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Ketvirtasis Palaiminimas Calasanctius
troMunXM^e.‘‘SM>« Prikaltas prie kryžiaus, 
pasotinti. (Mato 5, e.) — q kas jį prikalė prie kry- 1

Antonė bažnyčioje matyda- žiausl . i
vo seną poną, ilga, žila barz- — Neteisingi žmonės, 
da. Tas ponas buvo Robertas ' _ Ką reiškia neteisingi j 
Verintambois. Jis gyveno na- žmonės! '
melyje ant kalno. — Neteisingi yra tie, kurie

Vieną gražią, giedrią dieną nieko neduoda Viešpačiui Die- j 
Antonė su tėvuku nuėjo jį ap- vui, arba kurie neduoda varg- 
lankyti. Sveikindamasis ponas šams, nes vargšą širdyje gy- 
Robertas tarė Antonės tėvui: vena Dievas.
- Atleisk, pone, kad taip _ o jeigu duotą vyną, ar 

priimu, tačiau turėjau čia pa- vjg tiek pat, kaip kad duotą jį 
dėti statines vyno- r vargšams!

Ir Antonė nustebusi pama- — Taip. ' 
te salionėlyje keturias stati- — 0 kaip duodame pinigą 
nes vyno. Dvi buvo padėfbs vardams, ar vis tiA. kaip 1 ad 
po dešinei, o dvi po kairei, ša- duotume juos Viešpačiui Die- 
lia seną klavikordų. vui! ‘ r

Antonės tėvas paklausė Ro- Taip. 
berto Verintambois: - 0 kaip Venntambois ga-
- Ar pono rūsyje nebėra lės daoti 8av0 ^paeini

statinėms vietos! Dievui!
- Teisybę sakant, - atsa- ~ Auksinėje kunigo kler

kė Verintambois, — rūsys jau na taureie*

beveik be stogo. Vėjas jame Ar V iešpats Dievas pri- 
padarė didelių skylių. Lietus vyną!
hyjo ant mano statinių. Bijo- Taip. 

jau, kad vynas nesugestą, to- Antonė pasiryžo būti teisin- 
dėl padėjau jas saHone. Ne- ga ir duoti Viešpačiui ir varg- 
turiu užtektinai pinigą rūsio šams, ką tiktai galės. Bet tuo 
stogui pataisyti. tarpu ji neturėjo nei vyno, nei

Tuomet Antonės tėvas pa- pinigą. Turėjo tik dėžutę šo- 
klausė Verintambois: koladinią saldainių, kuriuos

— Ar neparduotam, tamsta, neseniai buvo gavusi, 

man tas keturias statinei vy- — Jei aš Viešpačiui Dievui 
no! Man jos būtų labai pra- duosiu saldainių, Jis ją neval- 
vartu. - gys. Nežinau, kaip čia reikėtų

— Negaliu, — atsakė Verln- padaryti, bet jei duosiu juos 
tambois, — parduoti tamstai Mykolui, jis suvalgys ir bus 
visą keturių, bet tiktai tris, v‘s tiek pat. 

nes ketvirtoji paskirta atlygi- ' Mykolas buvo senas, aklas 
nimui Viešpačiui Dievui. elgėta, kuris sėdėdavo saulė- 

Išėjus iš Verintambois, An- kaity su savo bičiuliu šunim, 
tone paklausė tėvo: «, Antonė padavė jam saldainius

— Dėlko Verintambois nori sakydama: 

duoti Viešpačiui Dievui stati- r — Inde tai, Mykolai, ir duok 
nę vyno, kaip atlyginimą. Už Viešpačiui Dievui, Kurį turi 
ką jis moka Viešpačiui Die- savo širdyje.

