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Penktasis Palaiminimas

Senio Pasakos

Suvedamas, kad per

No kuris iš Dievo paeina”. Taip
smarkiai mušęs savo mylimų riu su jumis arčiau susipa kalbėdamas,
uždėjo
rankas
Jonukas buvo piktas, bet sūnelį. Tačiau pats sau kalbė žinti; su visais iš visur. Mat, ant josios akių, sukalbėjo
kartais ir geras. Supykdavo, jo:
ir
padarė
aš senas, ilgabarzdis, balta- trumpų maldelę

ji^^ta^u^SSSSo“**
(Mato a i-)-

verkė’

Brangieji d raugiūkai.

kai kas jo neklausydavo. Try

kryžiaus ženklų. Ir ji tuoj iš

nešuosi
— Nenoriu, kad mano sū galvėlis. Visuomet
pdavo kojomis; sakydavo, kad nus <taptų mušeika; nenoriu, lazdelę, mat neužtenka dvjejų
nevalgys to, kų jam duos pie nenoriu, kad būtų biaurus ir kojų. Tik nebijokite, lazda yra
tų ; žviegdavo,' kaip
paršiu nuožmus.
tik negeriems vaikams. -Aš gi

gijo-

Čia,

1

kaip

matote,

draugiukai, gilus

mano

tikėjimas

kas; ašaros byrėdavo iš akių,

Bet Jonukas nepyko ant geriems vaikams papasakoju padarė didelį
stebuklų. Jūs
SniokSčiodavo norimi ir ga#-' „TO KTeli0)
reiiaIo gražių pasakėlių. Prašau skai irgi visados, būkite gilaus ti
dav° lupti, kol pasakydavo Įnnba^ nd
tyti ir mokytis iš jų. Žinote, kėjimo.
‘taip”, vietoj “ne’
seno vilko neapgausite”.
ir draugų, kurie jį įskundė.
fi, redaktorius jau barasi
Bet Jonukas buvo ir geras: Nors lovelėje jam buvo karš
Vaikeliai, kad jūs būtumė ant manęs, kad aš
perdaug
pyktis
veikiai
praeidavo; ta ir šalta, beit sukandęs dan te matę tiek gyvenimo, kaip užimu vietos. Nei vienos ei-

tė tis tylomis kalbėjo Tam, Ku ’aš, tai nei vieno plaukelio ant lutės jis sako daugiau neduos.
velį, nors “užpakalis” dar ris buvo jo liūdnoj širdyj. O galvelės neturėtumėte. Ar jūs Gerai, tai kitų sykį
turėsiu
truputį ir skaudėdavo. Tėvas tai buvo Viešpats Dievas.
Žinote, kad aš ir saldainių kai papasakoti apie
NormandU
nušluostydavo jam noselę ir
jos kareivį. Pamatysite, kok
— Juk aš to nepadariau. kada duoduf
Jonukas, negalvodamas dau
sai jis buvo kareivis! Ale, pa
Tai baisu, kad mane nubaudė.
Dabar aš jums papasako
giau apie tai, žaisdavo su sa
barkite redaktorių, kad kitų
Kai du draugai, kurie su siu vienų įdomų nuotikį, kurį
vo pliušiniu šuneliu, kuriam
sykį man duotų daugiau vie
skaičiau prieš
šešiasdešimts
buvo jau nusukęs \vienų kojų. mušė mergaitę, prieš pirmųjų
tos.
Senis SanJys.
Komunijų priėjo išpažinties, 'metų. Tai pasaka apie tikėji
Kaikurie Jonuko draugai,
taippat ir Jonukas sykiu ėjo, mų.
kai klasėje juos mokytojai
perstogės metu priėję dran
Mūsų Viešpats Jėzus sako,
bausdavo, nebliaudavd <taip,
gai tarė jam:
kad jeigu mūsų tikėjimas bus
kaip jis, lyg erzintas žvėris.
Slenka dienos, it šešėliai, .*
— Labai negerai pasielgėm kad ir garstyčio grūdo didu
Bet dažnai tie draugai labai
Bėga, dūliu’ skubotai;
mo, mes galėsime
didelius
pykdavo ant savo mokytojų. su ta mergaite ir su tavim,
Tik svajojom... štai, ir vėliai
daiktus padaryti. Sirijos mies
Troško, kad juos mirtis ištik nes nekaltai įskundėm. Pra
Metai, yra kaip. matai.
to Cyr vyskupas Theodoret
tų, kad autobusas pervažiuo šome dovanoti. Kunigas to
'sako, kad jis pažino žmogų
Kas prabėgo jau ne tavo,
tų < troško žirklėmis nukirpti reikalavo. Bet mes bijom, kad
vardu Petras, kuris darė dide
Tik darbai tepasakys,
ausis. Nuolat savo širdyje 'dabar mus muš taip, kaip ta
lius Stebuklus. Kartų
viena
Ir mažai, gal, kas sapnavo,
jautė jiems keršto, neprisipa da tave mušė.
glamonėdavo, bučiuodavo

