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Szeimynos nariai ir drau
gai ir susiedai susirinko prie 
grabo vieno Poznan miesto 
žuvusio sukilėlio. Czia Kuni
gas meldžiasi ir suteikia pas
kutini palaiminima žuvu
siam sukilėliui.

Del gerai žinomu priežas-

Isz Amerikos
LAKŪNAS

IR KELEIVIS
' ‘ UŽSIMUSZE

CLINTON, ILL. — Lakūnas 
užsimusze ir jo keleivis buvo 
mirtinai sužeistas, kai dvieju 
inžinu privatinis, asmeninis 
eroplanas nukrito ir sudužo ne
toli nuo Clinton miesto. Ero
planas buvo dvieju inžinu.

Žuvusieji buvo trisdeszimts 
trijų metu amžiaus Oliver 
Glenn Pitchford isz Racine, 
antru ranku automobiliu par
davėjas, ir to eroplano lakūnas, 
ir trisdesz:mts metu amžiaus 
William Arney, kuris pasimirė 
ligoninėje.

Tie kurie mate ta nelaime, 
sako kad tas mažas eroplanas 
buvo labai žemai nusileidęs 
virsz Clinton Country Kliubo, 
ir paskui nukrito. Vienas inži- 
nas to trenksmo buvo numes
tas apie keturios deszimts pėdu 
nuo sudužusio eroplano.

Tame eroplane važiavo, skri
do Pitchford, Arney ir jo tėvu
kas. Visi jie buvo atskridę isz 
Racine in Brownstown, Ill. Pa
likdami vyresnįjį Arney in 
Brownstown, lakūnas Pitch- j 
ford ir anūkas Arney gryžo in; 
Racine, kada nelaime atsitiko.

AR GAVOTE LAISZ- 
KA ISZ KOMUNISTU?

WASHINGTON, D. C. —
Daugiau kaip dvylika tukstan- 
cziu žmonių jau gavo, ar už ke
liu dienu gaus laiszka isz Ko
munistu, vien tik Pennsylvani- 
jos valstijoje.

Paskutinis Patarnavimas Sukilėliui JAUNUOLIS BUVO 
PERSPĖTAS

cziu ir aplinkybių negalima 
paskelbti nei žuvusio, nei ju 
giminiu, nei Kuunigo var
dus.

Vokiecziai, pargryže isz 
Lenkijos sako kad daugiau
kaip tūkstantis Lenku suki
lėliu yra suaresztuota. Dau

Komunistai ir kitose valsti
jose dabar siuntinėja savo Ko- 
munistiszkus laiszkus.

Dauguma tu laiszku ateina 
in musu kraszta ant svetimu 
krasztu laivu in invairius uos
tus, kaip Philadelphia, New 
York, New Orleans ir kitur. 
Czia tie laiszkai pundais yra 
iszdalinami in invairias valsti
jas ir miestus.

Tokie Komunistiszki laisz
kai ateina isz Jugoslavijos, 
Czekoslovakijos, Lenkijos, Ru
sijos ir isz kitu tokiu krasztu.

Komunistai turi sanraszus 
vardu ir adresu ir visiems 
tiems tuos savo laiszkus dabar 
siuntinėja. Jie ypatingai sten
giasi pasiunsti-tokius laiszkus 
Kunigams, kunigužiams, pro- 
fesijonalams ir taip mokin
tiems žmonėms.

Valdžia turi visu tu vardus 
sanraszus, bet sako kad ji ne
skelbs nes daug žmonių ant tu 
sanraszu visai nenori tu laiszku 
ir nėra Komunistai, nei Komu
nistu draugai.

“Jeigu musu "skaitytoj ai to
kiu laiszku gaus, tai mes pata
riame juos in gurbą inmesti, ar 
kad ir pasiskaitysite, tai jiems 
neintikekite, nes tai propagan
da!”

202,000 BE DARBO
HARRISBURG, PA. —

Daugiau kaip du szimtai tuks
taneziu darbininku Pnnsylva- 
nijoje dabar randasi be darbo 
už tai kad plieno darbininkai 
yra sustraikave. Ir valdžia bi
josi kad dar daugiau neteks 
darbo, jeigu tos straikos prasi
tęs ilgiau.

Laikrasztininkai spėja kad 
plieno darbininku straikos te
sis mažiausia per du menesiu 
ar daugiau. Jie sako kad fabri

guma ju yra jaunuoliai, jau
nesni negu dvideszimts pen
kių metu. Daug tu suimtu su
kilėliu, laikrasztininkai 
mums pranesza turėjo kara
binus ir revolverius.
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kantai nesiskubins tas straikas 
užbaigti, nes jiems taksos bus 
mažesnes ateinancziais metais. 
O darbininku unijos vadai teip- 
gi nepaiso, sakydami kad da
bar gera proga visiems darbi
ninkams imti vakacijas. Viskas 
butu gerai jeigu visi darbinin
kai gana pinigu turėtu imti to
kias nelauktas vakacijas. Bet 
dauguma darbininku turi daug 
skolų už beveik viską moka ant 
iszmokesczio ir jiems kiekvie
na pede baisiai reikalinga.

Automobiliu pardavėjai sa
ko kad jie jau dabar yra pri
versti szimtus automobiliu pa
siimti isz tu darbininku, kurie 
buvo juos nusipirkę ant iszmo
kesczio ir dabar negali savo

i mėnesinės bilas.

KAIP ILGOS BUS 
STRAIKOS?

WASHINGTON, D. C. — 
Plieno darbininku straikos da
bar palieczia visa musu krasz
ta. Jau dabar daugiau kaip 
septyni szimtai penkios de
szimts tukstaneziu darbininku 
randasi be darbo.

Vien tik Pennsylvania vals
tijoje du szimtai du tukstan- 
cziai devyni sszimtai randasi 
be darbo. Ju tarpe randasi 
szimtas asztuonios deszimts 
penki tukstaneziai asztuoni 
szimtai plieno fabriku darbi
ninkai.

Jau dabar, kai mes szitas ei
lutes raszome musu krasztas 
yra netekes du milijonu penkis 
szimtus tukstaneziu tonu plie
no.

Jeigu szitos straikos ilgiau 
tesis, tai jos sudarys tikra pa
voju musu kraszto apsaugai, 
nes plienas yra baisiai reika
lingas musu kariszkiems fab
rikams.

CHICAGO, ILL. — Teisėjas 
Wilbert F. Crowley buvo per
spėjęs devyniolikos metu am
žiaus jaunuoli, Robert Bertulla 
apie metai pirmiau, kad jis jau 
antru kartu nepasirodintu 
teismo ofisuose. Jis, metams 
nepraėjus, pasirodė ir susilau
kė deszimts metu in kalėjimą.

Jaunuolis Bertulla buvo pra
garsėjęs kaipo automobiliu va
gis. Jis pirma syki susitiko su 
teisėju Crowley, 1954 metais už 
automobiliaus pasivogima. 
Jam buvo dovanota. Bet ne už 
ilgo jis vėl atsidūrė tame teis
me, Teisėjas ji nuteisė nuo vie
no metu iki dvideszimts metu 
in kalėjimą.

Metai nepraslinko ir tas jau
nuolis buvo paleistas isz kalė
jimo ir už keliu dienu vėl atsi
dūrė tame paeziame teisme 
priesz ta pati teisėja. Ir vėl už 
vagystes.

Jos Augsztenybe Ant Grindų Atsisėda

Madam Pandit, Indijos 
Augsztoji Komisijonierka 
czia sau ramiai ir patogiai 
atsisėdo ant grindų, kai jos 
brolis, Jawaharlal Nehru pa
sakė prakalbas jauniems In
dijos studentams, Londone.

SILPNAPROTIS
NUŽUDINTAS

HUMBOLT, TENN. — Slip- 
naprotis kuris buvo pabėgės isz 
namu ir buvo nusistveres me
džiokles karabina, užsirakino 
ir užsikale save savo namuose! 
ir neinsileido policijantu, per| 
keturias valandas, buvo valsti
jos policijanto nuszautas.

Policijos virszininkas Guy! 
Bradshaw sako kad tas pabege- ! 
lis buvo szeszios deszimts dvie
ju metu amžiaus 'Murray 
Brooks, ūkininkas, kuris buvo į 
pabėgės isz silpnaproeziu na
mu, in Bolivar, apie deszimts 
dienu atgal.

