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Mielu noriu dunda tau jų mergaitę.
obuolį, nes jo nori. Bet tu 
neprivalai būti man tokia ne
gera, nes nepatiksi Dievuliui.

Jueė nieko neatsakė. Paėmė 
obuolį ir pradėjo valgyti. Val-

davo, kuo tik galėdama. Užtat 
ir mylėjo visos mokinės gerų

Dabar Onytė užaugo, seaai

=s
Pirmadienis, Spalių-Oetober 29 d., 1934

Antroji Dalis

SKalba yra »l«| tildysiu tautos, jos 
dos pasistatytais paminkiau

.............. .........

Eina su tamsa kariauti, 
Mokslo, šviesos gauti.

Viens! Du! Trys! ■ 
Tikrai stropus jis: 
Nors ir oras negražus, 
Į mokyklų jis pribus.

* <• L *
Viens! Du Trys! 
Šauniai žengia jis — 
Kely elgiasi gražiai, 
Mokinys tai — nežinai t

Viens! Du! Trys!
Kelia kojų jis,
Jau mokykla, štai,
Čia tai jo namai ...

Vicns! Du! Viens! Dul 
Čia tai jam smagu!
Viens! Du! Viens! Dul 
Čia jo daug draugų...
Jonas Pladis. (“K.”.),

-......... .......... . ■ —w
Sv. Augustinas « 

Ir Vaikelis
Šv. Augustinas, tas pamal

dusis vyskupas ir šviesusis- 
Bažnyčios Tėvas, vaikščiojo 
Vienų dienų jūros krantu gal
vodamas apie Šventųjų Dvasių 
ir pamatė ant kranto sėdintį 
valkelį, kuris sėmė iš jūros 
vandenį ir pilstė į duobelę. Šv,

1 Augustinas priėjo prie vaike
lio ir paklausė, kų jis daro ir 
kam vandenį semia ir į duobe
lę pilsto. Vaikelis atsakė:

— Aš noriu jūrų į šių du o-, 
blę išpilti.

Nusišypsojo Šv. Augustinai 
ir sako: j

— Kaip tu gali tai padary
ti: visų šitų tolumų ir gilumų 
išsemti ir supilti į šitų mažų . 
duobelę! Vaikas tada atsilie
pė:

— Lengviau yra jūrų į duo-

Dvasios paslaptį išrišti.
Šv. Augustinas nustebo to

kiu atsakymu ir kada at~ 
□rodo iš nusistebėjimo, vaikelio

Tuomet jis suprato, kad Die
vas per savo angelų jį pamo-

nepersimainė: visiems gera, 
visiems, kuo įmanydama, pa
deda, nelaimėje neapleidžia j kino. Puolęs ant kelių pagar- 

gydama žiūrėjo į mielų, švel-jsavo draugių — ji tikriausia (bino Dievų Tėvų, Sūnų ir 
nų Uršulės veidelį. ; jų j? bičiulė. M. K. Šventųjų Dvasių. J.
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Grafas Jonas D’Eckers- 

dorff, vengras, buvęs Trevi- 
rio gubernatoriumi, kun. Bal- 
binui, jėzuitui, išdėstė savo 
priežastį. 4

“Keliaudavau Anglijoje h* 
Škotijoje, kaip yra paprotys 
turtingųjų vengrų jaunuolių. 
Buvau jaunas ir be tikėjimo. 
Atsitiktinai atvykau į Glas- 
gow tų dienų, kai kun. Ogil- 
vie, jėzuitų, viešoje aikštėje 
pakorė už tikėjimo skleidimų 
Škotijoje. Negaliu jums iš
aiškinti, kaip ramiai ir nesi
bijodamas jis žengė prie sa
vo mirties. ^Atsisveikinęs su 
katalikais, kurie buvo arti pa
ruoštos estrados, prieš mirtį 
išsitraukė savo rožančių ir 
sviedė į žmonių tarpų. Tas

įnirtimu, kad turėjau jiems 
sugrųžinti tų relikvijų.