SLENKA DIENOS

žindami prie to; nuolat slėpė

Jonukas jiems atsakė:

norų padaryti jiems kų pikta.

<— Nepykstu ant

vargšė moterėlė, su skaudan

Kokia bus jo ateitis!...

,

i

čiomis akimis, atėjo pas tų ge

Tad, kad švinta giedri diena
0 Jonukas priešingai. Atlikęs nieko niekam apie tai nesą- rų, dievotų žmogų, kad jisai Sklaido rūkus, ūkanas;
jųjų išgydytų.
“Išgydyt ta
savo bausmę, užmiršdavo, kas.^^, Be
dar davg jiemg
Mes atverkime blakstienų
ve,” tarė jis, “kad aš pats
jam buvo paskirta ir niekam | gabalglį saldainio,
Pinkim gijas amžinas. ,
esu vargšas
nusidėjėlis! Aš
savo širdyje neugdė keršto, i
V. Silpnutis
Po penkiolikos metų Jonu- neturiu tiek tikėjimo, kad ga
Kartų Jonukas buvo be rei kas padarė piktų darbų. Ir ta gėčiau padaryti tokius stebuk

jūsų

ir

kalo nubaustas. Buvo tai Mau rė sau:
rus dalykas. Jis žaidė gatvėje
— Padariau nemalonumo
su dviem draugais. Pro Šalį
Viešpačiui Dievui, kaip ka
ėjo maža mergaitė. Draugai
daise man draugai, bet aš at
jų parvertė pradėjo mušt, o
leidau draugams, kurie gailė
kitas taip stipriai dūrė jai
pagaliuku į veidų, kad mer

josi

mane

nuskriaudę.

Jei

lus.” “Meldžiu,

norėsi, <tai galėsi išgydyti ma sirinko nuošalų gyvenimų, jis
ne.” “Klysti, mano
geroji nieko daugiau neėmė į burnų,

moterėle; turi Dievo prašyti, kaip Sv. Sakramentų.
kad gavus malonę. Jis visa-

Katarina Sienietė nuo dvidos išklauso maldas tų, kurie defcjnlt8 metų amžiaus nusto

Juomi pilnai pasitiki.” Varg
apsipylė. gailėsiuos už savo nuodėmę It
šė moterėlė dar labiau malda
pasisakysiu
tai
Viešpačiui
Paskui draugai nubėgo ir
vo, nes jai atrodė, kad taip
Dievui, be abejo, Jis man at
įkundė, kad Jonukas tai pa
ir buvo: kuo daugiau Petras
darė. Mergaitė irgi tų pati leis.
atsisakinėjo,
meldėsi už jų,
kalbėjo, nes nežinojo kų kai
Jonukas nuėjo pas kunigų,
tuo daugiau rodė, kad buvo
tinti. Buvo dar maža. Jonuko kuriam Dievas davė
galybę žmogus gilaus tikėjimo.

gaitė

net

krauju

tėvas patikėjo biaurieros me Jo vardu atleisti

Kai Mikalojus de Flue pa

Petrai, jfel

jo ėmus maisto ir mito tik

tai Sv. Komunija.
kokio maisto,

Paėmus

ji tuojau

su

sirgdavo.

