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Štai Kalėdos vėl, vaikučiai.
Visi, manau, jūs linksmučiai,
Eisit prie mažos stainelės —
Naujai gimusio Vaikelio,
Y’en Jam garbę atiduoti,
O, už visą padėkoti —
6'veikas Kūdiki, giedoti.

KaJba yra visų (Ūdysi, tautos, Joa
Moo pasistatytasis paminklas

/katalikai šiandien džiaugias,
Jnt keliu dievotai klaupias.

Eankė per metus tos dienos —
Ė, mes tokias, turim vienas.
Dalinkimės savo džiaugsmais, —
O ypač viens kito skausmais.

S'veikinkimės kilniais jausmais.

Viliukas

Kalėdos Danguje
Snigo nuo pat ryto. Kitaip katos,
galėtu bėgioti,
ir negalėjo- būti. Kaip gi Ka- kaip kiti vaikai, bet tara netulėdos be sniego!
I rėjo vilties. Pilnas kambarys
Karts nuo karto tai šen, tai; žaislų! Norėjo dar kartų puten sužiba eglaičių lemputės, matyti atainelę išrėdytą baž-

kia, kad greičiau ateitu Kalė-čią, — t»,re motina.

dų Diedukas. Atsisėdo prie li — Ne, mamyt, jau perėjo
gonio ir pasakoja, ką mokyk noras. Pasiliksiu namie. Jūs
loje išgirdo apie Kalėdų rei- galite be manęs eiti. Būsiu

kšmę. Jonukas klausėsi; karts namų sargas.
tai žali vainikai pakabint; anl.nyčioje ir išklausyti Piemenė-Į nuo karto nusijuokia.
i _ Jeigu taip, vaikeli, tai

Į lių Mišių.
. Marytė, mažoji sesutė, su!gOraj, nes, ž;naj, kad šaltas
Pas Balčius irgi matyt triū 1 Motina priėjo prie lovos Ir, mama dėjb plotkas ant stalo ,oras galį pakenkti,*— tarė
ir, štai, pareina tėtė iš darbo. motina.
sas ir rengimasis prie Kūčių
paklausė:
vakarienės. Bet pas jucs bus
kaip gera būt rį va- Marytė sukinėdamos aplink
Eglaitė buvo parėdyta Jo
Jiūdna vakarienė, nes jie turi, karą cit drauS 8U viaais !
atal* neiškentė neįdėjus piršnuko kambaryje, todėl visi
devynių metų amžiaus sūnų ny(*’O1 kisielių,
suėjo ir linksminosi. Tik pats
ligonį. Prieš tris metus jam
žybtelėjo jam akyse viltis,
Vakarienė.. Visi
laužė
plot-,..
.
. _.
__
.
,
ligoms veide turėjo nepaprasištiko nelaimė, kuomet auto-1 Paėmė motinos ranką ir pn- kel« ,r .«« , Jonuko kam-.
gkausmo
Kitaip
mobilius jį partrenkė. Jo ko- klausė:
Ur, linkėjojam greit I»- wtų
sveikti. Motinavu,.,
su tėvu sun-»_,_
.
.. . . .
T__
— Ar galėsiu mamytė!
jos nuo tos dienos netarnavo,
......
jTėv:u nežinojo tai, nes Jonu,
.. , , . .
v
diena iš dienos skausmas di
— Pamatysime, — tarė ji, i kiAi atsiduso. Nubraukė aša-'kas
norėjo, kad visi linksimudėjo, atsirado nugarkaulyje — ką tėtė parėjęs sakys,
: ras.
I .
džiova, kuri visai jo jėgas pa
Įėjo j kambarį Jonuko bro-. — Tėve, Jonukas nori eiti!
kiek laiko pasigirdo baž
kirto. Tačiau visą Jonukas liukas ir sesutė- Jie tik lau-’aa mumis ši vakarą į bažny-]

langų. Kūčių vakaras.

ūti į

kantriai kentėjo.