Mykolas paėmė dėžutę, su- 
— Moka už tai, ką jam valgė saldainius ir nevisai ge- 

\ M-Špnts davė. rai suprato, ką Antonė sakė.
— D ką jam Viešpats davė! bet Viešpats Dievas tai labai 
— Davė jam tris statines gerai suprato. - 

vyno ir žadėjo dangą. Antonė nuėjus į savo fcam-
— Kuomet Viešpats Dievas | barėlį taip kalbėjo: 

žadėjo jam dangą! . __ Kad nebūčiau neteisin-

— Tuomet, kai Jėzus mirė ga, turiu duoti vargšams tai,

ko jie nori, o neturi, gi aš tu
riu. Visuomet yra tokią, ku
rie ko nors neturi. Jaunas laikraštininkas klū- 

Pažvelgusi į Viešpatį Dievą’pojo prie Sv. Tėvo, Pijaus X, 
prie kryžiaus ties savo lovele, f koją.

matė, kad Jėzus nieko netu-; — Parodyk man savo plunk-
rėjo. Ji troško Jam ką nors gnę, rašytojau, — meiliu bal- 
duoti, nes jautė, kad Jis *1-18U tarė Sv. Tėvas, 
ko ir troško, bet nežinojo, i
kaip tai padaryti Paėmė į pažvelgęs ; pa
rankas kryžių, ėmė žiūrėti į Pieži* maloniu P*4*™
skausmingą Viešpaties Jėzaus plunksną. (

veidą ir iš jos akučių ant kry- Paėmęs plunksną, pal&imt- 
žiaus nuriedėjo ašara. 0 Vieš- nęs ir grąžindamas, Sv. Tėvas 
pats Jėzus, Kuris visuomet 'tarė:
trokMa, priėmč ų jo. aiar». _
Pagalvojo., kad alkanas, pa- kilne9njSa plaiuntinybS8 „
bučiavo kryžių. Ir tuo me4l4itnJUnlnko

to ,i jautėsi kaip dangiškoj laimina
puotoj, kurios negabius ne. pinntaMnai ,ai.
apeakyb. F. J. .r Z T. krikwionių tathĮ k„.

. dus. Aš džiaugiuosi galėda-
- Priežodžiai mas suteikti Dieviškosios pa-
Arklys ir keturiomis kojo- laimes kataliku laikraštininko 

mis suklumpa. ' » plunksnai.

Ateik privalgęs ir svečiuo- Mokiniai, kuris iš jūsų no- 
ae gausi. rūtų būti laikraštininku, rašy-

Atsargu gėdos nedaro. toju! Jei tikrai norite, dabar
Atatiko kirvis kotą. laikas pradėt. Rašykite, pra-
Aš iam kaina nvliau. iis tmkitės. .

Juk kiekvieną pupą prieš 
vartosiant lupa. .4. V.
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Didžiausias Gudrias 
doms Nugalėti

Prieš kelis metus London’e 
gyveno žmogus, kuris buvo 
labai nusistatęs prieš tikėji
mą. Jis visuomet tyčiojosi iš 
katalikų tikėjimo. Kartų, ta
čiau, kai katalikiškas mokslas 
virto kalbų ir paniekos daly
ku, pastebėta, jog jisai ramiai 
užsilaikė. Užklaustas, kame 
priežastis, jisai papasakojo ši
tokį atsitikimų.

— Jūs stebitės, — sakė ji
sai, — jei aš daugiau nepri
tariu jūsų kalboms ir nieki
nimui katalikų tikėjimo. Sy
kį aš rašiau savo kambaryje. 
Paskui turėjau reikalo išeit į 
kitų kambarį, paimti kitų raš
tų. Man išėjus, mano tarnaitė, 
kuri buvo katalikė, įėjo į pir
mąjį mano kambarį, nes pa
barškinus ir niekam neatsilie
piant jinai manė, kad aš bu-

Atėjo šaltas ruduo. Lapai 
nukrito, žolės nuvyto. Dangus 
apsiniaukė. Tik vėjas ūžia, 
blaško ir laužo medžių sakas. 
Buvo naktis. Tamsu visur. O 
miške dar tamsiau.

Tokiu 'tad metu per miškų 
ėjo keleivis. Ėjo ir paklydo.

