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Isz Amerikos
SEN. MCCARTHY 

PASIMIRĖ

Garsus Jaunas Sena
torius Buvo Tik 47

Metu Amžiaus
WASHINGTON, D. C. — 

Senatorius Joseph R. McCar
thy, vienas isz garsiausiu ir 
jauniausiu Senatorių .pasimirė 
in Bethesda ligoninėje, Mary
land.

Jis pasimirė pareita Ketver- 
go vakara apie szeszta valan
da. Senatorius ežia buvo at
važiavęs gydįntis keletą san- 
vaites atgal, bet niekas nesiti
kėjo kad jis buvo taip labai su
sirgęs ar jam grėsė mirtis.

McCarthy, Republikonas isz 
Wisconsin valstijos buvo po 
visa kraszta ir beveik po visa 
pasauli pagarsėjęs, kai jis su 
savo komisija buvo pradėjęs
Komunistus gainioti ir buvo 
daug intakingu valdžios ir ar
mijos vadu patraukęs in tos sa
vo kemisijos tardinimus.

Visi atsimena kai _ jis buvo 
nagan paemes Armijos Sekre
torių ir kitus augsztus Armi
jos karininkus, ir kaip jie, be
sistengdami atsikirsti szmeiže 
Senatorių McCarthy, ir kaip 
paskui tas Armijos Sekreto
rius buvo priverstas pasitrauk
ti isz savo vietos.

Prez. Eisenhoweris baisiai 
neapkentė Senatoriaus McCar
thy ir jo varda buvo iszbraukes 
isz savo svecziu knygos. Bet, 
iszgirdes apie jo mirti jis grei
tai laikrasztininkams inteike 
užuojautos laiszka nuo saves ir 
nuo savo žmonos. Net ir Eisen
howeris žino ta sena patarle: 
“Apie mirusius, arba sakyk ka 
gero, ar tylėk.” Eisenhoweris 
nutarė ka gera pasakyti.

Jo prieszai pamirszo savo 
ginezius ir visi iszreiszke savo 
užuojauta jo žmonai ir jųdvie
jų augintinei.

Vieliava virsz Senato kam- 
baru buvo tuoj aus nuleista ligi 
pusiau sztiebo.

Jo jauna žmona Jean buvo 
prie jo lovos, kai jis pasimirė.

Paskutini patepimą suteikė 
kapelionas, Komandorius Ga-1 
briel J. Naughton, apie puse 
valandos priesz jo mirti.

Senatorius McCarthy jau 
sirguliavo per keletą menesiu, 
bet tik penkios dienos priesz 
savo mirti jis atvažiavo in Lai
vyno ligonine, in Bethesda, 
Maryland.

Visi atsimena Senatorių Mc
Carthy kai jis dryso intarti 
Armijos Sekretorių Robert T. 
Stevens, ir kai jis per televizi
ja, su savo priparodinimais taip 
sumusze ta Armijos Sekretorių 
kad jis buvo priverstas pasi
traukti isz savo vietos.

Per rinkimus visi žinojo kad 
Prez. Eisenhoweris baisiai ne- 
apkenezia Sen. McCarthy, bet 
pasirodė kad jis buvo savo 
partijos priverstas ji remti ir

Senoje Jeruzalėje procesi
ja yra vedama Jeruzalės* Pa
triarcho Alberto Gori. Sar
gai su juo eina ir neszioja 
senoviszkas szobles. Szitoje 
procesijoje dalyvavo sveti

už ji stoti. Pasirodė kad Sena- Republikonai.
torius McCarthy buvo svarbes- Senato komisija kur daugu- 
nis asmuo ir intakingesnis po- ma nariu buvo Republikonai 
litikierius už pati Eisenhowe- norėjo patraukti Sen. McCar- 
ri. thy in teismą, bet isz to nieko

Kai Sen. McCarthy pradėjo neiszejo.
Komunistus gainioti, tai daug Daug augsztu politikierių ji

Senatorius Joseph McCarthy 

musu garbingu politiniu dantų 
tyrėjo ir daug augsztu karisz- 
ku gaivu nusirito.

Eisenhoweris .pasziepiamai 
pastebėjo kad McCarthy smir- 
duoliu jieszko. Bet Eisenhowe
ris turėjo savo tuos žodžius 
praryti, kai Sen. McCarthy in- 
tartas Ra-ph Zwicker buvo pa
keltas in Major Generolo vieta, 
nors jis buvo visiems žinomas 
Komunistas, vėliau buvo pri
verstas negarbingai isz vaisko 
pasitraukti. Ir tas pats buvo su 
Armijos Sekretorių, kuris sa
ke kad jis politiszkai pražudys 
Sen. McCarthy, o vėliau pats 
kaip žeme pardavės, nutilo ir 
pasitraukė.

Pirm to jis buvo susikirtes 
su Amerikos Sekretorių Dean 
Acheson ir su Gen. George C. 
Marshall; ir vėliau pasirodė 
kad ežia buvo Senatoriaus 
virszus ir teisybe.

Roosevelto žmona Elenora 
jam gero žodžio neturėjo. Bū
damas Republikonas, iszrodo, 
kad Demokratai ji geriau in- 
vertino negu jo partijos nariai,

mu krasztu Ambasadoriai 
ir Konsulai ir kiti augszti 
atstovai, Kryžiuocziu, Kni
ghts Templars atstovai teip- 
gi szitoje iszkilmingoje pro
cesijoje dalyvavo.

intare kad jis per daug lepino 
savo jauna advokata, Žydeli 
Roy Cohn, kuris buvo paimtas 
in vaiska, ir kad tas jo draugas 
Žydelis advokatas kaip ponas 
armijoje evvenn 
armijoje gyveno.

Vėliau pasirodė kad tas jau- 
I nas Žydelis galėjo dar ponisz- į 
kiau gyventi ir be savo drau
go, McCarthy pageltos, nes jis 
yra kelis sykius milijonierius. 
Tai kam ežia lyginti eilini ka
reivi su tokiu milijonieriumi. 
Gal mums nepatinka, bet ka 
ežia daryti, kam ežia pykti, 
kad jeigu szitas jaunas bago- 

’ ežius, gavės kelias dienas ato- j 
į stogu namo važiuoja ne trauki
niu, bet pasiszaukia savo ero- 
plana? Ir mes taip darytume 
jeigu tu doleriuku tiek turėtu
me.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BUVĘS DRAUGAS

Nuszove Buvusia 
Drauga

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Katherine Hawkins 
buvo tris sykius perszauta per 
peczius, savo namuose, ant 
Rodman uly., netoli nuo 16-tos 
uly. Ji pasimirė in Graduate 
ligonine.

Jos buvęs draugas, 24 metu 
amžiaus James Thompson, at
ėjo in policijos stoti ir polici- 
jantams prisipažino kad jis ja 
buvo nuszoves kai jiedu susi
barė.

Policijantai rado revolveri 
su kuriuo ji buvo nuszauta in 
Jamese Thompson namus.

Policijantai ji suėmė ir da
bar ji kaltina už žmogžudyste.

EISENHOWERIO 
DRAUGAS

Dave Beck; Unijos 
Vadas; Vagis; Žmonių

Isznaudotojas

, WASHINGTON, D. C. — 
Demokratu partijos pirminin
kas, Paul M. Butler sako .ir 
vieszai intaria, sakydamas kad 
Prezidento Eisenhowerio susi- 
I ueziuliavimas su Teamsters 
unijos bosu ir tos unijos nariu 
vagiu sutrukdė Senato komisi- j 
jos tardinimus priesz ta Dave 
Beck. 1

Butler sako kad jau beveik 
laikas Ponui Eisenhoweriui 
vieszai pasisakyti kur jis sto- i 
vi ir ka jis remia, ar Senato ko 
misija ar ta žmonių isznaudo- 
toja, vagi, Dave Beck.

Jis sako kad nuo to laiko ka
da Eisenhoweris instojo in Bal 
tnamus, jis pataikavo ir dabar 
pataikauja tam tos unijos bo
sui, Dave Beck. Jis teipgi sa
ko kad musu laikraszcziai bi
josi tikros teisybes apie ta Da
ve Beck paskelbti, nes jie žino 
kad jis yra Prezidento Eisen
howerio draugas.

