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Isz Amerikos Storžievis

CZEKAI ISZDUOTI
WASHINGTON, D. C. — 

Kai nelaime isztinka žmogų ar 
tauta, tai visados iszkyla klau- 
simts: Kas buvo ar yra kaltas? 
Retai kada galima pirsztu in 
viena žmogų ar in koki viena 
invyki rodyti ir sakyti, kad, 
sztai szitas žmogus ar szitas in- 
vykis yra kaltas, kad visa ne
laime atsitiko del kokios vienos 
priežasties.

Paprastai mes randame ir 
matome kad visa eile atsitiki
mu ar nuotykiu ir daug žmonių 
prisidėjo prie vieno žmogaus 
laimes ar nelaimes.

Taip galima sakyti ir apie 
Czekoslovakijos nelaime. Czia 
teipgi daug priežascziu buvo, 
gal visu nežinome. Bet viena 
isz didžiausiu priežascziu buvo 
ir yra Amerika.

Trys metai atgal Amerika, 
kaip Pilotas, nusimazgojo savo 
rankas ir visiems davė žinoti 
kad ji nėra kalta. O kai tik 
Amerika pasitraukė, tai Rusija 
Amerikos vieta mielu noru už
ėmė.

Dabar jau Washingtono poli- 
tiszkas katilas virte verda, bet 
vis nieko isz tenais negirdeti. 
Galime būti tikri kad Amerikos 
didžiūnai pasiuns kelis labai 
gražiai skambanczius laiszkus 
tiems Komunistams ir gal net 
ir paežiam Stalinui, pareiksz- 
dami savo pasipiktinimą. Bet 
nieko isz to nebus, ir musu di
džiūnai jau žino kad nebus, bet 
del savo sanžines ramybes jie 
vėl su keliais laiszkais nusi
mazgos savo rankas.

Ir teisybe prisipažinus, ne 
tik Washingtono didžiūnai, bet 
ir patys Czekai jau seniai žino
jo kad jie stveriasi už sziaudo, 
kad jie kovoja beviltiszka kara, 
kad j u dienos buvo jau seniai 
suskaitytos.

Ambasadoriaus Steinhardt 
pareiszkimas kad jis tikisi pa
ramos ir pageltos isz Vakari
niu krasztu, isz Amerikos, bu
vo tik saldus žodžiai kurie jau 
ir tada tuszcziai skambėjo. 
Czekams labai reikėjo tikėjimo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Earl O. Shreve, Amerikos 
Prekybos Prezidentas sako 
kad jis ir visi biznieriai re
mia ir rems Amerikos Sekre
toriaus nusistatymą duoti 
pagelba ir paszelpa Europos 
krasztams. Bet jis sako kad 
jis yra geras biznierius ir 
storžievis pramonininkas ir 
pareikalaus kad visa ta pa
szelpa butu duodama ir tei
kiama kaipo geras biznis 
Amerikai ir kad politikieriai 
visai nesikisztu.

MOTERISZKE
UŽSIMUSZE

CHICAGO, ILL. — Mrs. Ve
ra Telford, dvideszimts penkių 
metu amžiaus moteriszke isz 
Norwood, Ohio, iszszoko per 
langa nuo asztunto augszezio 
isz vieszbuezio, hotelio.

Kambarys, isz kurio ji iszszo
ko buvo parandavuotas po var
do vieno biznieriaus, kuriam ji 
pirmiau dirbo. Ji ant smert už- 
simusze. Policija nežino ar ne
sako kodėl ji taip padare. |

KOMPANIJOS SAKO 
BUS DAUGIAU

MĖSOS
WASHINGTON, D. C. — 

Biski, po biski, mesa ima atpig
ti ir dabar jau keliais centais 
pigesne. Didžiu kompanijų 
sztorai ima viską atpiginti, bet 
kiti buezieriai ir taip sau sztor- 
ninkai vis bijosi ir lauke pama
tyti, pažiūrėti isz kurios puses 
vejas puczia.

Grand Union mėsos kompa
nija pranesza kad visokia visz- 
tiena ir pauksztiena dabar yra 
nuo dvieju ligi szesziu centu 
ant svaro pigesne.

Nors beveik visos kompani
jos sako kad mesa atpigs ir bus 
pigesne, valdžia pranesza kad 
galviju visur randasi daug ma
žiau, ir kad bus trumpa mėsos.

Katro czia tikėti? Sunku pa
sakyti. Mes džiaugiamies kaip 
ir kiekviena szeimininke kad 
mesa atpigo, ir esams linksmi 
kad mes suklydome pranaszau- 
dami kad mesa labiau pa
brangs. Mums malonu prisipa
žinti kad mes czia suklydome ir 
kad musu pranaszyte neiszsi- 
pildo.

Bet gal per anksti taip labai 
džiaugtis. Dabar visas biznis ir 
pramone yra nepastovi. Prekes 
ar kasztus dabar nustato bago- 
cziai kurie perka ir parduoda 
szierus, stockas. Kai jie visi 
perka, viskas brangsta, kai jie 
ima parduoti tai viskas atpigi
na. Bet tai nereiszkia kad taip 
ir bus, kad jie su savo tukstan- 
cziais gali nustatyti galviju 
skaieziu ar kiek mėsos bus isz 
vieno suliesusio parszo.

O isz kitos puses, turime pa-
(Tasa Ant/4 Puslapio)

KATALIKAI z
GARSINASI

MISSOURI. — “Jus girdite 
visokiu pasakų apie Katalikus. 
Jus girdite kad Katalikai tiki 
kad visi nekatalikai yra pra
keikti ir o alvatrukcziais eina in o
pekla, kad visu kitu szliubai 
yra negeri, kad Katalikai gar
bina stovylas, kad Katalikams 
uždrausta skaityti Szventa 
Raszta, kad jie vartuoja viso
kius medalikelius, degina žva
kes ir krapinasi szvestu vande
niu ir tada jaueziasi kad jie sa
ve apsisaugo j a nuo visokiu ne
laimiu. ’ ’

Su szitais žodžiais “Knights 
of Columbus” Kolumbo Vy- 
cziai pradeda savo pagarsini
mus apie savo Bažnyczia. Szi
tas pagarsinimo darbas buvo 
pradėtas trys metai atgal Mis
souri valstijoje, kur Katalikai 
biznieriai susigalvojo pagarsin
ti savo Bažnyczia ir savo tikėji
mą taip kaip biznieriai garsina 
savo bizni.

Jie indėj o apie dvideszimts 
pagarsinimu in savo laikrasz- 
czius. Už keliu sanvaieziu szim- 
tai nekataliku atėjo pas Kata
liku kunigus praszydami kad 
jie juos pamokintu apie Katali
ku tikėjimą. Septyni szimtai ir 
trisdeszimts nekataliku pradė
jo lankytis in Kataliku pamo
kas. Kiti prasze kad kunigai 
jiems pasiunstu daugiau žinių 
apie Katalikus.

Dabar tie Kolumbo Vycziai 
vėl ima garsinti Kataliku tikė
jimą. Jie savo pagarsinimus in- 
deda net in žurnalus ir paaisz- 
kina tokius klausimus kaip: 
Kodėl Katalikai vis bėga in 
Bažnyczia, ir kodėl Katalikai
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ANGLAS KAREIVIS
SUARESZTUOTAS

JERUZOLIMAS. — Pirmu 
tinis Anglas buvo nuteistas Pa-
lestinoje in kalėjimą, už tai, 
kad jis prisidėjo prie visos tos 
nesantaikos ir visu tu susikir
timu Szventcje Žemeje.

Buvęs Saržentas kareivis 
Henry Martin Dickson, trisde
szimts vieno meto amžiaus, bu
vo kariszko teismo nuteistas 
ant penkių metu in kalėjimą.

Saržentas Dickson stengėsi 
du Anglijos sargus kareivius 
papirkti, kad jie užsimerktu 
akis ir leistu Arabams apvogti 
Anglijos ginklu sandeli. Jis 
jiems norėjo gerai patepti, kad 
jie sakytu kad juos Arabai už
klupo ir suėmė, ir kad jiem už 
savo toki lengva patarnavima 
bus poniszkai atlyginta.

Jis teisinosi, kad jis tik bai- 
kas kriete, kad jie nieko pana- 
szaus nenorėjo padaryti. Jis 
buvo Anglijos vaiske nuo 1937 
iki 1939 metu ir buvo per ta lai
ka paskirtas in Palestina. Po 
karo jo žmona atvažiavo in Pa- 
lęstina ir czia apsigyveno.

MAŽA MERGAITE
PRIGĖRĖ

BALLSTON SPA, N. Y. — 
Geltonplauke mažute Norma 
Ann Brunner, keturiu metu 
mergaite buvo surasta negyva 
prie Gordon’s Creek upelio.

Tėvai pasigedo jos dviem

Naujas Bumaszkas

Kongresmonas Frank L. 
Sundstrom, Republikonas isz 
New Jersey valstijos nori pa
duoti inneszima in Kongresą 
kad Amerikos valdžia in- 
szauktu visus popierinus pi
nigus, visas bumaszkas ir vi
sai kitas, naujas iszleistu. 
Jis sako kad reikia visas se
nas surinkti ir sudeginti. Ko
dėl taip reiketū padaryti 
Kongresmonas Sundstrom 
nepaaiszkina.

