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Sukilimai F r ancuzij oj e
Isz Amerikos DIDŽIAUSIAS

EROPLANAS •
Gardus Apelsiniai,

Graži Ir Mergele

MUSZTAS
NEMUSZTA NESZA

WASHINGTON, D. C. — 
Mums ta pasakaite prisimena 
apie kaip lape sau saldžiai dai
navo “Musztas nemuszta ne- 
sza- ’ ’

Skaitant pelną doleriais, Ru
sija dabar gera bizni varo Eu
ropoje. Kai Amerika bilijonus 
doleriu iszleidžia, Rusija sau 
nors bilijoną in metus užsidir
ba.

Sveria 265,000 Svaru;
Turi 3,000 Arkliu 

Jiegos

SAN DIEGO, CALIF. — Ar
mija dabar gavo eroplana, ku
ris yra didžiausias eroplanas 
ant viso svieto. Szitas eropla
nas pavadintas Consolidated 
Vultse XC-99 ir turi net szeszis 
didelius inžinus.

Nedelioj jis buvo vieszai isz-1 
vežtas ant parodos ir pakilo

MUZIKANTU UNI- j
JOS BOSAS Į

PRASISZOKO i
------------ I

NEW YORK, N. Y„ —
Kaip mainieriu bosas John L. 
Lewis darbininku unijoms gar
bes neatnesze su savo grūmoji
mais ir savo prasiszokimais,
taip pat ir muzikantu unijos 
besąs Jimmie Caesar Petrillo 
garbes neatnesza visiems mu
zikantams Amerikoje, ir jiems 
negerai turėti toki pesztuka už 
bosą.

Muzikantu unijos bosas 
“Ciesorius” Petrillo per dra-

Visi Kalba Apie^
3-czia Pasaulini

Kara

Reikia tikrai gero ir apsuk
raus biznieriaus kad isz szito- 
kio biznio butu nors koks pel-1 
nas.

Sztai kaip Amerika savo bili
jonus praleidžia: |

Palaikyti Amerikos karei
vius svetimuose krasztuose, 
Amerikai kasztuoja pusantro 
bilijono in metus. Szitie pinigai 
pavalgydina, aprėdo ir užmoka 
algas 400,000 kareiviams. Jeigu 
prie to pridetume visa ta ka 
musu kareiviai gauna apart 
savo algos, tai butu koki trys 
bilijonai doleriu.

Maitinti ir užlaikyti daugiau 
negu szimta milijonu žmonių 
Vokietijoje, Austrijoje, Korė
joje ir Japonijoje mums kasz
tuoja kita pusantra bilijoną.

Remti ir szelpti Turkijos ir 
Graikijos valdžia ir pastoti, 
ežia Rusijai kelia, mums kasz-Į 
tuoj a keturis szimtus milijonu 
doleriu in metus. Kai szie metai 
užsibaigs, Rusija vis bus prie, 
szitu krasztu rubežiaus ir mes1 
vėl turėsime tiek pat ar vis dau
giau pinigu tenai pilti.

Francuzijai ir Italijai, kur 
Komunistai grasina, mes jau 
rengiamies paskirti apie 580 
milijonus doleriu. Kai kurie 
valdininkai spėja kad tiek ne
užteks, kad reikes daug dau
giau milijonu.

Europai reikes apie asztuo- 
niu bilijonu doleriu del 1948 
metu. Taip mums musu Sekre
torius Marshall sako ir jis žino 
apie ka jis kalba.

Visas szitas biznis mums 
kasztuos apie dvylika bilijonu 
doleriu. O ežia vis nieko mes

i

nuo žemes ir skrido visa valan
da virsz Lindbergh Field, ir 
San Diego miestą.

Szi milžiniszka eroplana vai
ravo keturios deszimts vieno 
meto amžiaus lakūnas Russell, 
R. Rogers. Szitas eroplanas, ne
paisant savo didumo ir sunku
mo gali skristi tris szimtus ar 
daugiau myliu in valanda. Kai i 
ji iszkele in padanges pirmuti- 
naji syki jis skrido jau du szim- 
tu ir dyideszimts myliu in va
landa, ir lakūnas Rogers sako 
kad inžinus nei pusiau nepalei
do.

Apie szimtas tukstaneziu 
žmonių susirinko pamatyti 
kaip szitas milžiniszkas eropla
nas pakils nuo žemes. Buvo tam' 
tyczia pastatytas ilgas takas 
tam eroplanui insibegeti ant 
žemes pirm negu jis galėjo pa
kilti. Tas takas buvo net 8,500 
pėdu ilgumo, bet eroplanui rei
kėjo tik 3,800 pėdu pirm negu 
jis pradėjo kilti.

Szita eroplana negreitai 
gaus armija, nes tie kurie ji pa
state sako kad jie nori nors per 
vienus metus ji mėginti ir gerai 
peržiureti, kad viskas butu 
tvarkoj.

Karininkai ir to eroplano 
statytojai norėjo ta eroplana 
iszmeginti anksti nedėlios ryta, 
bet visi kunigai protestavo, sa
kydami kad bažnyczios bus 
tuszczios jeigu tas eroplanas 
skris isz ryto. Tai viskas buvo 
atidėta iki po pietų.

Szitas eroplanas turi du 
augszczius, ir pastatytas kaip 
armijos B-36 bomberiai. Jis ga
li vežti daugiau negu keturis

Biznieriai Floridoje vis 
garsina kokie gražus ir gar
dus Floridos apelsiniai, orin- 
cziai. Jie vis parodo kelis 
apelsinius ir paskui dadeda 
kokios gražuoles paveiskla.

Szita syki ta gražuola yra
tik keturiu metu. Mažute 
Sissy MacCalla gražiai'szyp- 
sosi ir laiko du apeisimu ran
kose, o pilna pintine padėta 
prie jos kojų. Su szitokiais i 
paveikslais biznieriai nori 
patraukti skaitytoju akis 
pirmiau in gražuole, o paskui 
in savo garsinamąjį tavora.

šiai straksi ir per garsiai szn- 
kauja. Szitokie prasiszokeliai 
jokios naudos darbininkams 
neatnesza nes kaip tik del tokiu 
strokalu valdžia inveda insta- 
tymus priesz visus darbinin
kus.

Jis dabar, kaip Sekminu ver-

Komunistams Nėra Vietos Kru- 
tamuju Paveikslu Darbuose; 
Sukilimai) Straikos Ir Susikirti-
mai Italijoje Ir Francuzijoje; 
Prekybinis Eroplanas Sudužo 

Ir Sudege Alaskoje
PARYŽIUS, FRANCIJA. — Didžiausias 

Amerikos paszelpos rėmėjas yra Kremlinas.

vieszai pasiprieszintu Prezidentui Trraanui ir

ŽINIOS, GANDAI,
APIE 3-CZIA KARA

nesakome apie Kinija, ir nei 
žodžio neprasitariame apie 
kiek mums kasztuoja ir kasz
tuos palaikyti savo armija ir 
laivyną namie.

O dabar pažiūrėkime kaip; 
Rusija veda toki pati bizni.

Rusijai Raudonoji Armija 
nei cento nekasztuoja. Sovietai) 
kareiviai pragyvena isz tu žmo
nių kuriuos jie valdo. Krasztas 
kuris yra po Rusijos priežiūra 
turi ir Rusijos armijas užlai-

Sovieto kareivio alga daug 
mažesne už Amerikieczio karei- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

liu in valanda ir nuskristi net 
8,100 myliu.

Szitoks eroplanas dabar ga
les nuskristi in tolimiausius pa-. 
šaulio krasztus ir be jokio su
stojimo pargryžti namo.

SZVENTOJI ŽEME 
SUSKALDYTA

NEW YORK. — Suvienytu 
Tautu Sanjungos nariai nubal
savo kad Palestinos krasztas, 
Szventoji Žeme butu padalinta 
lygiai Arabams ir Žydams. Bal
savimas buvo trisdeszimts trys 
už suskaldymą ir trylika 
priesz; deszimts atstovu neda
lyvavo balsavimuose.

Suvienytu Tautu SanjungosĮ 
nariai nutarė, kad Palestinas 
butu padalintas Žydams ir. 
Arabams pirm negu kiti atsto
vai galėjo investi inneszima

szimtus kareiviu ant sykio. Jis 
sveria 265,000 svaru. Eropla
nas, kuri milijonierius Howard 
Hughes pastate yra didesnis ir 
sveria 400,000 svaru, bet jis ga
li tik nuo vandenio pakilti ir 
ant vandenio nusileisti, ir jis 
yra tik prekybinis; reiszkia tik 
tavora gali vežti. O armijos 
naujas eroplanas nuo žemes pa
sikelia ir ant žemes nusileidžia 
ir veža žmones.

