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Isz Amerikos
DINGO JAUNIKIS

Dingo Ir $243,500

STAFFORD COUNTY, VA. 
— Septynios deszimts metu 
amžiaus bagota naszle isz 
West Palm Beach, Florida‘ap- 
siženijo su keturios deszimts 
devynių metu sztarku dyka
duoniu!

Po vestuvių jiedu iszvažiavo 
ant ilgos “Medaus Menulio’’ 
keliones, ketindami važiuoti in 
Kanada, Meksika, California ir 
paskui net in Hawaii. Bet ne
toli jiedu nuvažiavo.

Jiedu apsistojo ant nakvy
nes viename vieszbutyje in 
Stafford apygarda, Virginia.

Kai nabage pabudo, ji nera
do nei savo kavalieriaus, nei 
savo pinigu! Aszaruodama ji 
papasakojo savo nelaime poli
cijai.

Dabar ana diena vienas au- 
tomobibliu pardavėjas sako 
kad jis yra mates ta kavalie
rių, kad jis jam norėjo jųdvie
jų nauja ir brangu “Cadillac’’ 
automobiliu parduoti. Kai tas 
pardavėjas jam pasakė kad 
jis turi su savo bosu pasitarti 
pirm negu jis gali toki braifgu 
automobiliu pirkti, tas kava
lierius sau greitai nuvažiavo.

Su juo važiavo graži juod
bruve, apie trisdeszimts pen
kių metu amžiaus. Ir tai atsi
tiko netoli Phoenixville, Pa.
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Kompanija Per Didele 
Del Kraszto Geroves

WASHINGTON, D. C. — 
General Motors automobiliu 
kompanija uždirba per pasta
ruosius metus deszimts bilijo
nu doleriu!

Nei viena kita kompanija 
Amerikoje, nei milžiniszka 
aliejaus, “Standard Oil’’, nei 
Plieno kompanijos kaip “Uni
ted States Steel’’ ar “Bethle
hem Steel’’ tokio biznio nieka
dos nedare.

Dabar paaiszkejo kad Armi
ja rengiasi duoti visa kariszku 
tanku gaminimo bizni szitai 
General Motors kompanijai. 
Tokis kontraktas butu vertas 
daugiau kaip du szimtu mili
jonu doleriu, vien tik del kasz- 
tu.

Duoti vienam fabrikui toki 
bizni yra pavojinga ir nepatar
tina. Nes jeigu kokia nelaime, 
jeigu karas iszkiltu, jeigu tas 
fabrikas sudegtu ar susprogtu, 
tai reiksztū kad jau armijai nė
ra kariszku tanku. (Kas pana- 
szaus tik keli menesiai .atgal 
atsitiko, kai fabrikas kuriame 
yra gaminama “hydromatic” 
intaisai del General Motors au
tomobiliu, sudege.) Per kelis 
menesius nebuvo galima pilnai 
pagaminti keletą tos kompani-

Gražuole Tarp Geliu

Graži ir linksma Judy 
Hall sveikina pavasari su 
geliu glebiu in New York 
miestą, kur dabar yra laiko
ma trisdeszimts asztunta 
metine geliu tarptautine pa
roda. Szitai parodai yra pri- I 
rengta daugiau negu trys 
hektarai puikiausiu geliu isz 
visu pasaulio krasztu.

jos automobiliu, kaip “Ponti
ac’’ “Oldsmobile’’ ir ‘Buick’.

Už tai pavojinga pavesti to
ki darba tik vienai kompani
jai. Bet teipgi ir nepatartina.

• v • 1 1 1 T'k

Visi gerai žino kad daug Re- 
publikonu szulu turi daug pi
nigu indeje in ta General Mo
tors kompanija, ir ežia iszrodo 
kad jie dabar už tai kompani
jai visa bizni duoda, kad patys 
pasipiniguctu.

Senatorius Keefauver jau 
yra pareiszkes kad jis visomis 
galiomis stengsis ta kontrakta 
sustabdyti. Jis sako kad tokis 
didelis biznis jau per didelis 
kad ir Amerikoje.

Beisbolininkai Po Žvejokles

Brooklyn Dodgers beisbo- 
lininku prezidentas, Walter 
F. O’Malley pamieruoja ir 
pauosto upėtaki, žuvi ir 
sveikina keisbolininka Carl 
Furillo ir jo žmona už toki 
gilinki.

Beisbolininkas Carl Furil
lo su savo žmona kelias va

Į REIKIA 140,000 

MOKYTOJU

Mokslus Baigs 40,000 
Mokytoju Sziais Metais

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar, vien tik del pradiniu 
mokyklų, nuo pirmo ligi asz- 
tunto skyriaus, Amerikos mo
kykloms reikia szimta ketu
rios deszimts tukstaneziu nau
ju mokytoju.

O daugiausiai, sziais metais, 
baigs mokslus ir stos in moky
tojavimo darbus tik keturios 
deszimts tukstaneziu mokyto
ju.

Jeigu jus dabar turite sūne
li ar dukrele pradinėje mokyk
loje, tai labai galimas daigtas 
kad netinkamas mokytojas ar 
mokytoja jusu vaika mokina, 
ar kad vienas mokytojas ar 
mokytoja per daug vaiku mo
kina ir taip nei vienam nega
li pilnai pasiszvesti ar gerai 
mokinti.

Dabar daug mokyklų moki
na vaikus tik puse dienos. 
Mokslo Sztabo nariai aiszkina 
kad vietos nėra gana, kad per 
daug mokiniu. Bet, jeigu jie 
teisybe prisipažintu, tai jie 
jums pasakytu, kad mokytoju 
stoka, trumpa ir trūksta!

O mokytoju tol nebus gana, 

kol jiems algos nebus pakeltos 
ir kol jie nebus skaitomi ly
giais su kitais profesionalais.

SKAITYKIT 
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landas beveik kasdien pra
leidžia bežvejedami, kai jis 
turi nors kiek laisvo laiko 
nuo beisboles Icszimo prak
tikos. Visi Brooklyn Dod
gers beisbolininkai rengiasi 
ir manksztuosi in Vero 
Beach, Florida del ateinan- 
czios vasaros loszimu.

BALSAS TYRUOSE f

Perankstyvas 
PranaszasF *

NEW YORK. —“Mažai vil
ties tebeliko bizniui ar darbi
ninkams. . .jeigu mes neparu- 
pinsime darbo bedarbiams szi- 
tame gubotame kraszte. Val
džios pareiga, su valdiszkais 
darbais parūpinti kiekvienam 
darba, kuris nori dirbti. Kai 
kiekvienas darbininkas turės 
darba, tai musu valdininkams 
neręikes rūpintis apie sukili
mus, paszelpa ar isimalda.”

Szitokie žodžiai mums szian- 
dien paprasti. Visi mes taip 
tikime ir to isz valdžios reika
laujame.

Bet szeszios deszimts metu 
atgal kai vienas žmogus szi- 
taip kalbėjo, visi isz jo juokie
si, jr szidino, ji kvailiu, dur
nių, puskeptu pravardžiavo.

Atsimenate Jacob Sechler 
Coxey? Atsimenate “Coxey’s 
Armija?”

Coxey buvo gabus, apsukrus 
ir mokintas biznierius. Kai 
bedarbe visa kraszta, kaip 
koks maras nualino, Coxey ne
galėjo suprasti, kaip tai gali
ma tokiame neapsakytai bago- 
tame kraszte, kad kas turėtu 
badauti ar be darbo vaikszti
neti. Jis pats sau sake kad tas 
klausimas turi būti iszrisztas!

Jis pats sau vienas sugalvo
jo tai ka visi mes sziandien 
prip ažins tame, Jis sake kad 
valdžia turi parūpinti savo Pi
liečiams pragyvenimą nes per 
kokias ubagiszkas iszmaldas, 
bet per darbus! Valdžiai rei
kia daug nauju vieszkeliu, 
nauju namu, miestams reikia 
knygynu ir mokyklų. Tai kai 
bedarbes laikas užeina valdžia 
turi būti prisirengus tokius 
darbus pradėti.

Politikieriai jo bijojosi, 
į Kongresmonai jo nek ause. Už 
tai jis susimislino asmeniszkai 
marszuoti in Vaszingtona ir 
savo patarimus asmeniszkai 
Prezidentui ir Kongresui in- 
teikti.