Miške stovėjo trobelė. Toje 
trobelėje gyveno miško sar
gas. Visa jo šeimyna sėdėjo 
už stalo ir vakarieniavo. Pir
kioje šilta ir šviesu. Šviesos 
spinduliai prasimuša pro lan
gus ir nyksta miško tamsumo
je. Keleivis, šviesų pamatęs, 
labai nudžiugo. Per krūmus, 
kelmus ir šaknis l)ėgo prie 
šviesos. Sušalęs, permirkęs, 
išalkęs ir nuvargęs bėgo prie 
trobos. Pribėgo ir beldžiasi:

— Susimylėkite, gerieji žmo. 
nėši priimkite mane. Vietos 
nakvynei duokite. Aš sušalęs, 
nuvargęs ir išalkęs. Toliau 
eiti nebegaliu.

Ir gerieji žmonės atidarė 
duris, įsileido į vidų keleivį, 
jį prie ugnies pasodino, vie
tos nakvynei davė.

Kaip gerai ir smagiai tas 
keleivis jautėsi! M. K.

Yra įstaigų, kurios mokina 
švilpti, ypač pagelbėjimui prie 
pataisymo kalbos.

vau kur tai išėjęs. Ant staliu
ko aš buvau palikęs pinigų. 
Sugrįžęs pro durų plyšį pama
čiau, kad ji pastebėjo pinigus. 
Sakau, lauksiu ir žiūrėsiu, kų 
jinai darys. Pamačiusi žvil
gančius ant staliuko pinigus, 
ji motė iš rankų, kų turėjo, ir 
priėjo prie jų. Ištiesė rankų 
į pinigus ir susyk stabtelėjo. 
Dešine ranka darydama kry
žiaus ženklų, garsiai tarė:

— Kryžiaus ženklas tebūna 
tarpe manęs ir mano pono 
pinigų!

Paskui apsisuko ir tekina 
išbėgo iš kambario.

Dabar aš esu tikras, kad 
katalikų tikėjimo pratybos nė
ra -tuščios. Pagundos metu 
pasirodo labai galingos ir Die
vui malonios.

Išvertė J. A. I).

Varlė Gydytoja
Sykį varlė išėjo iš balos ir 

pasiskelbė visam pasauliui e- 
santi mokyta daktarė, kuri ga
linti gydyti visokias ligas. Mi
nioje klausančiųjų varlės pa
gyrų stovėjo lapė, kuri pa
kraipė galvų, nusišypsojo ir 
tarė:

— Girdi, ponia daktare! 
Pasakyk man, kftip gi tamsta 
gali išgydyti kitus, jei pati 
esi raiša, kuprota, o visa ta
vo oda rauplėta ir raukšlėta?

Uydvtoja, pagydyk pati sa
ve.

KAS YRA MARCIPANAS?

Marcipanas turi savo isto- 
jų ir, kas įdomiau, savo filį- 
logijų. Tas skanėsis, kaip ir 
daugelis kitų, yra kilęs iš 
rytų. Iš ten jis perėjo į Bi
zantiją ir paskui į Veneciją. 
Čia jis gavo savo darbatin; 
pavadinimų, Gudrūs Venėčl- 
jos pirkliai išmoko gaminti 
tųvjcepsilį *r» sektųsi par
duoti, pavadino jį “Šventojo 
Morkaus duona’’ arba lotyniš
kai “panismarci“. Štai tas
panismarci virto dabartiniu * »
marcipanu. Iš Venecijos Šven
tojo Morkaus duona persikėlė 
į Hnnaos miestus, kur iš šian
die marcipanuoja. Ar Vitk.

Daug sykių skaitėte, arba 
girdėjote, apie didvyrius. Žo
dis didvyris, reiškia žmogus 
kuo nors labai pasižymėjęs 
savo tėvynės ar žmonių labui. 
Klausimas, ar visi galime tap
ti didvyriais?

Ne iš karto žmogus tampa 
didvyriu. Sekantis pavyzdys 
parodys, kad ne garbės 'troški
mas, nei augštų vietų ieškoji
mas padaro žmogų didvyriu.