Szito teamster’s unijos boso 
Dave Beck advokatas Arthur 
Condon, Balandžio septinta 
diena buvo pasakęs kad Leon
ard W. Hali, buvęs Republiko- 
nu partijos pirmininkas sten
giesi surinkti daug intakingu 
^RloRIu paremti Eisenhoweri 
per rinkimus, 1956 metuose. 
Leonard Hall užsigynė, bet ne
galėjo priparodinti kad tas ad
vokatas meluoja.

Butler teipgi priparodino 
kad devynios deszimts treczias 
nuoszimtis visos tos unijos in
takes randasi valdybos ranko
se ir kad valdyba visai nepaiso 
ka jie norėtu remti.

Kas prasidėjo kaipo tik vie
nos unijos tardinimas, gali pa- 
sirodinti kaipo augszcziausiu 
musu valdžios bosu ir vadu su
klydimas ar prasikaltimas

Kol kas Eisenhoweris nei žo
džio nevaptelia ir tyli. Bet ki
ti ima plepėti ir kalbėti.

Jeigu uniju bosai viena ran
ka laiko su musu valdžios va
dais, tai jau laikas ne tik tas 
unijos bet ir musu valdžia imti 
nagan ir visus tokius palszy- 
vus vadus iszszloti su kitomis 
szaslavomis. Kaip vienas ne
vertas būti unijos vadas, taip 
kitas nevertas būti musu krasz 
to vadas. Nes vado pareiga 
yra vesti, bet ne klaidinti ar su 
vedžioti.

Platinkit “Saule”

.— “Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agenru. 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!

40 RUSKIU ŽUVO

Belipdami In Mount
Everest Kaina

LONDON, ANGLIJA.— 
Anglijos laikraszcziai pasako
ja nepaprasta žinia apie kaip 
keturios deszimts Ruskiu pra
žuvo 1952 metuose, kai jie 
stengiesi inlipti in Mount Eve
rest virszune. Ta virszune 
Anglijos drąsus kalnu lipikai 
pasiekė 1953 metuose. Tu 
Anglu vadas buvo Sir John 
Hunt. Jis sako kad tai gali
mas daigtas kad tiek Ruskiu 
tenai pražuvo. .v

Varszavos laikrasztis ‘Szan- 
dar Mlcdych’ aprasze tu Rus
kiu lipimą in ta kaina. Tas lai- 
krasztis sako kad tie Ruskiai 
in ta kaina lipo sulyg Juozo 
Stalino insakymu, kad Rusija 
galėtu savo ‘Taikos Vieliava’ 
tenai iszkelti pirm negu Ang
lai suspės.

Vienas Lenkas tokiu kalnu 
lipikas, vardu Pawlowski sako 
kad tie Ruskiai pasiekė 26,400 
pėdu in ta kaina ir isz ten per 
radija pranesze kad jie tikėjo- į 
si in dvi dienas paskutines 
2,600 pėdas inlipti ir“ virszune 
pasiekti. Bet tai buvo paskuti
nes žinios isz tu drąsuoliu lipi
ku. Kiek spėjama, tai jie tenai 
ir žuvo kai daug žemes nuo tos 
virszunes paslydo ir juos nune- 
sze žemyn.

Gruodžio menesyje, 1952 me- 
tUOSO Rusai, su paistikejimu ir 
net su pasididžiavimu sake kad 
jie už trumpo laiko to kalno 
virszune pasieks.

Anglas Sir John Hunt sako 
kad kai jis su savo draugais in 
ta kaina tuo laiku lipo, jie bu
vo pamate eroplana virsz ju, 
kuris kelis sykius apsisuko, ro
dos ko nors jieszkodamas, ir 
paskui sau nulėkė Rusijos link.

Bet Szveicarijos kalnu lipi
kai sako kad vargiai tiek Rus
kiu toki augszti buvo pasiekė. 
Jie spėja kad kokie szeszi bu
vo taip augsztai inlipe in ta 
kaina, ir kad tik jie žuvo.

Szveicarai sako kad jie gerai 
žinojo ir ž no kad negalima in 
ta Everest kaina inlipti isz va
sarines puses, kur Ruskiai lipo. 
Už tai Anglai ir Amerikiecziai 
in ta kaina kopė, lipo isz sziau- 
rines puses.

Anglas Sir John Hunt sako 
kad jis 1954 metuose buvo nu
važiavęs in Maskva su prakal
bomis apie jo lipimą in ta kai
na, ir tenai keli Rusijos lipikai 
jam apie savo draugu nelaime 
pražuvima pranesze.

i

EROPLANAS
PASEKMINGAI

NUSILEIDO

73 Keleiviai Nesužeisti

PHILADELPHIA, PA. — 
Eastern Air Lines “Super G. 
Constellation” eroplanas su

Viską Girdi, Visko Klausosi

Szita. radijo maszina in 
ere plana kuriame nesiranda 
nei lakūnas, beskrisdama 
per padanges surenka visus 
visu pasikalbėjimus ant ra
dijo ir paskui viską atkar

Graikai Džiaugiasi

Cyprijos Graikai triuksz- 
mingai apvaikszczioja ir 
džiaugiasi savo Arkivysku
po Makarios iszlaisvinima, 
in Nicosia miestą. Czia Ang
lijos policijantai nepasek- 
mingai stengiasi tvarka pa
laikyti.

Arkivyskupas Makarios 

73 žmonėmis pasekmingai nu
sileido ant South Jhi’adelphia 
aeredromo, kai vienas jo inži- 
nu staigai užgeso ir sugedo.

Lakūnas, Kapitonas James 
LaVake, isz New York, pama
tęs kad vienas jo keturiu inži- 
nu sugedo ir užgeso, greitai pa
suko savo dideli eroplana in 
South Philadelphia aerodro
mą, pareikalavo pavelinimo 
greitai nusileisti, ir pasegmin- 
gai savo ta dideli eroplana pa- 
tupdino.

Kai tik jis pranesze kad jis ’ datirs

tuoju. Ji yra intaisyta in 
Wallops Island, Virginia. 
Radijas visa ta maszina val
do ant žemes ir padangėse 
nežiūrint kaip augsztai tas 
eroplanas pasikeltu.

buvo Anglijos valdžios su
laikytas ant Mahe salos in 
Seychelles salas. Jis sako 
kad jis dabar neužstos Cy
prijos Graiku kol Anglija ji 

~visiszkai paskelbs laisva ir 
pavėlins jam gryszti in Cy- 
prija. x 

nusileidžia, tai visi kiti eropla- 
nai buvo pastumti in szali kad 
tam ercplanui butu vietos ant 
viso aeredromo nusileisti, kur 
tik jo lakūnui patiks ar kur 
jis gales.

Daktarai, ambulansai, ug
niagesiai ir slauges greitai pri
buvo, bet, acziu Dievui, j u ne- 
bereikejo.

Visi keleiviai buvo pasiuns- 
ti in kitus eroplanus, nes tas 
eroplanas buvo iszbrauktas kol 
inžinieriai visa ji peržiuręs ir 

kas ten jam atsitiko.



“SAULE” MAHANOY CITY, PAL
tu amžiaus, už tai kad ji, po 
penkios deszimts szesziu že- 
nystvos metu negalėjo pakęsti 
savo vyro.

In Akron, Ohio Temple of 
Wisdom 'bažnytuže pranesztr 
kad ji buvo apvogta ant trijų; 
szimtu doleriu ir kad isz tos! 

/bažnyczios buvo iszncszta, pa-1 
vogta kozelnyczia, sakykla, l 
kuri yra pusantro szimto dole
riu verta.

In Kansas Uit v, Kansas, tri-j 
ju melu Tommy Hess buvo nu-J 
vesztas ipas daktaru, kai jis i 
nusilaužė koja. Daktaras jam' 
insakymiaii insake ka i jis turi į 

| tylėti kol Daktaras jam ta kojai 
surisz ir sutaisys. Vaikutis peri 
visa operacija tylėjo. Kai dak-j 
taras užbaigė savo darbu, tas 
vaikutis prabilo .ir pasiaiszki-1 
no: “Asz. ne ta, bet kita koja; 
•nusilaužiau.”