Tai susidarė ta tais laikais 
garsi “Coxey Armija.” Szim- 
tas žmonių, bedarbiu sykiu su 
Coxey iszmarszavo isz Massil
lon, Ohio, kur Coxey gyveno, 
Coxey tikėjosi kad in ta jo ar
mija stos apie szimtas tuks
taneziu pirm negu jis pasieks 
Vas'ingtona. Bet, nabagas
baisiai nusivylė! Isz viso, kai 
jis Vaszingtona pasiekė, buvo 
su juo trys szimtai trisdesmts 
szeSzi. »

Kai juos niekas isz didžiūnu 
neprięme Vaszingtone, jie nu
tarė pernakvoti ant pievos 
prie Baltųjų ofisu.

Coxey buvo suaresztuotas. 
Ir baiku, baikos! Už ka-gi jus 
mislinate jis buvo suaresztuo
tas?! Už ta, kad jis vaikszczio- 
jo ten ant Baltu ofisu žoles, 
kur uždrausti vaiksztineti! Jo 
pasiulinimas, jo byla del val- 
diszku keliu vieszkeliu ir ofisu 
niekados nepasieke Kongreso.

Iszgelbetas Isz Mariu

Fred Hertlein, dvide
szimts metu amžiaus studen
tas in Nevada Universitetą 
buvo nuo tikros mirties isz
gelbetas. Jis ežia, San Fran
cisco Park Emergency ligo
ninėje linksmai pasiszneka 
su savo draugu, Raff McDo
nald (po kaire), kuris ji isz- 
gelhejo.

Studentas Hertlein buvo 
pasimeres ir plauke apie

Ant Karaliaus Sosto

Kanados Ministeris, Louis 
Laurent, važiuodamas po vi
sa svietą sustojo in Indija, 
kur jis, ant baiku, atsisėdo, 
kaip Indijos žmones, skerso
mis kojomis sėda, ant kara
liaus sosto. Indijos karaliaus 
sostas yra, marmuro szmo
tas. Tas sostas buvo New 
Delbi karaliaus Moslem isz 
Mughal nuosavybe.

Bet, jis pagyveno, susilaukė 
savo “durnu svajonių’’ inku- 
nyjimo, kai va’džia. buvo pri
versta investi ‘ ‘ WP A. ’ ’

Coxey kaip tik to ir tada no
rėjo, prasze ir reikalavo, bet jo 
didžiausia k’aida, buvo kacį jis 
per toli in ateiti mate, kad jis 
daug daugiau proto tada turė
jo, negu visas musu Kongres
as, Senatas ir valdžios sztabas! 
Už ta klaida jis buvo iszjuok
ias, paniekintas ir in szali pa
stumtas!

Kovo (Mar.) dvideszimts 
penkta diena sueina lygiai 

dvideszimts pėdu nuo mariu 
virszaus, kai jis pailso. Jis 
buvo apsirengęs su tam tin
kamais drabužiais del tokio 
pasimerimo ir plaukimo po 
vandeniu. Ir visi tie drabu
žiai ji taip apsunkino kad 
jis pradėjo skėsti dar giliau, 
kai jo draugas, Raff McDo
nald greitai inszoko in ma
res ir ji iszgelbejo.

o o □

szeszios deszimts metu kai 
Coxey iszmarszavo isz savo 
miestelio in Vaszingtona. 
Sziandien už toki patarima jis 
butu skaitomas kaipo didžiau
sias mokslinczius, butu ji ant 
ranku nesziojamas bet szeszios 
deszimts metu atgal jis tik 
szpyga gavo!

Jaunas Raszytojas

Trylikos metu Bob Blust 
yra isz tikro nepaprastas 
vaikas. Jis yra vos tik tryli
kos metu amžiaus o jau yra 
paraszes keturias ilgas kny
gas. Szitas jaunas raszyto
jas, nepaprastas mokslin
czius gyvena in Long Beach, 
California. Jis raszo apie In- 
dijonus ir apie pirmuosius 
baltus žmones, kai jie karia
vo su Indijonais Amerikoje.

ta ta ta te to ta ta ta te ta
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NAUJAS ŽODIS
ANGLU KALBOJE

Reiketu Susipažinti Su 
“Cybernetics”

PHILADELPHIA, PA. —
Laikas nuo laiko ima, naujas ir 
painus žodis pasirodyti Anglu 
laikraszcziuose. Tas žodis yra 
“Cybernetics.”

Szis žodis yra variuojamas 
del visu tu nauju maszinu, ku
rios žmogaus kad ir painiau
sius darbus atlieka. Szitokios 
maszinos yra taip intaisytos, 
kad jos gali, kaip žmogus, ra- 
szyti, skaityti, rokuoti, isz sve
timos kalbos kad ir isztisas
knygas iszversti in bet kuria 
kita kalba.

Trumpai sakant, tokios ma
szinos atlieka kad ir mokslisz-
ka darba greieziau, taisykliau 
ir gal net ir geriau negu žmo
gaus protas gali.

Viena tokia maszina jau da
bar intaisyta iszversti Rusisz- 
kus rasztus in Anglu kalba 
greieziau negu gera sekretor- 
ka gali ant “typewriter” ra- 
szyti.

Audeklo fabrikuose tokios 
maszinos prižiūri kad siplai 
nebutu per sausi ar per drėg
ni, ir tos maszinos be jokios 
prižiuros paezios ta audeklą ir 

| tuos siulus palaiko vienodame 
ore. •

Jau dabar yra intaisytas au
tomobilius, kuris be vairytojo 
važiuoja, lenkia kitus automo
bilius, sustoja ppie rauduonos 
szviesos, patriubina, pirm ne
gu lenkia, kita automobiliu, už
sidega pats savo szviesas kai 
ima temti, sustoja, užgesina 
savo inžina ir pats užsirako. 
Tai isz to sunku tikėti, sunku 
net insivaizdinti. Bet tai ste
buklu gadyne kurioje mes da
bar gyvename.

General Electric kompanija 
turi masziija, kuri viską gali 
veikti, ka žmogaus ranka gali 
daryti.

Szitas “Cybernetics” moks
las yra visai naujenybe, bet 
pats žodis yra isz senu seno
vės. Tas žodis Graiku kalboje 
reiszkia “Vairuotoja,” tas, 
kuris vairuoja, veda ir kelia 
rodo.

Firmajis syki jis buvo pa- 
vartuotas kalboje, mokslin- 
cziaus Andre Ampre, kuris yra 
varda mums palikes ‘ampere’ 
del elektros jiegos mieruoji- 
mo. Jis ta žodi “La Cyberne- 
tique” pavartuojo del iszmie- 
ravimo, ar iszskaitliavimo 
žmogaus žinojimo. Reiszkia, 
tas, kuris dėsto ir skirsto visa 
žmogaus iki sziol žinoma moks 
la dirba “La Cybernetique” 
darba. - '<

Bet Matematikos Profeso
rius Norbert Weiner, in Mass- 
echusetts Institute of Techno
logy Universitetą, 1948 metais 
buvo pirmas szita žodi iszvers
ti in Anglu kalba ir ta “ Cyber
netics” žodi pavartuoti del 
maszinos, kuri be žmogaus ga-

(Tasa Aht 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Prezidentas Eisenhoweris 

sako kad valdžia yra "pasiren
gus keletą bilijonu doleriu isz- 
deti, kad iszvengus Bedarbe. 
Mat, Republikonai bijosi net 
ir isztarti ta “Bedarbes” žodi. 
Tai kodėl dabar Eisenhoweris 
nepaskiria nors dali tu bilijonu 
m’ainieriams, kuriu padėtis da
bar yra. didesne negu tas žodis 
“Bedarbe”.

Kai farmeriai, ūkininkai, tu
ri daugiau rugiu, kviecziu, bul
vių ar kuoipustu, negu jie gali 
parduoti, tai valdžia viską, nuo 
ju nuperka su musu pinigais. 
O paskui tie ūkio vaisiai kaip 
•sviestas,' suris, bulves ir kiti 
sugenda ir valdžia turi juos 
iszmesti! Tai kodėl valdžai ne
galėtu keletą milijonu tonu 
augliu nupirkti kad mainie- 
riams butu darbo?! Anglys, 
kaiip bulves, sviestas ir kuopus 
tai nesugestu, ir valdžia galė
tu jei ne sziais metais tai ki
tais tas anglis parduoti!

Amerikoje randasi penki 
szimtai dvideszimts penkios 
kasyklos kur iszkasama isz že
mes “uranium”, kuris yra rei
kalingas del musu atominiu 
bombų.