IŠventa Rožė

Limietė po

priėmimo Sv. Sakramento ga

lėjo astuonias dienas
išbūti
kars

lagiams, sukruvintai mažulė Atsiklaupęs prieš jį taip, kaip
nevalgius.
tuos
maldavimo
Petras
tart:
lei ir išlupo Jonukui kailį tuomet, kai dar buvo mažas,
“Jeigu tavo tikėjimas tikras,
taip kaip niekuomet pirmiau. meldė nuodėmės atleidimo.
Nė vienas į savo rankų ne

nuodėmes.

Pagalios, po

J. T. neabejoji, priimk šį išgydymų, kanda.

Išlupęs jį, pats tėvas lovoje
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NETEKO PROGOS
— Biskį ramiau užsilaiky-

— Matytam, ką aš

kitę, prašau.
per istorijos painokas, — taMokytoja akis nukreipė iš rė vienai bendramoksleivei. —

kambario galą į kitę, Mokytoja nežinojo nei ką da-

vieno

kur Burtkų

Ona

sėdėjo

ir ryti. x

linksmai šypsojosi. Mokyto Mergaitė pasižiūrėjo į ją ir
jos balsas nebuvo toksai Mwr-'iarg;
kitus, kaip kitados. Retai ka-

__

.

da ji prašė tylos; būdavo, kad
suriks,

P®*“* mo yt»ja,

tai visi išsigandę nu- ga

anksti į mišką grybauti,
Radau baravyką, negaliu išrauti. (2 sykius)
Oi baravykai, grybų pulkininkai,
Jūsų daugybė tarp kelmą išdygę. (2 sykius)
Išviriau grybus, ištirpinau taukus
Suvalgė šeimyna, kuri dirba laukus (2 sykiais)
Išvalgę grybus bkadas barškino,

Kad tik daugiau aš jiems išvirčiau. (2 sykius)
Oi, grybai, grybai, jūs man’ skonį darot,
,
Kas jūs nevalgo nieko neišmano. (2 sykius)

Onai patiko, kad Šį kar- — Gaila? Už ką?
Atsiutė Bronė Rogcnskaitė, 7 skyriaus Šv. Petro
tą teko paimti virsi}; mat,
ir Povilo mokyklos mokinė, Homestead, Pa.
Penktadienio vakare jos
mokytoja gražiai prašė jos motinėlė tapo suparalyžuota.
ramiau užsilaikyti.
Sako, ji, gal, ilgai gyvens, bet
KIKLOPAS
Atsisuko mokytoja į rašo niekados neiškeis kojos iš lo
Sykį garbingasis graikų sugausi. Pavargęs ir uždusęs
mąją lestą ir toliau tęsė is vos. Žinai, kaip mūsą moky
karžygis Odisėjus, grįždamas Kiklopas atsisėdo ir ėmė gal
torijos pamokas, o Ona — toja myli savo mamytę. Ma
iš karo lanko, atsirado ant voti. Negaliu jų iš čia išleisti.
savo kuždėjimą. įApie ką ji nau, tikrai ji yra karžygė, kad
svetimos salos, kurioje buvo Bot jam reikėjo avys išleist
kuždėjo, mokytoja nenugirdo,-šiandien galėjo ateiti 1
ni°* apsigyvenęs Kiklopas, arba, pasiganyti. Atsitūpė urvo
bet, turbūt, buvo kas t0^0 'kyklą.
'kitaip vadinamas, Polifernas. angoj, išsižergė ir pro savo
juokinga, nes kampe pasigir-,)
— O, kad aš būčiau žino Buvo tai milžiniško ūgio ir i kojas leido aveles, kiekvieną
do juokas. Mokytoja greitai
jėgos žmogus, turįs vieną akį pačiupinėdamas, kad kartais
atsisuko ir jos akys susitiko jus... ir Ona mintimis perbėgo visą kas atsitiko per is- kaktos viduryj.
į avių tarpą nebūtų įsimaišę
su Onos akimis. Mergaitė lau
Kai Odisėjus ir jo draugai ir žmonės.
kė pabarimo, bet nieko... Mo tori jos pamoką. Susigėdo. Jei
Vakare Kiklopas vėl sulei
kytoja atsisuko į lentą ir vėl aš būčiau žinojus, būčiau gar ieškojo maisto, jie užtiko Kik
tęsė savo kalbą.' Ona pajuto
padėti savo šauniai mo- lopo urvą ir jau buvo nutarę do avis į urvą, o ant rytojaus,
pergalės jausmą. Jai pasise-!^ojai palengvinti liūdesį! pasivogti sūrių.
kaip paprastai,
išleisdamas
tyla.

