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Isz Amerikos Rengiasi Velykoms

ŽEMES
DREBĖJIMAS

Namus Sugriovė; Daug 
Iszkados Padare

SEATTLE, WASH. — Sere- 
doj apie 11:45 valanda ryte, bu
vo didelis žemes drebėjimas. 
Telegramai pranesza kad buvo 
vienas isz didžiausiu ir labai 
daug bledies padare miestuose 
Washington valstijose. Kiek 
bledies padare, dar negali pasa
kyti, bet jau žinoma kad daug 
namu sugriuvo kai žeme sudrė
bėjo szitame Amerikos kraszte. 
Szeszi žmones žuvo, daug su
žeista.

§sįįS:į;

BAŽNYCZIOJE
NELAIME

Peczius Susprogo; Trys 
Žuvo, 50 Sužeisti

MARION, S. D.— Szventos 
Marijos Kataliku bažnyczia su
sprogo Verbų Nedelioje, priesz 
Miszias. Trys žmones žuvo ir 
apie penkios deszimts buvo su
žeista.

Kunigas Joseph Zimmerman, 
septynios deszimts trijų metu 
amžiaus klebonas, buvo zakris
tijoje. Ne visi žmones dar buvo 
sueje in bažnyczia; lauke pas
kutinio zvano ir sau lauke szne- 
kucziavosi, kai bažnyczia su
sprogo.

Keli parapijiecziai nusiskun
dė kad bažnyczioje buvo biski 
szalta. Phil Wachendorf, auto-

Marija Magdalena, Marija 
Jėzaus Motina jr Jokūbo 
motina meldžiasi prie kry
žiaus ir sudaro labai inspu- 
dinga ir graudinga paveiks
lą. Szitos merginos rengiasi, 
del Velykiniu pamaldų ir a- 
peigu in Santa Catalina, Ca- 
lifornijoje, kur Avalon mies

telio visos merginos ir mote
rys visomis galiomis stengia
si užsitarnauti ta garbe, kad 
jos galėtu dalyvauti tose Ve
lykų Ryto pamaldose. Ava-

FR. D. ROOSEVELTO 
KAPAS

HYDE PARK, N. Y. — Pre
zidento Trumano atstovas at- 
nesze ir padėjo vainiką ant bu
vusio Prezidento Franklin D. 
Roosevelto kapo, Balandžio 
dvylikta diena. Jau keturi 
metai kai Prezidentas Roose- 
veltas pasimirė.

Pulkininkas Perry Smith isz 
Kariszkos Akademijos ta vai
niką atnesze. Su jo buvo kitas

mobiliu pardavėjas, kuris keli j£arjnįnkas įr ju kareiviai, 
metai atgal padėjo klebonui 
gauti gera peeziu del bažny-

Anglijos buvęs Premieras 
teipgi pasiuntė vainiką.

ežios nuėjo pažiūrėti to pe-j 
cziaus.

Laikrasztininkas Drew Pear
son atnesze vainiką nuo Fran- 

Ligonineje jis daktarams pa- cuzijos valdžios.
sake kad kai jis priėjo prie pe- 
cziaus visas susprogo. Jis sako 
kad jis vos ne vos iszszliauže 
isz to skiepo. Bažnyczios stogas 
ir sienos ingriuvo.

Sužeistieji buvo greitai nu
vežti in ligonines. Geležinkelio 
kompanija greitai pasiuntė vi
sa traukini su slaugėmis ir 
daktarais tuos : 
nuvežti in Sioux Falls, 
randasi kelios ligonines.

Tautu Sanjungos posėdyje 
visi per viena minuta nutilo 
pagerbti Roosevelto atminti. 
Posėdžio pirmininkas Herbert 
Evatt isz Australijos pavadino 
Roosevelta “Vienu ir didžiau
siu ir gerbingiausiu žmonių, 
ne tik szitos gadynes, bet visu 
amžių.” Jis sake, kad Roose-

sužeistuosius veRas pad8j0 pamatus szitai
kur Tautu Sanjungai.

KETURIU METU
SUKAKTUVES

REDAKCIJOS
DARBININKAI

STRAIKUOJA
WASHINGTON, D. C. —

Kaip greitai tas laikas prabė
go! Trumanas jau keturi me
tai kaip Prezidentas.

Trumanas sako, kad jis tik
rai tiki, kad ant viso svieto bus isz ju neiszeina, nes apie du 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

smwtoK). Dipliomatai Ir
Darbininkas Buvo - -

Pasivogęs Politikieriai 
Valdys BerlynąNEW YORK, N. Y. — 

Penkios deszimts tukstaneziu 
doleriu buvo surasta popieri
niame maisze, antį Idlewild lau
ko, kur eroplanams yra intai- 
syta vieta. Piniga-Į buvo szimti- 
nemis bumaszkomis, ir buvo in 
žeme užkasti.

Robert T. Murphy, dvide
szimts penkių metu amžiaus 
darbininkas prisipažino kad jis 
tuos pinigus pasivogė ir tenai 
užkasė. Jis policijai pasiaisz- 
kino kad jis tiek buvo insisko-i 
lines kad jis nežinojo ka dary
ti.

Jo kompanija, kuriai jis dir
bo už trisdeszimts asztuonis do- ry J* 8Tb
lerius ant sanvaites jam szituos nes£.uvouaugi5leaiesraaaryta 
pinigus padavė nuneszti kitai  *_________________________ _ — ....
kompanijai, ir pagunda buvo 
per didele.

Prez. Trumanas Prižada Taika 
In Du Metu; Washingtono Laik- 
raszcziai Neiszeina, Darbinin
kai Sustraikavo; Žemes Drebė
jimas WashingtonVals.,6 Zmo-

TROKAS IN MEDI 
.... .....

tai surengia labai inspudin-
gas pamaldas. Draiverys Uzmusztas;

•-■° Q n Draugas Sužeistas
vo. Czionais isz kur iszeina. PHILADELPHIA, PA. — 
daugiausia žinių, dabar turi isz Trisdeszimts penkių metu am- 
kitu miestu parsitraukti laik-; žiaus gm0o-us įsz South Phila- 
raszczius, jeigu nori pasiskai- delphijos buvo užmusztas ir jo 
tyti kas Washingtone darosi, draugas sužeistas kai jųdviejų 

Nors tukstanezius laikrasz- mažas trokas pataikė in medi 
ežiu isz apylinkes ir isz kitu ant Roosevelt Boulevard, 
miestu traukiniai ir sunkveži- 
mai, trokai kasdien atveža, bet 
neužtenka žmonėms. Vaikai, 
kurie tokius laikraszczius par
duoda, dabar gera bizni varo, 
imdami kad ir pus-doleri už 
viena laikrąszti.

Czia, Washingtone tie dar
bininkai jau antra syki in viena 
sanvaite sustraikavo. Jie rei
kalauja didesniu algų ir trum- 
pesniu darbo valandų. Redak
toriai ir redakcijų savininkai 
sako kad jie sutinka visa ta 
klausima pavesti komisijai, bet 
darbininkai nesutinka. Redak-į 
toriai sako, kad tie darbininkai 
sustraikavo kai redakcijos ne-i 
sutiko jiems pakelti algas sze- 
sziais doleriais ant sanvaites ir 
duoti tris sanvaites vakacijes.

WASHINGTON, D. C. — i 
Washingtone randasi keturi 
kasdieniniai laikraszcziai, bet 
jau kelios dienos kai nei vienas i

szimtai darbininku sustraika

MOTERISZKE 
PASIMIRĖ

Niekas nemate kaip ten ta 
nelaime atsitiko, bet kiti auto
mobiliu draiveriai pranesze po- 
licijantams, kurie isztrauke isz 
to sudužusio troko, William 
Stanton, dvideszimts trijų me-į 
tu amžiaus vyruką. Jis buvo be 
sanmones ir buvo greitai nu
vežtas in Nazareto ligonine. 
Draiverys, Ralph Tėti buvo ant 
smert užmusztas.

PHILADELPHIA, PA. —
Penkios deszimts dvieju metu 
amžiaus moteriszke, Ponia Do
ra Levin buvo taip vagies, raz- 
baininko iszgazdinta, kad ji 
pasimirė nuo szirdies ligos.

Razbaininkas apvogė josios 
sztora ant 719 Union ulyczios 
ir jai per galva labai smarkiai 
sudavė. Bet daktaras sako, kad 
ji pasimirė ne nuo to smūgio,;

(Tasa Ant 4 Puslapio) į

VELYKOS!

Visiems Musu Skaitytojams 
mes vėliname ir linkime kuo 
Linksmiausiu Szventu Vely
kų! Saules” Redakcija.

WASHINGTON. — Mainieriu bosas J. KARISZKA
L. Lewisas jau dabar rengiasi del dideliu VALDŽIA BAIGTA 
straiku szia vasara. Jis jau dabar savo BERLYNE
mainierius perspėja, kad jie gerai prisireng
tu del tu straiku, kada jie turės susikirs
ti su kompanijomis.

Kietos Anglies Mainieriu Kontraktas už
sibaigia Birželio (June) trisdeszimta diena.

Lewisas' dabar stengiasi kaip nors pa
naikinti kelis Instatymus, kurie vra nutai- 
kinti kaip tik priesz tokias straikas. Bet 
Kongresmonai ir Senatoriai kaip tik už tai 
tuos Instatymus palaiko ir laukia pažiūrė
ti ka John L. Lewisas darys.