V aisko

raikos Laiku-m

Stalinas Reikalauja Sutarties 
Su Finlandija, Finai Nusigando, 
Laisves Dienos Suskaitytos; 
Rinkimai Italijoje Bus Tarp 

Kataliku Bažnyczios Ir 
Komunistu Rusijos 

________________ ★-------- ---------- ;............ . ............ 

FINAI SIUNCZIA
DELEGACIJA 

IN RUSIJA

NEW YORK, N. Y. — Mokintojai ir 
dvasiszkiai kurie taip dabar prieszinasi tam 
inneszimui imti visus jaunus vyrukus in vaiska, 
pamirszta kas tai yra demokratiszkas Lasy
tas? Mes nesakome kieno czia teisybe 
ar kas klaidoj, mes tik tiek sakome ir 
klausiame, kode! negalima visiems žmonėms 
duoti proga balsuoti ar jie nori ir ar jie 
sutinka ant ant tokio instatymo. Prezi
dentas Trumanas, Generolas Eisenhower ir 
ir kiti augszti karininkai sako kad mums

dienom priesz tai, kai ji iszejo jaunu vyruku lavinimas yra labai rei-
ant ulyczios pasibovinti su ki
tais vaikais ir nesugryžo. Dau
giau negu keturi szimtai žmo
nių pradėjo jos jieszkoti. Poli
cija iszleido pagarsinimus Ir 
visur jos jieszkojo. Vienas Su
siedas užtiko ka ten upėj e, ku
ris iszrode kaip mergaites koja' 
kuri buvo prasikiszusi pro le
da. Policija sako kad mergai
te, eidama per tilta,perlipo per 
tvorele ir inkrito in upe.

SZNAPSAS
PIGESNIS

HAFRISBUEG, PA. — Gs- 
resnis sznapsas, tas kuris yra 
partraukiamas isz Europos, da
bar jau ima atpigti. ‘‘Scotch” 
kuri visi ponueziai taip staiga 
pamylėjo kai tik jo mažai buvo 
ir kai jis pabrango, dabar jau 
atpigo apie trisdeszimts penkis 
centus ant bonkos. Ir jo gali
ma pirktis kiek tik kas nori, ar 
kiek pinigu turi. Kiti gėrimai, 
kurie yra partraukiami isz s ve ■ 
timu krasztu teipgi ima atpigti 
už tai, kad muitas buvo atpigin
tas. Bet prastesni, pigesni 
sznapsai vargiai greitai atpigs, 
nes dabar bravorininkai ma
žiau jo gamina, kai valdžia
jiems insake kvieczius taupinti.

kalingas. Kiti mokintojai ir dvasiszkiai 
sako kad nėra jokio reikalo musu vyrukus 
imti in vaiska taikos laiku. V

Mes ne esame tokie mokinti ir nenori
me statytis kaip kokie žinovai; bet mums 
iszrodo, kad toks klausimas turėtu būti pa
vestas visiems žmonėms, taip kaip visi kiti 
svarbus klausimai, ir tada tegu žmones bal
suoja priesz ar už toki instatyma. Tada 
mes tikrai žinotume, ne ko mokintojai ar 
generolai nori, bet ko visi Amerikiecziai 
nori ir kaip jie in ta klausima žiuri.

Czia, musu nuomone, yra grynas politi
kos ir kraszto apsaugos klausimas, o ne 
tikėjimo ar mokslo klausimas.
kuriems nepatinka armijos musztras ar ar
mijos priežiūra, tai czia jau visai kitas klau
simas ir reikia kitu priemonių stvertis.

Mokslincziu, Universitetu Profesorių Ro
bert Hutchins ir Daktaro Harry Emerson 
Fosdick prikaisziojimai, kad tas inneszimas

Jeigu
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HELSINKI, FINLANDIJA. 
—Stalinas pasiuntė laiszka, sa
vo ranka paraszyta, Finlandi- 
jos Prezidentui Judo K. Paasi- 
kivi, patardamas kad visiems 
butu geriau, jeigu Finlandija 
sudarytu bendra apsigynimo 
sutarti su Rusija.

Tas laiszkas, tos žinios visus 
Finus labai iszgazdino, nes jie 
žino kad Stalino patarimas yra 
pareikalavimas.

Valdininkai ir Tarybos na
riai Finlandijoje greitai su- 
szauke susirinkimus ir stengėsi 
pasitarti kas dabar daryti, nors 
visi gerai žino kas bus daroma.

Finlandijos valdininkams to- 
kis sutartis visai ne naujiena. 
Kairiosios Partijos vadas ir 
kraszto Premieras, Ministeras 
Mauno Pekkala, ana rudeni bu
vo nuvažiavęs in Moskva ir 
pats, savo kraszto vardu prasze 
tokios sutarties.

Bet kad Rusijai tokia sutar
tis rupetu, tai parodo kad Sta
linas ko daugiau nori ir siekia. 
Finai dabar mato kad jie ne
teks laisves ir nepriklausomy
bes.

Finlandijos Prezidentas ne
sako, kas ten buvo paraszyta ar 
pareikalauta tame Stalino 
laiszke, bet visi jau mato ir ži
no, kas isz viso to bus!

Rusija jokios kariszkos pa- 
gelbos negali tikėtis isz tokio 
mažo kraszto. Bet Rusija pa
reikalaus kad Finai priimtu 
Raudonąja Armija ir ja užlai
kytu, ‘ ‘ del apsaugos. ’ ’ Finlan
dijos visi uostai bus atidaryti 
del Rusijos laivu. Finlandijos 
kariszkos akademijos priims 
Rusijos karininkus.

Tokia apsigynimo sutarti 
Rusija buvo padarius su Czeko-
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Kas Girdėt
Amerikos valdžia ir Ameri

kos Karo Sztabas nesitiki kad 
reikės priesz Rusija kariauti. 
(Kad ir kariausime, tai nors ne 
sziais metais.) Amerika dabar 
siunczia ir palaiko savo kariuo
menes, savo kariszkus laivus ir 
eroplanus tuose krasztuose, isz 
kuriu butu galima vienu sykiu 
pultis ant Rusijos isz visu 
krasztu. Amerika taip daro ir 
žino kad Rusija žino kad ji taip 
daro. Szitoks Amerikos prisi
rengimas parodo Rusijai, kad 
Rusija ir visi Sovietai tirėtu 
labai gerai apsirokuoti ir apsi
žiūrėti pirm negu jie pulsis ant 
Amerikos. Amerika rengiasi ne 
vien tik apsiginti, kaip dare 
priesz Japonus, bet rengiasi tuo 
paežiu sykiu ir pultis.

O Sovietai apie visa tai labai 
gerai žino ir visas pastangas 
deda sutrukdinti musu paszel- 
pa ir suardyti Amerikos Sekre
toriaus planus ar tvarka. Rusi
jai laikas 'baisiai brangus. Jie 
nori nors kelis metus taikos 
kad jie galėtu prisirengti prie 
karo ir ta sprogstanezia 
“Atom” bomba pasigaminti. 
Jie dabar tik isz pasalu, kaip 
koks szunytis, puolasi; bet ne- 
szasi kiek tik jie gali kaip tik 
kas atsisuka ir jiems pasiprie- 
szina.

sako ir kaip ji szmeižia, bet jis 
savo daro, savo keliu eina, nes 
jis mato' ir jauezia kad jis yra 
ne žmonių iszrinktas ar paskir
tas, bet Paties Dievo pasiaus
tas atlikti jam paskirta darbu.

———— e , 1
Rusijos Karo Sztabas ir 

augsztieji karininkai jau ima 
svajoti ir sapnoti apie užpuoli
mą ant Amerikos, kaip Japonai 
užpuolė ant Pearl Harbor. Jie 
tikisi kad jie vienu smagiu ga
lėtu sunaikinti visus musu ka
riszkus fabrikus. Bet kiti 
Kremline biski daugiau proto 
turi ar geriau invertina Ameri
kos atsparuma ir neduoda 
tiems karininkams progos savo 
svajones invykdinti.

' • •
Sovietai turi vilties kad kai 

biznis pradės eiti trepais že
myn Amerikoje, tai tada visi 
žmones reikalaus kad valdžia 
nesikisztu in Europos reikalus. 
Tada Sovietams butu lengva 
apsidirbti su likusiais Europos 
krasztais.

Isz kitos puses Amerikos val
džia tikisi kad jeigu pjūtis bu- 
.tu prasta sziais metais Rusijo
je, tai visa Sovietu tvarka pa
kriktu ir žmones gal sukiltu 
priesz savo valdžia.

Mums rodos tai tuszczios 
svajones isz Amerikos ir isz Ru
sijos puses. Kaip dabar dalykai 
stovi, tai nei viena, nei kita, 
svajone neiszsipildys.

Pereita Panedelyje mes ap- 
vaikszcziojome Amerikos pir
mo Prezidento, Jurgio Vaszing- 
tono (George Washington) 
szvente.

Jurgis Washingtonas užsi
tarnavo sau didvyrio varda ne 
vien tiktai kad jis buvo musu 
pirmutinis Prezidentas, bet už 
tai, kad jis 'buvo labai gabus ir 
drąsus karininkas, ir padėjo 
pamatus del musu valdžios.

Bet kai tik mes isztariame 
Jurgio Washington© varda, tai 
beveik kiekvienas mokinys 
mums pasakys, kad Jurgis 
Washingtonas yra visiems ge
riausiai žinomas del savo tei
singumo.'

Retas kuris karininkas, re
tas kuris Prezidentas buvo taip 
ir tiek niekinamas ir szmeižia- 
mas kaip Jurgis Washingto
nas. Jis neatsikirto, nekerszi- 
no; jis žinojo kad ka jis daro 
yra gera ir dora ir, už tai, jam 
žmonių liežuviai ir szmeižtai 
nieko nereiszke.

Jis buvo geras vadas, bet 
kartais daugiau negu szimtas 
kareiviu ji apleisdavo in mene
si. Jam buvo skaudu, bet jis nie 
kados nesiskundė, niekados 
rankas nenuleido, nes jo akys 
buvo nukreiptos in Amerikos 
ateiti.