Kiekvienas to eroplano inži-
nas turi trijų tukstaneziu ark
liu jiegos. O tu inžinu yra net 
szeszi. Kai jis skrenda pilnas 
jis gali skristi tris szimtus my-

sziukas straksi ir szokineja ir 
tik apie milijonus kalba. Jis 
dabar nori insakyti ir pamoky
ti ne tik muzikos žmones ir 
kompanijas, bet ir paežiai vai Beveik visi Republikonai Kongresmonai dabar 
džiai insako kas leistina ir kas 
uždrausta.

jis jau pasakė tiems kurie Sekretoriui Marshall ir nubalsuotu nieko Euro- 
leidžia paveikslus per radijo,1 
kad toms kompanijoms 1_____ _
šiai sunkus pasisamdyti muzi
kantus, jis insake radijo kom-| 
panijoms kurios geresne muzi
ka leidžia per FM radijo kad 
joms nevalia leisti per savo ra
dijus programų kurios yra lei
džiamos per kitus radijus. Jis 
staeziai uždraudė kompani
joms daryt irekordus, plokszte- 
les nuo pabaigos sziu metu. Ir 
dabar jis insako biznieriams 
kiap jiems valia garsintis per 
radijo ir kaip uždrausta. Ir vis 
to negana, jis rengiasi iszleisfci 
ir kita insakyma: Nebus valia 
benams ar orkiestroms grajyti 
per daugiau negu viena radijo 
stoti.

Jeigu kokia nors didesne ar 
gražesne programa yra leidžia- kraszta užkariauti, 
ma per daugiau negu viena ra-1 , .. ... i • r>
dijo stoti, tai muzikantams ne-1 los straikos ir tie sukilimai Francuzi- 
bus valia toje programoje daly-joje buvo taip pat Komunistu surengti, ir 
vauti.

Jis szitaip pasiaiszkina kas-

bus bai- pai neduoti ir nesiunsti, Bet Kremlino nusista
tymas Europos krasztus užkariauti, nutildė vi
sus pasiprieszinimu Amerikoje. Dabar visi 
Kongresmonai tyli ir, noroms nenoroms sutin
ka su Prezidento Trumano nusistatymu, ne už 
tai kad jie mato akis in aki su Prezidentu, bet už 
tai kad jie yra nusistatė priesz Kremlina ir 
priesz Komunizmą.

Dabar jau visiems kaip ant delno aiszku kad 
visi tie sukilimai Italijoje, buvo Komunis
tu surengti ir sukurstyti. Komunistai no
rėjo visus Italijonus sukurstyti priesz Ame- 
rikieczius, nuversti Italijos valdžia ir visa

del tos paezios priežasties.
atideti ta klausima.

Francuzija, Amerika ir Rusi
ja balsavo, kad Palestino krasz

link to paskutinio uždraudimo: Įr vįs; szjtie sukilimai neatsitiko atsitik- 
Kai vienas muzikantas grožia
ar grajina per toki radijo stoti, tinai. Jie buvo surengti, suorganizuoti ir

tas butu padalintas Žydams iri tai apie trys szimtai muzikan- 
Arabams. Anglija su Kinija vi- tu netenka darbo tuose mies- 
sai nebalsavo.

Eimr Feisal al-Saud isz Sau-,------------- - -------- ic • • • • i i j •• i •
di, Arabijos, tuo j aus pareiszke kuris tenai grajina gauna už ta SOVietai V1S31 nCSlSlepe kad Jie tOklUS 
ir staeziai pasakė kad tokis pusvalandi tik $31.88. Tai visai 
žingsnis visiszkai panaikina prasta ir ubagiszka užmokes- 
Suvienytu Tautu Czarteri ir 
kad visi kiti nutarimai ir pa
sižadėjimai yra tuomi panai
kinti ir jis staeziai davė žinoti, 
kad Arabai dabar nesijauezia

tuose kur tas programas yra 
leidžiamas. O tas muzikantas

vedami Komunistu.
Iszejo insakymai isz pat Kremlino, ir

in-
sakymus iszleido.

Keletą sanvaites atgal Varszavoje, An
drei Zhdanov, vienas isz Stalino galingiau
siu ir intakingiausiu padupeziku, kuris gal

itis! Taip Ponas “Ciesorius” 
Petrillo sako.

Jis toliau aiszkinasi kad jis 
turi surasti darbo del 240,000 

---- -------- --------* muzikantu. O dabar vis sun- 
jokios pareigos laikytis tokio kiau ir sunkiau tiek darbu su 'į,Į!S Stalino inpedinis, pasakė prakalbas. Tos 
neteisingo nusistatymo. Szitas rasti. Dabar Amerikoje randasi j
Arabijos karalaitis staeziai pa- apie 1,300 radijo stoeziu, o 435 prakalbos buvo gal svarbiausias ir aiszkiau- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) j(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK. — Pirmiau tik 
karsztagalviai kalbėjo apie ga
limybe, kad neužilgo iszkils 
treczias pasaulinis karas.

Vėliaus ir laikraszcziai pra
dėjo raszyti, kad mums gresia 
pavojus; kad mes gal ir greitai 
mklimpsime in kita kruvina 
kara. Kiti laikraszcziai, kuriu 
tarpe buvo ir “Saule” rasze ir 
aiszkino, kad tas karas jau pra
sidėjo, kad tie susikirtimai ir 
sukilimai Balkanuose, atviras 
karas Kinijoje, nesusipratimai 
tarp Rusijos ir Amerikos, pra- 
siszokimai Rusijos padupeziku 
priesz Amerikieczius jau paro
do, kad ne tiek treczias karas 
prasidėjo, kiek kad antras ka
ras niekados neužsibaige.

Dabar, tie kurie apie kara 
kalba, nėra kokie karsztagal- 
viai ar prasiszokeliai, bet pro
tingi žmones, kaip biznieriai, 
fabrikantai ir darbininkai. Jie 
vieszai mažai ka sako, bet tar
pu saves jie viens kitam prisi- 
pažinsta, kad karas tarp Rusi
jos ir Amerikos gali iszkilti, ir 
labai greitai!

Jie nekalba, kaip diplioma- 
tai ar valdžios žmones kurie 
spėja, kad kas panaszaus gali 
atsitikti in deszimts ar dvide- 
szimts metu. Jie sako, kad tai 
gali būti už dvieju ar trijų 
metu.

Jie nieko nesako apie užsi
puolimą ant Rusijos, apie pa
leidimą sprogstaneziu bombų 
ant Kremlino, nes jie gerai ži
no kad Amerika niekados ne
pradėjo ir nepradės kara. Jie 
dabar prisipažinsta, kad mes 
turime laukti pakol Rusija ant 
musu kraszto užpuls. Karo pra
džia pareis isz Rusijos. Rusija 
gali paskelbti kara kaip ir ka
da jai patinka.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Prezidentas Trumanas visus 

mus nuramina ir užtikrina 
mums kad visi tie barniai ir su
sikirtimai su Rusija, nereisz- 
kia kad mes jau stosime in kara 
su Rusija. Bet jis atsargiai pa
dare pastaba, kad jeigu Komu
nistams pasisektu užimti Itali
jos kraszta, tai tada jau mes 
turėtume greitai ginkluotis.

Amerika su Anglija viena 
gražia diena atsibus ir akis at
sidarys ir pamatys kad Rusija 
jau visa Berlyną valdo. Sovie
tai jau dabar visomis galiomis 
R priemonėmis trukdo Ameri
kos ir Anglijos kareivius ir 
darbininkus Berlyne ir visoje 
Vokietijoje. Jau dabar Ameri
kos Karo Sztabui labai sunku 
palaikyti tamprius ryszius su 
Berlynu. Prieis prie to kad 
Amerikos ir Anglijos Karo 
Sztabai negales pasiekti savo 
kareiviu Berlyne, ir tada Ame- 
rikiecziai ir Anglai pasitrauks 
ir ju vieta užims Sovietai. Vo- 
kiecziai pranaszauja kad taip 
bus už keliu sanvaicziu. Mes 
spėjamo kad gal ne už keliu 
sanvaicziu, bet jau tikrai už ke
liu menesiu ar už vienu metu 
taip bus.

Eina gandai kad Komunistai 
Prancūzijoje sustabdė Ameri
kos cukraus suintima in Ver
dun, už tai kad jie norėjo Ame- 
rikiecziams parodyti kas atsi
tiks jeigb Amerika siuns plieno 
ar geležies in Vokietija.

Ateina žinios in Londoną ir 
Washingtona kad aplinkybes 
yra tikrai blogos ir prastos Ru
sijoje, kad tenai randasi dau
giau vargo ir su tuo vargu, ne • 
apykantos ir net sukilimu 
priesz Sovietu valdžia, negu 
mes žinome. Tie laikrasztiniu- 
kai kurie tokias žinias prane- 
sza sako kad dabar Sovietu Ru
sijos atstovai ir delegatai taip 
žiauriai puolasi ant Amerikos 
ii- Anglijos, kad savo žmones 
namie nuraminus ir jiems pa
rodžius kad ne Sovietai, bet 
kapitalistai yra kalti, už Kuš
kiu varga ir bada.

Szi pavasari valdžia vėl insi- 
kisz in bizni ir nustatys kiek 
kokio tavoro yra pavėlinta var
tuoti. Plieno gaminimas ir par
davimas bus suvaržytas ir pri
žiūramas. Bus daug sunkiau 
pirktis “refrigera toriu” skal
biamąja maszina ar automobi
liu.

Eina gandai kad valdžia vėl 
insakys duonkepiams kepti ta 
pilka, prastesne duona. Kon
gresas nustatys kad visi duon
kepiai turi kvieczius taupinti, 
ir paskirs daug mažiau visiems.

..
Jau dabar valdžia rengiasi 

uždrausti kompanijoms pilti 
alų in “kenus,” kava taipgi vi
sa bus dedama in popierinius 
maiszelius.

Mėsos bus mažiau ateinan- 
cziais metais ir bus brangesne.

Bus mažiau pauksztienos, 
bet kalakutu bus tiek kiek ir 
ežiais metais buvo. Kiausziniai 
da labiau pabrangs. Žuvis pa
brangs už tai kad daug žmonių 
ims žuvies valgyti kai mesa bus 
tokia brangi.

