti turėsiu.
isz pirmutines puses szimtme- Vagis. 60 puslapiu, 20c.
Del Ražancziaus Draugijos
nėlės, ponia Rozalija VistartieIsz to karalius Henrikas bai czio iszimta isz Lietuviszku
No.160—Apie Po Laikui?
Nariu, ant mažu korteliu, ku
Jau dabar eina mainikavi
nes, isz Seirueziu kaimo, Sile- siai nulindo ir abudu graudin užlieku. Su paveikslais. 177 Per Neatsarguma in Balta
rios telpa in maldaknyges. Vi
mai ir pasižadėjimai tarp po
les parapijos ir paczto, Taura gai verkti pradėjo, kad niekas dideliu puslapiu, 35c.
Vergija; Pusiaugavenis; Vieszsas setas $1.00. Prisiunskite
litikierių priesz rinkimus. De
gės apskr., Kauno redybos. Ta negalėjo ju suramyti ir su to No. 111—Sziupinis (3 dalis) pats
Jėzus ir Miszke Medžiai;
’
savo orderi ir viena doleri ant
mokratu partijos bosais Car
me laiszke taipgi skamba szi- kiu nuliūdimų in miestą nuva talpinusi sekanti skaitymai: Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
adreso: Saule Publishing Co.,
mine DeSapio jau dabar deri
taip: “Raszytas laiszkas del žiavo.
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo Mirimą, Saule, Menesi, Žvalgi
Mahanoy City, Pa. U.S.A.
nasi jeigu jo kandidatas, Aveir Kitus Dangiszkus Ka
sunaus, isz Lietuvos. Sveikinu
ba ka negalėjo savo liežuvio dės
'
rell Harriman nelaimėtu rinki
Kada
abudu
karaliai
ipargrysulaikyt; Girtuoklis Jurgis, nus; Meszla-vežis; Grapas; Egjus mano vaikeliai su džiaugs
mus, tai jis pasirengęs remti pakerta visu kitu laisvu kraszžo
in
dvara,
atrado
kunigaikKhruszczevas pats szitoki mu, ir vėlinu del jums daug
Galinga ypata galybe meiles; i; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
kita kandidata jeigu partija tu pramone. Kai Amerika už patarima keliems musu laik- laimes ant szio pasaulio. Dabar szti laukianti su visais tais de Raganiszka lazdele; Boba kaip Apie 100 puslapiu35c.
jam prižadėtu vieta taryboje, dyka kvieczius ir rugius dalina rasztininkams buvo davės: duosiu jum žinote, kad jau su vyniais pasiuntiniais, kožnas ir visos bobos; Teipgi juokai,
No.166—Apie Sūnūs Mai
kaip tai Paczto Virszininku, ar tai aiszkus dalykas, kiti krasz- “ Gy venimas toks trumpas. Pa laukiau szimta ir tris metelius, isz ju turėjo rankoje ta paezia rodos, trumpi pasakaitymai ir liaus ; Iszklausy ta AI a 1 d a
Demokratu Partijos pirminin tai savo negali niekam parduo matyk, kiek tik gali; iszgirsk, ir da esu sveika ir da gerai savo laiszka, kuria buvo atne- t. t., 52 puslapiu, 20c.
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.
ti. Nes kas pirks isz ju kai
ko vieta.
sze
nuo
senos
karalienes
kunikiek tik gali; daryk kiek tik vaikszezioju. Viena laime paNo.112—Trys apysakos apie
No.172—Apie Duktė Atariu;
Amerika už dyka netik dalina,
gaikszcziui
del
nužudymo
Ale

gali, kur tik gali ir gyvenk, raszysu kokia mane Dievas ap
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
Politikieriai stengiasi pri bet ir pristato.
kiek tik gali.” Jis pamirszo dovanojo kaip sulaukiau szim nos. Kunigaiksztis tada tiek czius iszgelbsti nuo smert; Szv. piu, 20c.
kalbinti buvusi New York val
pridėti dar ir “Gerk, net ir ta metu, man iszdygo szeszis proto turėjo, kad nei vieno isz Kristupą; Juokingi szposelei;
Kai
Yugoslavijos
Tito
sve

No.l73~-Apie Talmudo Pa
stijos Gubernatorių Thomas E.
daugiau negu gali.”
dantis virsziui ir szeszi apa ju nepaleido, bet visus buvo Kaip traukt giliukingai Einiki
slaptys ; Du Mokiniu; Kam IszDewey, kad jis stotu in rinki cziavosi ir baliavuojo Rusijoje
ežioj, tai dabar tiniu su kuo iepes uždaryti in kalini ir lai ir kiti szposeliai, 20c.
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
mus del Senatorius. Bet jis buvo aiszku matyti kad ne vie Aviacijos Pulkininkas, Feli valgyti gerai. Tariu sudiev, kyti kol karalius neparvažiuos.
No.
116
—
Istorija
ape
Sieravargiai sutiks, nes jis tada tu nas buvo tvarkoj namie, nes ksas Vaitkus, kuris staiga mi mano .mylimi vaikeliai.
Tada karalius perskaitė ta. Puikus apraszymas. 119 No.175—Kuczios Žemaites;
per
ta
laika
ir
dabar
apie
pen

G ūdras Piemenis ; Isz Ko Susi
rėtu atsisakyti savo advokare Liepos 25-ta diena in Wies— Rozalija Vistartas. kiekviena laiszka, o pamatęs, puslapiu, 20c.
viekios
deszimts
Yugoslau,
tystes darbo, isz kur jam eina
kad visi laiszkiai yra užpecze- No. 119—Keturios istorijos, daro Anglis; Kaimiecziu Aimabadene, Vokietijoje, kūnas bus
naip ar kitaip pabėga, pabaisiai riebi alga.
tytos tokia peczeta kaip jo pa,- apie Gražia Haremo Nevalnin- navymai; Eiles; Kokis Budais
atgabentas in Suvien. Vals.
sprunka isz Yugoslavijos ir
Apgavikai Apgauna Žmonis;
SKAITYKIT
ties, didelei isz to stebėjosi.
Amerika ir palaidotas Rugpiuke;
Luoszis;
Viena
Motina;
Senatorius Joseph McCar jieszko apsaugos Vakaruose. czio (Aug.) 8-ta diena in Koh
Dabar liepe kiekvienam pri Vaikucziu plepėjimas, 62 pu^., Prietarai ir Burtai; Juokai ir
Paveikslai. 20c.
thy duoda visiems Republiko- Pirmiau tik apie deszimts taip ler, Wisconsin kapinėse. 1935
siekti, isz kur ir nuo ko tas 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
nams žinoti kad jis visiems kasdien pabėgdavo.
laiszkus atnesze, o jeigu ir po
PLATINKIT!
metais su ‘Lituanica II’ Vait
No.120—Dvi istorijom apie
kandidatams padės per rinki
prisiegai nepasakys teisybes, Valukas isz girios; Ant nemu- Skaitymo ir Raszymo. 25c.
kus perskrido Atlantiko ma
mus, bet nei mažyczio pirsztu- Amerikos valdžia dabar yra res, bet nepasisekes Kauno, tu
bus ugnyje sudegytas. Tuos žo no. 58 pus., 20c.
pavėlinus
musu
plieno
fabri