Didžiausia žmogui garbe yra, 
kad kiti nori jo pėdomis žengti 
ar stengiasi kaip nors būti pa- 
naszus in ji. Musu laikais ne tik 
musu prezidentai, bet ir visokie 
politikieriai nori parodyti kad 
jie daro ar tvarko, taip kaip 
Jurgis Washingtonas dare ir 
tvarkė.

Kai Washingtonas kalbėjo 
apie Amerikos ateiti, apie 
Amerikieczio laisve, apie demo- 
kratiszka valdžia, retas kuris 
suprato ar invėrtino.

Dabar, kai mes kas metai ap- 
vaikszcziojame szito didvyrio 
szvente, mes prisimename, kad 
tikras vadas niekados nesideri
na su savo žmonėmis, kad jis 
savo insitikinimu nelamdo ir 
yisiszkai nepaiso ka visi apie ji

Visos tos kalbos ir prakalbos 
apie pragyvenimo branguma, 
apie taksas, apie suvaržymus ir 
apie bizni, tai tik dūmai ar mui
las mums in akis, tai tik monai 
ir mažuczio žegsnojimai; viena
tinis ir svarbiausias klausimas 
kaip Republikonams, taip ir 
Demokratams, tai yra “RUSI
JA.”

Komunistai remia Wallace ir 
jo treczia partija, nes jie tikisi 
kad kai Trumanas bus sumusz- 
tas, tai naujas Republikonas 
Prezidentas taip nesiskubins ir 
taip nesirūpins apie Europa, 
nes jam bus gana darbo namie.

Bet, kiek dabar galima nu
matyti, tai nepaisant kas bus 
musu Prezidentas, jis turės 
dirbti ir darbuotis taip pat 
priesz Rusija, kaip dabar yra 
daroma. Turime atsiminti, kad 
Amerikos Sekretorius daugiau 
intekmes ir jiegos turi su žmo • 
nemis ir užsienyje negu Prezi
dentas.

VASARIO 16 
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CHICAGO JE

Szitoks nepastovumas reisz- 
kia kad musu fabrikai vis dau
giau ir daugiau kariszku gink
lu gamins ir mažiau tokiu daig- 
tu kurie yra mums dabar reika
lingi. Ateinancziais metais 
daug fabriku pradės vien tik 
kariszkus ginklus gaminti. Bet 
tai vis nereiszkia, kad jau visi 
fabrikai ims kariszkus ginklus 
gaminti kaip buvo per kara. 
Bet jeigu Komunistai laimėtu 
Prancūzijoje ar Italijoje, tai 
tada jau beveik visi musu fab
rikai butu paversti in kariszkus 
fabrikus.

Kiek dabar galima inspeti, 
tai Prancūzai ir Italijonai su- 
musz Komunistus ir neinsileis 
juos in valdžia. Bet visaip gali 
būti!

Fabrikantu ir kompanija 
taksos vis bus laibai brangios. 
Galimas daigtas kad tos taksos 
bus didesnes 1949 metuose.

CHICAGO, ILL. — 30-ties 
metu sukakeziai paminėti nuo 
paskelbimo Lietuvos Nepri
klausomybes Chicagos Lietu
viai sziais metais rengėsi atsi
dėję. Invairios Lietuviszkos 
organizacijos buvo surengusios 
vieszus paminėjimus.

Ypacz daug pastangų Lietu
vos vardui iszgarsinti padėjo 
Marguczio sztabas. Advokato 
A. Olio pastangomis Illinois 
valstybes gubernatorius Vasa
rio 16-ta diena paskelbė Lietu
vos Respublikos Diena, ragin
damas visus Illinois gyvento
jus ta diena tinkamai paminė
ti. Vasario 14-ta diena per di- 
džiaules radio WGN stoties oro 
bangas buvo garsinamas Lietu
vos vardas. Kalbėjo Lietuvos 
konsulas Gydytojas P. Dauž- 
vardis ir buvo atlikta specialiai 
komp. A. Vanagaiczio paruosz- 
ta muzikaline programa, kuria 
iszpilde Vycziu koras, L. Szi- 
muczio vadovaujamas, ir solis
tai Biežiene ir Brazis.

Vasario 15 d., vakare, gražio
se Terrace 'Casino patalpose 
(Morisson Hotel), in vyko isz- 
kilmingas Vasario 16 diena mi
nėjimas. Kalbėtojai Gydytojas 
P. Daužvardis ir advokatas 
Antanas A. Olis, pasakė giliai 
prasmingas prakalbas, taipgi 
Kun. Urba perskaito jaudinan- 
czia malda už kenezianezia Lie
tuva ir baisioj tironijoje jos 
vargstanezius vaikus. Muzika
line programos dali vykusiai 
atliko Szv. Kazimiero Akade- 
jimos mergaieziu koras. K. 
Szimkus paskambino keletą 
Lietuviszku dainh kanklėmis. 
Buvo suvaidintas linksmas 
vaizdelis isz senoviszko lietu- 
viszko kaimo “Pirszlybos. ” 
Vaidinimas gražiai pavyko, ku
ri atliko atvykę tremtiniai. P.

Ponia Catherine Doltoyev- 
sky, raszytojo Fyodor Dos
toyevsky, galu gale pasiekė 
Paryžių. Ji stengėsi isz Rusi
jos iszvažiuoti dvideszimts 
keturi metai atgal, bet nega
lėjo. Ji visa ta laika gyveno 
Crimea, ir nuo revoliucijos 
pirmos dienos stengėsi iszva- 
žiuoti.

Apeikiene gražiai padeklama
vo pora eileraszcziu. Malonu 
vaizda sudarė pasznekesys A. 
Vanagaiczio su mažyte, 6 melu 
amžiaus, Danute, Szoszyte, ku
ri buvo apsirengusi lietuvisz- 
kais rūbais ir pasakė pora eile
raszcziu. Szv. Kazimiero Aka
demijos mergaites grakszcziai 
paszoko tautinius szokius. Be 
to programa painvairino savo 
dainomis solistai: Biežiene, 
Kirstukaite ir Brazis.

Minėjimo atsilanko daug 
žmonių ir svetaine buvo kimsz- 
tai prikimszta. Reikia pabrėž
ti, kad atsilankiusieji 'buvo la
bai patenkinti tokia Marguczio 
paruoszta turininga, spalvuota 
ir menine programa. Toks mi
nėjimas ne tik žymiai prisidėjo 
prie Lietuvos ir jos bylos isz- 
garsinimo, bet ir sudarė sanly- 
gas Lietuviszkai visuomenei 
jaukioj atmosferoj tikrai kul
tūringa praleisti minėjimą.

—Lizdenis.

Sovietas sargas visa nakti 
prižiūrėjo kad ji nepabėgtu. 
Paskui, ant rytojaus ji jau su
tiko gryžti, bet paprasze pave- 
linimo kad ji galėtu gryžti in 
savo namus pasiimti savo ma
ža dukrele. Sargas su ja nuėjo 
in namus. Namie, ji greitai pa
prasze susiedkos kad ji patele- 
ffonotu Amerikos kariszkiems 
policijautams. Kai Amerikie- 
cziai pribuvo, vienas Ruskis no
rėjo ja nuszauti, bet nesuspėjo, 
nes Amerikiecziai tiems Sovie
tams davė paragauti Ameriko- 
niszku kumszcziu. Dabar Sovie
tai protestuoja kad Amerikie
cziai kiszasi kur jiems nereikia.
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AMERIKIECZIAI
ISZGELBEJO

ESTONIETE

VIENNA. — Ponia Sinaida 
Kao, Estoniete buvo nuo Rus- 
kiu iszelbeta kai Amerikos ka- 
riszkai policij antai ant laiko 
pribuvo. Ji sako kad Ruskiai 
jau kelis sykius stengėsi pri
versti ja gryžti in Estonija. Bet 
ji sako kad ji žinojo kad ji kaip 
ir visi kiti tos Estonijos nebūtu 
maezius, nes ji butu buvus isz- 
vežta in Uralu kalnus kaip ir 
kiti buvo ir yra vežami, kurie 
sutinka gryžti in savo tėvynės.

Szita moteriszke kuri dabar 
taip inpykino Ruskius ir Rusi
jos valdžia kad Sovietai net 
vieszai protestavo Amerikos 
valdžiai, sako:
'“Szitas nebuvo pirmutinis 

sykis kad Ruskis prasze ir rei
kalavo kad asz gryžeziau in sa 
vo tėvynė. Asz vis stengiausi 
kaip nors iszsisukti, nes asz 
gerai žinojau kad nei vienas isz 
tu kurie gryžta in savo tėvynė, 
savo tėvynės niekados nepasie
kia.

“Žinios ateina in Vienna ir 
tos žinios yra teisingos ir pa
tvirtintos, kad visi tie kurie su
tinka gryžti in Baltijos krasz- 
tus in savo tėvynė, būva iszvež- 
ti in Uralo kalnus, kur jie kaip 
vergai turi dirbti Sovietu ka- 
riszkuose fabrikuose.

“Sovietai paėmė mano vyra 
septinį metai atgal Tallinn 
mieste, ir asz nei žodžio isz jo 
nesu iszgirdus, nežinau kur jis, 
nei nežinau ar jis gyvas.”

Ponia Kao sako kad ji dirbo 
viename fabrike, kuri Sovietai 
pasisavino sulyg Potsdam Kon
ferencijos nusistatymu. Vi
siems darbininkams buvo paša 
kyta kad tas fabrikas bus užda
rytas ir kad ji su kitais turi da
bar gryžti in savo kraszta, in 
savo tėvynė.

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys vyrai, vienas isz j u armi
jos karininkas, buvo apmusyti 
ir apvogti ana sanvaite ant 
Philadelphijos ulycziu.

Policijantai visai netikėtai 
užklupo keturis tokius žulikas 
kai jie parsitrenkė ant žemes 
daužė viena žmogų.