♦‘Tuo laiku apie tikėjimų 
nė mųstyti nemųsčiau. Keis
ta, kad nuo tos dienas neat
gavau ramybės. Tasai rožan
čius, tartum, man širdį būtų 
sužeidęs. Sųžinė buvo su 
drumsta, jaučiau nuolatai pa
sikartojantį klausimų: — ko
dėl to kankinio rožančius Į 
mane atsimušė, o ne į kurį 
kitų asmenį.

“Daug metų apsėstas tokių 
ir panašių minčių iki kol sų
žinė mane galutinai nugalėjo 
ir aš įšsižadėjęs kalvinizmo 
perėjau į katalikų tikėjimų. 
Mano atsivertimo priežastis 
taigi ne kas kita, kaip kanki
nio rožančius. Ak kad galė-

. , čiau dabar gauti tų rožančių, 
rožančius kaip tik man patai-1 nemainyJiau ttnt jokio t„. 
kė į krutinę. Jį sugriebiau; į0 jeįgu būtų galimybės jį 
viena ranka. Katalikai tačiau! įsigyti, jokia kaina neatrody- 
tuojau mane užpuolė su tokiu tų per aukšta”. Ant Raila

Antrasis Palaiminimas*•"' - • * •, - • ‘ r ‘ ■ - ’ ' , * V V vr‘- ‘
Palaiminti ramieji, ne i ftulė tyliai verkė, bet niekam
—” ljie paveldės iemę
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Uršulė buvo septy nerių me

tų. Gera ir švelni mergaitė. 
Kai jų kas skriausdavo, tepa
si sakydavo apie tai tiktai 
Viešpačiui Dievui. Visuomet 
skriaudėjams atleisdavo.

Uršulė eidavo į mokyklų.
• Draugės jų skriausdavo, bet 
ji niekuomet nekeršydavo. Jai 
būdavo liūdna^ kai kas juok
davos iš jos, jog dėvi negra
žus drabužėlius, arba skrybė
laitę. Tėveliai negalėjo gražiai 
jos aprėdyti, nes buvo netur
tingi. Tačiau Uršulė mėgo 
savo skrybėlę ir drabužėlius 
dėlto, kad buvo pirkti už pi
nigus, uždirbtus tėvelio, ka
rį ji labai mylėjo.

Viena mergaičių labiau už 
kitas skriausdavo Uršulę. Sy
kį sagute dūrė jai giliai norė
dama, kad Uršulė suriktų. 
Paskui sakė, kad jos tėvas 
negražus, kad jos motina šyk
šti ir kad įmeluos mokytojai 

. taip, jog ji bus nubausta. Ur-

54) nesiskudė, vien tiktai prašy
davo Dievo, kad Juzė taptų 
gera ir mandagi. O Juzė buvo 
toji mergaitė, kuri labiausiai 
Uršulės nekęsdavo.

Sykį per priešpiečius Ur
šulė išsiėmę iš krepšelio tris 
raudonus 'obuolius, kuriuos 
jai įdėjo geroji mamytė. O- 
buoliai skaniai kvepėjo. Val
gydama pyragaičius su kre
mu Juzė pamatė Uršulės obuo
lius. y

lio išpilsiu rašalų iš savo raŠa- 
lynės. Tavo mama už tai pyks,- 
bsrsis ir turės pirkti naujų 

Uršulė paėmė vienų raudo
nų obuolį ir padavė Juzei sa-' 
dama:' .

Viens! Du Trys!
Eina mokinys.
Rankoj knygas tūri,
Į šalis nežiūri...

Viens! Du! Trys! 
Gražiai žengia jis. 
Bumų nusiprausęs
Išsivalęs nagus, ausis...

/•
Viens! Du! Trys! 
Rimtai žengia jis. 
Sako, kad pipiras,
O jis — tikras vyras!

