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Pradžios Mokyklų Savaitraštis
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Mažas Pareikalavimas
šeštadienio vakaras.
Vieno mažo miesto viduryj

— kinas. Virš kino šviečia 
daugybė įvairiai spalvuoti}

Grybai ir Pintys
tinka. Kastulė stovi nuošaliai, Yra Įdomi legenda, kuri barstė ant žemės. Ir štai, iš- 
truputį pakėlus galvą, taip, nušviečia svarbią mūsą tikėji- dygo įvairios, gražiomis spal-
kad jos geltonos kasos gražiai 
gulėjo ant peČią ir didelėmis,

šviesą. Gatvėje didelė minia į mėlynomis akimis žiūri, kaip

mo tiesą. vomis pintys (tungi): rau-
Sykį Kristus ir Šv. Petras donos, žalios, mėlynos, gelto- 

vaikščiojo po laukus, kalbėda- nos, visokiausią spalvą, kokią
žmonią; triukšmas. Visi ver
žiasi į priekį, kad nusipirkus 
bilietą. Šį vakarą, paskutinį 
kartą šiame miestelyje judo- 
mais paveikslais rodoma “Ka- 
ralią Karaliaus” veikalas.

Praeidamas pro minią, Ged
minas iš žingeidumo sustojo 
ir paklausė vieno, kas per

tėvelis dirba. Čia jis skubina, į mi įvairiais dienos klausimais, tik galima įsivaizduoti.
čia jam nesiseka. Kastulės, _ d
veide reiškiasi noras jam pa
dėti, bet matydama, jog tėve
lis dėl nepasisekimo pradeda 
nekantrauti, nedrįsta nieko 
sakyti. Ramiai stovi ir lau
kia.

— Kad jį velniai! — rūs-

Šv. Petrui užėjo noras valgy- Žmonės, eidami tuo keliu, 
ti. Jis savo drabužio kišenėje pamatė pintis ir pradėjo sa- 
turėjo duonos. kyti.

priežastis šio susigrūdimo. ^iai sušuko tėvas 
Paklaustasis paaiškino, jog tai 
paskutinį vakarą rodoma 
“Karalią Karalius” ir įžan
gos kaina pei’ pus sumažinta.

— Sako, labai gražiai at-

— Nieko kenks, jei aš tos 
duonos atsikąsią, — pagalvo
jo Šv. Petras Pasistiprinęs 
galėsiu geriau klausyti Kris
taus pamokinimą.

Nusilaužęs gabalėlį, įsidėjo

— Vai, kokie gražūs vai
siai! Paragaukime! Bet, para
gavę, nusinuodijo.

Ši legenda mokina, kaip 
vieni žmonės nori kitiems ge
ra daryti, tačiau, štai, ateina 
priešas ir savo gudrybėmis 
žmones prigauna. Nesiduok 
prigaudomas, nes atmink: 
“Ne viskas auksas, kas žvil
ga.”

J. Miciūnas (L. Ki)

— Ū-ū-fl papa! — nustebu- į. bumą ir pradėjo kramtyti.
Tuo tarpu Kristus paklausė 
Petro:

— Dabar, ar ne tiesa, Pet
rai? Ar tu nesutinki su tuo, 
ką aš sakau?

Petras išmetė iš burnos 
duoną ir greitai atsakė:

— Tiesa, tiesa.
Petras, po to, vėl įsidėjo 

gabalėlį • burną, o Kristus 
vėl prakalbino, ar jisai nesu
tinkąs su pasakytais žodžiais? 
Petras duoną išmetė ir atsi
liepė į Viešpaties klausimą:

— Teisingai pasakei, Moky
tojau.

ištarė Kastulė, 
rankomis ausis.

užsiimdama

Jos linksmą veidą veikiai 
uždengė liūdnas šydas. Ji bu-

vaizduoja Kristaus gyvenimą, vo nepratusi klausyti tokios 
— pridūrė paklaustasis. kalbos ir negražią žodžių. Ji 