1Pavasaryje'gal bus mažiau 
bulviu, bet in vasara bus vi- j 
siems gana. Visokie vaisiai bus
brangesni, nes viešnios ir au
dros daug vaisingu medžiu isz- 
naikino.

Nežiūrėkite ir nepaisykite ka 
jums bobos buezerneje sako ir į 
plepa. Cukraus bus visiems ga-' 
na ir vis atliks. Kuboje cukraus1 
derlius buvo labai geras ir vai
singas. Cukraus bus ne tik ga-. 
na, bet jis ir atpigs. (

Taksos nebus sumažintos, 
nors Republikonai dabar nori 
priversti Prezidentą Trumana 
sumažinti taksas. 5I

.—— I
Darbininkai kurie dirba fab

rikuose kur yra daroma ir siu
vama vyriszki drabužiai parei
kalaus kad jiems algos ’mitu pa
keltos. Už keliu sanvaicziu jie 
pareikalaus penkiolika centu 
ant dolerio daugiau. Jie gaus 
ko pe reikalauja, bet už tai visi 
Vyriszki drabužiai pabrangs.

AFL darbininku unija ne
rems nei viena kandidata in 
Prezidento vieta nes patys va
dai negali sutikti. CIO darbi
ninku unija rems Prezidentą 
Trumana, bet jie vis žiuri ir 
laukia pamatyti ka Generolas 
Eisenhower darys. Jie norėtu 
ir ji remti.

Gandai vis eina ir ateina 
apie kara su Rusija. Žmones 
iszgirsta apie valdžios irisaky- 
mus ar pageidavimus del ka- 
riszku daigtu ir isz to jie tuo- 
jaus spėja kad Amerika in kara 
rengiasi.

Darbininkai kurie prie eror 
planu dirba dabar gavo ihsaky 
mus statyti ir inrengti eropla- 
nams vietas ar stotis tokiose 
vietose, kur niekas nekeliauja 
ir eroplanas niekados nenusi
leidžia. Isz to visi ima spėti kad 
Amerika jau rengiasi in kara. 
Szitokie darbininkai jau ana 
menesi gavo isz valdžios insa- 
kyma kuo greieziausiai statyti 
tokias eroplanams vietas, ne
paisant kiek kasztuos. Jie da
bar ant dvieju sziptu dirba ir 
vis jieszkosi daugiau darbinin
ku.

Bet visa tai nereiszkia kad 
Amerika rengiasi in kara; 
reiszkia tik tiek, kad musu ka
rininkai nujauezia kas bus rei
kalinga “JEIGU” karas pra
sidėtu. Jie nesirengia in kara, 
bet prisirengia del visokiu bu- 
tenybiu.

Nauji kariszki eroplanai yra 
per dideli ir per greiti del tu 
vietų kurios dabar yra pastaty
tos del eroplanu nusileidimo. 
Už tai valdžia dabar nori grei
tai pasistatyti daug nauju vie
tų savo eroplanams. Szitos vie
tos yra netinkamos ir nereika
lingos del musu paprastu pre
kybiniu eroplanu, kurie yra per 
maži ir ne taip greitai lekia.

Dabar jau statoma ir rengia
ma daug požeminiu namu, kur 
valdžia ketina laikyti ginklus 
ir eroplanus. Net ir keli karisz
ki fabrikai dabar rengiasi savo
fabrikus giliai po žeme.

Visokios maszinos yra val
džios rankose. Tos maszinos 
gali būti kad ir ant rytojaus pa
vaduotos del gaminimo ka- 
riszku ginklu.

BALE IŽDININKES 
PRANESZIMAS

METINIAM 
SEIMUI

<Tasa)

Gerbiamieji BALE Seimo 
Atstovai: —

BALE iždininkes pareigas 
pradėjau eiti 1947 m. Balandžio 
(Apr.) 1 d., taigi, BALE vado
vybes sanstate iszbuvau lygiai 
puse musu ‘biudžetiniu metu. 
Toms pareigoms buvau iszrink- 
ta 1947 m. Kovo (Mar.) 15 d. 
Direktorių Tarybas POsedyje, 
kai isz savo pareigu pasitraukė 
buvęs iždr inikas Dr. Antanas 
ZyUontas. Nors iždininkes pa
reigas pradėjau eiti tik metu 
viduryje, vienuok raportą isz- 
duodu už visus metus, kad vie
name raporte butu parodytos 
visos finansines pajamos ir isz- 
laidos nuo pereito iki szio Sei
mo.

Nuo 1946 m. Spalio (Oct.) 1 
d., BALE pajamų turėjo 233,- 
624 doleriu ir 20 centu, o iszmo- 
kejimu buvo $226,016.85, tai 
sziu metu Spalio Oct. 1 d., ba
lansas buvo $7,607.35. Pajamos 
susidarė isz tokiu szaltiniu:

1946 m. Spalio Oct. 1 d., ba
lansas $7,033.15. National War 
Fund $83,614.66. Tiesioginiu 
auku $135,464.26. 'Nariu mokes- 
cziu $2,322.00. Kalėdiniu atvi
ruku pajamos $2,137.21. Nuosa
vybes nuoma $552.92. Viso pa
jamų $233,624.20.

ISZMOKEJIMU
PASKIRSTYMAS

[A] Administracija:

Centro tarnautoju algo $13,- 
335,17; Profesiniai ir invairus 
patarnavimai $1,570.96; Tele
fonas, telegramos ir kablegra- 
mos $1,021.61; Rasztines reik- 
menes $1,609.30; Spaudiniai 
$8,173.42; Paszto ženklai ir 
persiuntimas $1,156.27; Kelio
nių iszlaidos $4,606.11; Patai
symai, rasztines užlaikymas 
$336.28; Nuoma, szilima, szvie- 
sa ir vanduo $1,219.28; Ap- 
drauda $143.92; Nuoszimtis 
SLA už morgieziu $65.36; Nuo
savybės mokeseziai miestui 
$210.35; Invairios smulkios isz
laidos $455.00; Veiklos plėtimo 
ir vajaus vėdimo iszlaidos: 
skelbimai, radijas, paveikslai 
ir 1.1. $2,672.87, viso $36,575.90.

BALF IŽDININKES

[B] Daiktiniu Gerybių Vajai

1— Sandelio iszlaikymas:

Sandelio darbininku atlygini
mas $8,581.50; Sandelio nuoma 
szildymas ir szviesa $884.19; 
Spaudiniai $793.97; Kelionių 
iszlaidos $666.11; Pataisymai, 
rakandai ir užlaikymas $426,- 
48; Apdrauda $376.72; Invai
rios smulkios iszlaidos $209.91.

2— Daiktu siuntimas:

Surinktu drabužiu, batu, 
maisto, mokykloms reikmenų 
ir t. t., paruoszimas, supakavi- 
mas, persiuntimas ir apdrau
da $9,157.29, isz viso $21,096.17.

[C] Tiesioginei paszelpai;

Lietuviams., Vokietijoje ir 
Austrijoje $86,568.86; Liet., 
Francužijoje $21,200.00; Liet.,
Italijoje $20,043.95; Liet. Szv- 
eicarijoje $11,700; Liet. Szve- 
dijoje $11,677.78; Liet., Belgi
joje $3,815; Liet., Liuksembur
ge $600; Lietuviams naszlai- 
eziams, atvykusiems in Ame
rika pagelbėti $3,699.19; Pa
skolą naujai atvykusiems $335;

Mario mokestis American Coiul 
cil of Voluntary Agencies fo$ 
Foreign Service, Inc., $375.09;
isz viso $159,981.78.

SANTRAUKA: Į
i

Tiesioginei paszelpai; pini
gais ir pirktais daiktais $159- 
984. 78; Daiktiniu gerybių-.dra
bužiu, avalynes, mokyklų reik
menų ir kitu vajai, ju paruo- 
szimas, iszsiuntimns Europon 
ir sandelio iszlaikymas $21,- 

j 096.17; Administracijos iszlai- 
dos $36. 575.90; 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., nuosavybei in- 
sigyti inmoketa $5,800; Namo 
szildymo sistemos invedimo 
sanskaiton inmoketa. $55; SLA 
morgieziams atmokėti $50; Su- 
vien. Am. Valst., Iždo Sekreto
riui užstatas, praszant Quoddy 
Village $2,009 ;Brooklyn Union 
Gas Co., depozitas $10; Viso 
iszmokejimu $226,016.85; Ba
lansas $7,607.35.

Baigdama noriu padėkoti 
BALF Valdybos nariams, Di
rektoriams, visu skyrių valdy
bų nariams,' Lietuviu Nasžlai- 
cziu Komisijos darbuotojams 
už nucszirdu kooperavima ir 
dideli pasiszventima sziam taip 
reikalingam ir reikszmingam 
tremtiniu paszelpos darbui. 
Acziu visiems už gražu bendra 
darba; didžiausia ir szirdin- 
giausia padėka tariu musu au
kotojams, be kuriu pagelbos 
szis darbas butu neimanomas. 
BALF Iždininke P. Jurgeliute- 
Beverage.

LAIKRASZCZIU
DARBININKAI

STRAIKUOJA
CHICAGO, ILL. — Apie 

1,700 darbininku kurie laik- 
raszczius spauzdina ir kurie 
priguli in Typographical Unija 
iszejo ant straiku priesz szeszis 
laikraszczius Chicago j e.