Susiedai policijai buvo pasi
skundė kad tas silpnaprotis, 
pabėgės isz tu namu buvo su- 
gryžes in savo namus ir vi

Teisėjas Crowley jam primi
ne: “asz tau sakiau kas atsi
tiks jeigu tu vėl czia atsidursi, 
ar ne?” *

“Taip” atsake jaunuolis.
Teisėjas tada jam jo bausme 

iszskaite: už viena vagyste, 
nuo deszimts iki dvideszimts 
metu; už antra vagyste nuo de
szimts metu iki gyvos galvos. 
Ir teisėjas dar pridėjo kad nei 
jokia kalėjimo komisija negali 

J jam tas dienas sutrumpinti ar 
priesz laika ji isz kalėjimo pa
leisti.

Kad daugiau tokiu teisėju 
musu teismo suolus szildintu, 
tai gal mažiau ir prasikaltimu 
butu, nes kad ir drąsiausias 

. razbaininkas kelis sykius ge- 
’ rai apsimislintu ir apsisvarsty- 
tu pirm negu drystu kokia 
niekszybe papildinti, žinoda
mas kad tokis teisėjas jo lau
kia.

Pirkie U. S. Bonus

Daug laikrasztininku nuste
bo kai Jos Augsztenybe taip 
ant grindų atsisėdo, bet ji 
jiems paaiszkino kad jos 
kraszte beveik visi taip daro i 
nežiūrint savo luomo ar savo I 
augsztenybes.

siems susiedama grasino kadi 
jis visus juos nugalabins.

Policijautai isz pradžių ne
norėjo in ji szauti, bet stengie-' 
si gražumu ji prisikalbinti ir! 
nuginkluoti, bet kai jis nepasi-i 
davė ir pradėjo in policijantus 
skaudinti, tai tada policijantai 
vakaro sulaukus prisiselino 
prie tu jo narnu ir vienas poli
cija nta s inlindo pro langa. Kai 
tas ūkininkas iszlindo isz po! 
lovos ir pradėjo su tuo savo ka
rabinu taikinti in ta policijan- 
ta, tas policijantas ji su vienu! 
szuviu nudėjo.

SKAITYKIT 
“SAULE” -^3

PLATINKIT!

5 ŽUVO PER MIGLAS
2 Automobiliai Susi
trenkė Ant Vieszkelio

OXFORD, PA. — Du vaiku- 
cziai, moteriszke ir du vyrai 
buvo ant vietos užmuszti, kai 
du automobiliai susitrenkė ant 
didžio Route 1 vieszkelio neto
li nuo Oxford miestelio.

Vienas isz žuvusiuju buvo 
septyniolikos metu amžiaus 
Earl Shields, isz Oxford, kuris 
sau vienas važiavo viename tu 
automobiliu.

Du isz keturiu kitu žuvusiu 
antrame automobilyje, buvo 
keturios deszimts septynių me
tu amžiaus Ernest G. Williams 
ir trisdeszimts vieno meto am
žiaus Ponia Juniata E. Reese, 
isz Brooklyno.

Kiti du žuvusieji, kuriu var
dus mums neteko sužinoti, bu
vo vaikas apie deszimts metu, 
ir mergaite apie asztuoniu me
tu. Du kiti jauni vaikai buvo 
sužeisti, mergaite apie septy
nių metu, o vaikas apie penkių 
metu. Policijantai jųdviejų tik 
pirmus vardus galėjo sužinoti: 
Shirley ir Charles.

Visi sužeistieji buvo nuvesz- 
ti in Coatesville ligonine.

Nelaime atsitiko apie puse 
po keturiu isz ryto, kada tirsz- 
tos miglos buvo nuklojusios vi
sus kelius ir vieszkelius.

— •"’“Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Isz Naujo Mokinasi Raszyti

Robert (Butch) Tipton, 
isz McConchie, Maryland, vi
sai isz naujo mokinasi raszy
ti — dabar su kojomis. Jam 
abi rankos turėjo būti nu
pjautos kai jis dasilytejo 
elektros dratu ir abi jo ran
kos buvo taip apdegintos

BIZNIERIAI TARP
KŪJO IR PRIEKALO
Jiems Gyva Beda

Alžerijoje
ALGIERS. — Prancūzijos 

vyriausybe uždare szimta asz- 
tuenios desz'mts sztoru, už tai 
kad tie sztorninkai buvo užsi
darė savo sztorus, kai tauti
ninkai sukilėliai buvo paskelbė 
bendras straikas, ana Ketver
gą.

Penkios deszimts isz tu da
bar uždarytu sztoru priguli 
Europieczims.

Prancūzijos valdžia buvo 
perspejus visus tuos sztornin* 
kus, kad jeigu jie sutiks užsi
daryti per sukilėliu paskelbtas 
straikas, tai jie bus valdžios 
uždaryti per isztisa menesi.

Daug isz tu sztorninku ne
paisė valdžios insakymoį nes 
jie bijojosi kad tie sukilėliai 
jiems neatkerszintu. Ir taip jie 
atsidūrė tarp to kūjo ir prieka
lo; isz vienos puses valdžia 
juos spaudžia, isz kitos sukilė
liai grasina.

20 ŽMONIŲ ŽUVO
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA.
— Dvideszimts žmonių žuvo 
Prancūzijoje per kaitra kai jie 
maudiesi ar mažuose laiveliuo
se stengiesi atsivėsinti,

Per tris dienas visa Prancū
zija kentėjo baisia kaitra. Du 
ar tris sykius griausmas ir žai
bas rodos prižadėjo lietaus, bet 
nieko isz to nebuvo.

Ir dar to negana; oro žval
gai prižada nieko kito kaip tik 
szilumos ir kaitros del dar ke
liu dienu.

kad daktarai buvo priversti 
jas ligi pecziu nupjauti. Vė
liau daktarai parūpins jam 
palszyvas rankas, bet jis sa
ko kad iki jas tas rankas 
gaus jis mokinasi kaip su 
kojomis raszyti.

□ o o
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“SAULE” MAHANOY CITY, !?A.

Kas Girdėt
Komunistai vieszpatysteje 

sukilimai verda kunkulioja: 
Lenkija, Rytu Vokietija, Cze- 
koslovakija, Pabalti jos krasz- 
tai, Pati Rusija. Lenku sukili
mas tai tik pradžia tos neri
masties.

Komunistu klausimas yra 
keblus ir pavojingas: jeigu jie 
tik 'biski nusileidžia, tai žmo
nes daug daugiau reikalauja. 
Jeigu jie nenusileidžia tai pa
gieža didėja.

Komunistams dabar isz visu 
pusiu pavojus gresia.
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Komunistai niekur nevaldo 
su žmonių sutikimu; kur tik 
Komunistai valdo, jie valdo su 
geležine ranka, su smurtu ir 
kariuomene. Tai Komunizmo 
didžiausia silpnybe.

Komunistu vadai, nepaken- 
cziami savu žmonių dabar sten
giasi seilinti susidraugauti su 
laisvu krasztu vadais* Už tai 
jie negali per daug spausti ar 
smaugti savo 'žmones, bent vie- 
szai negali, nes jie nori kitiems 
parodinti kad jie yra geri drau
gai.

■ • • ■

Reikia tik palaukti, jeigu 
Rusija isz kitur pagelbos ne
gaus, tai ji kaip tas milžinas su 
molio kojomis pati susmuks. 
Nereikes ja užkariauti, nes ji 
isz vidaus susprogs.
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Amerikos valdžia yra užtik
rinus Yugoslavijos diktatoriui 
Marshall Tito kad jis gaus visa 
pagel'ba ir paszelpa kaip ir pir
miau gavo, nežiūrint to kad jis 
dabar vėl susidraugavo su So
vietais.