In Mount Vernon, Ohio vai-i 
stijos sznapso inspektorius. 
Dow Bronson Ayers, kuris ėjo 
per visus saliunus jieszkoda- 
mas pasigėrusia kostumeriu, 
buvo suareszt uotas už automo- 
biliaus vairiavima.kai jis buvo Į 
pasigėrės ir turėjo du szimtu I 
doleriu baudos užsimokėti.

Valdžia dalbar vėl yra palei
dus pinigus mažiems ■ biznie
riams .kad jie galėtu skolintis

Kas Girdėt
Unijų padėtis nebuvo tokia, 

bloga iper pastaruosius dvide
szimts metu kaip dabar randa
si. Ir vėl acziu Teamsters uni
jos (bosni, Dave Beck.

Ir kitu linijų vadams dalbar 
kiszkos dreba, nes eina, gandai 
kad ir keli kiti tokie vadai 
bus tos Senato komisijos pa
smaukti pasiaiszkinti.

Dave Beck yra prezidentas 
unijos kuri turi pusantro mili
jono nariu, kurie moka dau
giau kaip septynios deszimts. 
penkis tukstanczius doleriu 
duoklėmis ant metu in ta uni
ja. Tai aiszkus dalykas, trys 
szimtai dvideszimts tukstan- 
cziu doleriu pasivogti tai ma
žas dalykas. Ir, anot to Prezi
dento Dave Beck, darbininkai 
turėtu ta suprasti.

Jis pasiėmė $196,000 isz. savo 
unijos iždo pasistatyti keletą, 
paloviu sau. Ar jis dar kita. 
$85,000 pasiėmė savo skolas 
iszly ginti?

Jis dar daugiau pasiskolino, 
be jokio pavelinimo, ir, anot jo, 
paskui sugražino, 'bet be jokio 
nuoszimczio.

Ka mes pasakytume jeigu 
bankos prezidentas sau pasi
skolintu isz savo bankos tiek 
pinigu be tarybos žinios, be jo
kio pavelinimo ir be jokio pro
cento ?

In El Reno, Oklahoma, kalė
jimas paskelbė pardavima. pus 
antro tukstanezio svaru invai- 
riu tulsziu, kaip peiliu, pielu 
pieliecziu, raktu, spynų ir re
volveriu, kurie buvo atimti isz 
kaliniu.

Netoli nuo Kevil, Kentucky, 
griausmas ir žaibas trenke in 
Pono Harvey Tucker namus. 
Tas žaibas per skėlė jo lova, ap
degino jo- lovos paklodes, bet 
nesužeidė nei ji nei jo žmona, 
kuriedu per visa ta audra sal
džiai miegojo.

Paryžiuje, Karalaitis Alex
andre Douala-Manga-Bell, Ua- 
meroons deputaforius, atsipra- 
sze valdžios tarybos del savo 
audringos prakalbos, pasiaisz- 
kindamas kad jo sekretorius jo 
prakalba jam parasze ir kad jo 
sekretorius raszyba tokia pras
ta, kad jis negalėjo savo tos 
prakalbos susk ai t y t i.

. - • « . -
In Cedar Rapids, lo-wa, Gor

don Davis, suaresztuotas už 
girtuokliavimą, buvo. iszleistas 
isz k’alejimo- kai jo žmona-už
dėjo penkios deszimts doleriu 
kaucija už ji. Ji taip ji iszko- 
liojo ir iszlbare per tris miliu
tas po tam, kad jis sugryžo in 
teismo kambarus ir teisėjo- pa- 
prasze kad teisėjas sugražintu 
jo žmonai tuos -penkios de
szimts doleriu kaucijos ir kad 
jis Ji padėtu in kalėjimą del ra
mybes. Teisėjas sutiko, jo 
žiponai sugražino jos penkios 
deszimts doleriu ir jos vyra pa- 
tupdino in kalėjimą. Žmogelis 
eidamas in kalėjimą, isz. visos 
savo szirdias padekavojo tam 
teisėjui. (

In Janesville, Wisconsin 78 I 
įlietu amžiaus Ponia 'l’anini.i 
Rowley gavo divorsa nuo say 
vo vyro, Rd;ert Rowley, 7.0 m?-- 

isz 'banku ir kompanijų.

Mums, iszrodo kad Eisenlio-I 
weris neturėjo jokios tikros | 
priežasties suvaržinti ar su-! 
stabdinti tokias paskolas ma
žiems biznieriams. Bet visi meSį 
gerai žinome kad Eisenhoweris I 
yra dideliu biznierių ir kom
panija agentas, ir bendras 
draugais.

I ragvvennnas vra pabran-l. . 1ges apie treczia nuosznnti. Bet 
tai nėra reikalo nusigąsti; tai' 
mes pranaiszavome priesz Ka
lėdas.

t nijos dabar p rana.sz.au j ai ir Į 
grasina kad ne už ilgo jos pa
reikalaus keturių dienu darbo, 
sauvaite ir daugiau algos ir 
trumpesniu darbo dienu. Au-j 
tomobiliu darbininku unijos 
■bus pirmutines szita pareikala
vimu, iszkelti.

Automobiliu biznis: szioks, 
teks. Baisiai daug nauju auto-! 
mobiliu yra pargabenama, isz! 
kitu krasztu, ir daug žmonių Į 
juos perkasi. Tas musu auto-! 
mobiliu fabrikantams ne gerai.!

- - .

SKAITYKIT
^“SAULE”^ 

PLATINKI!!

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

Pypkes Durnai

Bus Paniekintas
Kas slėpdamas savo 
Paklydimus be malones 
Kitus niekina ir nubaudžia,
Tas ant sūdo Dievo, 
Bus paniekintas ir be 
Malones nubaustas.

^ *!**♦* ****************** *♦*■’***♦**♦*
SUGRYŽO :: ::

:: :: IN LAIKA
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

u'ž jusu rupesezius ir vargus, 
už jusu meile ir jauslu augini
mu. stiliaus? Viskas dingo, su 
vienu sykiu, nes tai buvo tik 
kambariai ant ledo statyti!

Kaip noringai atleistu savo 
sunui nusidėjimą jo priesz juos 
jeigu butu sugryžes namon jis, 
vienatinis ju kūdikis, del ku
rio. viską paszvenfe. Jis vienok 
iszkeliavo in nežinoma jiems 
kaipo ir jam paežiam nepažys
tama pasvieti, ne neatsisveiki
nęs juosius. Kas-gi. instengs 
ai|.raszytiė' skausmus ju szir- 
dies! Buvo dabar jau daug ne-

laimingesniais, negu priesz 
dvideszimts. metu, kada tai 
Dievas, nebuvo- ju apdovanojęs 
tumu šuneliu, kuris dabar vie
ton džiaugsmo, suteikia liud- 
ii-asti ir szird-gela. Tėvas neda- 
turejo to baisaus szirdies 
skausmo ir rupesties, • nes iii 
melus vėliau iszkeliavo ir jis, 
bet da. in tolimesne szali, nes 
net in kita svietą.

Žmona jo, o motina Rudolfo 
dabar pasiliko visiszka nasz- 
iaile, vienu-viena. ant szios asz- 
ariTpakailnes, be jokio džiaugs
mo, be smogesio, o net ir be 
vaistu gyvenimui reikalingu. 
Viską, mat atidavė sunui, nuo 
kurio atsimokėjo jiems iszfiiža
dėjimu atsimokėjo, tuonii kad 
leva- in kapus, priesz laik instu- 
me, o motina varguose skestan- 
czia paliko.

Dora moteris, vienok nesiel- 
vartavo, nerugojo ant Dievo. 
NeSaike netekus sūnaus ir vy
ro: “To jau perdaug Vieszpa- 
tie, to jau nedaturesiu,” kai]), 
rasi, pasakytu neviena moteris 
esant pauasziam padėjimo. Ka- 
lisziene, jieszkojo suraminimo 
ir smogesio Dievuje, bažny- 
cz i oje ir maldoje, kaipo tikra 
kriksz'czione, ir kaipo tokia be 
murmėjimo, o su noru ir nusi
žeminimu -priėmė sunku kry
žių. nuo Vieszpatios savo, ir 
prasze Ano idaint suteiktu jai. 
kantrybes ir pajiegu idant po 
ta sunkenybia neiparkluptu. 
M eldest kasdien prie Dievo, 
idant Anas susimylėtu ant jos 
sūnaus, ir sugražintu, kaipo 
Visagalis, per savo malone, ji 
ant doros kelio.