_

» ••

— Ką. norėtum

•

nyčios varpai. Tėvai rengėsi į

-J

Kalėdoms,,

Joneli? — tarė motina deda
ma pyragaičius ant Rtalo.
Jonas tylėjo. Mąstė, ką jis

norėtų gauti.... Daug ko: svei-

bažnylH*.

Kūdikėlis Jėzus t ('apdovanoja gausiomis malonėmis
mūsa jaunas skaitytojus šioje KaJčdiį Dienoje. '
Redakcija.

bažnyčią. Pažadino anuodu
vaikučius ir atsiveikinę su Jo
nuku išėjo.
Jonukas pasiliko vienas. A-

(Tęsinys ant 3 pusi.)
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Kalėdų Džiaugsmas
Kalėdos! Taip mylima, taip
laukiama šventė! Nei sniegas,
nei žiemos Šalčiai, nei vargai
neįveikia sunaikinti to kilnaus
Išganytojo gimimo dienos
sukaktuvių džiaugsmo. Kalė
dos toji visų linksasiausioji
metų diena vėl su mumis.
Priek Kalėdas gatvėse vis
kas tik juda. Vyrai, moterys,
vaikai ir mergaitės stumdosi
ir skubinasi. Krautuvių durys
neužsidaro, žmonės įeina ir iš
eina.
Visų namai išpuošti ir vis
kas prirengta Kūčioms. Žmo
nės per Adventų atgailoję, pa
sirengę priimti Jėzų į savo
širdis. Ant stalo padėta plctkelių, visokių valgių, py’.agų,
vaisių, skanumynų. Ir ko ten
nėra!
Vaikučiai prieš Kalėdas no
ri atlikti kokį nors gailestin
gų darbų, nes gerai supranta,
jei jie bus geri, tai Kalėdų
Diedukas atneš dovanėlių.
' Kokios įspūdingos Pieme
nėlių Mišios! Per jasias toks
šventas džiaugsmas apima vi
sų širdis, kokio nėra papras
tomis dienomis. Visų mintys
ir širdys atkreiptos į gulint)
stainelėj Kūdikėlį. Tų dienų
pnola Kūdikėliui prie kojų ir
turtingi ir biedni; visi lygūs.
Anuomet, kai pasaulis buvo
paskendęs miege, nakties ty
loje Dievas pasireiškė žmoKALfiDOS DANGUJE

(Tęsinys nuo 1 pusi.)

iš akučių,
skausmas padidėjo. Kam ne
pasakė tėvukui, jisai būtų pa
likęs nors vieną kartų su juo,
Bet dėl Kūdikėlio Jėzaus jis
visų iškentės. Kodėl jam taip
silpna... miegas ima...
šaros

nuriedėjo

Pamato prie lovos stovintį
mažų Kūdikėlį ištiestomis
rankom’s. Kas žadina ligonį!
Kas kviečia Kalėdas švęsti
danguje? Gęsta šviesos, gęsta
ir jaunoji gyvybė silpname
Jonelio kūne. Angelai gieda...
Parėjo tėvai pribėga prie
sūnelio lovos ir mato ant vei
delio nežemiška šypsenų.

Senio Pasakos

gaus kūne. Galybių Dievas,
pasaulio Karalius iš didelės
meilės mūsų link tampa silp
nas menkutis kūdikėlis. Palie
ka Ji’ galybių sostą, pasiren
ka šaltų tvartelį n pasidaro

z
Sveiki, sulaukę Šv. Kalėdų, aš gaunu darbų, ar duonos
mano mažieji draugiukai!
gauni ?
Kaip visur linksma, malo — Reikia kantriai laukti ir
nu, gera! Žibučiai, šviesos prašyti, Kiprai.
spalvos, blizgučiai. Bažnyčios
— E, boba, aš paliksiu tau
išpuoštos. Mažas Kūdikėlis : ir Tadului tų meldimosi.

už visus biednUasias.