ko nepakels padėti Prezidentui
Kitokios Knygos
džius karalius isztare su tokia No.127—Trys istorijos apie
rėjo nusileisti Airijoje.
kantams
parduoti
geleži
ir
Eisenlioweriui.
rūstybe, kad visiems, kurie tai Duktė Pustyniu; Peleniute;
Istorija Apie
plieną Sovietams. Pirmiau bu
Barbora (Paniekiate) Roc KANTRIA ALENA girdėjo, ant veido baime ir nu- Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. No.178—Tikrausias Kabalas
vo
uždrausta.
Eina gandai kad daug Ko
siminimas pasirodė.
kefeller, nuvykusi įn savo bu
No.128—Dvi isztorijos: VaL arba atidengimas Paslapcziu
munistu yra inlinde in farmePasiuntinys
isz
Neapolio
vusio
vyro
vasarnami,
susi(Tasa Nuo 3 Puslapio)
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c Ateites su pagelba Kazyrom.
riu politines draugijas. Senato^ Sovietu Premieras, Nikita ginezijo su Rockefellerio tar
tarė kad jis1' laiszka savo nuo
No.132—Trys istorijos: Apie 25o.
komisija rengiasi išztirti szi S. Khruszczevas vieszai pasiro nautojais, kurie mane, kad ji ■nebūt buvę nuo jusu karalisz- Patrijarkos apturėjęs.
Anglorius isz Valencziojs, Ko No.180—Kvitu Knygute
dė kad jis yra gyvas mužikas,
rudeni.
Tai
mane
Patrijarka
apgavo,
kos
valdžios
siuntinėtos
su
norinti savo sunu AVinnie iszsižnas daigias turi savo vieta; del Iszmokejimo Pinigu Ligokai pasigėrės jis pradėjo visus
kalbėjo
karalius,
asz
jam
atlyasztriu
insakymu
laiszkus
per
vežti, buvo suaresztuota.
Ka pasakė katras paeziuojas, niams. 35c.
Yugoslavijos Marshal Tito, inžeisti, per iszkilmingus pie
visokius pasiuntinius ir užpe- gysiu.
76 puslapiu. 25c.
180y2—Kvitu Knygute
pargryžes isz Sovietu Rusijos tus, surengtus musu lakunu
czetytos su jusu peczeta, ku Isz tu devynių pasiuntiniu,
Pirkie U. S. Bonus rias da ir sziandien parodyti septyni kreivai prisieko, o du No.129—Keturios istorijos: Draugystėms, del Kasieriaua
pasiskubino paraszyti Ameri garbei.
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
Komunistu Partijos bosas
kos Sekretoriui John Foster
teisingai, kurie iszpažino tei Ketvirtas Prisakymas Dievo;
galiu.
Keliautojai in Szventa Žeme; kimu. 25c.
Dulles laiszka, užtikrindamas Bulganinas irgi panasziai pasi
Gerai, jeigu tokias laiszkas sybe. Vienas isz tu dvieju tarė:
Katalikad jis svecziavosi pas Sovie rodė.
Nežinau kokia korone mane Beda; Tamsunus prigauna. 58 No.194—Trumpas
man parodyti tai asz užmirsziu
kiszkas Katekizmas, pagal iszVienas laikrasztininkas isztus nebuvo nei užsiminta apie
laukia, jeigu jau turiu kaboti puslapiu, 20c.
apie viską.
No.133—Dvi istorijos: Neuž guldima Kun. Piliauskio, su
jo atsiskyrimą nuo Amerikos. skaite net dvideszimts asztuoKaralius nuėjo in savo paka- ai'ba būti sudegintu, taigi ge
mokamas Žiedas, Drūta Alks nekurias Naudingais Padėji
“Mat, jam tie musu pinigai vis nis tokius inžeidimus per
jus, o paskui ji nuslampino se riau tegul teisybe iszpažysiu,
mais. 35c.
ni. 62 puslapiu, 20c.
Khruszczevo prakalba ta vaka
rupi 1 ’ ’
noji karaliene, idant davesti ne kad savo vienatinia duszia
rą. Jis sako kad klumuocziai
No. 196—Stacijos arba Kal
No.134—Dvi istorijos: Baisi
karalių in rūstybe, ir ten pra p r a ž u d y t i t u r ec zi a u.
varija
Viesz. Jezuso Kristus©
•Girdėdama sena karaliene, Žudinsta, Urlika Razbaininka,
Jau dienos suskaitytos musu nespėjo iszversti visas tas jo
dėjo kalbėti:
15c.
43 puslapiu, 20c.
Ambasadoriaus Max Bishop, blevyzgas, taip greitai jis kal
Asz nežinau, kaip tu gali kad tas pasiuntinys nori tiesa
Verksmai
in Thailand. Jis jau keletą bėjo, tiek jis koliojo visus.
Ryte keliu galvele:
taip ilgai ilgstautis su tuom žu iszgaižinti, pripuolė prie kara No.141—Apie Kalvi Paszku, No.197—Graudus
ležinis Vyras, Smakas ir Niki arba Pasibudinimas prie Apkartu susikirto su augsztais iSztai kelios jo, su vodka nu- Gegutes nekukuoja,
dytoju tavo mot eres ir mazu liaus kalbėdama:
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
Senato ir Kongreso nariais, ir plautos pastabos:
Sūneli mano! Kaip-gi taip il tas. 61 puslapiu, 20c.
Karveliai neburkuoja
vaikeliu, delko ne liepi greiMažosios Vieszpatystes ne- Kas mane, kas ežia kelia?
kas dar svarbiau jis susikirto
gai užtruki su nubaudimu szi No. 138—Apie Irlanda; Ro su Jezuso Kristuso. Knygute
cziau ji sudegyti.
reikalinga ant Gavėnios. Pa
ir su Amerikiecziais laikrasz- turi jokios teises gyvuoti.
Ryte anyta kele.
Tuom tarpu ineina pas ka to neprieteli aus, kuris tavo bertas Velnias; Aledejus; Kaip
gal senoviszko būda, 15c.
Anglijos Lakunu Sztabas an- Tai man, tai man martelei:
tininkais. Reiszkia, dabar jis
ralių Henrika pasiuntinys isz mieliausia moteri su mažais Kuzma Skripkorius Likos Tur
No.198—Gromata arba Mu
jau be naudos toje vietoje, ir traeilis.
Ne mano tai nameliai,
svetimos 'žemes, apsakydamas kūdikėliais nemielaszirdingai tingu Ponu. 35c.
Prancūzijos Lakunu Sztabas Ne mano giminėlė.
bus parszauktas namo.
No.142—A p i e Paveikslas ka musu Iszganytojaus Jezuso
jam kad ciesorius Antonijuszas nužudė.
nieko nereiszkia.
Szesziuras ne tėvelis,
isz Konstantinopolio jau yra Iszgirdes tai kunigaiksztis Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo Kristuso, peraszyta isz gromaLondone ir užpraszo szviesiaus prisiartino prie karaliaus ir ta Jerukausko, Osieczna. 40 pus tos rastos grabe musu Iszgany
Australijos Ministeris, Ro Kinijos Chiang Kai-shek at Anyta ne moeziute,
tojaus Jeruzolima. 10c.
Dievereliai, moszeles
lapiu, 20c.
karaliaus pavelyjimo inžengti re:
bert Gordon Menzies atvažiuo silikėlis, pasenės bejiegis.
in karaliszka dvara ir koki lai Szviesiausias karaliau priesz No.144— Apie Ranka Ap- No.200—Eustakijuszas. Is
ja in Vaszingtona kur jis pasi Prezidento Eisenhowerio pa- Ne broliai, ne seseles.
savo iszvažiavima in kelione, veizdos, Nedaejusia Žudinsta, torija isz Pirmutiniu Amžių
Bernuzeli bernyti,
ka užsi'bovyti.
rengęs Amerikos valdininkus tarėjai visi padupezninkai.
Karalius isz to didelei džiau padarėte mane savo> vietinin Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
gerai iszbairti. Jis pareikalaus Anglija su Prancūzija U'Z- Duokie tėveliam žinia,
No.201—Istorija apie Amži
Veszk mane in tėvynė
gėsi ir tuiojaus iszvažiavo su ku, kuri ta-valdžia da ir szian va Zokoninka Bernadina. 61
kad Amerikos valdžia liautųsi siuntė Hitleri ant Rusijos.
Ka mes paisom kas atsitiks Mocziutes atlankyti.
na Žydą. Jo kelione po svietą
savo dvariszkiais ji pasitikti. dien yra man neatimta, dėlto puslapiu, 20c.
už dyka davinejus svetimiems
su
darbininku
klases
prieszais?
O pasveikinės kuomeilingiau- norecziau szit’a senia paimti in No.145—A p i e Velniszkas ir liudymas apie Jezu Kristų.
krasztams kvieczius, rugius ir
Apie Amerikiete laikrasztisiai, užklausė apie priežastį kalini ir laikyti, kol teisybe ne Malūnas Kaip Studentas Lo Pukius apraszymas. 20c.
kitus musu akiu vaisius. Jis
ninke: “Ji nekalta kad ji Ame
iszrodys, ant ko karalius pri jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste No.202—Novena, Stebuklin
taip tolimos keliones.
sako kad tokis iszdalinimas
Ka raszo musu skaitytojas,
rikiete, ji graži ir asz iszgeriu
Asz jieszkau Alenos, dukters stojo.
buklinga Puodą, Dainele. 47 go Medaliko Dievo Motinos
jos sveikata dar viena toasta. ” Ponas Jonas Stanaitis, isz St. savo, atsake ciesorius.
Garbei. 15c.
— TOLIAUS BUS —
puslapiu, 15o.
Louis,
Mo.
—
Gerbiama
“
Sau