Vienas jaunuolis mokyklo
je buvo už visus linksmiausias 
ir visų mylimiausias. Delko 
visi jį gerbė ir mylėjo ? Dėl to, 
kad jisai niekad nepamiršo 
trijų dalykų, kurie visuomet 
jį linksmino. Pirmas, jisai vi
sados prisiminė Dievų. Mylė
jo Dievų ir visados stengėsi 
Jani patikti. Antras, jo tėvai 
jam rūpėjo, nes jis suprato, 
kad dera jam būti klusniu. Jo 
tėveliai tikrai turėjo džiaug
smo iš sūnaus, o jisai taippat 
turėjo džiaugsmo iš priežas
ties meilės tėvams. Trečias, 
jam rūpėjo mokykla. Suprato 
jis, kad mokykla jį mokina' 
taippat ir kaip Dievą gerrau 
pažinti ir žmonėms ateityj1 
daugiausiai pasidarbuoti.

Kadangi tas jaunuolis dide
lės svarbos pridavė tiems 
trims dalykams ir juos laikė, 
kaipo savo gyvenimo rodyklę, 
dėl to ir jautėsi visados link i 
smas, o visi žmonės už tai jį 
gerbė ir mylėjo.

Supraskite, vaikučiai, gerai, 
kad Dievas jums davė tėvus, 
kurie leidžia jus į mokslių o j 
mokykla jus ruošia gyvenimui.' 
Geras pažinimas ir pilnas į- • 
vertinimas tų dalykų padaryk 
ir jus didvyriais.

Baltrų Jonelis. j

neregys ir vilkutis
' w ' • t ' * t

Kitų syk; gyveno neregys. | 
Jis turėjo taip išlavintų daftl-Į 
lytėjimo pajautimų, kad, paė
męs į rankas bile kokį gyvū
nų, visados pasakydavo kas 
jis toks yra. Sykį padumta jam 
vilkutis ir paklausta, kas tai 
per sutvėrimas. Neregys pa
laikė jį valandėlę ir paskuiv
tarė:

— Negaliu tikrai pasakyti, 
ar tai vilkutis, ar laputis, bet 
žinau, kad jam nebus galima 
patikėti avidės, kuomet jis už
augs.

Pinnd., Lapkr. 12, 1934

Valdas
Kartų susivaidijo tarp sa

vęs žmogaus kūno dalys.
— Kam čia mes kitiems 

dirbsim! — tarė rankos. — 
Kam reikia, tas tegu sau dir
ba.

— O kam mes kūnų nešio- 
sim! — tarė kojos. • — Tegu 
pats vaikščioja.

— O mes kam žiūrėsim! — 
tarė akys. — žiūrėkite patys.

— O kam mes klausysimi 
— šaukė ausys. — Klausyki
te patys.

— O aš kas per kvailys! — 
atsiliepė pilvas. — Šeršiu aš 
jus visus! Maitinkitės patys! 
Žinokitės! Reikia man čia 
jūs!...

Ir kįlo maištas: rankos ne
norėjo dirbti, kojos nešioti, 
akys žiūrėti, ausys klausyti, 
pilvas maitinti. Ir kas iš to 
išėjo? Visus kūnas sunyko. 
Pagalios visas sudribo, nei 
pasijudinti negalėjo.

Tada atsiliepė protas:
— Gana, jau gana, meskite 

barnius į šal;. Matote, kad 
viens be kito negalit gyventi.

Susiprato kūno dalys. Erne 
viena po Intos dirbti ir kūnas 
atsigavęs*.

• ' » .A ,» •'
Patarlė: Galva visų žmogų 

vedžioja.

Vėjas ft* Saulė
Tarp saulės ir vėjo kįlo gin

čas, kuris jų yra galingesnis. 
Besiginčijant pamatė keliu 
einantį žmogų. Saulė tarė:

— Aš matau tinkamų būdų 
mūsų giučui išrišti. Kuris mū
sų priversime keleivį nusiim
ti žiponų, tas 'būsime galin
gesnis. Tamsta pradėk!

Saulė pasislėpė už debesų, 
o vėjas, kiek tik pajėgdamas, 
pūtė į keleivį, kad nupūtus 
nHO jo žiponų. Juo labiau vė
jas pūtė, tuo labiau keleivis 
siautėsi ir laikė žiponų. Paga
lios vėjas .turėjo paliauti pū
tęs. Tuomet saulė išlindo iš 
už debesų pilnoje savo skais
tybėje ir pradėjo Šildyti. Ke
leivis turėjo nusiimti žiponų, 
nes jam pasidarė labai Šilta.