Dievas jau iszdalies iszklau- 
se jos maldų,-nes tikrai suteikė 
jai kantrybe, suteikė pajiegas, 
kad dora žmona beveik ne ne
jauto sunkenybes to kryžiaus, 
koki ant jos pecziu Vieszipats 
uždėjo. Nors buvo- jau pagyve
nusi nioteriszke, turėdama ra
mybe duszios ir sanžines, dar
bavosi ir maitino pati save, 
gindamasi nuo vargo. Nežudo, 
teiipgi vilties Dievuję kad ir 
ant na praszyma jos Vieszpals 
Dievas iszklausis- ir inkveps in 
jos su nu szventa dvasia-, sugra- 
žis ji ant doros kelio, kad jis 
kad nors sugryž da. prie jos, o 
ji gailos nuvargusia savo galva 
bent mirsztant paguldyt ant jo 
krutinės, ir ramiai ant amžių 
prieglobstij sunaus užmigti. 
Ar-gi vėl neapsiriks savo vil
tyje, ar-gi pagijusi žaizda szir
dies. lures vėl kada atsinaujini 
ir vela kens dideli skausmai, ar 
jos pranaszavimas iszsipildys ?

— TOLI AUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas Įsi 
szito Katalogo 

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszyrnas, didele 
neva 104 tmslnniu. 56e
No !U' PrnKriKPti medin

gas kriminali szkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszkn 
užlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liąžuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trump.i pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalom 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, G2 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Aut neinu 
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., 20v

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

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

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

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

JNo.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.l42—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. GI 
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.l4G—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios NaktL 
62 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. GI 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.

Skaitykit “Saule”

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, ŽvaigŽ 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Arži uolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapin35c.

No. 166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikinusias Kabalas 
arba atidengimas Paslapczin 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25o.

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

180^—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.l96-—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No J 97—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
raislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

No.1.98—.Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

*
Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮĘ-rU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanay Pau, - U. M. A

rana.sz.au


“SAULE “ MAHANOY CITY, PA.

Sugryžo In Laika
pRA N AS K a 1 i sz i s, bu dam a s 

neturtingo tėvo sūnūs, ne
galėjo atsiekti augsztesnio 
mokslo, nors ne lik jis pats, bei 
ir levas labai to troszko, bet 
iszteklius, nedaleidinejo Prau 
nui eit tolesniai mokslą. Pri
verstas buvo pamest ji, iri 
jieszkotis sau vietos duodan- 
czios pragyvenimą ir sziokia, | 
tokia nauda. Rado ja kancėle-1 
rijoje tūlo provininko. Dirbda-j 
mas kaipo raszl minkąs advo-1 
bato, Praams teip jau tobulino-Į 
si -kas ir didino jo nauda šutei-1 
kiama jam locno proto. Už sa- 
vo/darba aplaikiliedavo vienok į 
menka užmokesti, bet darbszusl 
Pranas pasi'kakdindavo ir ta ir 
nejieszkojo naudingesnes vie
tos idant neprarasti ir tos pa
ežius. Su laiku pasiliko- kauce- 
listu, bet a.ugsztesnes stoties 
jau nesi)ikejo suvis, kadangi jo 
karijera baigėsi ten, kur atsie
kusiu augsztesni mokslą tik 
prasideda.

Pranas gyveno vargingai, o 
bet jautėsi visai laimingu ir 
užganėdintu.

Bet kaij) stebėtinai ?ant szios 
musu pasaulės su ta laime ir 
pasikakd inimu! Visi žmones 
Irokszta ir pageidauja laimes, 
visi jieszko jos, visi veržėsi 
prie jos, o vienok kaip mažai 
žmonių yra laimingu, kaip ma
žai atranda, laime, kaip mažai 
ji turi savo numylėtiniu? Ka- 
me-gi ežia kalte, kas nedalei- 
džia atsiekt tu troszkimu? Gal 
žmogus užyydus? Turtingi j 
žmones, jog viską, ko lik užsi-1 
mano, gali turėti, jiems viskas 
yra atsiekia,imi, todėl gal tik iri 
jie vieni esti numylėtiniais 
laimėms. Ne! Ir didž-lureziai, 
nors pinigas jiems viską sutei
kia, viską už ji gali ingyti, bet 
laimes už pinigą nenupirko ir 
nenupirks niekas! Taigi ir 
jiems laime ingyti yra suvis 
nelengviau už kožna beturtei i. 
Žmones neturtėliai su pavydu 
žiuri in turtingus, kad anie ga
li naudotis invairiais smagu - 
mynais gyvenimo, gyvena pui
kiuose kambariuose su visom 
patinkamybemis, Jpiotnet jie 
varguosia skėsta-, gyvena p ras- j 
losią grinczialesia, nekarta tur 
kęst badu ir szalti, sunkiai kas
dien dirbti ant kąsnio duonos. 
Bet lik žmones užvydus pana- 
sziai kalba, ir skundžiasi ant 
savo sunkenybių gyvenimo, 
nes jie trokszta. lik turtu ir už- 
vydi anų kitiems; tokie žmo
nes niekad laimingais būti ne

- B - CELA'va 
Iarba pradžia į 

SKAITYMO
...ir... ;i 

RASZYMO ;! 
64 pus. Did. 5x7 col. ;! 

Dabar Po 25c. :■ 
Saule Publishing Co.,

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

begali ir laimes neingyja, nes 
jie jos jieszko ten kur jos- su
vis nebeyra jieszko laimes ne
žinodami -kad laimes lik yra 
Dievuje ir juose paežiuose, jog 
pridera, tik praszailinti visas 
tais užtvaras kurios'žmogų at
skyri nėjo nuo Dievo,' ir jau 
žmogus laimingas ir užganė
dintas, bet kol stoves tar]i žmo
gaus ir Dievo nevidonas žmo
gaus “ užvydejimas” ir kitos 
kiauros nuodėmės, pikti pagei
dimai, žmogus laimingu nieka
dos nesijaus kad ir aukse ir

Nedolioj, dvylikta, diena, 
Gegužio,

Pripuola: “Motinos Diena”. 
Ta. diena, iszkilmingtii 

apvaikszczioti,
I r pagerbt i visas mot inas. 

Toje tai dienoje rengiama
I s zk i 1 m i n go s pam a 1 d o s 

bažnyeziose, 
Skiriamos ypatingai motinu 

pagerbimiu. •
Atsiminkite kad j u su

1 motina,
Jeigu da yra gyva, 
Da vis turi panystes 

jausla szirdyje, 
Ir to reikalauja nuo 

savo vaiku.
Laikas nuo laiko

Aipdovanokite savo motinai 
Su naudingom dovanėlėms, 

Nes už tai bus dėkinga, 
s Ir supras kad apie ja 

neužmirszote.
Raszykie tankiai pas ja 
Ir atlankykite ja kada.

galima.
Stengiate ūžia i ky t jos 

jauny st a, 
Prigelbekite jai paroduose, 

Ir rūpinkite apie jos 
sveikata ir būvi.

Jeigu ji jau yra per 
silpna, 

Ant vedinio gaspadorystes 
namuose, 

Tai nodudkite jai to 
suprasti, 

Nes mot ina yra tosios
nuomones, 

Nors ir sena, kad be jos, 
Nieko negalima, padaryti. 
Jeigu jai duosi ta suprast, 
Tai jausis kad jau ne yra 

Reikalinga ant svieto.
Duokite jai pirmybe už 

Tavo pasisekimus biznyje, 
ar darbe.

Duokite jai pinigu ant mažu 
ipareikalimus,

Neduokite jai praszyt keliu 
centu kaip ubagei/ 

Patys supraskite ta.
Prie stalo sodyk motina 

Ant pirmos vietos, 
O ne prie pecziaus, 

Kaip tai tankiai duodasi 
matyt, 

Guodokite savo motina 
ligi smert, 

Melskite už jos duszia, 
Nes ji tau gyvasti davė, 

Ir už jus kentėjo!