Komunistiszka Kinija dabar 
nori būti pripažinta kaipo na
re in Tautu Sanjunga. Argi 
Amerika neturėtu pirmiau pa
reikalauti kad tie Komunistai 
Kinijoje atsakyt u'ž musu ka
reivius, kuriuos jie yra paėmė 
in nelaisve per Korėjos kara. 
Keturi szimtai penkios de- 
szimts musu kareiviu dabar 
randasi kur nors Kinijos kalė
jimuose.

r' • • L

Visi kalba apie kara ir ka
ro pavoju mums isz Rusijos; 
bet mums iszrodo kad didesnis 
pavojus mums gresia isz Ko- 

' munistiszkos Kinijos, negu isz 
Rusijos.

kilimą žmonių priesz Sovietus, 
Lenkijoje:

1— Lenkai darbininkai Poz
nan mieste užsipuolė ant Ko
munistu ofisu; u'ždege kelis of i- 
siniu namus; nuplesze Sovietu 
vieliavas nuo sienų ir stiebu, 
taip parodinda.ini kad jie neap- 
kenczia Sovietu bosu.

2— -Lenkai Komunistai insa- 
ke kareiviams szauti in sukilė
lius darbininkus. Jie kaltino 
svetimus krasztus — Amerika 
už ta sukilimą, sakydami kad 
Lenkai buvo patenkinti So
vietu valdžia, bet kad Ameri
kos agentai juos sukurstė.

3— “Proletaras” tai darbi
ninkai, kurie turėjo būti neva 
valdininkai, staiga sukilo 
priesz Komunistu partija Len
kijoje. Ir tai jie padare kaip 
tik tuo laiku, kada Sovietu va
dai po visa svietą yra sumisze, 
nustebę, iszsigande ir be vieny
bes.

4— Tas sukilimas buvo ty- 
czia nutaikintas kaip tik per 
tarptautini turga “Fair” kada 
buvo daug žmonių isz kitu 
krasztu Poznan mieste ir jie 
savo akimis mate kas darosi po 
Sovietu nagaika. Už szita So
vietai jokiu budu negali tiems 
sukilėliams dovanoti. Nes So
vietu vadai kaip tik tuo laiku 
atbulai vertėsi visiems paro
dinti. kokie jie yra geri, miela- 
szirdingi ir kaip visi juos my
li.

Priesz ta sukilimą, darbinin
kai slaptomis buvo pasirūpinę 
didelius plakatus su sz'aukimu: 
“Mes Norime Duonos!”

Tie sukilėliai neketino sukil
ti, jie renge tik paroda, bet 
karsztagalviai pradėjo szau- 
dinti ir taip visas pragaras at
sidarė. Jie neketino padegti 
namus ar ginklu imtis, bet kai 
Komunistai pasiuntė kariszkas 
tankas prie'sz juos, ir kai ka
reiviai pradėjo szaudinti, tai 
jau niekas negalėjo tu sukilė
liu sustabdinti.

STUDENTAS
UŽSIMUSZE

WEST CHESTER, PA. — 
Dvideszimts metu amžiaus, R. 
Harold Hess, Jr., isz Coates
ville, studentas in West Ches
ter State Teacher’s College, už- 
simusze kai jo automobilius su
sikūlė su buezieriaus troku, kai 
jis gryžo isz tos kolegijos na
mo.

Policijantai sako kad nelai
me atsitiko apie puse po dvy
likos po pietų, ant vieszkelio 
tarp West Chester ir Marshall
ton Road. Jam sprandas buvo 
nulaužtas.

Dvideszimts metu amžiaus 
Jack B. Hali isz Lancaaster, to 
troko draiverys sako kad to 
studento automobilius staiga 
nukrypo isz savo eiles staeziai 
in jo troko eile ir taip jiedu su
sikūlė. Troko draiverys visai 
nebuvo sužeistas.

Dabar Sovietai ne taip grei
tai kviesis žmones isz kitu 
krasztu in sveczius, nes jie ne
gali savo vergais pasitikėti.

Geležine uždanga, siena vėl 
nusileis ant visu tu pavergtu 
krasztu, nes Sovietai neiszdrys 
kitiems parodinti kas ten da
rosi.

Westinghouse Electric kom
panijos darbininkai dar vis 
straikuoja. Szitos straikos gal 
bus ilgiausios Amerikoje.

Biznieriai vėl džiaugiasi. Jie 
pranesza kad 'žmones vėl ima 
daug visko pirktis, nepaisant 

■ ar tai už pinigus ar ant iszmo- 
kejimo. Biznis visur labai ge
ras.

Ir kas dar skaudžiau Sovie
tams: dabar ir geri, isztikimi 
Komunistai ima klausti kaip 
tokis Diktatorius, kaip Stali
nas galėjo taip pakilti, tiek už- 
valdinti jeigu jis buvo tokis 
niekszas, ir kaip Stalino gimi
nes Maskvoje ir Varszavoje ga 
Ii darbininkus badu marinti, ir 
visus juos su karabinais nuga
labinti dabar kai Stalinas jau 
yra mires ar nugalabintas.
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Kremlino bosai ’dabar turi 
galvas kasintis ir jieszkoti tin
kamu atsakymu ir paaiszkini- 
mu.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

KUNIGUŽIS

INTARTAS IR
PATS INTARIA

Price $3.00 su"p<,i- •17l‘

MIAMI, FLA. — Presbyte- 
ronas kunigužis yra savo gra
žios žmonis intartas už neiszti- 
kimybe. Ji sako kad jis jai pri
sipažino kad jis su dviem kitom 
moteriszkem gyveno per An
tra Pasaulini kara, ir dabar 
praszo kad ji jam dovanotu.

Kunigužio. žmona Ponia 
Thomas Graham Northcott, isz 
Princeton, New Jersey sako 
kad jos vyras, kunigužis nebu
vo ir nėra jai isztikimas.

Kunigužio Northcott, isz sa
vo puses sako kad jo žmona gy
veno su svetimu vyru viename 
New York miesto vieszbutyje, 
kai jis buvo vaiske. Jis sako 
kad tas svetimas vyras buvo 
kitas kunigužis William Carey, 
isz Bryan, Ohio.

Jo žmona uužsigina ir sako 
kad ji buvo ir yra jam iki sziai 
dienai isztikima. Ji dabar rei
kalauja pusantro szimto tuks- 
taneziu doleriu, isz savo vyro, 
kunigužio ir nori kad teismas 
paskirtu jai jųdviejų vaikus, ir 
kad teismas jai nuo jo duotu 
divorsa.

Pypkes Durnai

Gerai Iszaiszkino

Net ir nauju automobiliu 
pardavėjai, kurie taip liūdnai 
Lozorių giedojo, dabar prisipa- 
žinsta kad ar jiems biznis ne 

• perblogiausias.

Musu augsztieji karininkai, 
Generolai vieszai sako kad So
vietu Rusija dabar turi geres
nius ir greitesnius kariszkus 
eroplanus negu mes.

1 • •

Daug kas atsitiko per ta su

Lenku sukilimas tai tik pra
džia; galime būti tikri kad mes 
daug daugiau apie ta ir apie 
kitus panaszius sukilimus isz- 
girsime. Sovietu bosai tai gerai 
žino ir už tai dabar neramiai 
miega.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Sudžia sako: Szmuliau, tu 
esi apskunstas,

Už užmuszima kiaules 
savo kaimynių.

Pasakyk kaip tas atsitiko.
Szmulius atsake:
Nu, ponas sūdžiau,
Tai buvo szitaip,
Ant pavyzdies kad ponas 
Sudžia butumai kiaule
Ir ateitum ant mano kiemo, 
O ponui sudžiai duoeziau

per snuki,
Ir ponas sudžia tuoj aus 

pastiptum!

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

8284

8354

8442 Hm.

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

mmuu riun

MVNUMf »ut

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

^Pirkie U. S. Bonus!

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50b arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

GENOVAITE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

anuos ta linksma naujiena, jog 
atrasta esi. Genovaite vėl su
glaudę savo rankas augsztyn 
pakeldama, o linksniu veidu 
dangun pažiurėjo ir su džiaugs
mo aszaromis akyse pratarė: 
Buk pagarbintas, o Dievo! Tu 
iszklausai maldas mano iszpil- 
dei anas ir ta man davei, ko 
nuo tavęs praszyti drąsybes ne
turėjau. Sugražinai man vyra 
isz kariones, aipreiszkai mano 
nekaltybe, iszgelbejai mane isz 
tu vargu, isz kurtinio ir smer- 
ties, dovanojai man brango va
landa, kad savo mylimiausi su
nu anuo tėvui galiu parodyti,,o 
prie to dar leisi man pai'egeti 
senus mano tėvus, Tu esi malo
ne ir gerybe.