Vienas toks žulikas užsipuo
lė ant Leonard C. Burke, ketu
rios deszimts metu amžiaus 
taksi draiverio ant Parkway 
tarp dvideszimts pirmos ir an
tros ulyežios. Burke tuo laiku 
nedirbo, bet ėjo in Spring Gar
den ulyczia gauti taxi kad ga
lėtu parvažiuoti namo. Buvo 
puse po antros isz ryto kai tas 
žulikas ji užpuolė, primusze ir 
pabėgo. Policij antai rado 
Burke be sanmones, ir ji grei
tai nuveže in Hahnemann li- 
gonbute. Kai jis atsipeikėjo, jis 
policij autams pasakė kad nuo 
jo buvo pavogta apie trys dole
riai ir laikrodėlis, kuri jo bro
lis Kunigas Roland Burke buvo 
jam davės kaipo dovana.

Keturi žulikai, apvogė Peter 
Junskie, keturios deszimts sep
tynių metu žmogų, pradėjo ji 
daužyti ir muszti prie Clarion 
ir Kenilworth ulycziu, kai poli
cij antai visai netyczia užtiko 
juos. Žulikai tuojaus pasidavė 
kai pamate policijantu atpro- 
vintus revolverius. Žulikai pa
davė savo vardus ir pravardes 
policijos ofisuose kaipo: Levi 
Jackson, dvideszimts vieno me
to amžiaus, nuo Griauna uįy- 
ezios; Oliver Johnson, asztuo- 
fiiolikos metu amžiaus, nuo 
Fitzwater netoli nuo Dvyliktos 
ulyežios; Theodore Mays devy-

Frank G. Handy, redakto
riaus G. C. Handy sūnūs isz 
Ypsilanti, Michigan nieko 
nesako kai laikrasztininkai 
ima putas plakti kad jis yra 
Prezidento Trumano dukters 
Margaret sužieduotinis. Jis 
sako kad jeigu jie nori ka da- 
žinoti tai tegu visi eina pas 
Prezidento dukrele Margari
ta ir tegul jie jos pasiklau
sia.

niolikos metu amžiaus, nuo 
Penktos ir Christian Uly., ir 
Herbert Harris, keturios de
szimts devynių metu amžiaus, 
nuo Montrose netoli nuo pen
kioliktos ulyczios.

Kapitonas Jerome G. Bud
row dvideszimts septynių metu 
amžiaus karininkas isz Shaft, 
Pa., netoli nuo Shenandoah, bu
vo užpultas dvieju žuliku ant 
Walnut netoli nuo Penkioliktos 
ulyczios, puse po pirmos isz ry
to. Karininkas sako kad vienas 
isz tu žuliku sustabdė ji ir pa
prasze degtuko, meczkes. Kai 
jis inkiszo ranka in kiszeniu ki
tas isz užpakalio jo rankas su
ėmė ir pirmas jam smoge in 
veidą ir spyrė in pilvą. Pavogė 
nuo jo žiedą verta dvieju szim- 
tu doleriu, laikrodėli ir daugiau 
negu szimta doleriu. Jis pajiegs 
nueiti in Hahnemann ligonbute 
kur jis buvo aprūpintas.

SUKAKTUVES
SU VODKA

WASHINGTON, D. C. — 
Ana vakara Rusai Washingto
ne šukele puota ir iszkilmingai 
apvaikszcziojo da iszkilminge- 
snes sukaktuves. Ant stalo bu
vo geriausiu, puikiausiu Ame
rikos valgiu ir Rusijos vodkos. 
Sukaktuves buvo del trisde-

szimts metu Raudonosios Armi
jos gyvavimo.

Susirinko apie du szimtai 
svecziu. Buvo R-usijos karisz- 
kas atstovas, su Ponia Galkovs
ky ir Laivyno atstovas su Po
nia Glinkov.

Beveik visi buvo karininkai, 
bet ne tokie jau augszti ar inta- 
kingi. Amerikos sztabas pa
siuntė kelis Amerikieczius in 
tas vakaruszkas. Amerikos 
Armijos Sztabas pasiuntė vie
na Leitenantą Generolą ir Lai
vyno Sztabas pasiuntė viena 
Admirolą, bet Generolas Omar 
Bradley, Armijos Sztabo Vir- 
szininkas pasiunta savo žmona, 
kuri tik pasirodė, kelias minu- 
tas pabuvo ir pasitraukė.

Per visa vakara, per visas tas 
iszkilmes visi tie Komunistėliai 
ir Rusijos nelaimingi padup- 
czninkai susidarė savo mažus 
ratelius ir viens su kitu szneku- 
cziavGsi ir viens kito sveikata 
gere ir gurksznojo. Lenkijos 
Ambasadorius Yugoslavijos 
Ambasadorius, Vengrijos Mi- 
nisteris, ir Rusijos Ambasado
rius, Alexander Semenovich 
Panyushkin, visa vakara pra
leido gerdami viens kitam in 
sveikata.

Ponas Panyushkin, naujas 
Ambasadorius Amerikoje, sten
gėsi su visais gražiai ir manda
giai pasikalbėti. Jis biski mo
ka Anglu kalbos, bet be klumo- 
cziaus jis buvo dingės. Jo žmo
na, jis pasiaiszkino, da pasiliko 
Rusijoje, nes j u sūnelis serga. 
Bet neužilgo ji atvažiuos in 
Amerika. Jis teipgi paaiszki- 
no kad buvęs Rusijos Ambasa
dorius Amerikai dabar serga 
ligonbute j e. Czeku atstovai, 
dipliomatai ir karininkai buvo 
užkviesti ir nedryso atsisakyti.

Anglijos Ambasada pasiuntė 
viena Pulkininką kurio vardas 
yra Prior Palmer. Jis atėjo su 
savo nuotaka, buvusia Ponia 
Lady Doreen Hope. Finlandi- 
ja pasiuntė savo Ambasadorių, 
Norvegija savo kariszka atsto
vą. Kiti krasztai pasiuntė ma
žesnius savo atstovus.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Nauji Greiti Eroplanai

Amerikos Kariszku Ero- 
planu Sztabas, Panama Ca
nal krasztuose gavo kelis 
naujus ir labai greitus ka
riszkus eroplanus del sargy
bos. Trisdeszimts szeszta ka
rininku lakunu grupe iki 
sziol vartuojo pasenusius ka
riszkus eroplanus, kurie bu
vo vadinami P-47. Dabar ga
vo naujus, pavadintus P-80. 
Szitie nauji eroplanai pasi-

kele nuo žemes ne su savo in- 
žinais, bet su paraku kuris 
juos iszszauna in padanges 
kaip kulka isz karabino.

Amerika palaiko daug sa
vo kariszku eroplanu szita- 
me kraszte, nes ežia labai rei
kalinga palaikyti labai gera 
ir galinga sargyba ne vien 
tik del musu kratszto, bet ir 
del Pietų Amerikos.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanpy City, Pa.
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Per Degtine Pražuvo
QRAŽI ir turtinga buvo Užu- 

siliu Kraigio sodyba. Ant 
kalnelio. Tarp szimtamecziu 
ąžuolu, kupliu liepų balta- 
marszkiniu beržu guotos stovė
jo erdvi ir dailus trobesiai. Ir 
didelis vaismedžiu sodas aplin
kui. Derlinga 40 hektaru žemes 
plota isz rytu puses juose sidab
rine Dubysos juosta. Pietuose, 
kiek tik akys užmato, dunkso 
lygios padubysio lankos. Isz 
sziaures ir vakaru osze žali pu- 
szynai.

Gražioj derme j ir santaikoj 
gyveno Kraigiu szeimyna. 
Kraigys, rūpestingai tvarkė 
ūki ir, samdyto berno padeda
mas, kruposzcziai pureno juoda 
žemele. Kraigiene su augintine 
Katryte namu ruosza dabojo, 
gyvulius ir paukszczius globo
jo, baltas drobes ir gluotinius 
milus audė, o vasaros darbyme- 
cziu drauge su vyrais laukuose 
pluszejo. O vienturtis, deszim- 
tus metus einas, Staselis rytme- 
cziais miegojo ligi prieszpie- 
cziu, diena laisvas bėgiojo Du
bysos paszlaitemis ir smaguria
vo, motutes paruoszto, skaniau
sio valgio kąsnelius. Jis už vis
ką labiau džiugino savo gimdy
tojus ir žadėjo jiems paguoda 
senatvėje.

Kraigiu grinczioje visada 
vieszejo rami laime ir saulėta 
nuotaika. Czia niekada nesigir
dėjo barnio, nei ruscziu žodeliu. 
Jei kada ir užeidavo ties ju so
dyba tamsus debesėlis, tai jis 
greitai ir vėl pranykdavo ana
pus amžinai žaliuojancziu pu- 
szynu.

Ir visa tai pražudė vienas 
stiklelis. Vienas mažas dvo- 
kianczio, degtine vadinamo, 
skystimo stiklelis. Jis sugriovė 
Kraigiu szeimynos laime ir 
dangaus kerszto szaukianczios 
nuodėmės antspaudu pažymėjo 
kadaise laimingos sodybos 
griuvėsius.* * *

Ta. rudeni derlius buvo ypa
tingai geras. Visi padubysio 
ūkininkai džiaugėsi Dievo pa
laimos gausybe ir pyle aruodus 
talkino visa Kraigiu szeimyna. 
Net mažasis Staselis — ir tas 
insiprasze tęva liesti ji in tal
ka. Arklius varinėti.