Viens! Du! Trys!
Ein mokyklon jis: 
Mažasis pilietis 
Tur būt apsišvietęs...

Viens! Du! Trys!
Juk kareivis -jis:

Paskui metė nebaigtų obuo
lį ir sušuko.

— Esu tau pikta, kaip pats 
kipšas. Atleisk man, 'Uršule, 
atleisk!

— Aš tave, Juze, myliu, — 
atsakė Uršulė, — o kad nu
metei savo obuolį duosiu tau 
pusę to, kuris man liko. Su- 
valgysime jį sykiu. Abiem bus 
daug skaniau. D. ir V.

Geroji Onytė
Onytė buvo gera, meili mer

gaitė. Mokykloje greta jos sė
dėjo neturtinga Magdutė. O- 
nytė visuomet turėjo savo dė
žutėje daug plunksnų ir kelis 
piešiukus, o Magdutė dažnai 
neturėjo kuo rašyti. Geroji

— Uršulė, jei neduosi man, Onytė maloniai skolindavo 
vieno obuolio, ant tavo sijonė- gavo draugei ko jai trūkdavo.

Draugėms kokio uždavinio 
nesupratus — Onytė kantriai 
joms aiškindavo, padėdavo 
išspręsti ir visuomet pagelbė- belę išpilti, negu Šventosios

išėjo iš mokyklos, bet visiškai . jau nematė; jis buvo dingęs.
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Taip Gerbe Savo Moti
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Vienų dienų Fridrikas, Prū
sų. karalius, parvykęs namo, 
paskambino darų varpelį. Nie
kam neatsiliepus, jis atidarė 
duris ir, įėjęs į kambarį pauos
tė kėdėje miegantį savo tarnų. 
Priėjęs artyn norėjo pažadinti, 

staiga pamatė laiškų, ky
šantį iš jo kišenės. Smalsu
mas privertė karalių išimti 
jo laiškų ir perskaityti. Tai 
buvo tarno motinos laiškas. 
Tame laiške motina dėkojo 
sūnui už atsiųstų algos dalį, 
kuria jis norėjo palengvinti 
jds sunkų gyvenimų. “Dievas 
tau atlygins už sūniškų mei
lų**, dėkojo motina.

Perskaitęs laiškų karalius 
tyliai nuėjo į savo kabinetų, 
paėmė piniginę ir sykiu su 
laišku įdėjo į tarno kišenę.
Išėjęs taip garsiai paskambi- siuos ja ir tavimi!

Viltis
šom, meldėsi:

Pranutė

— Mano Dieve, norėčiau 
pamatyti tėvelį savo širdyje.

buvo septynerių [ klebonas su vienu ponu. Taii jr savo pamatė te. , 1 ’ ■ 1 . • , 1 • • _ £ _metų. Kartų pabudo anksti, buvo ketvirtadienio rytas. P ra-! vejj kareiviškais drabužiais, i pažadėjęs nevalgyti vaisių, 
kaip paprastai. Jos tėvelis bu- nutė žaidė koridoriuje, šeimi- 
vo apsivilkęs kareiviškais dra-| ninkė buvo užsiėmus virtuvėj.
bužiais, o mamyte verkė kal
ėdama:

— O, nttno Dieve! mano
IHere!

Pranutė primerkė akie, ‘V10™8- Po
Miegodama, bet matė. 'valaadėlė. ««rirdo mamytės

Tėvelis atsistojo, mamytė 
taippat. Apsikabino viens ki
tų. Mamytė laikė suglamžytų
Hapių nosinę ir kalbėjo: įį»* ? *

— O, mano brangusis!

Paskui tėvelis norėjo atida
ryti duris. Mamytė įsikibo' į 
jį neleisdama išeiti. Jis tarė:

— Reikia jau eiti.
Paskui priėjo prie Pranu- 

tės lovelės, palengva pabučia
vo jų, manydamas, kad dar 
■uega. Pranutė suprato, kad 
tėvelis išvyksta į karų.