Dabar Sigitas žemame ir 
auksztame pakriauszyje per- 
veizdejo nedailes sienas ir var
ginga anoje parėdymą, kaip tai 
apkerpėjusi kryželi, ir ties jo 
akmeni, kuris Genovaitai klū
pant, nudailintas anos ketais 
'buvo, ir indubuse kiminu gu
lykla, indus isz dyniu ir pinties 
isz maudu. Atsisėdo arti Geno
vaitės, paėmė vaikeli ant keliu 
o per atvira pakriauszi paveiz- 
dejes ant staicziu skardžiu uolu 
ir tamsai žaliu eglių, dar snie
ginomis szakomis, vėl grau
džiai apsiraud.ojo. O Genovai
te! Bzauke: Kokiu visgalingu 
stebuklu Dievas tave toje gi-

rioje užlaikė? Ar tau. isz dan
gaus aniuola atsiųsdavo, kad 
tave maitintu? Ak, per septy
nerius metus, be duonos trupu- 
czio, be ugnies per szaltipieti, 
;be patalynes, 'be sziltu apdaru, 
plikoms kojoms tarp giliu snie
gu,, duktė kun.igai'kszczio, kuri . ... pisz sidabriniu ir auksiniu indu 
valgydavo, kuri skaiscziuose 
rūbuose ir szilkuosc augo, ku
ria vos kada szaltas vėjelis už
putę, o vienok norius nuvargin
ta per rupesnius ir 'kentėjimus 
dar myli mane teisai ir pagirti
na szirdžia. Tokia malone yra 
tik tai prie doru žmonių.

Genovaite pertrauke jo kal
ba netikėtai, kaipo aniuolo vei
du linksmai prasijuokdama ta
re: Gana jau, ir nieko daugiaus 
neminėk apie buvusius vargus. 
Dievas tai žino, jog toje girioje 
turėjau ir gana džiaugsmo, o 
argi mažesnai už mane nuken
tėjai? Bet tegul bus to gana., sa
ke toliaus del pasukime jo szir- 
dies prie ko kito, o už tai prisi- 
veizdek savo sūnui, szfai anuo 
veidelis raudonas kaipo rožes 
žiedas. Prie stambaus valgymo 
ir prie sveiko oro auga, sveika
toje ir stiprybėje kūno. Musu 
kamparuose augintas butu 
silpnesniu pasik.es, 'butu iszba- 
les ir blogu rodytuos, kaip vai
kai auginti. Del to tai buk 
linksmos szirdies ir dekavok 
Dievui.

C) dabar apsakinėjo kaip Die
vas ja ir jos sunu stebuklingai 
maitino nuo anos valandos, 
kad elne in pakriauszi inbego 
iki dienos, kada tasai geras 
gyvulis nuo Sigito gainiotas, 
czionai pagelbos jieszkojo. Si
gitas insipildydamas klausėsi, 
po ko susigraudinęs atsiliepe. 
Stebuklingas Dievas savo pa
rėdymuose, o kas gal iszpasa- 
koti visus dalykus karais žū
nanti žmogų pagel'ba. Niekados 
mano sūnau to įieužmirszk. Ka- 
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da mažu kūdikiu tebebuvai, 
kad tėvas tave atėmė, o motina 
teipjau daugiaus tau gero pai- 
daryti negalėjo, kur su tavim 
lygai galėjo .pražūti, tai ana 
valanda tave ir ja Dievas per 
ta gyvuli užlaikė nuo bado ir 
smerties; O kad vėl motina in 
sunkiausius vargus inpuolusi 
butu turėjusi pražūti, teipojau 
ir tu patsai vargingas kūdiki 
eidamas per ta giria, pilna žvė
rių, butumai tarėjas prapulti, 
o nei jokios žinios per žmones 
nebucziau apie tai gavės. Tuo- 
mi kartu tasai gyvulis mano 
vadovu iki justi gyvenimo tu
rėjo būti. Teip pigiu 'budu, o 
vienok teip stebuklingai, Die
vas savo laiku duoda pageliba. 
Tai ant anuo atsiduok kol gy
vas busi.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

NO.103—Vaidelo La, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užliek u. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant 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., 20c

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo- 
jil, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 156.

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

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

N0.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogutis. 62 pus
lapiu, /20c.

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

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

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

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

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

N o. 160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija’ Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; MeszĮa-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

N0.166—Apie Sūnūs 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., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba 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 Katuli- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskip, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gromu- 
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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

E-šU 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 laiszka su pinigais.

ĮĮPgšU 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., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. <

I

pasik.es
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Sigitas Atranda Savo 
Genovaite

Ne vienas metas praėjo kol 
Sigitas davėsi persikalbeti ant 
to, kad kur norius isz savo 
kambario iszkeliautu. Ji tuo
met nei vienas jo prieteliu irgi 
nei Vairodas prie po atvesti 
negalėjo, norius vartojo 'badu 
visokio inkalbinejimo. Kitsai 
pakeldavo dažnius vietus, lai
ke kuriu aipininkai griežia 
linksmas dainas. Kitsai vėl ka
riones mokslus ir visokias ro- 
dyklas, kaip reikia; in ailiu tro
pyti ir in rinki stripini isztolo 
inmesti, tankiai rodydavo. Tai 
vėl tretysis ant medžiokles ji 
joapraszydavo, o užpraszymu 
prie paskutiniojo dalyko, kuri 
Sigitas iszpat jaunystes mylėjo 
pasirodė geriausiu pasivedimu 
nuramdyti jo liūdnumą. Ta su
prasdami jo priedeliai ir drau
gininkai tankiai 'medžiodavo, 
tai ant stirnų ir szernu, tai jau 
ant vilku ir meszku, kuriu ga
na anoje gadayneje Vokiecziu 
žerneje buvo, o Sigitas Su anais 
kožnu kartu nueidavo. Tai Si
gitas per V atrodo inkalbineji- 
ma viena karta teip-gi sutelkė 
dide medžiokle, ant kurios vi
sus isz kareivius apikaimes su- 
prasze. Buvo tai prie pabaigos 
szaltimeczio, ir teip susitarė 
jog ta diena, kurioj rytmetyje 
snigs, bus paskirta medžiokle. 
Sulaukė tokios dienos pagal sa
vo norą, ir pažarai patekėjus, 
Sigitas draugystėje kareiviu 
isz visos apikaimes su nemažu 
buriu tarnu iszkeliavo. Visi ka
reiviai buvo raiti, o ir dar dau-į 
gybe žmonių su arklais, ant ku
riu valgymus uždėjo, su mulais 
ir szunimis, skalikais paskui 
anų isz tolo traukasi. Medžio
toju triubu (balsai linksmino vi
sas szalis ir žvangėjo po neap
matomas girias. Daugybe nu- 
szove stirnų, žemu ir zuikiu. 
Netrukus Sigitas sutiko viena 
miszkini gyvuli didei greitais 
szuolais bego stacziai per skar
džias uolas, per erszketynus ir 
krūmus, o ant galo pasislėpė 
vienam paikriauszyj, tai 'buvo 
ana prijaukinta elne, kurios 
pienu Genovaite ir jos suims 
per taip ilga laika maitinosi. 
Sigitas nuo arklio nusėdės ir 
prie egles suriszes, pagal pad- 
seka ant nesenei užkritusio 
sniego gindamas regemaji gy
vuli atsirado prie pakriauszio. 
Paveizdejas in pakriauszi su 
pasistebėjimu paregėjo anoje 
tamsioje gilumoje sudžiovusi 
žmogaus paveiksią, iszbalusi 
veidą, kaipo numirėlio. Buvo

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS
; . . j MALDA ...

■ Viesz. Jėzaus ir <
■ Motinos Szvencz. <
Į Sapnas Motinos Szven- Į 
Į cziausios, mieganczios Į 
Į ant kalno Alyvų, žemei J 
Į Batanijos, bažnyczioj j 
» Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į

; Knygos Did. 33/4x5y2 col. ;
> TIKTAI, 25 Cts. ;

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

tai Genovaite, kuri'savo sunko 
liga perleidusi ilsėjos, silpna ir 
nuvarginta, jog jau toje girio
je niekados nebutu daugiaus 
atsigavusi, bet ko'žnai sanvai- 
tei užstojus lauke myrio.