Szitie darbininkai iszleisda- 
vo daugiau negu 2,670,000 laik- 
raszcziu kasdien. Kai jie iszejo 
ant straiku, apie penki tukstan- 
cziai kitu darbininku negalėjo 
dirbti redakcijose ir apie pus
ketvirto tukstanezio kitu dar
bininku neteko darbo.

Per penkis menesius szitie 
spaustuves darbininkai darino- 
si su redaktoriais ir laikrasz- 
cziu kompanijomis del pakėli
mo mokesties, bet negalėjo su
sitarti.

Szitie darbininkai reikalauja 
sžimta doleriu ant sanvaites1 
mokesties del tu kurie dirba 
dienomis, o szimta ir szeszis do
lerius tiems kurie dirba nakti
mis.

Laikraszcziu sanvininkai ir 
redaktoriai ant to nesutiko, nes 
jie sako kad jie negali daugiau 
praszyti isz skaitytoju, kad 
laikraszcziai jau ir taip per 
brangus. Jie taipgi pareiszke 
kad darbininku unijos dabar 
nori visa valdžia paimti in savo 
rankas ir insakyti sanvinin- 
kams ir redaktoriams kaip 
dirbti ir ka spauzdinti.

Unija nori nustatyti kiek 
laikraszcziu sanvininkai mokes 
savo darbininkams, o tie redak
toriai ir sanvininkai prie to ne
pūstoj a.

Nepaisant to kad visi tie ku
rie spauzdina laikraszczius isz
ejo ant straiku, laikraszcziai 
eina kaip ir ėjo. Dabar redakto
riai pavartuoja kitokį būda
laikraszczius iszleisti. Jie nu-1 
ima paveikslus spauzdinto žo- 
džio ir taip sudaro savo laik- ’ 
raszczius. Redaktoriai sako j

Szitos baczkos isz tikrųjų 
r era pilnos pinigu, bet kas 
juose yra pilima yra tikrai 
vertas daug pinigu. Kai alie
jaus szulinys prasimusze ant 
poniu William Tallman loto 
in Newport Beech, Califor
nia, jiedu labai nusidžiaugė 
ir jau pradėjo svajoti apie 
gražu turteli. Bet ne ilgai 
džiaugėsi. Visas ju svajo- 

kad jie pasirenge tartis ir ge
rintis, bet kad darbininkai 
jiems neinsakys kaip redakci
jos darba vesti ar kiek darbi
ninkams moketis.

Szitokie susikirtimai pa
brangina kiekvienam skaityto
jui laikraszczio mokestis ir su
kelia labai daug nemalonumu. 
Szitos unijos jau kelis sykius 
buvo intartos, kad juose ne tik 
dalyvauja, bet ir visa tvarka 
sudaro Komunistai, ar žmones 
kurie yra Komunistams prie- ’ 
lankus.

GIRTAS
BLAIVININKAS
TOLEDO, OHIO. — Kunigu- 

žis Howard B. Pilchard, sze- 
szios deszimts keturiu metu 
amžiaus uolus blaivininkas, 
kuris yra visos Ohio valstijos 
Blaivininku Draugijos atsto
vas, prisipažino teisme kad jis 
varinėjo savo automobiliu kai 
buvo jau gerokai prisiszveites.

Teisėjas J. Parker Edwards 
nuteisė blaivininką kuniguži 
ant trijų dienu prie sunkaus 
darbo kalėjime, uždėjo penkios 
deszimts doleriu bauda ir at
ėmė, suspendavo jam laisnius, 
varinėti automobiliu pavelini-

Nepaprasta Mokykla

Wings mokykla, Fairford 
mieste, Anglijoje pavėlina 
vaikams atsivesti savo szu- 
nis, kates ar arklius in mo
kykla. Mokytojai sako kad 
vaikai daug geriau mokinasi 
jeigu jie gali daryti kaip jie 
nori. Czia mokine Diana Se
lous griežia ant skripkos, o 

ses szuva ant uodegos nu- 
nesze.

Miesto instatymai uždrau
džia kasti aliejaus szulinius 
mietso ribose. Susiedai pra
dėjo skustis, kad ju daržai ir 
skiepai pilni aliejaus. Tai 
ponai Tallman stengėsi ta a- 
lieju susemti in baczkas, bet 
jokio turtelio isz to nebuvo 
ir nebus.

ma del visu metu.
Kunigužis buvo suaresztuo- 

tas Lapkriczio (Nov.) szeszta 
diena, kai jo automobilius su 
sikule su kitu stovinėsiu prie 
szono automobiliu.

Krokadilius Geras
Draugas

Carl E. King szita savo 
dranga nusipirko deszimts 
metu atgal už kvoteri, ir taip 
jis jam patiko kad jis ji ir 
dabar augina. Krokadilius 
deszimts metu amžiaus tai 
da tik mažutis ir jaunutis. 
Jis dabar sveria asztuonias 
deszimts du svaru ir yra la
bai prijaukintas prie namu.

jos arklys ramiai stovi ir 
klausosi. Mes negalime pa
sakyti, ar ta mergaite geriau 
mokinasi, už tai, kad jos ark
lys szalia jos stovi, bet mes 
tikrai sakytume, kad neba- 
gas arklys iszmoksta kan
trybes.

Wolfbcro, New Hemp. — 
Apie 200 pėdu nuo kelio, girio
je likos surastas nuogas mote- 
res lavonas. Isz policijos tyri
nėjimo, sako kad tai bus paneli 
Mary Lysle, Pittsfield mokyto
ja, kuri dingo apie du menesiai 
atgal. Policija sako, kad panele 
Lysle buvo pasmaugta ir jos la
vonas atvežtas ir czia iszmestas 
girioje.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidento komisija, kurios 
darbas yra jam patarti, dabar 
pranesza kad bus inneszama 
praszymas del 600,000,000 dole
riu del nauju laivu. Laivai butu 
prekybiniai; reiszkia vežtu 
žmones ir visokį tavora. Komi
sija nori keturios deszimts sze- 
sziu nauju laivu, kuri butu per 
keturis metus pastatyti.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
late in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
aikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku- 
iame gyvenof ir apsistojot, nes 

be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
/arda ir pravarde bet nepaduo- 
la kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
įplaikome daug, nes svietas la- 
oai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
rar musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant muši 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aolaikote. “Saules” Redyste
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j Po to vakaro Ona laike ke- mo plote ilgai szalinties ant 
' liu menesiu stengėsi iszvengti kits kito dviem žmonėms, ku- 
susitikimo su Fricu. Da-gi prie riuos likimas stumia kits kito, Girios pakrasztyje jau seniai'

' netikėtu susitikimu ant uly- negalima. Atsitiko tas, kam
Už Ka Tas Viskas?

--------  I ežios, ij greitai ir tyliai linkte- reikėjo atsitikti.
tėjo ir tylėjo da-gi tadri, kada^ ]es janij budavo> galva ir sku.l ’ • -

su kito- ;bjaį pracina. Bet siaurame kai- isz smuklės ankszcziau papras- iszkresti ji kad parsineszti del

I^-Buvo pa«a Mflktata-

VAI P invairus žmogaus liki
mas! Vienas linksmai ke

liauja gyvenimu, tartum žydin- 
czia pievute, berupestingai 
■skindamas mylimąsias gėlės, 

i Kita, gyvenimas inkinko jun- 
gan, o reikalas be atilsio ir lai- 

Į kO geria pirmyn, lyg botagas 
arkli, pakol jis neatliks pasku
tines savo keliones; in kapus! 
Ant trecziojo, likimas užgriau
na sriauniai ir ruszcziai, tar
tum audringas szaltinis, ir be 
gailesczio iszneszioja ir krislus 
visa gyvenimą. Su baimes su
spausta szirdžia, mes žiūrime 
isz szalies ir isz krutinės nety- 
czia iszsiveržia liūdnas klausi
mas: “Už ka tas viskas?”

Varpuota dirva eina sunkais, 
nusilpnusiais žingsniais, žmo
gus, liūdnai nuleidęs galva. Jis 
augsztas ir, matoma, stiprus; 
jam kažin ar bus daugiau trijų 
deszimcziu metu, bet koks-tai 
skausmas anksti pasidabino jo 

. praretėjusius plaukus ir sun
kus rupescziai neleidžia jam 
matyti aplinkines gamtos gro
žybių ir linksmumo, neleidžia 
jam girdėti skambios vyturio 
giesmes, liejancziosios giedra
me vakaro ore ant jo galvos:

Isz lengvo, baigdamas pas
kutines spėkas, pinasi jis gir
nos pakraszcziu ir apilsusiai 
nusileidžia ant žoles. Be tikslo 
■bėgioja po szalis jo neramios 
akys, rodos ne turi jiegu apsi
stoti ant ko-nors vieno, bet jos 
insmeigtos vidun in duomas, 
kankinančius jo protą. Su to 
mis duomomis jis naktimis už
migdavo, su jomis ne persiskir- 
davo, ir sapne, rytais jos pa- 
buzdavo sykiu su juo ir nieko 
negalėdavo ju nuginti, negalė
davo da-gi degtine, kuria ne- 
laimingasai stengėsi apsvalgiu 
ti savo galva.

Dvideszimts metu 
sitiko tas, kad savo 
mis sumynė, nužudė 
ne kalta vaikina!

Syki kaime prasiplatino kal
bos, kad Fric. Mazat pražuvo. 
Niekas negalėjo suprasti prie
žasties jo pražuvimo.