išlikti nebaustai rimčiau- Ašaros pasirodė jos akyse,
sios toje mokykloje mokyto- i
suprato, kad jai buvo duo
jos.
i ta proga, bet kai sykį jos ne
teko, niekados ji ir negrįš.
Po pamoki} Oną norėjo išVertė Černis Amelas
didžiai pasigirti.
kė

pagulėjo truputėlį.

susispiesdami arčiausia:
“Kaip galėjo sukietėti?... r> —
“Mat, kai teko pagalėti
dervai tai ilgai be oro
(būta smėlio sluogsrtio storo),
ji kietutė pasidarė.

O paskui vaikai bėgiojo,

“Taip...” — vaikai

ARE flHffMĖų
Šmotas gintaro bangoje
siekė kranto Palangoje

ir pasiekęs kranto

smėlį

pastebėjo Odisėjų ir draugūs, Kiklopą. Mat, Odisėjus ir je
kurie buvo kertėje pasislėpę. drangai pasikabinto po avių
Įtūžęs pagriebė du vyrus ir pilvais
rr jos jaus išnešė.
trenkė į žemę, it kokius šany- Kiklopas čiupinėjo tiktai avių
čius. Vyrų smegenys ištiško, kupras, o Odisėjus ir jo vytai
o kraajas aptėškė visus ap- buvo pasikabinę po avių pil

liiyk esančius akmenis. Po to, vais. Tokiu būdu Odsėjui pa

užMštąjų
suvalgė žmogieną-

kaulus, sunk 8U

draugaus

1 išsigelbėti iš

ir

Po kruvinos vakarienės, .siekti savo tėvynę.
tarė. Kiklopas užgėrė saldaus pie-

nustebę

jie iš karto nežinojo,

Ir kiekvienas pažadėjo,

ką *wt smėlio ten surado —

Parėjęs į lindynę Kiklopas jas taippat kiekvieną apčiu
ėmė gamintis sau vakarienę. pinėjo. Tačiau šį kartą Odi
Beeidamas išilgai urvo, jis sėjams
sumanumas
apgavo

P. P. C.

no, užrito didelį akmenį ant Į

Pipfrukae
kad, kai jūra šniokš nuo vėjo urvo angos ir, susirietęs ker-j
tėj, saldžiai užmigo
Kai parodė jie
ir bangomis glostys smėlį,
A*
ji turėjo
Odisėjus uiątftė, kę čia da Tikras, kartus
vėl ieškoti gintarėlį...
jog tat gintaro šmotelis
bar daryti? Jeigu Kiklopas Jeigu ataka padsiryta,
Arėjas Vitkauskas
ir geltonas jo veidelis.
nuolat užraušinės po du jo vy Tai aš — visų manyta.
Palanga, 193L VIII. 17 d.
“Kaip jis toks čia pasidarė?”
rus, tai bematant neliks nei
Ką gi aš gabu daryti? •
Ir vaikams mamytė tarė;
vieno. Kas laimės: kumštis ar
žiūri, varto ir

PeMbMUHai
z

“Prieš daugybę metų, laiko,

čia, kur vilnis jūra draiko,

buvo žemė, ošė girios,

%

Kad tiesiai eisi, visur išei

Įteikia vaikui linkimam bū

protas?

ti.

^Anksti rytą, atsikėlęs Kik

si.