Nuo auszros iki sutemti tal
kininkai pluszejo, kaip skruz
deles. Maszina alkanu vilku 
stauge. Darbas szvilpe viesulu. 
Jaunieji krykszte ir juokavo. 
Seniai kosėjo nuo dulkiu. Kiek
vienas stengėsi dirbti už ketu
ris. Visi žinojo, kad pabaigtu
ves bus szaunios. Juk neveltui 
Guoba tris naktis nemiegojo; 
darė alų ir sunkė “cukrine” 
Dubysos paszlaiteje. Guobiene 
nugnybę minkszta prielaiduka 
ir iszczirszkino puskapi penėtu 
aneziu. Ir muzikantus pakvietė.

Szeimininkai nuoszirdžiai 
vaiszino talkininkus. Neaplen- 
ke ir Kraigiu Staselio. Dediene 
atpiove jam riebiausia anties 
szlaunele, o Guoba pasiūlė 4 4 isz- 
mesti” stikleli namines.

— Neduokite kaimyne, vai
kui degtines! Nereikia! Ka jis, 
toks vabalas, iszmano. Juk jis 
jos savo gyvenime neragavęs! 
Da gali susirgti, prieszinosi 
Kraigys.

— Tai tegul paragauja. Ka 
ar jis ne vyras, ar ne talkinin
kas! Nedrausk, kaimyne, tegul 
iszgeria. Gerk, Staseli, gerk! 
Vienas stiklelis nieko nepa-

kenks, tik gerkle nuo dulkiu 
praplaus, spyrėsi Guoba.

— Gerk, Stasy, gerk! Ne
klausyk senio, gerk! Buk vy
ras! Ragino inkausze talkinin
kai.

— Viena jau tegul iszgeria, 
bet daugiau negalima, nusilei
do tėvas.

Degtine dvoke sviltais ir ug
nimi degino gerkle. Bet Stasys 
norėjo pasirodyti vyras esąs. 
Springdamas ir kosėdamas jis 
iszgere stikleli ligi dugno ir 
greitai nusiszluoste per lupa 
beganczia seile.

— O, tai vyras! Tai mala- 
czius! Ne nesusirauke! Gyre 
Guoba ir talkininkai.

Stasiui patiko, kad vyresnie
ji kreipia in ji dėmėsi ir laiko 
smarkiu vyru. O tokios garbes 
jis jau seniai troszko. Truputi 
apsvaigęs jis kreipėsi in greta 
sėdėjusi tėvo bernioką ir pasi
gyrė da galis iszgerti. Bernas 
inpyle da viena. Ir, tėvui nema
tant Stasys ir ta iszgere. Pas
kui da viena. Greitai jo galva 
apsvaigo! Sienos ir stalai pra
dėjo suktis aplinkui. Jis su
smuko in pastali ir “nuvažiavo 
in Ryga!” Tėvas Staseli in na
mus neszte parnesze.

— Negerai, tetuszi, pada
rei, kad leidai vaikui gerti deg
tines. In bloga daugelis inpran- 
ta ir neskatinami! O pirmas 
žingsnis visada yra pavojin
giausias, verkszlendama barėsi 
Stasio motina ir klojo ligonui 
ant galvos szaltus gyduolus.

O Staselis, isžbales, kaip dro
be, blaszkesi lovoja, dejavo ir 
žaksejo, kaip mėšlungio trau
komas.

Rytojaus diena Staselis bė
giojo Dubysos szlaituose ir pa
sididžiuodamas pasakojo pie
meniui savo nuotyki:

— Tėvas mano, kad asz isz- 
geriau tik viena stikleli. O 'bro
lau, vakar asz iszgeriau deszim- 
ti stikleliu. O kiek alaus iszdro- 
žiau! Tu netiki? Paklausk mu
su Juozo. Asz vyreli, galiu isz
gerti tiek pat, kaip kad jis, se
nis Guoba. Vienas stiklelis man 
tik nusispiaut!

Piemeniui labai patiko Sta
selio pasakojimas. Juk ir jis 
norėjo būti vyras ir nesiduoti 
pusberniu stumdomas. O tam 
pampliui jis norėjo inrodyti, 
kad jis da daugiau gali iszger-

Ne Savanoris

Johannes Koch, kuris bu
vo iszsiemes Amerikos pilie
tybes popieras ir jau buvo 
Amerikos pilietis, deszimts 
metu atgal nuvažiavo in Vo
kietija savo tėvynės aplan
kyti, Naciai ji nustvėrė ir po 
prievarta privertė stoti in 
vaiska. Jis dabar sugryžo in 
savo miesteli, /Cloquet, Min
nesota. Jis sako kad visi bu
vo priversti stoti in vaiska. 

ti už toki pienburni. Jis prikal
bėjo: Staseli pavogti nuo moti
nos penkis litus, už kuriuos, 
Ncdeldieni jis žadėjo parneszti 
isz miestelio pusbonki degtines, 
saldainiu ir paperosu.

Staselis vikriai atliko savo 
uždavinį. Panedelyje jie abudu 
su piemeniu kete puota Duby
sos szlaite: kepo kiauszicne, ge
re degtine, cziulpe saldainius ir 
rūke stiprius paperosus. Vaka
re piemuo nevalgo vakarienes, 
o Staselis susirgo ir “Važiavo 
in Ryga” kaip pasamdytas. 
Žiauksejo, kaip senas girtuok
lis. Motina mane, kad vaika už
puolė kirminai: ji davinėjo li
goniui citvara, tryne terpenti-

BALTRUVIENE

Netrukus, užkeliu sanvaieziu, 
Sulauksime Szventu Velykų.

Taipgi ir vasarėlės,
Nes sniego kaip ir neturime. 
Czia Gavėnia neinsi pyksta, 
Už tai gyventojai padyksta.

Ba manstina, jeigu 
valia mėsa valgyt, 

Tai valia ir viską daryt.
Asz sakau kad,

Apie czionaitini pasninką 
daug nesupranta.

Jus bobeles valgykit mesa, 
Per visa Gavėnios laika, 
Bet turite savo liežuvius 

susilaikyt.
Kas isz tokio pasninko, 
Jeigu silkių privalgys!, 
Daug alaus kaip verszis 

pririauksi, 
Po tam liga gausi.
O volei pasigėrus,

Plovosi ir kiauri u s žodžius 
losi,

Toks pasninkas ne kas!
Czionais ir ne vienas Amerikos 

laisve nesupranta, .
Džioviais nevalo kito kolioti, 
Ne valia nei kitam kerszyti, 
Nes tuojaus naguose policijos 

pasijusi,
Ir in lakupa pakuoja.

Czionais esame visi lygus, 
Ir kožnas žmogus, 

Ba czionais nėra bajoru, 
Ne taip kai]) Europe ja 

visokiu ponu!
Tik dorus žmonys laisve 

kvėpuoja,
Bet vagis ir n'iekszas isz to 

nenaudoja.
Kožnas žmogus turi dirbti 

ir netinginiaut.
Czia Amerike už dyka nieks 

nieko neduoda,
Turi dirbt nėra kitokia 

patarimu.
Neprivalome isz to dyvytis, 

Nei isz to daug- pyktytis, 
Kad mesa Gavenioja 

valgome, 
Taip paliepta tai pildyt 

turime.
Daug yra ka Gavėnioj 

mėsos nevalgo, 
Bet pasigėrė.

Tokis Katalikas, 
Tai szirdeles atlikęs.

O dabar sau atsiminiau, 
Kad in Niu Dzerse turiu 

keliauti,
Ir žinueziu ten gauti. 

nu ir girde remuneliu arbata.
Tai buvo lygu neatsargiam 

žingsniui nuo stataus Dubysos 
kranto. Staselis paslydo ir ne
begalėjo susilaikyti. Kas diena, 
kas sanvaite jis slydo vis že
myn ir žemyn, o blogi inpro- 
cziai daug ėjo greieziau, negu 
jo metu skaiezius.

Greitai ir tėvai sužinojo, kad 
ju Staselis valgineja ju pinigus, 
kiauszinius, linus ir laszinius ir 
mainikauja in degtine ir pape
rosus. Motina verke ir gražiuo
ju prasze Staseli liautis bloga 
darius. Tėvas baudė sunu diržu 
ir rykszte ir taikino atsižadėti 
blogu palinkimu. Staselis bu- 
cziavo tėvu rankas ir žadėjo pa
sitaisyti, bet progai pasitaikius 
ir vėl dare saviszkai. Tiktai bū 
davo atsargesnis ir gudriau šle
pe nusikaltimu pėdsakas.

Kai Stasys sukako szeszioli- 
ka metu, visi apylinkes kaimai 
žinojo, kad Kraigiu vienatūris, 
neklaužada, girtuoklis, keikū
nas ir naktibalda. Tėvu baus
mes jis jau daugiau nebijojo li
ejo veju keliais, kaip slapukas 
jautis padubysio puszynais.

* * *
Lietinga rudens Nedeldieni 

Kraigiene gulėjo karste paszar- 
veta, o jos mylimasis Staselis 
uže miestelio traktieriuose da 
nuo penktadienio vakaro. Jis 
net nesugryžo jos atsisveikinti 
paskutini karta ir neprasze mo- 
tiniszko palaiminimo. Gal del 
to mirusios veide ryszkejo be- 
ry'biu kaneziu szeszeliai ir 
skausmo žodis buvo sustingęs 
lupose. Jos veidas buvo pana- 
szus in geltona žvakių vaszka. 
Ak, nusibodo jai erszkeeziuo- 
tas gyvenimo takas! Vien tik 
skaudžios pažaidos, pasityczio- 
jirnai, karezios aszaros, vaka
rais ilgos karsztos maldos už 
paklydusi sunu. Peranksti su
linko po vargu naszta. Panūdo 
saulėto amžinybes džiaugsmo. 
O pakrikos sunaus gyenimas 
jai mirti priskubino. Del to taip 
greitai paliko jaukia Užusziliu 
sodyba.