Vaikinas jis buvo jaunas ir 
linksmas, geras darbininkas, ir 
neužilgio turėjo užimti szeimi- 
ninko vieta savo senu tėvu ge
rai pastatytame ūke.

Prasikaltino jis jokio nepa
pildo, už kuri galėjo laukti nu
baudimo. Slepties, kaip mato
ma, jis neturėjo priežascziu. 
Kas-gi su juo galėjo atsitikti? 
Užganėdintas ir linksmas isz
ejo jis syki vakarop in lauka ir 
daugiau ne'begryžo.

Nelaime gal kokia atsitiko 
kelyje? Niekas to nežinojo, išz- 
skiriant viena deszimts metu 
Vaikina, kuri piktas likimas 
padare kuo-ne liudininku 
žmogžudystes, papildytos jo le
vu. Gyvenimas moka sutverti 
tokias baisybes, kuriu neiszras 
nei jokia žmogaus vaidintuve.

Ne isz savo valios, priversti
nai ėjo prie altoriaus beturte 
mergaite su turtingu ūkininką 

. Voiteku, kuriam ji patiko.
Ji jam pagimdė tris vaikus, 

pirmąjį Franca ir dvi mergai
tes, bet jungtuves buvo nelai
mingos nuo pat pirmos dienos.

Vyras mėgdavo kortas iszti- 
sas naktis persėdėdavo smuk
lėse ir grasindavo žmonai mu
šimu už kiekviena neužganė
dinta žodi. Laikui bėgant ji nu
silenkė priesz savo likimą, ken-

atgal at- 
pasekme- 
niekame

vyras pradėjo atvirai 
mis gyventi.

Kaip-gi atsitiko nuodėmė su' 
Fricu Maža tu ? Gi-taip, kaip 
nuolat atsitinka: nuodėmei, ži
noma, meistro nėra. |

Fric ir Ona buvo vienu me
tu, vaikais būdami in mokykla 
sykiu bėgiodavo, o kaip suaugo y .pamylėjo kitas kita.

Tiktai atėjo laikas Fricui in 
kariuomene eiti, o Ona tuo laik 
iszdave už turtingo Voiteko. 
Sugryžo Fric po keturiu metu. 
Jeigu ji jo butu laukusi, gal jis 
ir butu ja vedes, nors ji ir be
turte mergaite, o nenorėjo 
laukti, na, kas-gi! Pati kalta! 
Ir jaunas ir žymus vaikinas 
stengėsi iszvengti ir pažvelgi
mo in ja.

Syki vakarop gryžo Fric isz 
lauko namo su dalgiu ant pe
ties, linksmas ir smagus, kaip 
tik gal būti jaunas ir sveikas 
darbininkas, po priprasto kas
dieninio darbo. Sztai jis paste
bėjo po szermukszniais, augu
siais ant kalnelio ir apsupu
siais upeli, savo kaimyno Voi
teko žmona. Ji sėdėjo liūdna, 
parėmusi veidą ranka, giliame 
ir sunkiame užsimanstyme.

Nežiūrint in savo tris-de- 
szimtis metu, ji buvo da labai 
graži, tiktai jos veidas užgulė 
sunkiu duomu antspauda. Jau
nas vaikinas norėjo kaip visa
dos pereiti pro szali, nepasa
kius nei žodžio ir nepasisveiki
nus, bet sztai patemijo, kad jo 
szirdi užliejo szvelnaus gailes
czio banga, ir kojos paezios ap
sistojo, tartum pasikabino ant 
ju sunkus svarai.

Jis atsisėdo ant žoles szale 
jos ir tyliai pradėjo glostyti jos 
puikius geltonus plaukus. Ji 
nuslinko žemiau in pakalne ir 
eme verkti, raudoti, pirma syki 
už visus metus.

Su tylia malone jis pritraukė 
prie saves jauna moteriszke, 
priglaudę jos galva prie savo 
krutinės ir taip tyliai ir szvel- 
niai meilavo ja tiek ilgai, kolei 
isz jos persikentejusios kruti
nės. nepasiliejo geismingos 
skundos, kavotos ir laikytos 
visa deszimts metu.

Prancūzai
Nepamirszta

Szita sena mocziute, Pran
cūze atnesze geliu, kvietku, 
padėti ant savo sunaus kapo, 
Visu Szventu Dienoje. Szita 
diena buvo Francuzu val
džios paskirta kaipo “Dėdu
lio Diena,’’ visam krasztui.

stovėjo szeimininku,
■ užmirsztas sziaudu kūlys. Vie-Į 

Syki vakare Voitek pagryžo nas biednas ūkininkas sumanė

Bet sztai baisi pervartą!
Atrado Frico iiazato lavona.'torga^ wko, prasidojo ka- 

kada tai riones nei kame
šio vaikino. Kas isztirs sudėti
es ir paslaptingas žmogaus 
szirdies gilybes’ Nuo jo atsi- 
kreipe ir motina, vienmtine 
esybe, nuo kurios jis lauke pa-

BALTRUVIENE

!' to laiko, jis padare su kortomis ■ pakratų kiaulių kūtei ir apa- 
' suirute ir smukios szeimininkas ežioj jo užgriebė Mazato lavona
iszvijo ji. Namas pasirodė tusz- su perskelta galva.
ežiu. Darbininkas ir darbininke Prasidėjo tyrinėjimai, k-- 
iszejo su kaimą jauninu padai-! anį Voiteko vis da nekrito ap- 
nuot, paszokt; žmories nebuvo ' < 
nei lovoje, nei szaliname kam- 

( baryje, kur miegojo vaikai. Nu
stebintas jos nebuvimu, jis pat- vono, jis vienas pasiliko namie, 

antra, kad tvirtino buk Mazato 
pražuvimo vakare buvęs na
mie, nors visi liudininkai daro-' 
de prieszingai. I

Ant galo, kada ji suriszta liu ir apsigyvenimo mieste.

Isigailejimo ir paguodos; tulže 
Ibet'ir nuodais buvo permirkęs 

ant VOILCKO vis ua, iškiliu kiekvienas duonos kasius kuri 
darymas, jei' jis pats nebūtu jo ji jam skirdavo. Pro svetimus 

■ atkreipęs, visu pirma tuo, kad ir kalbėti nėra ko: visas kaimas 
visas kaimas bego pažiūrėti la- žiurėjo ant jo, kaip ant Kaino,

Daugelis vyruku man sako, 
Kad labai norėtu, kad mergi

nos po saliunus nesivalkiotu, 
Mat, szitiai vyrukai 

ąpsipacziuotu, 
Bet, bijosi saliuniu valkatų, 

Jeigu nepasitaisysite, 
Tai asz jums kaili iszdirbsiu, 
Ir per koezela perszokysiu, 

Apie keliu žinau, 
Bet da pasiliksiu sau.

* * *

Rūteles mano, 
Neprivalote ant manes pykti, 

Ir ant manes szniaruoti, 
Pirmiausia psvarstykite, 
Ir teisingai pasakykite.

Ar gal asz meluoju, 
Ar per daug vajavoju?

Czion nieks melo neras, 
Ir pasakys, kad Baltruviene 

gera, 
Tikrai viską porija,

Ir tegul kožnas tuos žodžius 
užkavoja!

* * *

Viena mergele,
Ir da mokyta gana, 

Priesz Kalėdas, 
Vienam krome bevagiant 

pagavo, 
Už tai in lakupa insigavo, 

Ir tėvas turėjo beda,
Kad ju mergele apsivogė, 

Ka ievai turi daryti?
Sztai, tegul savo vaikelius 

mokina dorai,
O bus viskas gerai, 
Bedu jokiu neturės, 

Ant senatvės džiaugtis gales.
* * *

Rūteles, nors per Adventus 
apsimalszykit, 

Pamaldas geriau apvaikszczio- 
kite, 

Guzutes tiek nenaudokite, 
Nesenei po pamaldų kelios 

iszejo, 
Tai buvo Schuylkillo 

miestelyje, 
Tiesog in saliuna nulapsęjo, 

Ir apsėdo aplink staleli, 
Prasze, duok gert sakalėli, 

Net kėlės bonkas isztusztino, 
Da daugiau praszo, 
Aluczio ir guzuczio.

Už valandėlės net akys užtemo, 
Ba tai moteriszko' sztamo, 
Net prie stalelio suvirto. 
Saliuninkas matydamas ta 

viską, 
Tuojaus pasamdė autobilius, 

Ir namo nugabeno.
Kas isz tokio maldumo, 

Jeigu nėra Dievo padėjimo, 
Maldas atkalbinėjo, 

O saliune apieravojo. 
Szirdeles, geriau kad 

paliautume!, 
Per Adventus nemauktumet, 
Juk tai visiems darote geda, 
Ir ant galo papuolat in beda!

sai užsidegė žiburį, pasiėmė 
bonka degtines ir atsisėdo už 
stalo laukti žmonos.

j Bet laikas vis ėjo, žmoną ne- 
' gryžo ir su kiekvienu malksnin 
I degtines Voiteko szirdije stip- 
' riau virė piktumas. “Katas 
reiszke?” Užtarėja sau rodo? 
Nebemyli jo, vadinas! Gal būti 
nuo pirmos vestuvių dienos ji 
apgaudinėja ji! Da žinote tik 
kas jis toks.”