Trumanas su visa savo Taryba stengia
si intikinti Kongresą, kad reika Instatymus 
panaikinti, bet Kongresas ir Senatas ne
klauso, bet laukia Lewiso ir mainieriu straiku.

Mainicriams dabar ir ne ragaiszius.
ka tik prarado dvieju sanvaieziu uždarbi, gesm ir stipresni, 

pedes, kai Lewisas norėjo savo piktumą
ri kerszta parodyti Trumanui už paskyri- torius Schumann pareisžke, 

ma Daktaro James Boyd, kaip visu mainu 
Direktorių.
dirbo, straikavo ir visai nieko negavo!

Minksztos Anglies Mainieriai gauna apie!

WASHINGTON, D. C. — 
Amerika, Anglija ir Francuzi- 
ja sutiko ant beveik kiekvieno 
klausimo kaslink valdymo Ber
lyno. Dabar Kariszka Valdžia 
užleis savo vieta Dipliomatams 
ir Politikieriams, kurie daug 
geriau moka ir gali valdyti, ir 
kurie greieziau ir geriau susi
taikins ir sugyvens su Vokie- 
cziais.

Francuzija labai nenorėjo 
nusileisti ar sutikti, nes Pran
cūzai labiausiai nukentejo nuo 
Vokiecziu ir už tai dabar ne 
greitai nori sutikti ant, bet ko
kio klausimo kuris duotu Vo- 
kiecziams daugiau laisves ar 
atstatytu j u pramone.

Amerikos Sekretorius, Dean 
Acheson, sako kad dabar szi- 
taip yra galima Berlyno daly
kus sutvarkyti ir Kariszka Val- 
džia paszalinti, nes Vakaru 

_ . krasztai dabar jau daug galin-

Amerikos Sekretorius, Dean 
Acheson ir Francuzijos Sekre-

----- - - kad ir Rusija gali taip pat pa
daryti tame Berlyno kraszte, 

Mainieriai dvi sanvaites ne- kuri jie valdo. Bet nei vienas 
nei kitas nesitiki, kad Rusija 
ka panaszaus padarys.

Anglijos Bevinas sako, kad 
szitas nusistatymas kaslink

septynios deszimts penkis dolerius ant san- Berlyno valdžios, buvo labai 
Bet (Icl- ^erai *r Sražiai nutaikintas,vaitos jeigu visa sanvaite dirba.

kad jis buvo paskelbtas kai tik 
bar ne tik Minksztos, bet ir Kietos Ang- visi tie krasztai sudarė ta At- 
lies Mainieriai retai kada gauna visa san- lant0 Sanjunga ar Sutartl- 
vaite dirbti. Už tai dabar mainieriai daug apvogė TRIS SY- 
uždirba per diena, bet mažai parsinesza pe- KIUS IN SANVAITE 
dės. Ir už tai jie ne kam kitam, kaip 
tik savo bosui, Lewisui gali padėkoti.

i (Tasa Ant 4 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. — 
Sanvininkas sztoro Loują Mar 

(Tasa Ant 4
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Kas Girdėt
bus visiems mums geriau.

Ponia Ruth Ungar razbainin- 
ko motina apskundė Baltimore 
and Ohio geležinkelio kompani
ja del penkios deszimts tuks- 
tancziu doleriu. Jos vaikas su 
kitu tokio pat plauko razbai- 
ninku sustabdė dideli trauki ir 
visus keleivius apvogė. Jo mo
tina apskundė ta kompanija už 
tai kad, anot jos; jos vaikas in
line in ta traukini jau gerokai 
iszsigeres, ir paskui jam ant to 
traukinio buvo parduota dau
giau gėrimo. Ir už tai kompani
ja kalta, kad jos vaikas, pasigė
rės, gavo drąsos ir ta traukini 
apvogė.

Bet ji teisme nepaaiszkino 
isz kur jos tas sūnelis gavo ta 
revolveri ir nepasake kad tas 
jos mylimasis ka tik buvo pa
leistas isz Ohio kalėjimo. Tai 
pirmutinis tokis skundas, kiek 
mes galime atsiminti.

-------------------------
Dabar, kai tik pasiimi laik- 

raszti in rankas, nieko daugiau 
nematai kaip žmogžudystes ir 
vagystes. Ir dauguma tu žmog- 
žudyscziu ir vagyscziu padaro 
visai jauni vaikezai.

--------- ---------------
Tas pats ir su automobiliu 

nelaimėmis. Apdraųdos kom
panijos pranesza kad daugiau
sia nelaimiu su automobiliais 
atsitinka kai jauni vyrukai ar 
net vaikai tuos automobilius 
varinėja. Czia tai jau tėvu kal
te. Tokiems vaikams geriau 
tiktu dviratis o ne automobi
lius.

-------------------------
Dabar su pavasariu ir gražio

mis dienomis, dar daugiau to
kiu vaikezu trankysis su auto
mobiliais ir dar daugiau viso
kiu nelaimiu bus. Už tai auto
mobiliu apdraųdos kompanijos 
dabar jau pabrangina mokes
tis už apdrauda jeigu jaunas 
vyrukas automobiliu varinėja.

_______
Pragyvenimas jau pigesnis, 

ir eis dar pigyn. Bet daugumai 
musu jau per vėlu, nes kisze- 
niai jau tuszti. 

--- --------------
Maistas pigesnis ir geresnis, 

bet valdžia dar vis palaiko la
bai brangias kainas ant ūkio 
vaisiu. Valdžia perka isz ūki
ninku ir paskui visai už dyka 
kitiems iszdalina, kad ūkinin
kas galėtu brangiai žmonėms 
parduoti. Už tai sviestas, kiau- 
sziniai, kviecziai ir kiti ūkio 
vaisiai dar vis . taip brangus.

------_—----- ——

Mainieriai ka tik sugryžo in 
savo daibus, ir jau vėl rengiasi 
ant kitu straiku kai ju kon
traktas užsibaigs. Szita karta 
mainieriu bosas gal per daug 
didesnes algos mainieriams ne
reikalaus, bet jis greicziausia 
reikalaus kad mainieriai dirb
tu szeszias dienas ir gautu už 
septynias mokėti; jis teipgi rei
kalaus didesnes ir platesnes 
paszelpos. Lewisas gal visa tai 
ir gaus. Bet ir anglys pabrangs. 
“O jeigu anglys dar labiau pa
brangs, tai dar daugiau žmonių 
pasirūpins sau aliejaus peczius. 
Tada mažiau augliu reikės ir 
mažiau darbo bus! ’ ’

_______ < ?_____ _
Nuo dabar jau bus daug sun

kiau gauti pinigu del visokiu 
reikalu isz Kongreso. Iki dabar 
Kongresas ir Senatas szvaiste 
bilijonus doleriu, bet dabar ima 
jau ir skatikus skaityti. Ir tas

Pirmiau, dar priesz Pirmuti
ni Pasaulini Kara, visi 'žmones 
mistino ir tikėjo kad kai sveti
mu krasztu žmones gales ge
riau ir greieziau susisiekti, tai 
viens kita pažins ir isz to paži
nimo užgims geresnis susipra
timas ir draugiszkumas. Bet 
dabar matome kad kaip tik at
bulai, kad dabar su eroplanais 
greitais laivais, radiju ir tele
fonu tautos, kaip susiedai dar 
labiau viens ant kito supyko ir 
viens ant kito nepasitiki.

Naujas lietuviu Transportas
BOSTON, MASS. — Laivu Matonis — Aleksas, Lidia, 

“Marine Jumper” Kovo 12-taĮ Marija ir Vytautas pas, 151 
diena, atplaukė in Bostono uos-! Charles St., Wateibury, Conn, 
ta, szie Lietuviai Tremtiniai: Mažeika—Jurgis ir Aniceta,

Abramaviozius—Julius, Ma- pas, 9 E. Oak St., White Plains 
rija ir Jūrate, in Rt. 3, Kewau-, N. Y.
nee, Wise.

Anužis — Česlovas,
Aušra ir Genovaite, in George
town, Minn.

Avižius—Vincas, Anela, Bi
rute, Terese, Antanas ir Ramu
tis in,Mandiui, N. D.

Bagdonas— Algirdas, Adele 
ir Arūnas pas, 49 W. 76th St.,

Kompanijos ir fabrikantai 
visokius daigtus iszmislina kad 
sutaupytu laiko darbininkui ir 
szeimininkei. Visi mistino ir sa
ke kad kai darbininkas ir szei- 
mininke turės daugiau laisvo 
laiko tai visi daugiau mokinsis 
ir taps mokytesni ir tobulesni. 
Bet visai kitaip buvo.Dabar vi
si ta laika taupina, bet vis sku
binasi, vis bėga ir niekur nenu
eina ir daug mažiau nuveikia.

_________

Musu mokslincziai mums sa
ke ir visus mus tikino kad kai 
visi žmones daugiau mokslo 
gaus jie visi bus mokytesni ir 
geresni, kad mokslas padarys 
visus geresnius. Dabar mato
me kad musu razbaininkai ir 
žulikai turi jau ir per daug 
mokslo, matome kad mokytas 
vagis ar žulikas yra kur kas pa
vojingesnis negu bemokslis.

Bernotas — Marijonas pas,
147 E. Jersey, Elizabeth, N. J.

Dėdinas— Antanas, Viktori
ja ir Stasys pas, 61-39 Madison 
St., Brooklyn, N. Y.

Dzikas— Stasys, Tekle, Al
fonsas pas, 320 Livingston St., 
Elizabeth, N. J.