Ar jus žinote kad mes, kai 
žiūrime ar matome, tai mes ne 
tiek su savo akimis matome, 
kiek su savo proto. Del maty
mo reikia ne vien tik akiu, bet 
ir proto, (smegenys).

Paprasta sekretorka, kuri 
ofise dirba ant raszomosios 
m asz i nei e s, “ type w r i t er i o ” 
iszmusza ar iszraszo apie de
szimts ar dvylika, myliu kas
dien.

Jau daugiau kaip penki 
•szimtai metu kai žmones yra 
dažinoje kad žiurkes nesza vi
sokias blogybes ir kad nuo ju 
galima, visokiomis ligomis už-

Price $2.30su,e 
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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sikriesti. Net penkioliktame 
szimtmetyje vyrai buvo pa
statyti prie Frankfurt miesto 
vartų, kurie užmokėdavo vi
siems kurie sugaudavo ar nu
žudydavo žiurkes. Pirmos Elž
bietos Karalienes laikais Ang
lijoje žiurkių gaudytojai buvo 
gerbiami ir augsztas vietas 
valdžioje turėjo.

1 • •

Kunigas Kazimieras Stepo- 
naviczius, Szvento Juozapo li
gonines kapelionas, in Bur
bank, California, apvaikszczio- 
jo sayo Kunigystes Sidabrini 
Jubdicju. Linkime viso gero!

Ar kas žino ka dabhr daro 
tie žmones kurie pirmiau, kai 
mes maži buvome, buvo kal
viai ?

Juozas Kaminskas, Chicago, 
Illinois, nusipirko restauranta 
ir vieszbuti in Eagle River, 
Wisconsin.

Keli dideli restaurantai New 
York mieste dabar daug pi
giau duoda pietus ar vakarie
ne,. jeigu žmones neiprąszo ka
vos.

Mes esame girdoje apie vie
na restauranto patarnautoja, 
kuris buvo isz savo darbo pra
varytas. už tai kad to restau
ranto savininkas užuodė ant jo 
kvapo kavos.

Penkiolika policijantu dau
giau yra, paskirta ant Pennsyl
vania Turnpike vie,sakelio, nes 
per daug nelaimiu ežia per pa
staruosius kelis menesius yra 
atsitikę.

Ir tiems policijantams yra 
griežtai insakyta suaresztuoti 
visus kurie per greitai važiuo
ja. 

' • • “
Jonas Dulinskas, narys 

Frelich Foreign Legion, buvo 
pagerbtas su Legion of Honor 
medaliu. Tai gal pirmutinis 
Lietuvis tokios garbes susi
laukti isz Prancūzu.

' • a

Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee sako: “Su nu
liūdimų mes. turime prisipa
žinti ir pasakyti, kad nėra jo
kio budo dabar iszlaisvinti 
Sziaures Korėja ir suvienyti 
Pietų Korėja, sulyg Amerikos 
ir Ali jau tu nusistatymu. Mes 
dabar busime priversti savo- 
tiszkais 'budais ta atlikti.”

lt

Darbe Laime

Pypkes Durnai

Viskas sziam pasaulyj 
Keicziasi be galo, 
Siekia prie augsztesnio 
Tikslo — mintyj o.
Nieks nestovi vietoj, 
Nuolat kruta, juda, 
Pradedant nuo žmogaus, 
Ligi mažiulelio grūdo.
Gyvas, ar negyvas 
Auga sutvėrimas, 
Jo kovoj už būvi 
Yra prigimimas.
Mažas pauksztuželis 
Pats save maitina, 
Lizdą susivijas, 
Prieszus nuo jo gina.

Platinkit “Saule”

1944 “BALF” 1954

BROOKLYN, N. Y. — 
Sziais metais Bendras Ameri
kos Lietuviu Paszelpos Fon
das szvenezia savo gyvavimo 
deszimtmeti. Priesz deszimts 
metu, karo gaisrams dar nenu
stojus rusenti, Amerikos Lie
tuviu visuomene nusprendė 
vieningai ir organizuotai gel- 
oeti Komunistu teroro ('baimes 
vieszpatavimo) iszgintus ir 
vargu spaudžiamus brolius. Ir 
taip 1944 m., Balandžio men., 
1 diena, gimė szi nauja Lievu- 
viu organizacijos “Bendras 
Amerikos Lietuviu Paszelpos 
Fondas”, Amerikos valdžios 
pilnai pripažinta ir sujungta.

Kvietimas auka ir organi
zuotu-darbu palengvinti sun
kia Europoje esaneziu Lietu
viu būkle, nuaidėjo skambiai ir 
pla'cziai. Jis giliai i n smigo 
Lietuvio szirdin. Sziaurineje 
Maine, vakarinėje Californijo
je, tropiszkoje Floridoje, ryti
niame Bostone ir vakariniame 
Sioux City, Iowa, ne tik New 
Yorke, Chicago j, Clevelande 
ar Detroite, bet ir Wisiconsino, 
Illinois, Pennsylvanijos ir ki
tu valstijų miestuose ir mies
teliuose steigėsi skyriai, plau
ke aukos, dygo rubu kalnai. 
Kruopszczios rankos juos vy
niojo, riszo ir siuntė in .New 
York o uosta; lėktuvais skrido 
ir traukiniais važiavo tukstan
eziai voku-vokeliu, ir kiekvie
nas su auka arba praneszimu : 
“Surengėme koncertą BALFo 
naudai.” “Tremtiniams gelbė
ti rengiame vaju.”

Kai insitikinta, kad laisve 
mylintiems Lietuviams raudo
nasis prieszas Užsklendė tėvy
nės vartus, buvo susirūpinta 
benamiu tėvynainiu likimu. 
Szimtai rezoliucija ir praszy- 
mu buvo pasiusta Amerikos 
vyriausybei ir Kongresui, de
legacijos varste instaigu duris, 
kad szi szalis suteiktu pastoge 
Bolszevizmo aukom. O kai at
sirado instatymas, leidžias 
Tremtiniams ežia kurtis BALF 
griebėsi na.uju darbu, kad tik 
didesnis skaiezius galėtu at
vykti in szia, szali. Ir taip virsz 
30,000 Lietuviu rado namus 
laisvoje Amerikoje.

Ka tie tukstaneziai Ameri
kos Lietuviu, apsijungė BA- 
LFu nuveikė ir kiek gero savo 
aukomis padare ir tebedaro, 
gerai žino visi, dar geriau BA
LFo darbuotuojai ir aukotojai, 
o geriausiai tie Lietuviai pa
bėgėliai, kurie ir sziandien te- 
beskursta užjūriuose, nes liga, 
senatve ar luoszumas jiems 
neleido kurtis ežia.

BALFo Direktoriatas, jaus
damas, kad szios paszelpos or
ganizacijos gyvavimo deszimt- 
metis yra brangi ir prasminga 
sukaktis visu insitikinimu Lie
tuviams, nutarė 1954 metus 
laikyti paszelpos sukaktuvi
niais metais ir kviesti visuome 
ne, BALFo skyrius, visas or
ganizacijas, parapijas, Lietu- 
viszka.ja spauda ir radio szia 
sukakti tinkamai paminėti.

Paszelpos sukaktuviniai me
tai tebūnie sustiprintos ir su-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius *iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

aktyvintos paramos metai. 
Juore sukeikime didesnius isz- 
teklius likusiems Europoje pa
bėgėliams szelpti. Dabartine 
pasauline padėtis nežada ra
maus rytojaus ir isz musu gali 
būti pareikalauta dar daugiau 
jiegu ir vieningo darbo.

Ryžkimės ir darbuokimės 
viltimi, kad bendros musu pa
stangos padėtu iszsi laikyti 
Lietuviu tautai ir jai gryžti in 
laisva gyvenimą, in savo Tėvy
nė Lietuva.

BALFo Centro Valdyba:

- Kam J. B. Konezius, Pirm. 
Prel. J. Balkanus, Vice-Pirm., 
A. Deveniene, Vice-Pirm., Ant. 
A. Olis, Vice-Pirm., Br. Spu- 
diene, Vice-Pirm., Nora M.. Gu- 
giene, Sekre., A. S. Trecziokas, 
Ižd., St. Bredes, Jr., Fin. Sek.

BALFo Direktoriai:

Jos. Boley, St. Gegužis, Jos. 
Ginkus, P. Gribiene, Kun. Dr. 
A. Juszka, A. Kaniuszis, M. 
Kasevicziene, J. Kasmauskas, 
M. Michelsoniene, J. Skorubs- 
kas, J. P. Tuinila, Pet. Visz- 
czinis ir M. Zujus.