Malonumas sėkmingiau vei
kia, negu žiaurumas.

Vargsta kaip žirnis prie 
kelio.

Pirštu dešūros neiškepsl.
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^SKmO'M UUUM> dabar auakyui. -f W
Buvo karšta diena, IštroS- — šviesybe, kuo aš čia kal

kes ėriukas nubėgo j upeli ai- .tas! — maldavo ėriukas, 
sigerti. Žiūri, kad ir vilkas' — Tylėk, varle! Klausyk ką 
čia sukinėjasi. Pamatęs erių- j aš sakau! — nusibodo man ta
ki}, vilkas padrykt prie jo ir ( vęs klausyti. Pagaliau nė laiko 
jau aplinkui suka — praryti | aš neturiu su'tavim dabar ^ne
nori. Bet, norėdamas pasiro- keti apie tas kaltybes. Jau ir 
dyti teisingu, taip jam tarė: tuo esi kaitas, kad aš noriu 

Kaip tu išdrįsai, ne-
prauslatai-ni, savo murzinu Tai l“8ak«8 vilkas- 
snukiu drumsti čia man vau- « friuk* > da",is ir n“iBci® 
denį? Tokiam bjaurybei ašva- P"'1""8 i
lt} padaryti turiu. Patarlė: Kieno galia, to-fcr

— Tik nepyk be reikalo, ;''alia> kieno valia- ir tie“-
šviesybe. Prieš smerkdamas f KVitJiiiŲt

išklausyk mane: nuo tavęs,
šviesybe, mane šimtas žing- AR ŽINAI, KAD:
snių skyrė, ir todėl nieku bu-1
du aš negalėjau sudrumsti tau Amerikos tauras (buivolas) 
vandens; juo labiau, kad aš irj'ra ‘lipiausias ir geriausiai 
pavandeniu nuo tavęs šviesy- žinomas naguotas gyvulys. 3^ 
be, stovėjau... niau laisvai ganėsi po Vo-

— Vadinas, aš meluoju! Tn kan-1 Amerikos lygumas. Bet 
čia mano melaginsi, biaury- ka’ juadėta tiesti geležinkeliai, 
be!... Be to, atsimenu, tu, vy- daug .i’! darbininkai
ruti, užpernai čia man į akis išplovė maistui. Šiomis dieno- 
išdrjsai šokti, ėmei mane io- nas turime tiktai <lu pulkuą 
joti, išplūdai: to, vyruti, a? toki’> Vienas pulkas,
tau nedovanosiu. i skaičiuje apie 300, savos veis-

— Ką šneki, šviesybe —'teunb APie 200 W
man dar neminėtų, — sako' ; Amerikos parkuose. Taukai 
jam ėriukas. vaikus dažniausiai veda gegu-

— Tad brolis tavo buvo tas iės, birželio ir liepos mėne-
akiplėša.' ' _ s«uw. Kai vaikai sulauktą

— Brolių aš neturiu, - vėl ^Pb uin metų, skaitosi ira-
teisifiasi ėriukas. brend?- Amerikos tauras kas
/-Tad brolėnas, ar <Wdė, ir, 1‘>ava8ar* S,'riaRi ,r tol ateifaa 

žodžiu Rakant, k« norą R jo- rad'1"’ v?l »’ladkai -Pdnai 

sų giminės. lės .patys,' jtįai, auka" '■

šunes, jūsų piemenys, jūs visi' Profesorius von Friseb, vo- 
man pikta linkit ir; kur galė- j kietis fiziologas, tikrina, kad 
darni, visada kėnkiat: už "jų! žuvys gali užuosti.

Rytą atsikėlęs pamačiau 
baitas sodo medžius ir laukus. 
-Maniau, kad tai šalna. Pasi
rodo gi — pirmas naujos žie
mos sniegas.

— Sveika, bičiule žiema! 
pasveikinau, nors širdyje jai 
gera nelinkėjau. Sveikinčiau 
širdingai, bet kam šelmė veda
si su savimi jaunikį — šaltį ? 
Ar tai viena nedrįsta žingsnio 
žengti, ar neramu jai vienai!