Kraigys palydėjo savo gyve
nimo drauge in paskutinio po
ilsio vieta, in kaimo kapinaites, 
griaudžiomis senatvės aszaro- 
mis aplaistė jos kapa ir sugry
žo in liūdna, sodyba lazdele pa- 
siramszczi uodamas, sulinkęs ir 
greitai paseno jas bent dvide- 
szirnta metu. In paklydusi sunu 
jis tik ranka numojo. Jo patari
mu gražiuoju Staselis jau nebe
klauso, o sudrausti ji, palaidu- 
na, Kraigys jau nebepajiege.

— Tu seni, nugudragal- 
viauk! Man jau nusibodo tavo 
ponavimas! Užraszyk man ūki 
ir linsk in užkrosni. Arba isz- 
mokek man dali pinigais! Nes 
kitaip bus velniava! Asz tau 
daugiau nebernausiu! Iszbliove 
Stasys viena Nedeldienio ryta.

— Ak, sūneli mano, be rei
kalo skaudi mane senatvėje. 
Juk asz tau nieko nepavydžiu. 
Szeimininkauk, kaip tinkamas. 
Tiktai neskriausk mane ir Kat
ryte. Juk asz su saule negyven
siu. Nenusinesziu in kapus tėvu 
palikimo. Numirsiu, ir pasiliks 
tau viskas, be jokiu užraszu! 
Kol gyvas da asz noriu atiduo- 
tie dali Katrytei, kad naszlai- 
tes nuoskauda nelydetu mane 
in amžino atilsio vieta, ramiai 
aiszkino sūnui senis Kraigys.

— f Visi jus gjausite savo da
lis! Asz jums jfarodysiu amži
no atilsio vieta! Palaukite! Gra- 
sinaneziai szauke Stasys ir, 
trenkęs durimis, iszdzimbino in 
miesteli. 1* * *

Tamsia, vėjuota pavasario

nakti ant Kraigiu sodybos pa
kilo raudonas ugnies stulpas. 
Iszbaide medžiuose snaudžian- 
czias varnas ir pažadino visus. 
Užusziliu gyventojus. Trobe
siai užsidegė visi vienu kartu ir 
liepsnojo, kaip vienas didelis 
laužas Joniniu nakti. Liepsnos 
liežuviai blaszkesi po visa so
dyba ir svilino nuogas medžiu 
szakas. Tukstancziai kibirksz- 
cziu skraidė Dubysos szlaituo
se. Degaiicziuose tvartuose dau
žėsi ir žvengė arkliai, dusuliai 
baube raguoeziai ii- baisiai žvie- 
geddaules. Pakluonėje gailiai 
staugė szuo. Tiktai žmonių ne
simatė ne vieno.

Subege kaimynai jau nepa- 
jiege nugalėti szelstanczia ug
nies jura. Tik isz pusiau sugriu
vusio namo isztrauke baisiai 
apdegusiais ir sąmones neteku
sias žvėriszko kerszto aukas se
ni Kraigi ir jo augytine Katry
te. O kur dingo Stasys? Szi 
klausima kartojo visi susirin
kusieji, bet niekas in ji negalė
jo atsakyti.

Paskui: Intarimas, policija, 
tardymas.

Nelaiminguosius iszveže in 
ligonbute. Sekanti vakaru 
Kraigys atliko iszphžinti, su 
aszaromis akyse palaimino sa
vo mylima sunu, retežiais su
kaustyta ir ginkulotos sagry- 
bos saugoma kailini ir ramiai 
užmerkė pavargusias akis. Už 
trijų sanvaieziu Katryte iszra- 
sze isz ligonines ir iszveže in 
beprotnami. Gaisro metu ji pa- 
miszo.

Praslinko da puse metu ir: 
Lietuvos Respublikos vardu 

N. apygardos teismas, isznagri- 
nejes baudžiamaja byla Stasio 
Kraigio, kaltinamo padegime 
jo tėvo. Juozo Kraigio, trobesiu 
del kurios priežasties buvo mir
tinai sužeistas kaltinamojo tė
vas ir sunkiai sužeista ir neteko 
proto Kraigiu augytine. Katre 
Mažiulyte, kaltinamajam prisi
pažinus savo kalte ir pasirem
damas laidymo daviniais ir liu
dininku parodymais, rado jo 
kalte pilnai iszrodyta ir nera
dęs jokiu kalte lengvinancziu 
aplinkybių, nusprendė:

Stasi Juozo sunu Kraigi 20 
metu amžiaus kilusi isz Užuszi
liu kaimo M. vajscziaus, nu-

Rado Sau Lygu

James E. Folsom, Alaba
ma valstijos gubernatorius, 
kuris turi aki in Prezidento 
rinkimus sziais metais, ir ku
ris yra labai pragarsejes del 
savo dydžio ir raumeningu
mo, sutiko žmogų kuris yra 
jam lygus: Kapitonas Reid 
Clifton isz Florida, kuris yra

Karo Naszle

Ponia Ruth Dutcher isz 
Arlington, Virginia buvo isz- 
rinkta kaipo visu Karo Nasz- 
liu Pirmininke. Kai ji buvo 
iszrinkta kaipo pirmininke, 
ji pasakė kad ji pasiryžus vi’- 
soms tokioms naszlems parū
pinti tinkama parama ir pa- 
szelpa isz valdžioj. Ji sako 
kad valdžia turi aprūpinti 
visas tas naszles kurios vyru 
neteko per kara.

bausti sunkiuju darbu kalėji
mu ligi gyvos galvos su pasek
mėmis ir 1.1.

In kalėjimą vedamas, Stasys 
pamate ulyežioje smukles isz- 
ka'ba ir greitai sustojo.

— Pasakykite man, kodėl 
jie nuteisė tik mane viena? Juk 
czia yra mano draugai ir nusi
kaltimo talkininkai. Varykite 
ir juos in kalėjimai Juk anksz- 
cziau ar vėliau, jie turės in ten 
patekti. Tenai visu girtuokliu 
kelio galas. Niauriai pasakė 
sargybiniams ir beprotiszkai 
nusikvatojo.

— Eik, eik netauzyk nieku! 
Sudraudė ji sargybiniai ir at
statė szautuviis in nusikaltėli.

Dzin, džan, dzin, džan! Skam
bėjo paneziai ant ranku ir ant 
kojų.

* * *
Dubysos pakrantėje, ant kal

nelio, riogso Kraigiu sodybos 
griuvėsiai. Liuduos liekanos: 
Nuodėguliai ir juodi, apsvilę 
medžiu kamienai. Baisios nuo
dėmės antspaudas žymi szia 
liūdna vieta.

Ir visa lai padare degtine!

----- G ALA S-----

policij antas. Gubernatorius 
Folsom yra szesziu pėdu ir 
asztuoniu coliu dydžio ir 
sveria pustreczio szimto sva
ru. Policijantas Kapitonas 
Clifton yra szesziu pėdu ir 
szesziu coliu dydžio, bet sve
ria tris szimtus ir penkis sva
rus.

:: JUOKAI ::

Iszaiszkino Gerai

Kunigas — Pasakyk man 
Antanuk, per ka galima grei- 
cziause gautis in pekla?

Antanukas — Per padot- 
kus teveli!

Kunigas — Kvailas esi 
mano vaike!

Antanukas — Bet, tai tei
sybe teveli, juk mano tete 
ana diena kalbėjo mamytei, 
jog kad, per tuos prakeiktus 
padotkus, tai visus mus pa
ims velniai!

Ant Kaimo
i __________________

Petras — Tegul bus pa
garbintas, o kur tai eini kū
mute?

Marie — Ant amžių amži
nųjų, — Einu guzutes!

Gera Gyduole

Bingaitis — O ka ponas 
daktare, ar ne kaltūnas ma
no boba vargina?

Daktaras — Ar žinai ka 
Bingaiti, nupirk paežiai nau
ja skrybelia ant Velykų, o 
kaltūno neturės ir nedejuos!

Nemoka

Tėvas kalba in jauniki: 
Tai tu nori apsivesti su mano 
dukrele?

Jaunikis — Taip.
Tėvas — Na, ar moki 

skalbti, prosyt, siut, virt val
gi ir užlaikyt szariai narna?

Jaunikis — Kam tai viską 
reike mokėt?

Tėvas — Už tai kad mano 
duktė nemoka!

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.
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Saule Publishing Co.,
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Karo Paliegėliai Nepasiduoda

Žinios Vietines
J ■ ■

— Kovas — Mareli.
—■ Advokatas James J. Gal

lagher isz miesto, pirko 45 na
mus Buck Mountain kaimelyje 
nuo Lehigh Valley Coal Co., už 
viena doleri.

— Ketverge Kovo 4-ta die
na pripuola Szvento Kazimiero. 
Visiems Kazimieriams linkime 
kanuogeriausio pasisekimo.

— Alfredas Yenetskis, ve
teranas, isz Shenadoro, aplaike 
“Divorsa” nuo savo paezios 
Izaihelios, nuo B Ulyczios, Gi- 
rardvilles.

—■ Raudono Kryžiaus Va
jus prasidėjo. Raudonas Kry
žius yra tarptautiszka drauga
vę, kuri nepažysta nevidono, 
toji draugavę yra prieteliu visu 
tautu ir tarnauje visiems lylgiai 
nelaimėje. Lietuviai esate tauta 
mielaszirdinga ir žinoma isz sa
vo geros szirdies ant paaukavi- 
mo del gero tikslo. Pasirodyki
te ir dabar su savo gera szir- 
jdžia.

—■< [Utarninke pripuola Szv. 
Elenas Ciesorienes.

— Seredoj Szventos Kune- 
gundos, taipgi pasninkas.

— Ketverge Szvento Kazi
miero.

— Girdėt kad General Elek
tros Kompanija ketina statyt 
nauja fabriką mieste. Kompa
nijos agentas sako kad fabrikas 
iszdirfbines visokiu elektros 
daigtu, ir duos darbo del kele
tą szimtu moterių ir vyru.