Svarbus Praneszimas
Asz teipgi esmių nuliūdęs,
No.146—Apie Auka Nihilis No.203—Knygute, Tretinin
les
”
Redakcija:
Asz
prisiunnetekes moters savo Alenos,
Vienas Amerikietis laikrasz
tu, Stebuklas Kuczios Naktį. kių Seraphiszkas Officium. 15c
cziu
jumis
už
laikraszti
“
Sau

KATALOGAS
kalbėjo karalius, kuria man
Mes mėgstame teisingysta ii tininkas savo redakcijai laibai
62 puslapiu, 20c.
le
’
’
mano
užmokestis
už
prenu

kunigaiksztis isz Klouchester
geidžiame, kad ir visi teisiu trumpa bet ryszkia pastaba
KNYGŲ
No.148—Apie Joną ir Alena, Kaip Užsisakyti Knygas?
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai apie ta prakalba p a d a r e: merata ant tolesnio laiko. Esu su dviem kūdikėliais sudegino,
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
primename, idant kožnas skai “Khruszczevas pastate vodka senas skaitytojas “Saules”, o sz kokios priežasties, tai to Visi pirmieji Katalogai dabar
N0.152—Apie Kajimas, Drū Hr* Užsisakant knygas is»
tytojas, kurio laikas pasibaigė priesz politika, ir vodka, lai penkios deszimts metu suėjo da nežinau.
yra negeri. Szis Katalogas tas Petras, Nuogalis. 62 pus szio Katalogo, veikia paminėti
kaip skaitau jusu laikraszti ir
Iszgirdes tai ciesorius buvo užima visu anų vieta, todėl
už laikraszti, kad nevilkintu il mėjo.” Kitas pastebėjo: “Asz
lapiu, 20c.
tik numeri knygos. Pinigus
gai su atnaujinimu užmokes- nesakau kad Khruszczevas 'bu pasiliksiu ant toliaus. Skaity didei persigandęs, tuojaus
užsisakykite
knygas
iss
No.l55—Szakinis Nedoras siuskite per Pacztino Moni-Orties, nes ilgai negalime laukti. vo girtas; ne, jis buvo kiau- siu laikraszti pakol akis už klausė karalius isz kokios žeszito
Katalogo
Žydas, Du Draugai. 136 pusla deri, Express ar Bankine Momerksiu. Vėlinu geros sveika mes ir gimines turejo paemes
Juk del visu yra tas žinoma, liszkai pasigėrės.”
Nr. 1956
ni-Orderi, o jeigu norite pini
piu, 35c.
kad darbas pabrango, popiera Dar treczias pastebėjo: “Asz tos Redakcijai ir visiems Lie savo moteri.
No.150—Apie Duktė Akme- gais siusti, tai reikia Užregis
ir kiti intaisymai, nes uždyka dabar suprantu ir žinau kas tai tuviams katrie skaito laikrasz To negalėjau dasižinoti, at
ISTORIJOS,
PASAKOS,
ti garbinga “Saule”. Praszau sake karalius Henrikas,
noriaus, Klara, Nuspręstasis, truoti laiszka su pinigais.
laikraszczio negalime siuntine yra “mužikas”. Alužikas yra
neš
APYSAKOS,
IR
T.
T.
indeti mano adresa in laikrasz asz ja radau darže prie mariu,
Ant Kiek Užlaiko Motercs Pa Hr* Nepamirszkite dadeti
ti. Musu agentai yra guodoti niūrūs, žiaurus, gyvuliszkas,
deszimtuka ekstra del prisiunti, nes asz turiu giminu, pažys kuri pasakė, jog pabėgo nuo No. 101—Kapitonas Velnias, slaptį. 61 puslapiu, 20c.
skaitytojai ir nuoszirdžiai de kersztingas, priesz Žydus nu
timo kasztu.
kavoj ame visiems už platinima sistatęs, mėgsta parodinti sa tamu, ir pus-broliu gal katrie savo tėvo, nes ja tėvas norėjo Puikus apraszymas, didele No.151—Apie Vaitas Szvilpikas, Pas Merga, Gražios Visi Moni-Orderiai ir Pim»
“Saules,” lai visus Dievas už vo palszyva drąsumą, žaizda- skaito laikraszti “Saule”, Su sau už moteri imti. Asz ja nu knyga. 404 puslapiu. 50c.
gai, o ir visi laiszka! “visada
tikra pagarba Redakcijai:
laiko koilgiausia ir visame lai mar su savo gyvastimi ta
mylėjau del jos gražiu dorybių No. 201 Istorija apie Amži Akys, Tamas, Vargdienis Jo
turi būti siusti vien tik ant
John Stanaitis,
mina. Platinkite mylimi broliai Amerikoje iszmislinta sportą
norint mano motina laibai tam na Žydą. Jo kelione po svietą nukas Karalium, 62 pus., 20c.
szio adreso: ■
3531 Illinois Avenue
ir sesutes jusu laikraszti, o mes “Russian Roulette”, didėda
prieszinos, vienok su ja ja apsi- ir liudymas apie Jezu Kris No.153—Apie Gailuti, Du
Saint Louis 18, Mo.
tų 20c.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- SAULE PUBLISHING CO.,
už tai busime jumis szirdingai mas viena kulka revolveri ir
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. A.
dėkingi. — “Saules” Redyste. paskui pats sau iu smegenis
Ak mano mieliausia dukre- No J 02— Prakeikta, meilia j lapių, 20c.