Eigelis—Franas: Park Road 
Watertown, Conn.

J ai lieka s— Jurgis, Marija ir
Margarieta pas, 54 Water St., 
Stoughton, Mass.

Jonynas—Jonas, Antanina ir 
Jonas in Green Lake, Mich.

Kazlauskas— Jurgis in, Vai- lyn, N. Y. 
ley Road, Stanford, Conn.

Kemžura—Stasys, Antanina, da, Laima ir Algimantas: — — 
Aldona ir Antanas in Brockton j Viloniene —Julija in George- 
Mass. • town, Minu.

Labanauskas — Vytautas, Į Za viekas— Konstancija pas 
Agota ir Mindaugas pas, 1713'404 Burnside Ave., East Hart- 
W. Wisconsin Ave., Milwaukee j ford, Conn.
Wise.

Leonas—Jonas in,1918 AV. zaciju atstovai.
Baltimore St., Baltimore, Md. >

Tik keli metai atgal mes sa
kėme kad Komunistai yra dur
niai, mulkiai, pusgalviai. Da
bar matome kad augszcziausiu 
musu Universitetu ir Kolegijų 
mokytojai yra Komunistai, ir 
kad jie velnio gudrumą turi!

Sziandien visas svietas ski
riasi in dvi szakas, in dvi dalis: 
Vienoje pusėje valdžia valdo 
žmones; kitoje žmones valdo 
valdžia. Ten kur valdžia valdo 
žmones randasi vergija, kaip 
Rusijoje; o ten kur žmones val
do valdžia, kaip Amerikoje, tai 
randasi “Laisve ir Lygybe!”

Iki dabar valdžios virszinin- 
kai rūpinosi kaip suvaldyti ir 
suvaržyti pramones branguma 
ir kaip nustatyti visokiu daigtu 
kasztus, kad kompanijos 
daug neluptu isz žmonių, 
bar, kaip tik atbulai; 
Washingtone susirūpino
palaikyti tu daigtu kasztus, nes 
viskas smunka žemyn ir biznis 
prastėja. Washington© didžiū
nai nežino ar nesupranta, kad 
darbo žmogelis dabar neturi to
kiu pinigu, kokius jis turėjo 
per kara, ir kad dabar visi ima 
savo skatikus skaitytis.

per 
Da- 
visi 
kaip

Unijos dabar jau prisibijo 
reikalauti didesniu algų, nes 
jau ir taip daug darbininku 
randasi be darbo.

Kongresas ketino pareika
lauti apie keturis bilijonus dau
giau pinigu isz taksu, bet da
bar nedrysta nei prasižioti apie 
tai.

Apdraųdos ‘ ‘ Insurance ’ ’ 
kompanijos pranesza kad daug 
žmonių dabar meta apdrauda ir 
ima. savo pinigus atgal. Auto
mobiliu apdraųdos kompanijos 
paskelbė kad apdrauda ant au
tomobiliu bus daug brangesne, 
bet nei viena kompanija dar nė- 
iszdryso ta savo apdrauda pa
branginti, nes daug žmonių da
bar neima jokios apdraųdos.

randama tiek pablogėjusi, kad 
jie gydytoju nepraleidžiami 
emigruoti. Skaudu ir tai, kad 
isz tremtiniu pirmoj eilej ati
mamos geresnes patalpos, o pa
liekamos paczios blogiausios.

Sztai vienas pavyzdėlis, kuri 
papasakojo p. Kostas Liau- 
danskis, 1948 m., Balandžio 
men., visa Lietuviu stovykla, 
kurioj gyveno apie 200 žmonių 
isz Bad Worishofen perkelta iii 
Neuburg/Donau kareivines, isz 
kur tik ka buyo'iszkelta džiovi
ninku ligonine. Žmones jaudi-

Dariaus Girėno Pa
minklui Statyti Komi
tetas Szaukia Draugijų 
Atstovu Konferencija tetas.

Y. Už jusu parama isz anksto 
dekavojame.

Konferencija szaukia ben
drai keletas Brooklyno draugi
jų ir Paminklo Statymo Komi-

Naudužas — Aleksandras,!
Elena, Paulina, Neole ir Aleksandras,

629 54th St., Pittsburgh, Pa.
Neumanas — Julius, Morta,

Jonas, Vilius ir Ele, in Onida., 
South Dakota.

Pauksztys — Alfonsas pas,
1352 Sargeant St., Baltimore,
Md.

Povilauskas — Vladas, An
tonija ir Marija pas 169 E. 2nd
St., New York, N. Y.

j Semaška — Boleslavas, Ana-
■ stasia pas, 84 Broad St., New į įį įr atlikti kitus darbus, buti-
į Britain, Qonn. . i 11US pasiruoszti gyventi. Rodos,

Semetaite — Laima in Cleve- įaip aiszku, kad pirmiau up
land, Wise. J griauti namai atremontuojami,

Sidzikauskas — Balys, Mar- 0 p0 žmones apgyvendi- 
gareta, t
38 Stagg St., Brooklyn, N. Yr.

Tarutis — Norbertas, Filio-J
mena pas 3528 Blvd., of the Al
lies, Pittsburgh, Pa.

Vasiliauskas — Albina ir El
vyra pas, 38 Stagg St., Brook-!

bet in tai nebuvo atsižvelgta. 
Paczios gi patalpos buvo ap
leistos, neszvarios, elektros isz- 
pleszta, sugadintas vendentie- 
kis ir 1.1. Susikrausczius žmo
nėms, teko jau begyvenant 
kambariai remontuotis, baltin-

Juozas ir Istrunela Pas narni. Czia gi remontuotis tu
rėjo patys jau stovykloje apgy
vendinti tremtiniai. Tokiu pa
vyzdžiu rastumei ir daugiau.

Tokios sunkios tremtiniu gy
venimo sardygos verezia visus 
Amerikieczius susirūpinti? ju li- 

, kimu.
Van-iVasiliauskas —

Tremtinius pasitiko argani

TREMTINIU
PATALPOS SZALTOS

ISZ VOKIETIJOS. — Trem
tiniu gyvenimas labai sunkus, 
stovyklose patalpos nehigieni- 
kos: Amerikiecziui neinsivaiz- 
duojama, kaip galima tik karta 
per sanvaite sziltu vandeniu 
maudytis, be muilo, keliems 
szimtams žmonių naudotis vie
na iszeinamaja. vieta, gyventi 
szaltam tamsiam kambary, i 
visur dar ir vandens yra. Patai- ■ 
poms daugumoj 
kazernes-kareivines. 4 4. 
kareiviams, jauniems vyrailis 
ir in kariuomene szaukiamiems 
tam tikram laikui 1 — 2 meta
me užgrūdinti, tas jokiu atveju

—BALF Imigracijos Kom.

Mums tenka, nors ir sunki, 
bet kartu ir garbinga pareiga: 
gelbėti skęstanti tautieti.

Taigi, neleiskime jiems pa
lūžti. Isztieskime jiems pagel- 
bos ranka. Paremkime BALFo 
vaju aukomis!

— Jonas Valaitis, BALF-o 
Atstovas Vokietijoje.

BROOKLYN, N. Y. — 
Brangus Lietuviai: Nuoszir- 1 
tižiai praszome' justi atydžiai 
iszklausyti apie taip labai svar
bu, kilnu, patrijotiszka ir vi- 
suomeniszka reikalu.

Liepos 7 d., 1933 m., tamsia
me Soldino miszke, arti Lietu
vos, misteriszkai žuvo Lituani- 
cos vairuotojai Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas. Szi ži
nia sujaudino visa pasauli o 
ypatingai visu Lietuviu szirdis. 
Inamžiiimui szio invykio ruo- 
sziamės pastatyti paminklą la
kiniu garbei.

Kaip žinoma, Brooklyno ir 
apylinkes draugijos sudarė 
bendra komitetą, kuriem pave
dė sziuo darbu rūpintis. Vėliau
sioji draugijų konferencija in- 
vykusi Spalio 14 d., 1945 m., 
Brooklyne, patarė sukelti dau
giau pinigu paminklo fondui ir 
■pasiteirauti naujos vietos pa
minklo statymui. Komitetas 
szias pareigas atliko sukelda
mas paminklo fondui pinigu vi
so $5,000. Vietos* reikalu buvo 
atsiklausta New Yorko miesto 
pareiginiu ir liko atsakyta. To
dėl, pasiliekame prie pirmuti
nes vietos Lituanica aiksztes 
ant Union Ave. Brooklyn, N. Y.

'Numatoma galimybe pradėti 
paminklą statyti, bet del pini
gu stokos ir vietos klausinio, 
laikinai susilaikoma. Todėl 
sziais ir kitais klausiniais pasi
tarti norime su draugijų atsto-

Su aukszta pagarba, 
Dariaus Girėno Paminklo Fon
do ir Draugijų Atstovu Komi
tetas: J. Szaltis, pirm., J. Gla- 
veskas, vice pirm., Adv. S. Brie
dis, Jr., fin. sekr., P. J. Montvi
la, ižd., Chas. Kundrotas, sekr., 
A. G adonis, sekr., J. Ambrozai- 
tis, iždo glob., J. Kairis, iždo 
glob. Draugijų Atstovai: J. 
Paulikonis, D. Paleckas, J. Pe
terson, J. Bakunas, U. Bacevi- « 
cziene, O. Valaitieiie, B. Spū
di ene, Sofia Petkus, V. Brazai
tis, M. Stakovas, A. Balcziunas, 
P. K yrius, Chas. Brecker, P. 
Spūdis, V. Vysznius, G. Danile- 
vieziene, D. Maczenas.