. . •. Apie . . .
Dvi Vyresnes Seseres 

Kurios Užvydejo 
Jaunesnei Seserei 

i

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

paregėsi abiszeliai daugybe di
deliu akmenų juodu ir iszgirsi 
isz visu szaliu maiszytus balsu, 
su keiksmais ir ipiktadaravi- 
ma.is ant tavos, idant tu susi
laikytum ir apsidarytum in už
pakali, ka pavirstam in juoda 
akmeni, in toki jau kokiu ten 
pilna randasi ir ka tie visi teip 
kaip ir tu keliavo ant to kalno, 
kaip jau pirma sakiam Jeigu 
to iszsisaugosi kaip tau sakiau 
ir užeisi ant virszaus kalno, ra
si te n klctka su patikszcziu ku
rio jieszkai. O kad tas pauksz- 
tis gali kalbėt, paklausk jo kur 
yra medis giedantis ir vanduo 
geltonas, o jis tau ta viską pa
sakys. Dauginus neturiu ka sa
kyt žinai jau dabar ka daryt ir 
ko saugotis, nes jeigo man tiki, 
paklauskie mano rodos, ir ne- 
pasidavinekie ant tos nelai
mes. Pamislyk gerai kas gali 
atsitikt, ha pats to ne iszmanai, 
kaip yra sunku iszsaugot.

— Ka kiszasi tavo rodos, 
Už kuria szirdingai dekavoju, 
tarė Bahmanas, kada jau turiu 
kulka negalų to pasilaut nau
dosi! isz prasargos, niekas me
nes ne atbaidys ir nesidairysi! 
esmių tvirtu jog mane ne užil- 
go paregėsi gryžtanti ir deka- 
vojenti tau už ta ka suradau.

Derviszas nieko ant to neat- /
sake, tiktai troszko matyt su- 
gryžtanti, sėdo ant arklio at
sisveikino su derviszu ir mete 
kulka priesz save.

(TOLIAUS BUS)

MUSU MOKYKLOS
BIJOSI MOKINTI

Per Daug Visokiu 
Naujenybių; Per Mažai

Tikro Mokslo
Kas atsitiko su musu mo

kyklomis ir su musu mokyto
jais? Sziandien reta kuri. mo
kykla, kolegija ar universite
tas iszdrysta tikrai mokint.

Musu kolegijų Prezidentai 
yra susirupine, bet jie bijosi 

pradėti musu vaikus mokinti. 
Jie prisipažinsta kad musu 
mokytojai sziandien ar nemo
ka, ar neiszdrysta musu vaikus 
mokinti, nes tu vaiku tėvams 
mokslas visai nerupi.

Žinoma, yra iszimcziu, dar 
vis randasi vienas, kitas mo
kyklos ar kolegijos virszinin- 
kas kuris reikalauja kad mo
kytojai mokintu ir kad moki
niai tikrai mokintusi, bet tai 
kaip paparezio žiedas, reteny
be.

Viena tokia retenybe yra 
garsi Boston Latin School, kur 
virszininkas, George L.' Mc- 
Kim, nusijuokdamas, sako: 
“Mes ežia, visai isz mados isz- 
eje, nes mes vis reikalaujame 
kad musu mokiniai sunkiai 
dirbtu, skaitytu, raszytu ir mo
kintusi.

Kai kitos mokyklos vaikus 
mokina kaip szokti, dainuoti, 
pyragus kepti, siūti, imtis, 
rungtis, futbole loszti, sprandą 
nusisukti, Boston Latin mo
kykla isz savo mokiniu reika
lavo ir sziandien reikalauja 
fezeszis metus Anglu kalbos 
(retas kuris musu augsztesniu 
mokyklų mokinys moka kaip 
net ir Angliszkai kalbėti); sze- 
szis metus Lotynu kalbos; pen
kis metus matematikos, ketu
ris metus istorijos; tris metus 
Prancūzu kalbos; du metu 
Graiku ar Vokiecziu kalbos; 
du metu bendro gamt,os moks
lo ir viena meta fizikos.

Per paskutini meta mokiniai 
gali pasirinkti viena meta 
daugiau Prancūzu, Graiku ar 
Vokiecziu kalbos, kimi jos ar 
matematikos.

Prilyginus tokizmoksla prie 
musu sziu dienu mokyklų, tai 
musu vaikai yra bemoksliai!

Ka kalbėti apie musu vaikus 
kad nei musu mokytojai nėra 
nei susipažinę su Graiku kal
ba, retas kuris galėtu nors du 
žodžiu sudėti Lotyniszkai. Jie 
negalėtu nei'pyrago pasipra- 

,szyti Prancūzu kalba geresnia
me vieszbutyje. Vietoje istori
jos sziandien musu vaikams 
yra kraunama politika.

Sziu dienu neva mokytojai 
pasitycziodami isz szitos Bos
ton Latin mokyklos, sako kad 
tenai mokytojai mokinius kaip 
kokius vergus stramužina, bet 
jie pamirszta pasakyti kad szi- 
ta mokykla daugiau mokiniu 
lanko, negu bet kuria kita vi
same Bostone. '

Sziais mokslo metais ežia 
lankosi du tukstaneziai keturi 
szimtai penkios deszimts vai
ku.

Kas metai vienas isz de
szimts vaiku būva pravarytas 
nes jis tokiam mokslui nėra 
tinkamas.

Jeigu daugiau musu mokyk
lų, kolegijų ir akademijų įsi
mestu tuos peczius, tas siuvi
mui maszinas, tas raumenims

(Tasa Ant 4 Puslapio)

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
ao. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Vai- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No.lC2— prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

KATALOGAS
. KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮHr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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(Tasa)

Tuom laik gurbas, kuriamo 
'buvo kūdikis, nuplaukė toli 
net už sodo sultono, kur vaik- 
szcziojo vienas isz augsztu ure- 
dhinku o pare'gejas plaukenti 

’ gurbą tare in sodauninka: o
— Begkie ka greieziause ir 

pagauk .ta gurbą, asz noru ’ži
not kas jame yra.

Kada sodauninkas pagavo 
gurbą ir atnesze.

Dažiuretojas sodu nusidyvi- 
jo ne mažai kada paregėjo kū
diki gurbe, o norint ka tiktai 
užgimęs, buvo labai gražus. 
Tas uredninkas buvo dažiure- 
tojum sultoniszku sodu, o no
rint buvo senei ženotas, norint 
troszko vaiku, negalėjo susi
laukt. Liepe tuojaus nesztie 
kūdiki su gurbą pas save, kada 
parėjo, in savo paezia tarė: 
Žiurekie paežiui, neturime sa
vo vaiku, sztai Dievas mums 
prisiuntė viena.

Pati ome kūdiki su džiaugs
mu ir augino kaip loena. Da 
žiūrėtojas negarsino to ir ne 
klausinėjo keno tas kūdikis. 
Mate jqg atplauko nuo palociu 
(sultono, tai ir tylėjo.

Ir meta vela sultoniene pa
gimdė antra sunu. Atsigimė 
seserys, padare ir su tuom kaip 
su pirmutiniu paleido gurbe in 
ta pati upeli ir padėjo po 
sultoniene negyva katuka. kai
po jos loena. Ant giluko kūdi
kis vela, gavosi užžiuretojui 
pas kuri ir tas augo kaip ir 
pirmutinis.

Sultonas da laibiaus užsirūs
tino ir butu pats loena ranka 
nužudęs paezia, nes ir tuom 
tarpu pasisekė vezirui atpra
šant.

Sultoniene ant galo trecziu 
kartu pagimdo duktere. Tas 
nekaltas sutvėrimas sulaukė 
to ka jos du broliai. Nedoros

Ant Gavėnios
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
pliiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

seserys. Nes ir ta mergiuke ga
vosi gilukningai pas dažiure- 
toju sodu ir drauge augo su 
savo brolais.

Vela pakiszo seserei negyva, 
žiurke tarydamos, jog tai jos 
loena.

Sultonas daižinojas apie tre- 
czia gimdima, jog negalėjo su
silaikyt ir tarė: Kaip tai! Ta 
nedora nuolatos mane tuom 
apteiks. Turiu asz svietą nuo 
tu baidyklu iszvalnyt.

Iszdave viroka smertes ir 
liepe vezirui nužudyt.
M-************************!