Po kurio laiko mokykloje 
augštesniųjų klasių mergaitės 
perstogės metu kalbėjo apie 
didelius karus, apie baisius da
lykus, apie užmuštus ir su
leistus, apie nelaimingus val
kus. Pranutė žinojo, kad jos 
tėvelis yra tenai ir kad jau 
kelinta diena nieko nerašo, 
kad mamytė nuolat laukia laiš
kanešio, o jis kiekvienų kartų 
Sako:

— Ne, poniute, šiandien nė
ra, rytoj, be abejo, bus.

Vienų dienų atėjo kunigas

no, kad tarnas greit pabudo.
— Sunkiai miegojai? —pa

klausė karalius.
Sumišęs tarnas nežinojo nei 

kaip atsiprašyti.
— Kas yra? — paklausė 

karalius. — Ko taip sumišai?
— O, valdove — teisinosi 

jaunas tarnas. — Kažkas ban
dė gadinti mano gerų vardų. 
Aš nieko nežinau apie tuos 
pinigus, kuriuos radau savo 
kišenėje, nežinau nė kaip ‘jie 
čia pakliuvo.

— Mano jaunas drauge, — 
tarė Fridrikas, — dažnai Die
vas padaro mums didelių da
lykų net miegant. Nusiųsk 
tuos pinigus savo motinai, pa
sveikink jų nuo manęs ir pa
sakyk, kad aš visada rūpin-

Ž.

Mamytė greitai išėjo iš savo 
kambario ir uždarė salaonėlio 
duris. Pranutė klausėsi prie 
durų, bet nieko* negirdėjo —

valandėlės išgirdo mamytės 
riksmų:

— Ak!
Ir daugiau nieko. Pranutė 

atidarė duris. Žiūri — ma- 
, mytė guli asloje, o kunigas 
klebonas ir tas ponas sako:

— ^Vargšė ponia!
Pranutė puolė prie mamy

tės, norėdama jų pabučiuoti, 
ir sušuko:

—- Nedarykit jai nieko pik
to.

— Mea nedarome jai nieko 
pikto, — tarė kunigas klebo
nas.

Mamytė atsipeikėjo, pagul
dė jų į lovų. Porų dienų nieko 
nekalbėjo. Paskui priglaudė 
abiem rankom Pranntės gal
vų ir tarė:

— Tėvelis nebegyvas.
Pranutė paklausė:
— At jį kuomet pamatysi

me!
— Savo širdyse.
Pranutė tada pasigyrė savo 

draugėms:

— Pamatysiu tėvelį, taip 
man mamytė sakė.

Aš LAUKIAU TAVĘS
Šiandien nemačiau aš tavęs, Kur tu buvai! 

Kur tu buvai?
Šimtai kitų žmonių meldės,

Kur tu buvai!
f klūpančius aš žiūrėjau,
Jų širdžių maldas girdėjau,

Aš laukiau tavęs.

Aš laukiau — tu neatėjai, 
Kur tu buvai?

Aš šaukiau — tu negirdėjai,

— Nepamatysi jo. r iul>^ VtnCellS LigOTtiS 
kare ir ten jį palaidojo.

Netiesa, pamatysiu. 
Pamatysi, gal būt, dan

guje

siu. Mamytė sakė, kad jį pa
matysiu savo širdyje.

Kai atėjo pirmosios Komu
nijos diena, Pranutė, kuri ži
nojo, kad tų dienų Dievas duo
da mums visa, ko tik Jo pra

— Taip, bet aš jį pamaty- nuliūdo, nes neapsakomai

o širdyje tuo metu pajuto, 
kad Viešpats Jėzus į jų žen
gė ir teikė džiaugsmų, kurio 
amžinai neužmirš.

Išvertė J. T.