Jėgos paguldytus mažoje kū-

Kori, ruimų neoorttų gauti tetfje, rankute,
ifakleidę,.
t
_
1
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1
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t
kr
■
t-a a savo viromylimuosius
»»1
>
> >i c, AW
kviečia
ar
tų privilegijų, kuri buvo ple

tintis prie Jo. Nežinia, kiek

menėliams suteikta — eiti į
prakartėlę ir pasveikinti gi
musį Dieviškų Vaikelį. Bet,

žmonių, kiek mano d raugi ūkų
suteikė Jam dovanų?

juk, Dievas yra suteikęs kiek-;

vienam katalikui daug didės-

Vakare eidamas namo sutiviglw 8BV0

nę malonę — mes ne tik gali- yįsi gražiai

draugiukus.

apsirengę. Net

mc prie Jo prisiartinti, bet ir Pijypo žuo Murza turėjo nau-

priimti Jį į savo širdis

per

Šv. Komunijų.

Tikras Kalėdine džiaugs
mas yra tas, kurį jaučiame
savo širdyse kai Kūdikėlis už
gimsta mumyse Šv. Komuni
jos laiku. Tat, draugai, džiaugkimės tikruoju džiaugsmu.
Pranas’Morklbuu, M. 1 C.

UŽ JURiy-MARiy
Už jūrių marių
Už vandenyno,
Už girių upių
Anapus žemyno.
Km lankos žalios
Miškai žaliuoja,
Kur sesės gražios
Liūdnai dainuoja.

Kur paukščiai čiulba
Siūbuoja medžiai,
Kur upės teka
Raliuoja kerdžiai.
Ginklai ten žvanga,
Tauta ginkluojąs,
Žirgai nerimsta —
Sūnus artojas.

Pavergtų kraštų
Vaduoti rengias
Ir “brolį” priešų
“Vaišinti” rengias.
Širdis ten traukia
Viskas alsuoja,
Ten mintys skrieja,
Aukštai plasnoja

Norėčiau skristi
Tėvynėn mano
Nuskridęs likti
Tarp liaudies savo.

jų apykaklę.

Bežaizdamas kitame kamba-

j(, Taduklla gird6jo vi

vų kalbų. Kode! levukas taip
kalba? Jtk Mažas Kūdikėlis
nori, kai visi melstųsi ir pra
lytų Kalėdoms dovanų. Gal
dabar jis užpyko ant visų ir
jau neatneš Kalėdoms dova
nų? Prieš einant gulti mažas
Tadukas pasižadėjo kasdien
aplankyti Kūdikėlį Jėzų.

Murphis draug su kitais
Beliko tik dvi savaitės iki
d raugi ūkai s mane užkvietė Kalėdų. Mažas Tadukas kas
pas save.
vakaras po vakarienės nuei
davo į bažnyčių aplankyti Kū
— Mes tau tėvuk, nupirko
dikėlį Jėzų.
me keletu dalykų,
Veik kasdien pro šalį pra
— Gerai, gerai, ^tikrųjų
eidavo ponas Rutkauskas, dir
ateisiu.
btuvės bosas. Praeidamas vie
Nuėjus pas Murphius, ma
ne ir visus pavaišino, davė nų vakarų užsimanė valandė
gražių dovanų. Padėkojus už lę užeiti į, bažnyčių ir pasi. , visi
. . susėdome
.,
• šilto
- n f melsti. Tėjęs
nustebo pamaviskų,
prie
t
.peciaus.
-.
-i•
i
u
•
tęs
mažų
Taduku
besimel\ įem valgė
saldai- ‘
/
.
..... v, . , . ; džiaut. Norėjo žengti toliau,
mus, kiti treškmo riešutus,!
bet bijojo sutrukdyti. Girdėjo
t.’eti džiaugėsi gautomis do
jo nuoširdžių maldų.
vanomis. Murzis žaidė su mai
— Mažas Kūdikėli Jėzau,
šu. '
duok mano tėtukui darbo,
— Ar negalėtum, tėvuk, pa
duok mums anglių ir daug,
sakyti Kalėdinę pasakaitę?
daug visko. Duok, l:zd tėti>
'— paklausė visi.
kas melstųsi, Mažas Jėzau.
— Tai, žinote, galėčiau.
Rutkauskas negalėjo ašarų
Bet, man rodos, jums nuobo
sulaikyti.
du klausytis tų mane pasakų.
— Eikš, sūneli. Einame lau
’ — Ne, ne, tėvuk, pasakyk
kan. Aš žinau, kad mažas Kū
i mums; mes mėgstame jūsų1
dikėlis tavęs išklausė.
; parakas.
Tadukas nusigando, ’oet, pa
— Džiaugkitės, \<.ikučiai, matęs Rutkauskų, nusišluostė
kad jums viskas parūpinta: ašaras.
'šilta, pavalgę, minkštas guo-j
Apie aštuntų valandų vaka
lis. Visko turite. Bet yra daug
re Rutkauskas atėjo pas Moc
žmonių, kurie ir duonos kąs
kus. Tadukas matė ir girdėjo,
nelio neturi.
kaip ilgai jie kalbėjosi. Mate,
Pri?S penkiaarleūimte metų kaip Rutkauskaa t£tokui kaž.
; atsimenu, buvo labai šalta žie- |(1) pa(,avS Atsisv(.,kinęs
ina. Kipras Mockus, sėdėda
jo.
I mes prie pečiaus, skundėsi saVėliau tėvas pašauki v;sus
i
ivo /.menai.
ir pasakė turįs kų tokio 3varI - Kiprai, tik jau taip ne-^ prane5tl.
kalbėk, mažas Tadukas dar;
— Atsiprašau, Mariuke,
gali užgirsti.
1i
kad taip negražiai kalltėjan.
-• Kur čia nekalliėsi: nei I Man šiandien Rutkauskas
Idaiiv., nei duonna. Nežinia, ar viak(Į