Asz jums šaky su kad 
Žmogus turi czigouo būda, 

Nes nuo pradžios svieto 
Turėjo nesztis isz vienos vietos 

in kita, 
Jieszkodamas sau giliuko 

• ir maisto.
Taipgi, panasziai ir sziandien, 
Jeigu negali jo surasti savo 

szalyje, 
Tai keliauna jo jieszkoti in 

kitose vietose.
Bet ar daug j u suranda 

kitur, 
Jeigu jo negali surasti savo 

salyje?
Žmogų laime, turtas ir 

pasėkimas, 
Yra kožnoje vietoje, 

Tiktai turime mokėti jais 
naudotis,

O svarbiausia, tai mokėti 
Gamtos dovanas naudingai 

sunaudoti,
Kad gamtos dovanos neimtu

mėtomos ant niek,
Bet kad žmogui atnesztu 

didžiausia' nauda;
Tas tai yra svarbiausias 

žingsnis, 
Prie žmogaus laimes. 
Žmogus savo uždarbi

Naudingai gali sunaudoti 
tada kada,

Jis jau yra susipratęs, 
O susipratimas ateina tiktai 

per apszvieta.
Bet aklas, kur tik bėgsi 

ar eisi, 
Visur toji nelaime paskui 

ji seks,
Nes neapszviestas žmogus 

nieko nesupranta, 
Kožnas gudresnis isznaudos ji 

ant kožno daigto,
Kožnas ji nuskriaus ir 

Laimes sau niekur negales 
surasti!

Randasi milijonai žmonių 
bedarbu.

Gal isz tukstanezio vienas 
randa laime, 

Bet tas ne visiems pasiseka.
Kas turi gilinki surasti 

darba,
Tas sunkiai vargstant 

uždirba skatiką, 
■Sue zed in a ir randa tada 

laime.
Aklam, ir nesuprantaneziam 

žmogui, 
Visur sunku, suurasti taja 

laime, 
O ypatingai tokiems kas

Nori lengvai padaryti pelną 
be darbo, 

Papuola in varga ir 
netenka proto.

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

Didis veziras akyse visu 
uredninku mėtosi in kojas sul

tonui prasziydamas atlaidos del 
nelaimingos sultonienes.

— Szviesiauseš pone, ta.ro 
duokle persikai bet, ji ne yra. 
teip nusidėjus idant butu 
smerte nukorota. Ar-gi ji jie to 
norėjo? Ne jei vienai teip atsi
tiko, buvo sviete tokiu atsitiki
mu. Yra tai gailus atsitikimas, 
nes ka. dabar daryt? Gali ja 
nuo saves atstumt, nes ne pri
valai atimtie gyvaste. Del jos 
bus rūpestis ne maža, jeigo nuo 
tavęs Ims atmesta.

Sultonas iszklau.se tu žodžiu 
ir pripažino vezirui tiesa ir ta.- 
re: Na, tegul-gi būna gyva! 
Dovanosi! gyvastį nes teip nu- 
koro.su, jog norės pati smer- 
ties. Tegul jei pastato grineze- 
leprie duriu meczeto su atviru 
langu visados,.tegul ja uždaro 
apvilkta, in prastus rūbus, ir 
tegul kožnas Maižulmonas ei
nantis ant maldos spjauje ant 
jos. Jeigu katras to nepadary
tu, tai pats tokia aplaikys.

Piktumui sultono paliepda
mas veziras iszpilde prisaky
ta sultono isz ko dvi netiku
sios seserys džiaugėsi. Stubele 
pastate ir ta varginga sultonie
ne uždare jame kur nuo žmo
nių buvo iszjuokta. Netrukus 
visi pradėjo jos gailėtis ir vi
saip kalbėt.

Du sultoniukai buvo laibai 
mylėti per dažiuretoju, jog sa
vo locnu nebūtu teip mylėjus, 
o tos mergaites nebutu niekam 
atidavęs ulž skalbus viso svie
to. Jo glaubetojus (alpekunas) 
savo angy tini uoso ūži tire jo, 
jog jie yra sutvertais ant dide
liu daigtu ir suprato jog tai ne
prasto gimimo. Dave jiems 
vardus vyresniam Bahmanas, 
jaunesniam Pervizas, vardus 
Persu buvusiu karalių.

Kada du kunigaiksztai pa
augo, dažiuretojas pridavė 
jiems mokytoju, idant juos 
mokintu skaityt ir raszyt ju 
sesute ir naudojo isz mokslo ir 
goraus ėmėsi, norint jaunutele, 
ne kaip jos broliai. Ne trukus 
pralenkė moksle savo brolius.

Mokinosi geografijos, ir ki
tokiu gilu mokslu ir stebuklin
gu būdu ėmėsi. Mergaite isz- 
moko puikiai graiyt ant viso
kiu instrumentu ir giedot. Ka
da jos broliai mokinosi jodyt 
ir visokios gimnastikos, tai ir 
ji neapsileido.

Doras glaubotojus didelei 
džiaugėsi matydamas savo au- SAPNORIUS
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gytiniuose tokia akva.ta visa- 
me ir nesigailėjo kaszto ant ju. 
Iki sziol gyveno karaliszkam 
name, o savo loc.no neturėjo. 
Nupirko sau tada puiku narna 
užmiestije su szmotu geros dir
vos, pieva ir giria, o kad buvo 
namas apleistas, liepe isztai- 
syti ir iszrode kaip palocelis. 
Giroje privaise visokiu žvėrių 
idant jo augytinai turėtu kuom 
laika praleist medžiojime.

Kada jau viskas buvo gata
va, dažiuretojus nusidavė pas 
sultoną ir paezia, idant ji nuo 
dinsto atluosuotu, ba jau se
natve ne velijo ilgiaus ta dins- 
ta pildyt. Sultonas loskavai ji 
a tino savo, ha jau daug metu 
jam tarnavo ir klausė ka jis 
reikalauje nuo jo už ta ilga 
dinsta?

— Szviesiauses pone, atsa
ke senelis, tiek gera deiseziu 
nuo nebaszninko jus tėvelio ap
lankiau, jog per paezeduma tu
rėsi! isz ko gyvent iki smert.

Po atsakymui dinsto parsi- 
kele in savo narna, su savo au- 
gytinais. Pati jo jau nuo kele
tą metu buvo numirus, pats pa
gyvenęs su jais apie puse metu 
apsirgo ir po trumpai ligai nu
mirė.

/ Du broliai ir sesuo Perizada, 
misilydami jog tai tikras tėvas, 
labai jo gailėjosi ir padare pui
kias laidotuves. Turtai palikti 
po nabaszninkui, telco del ju, 
jog galėjo puikiai gyvent. Du 
jaunikaieziai nesirodo ant di
delio svieto ypacz ant palociu 
sultono, kur butu priimti.

Viena diena, kada du bro
liai radosi ant medžiokles, o 
sesute viena namie likus, kokia 
tai Muzulmanka, sena, pasiro
dė ir prasze kad kuom norint 
apteiktu. Likos per nevalnin- 
kes inleista. in pakajus pas sul- 
tonaito. Paregėjus mergaite ta 
Dievobaiminga motere tarė: 
Mano motin prisiartink ir ses- 
kie szale manės, labai džiau- 
giuosiu jog gaunu kalbėt su 
Dievobaiminga motere nuo ku
rios visi turi imtie pavyzdi.

Sena davatka sėdo su didele 
pagodone. Poni, ne linkai to
kai prastai garbe, nes jeigo 
liepe, negalų prieszintis tavo 
valei. i

Liepe duotie visokiu valgiu 
ir priėmė senuke kaip didžiau- 
se svieczia. Valgė ir Sultonai- 
te o ir savo vieszne ragino val
gydamos kalbėjo apie szventus 
dalykus. Klause senukes, ant 
galo, ar jei patinka tas namas? 
Kada palove. Sultonaite, sene 
atsiliepe: Jeigo ne užpiktai pa
nele ant manės už teisybe kur 
tau pasakysiu tai įpripažintum 
jog butu tikrai.

— Mano brangi motinėlė, 
tarė Parizada, pasakykie, es
mių gatava klausyti© ka tik 
pasakysi.

Pone, tarė davatka, pirmuti
niu yra daigtu “Kalbantis 
Pauksztis; ’ ’ yra tai navatnas 
pauksztis, vadinasi bulbuli e ža
ras; tuom nava.tnas, jog su
traukė visus pa.uksziczius isz 
apylinkes su kuriais drauge 
gieda. Antru daigtu yra “Ge
dantis Medis”, kurio kožnas 
lapelis stebuklinga baisa isz- 
duoda. Trecziu daigtu yra 
“Geltonas Vanduo,” kurio la- 
szas inleistas iii koki suda (pa
rengta sode pasidaugina, labai 
ir kėlėsi augsztyn kaip stulpas 
auksinis.