Pasakęs ačiū, Gedminas nu- j pirmą kartą išgirdo tėvą iš
siskubino namo. Jis buvo do- ( tarianti tą žodį. Ji žinojo, ką 
ras ir pavyzdingas katalikas.j jjs reiškia; žinojo ir sakinio 
Jam visad patiko paveikslai, prasmę. Ji drebėdavo vien tą
kalbos ar skaitymas, kurie žodį prisiminus. Dabargi, taip
gražiai perstatydavo Kristą,, aįškiai išgirdo ir tai iš savo 
Jo motiną, ai’, bendrai imant, 
ką tokio katalikiško. Taigi, ei
damas namo nutarė pamatyti

tėvo lūpą. 
— Kas

tėvas.
yra? — paklausė

Kristaus gyvenimą judamuo-, — Kaip negražiai jūs ša
še paveiksluose. Žinojo, jogj-gt; 
ir jo žmona ir duktė taipgi j — Kaip tai negražiai ? 
norės pasinaudoti proga.

Parėjęs namo, rado žmona 
ir Kastulę, aštuonią metą

Nepasisekė
Aklas sekimas kitais kar

tais atneša skaudžių nepasise
kimą.

Vienas asmuo buvo pakvie
stas svečiuosna Į Baltuosius 
Rūmus AVashingtone, esant 
prezidentu Coolidž’iui. Tas 

■ svečias nustebo, kuomet po-
Ir taip kiekvieną sykį, kai j nas Coolidžius išpylė savo 

tik Petras įsidėdavo į bumą !kavę puoduko į lėkštelę, 
duonos, Kristus jį prakalbin- Svečias neatsiliko: ir jis taip

— Mus kunigas mokė, jog 
to žodžio niekad netartmnėm. 
Jeigu jūs būtumėte ten buvę, 
jūs irgi būtumėt girdėję. Jis

dukterį, smagiai salionėlyje 
besišnekučiuojant. Nieko ne
laukdamas, Gedminas __
abiem tuoj gražiai apsirengti,!™' Ir j"8 ™pnžadės.te 
nes su juo eisiančios į kimp .daugiau to žodžio nesakyti, aš 

Kastulė tekina pasileido į neis™ 8U J™* i kin»- -« s“ 

viršų, o mama paskui. Tėvas

liepė jog tas žodis labai nege-

pasiliko žemai ruoštis. Pirmu
tinė apsirengė Kastulė. Ir dar

mama eisiu.
Nesitikėdamas tokio parei

kalavimo, tėvas nežinojo nei

kaip gražiai 1 Buvo užsivilkusi atsakytu
balt,, kaspinais padabint, - Ganu, gerte, li-lyte, dau-
suknelę. Kojinės - naujos ;f«ia“ niekad J»» 1° ™'‘arera’ 

batukai - juodos, žibančios;- Priž^iėjo tėvas, pabučiuo- 

odoa. Ant pirite ausini, žie- aan“ K““?'

dus, o ant kaklo karoliai. Tik-1 Kastulės veidas vėl nušvito.
ra lėlė, kaip ją tėvaa mėgda- ‘ šypsodama sutiko su tėvu ei- 

r a • • 
i* 1va vadinti.

Tėvas irgi beveik jau apsi-i* Taip besikalbant, 

taisęs, tik niekaip nesiseka tėvas, visiškai net
Kastulės

pamiršęs,

davo. Norėdamas pritarti 
Viešpačiui, jis turėdavo duo
ną iš burnos išmesti.

Kiekvieną sykį, kada tik 
Šv. Petras išmetė duonos ga
balėlį, toj vietoj iš jos trupi
nių išdygo grybai.

Piktajai dvasiai, kuri sekė 
Viešpatį ir Šv. Petrą, kaip ir 
visuomet, norėjos padaryti 
blogą.

— Aha, — pagalvojo šėto
nas, — ir aš galiu grybą pri- 
daiginti, kaip ir Petras. Ir aš 
savo krepšyj turiu duonos. 
’ Paėmė žetonas duonos gaba
lėlį, sutrupino irtrūpinius pa-

padarė. Prezidentas į kavos- 
lėkštelę įpylė dar daugiais 
grietinės, pridėjo cukraus ir 
paragavo savo šaukšteliu. 
Svečias darė viską panašiai. 
Galutinai, prezidentas savo 
lėkštelę su visu kuo padėjo po- 
sfcalu savo šuniukui, svečias- 
tik žioptelėjo.

“Iš Cleveland Universc-Bn^ 
lletin.”