Kas Girdėt

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

Pypkes Durnai
Atlankyti.
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“SAULE”

Istorija Apie Kantria Alena
(Tasa)

rios buvo apsūdyta sudegini
mui, o prisiryžo ateinanti ryta
anksti d a priesz saules tekėji
mą slapczia paemes ja sudegyti.
Alena per visa naktį su ma
žais kūdikėliais persėdėjo pas
kunigaikszti, kur visi nainiszkiai aplink apstojo didelei ver
kė, o laibiausiai Marijona, sesuo
kunigą i kszezio, kuri isz gailes
czio nerimasties tarė:

Apturėjęs kunigaiksztis ta
paskutinia laiszka nuėjo pas
Alena ir pradėjo jei skaityti ja,
apsiliejes graudžiomis aszaroms tarė:
Geriau kad asz bucziau ant
svieto negimęs, nei kad turiu
toki paliepimą iszpildyti.
Alena sunkiai atsiduszius ta
re:
Jeigu mano vyras, ponas ir
karalius to nuo manes trokszta, tai jau sutiksiu ir mielai nu
mirsiu, bet kuom-gi yra. kaltais
tie mano maži kūdikėliai, ku
rie niekam nieko 'blogo nepa
darė, už ka jie turi būti sudegytais? O! Idant dastotu tokia
geradejyste, o gaucziau da
nors karta priesz savo smerti
pasimatyti ir pakalbėti su ma
no ponu ir karaliumi.
To padaryti negalima, atsa
ke kunigaiksztis, nes asz esmu
prilenktu mano ponui, kada
parvažiuos, parodyti ir davesti
Arti New Yorka viena
teisybe apie tave, jog esi jau
moterele,
sudegyta, nes kitaip manes tas
Badai labai nedora,
pats smertis laukia.
Savo vyra ant niek
Jeigu jau kitaip padaryti ne
verte,
galima, kalbėjo Alena, tai pirm
Gal butu padarius ir
sudeginimo
nukirskit man
smerti,
ranka, ant kurios turiu žiedą,
Bet vyrelis ja pamėtė,
gauta nuo jo ant szlubo, pa
Ba negalėjo ilginus
veiksle meiles, idant ta. ranka
dalaikyti,
su žiedu butu jam priminimu
Moterėlei tik to ir reikėjo,
ant visados baisios smerties,
Ba jau kita turėjo,
ant kokios jis mane apsudyjo.
Sziandien dabar gerai
Kunigaiksztis paszaukes bu
lėbauja,
deli, liepe ranka Alenai nukirs
Antra vyreli labai
ti.
garbavoja.
Iszgirde apie tai gyventojai
Ar-gi jau žmones negali
Londono miesto, pradėjo surodą padaryti,
miszima kelti ir norėjo pati ku
Tokiai bobai gerai pirtij
nigaikszti už tai užmuszti, nes
užkurti ?
Alena visi dideliai mylėjo, pa Geriausia, smala iszszmaruoti,
--- ---- UUll,
gal jos gražias cnatas ir gauIr ant vėjo paleisti,
singuma del ju.
Ta syk bėdos daugiau
M a t y d am as
kunigaiksztis,
neturėtu.
kad už tai jam paežiam žmones
smercziu gresia, 'prisakė vesti Tūlas žmogelis gyvendamas
Vestuose,
Alena atgal nuo vietos, ant kuStaiga i apmjre po
Suriszimui mazgo
rice $3.00 s”” p°i“‘ ‘',u
moterystes,
Su patogia naszlele-prie
COLORS: Red, Black, Green,
Blue, Gray, Copper.
altoriaus.
Tasai žmogelis su tokiu
silpnu budu,
Neprivalėjo apsipacziuot,
' Nes kas su juom gali
atsitikt,
Po pirmam menesiui
aipsipacziavimo,
Kada pacziule pradės
naudot,
Ant jo galvos skauradas
ir puodus?
Kaip moterėles in Skrantos
*
*
*
In sveczius atvažiuoja,
Tai sau gerai pauliavoja,
Kad ir daugiausia pinigu
atsiveža, .
Tai nei centelio namo
neparsiveža,
Po visas pleisus ir sztorus
valkiojasi,
Nevos sau kotą pii\kti
jieszkosi,
O tuom kart daug pinigu
praleidžia.
Sunkia procia savo
iszleidžia,
Jus vyrai už tai dideli
cimbalai,
Ar darote vyriszkai
gerai,
Kas isz tokiu moterėliu
gali būti,
Turi kanecz vyras,
Saule Publishing Co.,
prapulti 1
Mahanoy City, Pa. - U.S.A:

*

1

*

*

Arti toje vietoje buvo tamsius
urvas, kuriame pustelninkas
gyveno, tas iszgirdes piuvynia
vilko su levu, iszbego pažiūrėti
kas ten darosi, o pamatęs arti
ju gulinczius du kūdikiu, bego
kuogreicziausiai, idant juos
paimti ir apsaugoti nuo su
draskymo.
Pamate žvėris pustelninka
drąsiai prie ju bėganti persi
gandę szoko bėgti ir nespėjo
kūdikio pagriebti, o pustelnin
kas paemes abudu kūdikio parsinesze juos in savo urvą.
Neiszpasakytai džiaugėsi isz
to pustelninkas, kad per toki
ilga laika nematęs jokio gyvo
žmogaus vidurij giriu, dabar
atrado pora mažycziu vaikeliu,
kuriems ir vardus tuojaus da
vė: Viena praminė Leonu, dėl
to, kad ji nuo levo atėmė, o
antra praminė Rankute, už tai,
kad po jo kaklo rado pririszta
skrynute su nukirsta ranka
Alenos ir tas pustelninkas au
gino ir maitino juos per szesziolika metu.
Alena pabudus, o neradus
savo kūdikėlio, pradėjo visu
balsu verkti ir rugoti ant savo
nelaimingo padėjimo, kalbėda
ma :
Ak, asz nelaiminga! Kur yra
mano bedni kūdikėliai? Delkogi manes žvėrys nesuede, o ne
mano džiaugsma, ta turtą
brangiausia, ju žmogus joks
nepaėmė, bet tiktai žvėris tu
rėjo suėsti, kur dalbai1 asz bedna bepasidesiu ?
Apsidairus aplink, nieko
daugiau neinate, kaip tiktai isz
vienos puses giria, o isz antros

kliosztoriuje panų.
Kada ciesorius paklausė apie
savo dukteri, apturėjo' ta atsa
kymą kad Alena pabuvus tik
tai trumpa laika pas jas, o dasigirdus kad tėvas jos jieszko
nuplaukė mariomis tolyn ir
nieks nežino kurlink.
Iszgirdes tai ciesorius, da la
biau nuliūdo, kad jau tiek lai
ko ant tuszczio jieszko, vienok
pasiryžo ne perstoti, norint ir
po visa, svietą jos jieszkoti taip
ilgai, kol jos ne atras.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
[

... MALDA ...