Jeigu žmogumi esi, szuszuko 
Sigitas, tai iszeik ant saules. 
Genovaite iszejo isz pakriau
szio avies kailiumi apdengusi, 
pecziai aptekę nuo galvos il
gais plaukais,, rankos ir kojos

Ana diena Lietuviszkas 
Kunigas tūlam mieste
Nuėjo pas mirsztanti 

parapijona.
Motere su kūmutėms, 

Stovi prie lovos mirsztanczio 
gr a u dži a i v er k d am a.

Kunigas 'parengęs mirsztanti 
ant amžinos keliones,

Priėjo prie verkenezios 
moteres, 

Norėdamas ja suraminti 
ir tarė:

“Neverk misiuke, juk 
Nebaszninkas daugiau 

neatsikels!”
Misiuke paliovė verkti, 

Kalbėdama in stovinezias 
kūmutes:

“Vai asz nelaiminga. 
Padekite grabnyczia iii 

stalcžiu, 
Nes prisiduos kitam vyrui!” 

* * *
Viena mergele,baisiai 

užpyko, 
Kad vaikinas ja’paliko, 
Su kita pasivaikszcziot 

iszejo, 
Toji susilaikyti negalėjo.

Szoko staezia,
Su savo kumszczia, 

Reže vaikinui in terpaki, 
Pati greitai atsitraukė, 
Vaikinas atsikvotejo, 
Prie mergele priėjo, 

Mergele ranka prie veido 
pridėjo, 

Ant žemes iszilga padėjo,
Riksmas pasidarė, 
Vaikineli pas vaita 

nuvarė,
Bet mergele teismą 

nelaimėjo, 
Sugėdinta namo parėjo. 
Nereikia musztis pradėt,

Priesz vyrus reikia 
nutylet,

Ba kožna moterele per 
menka,

Neatlaiko vyro ranka.
* * *

Ana diena sutikau mano 
kūmute. 

Pasveikinau ir užklausiau 
josios:

Ar tai teisybe, 
Kad Dievas tau paėmė 

treczia vyra?
0 ji jie man atsake: 

Juk teisybe, bet tai nieko
Ba paėmiau ketvirta.

Matai kūmai, 
Paima Dievulis, 

Imu ir asz!

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.

plikos, drebanezios nuo szal- 
czio, o isZblyszkusios kaip 
priesz mirsent.

Kas esi? Suszuko Sigitas ne
gadintas ir kelis žingsnius at
gal atsitraukęs, ir kaip czion 
aitejei ? Nes anos ta valanda ne
pažino. Bet Genovaite vyra Si
gita ant pirmo paregejimo pa
žino.

Sigitai! Atsiliepe silpnu bal
su : asz esu tavo pati Genovaite 
kuri buvai liepes nukirsti, bet 
Dievas yra rodytoju mano ne
kaltybes.

Dabar rodėsi Sigitui, lyg jis 
nuo perkūno pritrenktas esąs. 
Nebenumane daugiau, ar tai 
yra sapnas ar tikras regėjimas 
ne per miega. Nes pirma tan
kiai liūdnu būdamas patsai vie
nas nuo kitu atsitraukęs, ne 
viena karta isz nerimasties ne
bežinojo nieką patsai apie sa
ve, o dabar ant tos tolimos dau
bos ir baisiai apleistos girios, 
nuo visu draugu toli atsiskyręs 
pasistebėjo isz savo ir isztikro 
palaike, jog dvasia savo pa- 
czios Genovaitės.

O! Suszuko szirdi periman- 
cziu balsu, o, tu dvasia mane 
keikti už nekaltai pralieta 
kraujai? Argi ansai užmuszi- 
mas ant tos vietos stojosi tavo 
kūnas tame pakriauszyje yra 
palaidotas ? Tai tur būti, jog 
atsikelai isz kapo kaip atsisto
jau ant žemes, kuri tavo krauju 
nulaistyta, o tavo dvasia pasi
rodo užsirūstinusi ant manes, 
kaip tavo užmuszejo, prie kapo 
tayo tapo amžino atilsio prisi
artinant? O, sugryszk, su
gryszk, palaiminta dvasia in 
savo vieta, kam man szirdi 
naujai užduodi? Juk gana jau 
man verksmu rupesniu ir gai- 
lesczio, kurie mane sunkiai 
vargiu.

Sugryszy in savo atilsio gy
venimą ir melsk už mane, savo 
vargingąjį vyra, kurisai jau 
ant tos žemes nebeturi nei jo
kio atilsio. Arba nesirodyk 
man pilna gailesnio, bet pasi
rodyk linksmame aniuolo pa
veiksle ir pasakyk, ar man at
leidi kaltybes!

Sigitai! Tarė su verksmingu 
balsu Genovaite, mieliausias 
vyre, tu mano brangus balan- 
daiti, asz ne esmių dvasia, bet 
tikrai esu tavo Genovaite, tavo 
pati. Asz gyva tebeesu. Anie 
geri žmones, kurie mane nu
kirsti ketino, manės pasigailė
jo.

Dar Sigitas iki tos valandos 
isz 'baimes ir pasistebėjimo ne
galėjo in save atvirsti. Akys 
rodėsi kaip tamsumu aptrauk
tos esanezios, ir ausys mažai 
anos 'žodžius te girdėjo. Dar 
ant anos atkreiptomis akimis 
tebežiuredamas, savyje minė
jo, jog dvasia tebereg.

Genovaite savo malone rody
dama, paėmė ana už rankos. 
Bet Sigitas savo ranka isz-

Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A. 

traukės isz rankos Genovaitės, 
szauke drebaneziu balsu: O, 
leisk mane, leisk' mane! Tavo 
ranka szalta kaip ledas. Arba 
su ta szalta ranka intrauk ma
ne su savimi in savo kapa, nes 
gyvybe mano, yra vargu del 
manes, o smertis 'butu man ge
rybe.

Genovaite dar viena karta 
atsiliepe: Sigitai! Geriausias 
vyre! Ir teip graudžiai ir teip 
maloningai kaip aniuolas ant ■ 
jo žiūrėdama ji paklausė: argi! 
jau nepažysti savo paezios? 
Asz tai tikrai ana esu. Tiktai 
gerai mane prisiveizdek. Pa
imk man už rankos. Sztai žie
das ant mano pirszto kuri tebe
turiunuo tavęs. Ak, atsimink! 
O Dieve! Gelbek ji nuo baisiaus 
apsigavimo, kad mane neap
leistu. Netrukus pažino Sigitas 
savo suklydimą ir atsiminė 
kaip atsibudęs isz giliaus mie
go. Genovaite invede ji in pa
kriauszi, nes plikomis kojomis 
negalėjo ilgiaus ant sniego sto
vėti. O taigi tu esi? Szauke Si
gitas su sugraudinta szirdžia
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ipo jos kojų parpuolęs. Akiu sa
vo nebegalejo szalin nukreipti 
nuo jos nuvarginto kūno, o il
ga valanda, nei žodžio isztarti 
negalėjo. Tuojaus jo akys pra- 
sriuvo graudžioms aszaromis.

Ak, tai tu esi mano pati Ge
novaite, kuri per mane in to
kius vargus instumta buvai. O 
nevertas esu, kad mane žeme 
nesza. Asz nebedresu ant tavęs
savo akis pakelti. Ak, argi gali 1 7 O O
man atleisti ?

Genovaite raudodama tarė: 
Mieliausias Sigitai, niekados 
ant tavęs nesirustinau. Visados 
tave mylėjau, nes žinau kad ta
ve kiti apgavo. O, atsikelk ir 
aipimk mane aszaros teka isz 
džiaugsmo kad tave vėl regiu.

Bet Sigitas dar iki szios va

landos vos ingavo drąsybe ant 
anos paveizdėti. Ir tu man nei 
jokio nedarai iszmetinejimo, 
pratarė jis, tu man ir tu malo
ninga dangiszka duszia! O ka- 
gi asz tai padariu, kad tave 
teip užrūstinau?

Genovaite atsake: Turėk jau 
atsilsi Sigitai! Tai vis laikyk 
už daleidima; Dievo. Jisai teip 
parėdė. Man gerai buvo ir toje 
girioje palikus gyventi. Turtai 
ir gražus apdarai, rasi butu 
mane pagadinę, bet girioje at
radau Dieva ir dangų.