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS
; V . . MALDA . . .

; Viesz. Jėzaus ir 
: Motinos Szvėncz.

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.

turtuose skėstu, visuose sma- 
gumynuose gyvenimo- pluko!u, 
kadangi:

Ne auksas daro laimingu,
O vien teisingumas,
Tik tokiu jau daro žmogų, 
Jo duszios ramumas.
Žmogus nedelto sutvertas 
Kad jam smagumynai, 
Szios pasaulės laime, turtas 
Ingyt duotus lengvai.
Taigi žmones pats save’ da

ro nelaimingais, per savo užvy- 
dejima ir pageidimus, Įtiekda
mi savo likimą, ir gyvenimą, 
rugodami ant Dievo, kad Jis 
nelaimina jiems. Tokie žmo
nes pikt-žodžiauja Dievui ir 
negali viltiesi nuo Jo palaimos, 
kadangi tik žmogui doram ir 
darbsziam Dievas laimina ir 
suteikia laim.se.

Pranas Kaliszis jautėsi lai
mingu tikrai, nors buvo ir ne
turtingu, kadangi buvo teisin
gu, visuomet su gryna saižinia, 
be pikiu troszkavumu ir pagei
dimu, be uižvydejimo, dabar 
guodojo i r be jo niekad nebuvo 
negu szventomis dienomis, ka
dai lankosi in bažnyczia ir ten 
pridereneziai Dievui garbe ati- 
davinedavo, arba dekavojo 
Aliam už suteikiama jam svei
kata ir ramybia duszios, laime. 
Dievas doro vaikinio neaplei
do, kadangi apdovanojo lai
mingu gyvenimu. Doras Pra
nas apsivedė su numylėta dora 
mergina, turtinga ne materia
li szka i, o dvassizkai, todėl juo- 
dvieju savitarpinis gyvenimas 
buvo sakius abem ir smagus, 
kadangi visuomet sanjaute, 
abudu darbavosi del savitarpi
nio labo, niekad nesiginezijo, 
kadangi vienas kita tikrai my
lėjo, paguodoje,* trumpai sa
kant,-buvo laimingais visoje 
prasmėje’ to žodžio, tarytum 
pats Dievas tarpe ju gyveno. 
Nieko netroszko, nieko nepar- 
geidavo, apart, vieno daigto, 
kuomi buvo “vaikai.” To tik 
džiaugsmo jiems Djevas atsa
kinėjo per kelis metus, bet ant 
galo ir tas j u doras troszkimas 
iszsipilde, ir jau utrbut, neras
tum ant pasaulės laimingesnių 
žmonių, laimingesnio tėvo ir 
motinos, už juosius. Dabar ju 
laimei jau nieko nepristoko.

Rodosi dabar kad nauja gy
vybe pribuvo' in tyku sulyg 
sziol nameli Kalisziu; abudu 
dabar su padvigubintu noru 
dirbo, idant užtikrinti savo nu
mylėtam. vaikeliui laiminga at
eiti; kūdikis augo gražiai ir 
linksmai būdamas jausliausioj 
apgloboj savo gimdytoju. Da
bar gyvenimas ju jiems pa
tiems buvo vertesniu, kadangi 
jau ne tik a*pie savo gyvenimo 
reikalus reikėjo maustyti bet 
ir alpie ateiti savo sūnelio, ku
ris dabar buvo tikru jungtuvu 
laimingo’ Kalisziaus su jo žmo
na, buvo vienu juo-dvieju tiks

lu del kurio rūpestingai san- 
darbavosi, nes sunelije savo 
jau mate garbe, pasigerejima 
ir ramsti savo ateitije.

Tarpstant vaikui, didinosi ir 
rupest i ng um as gi md y toj 11.
Troszko mat abudu, idant sa
vo Rudolfui užtikrinti laimin
ga ateiti: troszko duoti jam 
kuogeriausia mokslą, gera isz- 
a u gini m a, idant butu naudin
gais draugijai žmonių ir nerei
kalautu piktai minėti savo 
gimdytojus. Vaikas gražiai ir 
sveikas augo jauslioj apglobo- 
je tevO' ir motinos, kurie linkė
jo1 sau visokio svagumo atsaky
ti; kad tik ju vienturtis . ama 
turėtu dabar ir ateityje, idant 
laimingu butu ir ant nieko ne
pasiskųstų. Buvo tvirtais jog 
viskas tas, ka dabar paszves 
labui savo vienturezio šunelio, 
gausiai jiems atsimokės ateiti
je, jog visi tie grudai kuinuos 
sėjo in jauna duszia. vaiko, at- 
nesz gerus vaisius. O kaipgi di
delei džiaugėsi geri tėvai 
maustant apie ateiti, kurioje 
mate savo Rudolfą kaip guodo- 
jama žmonių mokinta vyra, ar
ba kaipo augszta. virszininka 
kaip-gi viiiojosi laimingais bu
siant u t ome t kada be jokiu m- 
peszcžiu, o ramiai gyves prie 
savo gero snnaus.

Bet ant savo nelaimes perve- 
lai persitikrino, jog likimas 
prieszingai norams žmogaus 
valdo juomi; persitikrino, kad 
niekad beveik teip nebūna 
kaip žmogus nori ir vilisi. Lai
mingumas žmogaus taip kaip 
lyg stiklas, kuris mm biski 
smaiikesnio smūgio pribyra in 
szmotelius ir jau jo nėra! Neži
nojo laimingi gimdytojai, jog 
ir ju laimingumas teij>pat ke
tino' netrukus pabirti.

Pirkite U. S. Bonus Pirkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus

IT’S
MINUTE MAN

MONTH
Two Americans who are celebrating Minute Man Month. Pretty typical citizens— 

maybe just like you or your next door neighbor—who started investing in 
America’s future in 1941. How about you? What they did you can do, too.

Start planning for your future with United States Savings Bonds.

"Back in May, 1941, my wife and 1 were just starting 
out. Money was pretty hard to come by, but we tried in 
our small way to help our country through Defense Bonds. 
Then war came and I was drafted. Since we were a 
family’ now, each month I had a little bit of my pay 
salted away in War Bonds for the future. When the war 
tnded, a friend and I opened a service station. And 
those Bonds we’d been saving helped buy our first house. 
My tWar Bonds were changed to Savings Bonds, but to 
me they still spelled 'future’ and I started right in having 
a certain amount taken out of my pay check each month. 
Kind of figured here was a good way to make sure my 
kids get to college. And they’ll graduate, too—because of 
U. S. Savings Bonds.”

THE MINUTE MAN, SYMBOL OF A GREAT AMERICAN THRIFT HABIT—

THE U. S. SAVINGS BONDS PROGRAM —SINCE 1941

The U. S. Government does not pay for this advertisement. The Treasury Department thaitfis, 
far their patriotic donation, the Advertising Council and

“It’s easy for me to recall May, 1941, 
for that was the time I finally per
suaded my husband to start thinking 
about our retirement. Defense Bonds 
seemed to just fit the bill. They 
helped our country and they helped 
us. During the war we kept building 
our 'Florida Bonus’ with War Bonds. 
Actually the Payroll Savings Plan 
made it easy. We never missed the 
money and finally two years ago we 
retired to sunny Florida. Now we’re 
having the time 1 f our lives just play 
ing with our gra idchildren.” «

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

Rudolfas aplaike gera isža.u- 
ginima nuo savo- gimdytoju; 
nebuvo, kas. tiesa, didelia mei
lia gimdytoju, labai isztvirkin- 
tas bet gudrus vaikas tuoj pa- 
temijo akla meilia gimdytoju 
prie jo ir nusprendė naudotis 
isz jos, kadangi buvęs tvirtu 
jog tėvai del jo viską padarys, 
gali reikalaut nuo ju ko tik už
simanys.