Avys Ir Šuo

Pažadų išpildė.
Išgirdę tokį Vincuko pasi

elgimų, visi labai jį gyrė, o 
senas Simanas, artimas kaimy
nas, dar pasakė:

— Atminkite mano žodžiui,
— iš to vaikėzo išaugs puikus
vyras, nes jis yra geros šir-

Sykį avys ėmė rūgoti pie- kan(ru8 ir „„„ pažft.
menini, kad jis nesielgia su,
jomis taip, kaip su savo šuniu.

— Mums rodosi, — sakė 
avys, —tu elgiesi netinkamai 
ir neteisingai. Mes duodame 
vilnų, atvedame ėriukų, o tu 
duodi mums vien tik žolę, ir Vienas netikintis žmogus,

v. . kuris viešame gyvenime ūžta mes pačios turime susiras- ...
:x _____ ' : 1lnbai *5™* Vlpt<b kart*ti. O iš šunies nieko negauni, 

bet visados duodi jam skanių 
duonos kųsnelių.

Visa tai girdėjo Šuo ir avims 
atrėžė:

— Taip, teisybę tamstelės 
pasakojat. Bet pasakykit man, 
kur jūs, avys, atsidurtumėt, 
jei ne aš? Vagys jus pavogtų! 
Vilkai sudraskytų! Jei aš ne
dabočiau, jūs visados būtu
mėt pavojuje!

Avys pasitenkino tuo tei
singu šunies atsakymu ir nie
kados daugiau ne^eišmetinėjo 
piemeniui. M. K.

Be skiedros medžio nenu
kirsi.

Be tinklo nesugausi, be gink
lo nenušausi.

Pirmadienis, Spalių 29,1934

Reikėjo nors valandėlę 
Užeiti į bažnytėlę,

Aš laukiau tavęs.

“Neturiu laiko,’’ — tu sakai, 
Kur tu buvai?

Ar mano meilę užmiršai! 
Kur tu buvai?

Su draugais ilgai prabuvai, 
Ateit pas mane užmiršai,

Aš laukiau tavęs

Vincelis sunkiai susirgo. Vi
sokie vaisiai jam buvo už
drausti valgyti. ^Vincelis labai

11

mėgdavo vaisius, o čia ir ge-
: roji tetulė, kuri netoli gyvena, 
lig tyčia atsiuntė jam gražiau
sių obuolių ir slyvų.

Tėveliams iš nannj išėjus, 
broliukas atnešė ir padavė 
yincukui vaisių. Ligonis pa
ėmė keletu obuolių, slyvų ir 
jau rengės valgyti, bet atsi
minė, kad savo motinai buvo

dėjimus išpildo.

Kame Jos Lai
mė?

rado namie senų motinų ra
miai kalbančių rožančių.

— Motute, — užsipuolė jis, 
— mesk tų rąžančių šalin. Kų 
jis tau padės?

Rimtai ir meiliai pažvelgė 
motina į savo rūstųjį sūnų ir 
tarė:

Sūnau, jei aš tai padary
čiau, kųgi tu man galėtum 
duoti jo vietoje?

Išgirdęs sūnus tai tarė:
— Motute, tu vargše, o vis 

dėlto tu tokia laiminga. Mel- 
lskis. Aš nežinau nieko, kų 
tau galėčiau duoti rožančiaus 
vietoje. J. D.

Keturis penkdalis suvarto
jamos kavos duoda Brazilija.
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Mūsų Broliukams Ir Sesutėms

(Lietuvos vaikų laiškas lie
tuviams vaikams užjūriuose.)