— Ach, mano brangi mo
tin! Paszauke Sultonaite, asz 
tavęs niekados neužmirsziu už 
ta rodą. Negirdėjau iki sziol 
idant ant svieto rastųsi toki

daig’tai; o jeigu žinai, kur tie 
daigtai randasi, tai praszau ta
vęs idant pasakytai!

Gera davatka, tikdama ant 
jos noro, tarė: Butau netikus, 
idant apie tai nepasakytau. 
Tie daigtai randasi vienoj vie
toj ant rubežiaus tos vieszpa- 
tystos szalies Indiju.

Tas kuris keliaus, turi va- 
žuot per dvideszimts dienu, o 
dvideszimta diena tegul klau
sinėje kur yra “pauksztis kal
bantis”, “medis giedantis” ir 
‘ ‘ gelt on as vanduo ’ ’; pirmuti
nis žmžogus pas kuri nusiduos, 
papasakos jam viską.

Pasakius davatka tuos žo
džius stojo ir atsisveikinus su 
Sultonaite, iszejo.

Parizadanpie nieką nemisli- 
jo kaip tiktai apie paukszti 
kalbanti, medi giedanti ir apie 
geltona vandeni, ir isz to net 
rūpinosi nemažai. Mislijo, kaip 
gaut ir kaip bus gražu jeigo 
tuos daigsut aplaikys.

Kada teip buvo užsimislijus, 
sugryžo jos broliai isz med
žiokles. Kaip tiktai inejo in pa- 
kaju, suprato, jog ju sesute tu
ri koki tai rūpesti, ba. ne gal
vos nepakėlė kaip jie inejo.

— Mano sesut, tare in ja 
Bahmanas, kas tau kenke? Ar 
tau kas tokis negeras atsitiko ? 
Pasakykie mums, o mudu pasi
rūpi nsinr’ta viską iszpildyt.

Parizada da mislijo pasirė
mus, pakele in juos akis ir ve
la nuleido. Sesut meilinga, pa
sakykie kas už priežastis nu
liūdimo, žinai jog esame gata
vi viską del tavęs padaryt.

— Niekas mane nesurupi- 
no ir esmu sveika, tarė Pariza
da. Buvo ežia davatka ir pasa
kė man, jog netoli Indiju rube
žiaus randasi pauksztis kal
bantis, medis giedantis ir gel
tonas vanduo. Ar-gi tai nebutu 
gražu, idant pas mus. tie daig
tai rastųsi ir tada asz busiu 
linksma, kada ta turėsiu, duo
kite man dabar rodą kas in fe
nais keliaus ir ta viską parga
bens?

— Meilinga sesute, tarė 
Bahmanas, žinai gerai jog ma- 
žiauses tavo rūpestis dalypsto 
ir mus! Tavo noras yra. drau
ge ir musu noru, stengsimos 
kiek galėdami tuos daigtus 
gaut. Asz pirmutinis keliausiu 
in tenai, nevilkinsu ir rytojaus 
sulaukės keliausu.

— Ne broli, paszauke Per
vizas asz keliausu, ba tu esi 
vyresnis ir podraugai galva 
namu, o asz keliausu ir ta vis
ką pargabensu. Bahmanas ap
siėmė pats keliaut, ir pradėjo 
rengtis in kelione iszsiklausi- 
nejas pirma apie tai, ka davat
ka pasakojo.

Ant rytojaus sėdo ant arklio 
Bahmanas, o Pervizas ir Pari
zada atsisveikino su aszaromis 
velydami laimingos keliones. 
Nes kada atsisveikinę jo tarė 
sesuo. Ach, broli, mano szirdis 
prijauezia, jog gali tau. kokis 
negilukis atsitikti, kaip tai at
sitinka kelionėje. Kažin ar ta
ve kada regesu ? Ne jokio, mel
džiu tavos. Tuszczeju tu daig
iu, tu man esi szimta kart mei
lesnis, ne kaip tas viskas!

— Mano sesute, atsake 
Bahmanas linksmai isz tos se
sutes baimes, jau kad kart isz- 
sirengiau tai ir keliausiu, o tu 
'neprivalai atkalbinet. Apie at
sitikimus kuriuos man primi
nei tai kaip kam paskirta, o 
jeigo ketintu nelaime patikt, 
tai tos niekur neiszsisaugosu. 
O kad apie mano kelione žino
tumėt ar gerai man pasiveda,

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.
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tada palieku szita tai peili.
Tai pasakęs Bahmanas, isz- 

sieme peili ir duodamas ji se
serį tarė:

— Imkie ji kaip kada isz 
makszteles, o jeigu bus czyistas 
kaip dabar, bus tai ženklu jog 
esmių gyvas, nes jeigo stovės 
ant jo rasa kraujo, žinosi jog 
pražuvau ir tada melskis už 
mano duszia.

Jaunikaitis atsisveikinęs su 
sesute ir broliu, iszjojo ant pui
kaus arklio gerai apsisaugines 
ir visame apžiūrėtas. Leidosi 
tiesiog, parvažiavo karalysta 
Persu, o dvideszimta diena, ke
liones paregėjo pavieszkeliu, 
seni labai baisu ant pažiūros, 
kuris sėdėjo po medžiu netoli 
budos, in kurie slėpėsi laike 
lietaus ir kitokiu negeru, oru.

Blakstienai balti kaip • snie
gas, o ir toki jau plaukai, u&uai 
ir barzda. Nagai kojų ir ranku 
buvo labai ilgi, ant galvos pla
ti kepure, kaip saulessaugis, o 
.rubai isz tosziu medžio, susi
kūprinęs sėdėjo prie vieszke- 
lio ir meldėsi.

Tas geras senis buvo tai der- 
viszas, kuris nuo svieto- atsi
skyręs, paėmė svetiszkas rasz- 
kažes ir del to teip baisiai 'isz
rode.

Bahmanas, kuris nuo patids 
ryto akyvai temyjo, ar ka ne
patiks ant kelio, idant jo pa
klaust galėtu in kur kelaut rei
kė, susillaike paregėjus dervi- 
sza, nusėdo nuo arklio ir pra
dėjo klaust apie insakyma Pa- 
rizados. Laikydamas arklį už 
kamanų prisiartino ir pasvei
kinės tarp:

— Geras teve, tegul tave 
Dievas ka nuo ilgia,use už lai
ko ir tuom apteikė ko tiktgi 
trokszti.

Derviszas atsake ant pa
sveikinimo, nes teip navatnai 
jog negalėjo jaunikaitis su
prast. Suprato, jog per ilgi 
ūsai kurie ant lupu užslinke, o 
ne norėdamas toliaus leistis, 
nepasiklause gerai, iszsieme 
žirklaites, o pririszes arkli prie 
medžio tare in seni. Geras der- 
viszai, noretau su tavim valan
da pakalbėt, nes tavo ūsai yra 
perszkadoje ir negalų nieką 
suprast ka kalbi. Pavelyk man 
juosius nukirptie, o ir blakstie- 
nus ka, tavo akis užtemo jog esi 
panaszus in meszka.

Nesiprieszino derviszas no
rams jaunikaiezio ir davėsi ta 
padaryt, o kada pszvarino se
ni, tas suvis jaunesniu iszrode 
dabar esi žmogum, o pirma ne 
buvo galima tavęs pažint.

Ant tu žodžiu senis nusijuo
kė ir tare in jaunikaiti, Pone, 
norint esi nepažins tarnas, szir- 
dingai tau dekavoju ir gatavas 
esmių viską del tavęs padaryt! 
Asz suprantu jog tu ne del ko 
kito nulipai nuo arklio, tiktai 
idant ko norint paklaust, kal
bėk o asz bandysu kaip galėda
mas del tavęs.

— Geras derviszai, atsake 
f,

Bahmanas, kelauju isz tolimos 
žemes ir jieszkau paukszezio 
kalbanczio, medžio giedanezio, 
ir geltono vandenio. Asz esrpu 
tvirtu, tie trys.daigtai ežia kul
toje apylinkino randasi, nes 
nežinau gerai kokioj vietoje. 
Jeigo tada žinai, praszau tavęs 

idant pasakytum kelia, kad ne 
klaidžiotau.