iSpaBak„Ja apif

mBs,

fidrūnis i (^ar ldikys mus iki Kalėdų
— Turbūt, Jonelis sū angl
Taduku. Bus visko Kalėdoms.
Marianapolis.
’
—
Kad
biskį
daugiau
pasiiukais linksminasi, — tarė vi
Kūdikėlis Jėzus, kaip mažas
________
'melstum, tai ir Dievas dausų supratusi motina. — Jo
Tadukas prašė, atneš dovanė
Kk
aklinės
parodo,
kari
60.
ginu
padėtų,
nelis švenčia linksmesnes Ka
lių. Bus visko, Taduk, sūneli,
lėdas kaip mes.
nuoš. lankančių kolegijas ne
— Kas iš to meldimos. Žiū — ir maloniai jį glaudė įirie
J. Dambrauskas jf. I. C.

rĄ

šioja akinius.

rėk pa i kasdien meldies, o ar savo širdies: anglių, duonelės

v
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OKA !

gamlęs savo darbų, metei nuo
ir tėtukas turės darbų. Kip
savęs šalin visų praeit), tar
ras Mockus pabučiavo savo
timi jos niekados nėra buvę.
sūnelį iv apsiverkt*. Aš mylė
Vienoje ligoninėje - gulėjo klausė vagis. — Kaip tai yra,
Tiesa sakai, labai daug žmo
siu, sūnuk, ir melsiuos j mažų
vagis, sužeistas besilaužiant jei tiki j Dievų?
nių yra ir palieka vagys, vi
Kūdikėlį Jėzų.
i
vogti.
—
Žmogus
jaučias,
—
atsa