Todėl ašai nenuliūstų,

kietos anglys pasidarė...

lopas vėl pagriebė du vyrus Ir
Ir šuo ant savęs ponas.
tuo pačiu būdu užmušęs su
Pasirodė it jaunas mėnuo. valgė. Pasinaudodamas proga
Širdis ne avelė — šieno ne Odisėjus taip prigirdė Kiklo
paduosi.
pą, j°ff jo protas apsvaigo.
Visti po pora, tik aš vienas Užmušti Kiklopą?
BPt kas

Apie anglis nekalbėsim,

paskui atris akmenį nuo urvo

Man kas sakė, kad pipiras

angos? Taip

Ir prie maisto

(yra mokslas tą ištyręs),
o vėliau ulbėjo srovės...
Ir tos girios nuo senovės
pasiliko ten gulėti,

gintarėlį apžiūrėsim.
Matote, geltona spalva ■—

tai pušyną yra deiva»
kai dugne ji sukietėjo —

Vabalas vabalui nelygus.

bemąstydamas

Serga, serga — prieina ne- Odisėjus
privrsmaalino prie
dėlia — nėra ko laidoti.
šakos ir,
bemiegant

su kabo vyro pagalKiniečių aukščiausia. ambi
akį. Iš skausmo
“Na, bet kaip?” — vaikai pa cija yra turėti gmAų grabą ir įniršęs Kiklopas mėgino vy
klausė, puikias laidotuves.
rus sugauti, bet aklas negi

puikus gintaras išėja”.

Kad ir mane kas apskūstų.

žino geras angelėlis,
Kad

tikrai aš

vargdienėlis;

Kai yT’ šposas mano dirbtas,

Tuojau mano veidas rimtas.

Todėl, manau, štoką
Musas padaro Unksmę
“*•

Darbmety ir akmuo kruta.

Ir Jo Uodegaitė
Seniau

neturėję |

gyvuliai

uodegų, nebuvo jiems kao gin
tis nuo vabzdžių

vasarą ir

šiaip buvę negražu. Tada gy
vuliai

susitarę nusiuntė pas

Dievą

pasiuntinius

uodegų

. .
visi pa-

i78,-?a'
V k'

prašymą ir liepęs vi

prisideda

not,

kad

nai cypsėjo, blaškėsi į viaas
puses, stengdamiesi ištrukti.
neži
labai Beeidamas vaikutis sutiko se

prie atlikimo dideGreičiausiai
astronomams

reikalingas instrumentas, te
regimas, ie^tOpas> sakoma, yra smaP

prašyti. Dievas išklausęs gy

vulių

'Vaitam nešė narvely du
dalykėliai ir mažos
ganonės
daugiausiai paukštelius. Paukšteliai liūd

Maži

židri g*ua vaiko išrastas,

siems vieną gražią dieną su

sirinkti

iai. Pa- vo sūnus Olandijos optiko. Ji-

tėje. .

Į skirtą vietą ėmė rinktis
iš visų kraštų visi keturkojai:
liūtai, tigrai, drambliai, lo
kiai, galvijai, arkliai, avys.
Tik vienas kiškelis, tinginio
apimtas, po kelmeliu palindęs
nuo lietaus pasislėpęs sau
glūdėjo ir dejavo, kas bus su
uodega.
Braška, treška krūmai, že

tu man uodegytę,”

kiškelis. O ko
eini ? ’ ’

tu

paklausė

kreipėsi
pats

tą uode
sikabino

Dramblys

parnešti kiškiui

f

— Trisdešimts centu.
Senelis užmokėjo

pinigus,

čirškė ir nuskrido į artimus

dieną, krūmus. Matydamas tai vai
dviem kelis labai nustebo ir paklau

netyčia

jis sė:
ko, kam I taip juos prisidėjo prie akių,
— Kodėl, tamsta, tai pada
bet kur kad jartl aiškiai matėsi kated- rei T

į.

okytojas
—

**o
Saulinę sistemą sudaro: I)

saulė, kuri yra sistemos cen
prižadėjo tras; 2) astuonios planetos
uodegą. Ir su savo mėnuliais (27 mėnu

braška,

žemė linksta, — liai yra žinomi mokslinin
eina lokys. “Dramblys gali
kams) ; 3) apie 800 mažųjų
pamiršti, parašysiu
lokio,”
planetų, kurias vadina astepagalėjo sau Igaausis. “Lo
notdonris; 4) ir kai kurių ko
ky’ šleivy, parnešk man Uo

vėl

Atsitiko, kad vieną

bet tik f kai vaikas žaidė su

“Lietaus bijau”, teisino kiš
kelis.

jnos žiūrėdavo toli į jūrą.