APVOGĖ

SZTORNINKE

PHILADELPHIA, PA. —
Septynios deszimts szesziu me
tu amžiaus moteriszke buvo su- 
muszta ir subadyta su peiliu 
savo sztore. Vagis, apie septy
niolikos metu amžiaus vaike
zas pabėgo su dvideszimts pen 
kiais doleriais.

Szita vagyste buvo papildy
ta kai policijantai dar vis jiesz- 
kojo to žuliko kuris nuszove du 
darbininku in svaiginaneziu 
gėrimu valstybini sztora. <

Ponia Ida Levin, kuri gyvena 
netoli Berks ulyczios ant tris- 
deszimts antros ulyczios par
davė jaunam žulikui kena zu- 
pes, sriubos. Jis iszejo isz szto- 
ro nes sztorninkes duktė tuo 
laiku buvo sztore. Paskui kai 
sztorninkes duktė iszejo tas 
razbaininkas sugryžo ir parei
kalavo visus pinigus.

Jis sumusze ja ir dar su pei
liu kelis sykius subadė ir pabė
go. Sztorninke vos ne vos pri
ėjo prie savo sztoro duriu ir 
szaukiesi pagelbos.

Ji buvo ne vežta in Moterų 
Homeopathic ligonine.

PRISIKĖLIMAS!netinka szeimynoms su mažais 
vaikais.”^ Kad dar nors kiek
viena szeįmyna turėtu sau at
skira kanibari, bet czia gi vie
nam kambary sukimszta po 2
ar 3 ir daugiau szeimynu, po 8, Trūksta paneziai, klega 
10, 12 ir daugiau žmonių. Ge
resnėse patalpose gyvenaneziu 
yra mažai.

Į Ir taip jau keturi metai. Toks 
rgyvenimas nei higienos, nei mo
rales požiūriu yra nepateisina
mas. Kai tik vienose stovyklo

ms! se gyventoju del emigracijos,
— ! sumažėja, tuoj pat atkeliama 

panaudotos kiti isz kitu stovyklų. Trem- 
Kas tiko; tinys vis negali turėti daugiau

Kaip paukszteliai, Vytu
rėliai duoda mums tikra 
ženklą kad jau czia pat Pa
vasaris, taip ir sportininkai, 
beisbolininkai duoda Ameri- 
kiecziams žinoti kad Pavasa-

Kad dar- nors kiek-į

kaip 12 ketvirtainiu pėdu grin
dų ploto. Todėl nesistebetina, 
kad atėjus emigracijos laikui, 
daugelio tremtiniu sveikata

Su Pavasariu Ir Sportas

ris atvyko.
Czia beisbolininkas Roy 

Rickey jam czia pataria ir ji 
Campanella mokinasi ir pra
tinasi kaip geriausiai bėgti ir 
greieziausiai sustoti. Branch

Vėl jau gaivus saules spinduliai 
Ardo murzina paklode sniego 
Ir žemele kirdina isz miego.

vandenai.

Vel dabinasi gamta žaliai;
Faukszcziai, žvėrys, kur misz- 

kyne liego,
Kas tik gyvas vėl aikszten 

iszbego,
Sveikinti pavasari linksmai.

Aleliuja! Jus, Velykos mano!
Jus Mesijui atidaret graba, 
Izraeli iszvedet isz tvano,...

Paskandinkft mano ydų stabai 
Užgaudė varpai, žemuže dreba. 
Kelkis, duszia, džiūgauk! Ei, 

Hosanna!

Sziuo reikalu yra szaukiama 
Brooklyno ir apylinkes lietu
viu draugijų, organizacijų, 
kliubu, choru, kuopti, parapijų 
ir asmenų rėmėju sziam-tikslui 
■bendra konferencija, in kuria 
yra kviecziamos ir tos draugi
jos, kurios del kokiu nors kliu- 
cziu nėra gavo szio laiszko.

Konferencija invyks Gegu
žes (May) 15 diena, 1949, 1:30 
valanda po pietų, Lietuviu 
Amerikos Piliecziu Kliubo Sa
lėjo, 280 Union Ave., Brooklyn,

Atstovus malonėkite siusti 
po du nuo draugijos ir po viena 
nuo kas 25 nariu.

Po konferencijos, 6 vai., va
kare, toje paezioje saloje in
vyks užkandžiu ir vaisiu pra
moga. I užauga, $1.50. Jusu 
draugijai prisiuneziame

■ tu-------- vertes $---------
i praszomc juos nupirkti.

'bilie- 
— ir 
Pini- 

! gus pasiųskite ne vėliau Gegu
žes 9 d., užtikrinimui sau vietų.

; Szia proga nuoszirdžiai praszo
me ir aukų paminklo fondui. 
Aukas siųsdami czekius iszra- 

! szykite vardu Darius Girėnas 
Monument Fund ir pasiųskite 
komiteto iždininkui P. J. Mont-

251 Pilna St., Brooklyn, N.

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

-

) seka kad galėtu dar geriau 
pamokinti. Szitie Brooklyn 
Dodgers beisbolininkai pra
tinasi ant Vero Beach, Flori
doje,. jie jau parvažiavo na
mo ir pradėjo beisbole loszti.
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j^ZALIA kryžkelio viename
Ibažnytkiemyje, stovėjo ne

didelis Žydo Leibaus namelis, 
kariame jis apie trisdeszimts 
metu laike karcziame ir per ta 
laika pusėtinai pinigu sukrovė. 
Valdžiai invedus degtines mo
nopoli, Leibus neteko savo 
geszefto ir tyliai sau gyveno 
senatvėje, malkas ir gerba pir- 
kinedamas ir pardavinėdamas.

Sienos namelii ir stogas bu
vo pasene, tvora visai pakrypu
si; ant jos siūbavo džiovinami 
skudurai ir skalbiniai szeimi-. 
ninkes. Szalia, tvoros gulėjo 
rastai, ant kuriu laipiojo pilka 
ožka su ožiuku ir grauže rastu 
žieve.

Buvo graži pavasario diena; 
sniegas spareziai tirpo. Kaimy
no maluninko prūdas patvino 
ir vanduo, puldamas upeli nuo 
ratu, smarkiai uže. Už malpno, 
ant kalnelio ’buvo dvaras, kur 
gyveno “porec” ponas, Re'b 
Szmuila, dvaro savininkas. Žy
deliai visur nepaprastai ruosze- 
si ir buvo gana linksmi, nes tai 
buvo diena “Erev Peisach,” o 
ryt pirmoji diena “Peisaicho” 
(Velykų).

Lei’baus grinezioje buvo ne
paprastai szvaru: Sienos iszbal- 
tintos, lovos užklotos, indai ir 
liktoriai žibėjo.

Senas, surudyjes laikrodis 
praczirszkejo dvylikta, valanda 
vidudienio. Leibuviene pabai
gė virti; ji iszpyle ant torieliaus 
“fis” (žuvis). Matyt, kad buvo 
gerai ir skaniai pagamintos, 
nes skanus pipirinis žuviu kva
pas pripildė grinezia.

Leibus jau skaitė sau septy
nias deszimts metu, o jo žmona, 
Sore, užvakar baigė szeszios- 
deszimts keturi metus. Turėjo 
jie viena sunu, bet jis jau apie 
penkiolika metu gyveno Ame
rikoje, duktė buvo isztekejusi 
už vyro artimai! miesteli, bet 
greitai mirė, palikus maža kū
diki, Joine. Jai mirus, naszlys 
vede kita paezia, o naszlaitis 
Joine augo pas savo senelius, 
kuriuos labai mylėjo ir vadino 
“zeide und bobe. ” Buvo tai gu
drus vaikinas ir seneliai ji la
bai mylėjo.

Dvare buvo “cheider’.’ mo
kykla, kur buvo deszimtis mo
kiniu, “rebe” cheiderio moky
tojas, mokino Žydukus nuo pat 
ryto iki vakarui, ir Joine noriai 
bėgdavo cheideri. “Rebe” gyre 
Joinuku, sakydamas, kad jis 
“greise cliocliem” (labai pro
tingas) ir pirmiausias mokinys 
jo “Cheiderio.” Leibus ir Sore, 
girdėdami toki “rebeis” many
mą, dideliai isz to džiaugėsi iri 
stengėsi visuomet intikti vai- 
kucziui.

— Ui, gdulele, ercele mai
ne! Sakydavo sene, bueziuoda- 
ma vaika, — nu, te imk da kąs
neli silkes, riekute duonos ir 
szita maža svogunuka.

Leibus susitikęs dvaro pie
nininką, Mausziu, negalėjo jam 
iszpasakoti apie gafouma, gud
rumą ir protą Joines.

— Ui, Mauszuli, koks mano 
Joine galvoczius, koks cho- 
chem! Jis bus protingesnis už 
musu rabinai Er ot a greise 
kopf!” (Jis dideles galvos).

Joine, girdėdamas toki ma
nymą, ‘buvo laibai laimingas ir 
stengėsi da lašbiaus mokytis, jis 
rodos prarytu ta viską, ka “ro
be” isžguldinejo. Jo ilgas, juo

das szvarkas, ilgi persukai yr 
aksomine kepuraite priduoda- 
vo jam tikra iszvaizda “Chede- 
rio” mokinio.