;

; Viesz. Jėzaus ir I

Jau daugiau ant svieto gy
; Motinos Szvencz. I
venti nenoriu, jeigu mano mie
liausia karaliene nekaltai turi
t Sapnas Motinos Szven- J
žūti, o puolus ant keliu prieI cziausios,
mieganczios Į
szais savo brolio, kunigaikszant kalno Alyvų, žemei J
czio taip jo melde:
' Batanijos,
bažnyczioj J
Broli mano mielas: tegul
Szv. Mykolo Arkaniuolo. '
musu karaliene gyvena, o in
jos vieta velyk mane ernes suKnygos Did. 3%x5Va col.
degykie!
Kada karalius Henrikas ne
TIKTAI, 25 Cts.
Kada brolis ant to nepristo
prietelius Valakuose pergalėjo,
jo isz antro melde kalbėdama:
nuvažiavo in Bolonijos miestą
SAULE PUBLISHING CO.,
Jeigu bijei idant tas neiszsiMAHANOY CITY. PA. U.S.A.
alaku.se, isz kur iszsiunte pa
duotu, tai pavelykie du tokius
siuntinį pas kunigaikszti Ang
kūdikius isz audeklo suvynioti
lijos, pasakyti jogiai jau kara
jurias ir debesius.
o asz eidama in ugni paimsiu, o
lius pagryszta ir liepe nuo sa
pamislys visi, kad karaliene su
Po vaJandeliai pamate laiva ves pasiklonioti Alenai.
sviem jos kūdikiais dega. Ar
ant mariu, szauke, idant tie, Iszgirdes tai kunigaiksztis
gi ne geriau yra, jeigu asz vie
jeigu Dieva myli, paimtu ja su nuo pasiuntinio, dideliai nusi
na numirsiu, nei ka mes ketu
savimi. Buvo tai įprekejai, ku stebėjo ir tarė:
ri turėtume pražūti; geriau pa
rie jai ta mielaszirdyste pada Jeigu Alena karaliui yra
lik gyva musu karaliene su ne
re.
taip miela, tai kam jis liepe ja
kaltais jos kūdikėliais, o in ta
Ant užklausimo ju, kaip ji in ir jos vaikelius sudegyti?
vieta mane sudegyk.
ta. giria dasigavo, apsakė ji Ka? Užklausė pasiuntinis:
Iszgirdus tai Alena, isz bai
jiems visus savo nelaimingus Tam i štai sudeginai ta gražiau
mes ir skaudėjimo szirdies alp
atsitikimus viso savo gyveni sia ir mieliausia ponia, kuria
ti pradėjo. Marijona pamacziumo, ka iszklause laivininkai di karalius numylėjo didžiau už
si karaliene apalpusia visu bal
deliai jos gailėjosi.
viską ant svieto ? Tai rodyju
su pradėjo szaukti:
Po keliu dienu laimingai pri Tamistai kuogreicziausiai bėg
Pone ir broli mano! Paleisk
plaukė kraszta mariu, ’ prie ti isz czia, kol karalius dar ne
karaliene gyva, o in jos vieta
miesto Nantes. Alena pasakius parvažiavo, nes už tai bloga
mane sudegykie, asz su noru
prekejams szirdinga acziu, nu užmokestis Tamistos laukia.
mirsztu už ja.
ėjo in miestą praszydama duo Dabar kunigaiksztis supraKunigaiksztis, perimtas to
nos kąsnelio. Pataikė užeiti pas
Saule Publishing
Co., ]•/
Mahanoy
City, Pa., U.S.A.
kia meile sesers savo, stojo ant
viena, moteriszke, pas kuria
Dabar Po 25c.
vietos nutirpęs kaip stulpas,
daugybe kitu u'bagiu nakvoda
IS^A
- (JELA
yyjį
nežinodamas ka turi daryti,
64 pus.- BDid.
5x7 col.
v z
vo, iszsiprasze in nakvyne, o
nes jeigu karaliene su jos kūdi
potani apsipažinus, gyveno pas
arba pradžia
į;
kiais nužudys, tai Marijona isz
ja. per szesziolika metu diSKAITYMO
to gailesczio smerczio numirs,
RASZYMO i;i;
dž i au s i ame v a rge.
prasiblaivęs nekiek isz tokiu
...ir...
:
Tame pacziame laike cieso
misliu tarė:
Istorija Apie . . .
rius Antonijuszas leidosi isz
Sesyti mano mieliausia! Jei
“AMŽINA ŽYDĄ” Konstantinopolio in kelione
gu jau taip dideliai numylėjai
jieszkoti savo dukters Alenos
musu karaliene, del kurios mei Jo kelione po svietą ir liūdima*
ir važinėjo taip ilgai po mares
les numirti trokszti, tai pa
apie Jezu Kristų.
net kol atvažiavo in Francija
klausiau tavęs ir pildosi valia
Per paczta, 25 Centai.
in miestą. Sclionys, kur tada
tavo.
SAULE - Mahanoy City, Pa. kita karta Alena gyveno tame
Tada karaliene
lacia karaliene mdejo savo
nukirstąją ranka in skrynute
ir vienam isz savo kūdikiu priEVERY LIVIN'
riszo po kaklu, o paėmus tris
MAAAMY AND PAPPY WANTS
kepalus duonos ir biski vyno1,
THAR CHILD TO LARN GOOP' *
'HONEST A&E
sėdo su savo kūdikiais in luo
THIHGS
AND WE HAS LARNED
IS TH'SWEETEST LI'L
tą ir leidosi mariomis ant Die
TH£Y AIN'T NOTHIN' AS GOOD
LOVIN' E>OY AND WE WANTS
vo valios. O Marijona kuni
AS SAVIN' WITH U.S.
HINA TO BE A 1DD% RED BLOODED
gaiksztis da priesz diena ati
SAVINGS &ONDS.
CITIZEN.THET'S WHY WE INVEST
davė ant sudegimo.
REGULARLY IN U.S.SAVINGS
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Alena plaukianczia ant ma
riu, vejas ir vilyns impute net
in Britania, kur iszlipus su sa
vo kūdikiais leidosi in giluma
girios. Czia apsistojus viduryje
tamsos girios, pradėjo apmislyti vargus ir nelaimes savo, o
labiausaii gailavo Marijonos,
kuri nuėjo per ugni gelbėdama
jos gyvasti.
Kas man isz to, kad iszlikau
nuo smerties per nužudymą ta
vęs ugnyje mano mieliausia
Marijonele, o czia turiu būti
sudraskyta nuo baisu žvėrių ir
nuo smerties neiszliksiu, o no
rint ir iszlikcziau tai kas man
isz to? Kas duos man duonos
su mano mažais kūdikiais? O
pasirupis apie ju gyvasti? Nes
asz būdama be rankos negaliu
uždirbti jiems ant maisto. Taip
berugodama pradėjo verkti, o
nuvargus visa miera užmigo
kietu miegu.
Tuom tarpu, kada Alena
miegojo, užvežliojo ant ju vil
kas ir levas, o pagriebė po kū
diki, nubėgo tolyn in giria.
Levas užsimanė atimti valka
isz vilko idant abudu suėsti ir
metes savaji kūdiki, griebe vil
kui už pasturgalio, idant atim
ti. Vilkas taipgi metes, atsigryžo ir pradėjo su levu pjauts.
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Most parents—from Dogpatch to Detroit
—want their li’l lovin’ boys and gals to
have the advantages of a college education.
How to get the necessary money presents
the only problem.