Su jūsų tėveliais 
jūs toli gyvenat 
ir meilės žodeliais 
Lietuvę vis menat: 
čia jūsų seneliai 
visi dar gyvena, 
jų bočių kapeliai 
čia tūni nuo seno; 
čia jūsų broliukai, 
čia jūsų sesutės — 
jie rašo mažiukai 
jums šitas eilutes, 
visų jų širdužės, 
jums meilės negaili...
Šio krašto gamtužės 
ir išvaizda daili.
Čia nėra triukšmingo 
dirbtuvių ūžimo, 
bot yra laimingo 
daug širdžiai troškimo: 
gali pasvajoti 
ramiai prie paukštelių, 
saldžiai pamiegoti 
ant šieno gėlelių; 
gali čia upelėj 
puikiai paplaukyti, 
sėdėti kalvelėj, 
kur toli matyti, 
gali čia sau laime . 
tikra pakvėpuoti, 
kiekviename kaime

► A

Oftktkas Ir Vil
kas

Atsiskyrusį nuo būrio ožiu
kų pasitiko vilkas. Ožiukas 
pamatė nebepabėgsiųs, atsi
grįžo į vilkų ir tarė;

— Aš žinau, ponuli, jog ne- 
beištrūksiu: vis vien, tamsta 
mane suėsi. O kadangi man 
neilgai beliko gyventi šioje 
ašarų pakalnėje, tad meldžiu 
pavelyk man pirm mirsiant 
pasilinksmint... Gal padūduo
tum, o aš tuo tarpu pašok
čiau....

Vilkui patiko sumanymas 
pusilinkamiati pirm pietau
siant: pasiėmė vamzdelį ir 
pradĄo jin pūsti, o ožiukas 
šokinėjo priešais jį. Netolie- 
sie daboję bandų šunys, išgir
dę vamzdžio garsus, atbėgo 
pažiūrėt kas darosi. Kaip tik 
jie išvydo vilkų — tuoj pava
rė tų nenaudėlį šalin. Vilkas 
bėgdamas šalin, atsisuko į 
ožiukų ir pasakė:

— Taip man ir reikia! Ma

no amatas ožiukus piauti, o

galės čia jos duoti.
Ir daug kas čia traukia 
Širdelę ir protų, 
lyg motina laukia 
pirkia samanota...
Broliukai, sesutės, 
iš 'tolimo krašto —

■ kas jūsų bus jutęs 
tų grožį iš rašto, 
drauge su tėveliais 
pas mus atvažiuokit — 
kvapaisiais žiedeliais 
ramiai pakvėpuoti!
Aplankę gimtinę 
savųjų senelių, 
meiliai apkabinę 
daug jūsų brolelių, 
su jais pakalbėkit — 
kų jaučiat, ko siekiat: 
nebus, patikėkit, 
čia jums ko paniekint!...
Kai grįšit laimingi 
už jūrų marelių, 
visi tenetingi 
paimti žemelių 
iš savo tėvynės, 
iš savo krašto: 
saujelę smiltynės 
u» žodžius šio fašto; 
jautriau dar primins jums 
jūs Juostų „Lietuvę, 
kuriojė viešėti 
malonu taip buvo!

J. Vitkauksas

S«nsH» Ir Gil
tinė

Žilas senelis, prisirinkęs 
miške žagarų naštų ir užsidė
jęs ant pečių, nešėsi namo. Ne
šėsi, nešesi, pailso, pavargo 
— nebegali toliau eiti. Pasi
dėjo naštų, atsisėdo, susigrau
dino ir dejuoja:

— Ak, tu Dieve mano, Die
ve! Nebeturiu sveikatos: akys 
temsta, kojoa dreba, rankas 
geba, dirbti nieko negaliu: 
verčiau imčiau ir numirčiau... 
Oi, tu giltine, giltinėle — kur 
tu pasidėjai manęs nepapio 
vusi?

Giltinė tik strakt ir čia — 
ranka* pasiraičiusi, dalgį nu- 
Fitvėrusi ir klausia:

-* Ar tu mane šaukei?
— Aš, aš, giltinėle, šau

kiau... Bet šaukiau ne piauti, 
tiktai šitų naštelę man paneš
ti, — drebančių iš baimės bal
su tesinosi ‘senelis. “T." A\\.

ti pūčiau vamzdį, kad tave 
pašokinus! Todėl nieko ir ne- 
nelaimėjau. , OHTEMNATJONAL CARTOON OO,

Buvo Tik An 
giles Gabalėlis
Gyveno graži ir nekalta 

mergaitė. Tėvas jų labai my
lėjo ir nuolat saugojo, kad 
niekas nesugadintų jos sielos 
grožio.