Lankėsi jau in mokykla ir 
mokinosi gerai kuomi sid ei ki
liojo gimdytojams teip jau ne- 
možo džiaugsma. Baigės viena 
tėvas leido in kita; Rudolfas 
kad buvo pajieglus mokinti
nis ženge moksle placziais 
žingsniais, pirmi n, o tėvas rūpi
nosi isz viso' pasistengimo, 
idant snnaus moksle nesuture- 
ti, o prigelbet jam atsiekt aug*- 
sztiii mokslą. Rudolfas su pa
baiga asztuoniolikto meto bai
gė jau gimnazija, iszdave gerai 
egzaminą in universitetą.. Su
prasdamas, jog tėvui jo moki- 
nimasis daro nemaža sunkuma, 
kada.ngi isžteklius nedidelis ir 
kasztai mokslo jo nemaži, pasi
rūpino' sau daiiiba, atneszauti 
szioki-toki pelną bent ant pra
gyvenimo'. Sztai gavosi už pa- 
gelbininka kancelerijoj nota- 
rijuszo', kame dirbo tik po ke
lias valandas ant dienos kas 
jam suvis nesuteikinejo sunke
nybes ejime tolesniai mokslo.

Bet dabar Rudolfas suėjo in 
draugyste su jaunuomene, lan- 
kanrzia universitetą. Sunns 
didžtureziu pripratę prie palai- 
dunystes, kokius Rudolfas pri
ėmė sau už draugus pripratino 
ir ji prie to. Dabar ir Rudolfas 
pradėjo vesti panaszu aniems 
gyvenimą; pradėjo gerti, kazy- 
rU'Ot ir smagumynai tokio gy
venimo atgrasino ji nuo moks
lo. Iszmetinejima sanžines ko 

datyrinejo jis kartais atstumi- 
nedavO’ nuo jo iszjuokinejimai 
sėbru kaipo ir naujos prama
nytos žaisi ės. ir liustavimai. 
Aipie tėvus pradėjo pamirszti.

Tėvai patyrė per žmones 
apie gyvenimai sayo' snnaus, isz 
prdžiu net tikėt žmonių pa
sakom nenorėjo, 'bet ant nelai
mes persitikrino, jog apsiriko 
savo vilti j, jog tikrai taip yra, 
jog vieton visu didžiausios lai
mes vieton linksmybių, aszaras 
liudnas.1 i.

St(uigesi visa, savo galia pa
taisyti da savo kūdiki, bet bu
vo veltui, kadangi pasitaisyti 
Rudolfui, nors ir norėjo jis to, 
nedaleidinejo' piktai drauguve, 
o godus gadbes jaunikaitis, gė
dydamasis nusižeminimo bri
do tolyn ir nupuolinejo dorisz- 
kai kas-kart žemyn.

Tokis liustaunas, nors ir ne
laimingas, gyvenimas Rudolfo, 
reikalavo didelio isztekliaus, o 
ko jis neturėjo; nuo tėvo pa- 
szelpos praszyti nedrysO', idant 
vengt gėdos ir pažeminimo 
draugu Rudolfas nutarė gelbė
tis pats savo galia.

Nelaimingi gimdytojai su
laukė iszgirst apie savo sunu 
tokia žinia, kokios neduok Die
ve, sulaukt iszgirst niekam isz- 
gimdytoj’u apie savo kūdiki. 
Szitai Rudolfas vis da būda
mas rasztininku notarijuszo, 
palpilde, staeziai pasakius, va^ 
gyste; neeesant notairijuszui, 
priemes vardan anuo apie tūk
stanti guldenu. Norėjo isz tu 
pinigu pasisavint, tik tris-de- 
szimts guldenu, kaipo būtinai 
reikalingus del užmokėjimo 
skolos, manydamas kad tuos 
trisdeszim.ts guldenu, galės su
gražinti trumpam laike, kad 
nieks apie tai net nežinos. Pa
ėmė trisdeszimts, bot to mažai

Mahanoy City Lietuviai 
Balsuokite už

John A. Malinowski
ANT CHIEF BURGESS

Praszo Jusu Balso ir Paramos!
Szirdingai Acziu!

Rinkimai pripuola Utarninke 
Gegužio (May) 21-ma diena.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaū J i

160 'Puslapiu <!
8 col. ilgio, 5^ coL plocido J j 
Iszaiszkma sapna ir kaa 
ateitoje stosis. Su priedu j 
planatu ir visokiu burtu. Ji 
Knyga in minksztos po- Ji 
pieros virszelinose. :: ::

Pinigai reikia siusti su ' j 
užsakymu: !•

Tiktai,. . . $1.00 j
Saule Publishing Co., /Mahanoy City, Pa.,U.S.A. /

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad ne vilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinimą 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

jam buvo, lodei da nesugrąži
nęs tu, paėmė visa szimta. *Aipie 
sugrąžinimą ir patemint ne
buvo jam galima, nes kur juos 
paimti? Teisybe, įgalima da 
jam buvo atitaisyti viską, su- 
gryžti ant doro kelio, bet iszdi- 
dyste-jo nedaleidinejo jam nu- 
sižemint iszjpažint savo* kalte ir 
praszyti dovanojimo', ka rasi, 
ir butu gavės nuo salvo duon
davio nes tai buvo žmogus ge
ras ir inlaidus, Rudolfas jau 
ipertoli. buvo nuejas negeru ke
liu, todėl sugryžt jam ant gero 
kelio jau buvo' sunku., Teip 
praėjo keturios sanvaites lai
ko kuriame Rudolfas neturėjo 
ramybes, ne diena, nei nakti
mis. Lauke kasdien pargryž- 
tant notarijuszo, o tada kas 
bus? Kada pareikalaus nuo jo 
pinigu. Rudolfas sielvartavo, 
nes mate save jau netolimoj at
eitije esanti kalėjime, surakin
ta geležiniais saitais,, kaipo va
gi ir piktadari, ar gales ta ge- . 
da daturet? Jis Rudolfas! Ne, 
niekados! Geriau numirti ne
gu matyit szandus ir iszjuoki- 
mus visu savo draugu ir pa- 
žinstamuju. Nutarė gelbėtis 
nuo tos gėdos. Laikas slpire, ne
galima buvo ne valandos lauk
ti, nes negalėjo žinot valandos 
pargryžimo notarijuszo. Be at
sisveikinimo jaunas jaunikai
tis, niekam apie tai nežinant, 
iszkeliavo in tolima szali, už
mari je esancziai; in Amerika!

'Nelaimingi gimdytojai! Ka- 
me-gi dabar jus viltis, jusu lai
minga ateitis, kur atmokestis

(Tasa Ant 2 puslapio).

laim.se
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Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN

NARSI ŽYDU 
TAUTA IR JU

KARIUOMENE

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.
Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 

gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Ameinka ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus S.urius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Juozapo ir Szv. Domicėlė, o 
Tautiszka Vardine: Dainora.'. 
Ir ta diena: Buvęs Amerikos 
Prezidentas Harry Trumaitas, 
bus septynios desziints trijų 
metu amžiaus. Jis inrenge di
dinga knygine savo atmineziai 
in Independence-, 'Missouri.

— Ketverge pripuola Szv. 
Szv. Grigaiio, Naz., o Tautisz
ka Vardine: Sytis. Taipgi ta 
diena: 1956 metuose Leitenan
tas Komendorius Byrd pa sieke 
pasaulio žiemini aszigali; 1863 
m., Amerikietis Generolas St
onewall Jackson buvo nužu- 
dintas; 1880m., garsus Anglas 
raszytojas James M. Barrie, 
kuris Ibuvo Szkotas, jis yra pa-- 
stebejas: Kiekvienas .'žmogus, 
kuris pasiekė turto- ar pragar- 
sejime virszunos, vis giriasi, 
kad'visa garbe vien tik jam 
vienam priguli.

—■ Petnyczioj pripuola Szv. 
Antonimo, o Tautiszka Vardi
ne: Igauja. Ir ta diena: 1950 
metuose dvideszimts seiptyniu 
valstijų geležinkeliu darbini li
kai- susistraikavo; 1940 m., Sir 
Winston Churcliillis stojo in 
Neville Chamberlain vieta kai
po Anglijos Premiras; 1780m.., 
primutinis geležinkelis buvo 
pastatytas, kuris sieke nuo 
viena musu kraszto kranto- ligi 
kitam. Paskutine auksini vi
nį buvo inkalta Promotory, 
Utah; 1895m., paminklas buvo 
pastatytas Pirmo Prezidento 
Jurgio Vaszingtono motinai, 
Mary D. Washington. Tai 'bu
vo pirmutinis paminklas pa
statytas motore i Amerikoje; 
1871m., karas tarp Prancūzijos 
ir Prūsijos užsibaigė su Frank
furt taika.