— Ir visados mes Jį mylė
sai apie tai nenusimanydami;
Tyliame ligos patale jis pir kė saliutistas, — kad nori tik
sime.
protas yra jiems lyg vagies
mų kartų ėmė mųstyti apie tai duoti, o nieko neimti. Iš
— Taip, sūneli, visados, vi
žiburys, kurs nušviečia už
savo gyvenimų, Bet šviesa nu to nusimanome esu išgelbėti
sados.
gintus ir slaptus kelius; vi
jo
į
jo
sielų.
Jis
vis
galvojo
j
iš
paklydimo.
Kas
tiki
į
DieMockienė iš džiaugsmo ne
sos jų dvasios ir valios jėgos
apie
begalinę
neteisybę
pavų,
tas
gyvena
kitų
gyvenigalėjo nei žodžio ištarti. Ma
ieško visai ko kito, ne to tik
saulyje,
ir
tai
neleido
jam
sunių,
negu
žemiškų
tikslų
siežas Tadukas re tik išprašė an
rojo turto, kuriam juk mes
glių, duonos ir dribo, bet iš prasti sulinės balso, kurs pra- kiųs žmogus. Tasai yra, tik- visi esame sutverti.
prašė Gerojo Jėzaus, kad jos dėjo šaukti, kad pasitaisytų, j-ai sakant, betikslis, nes be
Salia jo gulėjo saliutistas, dangiškos prasmės ir be ♦lan Vagis žiūrėjo į lubas. Gi
vyras atsivertė ir pažadėjo
ku
rs buvo pagijęs iš sunkios i giško tikslo juk dėl viso dar- lus vidaus judėjimas, gal būt,
eiti į bažnyčių. Tai buvo jos
bo šioje žemėje nėra verta nė senai prirengtas, veržėsi iš
geriausia, maloniausia Kalė ligos. Vagis paklausė:
__t .Lokį amatų tamsta tu- piršto pajudinti.
jo, bet jis negalėjo rasti žodų dovana.
1 <lžių. Jis ištiesė rankų ir tyMatote, draugiukai, kaip' n ?
r— Tamsta kalbi apie danmažas Tadukas išprašė Gero Paklausta*!* atsakė:
|gi5k,jį lik8ll)> _ pertraukė |1Sdan,a’ smarkiai suspaudė
jo Jėzaus daug dovanų. Kū — Aš gyvenu paklydusioms i vagis, - iš km tamsta žinai;ttn,roė rant*dikėlis Jėzus myli visus, ku sieloms. Esu Išgrnynio Armi apie tai? Kokios teisės tams-! Ir abudu gulėjo visai tyliai.
rie Jo prašo. Ypač myli, kada jos keleivis.
ta turi tikėti į Dievų ir dan-jO lauke ėmė švelniai skambėmaži jo draugiukai, kaip jūs.
Vagis nutilo. Yekare
giškus tikslus? Juk visi ap- ti strazdo giesmė, graudi,
Jo prašote. O Jis jūsų visa j)radėjo klausti:
gaudinėjate kitus ir pačius' ankstyvo pavasario giesmė,
dos išklauso! Jis myli, glau
save!
— l\ų tamsta manai šaky- save!
Abudu vyrai stipriai susigraudžia prie savo širdies. Tad
danias “gelbėti paklydusias Saliutistas rainiai atsakė: dilio, bet gėdydamies vienas
dėkokite Jani už viskų kų ga
sieliu."! Kaip tamsta nori _ R,x,s
n8ra taip 1 kito jie tai slėpė. Ir kai atėvote, už savo tėvukus, kurie
kaip kokia
nors jo sesuo, jų veidai buvo šaljumis aprūpina ir myli. Taip gelbėUI Kas yra gelbėti ir | if
gi atminkite tuos jūsų drau- kas yra Išklysti! Ar ne vi.i|Heaa j(>lllalko, M vis dėitoJ’’ Mėžiniai. Kas pannatys