Deja, duktė pradėjo drau
gauti su viena tuščia mergai
te. Pastebėjęs tai tėvas įs
pėjo:

— Mano brangiausias vai
keli, nedraugauk su* ta mer
gaite !

— Tiesa, tėveli, aš žinau, 
kad ji nėra tokia gera, kaip 
kad turėtų būti, tačiau aš jau 
ne vaikas — moku rūpintis sa
vimi. Jokio pavojaus nebijau!

Tėvas, nieko į tai neatsa
kęs, paėmė iš židinio anglies 
gabalėlį ir duodamas jai tarė:

— Paimk jį. Tai nepa
kenks, nes nedega.

Mergaitė paėmė anglies ga- 
l>alėlį ir, štai, jos baltos ran
kutės pajuodo, nors labai rū
pestingai gabalėlį laikė. Susi
tepė ir suknelė.

— įAnglis. sutepė man ran
kas ir drabužį. Kam tėvelis 

jman jį davei ?^ ‘
5 .— Aš norėjau-parodyti tau, 
kaip yra pavojinga liestis prie
blogo asmens.. Nes, nors ka- •
žin kaip saugosies, vistiek ga
li netekti savo sielos tyrumo.

Duktė tai suprato ir jos • * *
draugija su ana mergaite iš- 
įro. Sesuo Dolorosa.

Rusų valdžioje gyvena 140'/ t ‘ /įvairių tautų.
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Atsidavimas 
Dievo Valiai

Iš vienos Indijos ligoniaės 
viena sesuo vienuolė, štai, 
rašo apie vienų savo vienuio- 
lyno sergančių ligonę.

“Jau bus pustrečių metų, 
kaip serga ši mažutė seselė, 
kuri yra kilusi iš pačios Indi
jos. Jos veidas tarytum būtų 
dvylikos metų mergaites. Pro 
akutes spindi jos tyra is 
nekalta siela. Žiūrint į gelto
nų, kūdikiškųjį veidelį, tarsi, 
gera ant širdies pasidaro., 
Nors kartais jos skausmai ne
pakenčiami, bet iki šiol iš jos 
lūpų aš dar nesu girdėjusi nei 
mažiausio nusiskundimo.

Kartų, kada skausmai jų 
baisiai kankino, aš jai sakiau:

— Nų, kų tu darytum, se
sele, jeigu pats Dievas tavęs 
paklaustų, ar tu nori pasveik
ti, ar ne?

Truputėlį pamųsčius, ji kū
dikiškuoju paprastumu atsa
kė:

— Aš sakyčiau: daryk, Die
ve, kaip tau patinka.

Ir aš manau, kąd tie žmo
nės, kurie gali sakyti: “.da
ryk, Dieve, kaip tau patin
ka, ištikrųjų yra šventi”, —• 
baigė savo laiškų toji sesutė.

Įd. K.
-—-—- m

Iš priežasties karo, Pran
cūzijoje 800,000 vaikų paliko 
našlaičiais. ; •> ;

Japonų viešpatijos 
yra virš 4000 salų.
—............ M .
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JUMIS, JEI PATINKAPILYPO PLEPALAI
Tik ką parsiritau iš mokyk- Jonukas, parėjęs 

los ir atsiminiau, kad aš dar los atsisėdo valg 
esu jums, draugužiai, skolim sėdi ir nevalgo, 
gas plepalų maišą. Tat, greit Motina: — Kod< 
kepurę švilpt po kėde ir imu Joneli! 
pyškint plepalus. " ’ Jonukas: — Kad

O kad jūs pamatytumėt, duodat, 
kaip gražiai saulutė leidžiasi. Motina: — Ka 
Ar aš- girdžiu, kad kas nors šaukštas ant stalo 

iš jūs nori klaust, ar aš einu Jonukas: — S 
į kokią farmerių mokyklą, nes j užimtas; matai, 8 
ką tik parėjau, o jau saulė
leidžiasi. Ne, mielužiai, mane 
šiandien mokytoja pasiliko 
“aftr-škool”. Tai jau žinai, 
žodis ne savo laiku ir tuojau 
man bausmė. Kurgi teisybė?