šiandien storais stiklais,

ne

dramblys.

narvelj ir paklausė:
— Kiek nori už vieną, pau

itiniukui 8a* *r 3°
sesutės
mėgdavo išėmė iš narvelio paukštelius,
o galiu- žaisti prie tėvo darbo stalo meiliai paglamonėjo ir palei
įaugamo *r dažnai, pasiėmę stiklų, per do. Paakšteliai linksmai su

mė dreba — eina dramblys.

“Drambly, drambly, parnešk

Vaikas, apie kurį kalbu, bu-

p*«

žvelgė į

kštelį !

ao peša- ~
to, neži-

didžiulio miško aik-

neli, karia gailestingai

ros bažnyčios laikrodis.

Senelis jam atsakė:
Vaikas susidomėjo, nes ka— Aš pats ilgai buvau ne
tedra buvo toli. Jis pradėjo laisvėje. Ilgai, nekaltai kalė
vienaip ir kitaip stiklus dės- jime sėdėjau. Neregėjau sau
tyti ir, štai, katedra buvo arti lės, neturėjau laisvės, ” tyro
oro, savo vaikų, giminių. —
— Dabar žinau, — sušuko Aš gerai žinau, kas tai yra
jisai, — reikia abu stiklus sy nelaisvė! Todėl jaučiuosi lai
kiu sudėti.
mingas, galėdamas sugrąžinti
Kupinas džiaugsmo jisai
laisvę tiems paukšteliams.
nubėgo pasisakyti tėvui.

ar.

r.

Tėvas sudėjo stiklus, kaip

vaikas parodė, ir pats įsiti

Apskaitoma, kad pasaulis
kino, kad galima katedrą vi turi apie 42 tonus deimarftų.

metų. Tolumas saulės nuo že sai arti savęs pritraukti.

degytę”, paprašė kiškelis. “O mės yra apie 93^00^,000 mylių.
ko tu pats neini!” “Lietaus
fcmogus nuoga akimi
gali
bijau”. Ir, lokys prižadėjo

parnešti uodegytę. Eina

Vertė temis A melas

Saulės spinduliams ima aštnonias

minutes pasiekti

&-

Apie 1,125 t&irtingų rūšių
matyti
apie
penkis
.
šimtus
tuo
medžių yna J. A. Vata.

pačia keliu lapė lodama. Ir ta žvaigdžių, ir tai tiktai gražią
milijonus
prižadėjo uodegytę parnešti. žiemos naktį. Bet

Apskaitoma, kad imtų 880,Paprasta namų musė gyve 000 pffnų mėnulių, kad išduotų
jų mato tik astronomai pro
na nuo dešimts iki penkaoli šviesą tokio stiprumo, kokią
Prisirinko miško
aikštėje žiūronus.
ko« dienų.
/
gauname iš saulės.
iš viso pasaulio nematytų ne
regėtų gyvulių. Didis triukš
mas — kaukia, rėkia, myki a,
žviegia, baubia! Nesusikalbė
ti, kaip didžiausiame preky
ucrrcu *
vau ra •
metyje. O čia pilnas miškas
n AIU fcT WO
AG.o!f

mm.

»
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PILYPO PLEPALAI
‘ ■’ •***« .<- * ■ "*
Na, draugučiai, sveiki drūti!
Ar norit išminčiais būti!
Ar dega ausys žinoti,

O liežuvi* žinias kloti,
Turbūt, jums geriau klausyti,
O ne plepalas taisyti.
Skaitykit, ką čia išdėsiu,
Gal ką gera paplepėsiu.
Mane dažnai kai kas peikia,
Na, paklausiu, ar to reikia!
Ką aš vargšas, padarysiu,
Jei liežuvio nem&nkštysiu!
Turiu burnoj mėsos šmotą,
Ilgą, kaip plaktuko kotą;
Turiu judint, ba nuryčiau,
Jei aš sykį jį stabdyčiau.