Praslinko valanda, kolei Ona 
pargryžo. Jis žiaurus ir sau-va- 
liszkas, nepratęs gedyties laike 
piktumo, gyvuliszkai mėtėsi 
ant žmonos, bet ta da nesenai 
paiki moteriszke tyliai ir be 
murmėjimu kentėjusi girta vy
ro barimą, dabar tartum persi- 
gime ir, maty ties, nutarė dau
giau nebeleisti vyrui save isz- 
naudoti.

Iszsigandes isz pradžios ne
laukiamu pasiprieszinimu Voi- 
tek greitai liko visa ževrim. Už- 
simirszes save, jis bere smū
gius tartum kalvis kuju, ir tur
būt, butu ja užmuszes, jei nebū
tu pabudęs deszimts metu ber
niukas ir atsistojas tarpe tėvo 
ir motinos privertė jiems atsi
minti.

Jautriais ir beklaidingais 
jausmais, vaikai lankiai atspė
ja tai ko negali suprasti. Ma
žas Franc jalite kad reginys su- 
siloszes szi syki tarpe gimdyto
ju rimtesnis paprasto. Jis gir
dėjo ir atmine kiekviena žodi 
ir tėvo grasinimus, prisipažinti 
kas jis toks, ir isžszaukianti 
motinos atsakymą, kad jam nė
ra ko na atvedė. Taip ji pati 
pasakys; Fric Mazat, sztai kas 
jis.

Menesiui praslinkus Fric 
Mazat dingo ir visi tėvu stengi
masis ir pinigiszko atlyginimo 
prižadėjimai už nurodymą no
rės pėdu nei prie ko neatvede. 
Taip pat nevaisingi buvo ir po
licijos jieszkojimai.

Voiteko szeimynoje užviesz- 
patavo liūdna tyla. Vyras su 
žmona visai nekalbėjo tarp sa
ves. Ona pernesze savo lova in 
vaiku kambarėli ir ant nakties 
uždarydavo duris ir langeny- 
czes. Nplaimingas vedusiųjų 
gyvenimas buvo gerai žinomas 
ir tarnaujantiems taip kad ta 
permaina ju nenustebino, nus
tebino juos tas kad szeimynin- 
kas visai nustojo vaikszcziojcs 
smuklei! ir dirbo taip, tartum 
nutarė uždirbti viską praleista 
laike vienuolikos metu.

Jaunas Žentelis

Žentelis kalba 
uoszvi:

— Ak teveli! 
nesurandu žodžiu 
kyt, kaip esmių 
savo vedusiam
Nore tau turėti tris paczes, 
kaip tavo dukterį.

in savo

Isztikruju 
tau pasa- 
laimingas 
gyvenime.

SKAITYKIT

žiurėjo ant jo, kaip ant Kaino, 
tartum patsai jis savo prasikal
timu atidavė nelaimei ir gėdai 
visa szeimyna.

Motina neužilgo mirė seseris 
pareikalavo atskirimo savo da-• I;, ir 

privedė prie lavono ji ssamones^ liko vienas visame pasaulyje, ■ 
nukankintas

I vienas su savo kankinanezio-: 
ar buvo mis ir neatspėtomis duomemis, 
i užma-. delei kuriu jis bijojo, kad nepa- 

nytu. Czia Voitekui pasisekė | misztu. Bet kuom-gi jis kaltas, 
užtikrinti tardytojus kad jis Dieve mielaszirdingas. Kad už- 

sitikincziai iszverke senam mo
kytojui viską kas kankino jo 
kudikiszka szirdi?

Franc Voitek isztisomis va
landomis voliodavosi girios pa
krasztyje. Syki szventadieni 
kada toli aplinkui nesimatė nei 
vieno žmogaus, jis patemyjo 
ant vieszkelio seni. Jis iszlem-. 
vo pmesi ir patylomis kalbeio 
Pats su savim, kaip pripranta 
-ones ilgai sėdėjusioji už ge- 
““m langu. 0 senis persede- 

meta , • “ dvi-d^imts
d^a\:uWei° 

^«szyttadikiui,linri0^‘ 
dymainnVedoiiiii
1±°S. P?ra-tyje SOJS a,, 

’ntkuimeb“™68“

salėjo' manyt; S 
Pintojo dvidesi “P'S 
katorga^ ketine

Ir sztai tev»Q •

nei kitas ne iS7tn ‘ N 1 Vlenas, 
b(i‘8yMuabudu^."6y®0, 

u pazin0 kits ki-

ir prisipažino jog užmusze Ma-j nuskriaustas ir 
zata eina.

Pasiliko atidengti i

užmuszimas ankszcziau

užmusze Mazata ant kurio ne
turėjo nei jokio kersžto save 
gindamas, taip kaip tas pirmas 
mėtėsi su lazda ant jo, už avižų 
arkliais nuganymą.

Vienintinis žmogus, kurs ži
nojo teisybe 'buvo Ona, bet ji 
žinoma tylėjo, ų

Kaime su gailescziu žiurėjo 
ant mažo Voiteko sunaus ne 
pagal augama liudejusi del ne
laimes pražudžiusios jo tęva. 
Bet senam mokytojui mėtėsi in 
akis nepaprastas vaiko ner- 
viszkumas ir nevaikiszkas už- 
simanstymas. Syki jis paszau- 
ke ji in savo kambarį ir isz- 
klausinejo, ir isz nukankintos

■ ta. Senio akyse sužibėjo negei a 
liepsna, jis pakele drūta aržuo-

. line lazda ir užrimoją.
Sumiš neatszoko, dargi nepa

judėjo, tik da žemiau nulenkė 
i galva ir užmerkė akis balsiai
■ pratarė: ' (
' — Ka-gi? Muszk teve! Taip

tu ir ta užmuszei!
Senis be spėkų numėtė lazda 

1 ant žemes, vaitodamas atsikrei
pė ir, pasisukęs nuėjo atgal iii 
miszka.

Ant ryt valstiecziai, medžiu 
’ kirtėjai rado ji girioj, pasiko- 

, * • > ■?.,* r?;

' rusi.
Tuojau po tėvo laidotuvių 

sūnūs pražuvo. Nuo to laiko 
niekas nežinojo, kur jis dingo 

j ir kas su juo atsitiko. Ar isz sa
vo valios persiskyrė jis su pik
tu gyvenimu, ar te velka da ir

■ dabar kartaus likimo junga 
niekas to nežinojo.

Kas nusprendė nekaltam kū
dikiui baise dali? Už ka .buvo 
užgriautos ant nekaltos galvos 
tokios baisybes? Kas valdo li
kimą krentanti naikinancziu 
kalnu szaltiniu ant garbinuotos 
kūdikio galvos ?

Tik kvailas laukia atsaky
mo. '■

■galas

Blogas Regėjimas

kudikiszkos vėlės iszsiliejo pri-j 
sipažinimas kaip baisiai tėvas • .. i sistojo kari'musze motina ir kaip ji isztare ’ 
tartum mete in veidą Mazato 
varda.

Tada atsitiko tas baisusis.
Kūdikio prirodymai prispyrė 
motina prakalbėti. Prisiekusi ji 
pasakė: kaitąs, teismas nu
sprendė užmuszejui mirties 
bausme, kuri, karaliaus malo-

Petras, kuris turi labai 
bloga regėjimą, kalba in Jo
ną: W

...... ;
77 Kokios ten biaurybes 

važiuoje automobiliuje?
Jonas — Tai mano pati! .
Petras — (labai susimai- 

^Zes’ kad padare tokia klai- 
a). Bet asz kalbu apie ta ki- 
a ragana kuri sėdi szale jo- 

sios. -
Jonas — o, tai tavo pati!

___ ________

nkrte su savo prenunje- 
i a uz laikraszti “Saule,” nes 
del pinigai yra reikalingi 
ael vedimo biznio A širviu Ibiznio. Acziu!

«* v 1
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Įpijos kapines. Graborius A. J. 
j Vilinskas laidojo.

ZiniosVietines
— Gruodis — December.
— Adventai.
—• Utarninke Szvento Bi- 

bianois.
—: Aan diena, nelaime atsi

tiko arti Boston Run, kada au
tomobilius kuriame vare Ge- 
raldas J. Janaviczius, 23 metu 
amžiaus, nuo 611 W. Mahanoy 
Avė., pasviro nuo kelio, bet pa
taikė in kita automobiliu kuria
me vare Faize Nahas, 37 metu 
amžiaus, nuo 23 E. Centre Uly. 
Abudu automobiliai likos su
daužyti.

—• Seredoj Szv. Pranciszko 
Ksavo.

— Subatoj popiet, Armijos 
tymas laimėjo Futboles žaidi
mą priesz Laivynos tyma, Mu
nicipal Stadium, Philadelphia, 
Pa., 21—0.

— Pirkinekite dabar savo 
Kalėdinius pirkinius, o tuoni 
palengvinsite darbininkams 
sztoruose ir turėsite gana laiko.

— Bizniava dalis miesto li
kos puikiai papuoszta ant Ka
lėdiniu szveneziu. Darbas atli
ko Flo Electric Co., nuo 300 W. 
Pine Ulyczios.