—■ Daktaras Wassel Maha- 
lage, nuo 406 W. Centre Uly., 
kuris staiga apsirgo Vasario 
19-ta diena namie ir gydėsi 
Pottsville ligonbuteje, po tam 
likos nuvežtas in Hahneman li- 
igonbuteje, Philadelphia, Pa., 
numirė Suibatoj 12:30 valanda 
po pietų, nuo szirdies ligos. Ve
lionis turėjo 39 metu amžiaus. 
Prigulėjo Szv. Marijos Rusini - 
ku parapijos, taipgi prie Artis 
ir Socialiszko kliubu. Buvo gy
dytojas del Readingo ir Moreos 
ir New Bostono kasykliu. Pali
ko savo paezia ir trys dukterys, 
taipgi tėvelius ir du 'brolius.

-—■ Žinios pranesza, kad Ho
ward R. Hogan nuo 1610 E. 
Washington Lane, Phila., Pa., 
numirė Vasario 23 d., 6:15 
vai. ryte nuo szirdies ligos. Gi
męs Philadelfijoje, turėdamas 
58 metu amžiaus. Jisai turėjo 
užsiėmimą prie miesto korto, 
City Hali. Paliko dideliame nu
liūdime savo paezia Ona (po tė
vais Drobniute); viena po-suni, 
Edmundą F. Raikaiti; du bro- 

' liūs, viena seseri ir keletą anū
kus, visi isz Philadelfijos. Lai
dotuves invyko Suibatoj.

Kareiviai, kurie buvo su
žeisti ir liko koliekai, vis 
stengiasi nors save insitikin- 
ti kad jie gali daug dalyku 
atlikti, nepaisant savo žaiz
dų ir savo sukolieczinimu.

Czia, in Vaughan ligonine, 
Chicagoje kiti sužeistieji, ko- 
liekos kareiviai žiuri kai 
Walter Basko vi ch, kuris ne
teko kojos, kai jis da buvo 
mažas, parodo kad jis gali

augsztai szokti, nežiūrint 
kad jis vienos kojos neturi.

“Jeigu asz galiu szitaip 
padaryti, tai galite ir jus,” 
jis sako karo veterams. Chi- 
cagos Universitetas buvo su
rengęs szitokias lenktynes 
kad parodžius sužeistiem- 
siems kad jie daug ka gali 
padaryti, nežiūrint j u sužei
dimo.

Pottsville, Pa. — Azstuonio- 
likos menesiu mergaite buvo 
suvažinėta ir pasimirė iii Gero 
Šamaritono ligoribute. Ji buvo 
sdvažineta kai jos tėvas, nema
tydamas jos norėjo su savo tre
ku iszvažiuoti isz garadžiaus. 
Nelaime atsitiko apie dvylika 
myliu nuo Pottsville, in Pine 
Grove, kur Horace Kutz, dukre
les tėvas turi ūki. Dukreles var
das 'buvo Diane.

— Policija rado baisiai su
degusi žmogaus lavonu troko

skaitytojams sako, kad ir Pro- 
testonai gali daug ko isz tu Ka
taliku pasimokinti. Protestonu 
didžiausias laikrasztis “Chris
tian Century” raszo: “Kolum
bo Vycziai turi būti pasveikin
ti, kad jie savo tikėjimą taip 
vieszai skelbia ir aiszkina. Jei
gu Protestonai pasiskubintu isz 
ju pasimokinti, tai butu musu 
tikėjimui gerai.”

J

POPIEŽIUS
PERSPĖJA

mums labai malonu savo skai
tytojams praneszti kad nors 
dabar del keliu sanvaieziu visi 
galime gardžiau pavalgyti ir 
pigiau pragyventi.

Profesijonalas Kareivis

pelenuose, szalia vieszkelio, 
tarp Cressona ir Minersville. 
Policija, sako kad iki sziol neži
nomas žmogus pasivogė troka 
isz Yorkville, ir važiavo isz 
Yorkville in Cressona. Jis gal 
gerai to kelio nežinojo, nes prie 
užsisukimo trokas nulėkė nuo 
vieszkelio ir nusirito nuo sta- 
czio kalno prie Schuylkill upes 
kranto. Trokas nusiverte ir už
sidegė.

Troko sanvininkas E. Merrit 
Savin isz Townsend, Del., pra- 
nesze policijai kad jo trokas bu
vo pavogtas isz Yorkville. Jis 
buvo atvažiavęs pasiimti ang
lių isz apylinkes. Policija iki 
sziol nedažinojo to vyro vardą 
kuris tame pavogtame troke 
sudegu.

Homestead, Pa.*— Senas gy
ventojas Antanas Staskus 62 
metu amžiaus nuo 1101 7-tos 
Ulyczios, numirė Vasario 16-ta 
diena 1948 m., 7:35 valanda va
kare, namie. Velionis gimė Lie
tuvoje, isz Krakių parapijos. 
Buvo- geras žmogus ir mylėtas 
per visus kuri pažinojo. Prigu
lėjo prie SS. Petro ir Povilo pa
rapijos. Paliko savo motore 
Vincenta, dukterį Alese Zdbne- 
riene, broli Povilą, dvi seserys 
Lietuvoje ir tris aliukus ir anū
ke. Laidotuves invyko Vasario 
19-ta diena, isz Graboriaus Pra- 
kopaviezio koplyczios 431 9th 
A vė., su apiegomis SS. Petro ir 
Povilo bažnyczioje ir palaido
tas in Szv. Marijos kapines. 
Amžina atilsi! Daug giminiu ir 
pažystamu dalyvavo laidotuve- 
sia, kuriems nuliūdus szeimyn i 
sudeda szirdingai aeziu.

Jeruzclimas. — Dvideszimts 
asztuoni Anglu kareiviu likos 
užmuszti ir 33 sužeisti per eks- 
plioduojama dinamito, kur bu
vo padėta po geležinkelio vago
nus per Žydus.

Fort Dix, N. J. — Nedėlios * 
ryta 4-ta valanda, gaisras su
naikino oficieruJbaraka. Vienas 
oficierus Lt. Wallace L Adams, 
26 metu amžiaus isz Etowah, 
Tenn., žuvo, o du kiti sužeisti; 
Kapitonas Wm. H. Washburn, 
43 metu isz Boston, Mass., ir Lt. 
Herbert Adler, 20 metu isz 
Brooklyn, N. Y.

Champaign, Ill. — Viena mo
kine panele Muriel Ostrowsky, 
20 metu amžiaus isz Illinois 
universiteto, prisipažino poli

cijai, kad ji su kojine pasmau
gė savo nauja gimusi kūdiki. 
Mergele atsisako nurodyti kū
dikio tęva.

Salem, Mass. — Vienas isz in- 
žymiausi'u szio kraszto Radar 
ekspertas Joseph J. Knouse, 37 
metu amžiaus, užsimusze isz- 
szokdamas isz einanezio trauki
nio. Jo lavonas likos surastas 
netoli Rome, N. Y.

EROPLANAS 
SUDUŽO

LONG BEACH, CALIF. — 
Didelis, trijų inžinu eroplanas, 
pavadintas “Northrop” buvo 
iszleistas del patikrinimo ir del 
peržiūrėjimo. Kai eroplanas pa
sikėlė in padanges, viena dalis 
jo uodegos nulužo ir eroplanas 
pradėjo kristi. Visi kurie buvo 
ant eroplano greitai iszszoko su 
“parasziutais,” bet lakūnas 
pasiliko eroplane, nes jis žinojo 
kad vieta ant kurios eroplanas 
kris yra pilna aliejaus szuliniu 
ir jis nenorėjo darbininkus te
nai užmuszti kai eroplanas su
sprogs ir užsidegs. Jis stengėsi 
kad ir sulužusi savo eroplana 
pasukti in dykumas. Jis paspė
jo eroplana pasukti nuo tu alie
jaus szuliniu, ir paskui jau pats 
iszszoko bet per vėlai. Jis buvo 
jau per arti žemes ir jo tas para- 
sziutas neatsidare. Jis krito ir 
žuvo.

NUŽUDĖ ŽMONA
ISZ MEILES

BARTOW, FLORIDA. — 
Mrs. Philip Athon, szeszios de- 
szimts septynių metu amžiaus, 
sirgo su vėžio liga, ir daktarai 
jau seniai buvo pasakė kad ji 
nepasveiks. Ji buvo ligoninė
je. Jos vyras atėjo in ligonine 
ir ja nuszove ir paskui pats sa
ve nusiszove. Jos vyras Athon 
dirbo fabrike kur bosas buvo 
Foy King. Jis savo bosui para- 
sze trumpa laiszka, pasakyda
mas kad jis ketina savo nusižu
dyti, bet tas laiszkas pasiekė 
bosą Foy King per vėlai. Jis 
buvo jau nuszoves savp žmona 
ir save nusižudęs.

KATALIKAI
GARSINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

savo kunigą vadina “teveliu?”
Protestonu laikraszcziai pik

tai in visa tai žiuri, bet savo

Kunigai, Dvasiszkiai Ir 
Miniszkos Balsuos
RYMAS, ITALIJA.—Szven- 

tas Tėvas, Popiežius Pijus, kal
bėdamas darbininkams, aisz- 
kiai pasakė, kad ateinantieji 
rinkimai Italijoje dabar bus 
tarp Kataliku Bažnyczios ir 
Komunistu Rusijos.

Jis pasakė: “Nežiūrint visu 
gandu ir visokiu pasiaiszkini- 
mu, Krikszczioniu Tikėjimas 
negali būti suderintas su Ko
munistu, Bedieviu nusistaty
mais. Žmogus kuris remia ar 
rems tuos Komunistu, ar jis ži
no ar ne, remia bedievyste ir 
griauna bažnyczia ir iszsižada 
savo tikėjimo.”