giukus, kurie nieko neturi —- yra paklydę, ar ne naktis ateina valanda, kurioje mes kiaurai žmogaus veidų, kas
viešpatauja šioje žemeje ir;flmai pajuntan,e> kftip jis ntJ įžvelgs Į tamsių ir susigėdo
nei saldainių, nei riešutų
Bjek0
Į ar ne kiekvienas eina su žibu- įsiliauja
•
gyvai veikęs
niu»,
wnlj, kas atspės tai, kas
- Mano kerota buk, tėvuk,!"“ P‘,skui. kitą nuosavybę
neleisdamas mums tenkintis
nujaus tai, kas
— prašė šiurpino brolis ir a- pi'bhs, yiežbūtiuinkas, valdi- nedoru gyvenimu, liepdamas,' ateina ?
uinkas, burmistras? Ar vie mums alkti ir trokšti to gy
Vertė J/. Pec — kaitf.
tiduok jiems.
nas
paklydėlis
turi
rodyti
ke— Ir mano, ir mano! — vi
venimo, kurs yra pasirodęs I
liu
kitam!
Vagia
yra
dar
vie:
Kri,ta> Ne ta,„8tn pini|aa,
si šaukė.
>
Seniausias miestas J. A.
— Ačiū Dievui, kad jūs to .milteli* padoru* žmogus, r.-is , pinnian s],„lkiojni „„ vagie*, Valstybėj-vra 8t. Augustino,
gražiais i v.,
kie duosnfis. Bet visų visticl; 1 us bent nesidangsto
.
žiburiu, o paskui urnai, išsi- Florida,
zori-žiuiu
Tokia
yra
mane
žodžiais,
neaprūpinsite. Tat laikykitės
sau. Tik atminkite Jėzui pa nuomonė!
Pna KM feyt
U CM
Saliutistas, pamųstęe ke JUST KIDS—
dėkoti r-> visas dovanėles,
nes Jis vo kų Juoda geriems liūs ininutes, tarė:
□ tocmr vau E susėtas
FBLltftSt - HE KAD A
vaikučiams, ypač mano ge — Tamsta sakai tikrų tiesų.
sho6 partt rttnvnte «e
PAHTS POVU » /■"
—
riems draugiakams.
Ik t kaip ten yra pasaulyje,'
.pueuc mow &*u? oft »k>w v
CHA MOTMtR uETtHA7?"
Senis Sandys kaip į.ėra, žmogus turi vidų-1
»
BARS
VUH
T
°
J&V*
jinį balsų, kuris jam sako:
DOWN B'f THE SCHOOU
rKer n,fc P Butas StE
“Kaip daro pasaulis, tai tau
’tn WiU.»t-lPtB D6U»kt
Arkliai
OABB YOrtJ f— ••
T*
nemaž nerūpi. Yra ,tiesn, tu
Arkliai vienų šaltų dienų žinai jų labai gerai, girdi jų
Sunkiai vežė namo šienų;
aiškiai, juo tyliau ji yra taTada viens kalbėti ima:
i vyje ir aplink tave, tuo niš
Reik į balų verst veži-kįau jos
Klausyti, kitaip
«• v — • ««
ZUS1.
Kaip tik tarė,
— Apie kokių tiesų tamsta
Ta'p padarė.
kalbi? — paklausė vagis.
Bet kas jiems iš to išėjo:
— Tamsia žinai jų lygiai
šlapias šienas vii,t reikėej0: taip gerai, kaip aš,— atsakė
O kol tasai Šiomis džiūvo,
saliutistas. — Žmogus gyvo
ji# visai uhMu buvę.
, na ne tam, kad savintųs pini
P. Atminas ] gu*, ne, jis gyvena tam, kad
pasisavintų Dievų, čia užsi
Aukščiausias laipsnis karš moka dienų naktį ir )msnlų
čio, kurį galima gauti nuo c- vaikščioti tyrajai laimei įsigy
lektrcs yra nuo 10,000 iki II,- ti!
fffmNATIONAL CAMTOOH CO,
«JOO laipsnių Fahrenlieit.
1 — Argi yni Dievas? — pa-