JUOKIS, JEI PATINKA

ja skundžiasi, kad tu vis pa
Tėvas sėdi su sūnum resto sivėlini.
rane. Sūnus klausia tėvo:
Sūnus: — Tai ne mano
• Tėte, kada. žmogus būna kaltė, ji paskambina prieš ma
girtas!
i
no atėjimą,

Tėvas: — Nugi kai vietoj
Petras: — Kokį jūs na
vieno, mato du, o kai vietoj
dvieju mato keturis, tai visiš mie turite radio!
Zigmas: — Geležinkelio tlkai girtas.
po-švilpia prie kiekvienos sto
Sūnus: — Na tai, tėte, kiek ties.
prie ano stalo sėdi vyru!
Jonas: — Kas bėga ant že
Tėvas: — Nugi, du.
Sūnus: — Bet, tėte, ten sė mės be koją!
tanas: — Na, kas! Ne
di vienas žmogus.
žinau.
' .
Jonas:
—
Vanduo.
Mergaitė rinko aukas vie

Slinkitės arčiau, aš papa nai ligoninei Pamačiusi ausakosiu jums, kaip galima tomobiliuje sėdintį vyrą, pri
tapti poetu, nors ir nemoki ėjo ir paprašė aukos.
— Ne, — griežtai atsakė
žodžią galiūnių sudėti.
motoristas. — Aš ir
taip
Pirmiausiai, reikia
smai
daug prisidedu
palaikymui
liai piešelį nusidrošti, nes, jei
tos ligoninės.
piešelis storai rašys, tai Žo
— Be abejo, — tarė mer
džiai negalės lengvai viens
gaitė, — bet šiandien mes no
pro kitą plaukti, kas eilėse
rim pinigišką aukų.
labai svarbu. Antra,
reikia
pasirinkti poetišką mintį, ku
Profesorius ėjo gatve. Vie
riai galėtum surasti žodžiu.
Tas labai lengva, jei žinai na koja dėjo ant šaligatvio,
kur tokiu ieškoti. Trečia, rei o kitą ant gatvės. Sutinka jį
kia persikelti iš vietos, kur draugas ir klausia:
esi, ir tos minties sparnais ’ — Labs ryta, profesoriau,

skrajot po padanges. Beskrajoąaat, kai pajusi, kad kok
sai žodis taa po kojomis pi
nasi, imk ir padLšyk ant poperos. Kuomet iš padangių
nutūpsi rasi vsą lakštą žod
žiu; jų garsus ir galūnes su
derink, ir turėsi eileB. Mat,
kaip lengva poetu tapti.

Motina: — Sūnau, mokyto baiką 7- joke.

nusidrožti — to fly.
jupelė — jackel
narvelis — nesi
šposas — triek.
Uiūdas «— basin.
skonis — taste.
atsakas — an$wer.
smalsumas — curiosity.
optikas — optician.
mišinys — mixture.
gintaras — amber.
bangos — waves.
smėlis — sand.
draikyti — to scatter.
ošti — to rustle.
derva — piteh, tar.
sluogsnis r- layer bed.

— Man patinka šis šuniu
Mįslės
kas, bet jo kojos pertrumpoa.
1. Per lauką* mūras.
Krautuvninkas:
—
Per2. Skrenda be sparnelių,
trumpos 1 Moteriške, visos
kanda be dantelių.
siekia žemę.
3. Kas miręs parausta!
— Na, Vincuk, užsimovei
4. Pibas tvartas raudoną
čeverykus ne ant tų koją... galviją, viens juodas įėjo ir
■ ■ Aš tik ir turiu tas ko visus išvaikė.
jas.
5. Už auksą gražesnis, už
Mokytoja: — Kas pasakys

man, kuris
dienas.

mėnuo turi

blusą mažesnis.
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RAIDŽIŲ

MIŠINYS

Mikas: — \ ĮSI.