Daugiau negu keturi milijo
nai ir penki szimtai tukstaneziu 
Kataliku yra pasirenge ir lau
kia rinkimu, kada jie stos už 
Kataliku Veikimo Partija. Baž
nyczia remia Krikszczioniu De
mokratu Partija.

Bažnyczia Italijoje bijosi 
kad Žmonių Demokratu Frun- 
tas nesusidetu su Komunistais 
ir Kairaisiais Socialistais ir 
taip laimėtu rinkimus. Szitokia 
partija valdžioje butu labai 
prieszinga visiems dvasisz- 
kiams, tikėjimui ir Bažnyežiai.

Szitas rinkimu pavojus su- 
vienyjo visus Katalikus, kurie 
yra kunigu vedami. Dabar vi
siems Katalikams yra insakyta 
kad j u pareiga yra eiti in rinki
mus ir balsuoti už Krikszczio
niu Demokratu Partija. Trys 
szimtai Vyskupu pritaria ir 
darbuojasi del szitu rinkimu.

Visiems kunigams insakyta 
ne tik eiti ir balsuoti, bet ir sa
vo parapijiecziams taip pat in- 
sakyti. Net ir miniszkos, sesu
tes eis ir balsuos.

Italijos Premieras, Ministe- 
ras Alcide de Gasperi, Kriksz
czioniu Demokratu Partijos va
dams ir nariams aiszkiai pasa
kė, kad visi turi palaikyti vie
nybe ir stoti priesz Komunis
tus. Jis sako Komunistai jau 
dabar trukdo visa ta pagelba ir 
paszelpa kuria Amerika Italijai 
yra prižadėjus.

KOMPANIJOS SAKO
BUS DAUGIAU

MĖSOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laukti ir pažiūrėti kiek maisto 
ir mėsos reikes del to musu Sek
retoriaus Paszelpos ir Pagelbos 
Plano Europai. Jeigu musu val
džia daugiau pirks galviju ir 
mėsos negu buvo tikietasi, tai 
aiszkus dalykas mesa pabrangs 
nes ūkininkai daug greieziau 
valdžiai parduos negu papras
tam biznieriui. Kai valdžia per
ka tai ji atvažiuoĮja, nusiperka, 
pasiima ir iszsiveža. Ūkininkui 
nereikia nei derėtis, nei in mies
tą vežti, nei pinigu laukti.

Tai už tai mes ir sakome, kad 
biski per anksti džiaugtis; bet

FINAI SIUNCZIA
DELEGACIJA

IN RUSIJA
______________

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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metu senelis sako kad, reiketu 
laukti pakol nauja taryba bus 
iszrinkta Liepos menesyje, bet 
jis pats ir visi kiti žino kad nie
ko panaszaus nebus kad Stali
nas nelauks!

VAISKO
KLAUSIMAS

TAIKOS LAIKU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo per greitai innesztas ir 
per greitai patvirtintas, kad to 
instatymo prieszininkai nesu
spėjo savo priesztaravimus pa
skelbti yra visai silpnas ir be 
pagrindo pasiteisinimas. Pe
reita vasara, dauguma isz dvi
deszimts asztuoniu nariu buvo 
tam instatymui prieszingi. Po 
karo jau kelis sykius buvo su
sirinkimai pasitarti apie toki 
ar jam panaszu instatyma.

Daugiau negu keturi szimtai 
ir penkios deszimts valdžio 
žmonių apie szita instatyma 
kalbėjo ir derinosi.

Daug draugijų ir Amerikos 
žmonių atstovu yra szitam in
statymui prieszingi, bet teipgi 
daug kitu draugijų tam pa
ežiam instatymui pritaria; 
kaip Amerikos Legijonieriai, 
Užsienio Karu Veteranai, Mo
terų Kliubu Tautine Federacija 
Biznierių Tautine Federacija ir 
daug kitu. Ir negalima pa- 
mirszti kad beveik visi karinin- 
kaijkurig daug daugiau apie to
kius dalykus žino negu papras
tas žmogelis, sako kad mums 
tokio vaisko sziandien verkti- 
nai reikalinga!

Ne mums pripuola sakyti ar 
spėti kas czia klysta ar teisy- 
ta, ar kieno klaida, kieno teisy-

Russell K. Haight, dvide
szimts penkių metu amžiaus 
vyrukas, kuris buvo kareivis 
isz New York pargryžo in 
New York miestą, ir vis ne- 
sziodamas ant galvos mutu
ra, “turbaną,” kaip Indijo- 
nai neszioja laisvoje Kash
mir tautoje. Jis buvo Briga
dos Generolas in Rashmir su
kilėliu armija. Amerikos Ka
ro Sztabas pareikalavo kad 
jis pargryžtu namo.

be; mes tik sakome kad Ameri
koj e mes pripratę prie Demo
kratijos, kur paprasto žmogaus 
balsas turi intekme, ir kur svar
biausi klausiniai yra leidžiami 
ant balsavimo.

Dabar toki svarbu klausima 
taip bonkoje užkimszti ir ko
misijoj f paskandinti tai mums 
iszrodo, nėra nei Demokratisz- 
ka nei Amerikoniszka.

Mes ant daug ko nesutinka 
rne su valdžia, bet mes ta val
džia gerbiame, už tai, ji mums 
pavėlina nesutikti!

CZEKAI ISZDUOTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir vilties kad juos rems ir jiems 
padės Amerika ir kitos Vakaru 
tautos. Jie negavo tos pagel
tos ir neteko vilties.

Szitokie priekaisztai gal 
skamba per asztriai, bet 
mes atsimename kas atsitiko 
per kara, 1945 metuose.

1945 metuose Rusijos ir Ame
rikos armijos artinosi prie Pra
gos miesto, kuri Naciai Vokie- 
cziai buvo užkariavę ir laike 
kaipo paskutine kariszka vieta 
tame kraszte.

Naujas Sėjėjas

Vokiecziai rengėsi jau trauk
tis isz to miesto, nes jiems buvo 
per karszta.

Czekai iszgirsdami kad Ame
rikos galingiausia armija po 
Generolo Patton vadovyste bu
vo tik kelios mylios nuo Pragos 
miesto, nutarė Amerikiecziams 
padėti, ir sukilo priesz Vokie
čius.

Generolas Patton, su galin
giausiomis tankomis, su ge
riausia ant viso svieto armija, 
su didžiausiomis armotomis, su 
geriausiais ir greieziausiais ka- 
riszkais eroplanais, bombe- 
riais buvo tik už Pragos miesto 
vartų. Jis butu galejes tik 
treczdali savo vienos divizijos 
pasiunsti ir ta miestą in kelias 
minutas užimti. Jie taip ir ren
gėsi padaryti.

Bet ta ryta atėjo insakymas 
isz Washington©. Generolui 
Patton nevalia nei pirszto pa
kelti, nei kojos inžengti in Pra
gos miestai Treczia Armija bu
vo sustabdyta! Ne Vokiecziai 
ta galinga Amerikos armija su
stabdė, bet politika isz Was
hington©. Buvo Washingtone 
nutarta, kad Sovietu Rauduo- 
najai Armijai paskirta iszlais- 
vinti Pragos miestą.

Sovietu Armija ne pribuvo in 
in Pragos miestą per kelias san- 
vaites. Per ta laika Naciai isz- 
liejo savo pajiega ant visu Pra
gos miesto vadu, su žeme, su 
dulkėmis sumaisze Pragos 
miesto namus, visiems atker- 
szino už ta sukilimą, kuris buvo 
surengtas Amerikiecziams pa
dėti.

Raudonoji Armija o ne Ame
rikos galinga treczia armija po 
Generolu Patton užėmė Pragos 
miestą.

Amerikos visos Armijos bai
siai apsiszauke. Ir kiti Euro
pos krasztai suprato kad Ame
rikos armijos galingos, bet ma
žai ka vertos kai politika veda 
ir valdo generolus ant karo lau
ko.

Kai Czekai suprato kad jau 
jiems „nėra jokios vilties isz 
Amerikos ar isz kitu Vakariniu 
krasztu, jie buvo priversti Ru
sijai pataikauti ir parsiduoti.

Czekai jau tada žinojo koks 
likimas j u laukia. Kai Genero
lo Patton garsinga ir galinga 
armija tupėjo prie Pragos var
tų ir lauke Raudonosios Armi
jos, Czekai žinojo kad jie pra
žuvę.

Czekoslovakijos liūdnas li
kimas yra perspėjimas visoms 
kitoms Europos tautoms.

Reikia prisiminti ir gerai pa- 
teminti kad Komunistai užėmė 
Czekoslovakija be Rusijos Ar
mijos pagelbos. Jie inlindo in 
valdžia, in taryba ir paskui vis
ką užėmė.

Komunistai panasziai dabar 
daro Italijoje ir Francuzijoje. 
Rusija ir nori kad Komunistai 
taip darbuotųsi, kad jie viską 
nuveiktu be Rusijos insikiszi- 
mo, be Sovietu Armijos. Rusi
ja laiko savo galinga armija tik 
del tu krasztu kur Komunistai 
negales per savo suktybes ir sa
vo szunystes inlysti.

Dabar viskas yra daroma 
su maszinomis kad atlikus 
viską daug geriau ir daug 
greieziau. Czia du valdžios 
darbininkai rengiasi pakilti 
in padanges su eroplanu ir 
isz padangių medžius pasėti.

Viena kompanija kuri pri

stato redakcijoms popieros, 
2,640 hektarus žemes iszsejo 
medžiais isz eroplano. Szitie 
darbininkai isz eroplano pa
sės szimtus tukstaneziu me
džiu po laukus*, kur medžiai 
buvo iszkirsti aA kur iki sziol 
medžiu visai nebuvo.
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