Vagis

j

j

Prnt'-i°»

Matot

į
4
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DRAUGAS

kius prakalbėlę kaip prasidė
— Pasakyk man, koks skir
jo delnų plojimas, net aš pa
tumas tarp dramblio ir blu
Žinau, &>» netikėjot,
Vieną dieną Onytė ėjo iš sos. •
šokau iš miego. Paskui vie
Bet vistiek, kad ir įspėjot; nas mūsiškių, vardu Vytau mokyklos namo. Marytė pa — Labai aiškus; dramblys
Eilėmis jums palinkėsiu,
tas Obrain, atsistojo ir pa klausė Onytės:
gali turėti Musų, o blusa neJausmą ritmu čia išdėsiu. deklamavo eiles apie Kalėdas.
— Onyte, ką išmokai šian gal (turėti dramblių.
x Po <to jis nedrąsiai priėjo dien mokykloj?
' Linkiu jums linksmų. Kalė
O, šiandien mokytoja
— Koks mokslas seniau
dų, — prie tyčerkos ir į rankų įs
...... ... .
paudė dovanėlę. Tas žygis mums pasakoja apie Kiniją ir sias?
Kūdikėlis kad padėtų
— Turbūt medicinos, nes
Dorais žmonėmis išaugti — mus visus padrąsino ir mes ir kiniečius.
— Apie kiniečius? O! Tai jau žiloje _senovėje žmonės
Daug daugiau švenčių su- visi iškrapštėme: vieni iš ki
1
laukti. šenių, kiti iš marškinių savo gal galėsi man pasakyti, ko mirdavo.
dovanas ir apkrovėme tyčer dėl kiniečiai visuomet tiki vi
Šiandien trokštu, kad bega- kos stalą taip, kad jos tik gal są ką skaito, o mes, lietuviai, — Neišsižiok taip daug —
1
lo va buvo matyt.
ne?
sako dantistas. — Aš iŠ lau
Daug būt valgių jums ant Geroji tyčerka straktelėjo
— Gal už tat, kad jų tokis ko matau, man nereiks į vidų
stalo ant kojų ir išskėtus rankas tikėjimas.
įeiti.
Ir kad Santa Claus pridėtų norėjo visus apglėbti. Taip
—O, visai ne.
Pilnas pančekas skanėsių. ji buvo sujaudinta! Pradėjo
— Turbūt, jų toks protas,
Ir vėl aš, kaip yla iš mai ji tuštintis dėžutes. O Mikas jog jie į viską tiki.
— Ne. (Aš manau, kad tu Kalėdų Dieduko dovanos.
šo, išlindau iš kanapių. Prar Kisielis išbėgo pašaukti džebočykit, d raugučiai, kad per- nitorių, kad dėžes iš kamba- nežinai. Rytoj atėjus į mo 1. to gerus
eitą savaitę nepasirodžiau. Į rio išvežtų. Pasiliko ant stalo kyklą paklausk mokytojos. Ji
2. šalverkis
Mane buvo užpustęs sniegas, i vienos dovanos. Ko tenai ne- tau pasakys.
3. kulyčio ožis
— G oi ai, Marytė, paklau- 4. daili saina
Per savaitę reikėjo kastis, kad buvo: peiliukų, puodukų, šnibždokų, plunksnų, knygučių, siu.
nors šventėms išsikasus.
5. rūta nykis
žodžiu, visko, ką galima gauti
Ant rytojaus, kai dvi drau6. raštų iie
Džiaugiamės sulinkę Sv.
dešimštoryje. Bet Vytautas ges vėl susiėjo, Onytė pasakė
Kalėdų. Juk tai linksmiausia
Kalėdų įspūdžiui.
Obrain įteikė gražiausią do-| Marytei, kad jos mokytoja
ir gražiausia visų metų šven
1. sudiekda
vaną — raktų bunčiuką ir:negalėjo jai atsakyti į tą
tė. Kalbant apie džiaugsmus prie jų raštelį: “Mano <tyčer- j klausimą. Bet Marytė tarė:
2. tai gėla
— neiškenčiu nepasakęs, kad
3. tęsė liną
į kai. Dabar lauksiu pas mus j _ Tavo mokytoja nežino
man šįmet dvigubas džiaugs
4. novosda
ateinant į svečius. Šią dovaną vigko apįe kiniečius. Klausyk,
mas, nes turiu visą būrį draugalite bile kada per metus aš tau pasakysiu. Tu žinai, 5. gėles semi
gų-pilipiečių. Ko daugiau
naudoti.” Mat, kokių dova kad kiniečių raštas eina iš i 6. jima nikėli
žmogus norėsi! A, kad jūs ži
nų mūsų tyčerka gavo”.
Kalėdų dalyviai.
viršaus į apačią, ar ne? Ge
notumėt, kaip man vienam:
Kaip žinote, brangučiai šie rai. O mūsų eina iš šono į šo 1. gainela
nuobodu kanapėse. Bet, kai
jau paskutiniai mano plepalai. ną. Tai kai kiniečiai skaito, 2. kėdilūkis
prisimenu draugus, veidas
Girdžiu, kad jūs iš džiaugsmo jų galvos linguoja aukštyn ii' 3. davėgi žž
nušvinta ir jauna širdis gy
juokiatės. Bet turiu nubrauk- i žemyn. Tas reiškia, kad jie
4. pelė mina iie
viau suplaka.
ti šypsenas nuo jūsų veidų ‘ tiki, už tai kad su galva , sako
5. ten kalė
Kur buvęs nebuvęs atbėga
pranešdamas, jog tik šių me-’“taįp”. o kaip mes skaitome,
6. reikia vigą (du žodžiai).
pas mane tekinas Murphis.
tų paskutiniai plepalai. Kitą tai galvas sukame iŠ Šono j
Atsisėdo greta ir pradėjo pa
met daugiau bus...
šonų, reiškia, mes netikime: ATSAKYMAI J PEREITOS
sakoti, kaip mokykloje jie tu
rėjo kalėdines iškilmes. Na, Galop, nuoširdžiai dėkoju mes sakome “ne,*ne”. Ar su SAVAITES RAIDŽIŲ MIŠINĮ
tiems, kurie prisiuntė man vi pranti, Onyte? Mūsų mokyto
Benaičių vardai: petras,
tegul jis pats jums plepa.
są glėbį linkėjimų. Būkite tik ją taip mums papasakojo. Da mykolas, kazimieras, andrie*‘JAlio, Pilypo plepmėčkos!
ti, kad jūsų neužmiršiu ir, bar ir tu žinosi.
jus, dovidas, rišardas.
Ir mes aną dien baliavojo.'kiek tik išgalėsiu, kalsiu lie
Joana
Lengviniūte
Mergaičių vardai: marijo
me. Penktadienį atėjome į<
žuviu daugiau plepalų.
So.
Boston,
Mass.
ną, birutė, kat&rina, emilija,
mokyklą pasipuošę. Aš savo