Sustatykite šias .raides taip,
kad pasidarytą žodžiai daik
kaip tamstai šįryt
Motina: — Magdutė, ar aš tą mokykloje:
tave taip išmokinau drabu
L tojakemy... \
— O, blogai, — atsakė pro
žius išmėtyti!
2. leliastai...
fesorius. — Viskas buvo ge
Magdutė: — Ne, mamyte,
3. gynkos...
rai, tik dabar nei iš šio, nei
aš pati išmokau.
* > 4.•' lankuns...
• »
■ •
iš to pradėjau šlubuoti.
5. palėžemis...

Pardavijas: — Si

knyga

Atsakymą
atliks pusę tavo darbo.
numeryje.
— Ką mamyt!
Studentukas: — Tai man
— Kam čypini ir spaudai greitai duok dvi.

’ — Jonuk!

rasite

kitame

Redakcijos Atsakai
Beplepėdamas apie poetas, mažąją sesutę!' Paleisk ją
Aš turiu tą “siūtą“ su
pamiršau net... paduoti du var- tuoj!
Mažųjų “Draugo“ redak
dus savo draugučiu, kurie
— Negaliu, mamyt I Mes dviem kelnėm.
cija taria širdingą ačią ge— 0 kaip tau patinka!
mielu noru pasižada laiškelį žaidžiame — aš šoferis, o ji
rąjam draugiukui iš tolimos
parašyti. 0 tai, Marytė Druk- automobilio trimitas ir kaip
— Nelabai gerai. Mat, dvi Kalifornijos, Jonui
Kąsniu
• teniūtė,
1519
Wenthworth tik mes dabar važiuojame pei poros kelnių — per karšta.
kui, už prisiųstus linkėjimus.
l^ve., Chicago, ir Kazimle didelę žmonių minią.
Savo raštelyje tarp kitko štai
ras Mažukna, 49 Waverly SI.,
Jonukas rašo: “Aš lan
Worcester, Mass.
Tėvas pamokina vaikutį:
kau Sv. Antano mokyklą, esn
žviegti — to screech.
Tu
turi
atsiminti,
kad
6 skyriuje. Gaila, kad ne lie
Paštas pas mane vėlai atei
pliušinis — hairy.
Vašingtonas,
būdamas
tavo
tuvių mokykla.”
na, tat dar negavau žinių iš
perstogės metas — recess.
metą,
buvo
mokykloje
pats
pereitos savaitės draugučiu.
Bronei Rogauskaitei. —Ei
"kertis — comer.
Kažin, aš juos nugąsdinau, pirmas mokinys.
les gavome ir, kaip matote,
žmogiena — buman flesb.
o, gal, mano
laiškanešys j
— Gerai, tėte, bet kai jis
įdėjome. Tikimės,
kad jūsų
kupra — back.
sniegą įbrido. Paplepėsiu ki buvo tavo amžiaus, jis buvo
skredykla — slaughterhouse. mokykloj atsiras daugiau ratą savaitę.
jau 'Amerikos preoidentas.
garstyčio grūdas — mustard šytoją. Lauksime.
Pilypas iš kanapių
seed.
■
Tivas: — Už ką tave mo
bendramoksleivė — class-maJauniausia perdėtinė (prin kytoja mušė!
te.
Rattuft «l»m »kyrlut reiki* alųati
adresu: Vlnme Sabao M. I. O.
Ma
cipai) New York viešosios
Sūnus: — Ji liepė parašy šaunus - i — brave.
rkui Kili*. Hinartak-, ni
mokyklos, 1925 m., buvo p-lė ti staipsnį, “kaip tinginys at dūlinti — to irander about.
putinu, taip>at praka n t pakeisti
•iuntiakitmo kiek), reikia atvirti tieLillian M. Hart, 19 metą am lieka darbą“. Aš išdaviau jai ūkana x- claudiness.
atoar i “Drann>” apauaturp, adreandJapt: Dranga* Pnb. Oo., 2JUM Nožiaus.
neprirašytą poperą.
gija — thread.
Oaklry Avė. Cbk-agn, DltnoK
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