Anuodum (bekalbant atėjo1 
Benaitis apsidengęs tiktai stir
nos kailiumi, plikoms kojoms 
per sniegai brisdams, kuriuomi 
gilesijios vietos dauboje buvo 
pripildytos. Po 'pažaste pasi
braukęs nesze kėlės žoles ne
senei iszrautas, nuo kuriu dar 
vanduo teblaszejo, o rankose 
turėjo szaiknele, kurios truputi 
buvo nukrimtės.

Vaikelis Sigita pamatęs su 
neregetu kareiviszku apdaru, 
su augsztu pasikelaneziu kutu 
ant szalmo virszunes, nusigan
do ir szauke balsu: Motin! Kas 
tai ? Ar tai yra vienas isz anų

— 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.
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piktųjų žmonių ir nori tave už- 
muszti. Neverk, suszuko pribė
gės prie motinos, nedalaįsiu 
tau nieko pikto padaryti. Ve
lyk tegul mane užmusz, nekaip 
tave, kad turėtu pražudyti.

Genovaite maloningai atsi
liepe: O mieliausias sūnaiti ne
sibijok amo paveizdėk tiktai 
ant jo ir ipabucziuok anam in 
ranka, nieko pikto tau nedarys. 
Jisai yra tavo mylimu geru tė
vu. Sztai rauda ant musu var
gu. Dievas ji atsiuntė, idant 
mudu isz anų iszgelbetu ir su 
savimi namon parsivestu.

Vaikelis atsisukęs pažiurėjo' 
ant ano, kurisai turedams juo
dus garbinuotus plaukus, pla- 
czia kakta, didės ir szviesas 
akis, nosele dailei nulenkta ir 
padorai sudėtas lupeles, buvo 
tikini paveikslu savo tėvo. Pa
matęs padera ir amžiaus žiedą 
vaikeli teip vargingai aprėdy
ta,, dar graudžiaus pradėjo Si
gitas raudoti, paėmė vaikeli 
ant ranku ir bucziuodamas be 
perstojinio kalbėjo: O mano su 
nau, o mano suunau! Būdamas 
didei sugraudintu dangun pa
žiurėjo, o su antra apemes Ge
novaite isz gilumos savo szir- 
dies szauke: O Dieve! Perdaug 
gavau gerybių del mano sopu
lingos szirdies. Be mažiausios 
vilties ir be jokio tikėjimo, vie
nu kartu czion savo brangu kū
diki pirma karta paregėti, ir 
czion savo paezia, kaip isz ka
pu prikelta, vėl pamatyti! Ir 
Genovaite rankas suglaudusi 
melsdamos pakele akis dangun 
tardama: Teip, o Dieve, tu ne- 
paibaigtinai turtingas dovano
se, ir vienoje valandoje už keliu 
metu vargus gali užmokėti. Te
gul Tau 'bus nuo manės deka- 
vone. Ir gražusis vaikelis, ku
risai savo tėvus su teip karszta 
dvasia, besimeldžianczius regė
jo, patsai neliefptas, dangun pa
kele rankeles, ir kalbėdamas 
paskui motina tarė: Geriausias 
Dieve! Tegul Tau bus dekavo- 
ne atiduota. Ir visi trys ilgai 
dar tylėdami ir nesikrutinda- 
mi prabuvo dar valanda, o tik
tai anų szirdis Dievop kalbėjo, 
ta,' ko nei vienas liežuvis nega
li iszpasakoti.

Po to Genovaite pradėjo 
klausinėti: Ar dar gyvi tebeyra 
mano tėvai? Ar aniems senat
vėje gerai klojas? Ar žino, jog 
asz nekalta? Ak, jau sekini me
tai kai rauda po manes kaipo 
mirusios, ir sekini metai kaip 
nieko apie anuos negirdėjau! 
Sigitas tarė: Gyvi yra ir sveiki 
gyvena, o žino apie tavo nekal
tybe. Ir kiek paskulbsiu, dar ta 
paezia valanda, nusiusiu pas

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines

—. Seredoj pripuola Szv. 
Kamilo, o Tautiszka Vardine: 
Astute. Ir ta diena: 1940 me
tuose Prez. Franklin D. Roose- 
veltas paskirtas treczia syki 
del Prezidento vietos, Suvien. 
Valst. Amerikoje; 1431 m., 
Lietuvai pergalėjo Lenkus ties 
Lucku; 1812 m., Amerika pa
skelbė kara priesz Anglija.

— Ketverge pripuola Szv. 
Vincento Paulieto, o Tautiszka 
Vardine: Szventaragis. Ir ta 
diena: 1943 m., Amerikiecziai 
bombardavo Rymos miestą. 
Bąt isz anksto perspėjo visiems 
Italiams kad jie ju miestus 
bombarduos ir kad visi pasika- 
vpotu. Septyni szimtai septy
niolika žmonių buvo užmuszta 
ir tūkstantis devyni buvo su
žeista per ta 'bombarda vima; 
1933 m., Italijonas Italo Balbo 
su dvideszimts keturiais ka- 
riszkais eroplanais atskrido 
stacziai isz Italijos in New Yor- 
ka, ir paskui nuskrido in Chi
cago., Ill.; 1940 m., Henry Wal
lace buvo Demokratu Partijos 
paskirtas kailpo musu kraszto 
Vice-Prezidentas. Kaip žinote, 
vėliau jis buvo intartas, pa
smerktas ir pravarytas, už tai 
kad jis užtarė ir reme Sovietu 
Rusija ir Amerikos Komunis
tus. 1870m, Prancuzijos-Rusi- 
jos karas prasidėjo.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkill o pavieto, tu
rėjo savo susirinkimą pareita 
Utarninka, in Mansion kotely
je. Daug naries dalyvavo ta
me susirinkime.

mes Rice, Mahanoy Plane ir 
Helen Barnum, Chicago, Ill., 
penkis brolius: Juozas, Balti
more, Md., Joną ir Edvardą, 
Frackville; Antana, Ringtown 
ir Samuela, Ohio. Laidojo Su
katos ryta su apiegomis in Szv. 
Marijos bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in Szv. 
Jurgio parapijos kapinėse.

— Ponia J. Žiemaliene, nuo 
422 W. Washington uly., sve- 
cziuojasi pas savo duktere ir 
žentą Eleanora ir Franz Ibisch, 
in Saratoga, Californijoje, 
taipgi pas sunu Kazimiera, 
Berkeley, Calif.

ir 
in

Denville, N. J. —
Jauna motina kuri jau pirmiau 
ne pasekmingai stengiesi nusi- 
žudinti, szita syki -pasekmingai 
pasikorė savo namu kambaryje 
kai jos keturiu menesiu sūnelis 
miegojo su savo tėvu. Dvicle- 
szimts penkių metu amžiaus 
motina, Claire Rich 'buvo suras
ta pasikorusį su virve, kuria ji 
naudodavo padžiauti drapa
nas. Jos vyras ja užtiko kai jis 
atsikėlė isz miego.

bas Amerikoje yra tikrai nedė
kingas ir retas kuris nori toki 
darba vesti.

Bobos motinos per daug ki- 
szasi in mokytoju reikalus su 
savo vaikucziais, ir ju užmo
kestis yra tikrai neužganėdini
mai. Patarnautoja saliune ar 
restaurane daug daugiau už
dirba negu mokytoja. Mergpa- 
laike kuri tik savo apnuoginta 
kuna szvaisto ir pati darkosi 
daug daugiau uždirba negu 
mokytoja.

Niekur kitur ant viso svieto 
mokytojos ir mokytojai nėra 
taip prastai apmokami kaip 
A mer ko j e. Ar tai dyvai kad 
tiek daug musu jaunimo dabar 
yra taip isztvlrkes. Mokytojai 
nepaiso, nes jiems nėra teisin
gai atlyginama už ju darba.

BUVĘS KALINYS
NUSZAUTAS

Petnyczioj pripuola Szv. 
Margaretos ir Szv. Jeronimo, o 
Tautiszka Vardine: Tautgine. 
Taipgi ta diena : 1950 metuose

Stonington, Conn. —
Trys jurininkai ir vienas civi
lis vyrukas užsimusze kai ju 
automobilius atsimusze* in me
di. Jie buvo dvideszimts sze- 
sziu metu amžiaus William L. 
Dyar, isz Talladega, Alabama; 
dvideszimts septynių metu am
žiaus James A. Perry, isz Pe- 
trsburg, Virginia; ir dvido- 
szimts dvieju metu amžiaus Ri
chard A. Costa, isz Stonington. 
Visi buvo ir prigulėjo prie Gro
ton Submarine Base. Ir civilis 
dvideszimts szesziu metu 
žiaus Clifford DiAmico, 
Stonington.