Todėl ir ne stebėtina, kad 
sziandien dienoje “Erev Pei-i 
sach” (Velykų Vigilija) Lei
bus ir Sore žiurėjo in szvariai 
aprėdyta naujais rubais Joine, 
lygiai kaip ant žvaigždes.

— Joine! Te tau biski pie- 
nuko, užvalgyt, nes sziandien i 
visai mažai valgei! Kalbėjo So-1 
re.

— Te, imk ir gerk, nes pie- j 
nukas szviežias ožkinis, labai 
sveikas! Tuo jaus pradesime di
dele szvente Peisach, kuri 
mums primena ta laika, kaip 
Maižis iszvede Žydus isz Egip
to.

— Juk mes sziandien ir ki
ta, szeimyniszka szvente turi
me! Tarė senis. Nes tu, Joine, 
sziandien pabaigei trylika me
tu ir viena diena, pagal Talinu 
do Install! tu sziandien tapai 
pilnu Žydu ir privalai pildy i 
visus instatus musu tikėjimo. 
Iki sziam tikėjimo. Iki sziani 
laikui už tąvo nuodėmės asz at
sakinėjau priesz Dievą, nuo 
szios-gi dienos jau tu patsai už 
jas atsakinėsi. Laike rytmeti
niu maldų, dvare, tu sziandien 
stovėjai prie deszimts prisaky
mu Dievo, jau turėjai ant gal
vos ir ant ranku “tfilc,” juos
teles, kurias tau szioj atminti
noj dienoj dovanojau. Buvai 
teipogi apsidengęs ‘1talisu ’ ’ 
(clrižas baltai-juodas apsiden- 
gimas). Tu, vaikeli, puikiai 
prakalbėjai in mus, maldoms 
pasibaigus, sakydamas, kad 
nuo szird'žiai ir uoliai pildysi 
pareigas Izraeliaus tikėjimo, 
kad seksi kelias “Talmudo,” to 
neiszsemto szaltinio mokslo ir 
proto!

Teip kalbėdamas senis nu
braukė aszaras ir karsztai pa- 
bueziavo Joinuka. Sene giliai 
atsiduso ir pabaigus valgius 
gaminti, pradėjo praustis, szu- 
kuotis ir szvariais rūbais reng
tis.

— Ir teip, kalbėjo Leibus, 
žila barzda glamonėdamas, mes 
sziandien turime ir szeimynisz- 
ka szvente, “barmieve” musu 
mylimo Joines, mes labai lai
mingai sulaukė toki “mazl- 
tov” (gera laime). Lai Viesz- 
pats tave, vaikeli palaimina, te
laiko globoje savo! Lai visi 
“geseftai” tavo per isztisa gy
venimą klojasi kuopuikiausiai. 
Tuoj eisime dvaru melstis. Va
le are-gi įskaitysime ‘ ‘ Agoda, ’ ’ 
t. y., skaitymą apie gyvenimą 

! Žydu Egipte ir iszeijima isz 
ten.

Teip Leibui ’bekalmont, Sore 
apsiszvarimo, pasirėdė ir da
bar baigė pirkioje tvarkyti. KL 
tame kambaryje stovėjo stalas, 
užklotas balta staltiese. Ant 
stalo stovėjo kai-kurie indai ir 
gulėjo dvi kruvuti macu. Vie
noj kruvutej buvo paprastos 
macos, o kitoj macos vadina
mos “szrnure,” kurias valgė 
pats Leibus, kaipo maldingas 
Žydas, visu vadinamas ‘ ‘ ca- 
dik.” Kvieczius tokioms ma
noms kerta giedrioje dienoje ir 
ta paezia diena veža juos kluo
ną, kad ju lietus nesuszlapintu 

’ ir kad nuo to nei vienas grūdas 
I diego neleistu, nes isz dygusiu 
I kvieeziu miltai vadinasi “cho- 
mec’’ ir netik “szmurai,” bet

ir prastoms niacoms netinka.
Sore turėjo sau ir Joinei pa

prastu macu, o kvieczius to
kioms inacoms renka nedegu
sius. Sziandien Sore buvo la
bai laiminga, ji su pasimėgimu 
klausė, ka vyras vaikucziui kai 
bėjo. Žiūrėdama per Įauga So
re pamate du jaunu Žydu, sku
biai per purvyną, einancziu. 
Jauni nepažinstami keleiviai, 
ineje grinezion, tarė:

—•’ Gut Peisach! (Geru Ve
lykų). Mudu iszejova isz namu 
gana anksti, keliaunam mieste
li, nianeva,-kad iki piet daeisi- 
va, bet pasivelinova ir pailsova, 
bukit malonus, pavelyki t mud
viem pas-jus pavieszeti per dvi 
dieni szveneziu, už ka jums pa
dėka vosi va ir užmokėsi va, lai- 
ke-gi liuosu szveneziu keliau- 
siva sau toliau.

— Ramszo tovo! (laba va- 
kara) atsake szeimininkas, juk 
keleivius reikia namuosna pri
imti, nes ir Abraomas keleivius 
vaiszino savo namuose! Sėski
tės, atsilsekti, nes tuoj eisime 
dvara melstis.

Pasisveikinę, jauni keleiviai 
atsisėdo.

Laikrodis praczirszkejo ket
virta valanda ir Leibus su savo 
szeimyna ir su svecziais nuėjo 
dvara melstis. Jau temti pradė
jo, jiems namo gryžus.

Sore užžiebė žvakes, užkro
vė stata visokiais valgiais, buvo 
ten ir žuviu, kiausziniu ir “gal- 
kos” isz gimstu macu ir mėsos. 
Vietoj duonos, kuri kaipo di
džiausias “chom.ee” negali bū
ti valgoma 1 aike ‘1 Peisacho, ’ ’ 
Sore padėjo pusėtina krūva 
macu, bet szalia Leibaus torie- 
lio gulėjo “szrnure.” Po valan
dėlės ant stalo atsirado degti
ne, “peisachovke,” ir didele 
balta bonka midaus.

— Nu, mano mieli svete
liai ir namiszkiai, sėskitės! Ta
rė senis. — Paskaitysime “A- 
goda” isz szvento raszto apie 
varginga gyvenimą Egipte ir 
apie iszejima ju isz anų namu 
nelaisvės, paskui pasisotisim.

Nuplovė rankas vandeniu ir 
papoteriavę, visi sėdo už stalo 
ir skaitė “Agoda.” Paskaitė, 
pradėjo vakariene. Pirmiausiai 
iszgere visi po truputi vyno, 
paskui valgė kiauszinius, po 
tam iszgere po maža stikleli 
“peisachines” ir pradėjo val
gyti žuvis, kurias Sore dalino 
kiekvienam ir pati teipogi val
gė. Macos tik 'braszkejo danty
se.

Svecziai pasakojo, ka buvo 
girdoje, ka mate, kur buvę, ir 
teip toliams.

Po valandėlės Leibus inpyle 
in stiklelius midaus, vienas 
stiklelis buvo atliekamas, bot 
ir jis liko sklidinai pripiltas ir 
ant stalo kraszto pastatytas.

— Szitas stiklelis pripiltas 
pranasziu Elijosziui, tarė szei- 

į alininkas, laike skaitymo “A- 
i godos” ir tarimo tu žodžiu, kad 
Žydams leista 'buvo isz Egipto 
iszeiti, visuomet atidarome du
ris, kaipo ženklą laisves, bet se
nu žmonių yra skelbiama, buk 
tuomet pro atviras duris grin
ezion ineina pranaszas Elijas ir 
geria midų ar vyną, jam stikle
li inpilta. Dabar mano mieli 
skaitysime “Agoda.” iki pa
baigai.

Nuoszirdžiai ir balsiai skai- 
I te maldingas senis su visa szei

myna, svecziai teipogi skaitė 
garsiai. Kuomet pradėjo skai
tyti apie daleidima Žydams isz 
Egipto iszeiti, Leibus atidarė, 
duris in priemene ir vėl toliau 
skaitė “Agoda,” tikėdamas, 
kad tuojaus ineis nematoma 
pranaszo dvasia.

Staiga pirkion inejo nežino
mas ir nepažystamas Žydas ir, 
iszgeres truputi midaus isz 
stiklelio, jis vėl greitai tyliai 
laukan iszejo.

Leibus, lyg iszsigandcs, grei
tai atsistojo ir pradėjo po pir
kę vaiksztineti. Sore ir Joine 
teipogi szo'ko nuo savo vietų ii 
žiurėjo in atvira priemene, Joi
ne net laukan iszbego. Tik sve
cziai vis skaitė “Agoda” nieko 
nematydamu. Tuomet Leibus 
jųdviejų paklausė:

— Nu, sveteliai, ar judu 
nieko nemateta?

— Nieko neinate va! Atsake 
svecziai.

— Nu ar gali būti?! Juk 
ežia buvo didelis stebuklas, ko
kio asz kol gyvas nemaeziau! 
Pasakė Leibus. Argi judu tik
rai nemateta ? Juk ežia buvo 
tikrai pats Elijas ir szįai iszge
re beveik puse stiklelio!

— Buvo, buvo ir gere! Al 
maine nemunes buvo! O kokia 
jo graži barzda! Koks puikus 
szilkimis ilgas szvarkas ir ke
pure! Kaip jis tyliai ėjo! Rodos 
plauke, rodos leke!

— Teip, teip! Kalbėjo Lei
bus.

Tuotarpu gryžo isz lauko 
Joine ir pasakė, kad nematyt 
nieko. Svecziai labai stebėjosi 
ir gailėjosi, kad nieko nemate.