One of the easiest, surest ways to do this
is to invest regularly in U. S. Series E
Savings Bonds through the Payroll Savings
Plan. And the best time to get started is
right now while your child is still little.
Then when the day comes for him or her
to start off for college, the money will be
ready and waiting.
Here’s all you do. Tell the people in
your pay office how much you want to save
each payday. The rest is automatic. Your
money will go into U. S. Savings Bonds,
p.........

one of the world's safest investments and
one where your returns are guaranteed.
When held to maturity (9 years and 8
months) each Series E Bond pays an
average 3% interest, compounded semiannually. And that same fine interest rate
applies for 10 years more, if you hold
your Bonds. So if you save just $7.50 a
week, in 9 years and 8 months you’ll have
$4,278. In 19 years and 8 months—
$10,313—enough to give both son and
daughter the educational chance they richly
deserve.
So start now on the road to important
goals like college for the children and re
tirement for yourself. Think of tomorrow
today, and sign up for the convenient
Payroll Savings Plan.
,
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F°r the big things in your life, be ready
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with U. S. Savings Bonds
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SAPNORIUS
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160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. plocrio
Iszaiszkma sapna ir kas
ateiteje stosis. Su priedu
planatu ir visokiu burtu. ĮI
Knyga in minksztos po- ]»
pieroe virszeliuose. :: :: j!
Pinigai reikia siusti su
užsakymu: |»

Tiktai,. . . $1.00 j

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

— Gal jus u draugai yra
nusiminė ir neramus laike
szios bedarbes, tai pasakykite
jiems kad užsiraszytu sau
“Saule”, o bus jie jums už tai
dėkingi, nes “Saule” priduos
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdim a.

to kad Alena stojosi auka pra
keiktu galvažudžiu, kurie savo
veidmainingais rasztais ja nu
žudyti troszko, ipersigandes
korones karaliaus ir sujudytas
gailesczio ant vargingo'padėji
mo Alenos pradėjo graudžiai
verkti.
Po valandai jau ir pats kara
lius parvažiavo in Londono
miestą, kuri kunigaiksztis skubei iszejo pasitikti ir su di
džiausiu nusižeminimu pasvei
kino ji.
Na kaip, ar sveika mano prisiega Alena ir Tamistos sesuo
Marijona1?
Taiip, szviesiausias Pone, at
sake kunigaiksztis.
Acziu Dievui, kalbėjo kara
lius, kad iszlikau gyvu ir svei
ku ir kad sulaukiau laimingai
su Tamista pasimatyti ir 'pasi
kalbėti.
Pasitiko taipo-gi karalių ir
senoji karaliene su nuliūdimų,
bet veidmainingu, ka patemyjes karalius užklausė:
Ko taip nubudus motin ma
no?
Ak sūneli mano mieliausias!
Atsiliepe toji giltine, kaip asz
ne turiu liūdėti, kad szitas ne
vy donas (rodydama pirsztu
ant kunigaikszczio) sudegino
Alena su jos dviems nekaltais
kūdikėliais, kuria asz mylėjau
už viską didžiausiai.
Iszgirdes tai karalius buvo
lyg pasiutęs ir tuojaus liepe
kunigaikszti sudegyti.
Persigandęs kunigaiksztis
puolė ant keliu, kalbėdamas:
Viskas ka tik padariau buvo
insakymu jusu, szviesiausias
pone.
Meliuoje galvaižudi! Kalbėjo
karalius su balsu rūstybes. Raszei in mane kad Alena pagim
džiusi du biaurus szunyczius, o
ten buvo du gražius vaikeliai!
Girdėdamas
kunigaiksztis
karalių kalbanti apie du szu
nyczius suprato, kad liko ap
gautu per nevydonus. O pra
keikta sena giltine prisiartinus
prie sunaus kalbėjo:
Jeigu tu Alena taip mylėtum
kaip nuduodi, tai tuojaus pa
darytum teisybe su tuom, ku
ris ja su dviem vaikeliais ne
kaltai sudegino.
Tada karalius da laibai suju
dytas rūstybėje isztrauke kar
dą ir užgavo kunigaikszti, kal
bėdamas:
Kaip tu drysai sudegyti ma
no moterį?
Nebucziau to niekad pada
ręs, atsake kunigaiksztis, jeigu
(Tasa Ant 2 puslapio)
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žmogui užtikrina kad in darba in Standard Pressed] gryže in Rusija isz Argentinos valandos, ir paskui ji buvo su- prisikalbinės eiti su juo in gimRadijo Mėgėjai Padeda “Civil Defense” kuriam
jis gali stoti in Politika ar in Steel fabriką, in Jenkintown. nusižudė tenai. Darbininkai, rasta, mieganti po lova.
tadienio vakaruszkas.
Rinkimus, tai tas Daktaras jau Kiti penki ten pat dirba.
jūreiviai kurie sugryžo isz
Mergaite, Nancy SitkauskaiKareivis, dvideszimts vieno
nekalba kaipo Daktaras, bet
Policijantai William Beal ir Odessa in Argentina tas žinias te, dukrele Ponu Matthew Sit-]meto amžiaus John Kruse pats
kaip eilinis žmogus, ir ne tik Anthony Carangia sako kad atveže. Laivas buvo isz Argen kausku, nuo Hunter ulyczios, pasidavė kariszkai policijai ir
eilinis, bet bemokslis.
tinos uosto iszplaukes Birželio Philadelphijoje buvo in sve-] prisipažino kad jis buvo nužunelaime szitaip atsitiko:
James C. Hagerty, Balt-naAutomobiliu vairavo, trisde- pirma diena, ir plauke in Juo czius atvažiavus pas Ponus!. dės jauna, dvideszimtp metu
mu spaudos sekretorius sako I] szimts szesziu metu amžiaus dųjų Juru uosta, su 780 žmonių John J. Auchinleck, isz Stony amžiaus Anne Shay, isz Fairkad Eisenhowerio daktarai David Williams, brolis žuvusio buvusiu Ruskiu, kurie buvo brook. Jos motina randasi Ii- I field, Conn.
1
1
'■
’
i
nieko neatsakys in szito Dak darbininko. Strytkaris
davė in Komunistu propagandos suvi gonineje kur ji laukia kūdikio.! Kareivis Kruse buvo ka tik
taro prikaisziojimus.
Nancy bovinosi su savo bro gryžes isz Vokietijos.
to automobiliaus szona ir Da lioti.
Kolegiste Shay su, sviem
Apie trys tukstaneziai tokiu liuku ir sesutėmis ana vakara,
vid Williams buvo to trenksmo
į draugėm ka tik buvo atvažia
MAINIERYS, JAUNI iszmestas isz automobiliaus ant žmonių yra iszkeleve isz Pietų kai ji nuklydo ir dingo.
ulyczios. Jo brolis, kuris szalia Amerikos in Rusija. Dauguma
Tullytown miestelio polici- vus ar parvažiavus isz Calif or KIS UŽMUSZTAS jo sėdėjo buvo užmusztas.
ju Argentinoje ar kituose Pie jantas Benjamin Parto buvo nijos kur ji su savo draugėmis
Ugniagesiams eme daugiau tų Amerikos krasztuose buvo paszauktas isz ugniagesiu buvo atostogavus.
WILKES-BARRE, PA. — kaip puse valandos kol jie vi iszgyvene dvideszimts ar tris kompanijos, in Bristol Town Kai tas kareivis ja palydėjo
Mainierys buvo ant vietos mai- sus tuos vyrus isztrauke isz to deszimts metu. Dauguma buvo ship. Jis tuo jaus sudarė talkaJ in jos vieszbuti isz tu gimtadie
nose užmusztas, kai didelis ak automobiliaus ir visi buvo nu- vi§ka pardavė, kad tik galėtu tos mergaitukes jieszkoti, kai nio vakaruszku, jiedu stabtelemuo ant jo užkrito in Lance! veszti in Temple Universiteto užsimoketi už ta kelione.
jos tėvas per telefoną pranesze jo ant vieszbuczio ptieduriu,
Colliery mainas, in Larksville,1 ligonine. Ant strytkario nei
kad jie savo dukrele rado po poreziu, kur jis ja nuaudė,
apie keturios mylios nuo Wil■ vienas nebuvo sužeistas.
lova bemieganezia.
' Jiedu susitiko kai t^ikolegišSzitas radijo mėgėjas, in kes-Barre. Keturios deszimts
Radijo mėgėjai, kurie
Nei policijantai nei tėvai ne- te iszejo isz vieszbuczio pa
700 JIESZKOJO
metu
amžiaus
Ace
R.
Taylor
Marion, Indiana davė pir
gali suprasti kodėl jie tos mer- szaukti per telefoną savo teAnglu kalboje yra vadinami
APVOGĖ
MERGAITES
buvo
ant
vietos
užmusztas.
mutines ž’nias in Indiana
gaitukes nerado pirmąjį syki. vus, pasakyti kad visos jos pa
“hams” “kumpiai” labai
“Civil Defense”, kai viešn Daktaras sako kad jam spran
daug padeda “Civil De
sekmingai gryžo isz tos ilgos
GAZOLINO STOTI
fense” darbininkams susi ios ta miestą isztiko ir be das buvo nulausztas. Nelaime
Buvo Namie, Po KAREIVIS NUŽUDĖ
.-■ į ■
atsitiko
apie
ketvirta
valanda
veik
visus
namus
sugriovė.
siekti su vietomis kur kokia
Visos trys mergaitės buto
PHILADELPHIA, PA. —
Lova
“Civil Defense” darbinin isz ryto.
nelaime yra isztikus. Jie suKOLEGISTE
iszvažiavusios ant atostogų
Trys vyrai, vienas su atprovinJo
draugas
mainierys,
tris