Kada jaunikaitis tai kalbėjo, 
senis ant veido pradėjo mainy
tis, ir ant galo padare veidą 
rustu ir vietoje duot atsakymu, 
nutilo. Geras teve, dadave jau
nikaitis, ne žiūrėdamas ant ta 
kaip rodois gerai mane supra
tai. Pasakykie-gi, ar žinai ko 
asz tavęs klausiu, ba nenoru 
gaiszuot, o jeigo ne pasakysi, 
tai toliaus gal rasiu kita, kuris 
man kelia pa,rodis.

Derviszas ant galo prakalbė
jo: Pone kelia kurio klausi ži
nau gerai, nes meile kuria pa^ 
ėmiau del tavęs padaryto nuo
pelno del manes, tai nežinau, 
ar pasakyt ar ne.

— Kas gali kenkt ir del ko 
ne nori pasakyt?

Asz tau pasakysiu. Nelaime 
ant kurios pasiduodi, didesne 
ne kaip tu gali suprast! Dauge
lis jau ponu pražuvo, kurie bu
vo teip kaip ir tu drąsus, jojo 
pro ežia ir klausė apie ta pati 
ka ir tu norint juos draudžiau 
ir meldžiau idant grysztu atga
lės, nenorėjo man tikėt, turė
jau parodyt kele idant atsikra
tyt nuo j u ir sakau tau teisybe 
jog ne maeziau nei vieno su- 
grysztanczio. Jeigu-gi tau mie
las gyvastis, tai klausykie mai
nės ir toliaus nekelauk!

Ne bailus jaunikaitis laikėsi 
prie savo, ir tarė: Tikiu jog ta
vo rodą yra tikra ir dekavoju 
už ja. Nes tegul stojasi kas nor 
asz nuo savo geismo- neatsto
siu. Jeigo ant manės kas už
klups, tai turiu gera ginklą ir 
sakau tau, jog kožna prieszi- 
ninka ingalesu.

— O jeigu tie kurie ant ta
vęs užpuls nebus matomi (ba 
ju daug) kaip tu apginsi?

— Paantrino ta pati, jog 
mane niekas ne sulaikys, joki 
tavo perdestinejimai manės 
nuo to ne atves. Jeigo žinai 
kelia, apie kuri klausiu, mel
džiu tavos da karta idant man 
prodytai ir ilgiaus neatkalbi- 
netai tos loskos.

Mato derviszas jog nieką ne 
v*eiks su Bahmanu ir jog stip- 
rai laikosi prie savo, nieką ne
galėjo padaryt, indejo ranka 
in krepsziuka ir iszemes kulke
le, tarė: O kad manes neklau- 
saj. ir nori naudot in iszganin- 
gos rodos, imkie-gi ta kulkele, 
o kada sesi ant arklio, mesk 
priesz save ir jokie paskui net 
priesz kaina kur ji susilaikys. 
Kada sustos, nulipkie nuo ark
lio ir pastatykie ji uždejas va
deles ant kaklo, jis,stovės ant 
vietos laukdamas pakolei ne- 
sugryszi. Eidamas ant kalno,
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Žinios Vietines
— Seredoj (pripuola Szv. 

Patriko, nėra pasninko, o Tau
tiszka Vardine: Varuna. Ir ta 
diena: 1946 m., Tautu Sahjųn- 
gos Posėdis atsidaro.

—- Patricija, mylima; duk
rele pons. Pranu Gormu, nuo • 
538 W. Centre uly., turėjo ope
racija in Pottsville ligonbute- 
je. Patricija yra nare Mahanoy 
City High Mokyklos, ir visi 
studentai isz josios kliasos ve
lia greito pasisveikimo.

— Musu sena skaitytoja, 
ponia Pranciszka Skamaro- 
cziene (Stemler) isz kaimelio 
Shafto, lankėsi mieste su rei
kalais ir prie tos progos atsi
lankė in “Saules” Redakcija. 
Acziu už atsilankyma.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kirilo Jeruzalieto ir Szv. Ga- 
hrielio, o Tautiszka Vardine: 
Vainis. Taipgi ta diena: 1837 
m., gimė Grover Cleveland, 
dvideszimts antras ir dvide- 
szimts ketvirtas Amerikos Pre
zidentas; 1937 m., keturi suim
tai trylika mokiniu ir keturio
lika mokintoju žuvo New Lon
done, Texas, kai mokykla su
sprogo. Mokiniai, mokytojai ir 
mokytojos jau rengėsi eiti, na
mo, kai tas susprogimas mo
kyklos atsitiko ; 1885 m., numi
rė raszytojas Petras Arminas.

— Ponas Antanas Zaibels- 
kis ir sunūs Antanas isz Sche
nectady, N. Y., motoravo in 
miestą kurie lankėsi pas pa
tinstamus, ir prie tos progos 
atlankė “Saules” Redakcija. 
— Acziu už atsilankyma.

Ponas Za'belskis taipgi da
lyvavo laidotuvėse a.a. ponios 
Katarinos Mikelionienes isz * Shenadoro Heights kuri pasi
mirė pareita Panedeli, Kovo 8 
d., ir palaidota Ketverge, Ko
vo 11-ta diena.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Juozapo, nėra pasninko, o 
Tautiszka Vardine: Prutenis. 
Menulio atmaina: Pilnatis. Ir 
ta diena: 1367 m., Lietuviai 
(Sugriovė Kryžeiviu pilis; Spli- 
tten ir Kaustaiten; 1860 m., 
gimė garsus advokatas ir pra- 
kalbininkas William Jennings 
Bryan.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Juozapo, patrono musu Lietu- 
viszkos parapijos. Pamaldos 
prasidės Ketverge, 7-ta valan
da vakare. Szvento Juozapo 
Atlaidai bus szivencziami isz- 
kilmingai ir garbingai. Vely
kine Iszpažintis bus klausoma 
Ketverge po Miszparu ir Pet
nyczioj ryte nuo 7-ta valanda.

Shenandoah, Pa. -— Senas 
gyventojas Andrejus Matliaus- 
ka,s nuo 417 W. Coal uly., kuris 
sirgo per koki tai laika, pasi
mirė pareita Utarninka po piet 
savo namuose. Atvyko isz Lie
tuvos apie szeszios s deszimts 
metu atgal in Shenadoryje.
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Velionis buvo vienas isz inkur- 
toju Kalvarijos Kalno Kapiniu 
Draugijos. Jo pati Helena mirė 
1948 m. Paliko duktęre Helena 
pati John Swenson, isz Bristol, 
ir seseri Marie Kovaliauskiute, 
mieste, taipgi keletą annku ir 
anūkes. Laidotuves invyko Pa
liečio] eio ryta deszimta valan
da ir palaidotas ant Kalvari
jos Kalno kapinėse. Graborius 
L. Czaikauskas laidojo.

Philadelphia, Pa. — Kovo 9 
diena szitahie mieste numirė 
gyventojas ir “Saules” skai
tytojas a.a. Vincas Bersztonas, 
nuo 2020 N. Fourth uly. Velio
nis sirgo nuo szirdies ligos. 
Palaidotas Subatos ryta, Kovo 
13 diena., su apiegomis in Szv. 
Audrojo ba.žnyczioje, 9:30 va
landa, ir palaidotas in Vetera
nu kapinėse. Amžina atilsi!

— Vice-Prezidentas laik- 
raszczio 11 Evening Bul 1 et in ’ ’, 
William L. McLean, Jr., 58 
metu amžiaus staiga susirgo 
pareita Utarninka, Kovo 9-ta 
diena o ant rytojaus, Seredoje, 
numirė in Lankėliau ligon'bu- 
teje, nuo smegeninio krauja- 
pludio. Velionis gyveno 
Wynnewood, Buvo Episkopą- 
las. Paliko paezia, su n u, duk
terį ir broli.

Coaldale, Pa. — Musu sena 
skaitytoja, Ponia Ona Laigo- 
niene nuo 121 W. Phillips uly., 
kuri nesveikavo jau nuo Sau
sio 26 diena, ir gydosi in Coal
dale ligonbuteje, numirė Vasa
rio 22 diena.. Velione gimė 
Lietuvoje, atvyko in Coaldale 
apie penkios deszimts metu at
gal. Josios vyras mirė*1943 
metuose. Paliko dvi dukterys: 
panele Adele, kuri yra mokin
toja del Coaldale High School, 
ir D. J. Priceine, isz New Jer
sey; sunu, Daktara Albert Lai- 
gon, mieste, ir anuka Cinday 
Price; tris brolius ir trys sese
rys Lietuvoje. Laidotuves in
vyko Vasario 25 diena, su 
Szv. Misziomis in Szvento Jo
no bažnyczioje ir palaidota in 
parapijos kapinėse. Grabo
rius Donald J. Griffiths laido
jo. “Amžina atilsi!” 
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SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir 
. . . MALDA . . . 