Nežinau ką pas jus daro, 
kaip pasilieka studentukas tu- 
pėt ir žiopsot, kaip dženito- 
rius koridorius šluoja. Mūsų 
mokykloj nieko neduoda veikt, 
tik sėdėk ir spėk už katros 
ausies mama griebs, kai pa- 

( reisi namo.
> Kaip pamato pareinantį tuo 
( vėlu laiku iš mokyklos, tai vi

si mano kaimynai pribėga prie
> langų ir pirštais šaudo. Mat, 
r kaip kankinį kaimynai priima.

Užtat ir pasakė vienas išmin- 
. eiua, kad “pranašas savo sa

lyje niekinamas”.

Dar laimė, kad mano “Mur-1 
aa” man ištikimas. Ale ką, 
durnas gyvuliukas, nesupran
ta. Jis nei pirštais nebado.
Pasitiks mane šuniuką ir mu
du viens kitą lenktyn i uodam i 
parbėgame.

Dažnai smakrą parėmęs 
* mąstau, kodėl mokytoja vis 

kabinasi prie manęs. Juk aš 
laiku -ateinu į mokyklą, savo 
batus kas rytą ištepu taukąis, 
plaukus visados sušukuoju, 
kame, o kame bėda?

Tik vakar dinktelėjo man į 
galvą atsakymas į tą klausi
mą, kai aš srėbiau kopūstus.
Štai kame bėda, — aš dar nė 
sykį neatnešiau mokytojai o- 
buolį. Mano draugas “Mur- 

- fis” atneša kas rytą po obuo
lį, užtat jam ir nereik lyg 
penkių dantis galąst.

Kaip jfls draugužiai darote f 
Ar reikia atnešti tyžerkai o- 
buolį ir savo laisvę išsipirkti?
Tai ne tas vienas dalykas, 
kuris man nepatinka. Ką čia 
aš galiu padaryt? Jaunatvė 
mane sulaiko nuo didelių žy
gių. Bet kad tik senatvė manęs 
visai rtenntupdytų...

Pilypas t.s kanapių.

Ūkininkas Ir 
• SŪnŪS '

Ūkininkas gulėjo mirtina
me patale. Norėdamas pasa
kyti savo sūnaras labai svar
bią paslaptį, jis . pasišaukė 
juos pas save ir tarė:

— Mano vaikeliai Jau ar
tinasi mano mirtis... Prieš 
mirsiant turiu pasakyti jums, 
kad musą darže, kur auga vy
nuogės, yra užkastas turtas.
Kaskit ir rasit tą turtą.

Kai tėvas numirė, sūnūs pa
sėmė spatus ir pradėjo ieškoti 
užkastojo turto. Kasė, po ke
lis sykius išvartydami žemę, 
bet turto nerado. Tačiau vė
liau, vynmedžiai, augdami ge
rai išvartytoje žemėje, išau

gino tokius vaisius, kokių dar 
niekas nebuvo matęs. Parda-1 vaikščioja.

vę tuos vaisius, vaikai susi
krovė didelį turtą. M. K.

GAL SUNKU TIKĖT, BET TIKRA, KAD
1x9 + 2-11

12x9 + 3 ~ lfrl 
123x9 +4 ~ 1111 

1234x9 + 5 11111
. 12345x9 + 6 » I11I11

123456x9 + 7 = ltlllll 
1234567 x 9 + 8 * 11111111 

12345678x9 + 9 » 111111111 
123456789x9 + 10- 1111111111
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