— Ketverge Szv. Petro 
Chrys.
t Sirgdama beveik per me

ta, ponia Stase Czesnauskiene, 
nuo 608 E. Market Uly., numirė 
Petnyczioj, 7-ta valanda vaka
re namie. Velione gimė Lietu
voj, atvyko in czionais būdama 
jauna mergina. Buvo nare Szv. 
Juozapo parapijos ir Szv. Ra- 
žaneziavos draugijos. Jos vy
ras Pranas mirė dvideszimts 
metu atgal. Paliko sunu Kazi
miera namie; trys dukterys: 
Katariya, Philadelphia, Pa., 
Teresa namie; Helena pati An
tano Jenalaviczio, mieste. Dvi 
seserys, viena broli Lietuvoj ir 
viena anuka. Laidotuves in- 
vyks Utarninke, su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir bus palaidota in 
parapijos kapines. Graborius 
Liudvikas Traskauskas laidos.

— 40 Valandų Atlaidai
Szvento Juozapo prasidės Ne
delio j, Gruodžio (Dec4 7-ta d., 
8-ta valanda ryte, o atlaidai už
sibaigs Utarninko vakare su 
Procesija Szvento Sakramento.

t Margareta, mylima pati 
Karolo Rudžio, nuo 539 W. 
Railroad Uly., numirė Subato j 
4:45 valanda ryte, Ashlando li- 
igonbute. Velione sirgo tik 
trumpa laika. 'Gimė Ashlande. 
Prigulėjo prie Szv. Kaniko pa
rapijos. Paliko savo vyra Karo- 
la; sunu Kazimiera, Philadel
phia; 4 dukterys: J. Sinkevi- 
cziene mieste; Emma, pati J. 
Hlinzel, Haddock; Elzbieta, 
Philadelphia; broli Harry 
Heitz mieste ir seseri Ona, Phi
ladelphia ir 9 anukus. Laidos 
Seredoj su apiegomis Szv. Ka
niko bažnyczioje 10:30 vai., ry
te ir > palaidos in Szv. Kaniko 
parapijos kapines. Graborius 
L. Traskauskas laidos.

Connerton, Pa. f Laidotuves 
a. a. Liudviko Bartasaviczio, 
kuris numirė Petnyczioj, alsi-j 
buvo Panedelyje, su apiegomis' 
Szv. Vincento bažnyczioje 9-ta 
valanda ir palaidotas in para-j

Philadelphia, Pa. — Panede- 
lyje apie 12:40 valanda ryto, Į 
ugnis kylo Volenteers of Ame
rica namie, North Philadel
phia, 5 vyrai žuvo, 38 likos su
žeisti.

SZVENTOJI ŽEME
- SUSKALDYTA

(Tasa Ant 4 Puslapio)

sake, kad dabar Tautu Sanjun- 
gos nariai bus atsakomingi už 
visa tai kas invyks po tokio nu
sistatymo.

Isz Pakistan'taipgi atėjo per
spėjimai kai dabar visi Arabai 
atsisako atsakyti už sukilimus 
ir skerdynes kuries iszkils po 
szitokio nusistatymo. Pakistan 
taipgi atėjo perspėjimai kad 
dabar visi Arabai atsisako at
sakyti už sukilimus ir skerdy
nes kurios iszkils po szitokio 
nusistatymo. Pakistan krasztas 
davė visiems žinoti kad Arabu 
Sanjunga ir jos rėmėjai atsisa
ko dalyvauti Tautu Sanjungos 
rinkimuose del komisijos kuri 
dabar turėtu valdyti Palestina 
per ta laika pakol Szventoji Že
me taptų nepriklausoma.

Arabai, vienas po kito pasa
kė savo trumpas ir karezias 
prakalbas, sakydami kad jie 
dabar jokios vilties neturi in ta 
Tautu Sanjunga. Visi jie sta- 
cziai pasakė kad jie nepripa- 
žinsta tokio nusistatymo. Kai 
visi Arabu delegatai pasakė sa
vo prakalbas, jie visi sykiu ap
leido Tautu Sanjunga, sakyda
mi kad Viskas dabar baigta ir 
kad jie nieko bendra neturi su 
Tautu Sanjunga.

O visi Žydai dabar džiaugia
si ir savo barzdas szukojasi. 
Daktaras Abba Hillel Silver 
Amerikos Žydu pirmininkas 
del Palestino sako kad Tautu 
Sanjungos nusistatymas “pa
kreipia visa Žydu tautos istori
ja.“ prieszinimas Amerikai ant Ko ■ 

“Visa žydu tauta niekados rėjos ir Balkanų klausimo, ir 
nepamirsz ir amžinai atsimins Rusijos nusistatymas nesutikti 
ir bus dėkinga Tautu Sanjun- ant tos sprogstanezios bombos 
gai už szitoki nusistatymą, ’ ’ | gaminimo suvaržymu.
sake tas Žydelis Daktaras, i 10—Rusijos nusistatymas 
“Mes esame ypatingai dėkingi nenusiginkluoti, bet savo ka- 
Amerikai ir Sovietu Rusijai riszkas jiegas vis stiprinti ir 
kad tiedu krasztai'taip gražiai vis didesne armija palaikyti.
ir drąsiai Žydus užtarė.“ Visi szitie žingsniai, nenusi-

Kai Žydai ir Arabai užbaigė leidimai ar prasiszokimai tik
savo prakalbas,' Dak. Aranha! viena dalyka gali riekszti: Ru
paskyrė Bolivijos, Czekoslova- 
kijos, Denmarko, Panamos ir 
Philippinu atstovus in komisi
ja del Palestinos.

Anglijos atstovas, Sir Alex
ander Cadogan paprasze .kad 
Tautu Sanjunga insakytu tai 
komisijai pasitarti su Anglijos 
valdžia ir su Londono Tarybos 
nariais apie Anglijos kariuo
menes pasitraukima isz Pales
tino, kuris nustatytas del Rug
sėjo (Sept.) pirmo, 1948 m.

Arabu ir Žydu valdžios turė
tu visa Palestina užimti ir val
dyti nuo Spalio (Oct.) pirmojo.

Turėjo Teisybe

Advokatas kuris pralai
mėjo byla, atsakinėjo ant isz- 
metinejimo muziko: Ka tu 
ežia su manim ginezini, asz 
mokinausi dviejuose univer
sitetuose!

Muzikas — Asz turėjau 
versziuka, ka taipgi žindė 
dvi karves, bet nieko gero isz 
jo neiszaugo kaip tiktai 
prastas jautis!

t <

Žinios, Gandai, Apie 
3-czia Kara

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Molotovas pasididžiavimas, 
kad ir tuszczias, kad Rusija da
bar jau turi ta sprogstanezia 
“Atom” bomba, neduoda daug 
ramybes AmerikiooziamS, bet 
labiau visus intikina kad karas 
neiszvengiamas.

Szitie gandai ar paskalos 
apie ateinanti kara eina per na
mus, per fabrikus ir per buezer- 
nes del keliolikos priežaseziu:

1— Sovietu didingas i r 
sziurksztus pasielgimas su 
Amerikiecziais nuo pat karo 
užsibaigimo.

2— Amerikos nenusileidimas 
ir. atsikirtimas priesz Sovietus.

3— Rusijos užgrobimas tiek 
daug žemes Rytinėje Europos 
dalyje ir Azijoje.

4— R u s i j o s nusistatymas 
spausti ir pavergti per bizni, 
politika, ir su savo armijomis 
visus silpnesnius krasztus.

5— Komunistu inlindimas in 
visus krasztus; vienur slaptai, 
kitur visai vieszai, ir ju niek- 
sziszkas darbas sukelti visuose 
krasztuose buntus priesz val
džias.

6— Rusijos pareikalavimas 
kad visi krasztai kurie priesz 
Rusija kariavo dabar milžinisz- 
ka atlyginimą Rusijai atmokė
tu. Tie krasztai negali Rusijai 
atmokėti be Amerikos pagel
bės. Reiszkia, Amerika turi Ru
sijai užmokėti už tai kad Ame
rika Rusijai in talka stojo per 
kara kai Hitleris ant Stalino 
užsipuolė.

7— R u s i j o s nusistatymas 
trukdyti konferencijas kurios 
nori sudaryti taikos sutartis su 
tais krasztais kurie kariavo 
priesz Alijautus.

8— Rusijos nusistatymas vi
sus padaryti Sovietais ir Ko
munistais tuose krasztuose kur 
jie dabar vieszpatauja.

9—Rusijos atžagarus pasi- 

si j a rengiasi Amerikieczius pa
mokinti. O toks pamokinimas

1 reiszkia kad karas bus tarp Ru
sijos ir Amerikos.

O isz kitos puses, ir Wash- 
ingtonas duoda visiems daug 
progos sakyti ir gandusdeisti, 
kad Amerika to karo laukia ir 
nepaiso, nes dabar jau Rusijos 
nesibijo.

1 1—Washingtonas dabar vis 
drąsiau ir drąsiau atsikerta 
priesz Rusija, vadina Rusijos 
augsztus valdininkus mela
giais, ir staeziai sako, kad Ru
sijos atstovai yra buntininkai!

2—Amerikos valdžia dabar 
! vieszai kalba apie “kieta ir 
žiauria“ Rusijos istorija, ir 

i apie žiaurius Rusijos valdinin
kus.

; 3—Kai Rusija sako kad ji su
tinka isztraukti visus kareivius, 
isz Korėjos, Amerikos valdžia 
pastato tekius reikalavimus
Rusijai, kuriu Rusija jokiu bu
du negali priimti.

4—Amerikos valdžios nusi
statymas visus Komunistus isz- 
guiti ir isz augsztu vietų isz- 
mesti.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

5— Amerikos slaptos FBI po
licijos, darbas susekti visus 
Komunistas.