Philadelphia, Pa.—
Pareita Petnyczia, apie

am-
isz

2:26
Generolas Douglas MacArthu- 
ris pranesze kad Komunistai 
Korėjoje prakiszo proga ir da
bar jokiu budu negali kara lai
mėti (Kaip jis baisiai ežia su
klydo, mes sziandien, po keliu 
metu karo matome); 1917m., 
pirmutinis numeris buvo isz- 
trauktas del vaisko per Pirmą
jį Pasaulini kara. Karo Sekre
torius Newton D. Baker isz- 
trauke “258” numeri; 1944m., 
Hitleris sprogstanezios bom
bos sužeistas; 1932m., Franz 
von Papen paėmė Vokiecziu 
valdžia ir ipavede po Armijos 
tvarka, numalszindamas Na
ciu ir Komunistus. Czia buvo 
Amerikos ir Anglijos proga ji 
remti priesz Nacius bet Anglai 
nei Amerikiecziai nesuprato to 
žygio svarba ir sau už pecziaus 
tupėjo ir taip leido Hitleriui 
surengti ta Antro Pasaulinio 
karo pragara.

Shenandoah, Pa.—
Ona Eoreese (Borisziene) nuo 
381 Main uly., isz Ringtown, 
kuri gydėsi per visa sanvaite in 
Locust Mt. ligonbute, pasimirė 
pareita Utarninke, 5:10 valan
da popiet ligonbuteje. Velione 
nesveikavo nuo kokio tai laiko. 
Josios vyras Juozapas pasimi
rė Birželio 18-ta diena. Velione 
gimė Mahanoy Plane, po tėvais 
vadinosi Anna Green. Paliko 
dideliame nuliudime dvi duk
terys: Kathleen, pati Jokūbo 
Szmaiczio namie ir Ona, pati 
Robert Roadarmel isz Fall 
Church, Va., ir du anuku. Taip
gi trys seserys; Margareta 
Francis, Barnesville; ponia Ja-

Skaitykit “Saule”

valanda po pietų, viesulą daug 
iszkados padare Haddon Heig
hts ir Audubon. Asztuoni 
žmones likos sužeisti.

Fort Dix, New Jersey.— 
Pareita Petnyczia, ketvirta va
landa po pietų, armijos trans
portinis keturiu inžiniu eropla- 
nas, su 56 kareiviais ir lakū
nais, sudužo per audra. 45 žu
vo, o 21 likos sužeisti. Ero- 
planas skrido isz McGuire Air 
Force Base arti Fort Dix, in 
Burtonwood, Anglija-.

MOKYTOJAMS
ALGOS PAKELTOS

Du Szimtu Doleriu Ant 
Metu Daugiau 
Philadelphijoje

f

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos mokslo sztabas 
sutiko pakelti visiems mokyto
jams ir mokytojoms algas ant 
dvieju szimtu doleriu ant me
tu. Szitos naujos mokestys pra
sidės su mokyklų atidarymu 
ateinanti rudeni.

Ir jau beveik laikas kad szita 
musu valstija pakelia algas 
mokytojams, nes New York 
valstijos mokslo sztabas jau 
keli metai kaip moka daug dau
giau negu musu valstija.

Dauguma musu mokytoju vi
siems mums szpyga parodo ir 
eina in fabrikus kur jie daug 
daugiau užsidirba ir neturi 
skaitytis su visu tu mokiniu 
vaiku tėvais.

Mokytojo ar mokytojos dar-

palszyvas žinias duos, tai jie 
dabar turės skatytis su visa 
FBI policijos jiega.

O kad ir didžiausi ir jau už- 
kietieje prasikaltėliai, žulikii, 
razbainirikai ir žmogžudžiai la
bai gerai invertina FBI polici-1 
ja, ir jos vengia kaip velnias 
szvesto vandenio.

Tai mums tikrai nesupranta- Lakunu Sztabo Saržentas nusi- 
ma kodėl tai policijai nebuvo nesze kareiviu pedes, isz viso 
pavėlinta tuojaus in szita klau- (ju tukstancziu keturis szimtus 

septynios deszimts doleriu. Jis 
su tais pinigais iszkeliavo isz 
Air Force Base, Dnever.

Vaisko agentai sako kad' 
Saržentas Joseph Rodney Ba
rak, dvideszimts trijų metu 
amžiaus paeidavę in Camp Le- 
ory Johnson, prisipažindamas 
kad jis be pavelinimo buvo pa
likes savo stoti.

M. P. Chiles, FBI policijos 
agentas in New Orleans sako 
kad jis rado pas ta Sarženta 
trisdeszimts asztuonis tusz- 
czius pedes konvertelius, kurie 
prigulėjo kareiviams in Lowry 
Base. Jis sako kad jis ant to 
Earžento rado tik szeszis cen
tus. Saržentas sake ikad jis vi
sus tuos pinigus praszvilpe ant 
sznapso ir ant merginu.

FBI policijos agentas Chiles 
sako kad jis rado to saržento į nieksza. Kažin ar vienas vel- 
vieszbuczio kambaryje trumpa; 
laiszka, kuriame jis ketino nu- 
sižudinti kai jis visus tuos pi
nigus praszvilps.

ma kodėl tai policijai nebuvo 
; pavėlinta tuojaus in szita klau- 
i sima stoti ir jieszkoti to vaik- 
vagio?

NEW YORK, N. Y. —
Trisdeszimts vieno meto am
žiaus buvęs kalinys, Mario Del- 
lernia buvo nuszautas ir pasi
mirė in Coney Island ligonine. 
Jis buvo nuszautas kai jis žen
gė in savo namus ant Harway 
Avenue, Brooklyne.

Jis buvo ka tik devynios die
nos atgal paleistas isz kalėjimo 
kur jis buvo iszbuves deszimts 
metu.

Jo draugas, dvideszimts ke
turiu metu 
Buono buvo 
vėžės namo, 
Arena.

amžiaus George 
ji ta vakara par- 
isz St. Nicholas

$1,600,000 IN
VIENA DIENA

FBI POLICIJOS
RANKOS SCR1SZT0S

NEW YORK, N. Y. —
Po septynių dienu, kai tas ma
žutis Weinberger szeimyneles

SARŽENTAS
BALIAVUOJO

TOKYO, JAPONIJA. — 
Szeszi Amerikos greiti karisz- 
ki “Jet” eroplanai nukrito in 
viena diena, ir musu valdžiai 
kasztavo daugiau kaip $1,600,- 
000.

Szeszi tokie musu eroplanai 
stengiesi greitai nusileisti ant 
Itazuke Air Base per audra. 
Tik dviem pasekmingai pasise
kė nusileisti, bet visi szeszi la
kūnai iszsigelbejo.

Visi tie eroplanai buvo pasi
kėlė virsz to Itazuke aerodro
mo, kai audros pakilo ir jie bu
vo priversti nusileisti. Pirmie
ji du pasekmingai nusileido; 
treczias, nusileisdamas sudužo 
ir visa vieta kur kiti nusilei
džia užėmė. Lakūnas iszlipo isz 
to sudužusio eroplano nesužeis
tas. Bet kiti trys eroplanai 
stengdamiesi nusileisti, nes 
jiems gazolino pritruko nerado 
vietos kur nusileisti. Visi lakū
nai su parasziutais iszszoko. Ju 
eroplanai sudužo bet jie iszliko 
gyvi.

Tai in viena diena musu val
džiai ta audra kasztavo dau
giau kaip $1,$00,000.

sunelis buvo kokio patrakusio 
vaikvagio pavogtas, FBI poli
cija buvo pavėlinta insikiszti.

Sulyg teises, vadinamos 
“Lindbergh Law”, FBI polici
ja nieko negali daryti, negali 
insikiszti kol būva tikrai daži- 
nota kad tokis vaikvagis per
žengė kurios valstijos rubežiu, 
ar kol praeina septynios die
nos.

Reiszkia dabar, kai tas 
Weinberg’ szeimyneles suunelis 
buvo pavogtas, FBI policija 
negalėjo nieko daryti kol pra
ėjo septynios dienos.