Isz priežasties 

prisiartinanezios Velykų, 

Ir szios Dideles 

Szventos Sanvaites, 

Neturiu jum ka 

dainuote,

Nes esmių užimtas,

Del pasirengimą ant 
tosios szventes.

O mano kurna teipgi 
labai užimta,

Su Marginimu margucziu.

Po Velykų padainuosu, 

O tuom kart, 
Pasilikit sveiki 

ir laimingai,

Tegul visi sulaukė, 

Teip Dideliu Szveneziu 

Prisikėlimo Kristaus!

— Mudu skaiteva ir nema- 
teva nieko, sake vienas sve- 
czias, gali Imti, kad mudu ne
sava. tokie laimingi, kaip ta
ni ista, reb Leibe!

Szeimininkas negalėjo nusi
raminti, jis jau kelinta karta 
pasakojo apie Eliją, apie jo rū
bus, ei, sena, barzda, kepure ir 
1.1. Svecziai labai atydžiai klau
sė ir ant galo vienas isz ju dvie
ju pasakė:

— Reb Leibe! Toks apšilau 
kymas pranaszo tavo namuo
se reiszkia, kad tave laukia di
dele malone! Gaila, kad tu ne- 
praszei palaiminimo to szvento 
vyro, toks palaiminimas galėtu 
pailginti tavo gyvastį, padidint 
tavo turtą ir supilti didele lai
me ant paezios ir vaikuczio.

Ilgai da jie kalbėjo apie ta 
nepaprasta atsitikima, ilgai 
svarstė, ilgai sanprotavo. Pa
baigė skaityti “Agoda,” jie da 
užvalgė mėsos ir “galku,” isz
gere midaus ir sugulė.

Visi kietai užmigo, bet Lei
bus taip buvo sujudintas tuomi 
atsitikimu, kad per visa nakti 
akiu neužmerke. Jis negalėjo 
užmigti, nes mane vis apie pra- 
nesza ir gailėjosi, kad neiszpra- 
sze sau nuo jo kokiu nors malo
niu, arba nors palaiminimo.

— Gerai butu pagyventi il
giau, — mano, — ir turtus, pa
didinti! Bet kas buvo daryti! 
Teip baisiai iszsigandau ir nu
sistebėjau nematytam stebuk- 
liu, kad ir liežuvio nejaueziau 
ir proto netekau!

Vartaliojosi senis tai ant vie
no, tai ant kito szono, bet mie
gas toli, toli nuo jo nulėkė. Se
nas laikrodis praczirszkejo 
szeszta valanda. Jau buvo 
szviesu, bet senis nemiegojo. 
Sore, atsikėlusi, pradėjo tai szi, 
tai ta tvarkyti ir ožkai davė es
ti. Leibus skundėsi jai, kad jo
kiu budu negalėjo užmigti kad 
vakaryksztis stebuklas ji neisz- 
pasakytai sujudino, kad jis ne
sveikas.

— Ui, “ cafro tovo! ” (labas 
rytas), suriko vienas svcczias. 
Cafro tovo! Gut Peisach, re’b 
Leibe! Girdžiu, kad tamista ne
galėjai užmigti.

Leibus ir jiems ta pati atkar
tojo, kad matymu pranaszo yra 
labai sujudintas. Per kiaura, 
diena jie meldėsi, valgė ir dau
giausiai kalbėjo apie pranasza. 
Pienininkas Mauszius, kalvis 
Chaimas ir dvaro savininkas, 
re'b Szmuila, visi labai stebėjo
si tokiam stebuklui.

Atvykus vakarui, Leibus su 
visa szeimyna ir svecziais sė
dėjo už stalo prie žibaneziu žva
kių. Jie skaitė “Agoda” ir val
gė “farfl” isz grūstu macu, 
kuris buvo ožkos pienu prabal
ti ntas, paskui valgė žuviu, 
kiausziniu ir pradėjo vėl gar
siai “Agoda” skaityti. Ir vėl 
Leibus sklidina stikleli midaus 
pranasziu pripylė ir, beskaitant 
apie daleidima Žydams isz 
Egipto iszeiti, vėl placziai du
ris atidarė.

Tik sztai, stebuklas vėl atsi
kartojo. Pranaszas inejo labai 
tyliai ir midaus paragavęs, no
rėjo laukan iszeiti, bet Leibus 
puolėsi prie jo, užtvėrė jam ke
lia ir nuoszirdžiai maldavo:

— Ak, .garbingas pranesze! 
Palaimink mane ir mano szei
myna! Apdovanok mane svei
kata ilgu gyvenimu ir padau
gink turtą mano!

Sore ir Joine nežinojo ka da
ryti, jiedu apie svietą, užmirszo 
ir kone apalpo, matydami ta 
szventa vyra. Svecziai-gi mel- 

j dėsi, nieko nematydami.

VELYKOS!

Jėzau tu gyvųjų
Ir numirųsiiiju,
Tu už mus kentejei
Kryžių neszti turejei,
Savo ant pecziir;
Viską, tai Tu atlikai,
Nekalts būdamas už kaltuosius 
Žmonis nelabuosius.

Ka žmogus prarado 
Jėzus vėl atrado, 
Savo smertimi . 
Pekla pergaledams, 
Ir po kojų dedams 
Smerties giltine. 
Todėl jau gerai žinau — 
Jis laimėjo — asz laimėsiu 
Su Juonį pergalėsiu.

Jis isz grabo ėjo 
Tuomi laimėjo, 
Traukti ir mane 
Per taja smertelnysta 
In laja karalysta, 
Kur Jisai drauge 
Su visais Jo atpirktais, 
Draug subun in tevonyste 
Amžina draugyste.

Meile tobuliausia
Dyvinu dyviniausia
Lai būna Tau garbe;
Meile negirdėta,
Nuo pradžios dar svieto, 
Tau buna szlove.
Už visas Tavo kanezias 
Ir už smerti, Jėzau Pone, 
Buna Tau padekavone. 

SZIRDIES VELYKOS

Hosanna, Aleliuja!
Jis mirti nugalėjo!
Ligonys sveikata pražydo, 
gyvybes kaupas liejas.

Szirdis Jo.. saule, akys.. saules 
rankas isztieses žengia ...
isztirpsta melas, piktas kersztas 
ir praregi apspangę.

Kas verke. .juokias, prieszo 
veide.. vėl broli atpažinsta. 
Takuos radastas kelias, žaidžia 
nuo žvilgsniu Kristaus.
Ir asz esu, kelionėj klydęs, 
vėl Tavo mažas vaikas...
O, Kristau, kruvinam pasauliui 
Tu vienas neszi taika.

— “Gani Boruch tije!“ 
Prakalbėjo tyliai pranaszas: 
Tavos laukia didele malone, 
buk palaimiu tas ilgu amžiumi! 
Lai Ims dvigubai padidintas 
tavo turtas, nes per amžių savo 
visuomet buvai maldingas.

. — Bet, kalbėjo toliau pra
naszas: Idant žinoeziau, kaip 
padidinti tavo turtą, turiu ji 
pamatyti, koks jis yra dabar?

Leibus suvedė pranesza in 
kita kamlbari, atrakino szepa ir 
parode jam savo pinigus.

— Czia yra asztuoniolika 
szimtus, da turiu szita nameli 
ir darža. Tai visas mano tur
tas.

Pranaszas palaimino jo visa 
szeimyna ir tuojaus vėl tyliai 
iszejo.

Svecziai balsiai skaito “Ago
da.” ir, pasiklausus Leibui, at

sake, kad sieko nemate.
— Gal but, kad mes ne esą 

me tike matyti toki stebuklą 
Tarė vienas. Szeimininkas ilga 
pasakojo apie viską, kaip juo 
laimino ir turtą padidinti žade 
jo, kaip pranaszas tyliai ir pui 
kiai kalbėjo ir kaip greitai isz 
ėjo.

Pabaigė vakariene, jie grei 
tai sugulė ir užmigo. Leibut 
miegojo kietai, Sore teipogi 
Jie per sapna regejo pranesza ii 
gėrėjosi jo gražumu ir szvestu 
mu, ir jie mate savo turtus pa 
daugintus.

Apie ketvirta ryto valandi 
Sore pabudo, jai pasirodė, bul 
kas Įauga subeldė, ji garsia' 
paklausė: “V eridos ? ’ ’ (Kai 
ten"?).

Niekas neatsiszauke. Atsike 
lūs ir už žiobus žvake, Sore pa
žiurėjo ten, kur svecziai gulėjo 
bet ju pirkioje nebuvo.

— Kas tai butu!? Mane So 
re, gal jie laukan iszejo, ar kui 
kitur atsigulė?

Sore jieszkojo ju visuos* 
kampuose ir užtėmi jo, kad sze 
pa atidaryta ir pinigu joje ne 
ra. Dideliai iszsigandusi, ji pri 
kele vyra, kuris kietai miegoj* 
ir balsiai knarkė.

— Lelbuli! Suriko Sore. — 
Lcibuli! Ko tu teip knarki i 
teip kietai miegi? Tave prikel 
ti sunku! Žiūrėk, Leibuli, til 
neiszsigask, jau musu sveczii 
nėra! Jie kažin kur dingo! ( 
szepa atidaryta ir langas atda 
ras.

— Nu, Sore, o pinigai a 
yra? Klause Leibas.