Kas ją žino; man tai, tiesa,

ėiu. Jaučiu negerai darąs ne
kęsdamas jo, bet kitaip, kaip 
sau norite, negaliu, negaliu...

Ak bandžiau su juo susitai
kyti. Sakiau geruoju gyven-. * , t v
sini, bet... veltui kalbėti! — 
mudviem taikiai negyventi!

fttai delko aš tave, žiema, 
šaltai sveikinu. Štai dėl to ne
mandagiai priimu tavo pa
siuntinį. — sniegą.

Tačiau graži tu man, žieuiu- 
tė! Nūnai bevaikščiodamas ge
rai įsižiūrėjau į tavo veidą ir 
darbus.

Žmonės sako, tavo veidas 
esąs rūstus, netgi,žiaurus. Ual 
ir turi jie tiesos, bet nedaug. 
Kartais matau tavo veidą bai-, 
šiai susiraukusį, pykčio su
raižytą, tuomet tu, lig šimtme- 
tė boba, visus plūsti, keiki, vi
sus užsipuoli ir, tyliai pasaky
siu, net spiaudaisi. Tuomet i 
tau niekas nepatinka, niekas 
negera. O kad tu žinotum, 
kaip tuomet ir aš tavęs neken-i 
čiu!... Ir pasakysiu tiesą tau 
akyse: tu tuomet esi šlykšti... 
Nepyk ant manės, ką j akis tat 
pasakiau. Kas visa neslėpda
mas pasako, tas draugas.

Bet kas ginčys, jog tu šian
dien negraži! Akys negail 
laisvai į tavo veidą žiūrėti, 
tiek jame grožio ir linksmy- 
Itės spindulių. Tikrai, žemė 
turi būti tau dėkinga, kad /.} 
nuo nevalaus rudens paliuosa- 
vai. Štai, sušalusius laukus ir 
išklampotą pievą apdengei 
baltais rūbais

() ve miskas, rodos, gaisro 
liepsnose pleška, tačiau ste
buklai! — nei viena šakutė 
nenyksta.

Tikra burtininkė esi! Kas 
su tavim susilygins! _

J. Vingius.
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Liežuvis žmogų pakaria ir 
paleidžia.

Skęstąs ir už britvos grie 
biasi.

Piktumu meilės neįgysi.
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Devyngalvis Sena Pasaka , raminančiai kaip ir pradžioj.
„ , ,»••• Salė tyg išmirus... Visų akysGyveno devym broliai ir Viena raotenM bnvo girdė-; įsmeigtm . piani^ ViBų

. Broliai išeidavo , dar- joai, kad tulaa atsiskyrėlis krutinėg gustojo _ jog gaudo 

b,, sesuo likdavo namie pietų miške turi po sniegu žemuo-' mažiaū8j pianigto virptelSji- 

gių. Vyresnių jai dukteriai j-

sakė nueiti į miškų ir pames-,

ti tų uogų. ' baltas mėnulis išplaukė pilna
Kai duktė pasakė atsisky-i Mdesio daln(L Daina ,yg ir

rėliui motinos įsakymų, tasai' 
tarė:

Kartų sesuo iškepė pietum 
bandučių. Susirišo devynias 
bandutes į skepetų ir neša 
broliams. Kada jau gerų galų 
ji paėjo, užklupo jų devyngal
vis smakas (žaltys). Mergaitė 
bėgt, žaltys vytis. Matydama, 
kad nuo devyngalvio neišbėgs, 
dribt vienų bandutę žalčiui. 
Tik čiupt tų bandutę viena žal
čio galva ir graužia. Suėdus 
žaltys ir vėl vejasi. Ji išmetė 
kitų bandutę. Pagriebus kita 
žalčio galva tik čiakšt, čiakšt, 
bandutę. Nurijo ir vėl vejasi. 
Mergaitė ir trečių bandutę žal
čiui išmetė. Zatys ėdė ir vis 
vijosi. Mergaitė bėgo ir mėtė 
jas iki neišmetė paskutinę. 
Mergaitė jau netari kų mesti, 
ir nežino kų daryti.