Girardville, Pa.—
Andrejus Straszinskas, kuris 
gydėsi in Hamburg ligonini te, 
numirė pareita Sulbatos ryta 7 
•valanda. Velionis gyveno pas 
savo seserieno, Ona Morris, 212 
N. Second uly. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Gilbertona, po tam 
apsigyveno Girardvilleje. Bu
vo angį i akas i s ir paskutini 
karta dirbo Hammond kasyk
lose. Nevedąs. Paliko- seserį 
Ona Labusiene isz Harrison, N. 
J., taipgi keletą brolienių ir se
serėnu. Prigulėjo prie Szv. 
Vincento para.] > i jos.

Shenandoah, Pa.—
Sulbatos vakara kas tokia, pa
dėjo dinamito po buvusiu Le
high Valley stoties prie East 
Centre uly. Dinamitas suspro
gę, padarydama ,bliedies ant 
keletą szimtu doleriu. Policija 
tyrinėja, atsitikima. j

Dubois, Pa. —
Senas miesto gyventojas Jonas 
J. Rakauskas 77 metu amžiaus, 
nuo 215 South Avė., kur jis sir
go per tris sanvaįtes, pasimirė 
pareita Ketverga in Dubois li
gonbute. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika 1901 
m., in miestą Shenandoah, Pa., 
o apie penkis deszimts penki 
metai atgal apsigyveno in Du
bois kur jis užsidėjo saliu.ua 
bizui, po tam užsidėjo groseri 
sztora, o keletą metu atgal isz 
priežasties senatvės prasiszali- 
no nuo biznio. Paliko septynis 
sūnus: Kunigą Kazimiera, isz 
New Philadelphia, Pa., Joną, 
Hartford, Conn., Vinca, Rhode 
Island, Pranciszku, Pittsburgh 
Daktara. Bernarda., Leonarda, 
ir Jurgi visi isz Dubois. Dvi. 
dukterys: Helena, pati Joseph 
Fusco, Reynoldsville ir N. 
Mitskievieziene, isz Dubois. 
Taipgi sesere Rože, pati Dube
nio, Rochester, N. ¥., ir broli. 
Juozo Lietuvoje. Laidotuves 
invyko pareįta sanivaite Pane- 
delyje su apiegomis in Szv. 
Juozapo bažnyczioje ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

'•’♦♦X**X**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z**Z****

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Nuo senei mes ir kitu tauty
bių žmones, abelnai Žydus in- 
vairiomis progomis pasziepda- 
vom ir prie to dar vadindavom 
bailiais. Gal ir buvo dalinai tei
singas primetimas, nes jie bū
davo ganėtinai nuolaidus. Bet 
ne dabar. Nuo Gegužes mene
sio 14, 1948 m., kuomet ju ma
ža tėvynė Izraelis tik su 600,- 
000 gyventoju paskelbė Nepri
klausomybe ir pasaulio tautos 
nepoilgio pripažino kaipo at
skira valstybe, jie Žydai nebe- 
ibailiai. Ta aiszkiai mato visas 
pasaulis. Žydu maža valstybėlė 
su mažiuke kariuomene, ap
supta ir nuolat užpuldinėjama 
piktoziausiu skaitlingu kaimy
nu Arabu, nenusigąstą, nepasi
duoda ir pasirengus žūtbūtinei 
kovai gint savo tėvynė iki pas
kutinio Žydelio. Už ta juju 
narsumą, karinguma, viso pa
saulio tautos gerbia, bet'kartu 
ir perspėja, kad Izraelio skait
lingu prieszu pasėjo yra ir ga
linga Komunistine Rusija; su 
kurios ginklais gali but užimta 
visa Žydu tėvynė, ir jos gyven
tojai butu iszžudyti ir gyvieji 
iszvežti in tolima Sibirą. To1- 
kiam sziandleniniam gresian- 
cziam dideliam pavojui esant, 
Žydai neibega isz savo tėvynės 
(kailp Lietuviai isz Lietuvos), 
bet dar daugiau ir daugiau se
ni ir jauni isz visur atvyksta, 

, ka paskutines skaitlines rodo, 
viso Izraelio gyventoju skai- 
czi us p a si d v i g ulb i n o. Žy d u
tautos vadai supranta! kad gal 
jie neatsilaikis priešą galingus 
prieszus ir gal ju tėvynė bus 
pavergta. Bet dabar rengda
mies mirtinon kovon, jie nenu
stoja. gvoltu szaukesi in pasau
lio žmoniszkumo teisingumą, 
gelbėti nuo sziandieninio di
džiausio žmonijos <nrios,zn tižiausio žmonijos prieszo, tai 
yra Komunizmo. Suprantama 
kad ju gvolto szauksfnas nebus 
ateieziai užmirsztas nors ir tė
vynė žutu. Vis vien jie stipriai 
tiki ir permato, kad po dideles 
ir neiszvengiamos kares au
dros, ateis laikas, kad ju tė
vynė vėl bus laisva ir nepri
klausoma.

kės bejėgius Lietuvius karei- ‘ 
vius, kuriems pavadinimas tin- ; 
ka “tas laisves nevertas kas | 
negina jos”, isztrcme in Sibirą 
kankinimams ir mireziai. Rei- ; 
kejo nors mažiuku pasiprieszi- 
ninia. parodyti. Toks; Lietuvos 
žiopliszkas, bailiszkas pasielgi
mas ir Amerikos Lietuvius 
skaudžiai sudrebino. Keliu de- 
szimtu metu rūpestis, nasži 
veikla, duosnumas ir Lietuvos 
žmonių, musu broliu ir .sesių 
laisve pateko in prieszo žiauras 
rankas. Dabar tie pabėgėliai, 
medaliuoti generolai, ežia atsi- 
peikeje, musu akiu apduminui, 
jie raszo ir skleidžia ju para- 
szytas knygas apie Lietuvos 
narsia kariuomene ir jos “ne
palaužiamus ’ ’ generolus. Be
reikalingas .Lietuviai užtike- 
jom Lietuvos kariuomenes va
dui Brig. ^Generolui Stasio 
Rasztikio isz Kovo men. 23 d., 
.1939 m., padavadijimui, atsi- 
szaukimui in Lietuvos karius, 
sziais žodžiais:

“ Kariuomene visada buvo ir 
yra. bene patriotiszkiausis jun
ginys visame tautos kūne. Tau
tos nepriklausomybes gyveni
mas yra. musu svarbiausias už
davinys, todėl, kada ateis rei
kalas ginti nepriklausomybe, 
musu, tarpe neatsiras ne vieno, 
kuriam kiltu, bet kokiu, abejo
nių del tokio uždavinio reika
lingumo-. Mes gerai žinome, 
kad nepriklausomybe yra 
brangiausias tautos turtas, ku
ris turi būti ginamas visomis 
priemonėmis, T. Y. ir ginklu. 
Szioj kovoj geriau yra garbin
gai žūti ar net ta garbinga ko
va priesz stpresni pralaimėti, 

■ bet tik begediszkai nepasiduo
ti. Kodėl? Todėl kad tokioj 

1 kovoje pralietas kraujas bus 
1 naszi dirva, isz kurios iszauge 

naujos jėgos ir nauji gineziai 
kovoje už savo tautos laisve ir 
iTepriklausomybe. Sztai, ko-

- del mes neabejojame del savo 
nepriklausomybes ir nebijome 
vieszai ir atvirai pasakyti, kad

- jei pavojus liestu dalbartines 
1 musu žemes, o tuo paežiu ir

musu tėvynės nepriklausomy
be, tai mes ju be kovos jokiu

1 budu neatiduosime.”
(pa.sira.szo) Stasys Rasztikis, 

Lietuvos Kariuomenes Vadas,
—Nukentėjos.