— Bijausi tave, Leibui 
gazdinti. Ir svecziai, ir pinig' 
nėra! Žuvo prakaitas musu 
Žuvo musu paskutinis skati 
kas! Leibuli, ka mes dabar da 
rysim ?!

Sore raudojo, o Leibus szeię 
teip apsivilkės, nubėgo 'žemsai 
giu kelti, paskui prikėlė szalty 
sziu, kelis kaimynus ir vals 
cziaus rasztininkus, papasakc 
jo jiems apie savo nelaime, pri 
žadėjo jiems puota (pokili 
iszkelti ir pinigu duoti, jeig 
tik vagius pagautu. Kaimas sr 
kruto Raiti ir važiuoti žmone 
in visas puses, visai keliai 
greitai nudume. Jau buv 
szviesu. Ant penkto viorsto ve 
žinoti žemsargai pavijo tri 
jaunus Žydelius.

Sustabdė juos, pradėjo Ivr; 
tyti ir rado prie ju pavogtus p 
nigus, lygiai tiek, kaip Leibe 
pasakė. Vienas vagis ture; 
rankoje pusėtina ryszeli, kuru 
me buvo sudėtas ilgas szilkinl 
szvarkas ir graži prikabinau 
juoda barzda.

Melavo vargszai kaip gale.] 
'bet žemsargiai pasodino ju* 
vežiman ir parvežė in bažny 
kairni. Visas kaimas ir dvan 
subėgo 1 ‘ pranaszo ’ ’ pažiurę! 
Žmones juokėsi ir pirsztais b 
dc pagautus vagis, kurie tu 
jaus liko kalėjimą patupdyti 
teismą atiduoti.

Leibus-džiaugėsi pinigus r 
dės, jis visus duosniai paviesz 
jo ir pagavusiems užmokej 
bet daugiau niekuomet nam 
pinigu nelaikė, nes bijojo, ki 
ir vėl koks “pranaszas” ju n 
pavogtu. — K. V

----- GALAS-----

— Lai skaitytojai nei 
mirszta atsilygint su prenun 
rata už lalkraszti “Saule,” j 
laukėm gana ilgai, nes ir mm 
pinigelei yra reikalingi del i 
dimo 'biznio! i x



'‘SAULE" MAHANOY CITY, PI.

Žinios Vietines
Dideji Petnyczia, taipgi 

pasninkais'.
Dideji Petnyczia yra 

valdiszka szvente, isz tos prie
žasties visos banko® bus užda
rytos.

Visos kasyklos nedirba 
is!z priežasties V e 1 y k i n i u 
Szvencziu ir pradės dirbti 
įUtaniinke.

Dideji Sukata; Gavėnia 
P a sibaigs ,12 -1 a valau da.

Linksniu Velykų vi
siems gyventojams. Lai Dievas 
užlaiko prie sveikatos ir gy
vasties !

Žydu Szvente prasidėjo 
Seredoje ir tesis iki kita Sere
da Balandžio 20-ta diena.

Ponas Mat. Paulauskas 
isz Girardvilles, lankėsi mies
te pas savo siena dranga Anta
ną Szukieviczia ant E. Centre 
ulyczios, ir prie tos progos at
lankė “Saules” redakcija, at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti ‘ ‘ Saule. ’ ’ Acziu už 
atsilankymu.

Utaminko naktyje buvo 
užtemimais menulio. Užtemimas 
prasidėjo 8:32 valanda ir apie 
11:54 valanda užtemimas pra
dėjo atsitraukti, ir pasibaigė 
Seredos ryta 1:50 valanda.

Gerai žinomas jaunas 
'vyrukas Steve Humanick, sū
nūs ponst. Jokulbu Hunianicku 
nuo 531 W. Centre Uly., norė
damas iszczystyt revolveri 
American Legiono kamibaruose 
ant Ė. Centre Uly., isz nctycziu 
pasaude to revolverio gaiduką 
ir kulka jam pataikė in kruti
nę. Likos tuo jaus nuvežtas iii 
Locust Mt. ligonbute Shenado- 
ryje. Daktarai sako kad vyru
kas randasi pavojingam padegi
me. ‘Nelaime atsitiko Seredoj 
po pietų .

Seredoj apie 7:30 valan
da vakare likos iszszaukti ug- 
nagesiai prie kampo Main ir W. 
Spruce Uly., bet tyrinėjimas 
parodo kad ugnies nebuvo.

Pana Teofile Boczkaus- 
kiute isz New Jersey ir josios 
sesute pone Pranciszka. Leary 
isz Philadelphia lankosi pas sa
vo motina ponia S. Boczkaus- 
kiene nuo 338 W. Mahanoy 
(Ulyczios.

<3
A Sveikiname Visus Su Szv. Velykoms

isz Graboriaus J. AV. Levanavi- 
czio koplyczios, 206 N. Main 
uly., ir kana palaidojo in Kal
varijos kalno kapines;

Juozas Lizdas, 28 metu 
senumo, isz Woodland Heights, 
likos sužeistai in kaira koja 
per nupuolimą anglies laike 
darbo kasyklose, (lydosi Ash
land ligonbute.

i Kapitonas Helena yra duktė jie jokiu budu negali pinigu

Y

inžinus, darbininkai be jokios 
algos, be jokio atlyginimo die
na ir nakti dirbo, visi stengiesi 
padėti.

Jie rado ta mažžute, bet ne
gyva! Ji buvo gražiai palaidota 
grabe ji nesziojo ta balta suk
nele, kuria jos tėveliai buvo 
nupirkę del Velykų.

Visiems mums gaila kad to
kia mažyte, nekalta mergaite 
turėjo su savo gyvastimi užmo-

vergija kenezia. Tai reiszkia 
ežia ir Lietuva butu priskaity- 
ta. Trumanas tiki kad Euro
poje bus Tvarka ir Santaika. 
Kad tik teip ir butu!

Trumanas duoda pavyzdi, keti už kitu klaidas. Mums gai- 
kur Amerikos pagelba daug la ir pikta. Tokie apleisti szuli

jai.
Ketverge, Balandžio 28, pra- ponios A. Zutelienes, isz 20!) 

kalbos invyks Szv. Juozapo pa- j Valley ulyczios, Silver Creek, 
rupijos svetainėje, Mahanoy, pa. “Saules” redyste vėlina 
City, Pa. Pradžia 8 vai. vakaro. Kapitonui Neiss geriausiu lin- 
Prakalbu rengimu rūpinasi vie-j kejimu.
tos klebonas Kun. Pijus C. “ rPhiladelphia, Pa. James 

Wolfenden, 59 metu amžiaus, 
i kuris buvo Kongresinonu per 
asztuoniolika metu, numirė 
Temple University ligonbute. 
Kongresmenas AVolfenden sir
go per koki tai laika.

Petnyczioj, Balandžio '29, 
Szv. l’ranciszkaiTsi parapijos Į 
auditorijoj, 320 Spruce St., Mi- j 
nersville. Pradžia 8 vai. vaka-i 
ro. Czia ruosza rūpinasi klebo
nas Kun. K. Klevinskas. !

Kam tik rupi musu tautos ir j 
musu senosios tėvynės Lietuvos 

į likimas ir ateitis, dalyvaukime 
i VLIK’o pirmininko prelato 
' Mykolo Krupavicziaus prakal- 
i'bose. Jis yra puikus kalbėtojas, 
j Jis perduos paskiausias žinias 
! apie Lietuvos padėti. Apibu
dins žūtbūtine tautos kova už 
savo gyvybe, didvyriszkas Lie- 

... . , ,.r , tuvo's) partizanu kovas su rau-prakalbos invyks YVoodrow ,,-T.. ~ ‘ , ... v. . Plonaisiais budeliais pleszian-\\ ilson School auditorijoj, I . . .
r> . ... , . a- i ežiais Lietuvos gerybes,Prospect St, Binghamton, N. į . . . °„ ,v r- • nancziais LietuviusiY. Pradžia (:30 vakaro. Rengia i „ _ . . . ..
Binghamton’o Lietuviu Tary
ba.

Nedelioj, Balandžio (Apr.) 
24, Szv. Juozapo parapijos sve
tainėje, Scranton, Pa. Pradžia 
8 vai. vakare. Prakalbu reika
lais ežia rūpinasi monsignoras 
J. V. Miliauskas.

Prel. M. Krupavicziaus
PRAKALBOS!

Binghamton’o, Scrantu, Wyo
ming Klonio Ir Schuylkill 
Rajonu Lietuviu Dėmesiui

Vy ria u s i o j o Liet u via i 
laisvinti Komiteto pirmininko i 
prelato Mykolo Krupavicziausį 
prakalbos invyks sziose vieto
se:

Petnyczioj, Balandžio 22,

Panedclyje, Balandžio 25, 
prakalbos invyks St. Nicholas 
parapijos auditorije, 226 S. 
Washington St., Wilkes-Barre,

abe- 
in Silūrą, 

žudaneziais nekaltus Lietuvos 
gyventojus, neapleidžiant mo
terų, vaiku ir kūdikiu.

Raudonieji budeliai kankina 
ir žudo ne svetinius mums žmo
nes!, bet musu artimuosius, mu
su kraujo brolius ir seseris. Tai- 

i gi mes negalime numoti ranka 
ir nieko neveikti.

Dalyvaukime, iszgirskime 
VLIK’o pirmini nko patarimus 
ir dar didesniu pasiryžimu dė
kimės prie tautos gel'bejimo ak
cijos.