Štai, pakelyje medis — mer
gaitė į jį sliuogia. Pribėga 
žaltys ir ima visom devyniom 
galvom medį graužti. Mergai
tė mato, kad jau neišsigelbės. 
Žiūri, ant sakos tupi gegutė. 
Prašo gegutės, kad lėktų pas 
brolius ir pasakytų jiems jos 
nelaimę. Pagailo gegutei mer
gaitės: nulėkė pas jos brolius 
ir kukuoja:

“Devyni broleliai, kuku! 
seselė medyje, kuku! devyn
galvis graužia medį, kuku!..

Suprato broliai, kad seselei I jr tautoms. Keikia šluoti snie- 
nelaimė. Pagriebė kirvius ir kad palesinus alkanus
bėgt. Laiku broliai atbėgo. De
vyngalvis baigė jau medį 
granšti. Dar valandėlę medis 
butų virtęs ir po mergaitei

Žaltys, metęs graužt medi, 
šoko ant brolių. Broliai gi 
kiekvienas nukirto žalčiui po
galvų. Pasiėmę broliai seau- Publika, rodos, kvėpuoti nūs

tę parsivedė namo. A. A.

Japonijoj būdavo, jei šuo 
naktį suloja, tai jo savininkas 
yra suareštuojamas ir nutei
siamas dirbti paskirtų laikų 
kaimynams, kurių poilsis ga
lėjo būti trukdomas.

Jung. Amerikos Valstybėse 
kasmet praleidžiama virš 
1500,000,000 saldainiams ir 
Saltakošei.

, 1790 m, New York miestas 

turėjo tik 49,401 gyventojų.

girios ošimas, lyg gegutės de
jonė, lyg jaunos krutinės ais- 

— Meldžiamoji, pirmiausiai’^
nukask man tenai tiek sniego, 
kad galėčiau palesinti pauk
štelius.

Atsiduso. Vėl trenkė perkū
nas. Sušniokštė audra, sus
taugė bangos, kirto į uolų ir 

- Man nerūpi paukšteUai apgiverkūgiog baltomig puto. 
atsakė ji, — aš noriu gan- mjg nu4kg gaivalingais verpe-

ti žemuogių.
Atsiskyrėlis liepė jai eiti 

namo be uogų.
Tuomet moteriškė pasiuntė 

puodukrų su tuo pačiu įsaky
mu. Atsiskyrėlis ir tai liepė 
nukasti sniegų, kad palesinus 
alkanus paukštelius.

Nieko nemųstydama, merge
lė paėmė šluotų ir ėmė šluoti 
į šalis sniegą.

Ji visai užmiršo apie žemuo
ges ir vis mąstė apie alkanus 
paukštelius. Bet staiga iš po 
sniego pasirodė žemuogės ir 
mergelė galėjo pasiimti jų, 
kiek tik norėjo.

Nė vienas girdi sakant, kad 
Kalno pamokslas esąs kietas 
ir tekalbąs apie atsižadėjimų, 
bet po juo yra žemaogių, va
dinas, galų gale, tiktai jo pa
mokymai teduoda tikros pa
galbos šio gyvenimo painia
voje atskiriems žmonėms

paukštelius, o tik tuomet pa
sirodys žemuogės!

SAULEILEIDŽtANTIES
Uždanga pakilo. 
Salėj triukšmas nurimo.

tojo.

* Pro šonines scenos dureles 
išėjo gražus, tiesus, plaukus 
aukštyn susišukavęs jaunuo
lis. Kukliai nusilenkė publi
kai ir nuėjo prie piano.

Salėj tylu... Visi laukia lyg 
išganymo... Pažiūrėjo progra- 
tnon, pavartė gaidas ir, pasi
taisęs kėdę, plonais pirštais 
užgavo klavišas.

Suskambėjo akordai... Iš ’ jūsų. 
pradžių taip tyliai, tylučiai, 
tartum toli, toli kur pasigir
do ilgesio daina. Po trūputį 
garsyn, garsyn... ir vėl taip

Suūžė akordai... Daina lyg

tais.
Taip, pavakare apsimųstęs 

gulėjo muzikas ir, iš medžio 
lapų šlamėjimo, jis girdėjo 
akordus ir dabar girdi, — pa
sipila delnų plojimas. Meta 
jam po kojų gėles, bet jisai 
tik svajoja...