6— Amerikos pramones ru-; 
pestis surasti vis daugiau ir 
daugiau medžiagos isz kurios 
yra gaminami ginklai ar sprog- 
stanezios bombos.

7— Valdžios insakymas fab
rikantams būti pasirengusiems 
paversti savo fabrikus del ga
minimo kariszku ginklu.

8— Amerikos valdininku nu
tylėjimas; jie nieko ar visai 
mažai ka pasako laikrasztinin- 
kams ar paprastiems žmonėms.

9— Amerikos Karo Sztabas 
pareikalavimas kad Amerikai 
reikia daug daugiau kareiviu ir 
jurininku.

10— Amerikos karininku su
sirūpinimas, kad mums reikia 
daug daugiau kariszku eropla- 
nuj kad reikia statyti daug 
daugiau vietų kur kariszki ero- 
planai gali nusileisti, ar isz kur 
pakilti.

Visi szitie invykiai ar žings
niai sudaro viena dideli klausi
ma in kuri vis negalima atsa
kyti: Kam visos tos priemones; 
kam tie rupeseziai; kam tie pri
sirengimai?

Musu dipliomatai ir valdi
ninkai sako kad karo pavojaus 
visai nėra, kad dabar Rusija ir 
Amerika viena kita gazdina, 
bet nei viena, nei kita, neisz- 
drystu kara paskelbti.

Bet tie dipliomatai ir neva- 
mokslincziai mums nedrysta 
pasakyti kas atsitiktu jeigu tos 
kariuomenes kada nors susi
kirstu tuose krasztuose kur 
Rusija lenda, o Amerika stoja 
jai kelia pakirsti. Kareiviu, ka
rininku ir kariuomenių dabar 
randasi skersai ir iszilgai Eu
ropa kaip n&yasaryje grybu.

Jeigu jau visai nėra karo pa
vojaus, tai ka visos tos armijos 
tenai daro? Kareiviai ir kari
ninkai pripratę prie kitokiu 
darbu negu susede, ražaneziu 
kalbėti.

Susipažino

Pirma Ponia — Kaip ir 
kur tamistelia susipažino su 
savo antru vyru?

Antra Ponia — Labai pa
prastu budu! Mano antras 
vyras užmusze automobiliu 
mano pirma vyra!

Amerikos Slaptos FBI Policijos Lavinimasis

“Jeigu nori sugauti prasi
kaltėli, tai tu turi žinoti dau- 
negu jis žino.“ Tai obalsis 
Amerikos slaptos FBI poli
cijos. Czia jauni vyrukai, 
kurie nori dirbti su FBI la 
vinasi ir mokinasi Quantico, 
Virginia. Svarbiausias rei

Prisimena Praeiti

Siena mieste, Italijoje, 
žmones nors syki in metus 
prisimena savo miesto senus 
paproezius. Jie ta diena ir 
apsiredo taip kaip žmones 
tame mieste nesziojo penk

MUZIKANTU UNI
JOS BOSAS 

PRASISZOK0
(Tasa Nud 1 Puslapio)

isz tu stoeziu visai nesisamdo 
muzikantu. Tos radijo stotys 
vartuoja plokszteles, rekordus, 
taip kaip mes namie ant gra- 
mafono ar viktorolo grajiname 
tas plokszteles.

Užtai dabar jis uždraudė 
kompanijoms daryti daugiau, 
tu plokszteliu, tu rekordu.

Gal ežia ir yra kiek tiesos, 
gal muzikantams reiketu dau
giau primokėti, ir daugiau dar-1 
bu parūpinti, bet nei unija, nei 
unijos bosas Petrillo nieko gero 
negaus su visais tais grūmoji
mais ir straksejimais. Tik vie
na iszeitis isz viso to prasiszo- 
kimo bus. Kongresas bus pri
verstas ir kitus instatymus isz- 
leisti ne tik priesz tokius uniju 
bosus, bet ir priesz paežius uni
jos darbininkus.

Kai tokie instatymai bus in
vest!, visi kaltins Kongresą ir 
sakys kad Kongresmonai yra} ir puolasi ant Sovietu.

kalavimas isz visu FBI na
riu yra, kad jie galėtu ir mo
kėtu kaip gerai isz karabino 
ir isz revolverio szauti. Už 
tai szitie nauji agentai per 
dienu, dienas, szaudo ir isz 
visokiu karabinu. Po karei 
FBI agentai mokinasi kaip 

tame szimtmetyje, ir per dvi 
dienas jie daro parodas. Visi 
laukia senoviszku lenktynių, 
kuries būva laikomos paezia- 
me miesto viduryje.

darbininku prieszai. Retas ku
ris atsimins ar prisipažins kad 
tokus instatymus darbinin
kams iszperejo tokie prasiszo- 
keliai ir “Ciesoriai“ kaip Pet
rillo.

SUKILIMAI
PRANCŪZIJOJE f

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sias Rusijos iszsireiszkimas 
nuo karo pabaigos.

Zhdanov vieszai sake, kad 
Amerikos Sekretoriaus budai, 
planai, del Europos turi būti 
suardyti. Ir jis davė szitas 
priežastis, kodėl Komunistai 
dabar turi iszsijuose dirbti ir 
darbuotis priesz Amerikos nu
sistatymą szelpti Europa:

Rusija negali per ilgai laukti 
nes laikas jau bėga ir baigiasi. 
Rusija prarado savo gera var
dą Alijantu tarpe po karo.

Visi Sovietai tikėjosi kad 
Amerikos pramone pairs ir su
smuks. Nieko panaszaus neat
sitiko. Amerika dabar insi- 
drasinus ne tik ginasi, bet jau 

szauti nakezia; paveikslo vi
duryje jie mokinasi kaip 
szauti isz revolverio, po de- 
szinei virszuj, vienas slaptos 
policijos žmogus mokinasi 
kaip szauti isz maszininio 
karabino.

Amerikos doleriai sudaro 
baisiai didele ir pavojinga pa
gunda tiems krasztams ku
riems Rusija tik Rojų prižada. 
Net' ir pats Sovietai gali butu 
sugundyti.

Komunistai kituose Europos; 
krasztuose nepajiege užimti 
partijas ar valdžias sugriauti; 
jiems nepasiseke inlysti in ga
na valdiszku vietų.

Tai Andrei Zhdanov dabar 
visiems isztikimiems Komunis
tams insako, kad reikia kitu 
priemonių stvertis. Jeigu ne
galima valdžios nugriauti per 
balsavimus, tai reikia karabi
nus ir sziuvus pavartuoti.

Už tai tie sukilimai ir susi
kirtimai Italijoje ir Francuzi- 
joje. Dabar tik klausimas: Kas 
turės daugiau sziuvu ir kara
binu, Komunistai ar valdžios 
kareiviai?

MUSZTAS
NEMUSZTA NESZA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vio. Ir ta alga moka užkariauti 
krasztai.

Rusija vistiek palaiko dideli 
vaiska ir už tai kareivis kuris 
dabar randasi svetiname krasz- 
te palengvina armijos naszta. 
Amerikos kareivis užsienyje, 
svetimame kraszte yra Ameri
kos apmokamas.

Rusija nei vienam krasztui 
neduoda jokiu auku, paszelpos 
ar paskolų. Jeigu Rusija ir pa
skolina pinigu, tai ji su procen
tu ir atsiima.

Buvo pasakų ir visokiu gan
du kad Rusija su auksu palai
ko Komunistus kituose krasz
tuose, bet niekas niekados ne- 
priparode kad isz tikro Rusija 
kur nors pinigu siunstu.

Net ir sukilėliai, kaip Grai
kijoje, kurie yra Komunistu 
kurstomi, patys save užsilaiko 
ar vagineja isz savųjų. Rusija 
jiems nei cento nedave ir ne
duoda.

Tai Rusijai szitas susikirti
mas su Amerika ir Anglija nei 
cento nekasztavo ir nekasztuos. 
Tuo paežiu sykiu Amerikie- 
cziai savo kasztus bilijonais, 
pinigu kalnais skaito.

Rusija pasipelnija, gera biz
ni daro szitaip:

Ji reikalauja kad kiti krasz
tai jai užmokėtu už karo nuos
tolius. Italija, Romunija, Ven
grija ir Finlandija turi Rusijai 
sumokėti po viena bilijoną do
leriu. Kai ji szitus pinigus susi
rinks ji turės kelis sykius dau
giau negu bilijoną doleriu.

Didžiausias pelnas ir geriau
sias biznis Rusijai tai yra Vo
kietijoje, kur ji reikalauja ir 
gauna daugiau negu penkis bi
lijonus doleriu.

Rusija daro gera bizni ir su 
fabrikantais kituose krasztuo
se, isz kurio biznio ji sau bilijo- 
rus susirenka. Paskui negali
ma pamirszti ir visas tas va
gystes, visus tuos apiplieszi- 
mus, kaip Vokiecziu fabriku 
iszkraustinimus ir iszvežimus 
in Rusija. Vien tik Rusija žino 
kiek ir kas buvo pavogta ar 
iszpleszta isz užkariautu krasz- 
tu.

Vis negalima pamirszti ir už
kariautu krasztu ir žmonių ne
laisve. Belaisviai priversti 
dirbti Rusijoje visai už dyka.

Tai dabar szitame susikirti
me tarp Amerikos ir Rusijos 
pasirodo kad Rusija sau gražu 
turteli kraunasi, kai Amerika 
kiszeniuose krapsztuosi!