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

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

I «

NAUJAS ŽODIS
ANGLU KALBOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ii bet kuri darba nuveikti. Ki
tas tokis žodis yra “Automo- 
ton” ar automatiszkas, tai 
reiszkia “pats veikia.”

Szitas Profesorius Weiner, 
pradėjęs darba ant tokiu ma- 
szinu, visus perspėja: “Maszi- 
nines smegenys gali duoti 
mums matematika, skaitliavi- 
ma kad ir pati mokslą. Bet 
žmogui daugiau reikalinga. 
Mes turime lavintis ir tobulin
tis. Jei ne tai kraustykimes 
nuo szio svieto ir savo vietas 
maszincms užleiskime. ’ ’ ■

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojarąs 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule“ 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.“

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,“ mes galėtume “Sau
le“ leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

MUSU MOKYKLOS
BIJOSI MOKINTI

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

gimnazijas, pamirsztu futbole, 
beisbole, basketbole, duotu 
sakti szokio, sporto mokiniams 
ir nusipirktu daugiau mokslo 
knygų, tai visiems butu ge
riau. Bet, aiszkus dalykas, bai
siai daug musu neva-mokyto- 
ju turėtu eiti in fabriką dirbti, 
nes jiems tada musu mokyklo
se nebutu vietos, nes jie patys 
nieko kaslink mokslo nemoka. 
Gal isz ju butu geras sziauczius 
ar pusėtinas kriauezius.

Szitoje mokykloje vaikus 
mokina visko kito, kaip ir ki
tose, bet visa tai ne per mokslo 
dienos laika ar tvarka. Visa tai
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yra mokinama, kai mokslo die
na yra baigta.

Viena motina atėjo pas Bos
ton Latin mokyklos virszinin- 
ka ir jam prikaisziojo, kad kai 
jos sūnūs ėjo in kita vietine 
mokykla, jis gaudavo po szim- 
ta už savo mokslą, o dabar 
ežia jie tik pusiau tiek gauna. 
Jis tai motinai maloniai . atsa
ke: “Klausyk, Ponia, jeigu ta
vo sūnelis pas mus užsitarnaus 
septynios deszimts, tai par- 
pulk ant keliu ir dekavok Po
nui Dievui už toki gabu ir mo
kinta sūneli.”

Ir in szita mokykla tėvai vi
sai jokio biznio neturi, negali 
kisztis. Czia nėra jokios PTA 
organizacijos, tevu-mokytoju 
draugijos. . Czia tėvai nei vie
nam mokytojui nepasakys 
kaip jo vaika mokinti. Jeigu 
nepatinka, tai mamyte gali sa
vo sziesiaplauki sūneli kur ki
tur leisti in mokykla. Ir kas 
stebėtina, kad per tiek metu 
nei viena motina, nei vienas tė
vas savo vaiko isz szitos mo
kyklos neiszeme. Anaiptol, ke
li tėvai net ir in teismą krei
pėsi priversti mokytojus ju 
vaikus priimti atgal kai jie 
buvo isz tos mokyklos iszmes- 
ti.

Czia kiekvienas mokinys tu
ri mokintis Lotynu, Graiku ir 
Prancūzu kalbos. Ir nei tėvas 
nei motina negali insikiszti ar 
pasiskusti kad jo vaikui per 
sunku. Jeigu nepatinka, ke
liauk sau sveikas! Tau czia ne 
vieta!

Garsus mokslinczius, Ispa
nas, kuris savo dienas užbaigė 
Katalikiszkame kliosztoriuje, 
Ispanijoje, raszydamas del szi- 
tes mokyklos trijų szimtu metu 
sukakti, pastebėjo:

“Nežiūrint visu revoliucijų, 
vainu, sukilimu ir visokio biz
nio ir pramones, per kuri laika 
beveik visi Amerikiecziai nie
ko nepaiso, nieko daugiau ne
žinojo kaip tik savo bizni ir 
pramone, Bostono Latin mo
kykla palaike mokslo, kultūros 
ir tikro gyvenimo nors žarijas 
ir iki sziandienai parodo kiek
vienam mokiniui tikra kelia in 
mokslą, ar tai butu in Kunigo, 
Daktaro, Advokato ar kurio 
kito mokslinczio luomą.

Jeigu reiketu dar geresnio 
priparodinimo kad szitokia 
mokykla yra geresne už visas 
kitas musu sziu dienu mokyk
las, tai tik atsiminkime kad 
daugiau kaip asztuonios de
szimts penktas nuoszimtis szi- 
tu mokiniu kas metai stoja in 
Yale ar Harvard universitetus. 
O szitiedu Amerikos universi
tetai neturi sau lygiu ne tik 
Amerikoje, bet ir ant viso svie
to.

Tukstancziai tėvu kas metai 
reikalauja, stengiasi net ir per 
politika savo vaikus inraszyti 
in szita mokykla, bet tik tinka
miausi ir gabiausi yra priima
mi. Tankiai pasitaiko kad ku
ris mokinys yra labai atsižy
mėjęs savo mokykloje, gavės 
augszcziausius mokslo garbes 
laipsnius, bet neranda vietos 
szitoje mokykloje. Czia ne jo 
kalte, bet jo mokyklos ir jo 
mokytoju, nes jis nebuvo 
mokslo mokinamas, bet viso
keriopo lavinimo, kaip benas, 
szokis, muzika, drama, loszi- 
mas ir panasziai. Jis gal už
augs ir bus poniutis, džentel- 
monas, bet ne mokslinczius.

Prezidentai musu universi
tetu ir akademijų, kaip Har
vard, Yale, Annapolis ir West 
Point jau keli metai kaip per

spėja ir dabar staeziai grasina, 
kad jie visiszkai nepriims mu
su mokiniu isz augsztesniuju 
mokyklų, bet reikalaus kad jie 
nors viena meta pasimokintu 
in prisirengimo “Prep” mo
kyklas. Jie sako kad musu mo
kiniai sziandien nėra tinkami 
stoti in tuos universitetus ar in 
tas akademijas.

Profesoriai ir mokytojai vi
sa tai labai gerai žino, bet jie 
neiszdrysta prasižioti, nes 
sziandien musu mamytes per 
daug kiszasi in musu mokyk
las ir mokyklas ir mokytojus 
stramužina.

Butkuviene iszkepe pyraga 
ir per loterija uždirbo kelis de- 
setkus doleriu del PTA, Tevu- 
Mokytoju Draugijos, tai kuris 
mokytojas ar mokytoja isz- 
drystu ka skersai Butkuvienei 
pasakyti? Vieszos mokyklos 
pirmininkas ar parapijines mo
kyklos klebonas greieziau vi
sus mokytojus ar mokytojas 
pravarytu, “sakti” duotu, ne
gu Pone Butkuviene inžeistu!

Tol, kol mamytes, poniutes, 
kūmutes, Butkuvienės ir Sut
kuvienės kiszis in mokslo rei
kalus, tol nebus mokslo musu 
mokyklose. Tokios mamytes 
gali iszkepti pyragaiezius, pa-

gaminti deszras, surengti 
“Kard P arti“, “Bunco Parti” 
sukelti vakarienes, pietus, va

karuszkas, bet tegu pasilieka 
kuknioje szia pus mokyklos 
duriu. Ten ne joms vieta!
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Mylimas Gyvulėlis

Albert Kuchta, septynios 
deszimts dvieju metu am
žiaus buezierys, dabar daži- 
nojo kas bosas jo namuose. 
Jis, del baiku, nusipirko szi
ta keturiu menesiu liava, 
liūtą ir laike ji savo buezer- 
neje, kur tas liavas buvo 
kaip katinėlis. Bet kai jis ji 
parsivedė namo? tai baikos 
prasidėjo. Szitas laukinis 

šus baldus iszvartyti, stal
tieses nuo stalu nutraukti. 
Jis Kuchto dukters panezia- 
kas sudraskė ir pati buezie- 
ri apdraskė.

Buezierys Albert Kuchta 
dabar liūdnai sako kad jis 
bus priverstas ta savo myli
ma katinėli gražinti ten isz 
kur jis ji buvo gavės/