PILYPO PLEPALAI

MOKYTOJA NEŽINOJO

RAIDŽIŲ MIŠINYS

batus iš vakaro ištepiau tau-

Prašau priimti mano linkė-

kais, tai ant rytojaus žvilgėjo, jimus: linksmų Sv. Kalėdų ir

kaip plikio kakta. Prasidėjo laimingiausių Naujų Metų!

programas.

Tyčerkai

paša-

Pilypas iš Kanapinį.

Parūdykite Eglaitę Raidėmis
0
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00000
0000000
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priebalsė

prie
derva
sujungti

JUOKIS, JEI PATINKA

jeigu
išvardis

sulenktas

Imralius,

prezidentas, vyskupas, regen
gi tas, majoras, kunigaikštis.
gražu taip jodinėti dėdei Pi
— Jonuk,

liaukis!

ar

lypui ant sprando? — bara

Priežodžiai

motina savo sūnų. — Juk dė

Su siūlu atrasi ir kamuolį.

dė ne arklys ir ne asilas.

— Žinoma,

mamyte,

ant

Su rykšte

'kūdikį ttanuva-

ant tikro asilo man būtų daug rysi į kapines, o su pyragu
naparvadinsi.
smagiau jodinėti.

■ ■■

skundžiantis
išvardis

klarisa, judita.
Valdovų vardai:

— Kodėl tamsta nevalgei?
— Negaliu, turiu tokią bai
sią ligą.
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akyriul reikta
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— Kokią?

Plntftua. talppat piedtant pakeltai
— Nugi, kai tik sočiai pri •iantlMOme klek), reikta. MųeH įta
rtos J ~DratovA’- atauetuvf, arfremo-

Vidurinė eilė, žemyn skaitant, sudaro vieno lietuvių Amerikoje poeto slapyvardį.
valgiu, tai ir nebenoriu.

\tant: Dmeo
~ ' Are.