TO PLEPALAI
Dabar, vaikučiai, kai esate 

perskaitę kitas šio laikraštė
lio skiltis, imkite šiuos mano 
plepalus ir skaitykite.

Anų dienų daviau kakta 
šienų. Maniau sau, kaip čia 
man -susipažinus su savo skai
tytojais. Gerai atmenate, kai 
aš pernai kūsinan jus, kad ra 
šytumėt man laiškelius. Ir kų 
gi f Tik du tegavau. Vienų iš 
Scranton, kurio rašytoja bai
siai mane išjuokė. (Žinot, ji 
mane pavadino “Pilypu iš ka
pinių), o kitas laiškas buvo 
iŠ WoTcester’io. Tas buvo pui
kus laiškelis. Mat, studentu
kas mane pagyrė. Taigi, kaip 
sakiau, nežinau, kaip man pri
eit prie jūsų. Visaip pakaušį 
triniau, ir galvojau, kas čia 
man daryti?

'Aš mėgstu daug plepėt, bet 
taippai daug sužinau ir nuo 
kitų išsiklausinėja. Per vasa
rą aš šnipinėjau ir padariau 
labai gerų Štoką. Dalykas ta 
me

Mokytoja: Kvailiai gali
duoti klausimų, į kuriuos kal- 

Keliaujant man per įvai- į kurie išminčiai negali atsaky-
rias lietuvių kolonijas, žmonės ti.
nuteikė daug vardų mažųjų Į Marinti: — Ar tai dėlto ne-

“Draugo” skaityojų ir žinių galėjau pereiti paskutinių kvo- 
apie juos pas save turiu il-.timų?
gų, ilgą lakštą, ant kurio su
rašyti vasdai, adresai ir žinu
tės apie beveik kiekvienų iŠ

Ną, ir štai, ką aš žadu pa 
daryti. Kadangi mėgstu laiš-

PlnieuM. talppat prtaant paketai 
aiuntIMSmo klek), reikia niųati tle- 

, a I "Draevo** esetattat,'aSitaSe-
kus skaityti, o rašyti niekad **•* M°-
nerašau, tat kas savaitę savo f

plepaluose įdėsiu du vardus Ir 
adresus raaž. “Draugo” skai
tytojų. Kai rūgite savo vardą, 
kuo greičiausiai parašykite 
man laiškelį, sykiu pasakykite, 
kas jums jūsų mažųjų “Drau
ge” patinka, o kas ne. Jeigu 
kuris po kiek laiko neatrnšys 
man laiško, aš apie jį išpyS- 
Įtinsiu viską, kų tik žinau. Ne
bijokite, aš jūs visus paž’stu.

Pirmutinis iš eilės bus Juo
zas Vazalis, 125 W. Saratoga 
St., Baltimore, Md. Oho, Juo
zuk, tau garbė yra būti pirmu
tiniam. Gi iš mergaičių, tai 
Stella Bernotis, 2238 W. 47th 
PI. Chicago. Kita mergaičių 
— Dorota Radavičiūtė, 122J5 
Union Avė., Chicago.

Na, dabar jau turime tris 
vardus ir turiu gauti tris laiš
kelius. Kaip pasiseks šisai ifta- 
no sumanymas, nežinau., Bi
jausi, kad už kelių mėnesių 
nereikėtų prašyti miesto, kad 
pastatytų man paštų. Kaip 
bus taip bus; susirietęs tupė
siu kanapėse laukdamas laiš
kanešio Švilpuko.

Pilypas iš kanapių.

JUOKIS, JEI PATINKA
— Tėveli, kuo man geriau

būti: akių ar dantų.gydytoju7
— Žinoma, dantų. Kiekvie

nas žmogus turi tiktai dvi 
akis, o dantų net 32.

— Man rodos, kad šitas po
nas yra mokytojas.

— Kodėl? -
— Atsisėsdamas jis visuo

met pirma apžiūri kėdę.

— ? Keistas dalykas, pono 
plaukai jau visai pražilo, o 
ūsai dar juodi.

— Viskas tvarkoje . Juk ma
no ūsaį dvidešrats metų jau
nesnį na galvos plaukus.
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