sinesza ir susisiekia kai tele kai pribuvo greieziau negu
Liepos vienuolikta diėiia. Jos
tu revolveriu, inejo in gazolino
policijantai ar ligoniniu deszimts asztuoniu metu am stoti, sztora ir apvogė penkios
fono ir telegrafo dratai būva
LEVITTOWN, PA. — Dau MONTEREY, CALIF. —
drauges ant tu atostogų buvo
žiaus Harry Dekar isz Edward deszimts metu amžiaus Her giau kaip septyni szimtai Su Jaunas kareivis, armijos virė devyniolikos metu Carolyn
daktarai ir slauges.
nutraukti.
sville, buvo sužeistas ir buvo bert Demczko, apie puse po tri siedu savanoriu po miszkus in jas užsipuolė ir nužudė jauna Kuebler, isz Allentown, Pa., ir
nuvesztas in ligonine. Užmusz jų isz ryto. Ta gazolino stotis Levittown ;jieszkojo penkių; kolegiste isz Naujos Anglijos Rachel Anderson, isz -FrenchWr•
•
Į sune^s’ taiP°
Karalius
f 1H1AC VloFlTBOC ka*P Ps'buv0 szeszios deszimts tas Taylor buvo pasirengęs ap- randasi prie Broad ulyczios ir metu mergaites per pustreczios kai ji atostogavo. Jis ja buvo town, New Jersey.
jullllVO i įdUlCv įmetu amžiaus; Amerikos bu- siženyti Rugpjuczio penkiolik Lycoming Avenue. Apvogtas
Herbert Demczko sako kad jis
! ves Prezidentas Herbert Hoo- ta diena.
^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus
Pirkie U. S. Bonus:
negali pasakyti kiek pinigu tie
Į veris bus asztuonios deszimts
— Seredoj pripuola Szv.
vagiai gavo nes jis nebuvo su!
du metu amžiaus, gimęs 1874 ALUMINUM
Giri jako, o Tautiszka Vardine:
skaitės pinigus registeryje. Jie
metuose, Hooveris buvo tris
Daiva. Ir ta diena: 1303 meDARBININKAI
ne tik register! bet ir jo kiszedeszimtas
pirmas Amerikos
,
v
i
i
ue&z,
Liii icvo
tuose smarkus
žemes
drebeji-i
Jis labai daug
..... Xr 194(Jm.,
I Prezidentas,
SUSTRAIKAVO nius isztusztino.
mas Žemaitijoje;
Na
pasitarnavo savo krasztui, bet
ciu lakūnai “Luftwaffe” užsi
retas kuris jo darba suprato ar
VAGIS GAVO
puolė ant Anglijos isz padanĮ jo prakaitu pažino; 1938m., !1 Fabrikas Užsidarė;
giu; 1945m., Rusija paskelbia
j Howard Hughes su keturiais
PAKUTA
Antra
Unija
Dar
kara priesz Japonus.
kitais iszskrido isz New York
— Ponas Petras Urbanamiesto. Jis skrido aplink pa
Laukia
NEW HAVEN, CONN. —
viezius' isz miesto, atsilankė in
sauli. Kelione jiems užėmė tris
Dvideszimts trijų metu am
“Saules” Redakcija atnaujin
NEW
YORK,
N.
Y.
—
dienas, devynuolika valandų,
žiaus John W. Carbone, isz
ti prenumerata del savo uoszViena
Aluminum
Darbininku
West Haven gavo pakuta, ne
asztuonias miliutas ir deszimts
and announcements.
ve, ponia Mare ViszniauskieUnija
jau
pradėjo
straikas
sekundų; 1821m., Amerika ga
nuo kunigo spaviednyczioje,
nei isz Maizvilles. Ponia Viszpriesz du didžiausiu Aluminum bet nuo teisėjo teismo kambaniauskiene yra musu sena skai vo Floridos kraszta nuo Ispa Fabriku Amerikoje.
created
tytoja ir jai labai patinka nijos; Nepriklausomybes Die Bet antra unija dar iki Pet- ruose.
na,
Ecuador
kraszte,
Pietų
Jis
turi
eiti
in
bažnyczia
ant
“Saule.” —Szirdingai aeziu.
Amerikoje; 1945m., kai Japo nyczios lauke, bet grasino teip- Szventu Misziu kas Nedele per
^'rfTedding V1'6
—Ketverge pripuola Szv.
gi
iszeiti
ant
straiku.
nai pamate ir pajautė tas ato
visa meta, toje bažnyczioje, ku
Each distinctive invitation
Jon'b Vianney ir Szv. Romano,
United
Steelworkers
of
Ame