1918 m., atgimusi, prasigy
venusi ir per 22 metus sustip
rėjusi Lietuva, su galinga ka
riuomene, ibuvo tris kartus di
desne plotu ir žmonmeis už Iz
raeli. Bet kai atėjo Lietuvai di
desnis pavojus ir reikėjo ginti 
jos rubežiu nuo prieszo užpuo
limo, tai Lietuvos Prezidentai 
‘1 nepalaužiamos” kariuome
nes generolai su daug meda
liais, skubiai pabėgo in uižrube- 
ži. Kiti mažesni in miszkus, o 
dar kiti gal po lova pasislėpė. 
Tėvynės ginimui jokio karin
go pasiprieszinimo neparodė. 
Pasaulis nustebo tokio Lietuvos 
kariuomenes isztižimu. Nepri
silaikė nei pasaulio žmoniszku- 
mo tradicijos, sakysim: plau- 
kianttis laivas netikėtai skės
ta, laivo kapitonas neibega pir
mas nuo laivo ,bet tvarko ko- 
daugiausia žmonių iszgelbejus 
ir net begelbedamas kartais 
pats žūsta. Bet su Lietuvos po
nais kapitonais, generolais vi
sai kitaip atsitiko, jie tik savo 
iszgelbejo. Prieszas neradęs jo
kio pasiprieszinimo- in kelias 
dienas Lietuva užėmė ir surin-

SEN. MCCARTHY
PASIMIRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pirkite U. S. Bonus

ko. ’ Ir jis nutarė nieko nesa
kyti. Generolas Ralph W. 
Zwicker, in Tokyo pasakė kad 
jis nei žodžio neturi tam miru
siam Senatoriui. Matyti kad jo 
žaiždos dar neužgijo.

Dauguma Senatorių, kurie 
su McCarthy labai tankiai bu
vo susikirte ir kurie ji prie 
kiekvienos progos puolė ir 
kartais net ir prakeikė, isz
reiszke savo užuojauta ir pa
sakė kad nežiūrint kaip jie su 
juo nesutiko, visi jie ji gerbe 
ir invertino. Vienas Senato
rius pastbejo kad “tik Ameri
koje galima su žmogumi susi
kirsti, susipeszti ir net susi- 
muszti, bet tuo paežiu sykiu ji 
gerbti ir invertinti. Tai tikra 
laisve. * Ne tik Senatas, bet ir 
visas krasztas neteko tikro 
laisze kovotojo, kai Senatorius 
McCarthy pasimirė.”

Senatorius McClellan, kuris. 
Senatoriaus McCarthy vieta Pykti, 
užėmė Senato komisijoje, ir 
kuris per visa laika buvo jo 
didžiausias prieszas, pasakė: 
“Asz gal areziau buvau prie 
Senatoriaus McCarthy negu 
kiti, nes asz su juo labiausiai 
pesziausi ir nesutikau. Bet 
asz szitiek turiu pasakyti: Asz ti: 
niekados jokio kito žmogaus pasakė:

taip negerbiau kaip Senato
riaus McCarthy. Nežiūrint ar 
sulyg mano iszmanymu jis 
klydo ar teisybe sake, jis savo 
žodžiu niekados nelamde; ka 
jis sake, ta jis tikrai isz visos I 
savo szirdies tikėjo. Vie
niems szirdi sopa su draugu 
atsisveikinti; man dar skau
džiau su garbingu prieszu atsi
sveikinti. Kito tokio asz nesi
tikiu susirasti sziapus to 
slenkzczio. Mudu retai kad 
mateme akis in aki, retai kad 
sutikome ant valdžios klausi
mu, bet asz galiu drąsiai saky
ti ir džiaugiuos kad taip galiu 
sakyti, kad musu gineziai, mu
su ergeliai, musu susikirtimai, 
niekados nebuvo asmeniszki. 
Po gineziu irasztriu žodžiu asz 
žinojau kad man Senatoriaus 
McCarthy namu durys man 

. visados atdaros. Senatorius 
McCarthy mokėjo kaip bartis 

I ir pesztis, bet nemokėjo kaip

pirm negu Senatoriaus McCar
thy darbas bus tinkamai in- 
vertinas. Bet jo draugai ir 
ypatingai jo prieszai negali 
abejoti ar intarti jo gera norą 
ir jo siekimus, o ypatinagi jo 
isztikimybe. Mes ilgai lauksi
me kol kita toki intakinga ir 
teisinga žmogų rasime val
džios tarnu tarpe,”

Automobiliu darbininku uni
jos Prezidentas Reuther, kuri 
Senatorius McCarthy buvo pa
rodęs kaip darbininku isznau- 
dotoja,, laikrasztininkams pa
sakė kad jis nei žodžio neturi 
pasakyti. Matyti kad jis ir 
dabar skaudžiai atjuaczia Se
natoriaus McCarthy pamoki
nimus.

Vice-Prezidentas R. Nixon- 
as gal aiszkiausiai ir ryszkiau-’ 
šiai pasakė, ir ežia galimas 
daigtas kad ir Prezidento Ei- 
senhowerio mintys kurias jis 
nebeiszdryso vieszai iszreiksz- -tarno.

Vice-Prezidentas Nixonas' partija, 
: “Metu metai praeis krasztas.

In New York miestą, G. Da
vid Schine, buvęs kareivis, 
apie kuri buvo tiek daug ne
susipratimu, per visas tas Se
nato komisijos tary'bes, pasa
kė: “Senatoriaus McCarthy 
pasimirimas paliko visiems 
mums baisu nuostoli. Jo drau
gai ji ilgai atsimins; jo prie
szai negales ji pamirszti. Bet 
draugai ir prieszai yra neteke 
labai intakingo ir isztikimo

Jo pasiges ne tik jo 
bet visas Amerikos

Suez Kanalas Iszczystintas

Dideli Vokietijos laivai, 
“Energie” ir “Ausdauer,” 
su keliais mažesniais laivais 
iszkelia paskutini dideli 
paskandinta laiva. Egipto 
frigate “Abukir” isz Suez

kanalo. Tai buvo paskuti
nis paskandintas laivas ku
ris buvo kitiems laivams ant 
kelio per ta Suez kanala. 
Szitas “Abukir” laivas turi 
daug sprogstaneziu armotu

ir bombų, ir už tai yra keti
nama jis iszkelti isz to kana
lo ir paskui paskandinti in 
Bitter ežerą.

Sveikina Anglijos Karaliene

Ir jis Senatoriui McCarthy 
dirbo be jokio atlyginimo. Ir 
aiszkus dalykas kad Senatoius 
McCarthy isz savo blogos al
gos jokiu budu nebutu galejes 
tokio gabaus ir bagoto advo
kato pasisamdinti.

Acziu tam jaunam Žydeliui, 
Cohn, kad nors kel iKomunis- 
tai buvo iszgainioti isz augsz- 
tu ir atsakomingu vietų musu 
valdžioje; ir acziu Senatoriui 
McCarthy kad jam pasisekė 
toki gabu vyruką susirasti.

Beveik visi politikieriai Se
natoriaus McCarthy ne tik ne 
tik neapkentė, bet ir baisiai bi
jojo, bet tuo paežiu kartu visi 
ji invertino ir su juo skaitėsi.

Buvęs Prezidentas H. Tru- 
manas iszreiszke savo 
jauta jo 
Amerikos 
Acheson, 
mas savo
tuoj o to Romėno amžinus žo
džius; Lotyniszkai: “De mor- 
tuis nil nisi bo-num.— Apie mi
rusiu, ar gera sakyk, ar nie-

uzuo- 
buves 
Dean

žmonai. Bet 
Sekretorius

dar vis atsiminda- 
pažeminima, atkar-

Anglijos Karaliene Elzbie
ta Antroji su savo vyru Ka- 
ralaicziu Philipu, peržiūri 
Prancūzijos Lakunu karisz- 
ka.sztaba, kuris buvo susiri- 
kiojes ja pasveikinti kai jis 
atvažiavo in Orly Field, Pa

ryžiuje. Ji su savo vyru 
praleido keturias dienas, be- 
sisvecziuodami su Prancu- 
kais.

Karaliene ežia po kaire su 
Prancūzijos Prezidentu Re
ne Coty ir Maurice Bourges-

Maunoury, kuris buvo atsi
žymėjęs kaipo vadas Pran
cūzu pasiprieszinimo priesz 
Nacius per kara. Karalaitis 
Philip randasi po deszine.
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