Tos septynios dienos buvo 
baisiai reikalingos ir reiksz- 
mingos, nes tas vaikvagis tu
rėjo gana progos ta vaikuti, to
li kur iszveszti, gerai paslėpti 
ar nužudinti.

Mes sutinkame su Kongres- 
monu Francis E. Dorn, Repub- 
Llkonu isz New York valstijos, 
kuris sako ir reikalauja kad tas 
Instatymas butu tuojaus panai
kintas ir kad butu FBI polici
jai pavėlinta tuojaus stoti ir vi
sa darba vesti.

Tokiame prasikaltime, kaip 
vaikvagysteje laikas baisiai 
daug reiszkia. Dabar kai visi 
felezeriai, mažos apylinkes po- 
licijantai nieko nepesze prisi- 
pažinsta kad jie nežino kur 
kreiptis ar ka kaltinti, FBI po
licija yra pakviesta.

Kad ir dabar jau taip vėliai, 
galime būti tikri kad FBI poli
cija daugiau nuveiks, jeigu kas 
galima nuveikti, in kelias die
nas negu visi tie kiti policijan- 
tai per visa ta laika nuveikė.

FBI policija tuojaus davė vi
siems žinoti kad ji baiku nelkre- 
czia, ir kad jeigu kas kokias

Kareiviu Pėdos
Nusinesze

NEW ORLEANS, LA.

svieto Komunistai ne tik su
svilo bet ir tapo iszkepti.

Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos, Vokietijos, Italijos ir vi
su kitu krasztu Komunistai 
parode savo baisu užsivylima 
mauja Maskvos vadovybe.

Protingesni Komunistėliai, 
kuriu smegenys dar visai ne-

POLICIJANTAI
STRAIKUOJA

LONDON, ANGLIJA. —
Londono policijautai eina savo 
pareigas, dirba, bet visai isz lė
to. Jie dabar neiszduoda tikie- 
tu tiems kurie per ilgai kur. .. . — ----- ------  - X---------- CJ---  -------

pavirto in kosze, pradeda at- nors savo automobilius palieka 
szalti, atslūgti ir traukiasi isz įy visai nepaiso kur ir kaip kas
Komunistu tarpo. Jie ima su
prasti, kad jeigu sziandien Sta
linui, tai rytoj jiems!

Ir Komunistu bendrakele- 
viai dabar jau ima in kitas pu
ses dairintįs.

Italijos kairuju Socialistu 
vadas, Pietro Nenni, kuris iki 
sziol labai glaudžiai bendra
darbiavo su Komunistais, jau 
vieszai paskelbė savo partijos 
apsisprendimą atsisakyti nuo 
Sovietu vadovystes ir palaikys 
nepriklausomos eigos.

Nauja Maskvos vadovybe 
dabar norėtu kad mes tikėtume 
kad visas szelmystas, visas 

į žmogžudystes, visas niekszy- 
bes Rusijoje yra padaręs vien 
tik Stalinas.

Taip beszmeiždami, taip ne
gražiai nuvainikuodami ta Sta
lina jie iszkelia ji in padanges 
kaipo tikrai milžiniszku jiegu

STALINAS
NUVAINIKUOTAS

. VISUR: Kur

važiuoja.
Jie taip daro parodinti savo 

nepasitenkinimą su valdžia, 
kuri nesutiko jiems algas pa
kelti ir ju darbo diena sutrum
pinti. ; '

Policijos virszininkai sako 
kad jie bijosi kad szitokos 
straikos gali iszsiplatinti po vi
sa kraszta.

DU KUNIGAI
PALEISTI

Buvo Suaresztuoti
1953 Metais ",

nias tiek blogo tokiu trumpu 
laiku galėtu padaryti, kiek, 
anot Kruszczevo, Stalinas buvo 
padaręs. Pats pragaras tokiam 
milžinui pavydėtu!

Dabar kai tuos Lenkus suki- 
i lėlius ims szaudinti, karti, mu- 
czyti, kankinti, in kalėjimus 
grūsti; ar tai ežia bus Stalino 
szmekla sugryžus iri Kremlina? 

Komunistai Juk visi mes dabar žinome, nes
Kepa. — Kai nauji Sovietu Ru- jie patys yra mums pasakė, 
sijos vadai taip negražiai nu- kad Bulganinas ir Kruszczevas 
vainikavo Juozą Stalina, viso yra taikos žniones.

^Pirkie U. S. Bonus; Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus!

Pick your savings target

and shoot shaight-for it!
jAl home . . . financial security ... a 

business of your own. Important savings 
targets like these cost money—more than 
most of us have. But here’s how you can 
score a bull’s-eye and walk off with the big 
prize you want.

The secret of saving is system. And 
the simplest, most automatic saving 
system is the Payroll Savings Plan. 
Best of all, you do more than save 
through Payroll Savings. You invest 
your money, too, and make it grow. 
Elere’s how it works:

Tell your company pay office how much 
you want to save each week. Then that 
amount will be put aside for you before 
you have a chance to spend it. Your money 
will go automatically into U. S. Series E 
Savings Bonds.

Because Savings Bonds earn good inter
est—3% compounded semiannually when 
held to maturity (9 years and 8 months) 
—they’re soon worth much more than 
you’ve invested in them. And your Bonds 
will continue to pay this same good interest 
as long as 19 years and 8 months. That 
means a return of up to 80% more than 
you originally paid.

Even if you’ve never been able to 
save before, this plan is guaranteed to 
work. So sign up today for Payroll 
Savings where you work — or invest 
in Bonds regularly where you bank.

For the big things in your life, 
be ready with U. S. Savings Bonds.

HONG KONG, KINIJA. — . 
Du Amerikiecziai Kunigai, Jė
zuitai buvo paleisti isz Komu- 
nistiszkos Kinijos kalėjimo, 
kur jie buvo laikomi nelaisvė
je per tris metus. ' >

Jiedu sako kad jie buvo ne
teisingai nuteisti už sznipinėji- 
ma, ir sako kad iki paskutiniu- 
ju prie tu intarimu neprisipa- 
žno ir vis gynėsi ir stengiėsi 
aiszkintis kad jie yra nekalti.

’ Kunigas Thomas L. Phillips 
isz Butte, Montana, ir Kunigas 
John W. Clifford, isz San 
Francisco, California atvyko -in 
Hong Kong, isz Shanghai, ėnt 
Vokiecziu laivo “Hamburg”,’

Eina gandai kad vienas Vys
kupas ir du kiti Kunigai bus už 
keliu dienu teipgi Komunistu 
paleisti. Jie dabar iszveszti ant
trijų szimtu myliu keliones 
per Kinijos miestus, del propa
gandos, kaip tie Komunistai 
daro pirm negu kalinius pa
leidžia. Kiek galima sužinoti 
tai jie yra Jo Ekselencija Vys
kupas Ambrose H. Pinger isz 
St. Bernard, Nebraska; Kuni
gas Fulgence Gross, isz Omaha, 

i Nebraska, ir Kunigas Cyril 
Wagnes, isz Pittsburgh, Pa. 
Tiedu paleisti Jėzuitai Kuni
gai sugryžo sveiki.

Jiedu sako kad jiedu buvo 
suaresztuoti pavieniui, kai jia- 

j du miegojo nakezia, Birželio 
penkiolikta diena, 1953 me
tais. Daugiau kaip trisdeszmits 
policijantu r kitu apsiginkla
vusiu vyru pribuvo juos paim
ti.

Tiedu Kunigai buvo su ki- 
I tais Kiniecziais ingrusti in ma
žus kambarėlius kalėjime ir 
jiems buvo uždrausta net ir 
melstis.

Komunistai atėmė isz ju ne 
tik ju ražanezius, bet net ir. ju 
akinius, akuliorius.

Kunigas Clifford sako kad 
jis apie pusantro szimto sykiu 
buvo statytas in teismą; ir 
kiekvienas teismas tesiesi ma
žiausia dvi valandas. Jie vis 
stengiesi ji priversti ar kaip 
nors suvedžioti, kad jis ka nors 
prasitartu, kad Komunistai 
galėtu sakyti kad jis ar savo ti
kėjimo ar savo kraszto iszsi- 
žada.

Tie Kunigai sako kad nor jie 
nebadavo, bet maistas buvo 
baisiai prastas.
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