rioje jis buvo sugautas, suim
thermographed on 25% rag
o Tautiszka Vardine: Pilėnas. mines bombas jie tuo jaus pasi- rica paskelbė straikas ir dvide
china-white vellum paper,
tas vagiant.
clave. Karas baigtas.
Taipgi ta diena: 1846 metuose
szimts asztuoni tukstaneziai
giving
you fine raised lettering
Jeigu jis nors viena Nedelia
Elias Howe, kuris iszrado siu
that speaks of the
darbininku sustraikavo.
praleis, teisėjas Alfred A. Tos
Duluth, Minnesota.—
vamąja maszina, kuria beveik
highest quality.
Antra unija, Aluminum cano nusprendė kad jis turės j
Albert Woolson, 109 metu amvisos musu szeimininkes szianžiaus, paskutinis kareivis isz Workers International Union trisdeszimts dienu isztupeti!
dien vartoja; 1912m., pasimirė
‘Grand Army of the Republic,’ dar Palauke dvi dienas ir jos kalėjime. .
Auszrininkas Andrius Visztepasimirė pareita Ketverga in dvideszimts tukstaneziu penki
Jis buvo sugautas kai jis
liauskas; Pirma Dekavones
szimtai darbininku per tas dvi stengiesi apvogti Szventos Ma
St. Luke’s ligonlbute.
Diena Amerikoje 1670 metuo
dienas dar dirbo.
rijos Kataliku bažnžyczia trese, ir Phippsburgh, Maine, kur
Pottsvilles apylinkėje, Cres cziu kartu. Policijantai jo lau
saujele žmonių nutarė vieszai AR EISENHOWERIS sona, Pa., Alcoa fabrike visi ke ir ji sueziupo.
Dievui padėkavoti už pasek-]
tu°jaus sustraikaminga kelione in nauja krasz TIKRAI SVEIKSTA? i darkininkai
vo.
Yonr choice
DAUGIAU LAISVES
ta; 1934m., Amerika intautina
Aluminum fabriku darbinin
Of SIXTEEN
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
visa sidabrą ir pasako kad už
individual
kai dabar nori keturios de
VENGRIJOJE
sidabrą ji mokes tik penkios ]
TYPE STYLES
szimts szeszis centus ant va
deszimts centu; 1945m., antra ; Medicinos Universitetą, ir PreThe mo it
landos daugiau ir trijų metu
VIENNA,
VENGRIJA.
—
popular
atomine bomba paleista ant zidentas American Heart Assolelectiont
Japonu. Szita syki ant Naga-1 ciation. Jis szlta klausima isz-į kontrakta, taip kaip Plieno Užsienio Dipliomatai, Vengri
thoten beloto.
Darbininkai yra gave.
joje
dabar
turės
daugiau
lais

saki miesto; 1339m., Kestutis■ kele straipsnelyje in “Atlantic]
Jie dabar užsidirba du dole ves keliauti ir vaiksztineti ta
Monthly” žurnalą.
pergalėjo Mozūrus.
riu dvideszimts du centu ant me kraszte.
Jis sako kad tie Daktarai
— Panele Jean V. Gegužiuvalandos.
Radijas isz Budapeszto prate isz miesto, ir Antanas J. Že- mums nepranesze ir nepasake
nesza kad nuo szios dienos Už
lonis isz New Philadelphijos, kokia ta Eisenhowerio liga. Jis
sienio Dipliomatai nebus pri
iszeme. laisnus del apsivedimo, sako kad visi Daktarai gerai DARBININKAS
Mrs. Paul Crosley
versti gauti pavelinima keliau
žino
kad
mažiau
negu
puse
isz Pottsvilles korto.
fflrs. Tirai Crosltg
ti po ta kraszta, ir nebus pri
UŽMUSZTAS,
Also matching reception cards,
— Petnyezioj pripuola Szv. žmonių nuo tokios szirdies li
versti vis duoti Užsienio Rei
response cards, thank you cards,
Lauryno o Tautiszka Vardine: gos pasveiksta ar iszgyvena
PENKI
SUŽEISTI
(Paul (2iodt.u
kalu
Ministeriui
žinoti
kur
jie
at
home cards and informals.
Laima. Ir ta diena: 1902 me penkis metus nuo to laiko kada
eina ir isz kur pareina. Tie
Come in today and make yonr
tuose Edvardas Septintasis, jie ta liga buvo susirgę.
choice from our
PHILADELPHIA, PA. — Dipliomatai dabar gales lais
O kaslink Prezidento, szitas
Karalienes Viktorijos mažas
r
Houw
JFeddinį Lint" catalog
vai vaiksztineti ir važinėti net
Daktaras sako, tai žmogus su Automobilius, kuriame szeszi
dvideszimts myliu isz Buda
— “Saule” turi tiek agen sirgęs “Ileitis” ta paezia liga vyrai važiavo in darba susimupeszto miesto be jokio pasivelitu kiek skaitytoju, nes kožnas už trumpa laiko vėl suserga ir sze su strytkariu ant Erie Ave.
nimo.
SAULE PUBLISHING CO.,
yra agentu. Jeigu kožnas skai mažiau kaip treczdalis pa- prie Septynioliktos uly. Vienas
isz
tu
darbininku
buvo
užmuszPhone 744-J
South And A Street
Mahanoy City, Pa.
tytojas prisiunstu . varda tik sveiksta,
Jis toliau savo straipsnyje tas. Kiti buvo sužeisti.
vieno naujo skaitytojaus, tai
SZESZISUGRYZE IN
Nelaime
atsitiko
szeszta
va

didelia geradejyste padarytu raszo kad tokie Prezidentu
RUSIJA NUSIŽUDĖ
del iszdavystes. Bandykite daktarai turėtu vien tik apie landa isz ryto. Užmusztas buvo
taip padaryt, mieli skaitytojai, liga, liekarstas ar pagydinima trisdeszimts dvieju metu am
BUENOS AIRES, ARGEN
o “Saule” bus jusu didžiausiu rūpintis, ir nesikiszti in politi žiaus Samuel Williams, nuo W.
SKAITYKIT
PLATINKI!!
SAULE”
ka. Jis sako kad kai Daktaras Stewart ulyežios. Jis važiavo TINA. — Szeszi kurie buvo sulaikraszcziu. Aeziu!
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