Sugar Notch, Pa. Vincas 
Bonceviczius nuo 351 Hanover 
ulyczios, isz Warrior Run, bu
vęs szio miestelio konsulmonu 
ir revizorius rokundu, numirė 
Kovo 30-ta diena, savo namuo
se. Velionis atvyko isz Lietuvos 
1903 metuose. Paliko savo pa
ežiu, smiu, dvi dukterys, ketu
ris aliukus, tris ‘brolius ir sese
rį. Palaidotas Balandžio 2-tra 
diena, su apiegomis SS. Petro 
ir Povilo bažnyczioje ir Szv. 
Marijos kapines.

APVOGĖ TRIS SY
KIUS IN SANVAITE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasidėti in szali del kitu strai- 
ku. Bet Lewisui tas visai ne
rupi!

Uuijos Iždas bagotas! Mai- 
nieriu Paszelpos Fondas nu
kentės per straikas, nes Unija 
neteks dvideszimts centu nuo reiszkia ir kur jau krasztas ima niai turėjo seniai būti užpilti, 
kiekvieno tono anglių, bet Le-| tvarkytis: Graikija. Jis sakoj užkasti! Tokiu szuliniu daug 
wisas sako, kad Fondas dabar kad Graikija su Turkija jau tenai randasi.
gana didelis del keliu menesiu, 
jeigu reikes taip ilgai straikuo- 
ti. “Lewisas nieko nesako kaip 
paprasto mainierio Iždas stovi 
namie, kur reikia szeimyna isz- 
laikyti ir kaip nors pragyventi! ke, kad jis tiki, kad dabar karo 

------------ pavojus nėra toka didelis kai 
pernai buvo.KIURIU METU

SUKAKTUVES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo beveik užkariautos ir bu- Bet toks pavojus gresia ne 
vo grasinamos Rusijos, bet da-' vien tik to miestelio vaikams, 
bar, kai Amerika insikiszo, tai Ir mainose toks pats pavojus 
viskas ten tvarkoj. randasi. Kompanijos kasa ang-

Jis laikrasztininkams paša- lis isz pavirsziaus žemes ir pa
lieka baisias skyles. Jau keli 
vaikai inpuole in tokias skyles 
ir žuvo. Gal reikes kad dar keli 
inpultu, prigertu ar užsimusz- 
tu pirm negu musu valdinin
kai proto gaus ir privers tas 
kompanijas tas skyles užkasti. 
Dabar eiti in giria pasivaiksz- 
czioti tai tik galo jieszkoti.

NELAIME PRIESZ 
VELYKAS

SAN MATEO, CALIF. — 
Beveik visi tėvai Amerikoje 
lauke žinių isz mažo San Mateo

Taika ir Ramybe už dvieju me
tu. Jis sako, kad už dvieju me- į 
tu 380,000,000 Europos žmonių j 
gyvens kaip ir gyveno priesz miestelio, kai dažinojo apie ta 
kara, Taikoje ir Ramybėje. nelaime. Maža mergaite, iki ta-

Mums indomu, kad Trumą- da mažai kam žinoma, inpuole 
inas pareiszke ta trijų szimtu ir in szulini ir visa Amerika susi-' 
a.sztuonios deszimts milijonu rūpino. Kiekvienas tėvas jaute 
žmonių, ir aiszkiai pasakė, kad kad tai butu galeje būti jo vai-j 
jis nekalba apie Rusija. Kai- kas ar mergaite.

Tame miestelyje visi stojo i n

prakalbas rengia. Wyoming 
Klonio Lietuviu Romos Katali
ku parapijos.

Seredoj, Balandžio 27, ban- 
kietas i8u prakalba Szv. Jurgio 
parapijos auditorijoj, 129 Jar- 
dinSt., Shenandoah, Pa. Pra
džia 8 va]., vakaro. Szio iban- 
kieto rengimu rūpinasi vietos 
klebonas Kun. J. A. Karalius, 
jo asistentai ir vietiniai veike-

Phoenixville, Pa. Lieu.len- 
anta Helena. Kupcziunis Neiss, 
pati Earl Neiss isz Ashland, Pa. 
.yra slauge (nurse), ir tarnauja 
del “Dede Sanio” prie Valley 
Forge Gencraliszkam ligonbu
te, kuri pagelbsta. daktarams 
prie visokias operacijas, ana

bes laipsni kaipo Kapitonas.

Meldžiasi; Neklauso Savo Tėvo

Shenandoah, Pa. Senas 
angliakasis Vincas Petukaus- 
kas (Petusky) nuo Nr. 2, Lost 
Creek kaimelio, numirė Nedė
lioję, U-ta valanda ryte, na
muose, nuo dusulio. Velionis 
paskutini karta dirbo Packer 
Nr. 2 kasyklose, ir prigulėjo 
prie Unijos lokalio Nr. 1514. 
Gimė Lietuvoje ir atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Paliko dideliame nuliūdime sa
vo paezia Margareta; tris sū
nūs!. Vinca mieste; Jurgi ir Ed
vardą namie; du brolius ir dvi 
seserys Lietuvoje,- taipgi du 
aliukus. Likos palaidotas Sere- 
doje su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 vai., ryte ir pa
rapijos kapines. Gra'borius Vin
cas Menkieviczius laidojo.

Ponas Juozapas Tyslia- 
va, iszleidejas laikraszczio 
“Vienybe,” isz Brooklyn, N. Y. 

4 aha diena lankėsi pas savo gi
mines ponstva J.. Urniežius, 200 
N. Main ulyczios.

— George (Crutcher) Nor
ris, nuo 201 W. Centre uly., 
staiga susirgo Subatos naktyje 
ir likęs nuvežtas in Locust Mt. 
ligonbute, kuris in trumpa lai
ka numirė. Likos palaidotas Se- 
redos ryta, deszimta valanda

tin jau neteko kantrybes, kai jo bant apie žmonių Trumanas in 
sztoras buvo tris sykius in vie- ju skaieziu priskaito visus tuos darba. Kompanijos kurios ka
na sanvalte apvogtas. krasztus kurie dabar su sa szulinius tuoj aus pasiuntė

Tos vagystes prasidėjo Nede- Rusija draugauja ar po Rusijos savo geriausius ir brangiausius 
lios pradžioje, kai jis inejo in 
savo sztora Panedelyje isz ry
to jis paipate kad vagis ar va
giai inlindcTir pavogė apie sep- 

j tynios deszimts doleriu.
Jis nusipirko geresnes spy

nas ir indėj o policijos atsargas, 
ir policijai pranesze varda vai- f 
ko kuris pas ji dirbo, bet Pane
delyje nebuvo iszejes in darba.

Petnyczios ryta jis vėl rado; 
kad vagies ar vagiu butą jo 
sztore. Szita syki tie vagiai ar 
tas vagis pasivogė moteriszku 
suknelių, dresiu už apie szeszis 
szimtus doleriu.

Subatoj ir vėl tas pats vagis 
ar tie patys vagiai taip pat in- 
lindo in jo sztora ir iszsinesze 

i tavoro už keturis szimtus do- 
j leriu, nors policijantai visa ta 
■ nakti zulinėsi apie ta sztora, 
i bet jie nieko nemate.

Nei sanvininkas nei policija 
i dar nesurado to vaiko kuris ta- 
i me sztore dirbdavo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB ORIUS
Laidoja Kunua Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiems 
“ Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

MOTERISZKE
PASIMIRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szitu mergaicziukiu tė
vas gavo isz teismo insaky- 
ma kad jis netrukdytu ir ne
draustu savo dukreles, kai 
jos nori melstis ir Dieva gar
binti. Jis norėjo mokyti jas 
ibedievystes. Abi jos ežia 
gieda giesmes bažnyczioje 
Chicagos miesete.

Dukrele Nanette, vienuoli
kos metu amžiaus ir jos sesu
te Peggy Lynn, septynių me
tu amžiaus labai myli eiti in

bažnyczia ir Dieva garbinti. 
Bet jųdviejų tėvas yra lais
vamanis, bedievis ir nori kad 
jo dukreles butu tokios kaip 
jis. .

Bedievis tėvas Duane Free 
dirba spaustuvėje, Detroit 
mieste; motina Ponia Esther 
Free gyvena su savo dukre
lėmis ir dabar reikalauja 
“d i v o r s a,” persiskyrimo 
nuo savo bedievio vyro.

i bet nuo tos iszgasties.
Policija dabar jieszko to

■ gies, razbaininko, ir kai suras
■ tai policija ji kaltins už tos mo- 
i teriszkes mirti.
i Kai tas vagis apvogė ta mo-; 
teriszke, tuo paežiu laiku in į 
jos sztora inejo Thomas O’Hara

: isz Fernwood, Pa. Jis susitiko 
sztorninke ir ta vagi. Poniai i 
Levin kraujas bego isz burnos. 
Tas vagis apvogė ir ta koštu- 
meri ir paskui pabėgo.

va-Į

LEWIS RENGIASI | 
DEL STRAIKU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mainieriai dabar nusiskun
džia, kad jie negali nei skatiko 
susitaupinti, kad jie vos-ne-vos 
gali gala su galu suvesti ir kad

Reddy Kilowatt says:

DON’T FLY KITES 
NEAR ELECTRIC WIRES

e
DON’T USE KITE STRING 

THAT IS WET

DON’T USE KITE STRING 
WITH WIRE IN IT

0

DON’T CLIMB POLES 
TO RECOVER KITES

DON’T FLY KITES 
FROM THE STREET 

JU CAN’T WATCH TRAFFIC 
AND YOUR KITE, TOO

I