P. S. Daugeliui tenka, ga
lutinai, tik žiopčioti ir keptk 
raudonus gėdos vėžius, kuo* 
met kvailai kitus pamėgdz* 
džioja.

jam gražiai užsirišti kaklary- jog buvo supykęs, nejučiomis 
Šis. Vieną, kitą ir trečią kar- gerai ir gražiai užsirišo kak
tą bando ir vis mazgas nepa-* lary? •. Užsivilko švarką, pa-į

siemė skrybėlę ir, pasišaukę 
mama, visi trys Sėjo.

Nuo to vakaro Kastulės tė
vas tikrai niekad daugiau ne
ištarė to negražaus žodžio.

Beik lenkti medis k<d 
nas — kai išaugs nepalenkei

Skubos darbą velnias renka. 
Meška dar girioj, o nies-w»-

8. P. F. kailį baramės.
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Gtrtrude Clark Whitney

Jadvygos Pėdos Atspaudu
Liežuvninkas

Pabaiga.
Tą naktį, tamsumoj, Jadvy-

Anuo metu, kai žmonės dari — Paukštei, tavęs negir- 
suprato gyvulių kalbą, vienas Į džiu, — atsakė lapė. — Pra- 

; vaikutis —^Aleksiukas pribė- šau nutūpti man ant ausies ir
to vokečiams tolimesnį kelią 
į Baltijos kraštus. Šioj aukš- 

ga atsargiai ir niekam ne- i tumoj Lenkija išsilaikė iki
žinant lipa žemyn rūmų laip- septyniolikto ir astuoniolikto! y . S .

1 J ,. , , _ . . i kelio pusei lape gėrėjosi gtais, kad išlaikyti sutartį su amžiaus, kada prusai iš vie-i . 1 J 1’ J . zia rudens dier.a.
Vilhelmu. Tačiau, kaikune»nos puses, o rusai iš kitos uz-
gudriųjų lenkų bajorų, pra-f davė tokį smūgi, kurs jos ga i Oo! — nustebusiai su
matydami, jog besimylį gali' lią sutriuškino, 
ką tokio panašaus sugalvoti,! Tris dienas prieš vestuves, 
būdi. Jadvygai iš lėto belipant i Jogaila atvyko į Krokuvą, šįryt nebuvo mokykloje! Asj ,-tu)U paukgte| nutūpti 
laiptais, prieina vienas bajo-l Čia bažnyčioj buvo pakiikšty- visai neabejoju, jog jis yra ' ’ .’ , .
ras ir su pagarba paklausia j tas. Lietuva irgi nuo to laikoj įsejęs žuvauti ar gelių rink-, ..
jauną karalienę, kur šiuo nak-jĮ priėmė krikščionybę, žinoma, tis. Jonukas, matyt, niekad
ties laiku žadanti eiti. , tik ne be pasipriešinimo ir. uoliai nesiima knygų! danties ir sako

'Jadvyga, nustebusi, sumišu-Į varžymosi; seni stabmeldiški — .Aleksiui:, — šuktelėjo _  kitaip?

— Taip, triip, kaip tik ge
rai, — pridūrė lapė ir.... kapt 
paukštelį dantimis nutvėrė.

į ausį papasakoti naujieną. 
Paukštelis nutupė lapei ant 

ra-'ausies ir į ausį sučiulbėjo: 
j — O, kad žinotum, ką tavo
lapiukai dabar veikia!

v , *ii-i n i ' — Tut, tut, — išsižiojus at-i suko Aleksiukas — Oo! ar, ’ *. J
. , ... . , T , sakė lapė. — Net ir dabar ne-i tamsta tikėtum! Jūsų Jonuko

pagaunu tavo žodžių. Ar ne-

go prie moters, kuri trobelės 
Kitoj

— Aleksiuk, — šuktelėjo 
si pasako jam visą tiesą. Ta- įsitikinimai negreitai ir ne-j moteris, kuri gerai žinojo, jog 
da malonaus apsiėjimo bajo- lengvai išnyko. Tačiau, Jo-ij^į iįgOS Jonukas šį rytą ne

gailai dedant kuodaugiausiai, j0 į mokyklą. — Aleksiuk, ne _
pastangų, krikščionybė apėmė- trukdyk man. Ag dabar seku, " _?Nu, - sušuko Jonukas, 
visą Lietuvos salį. Jadvyga • gtaį, ten gulinčią lapę. Klau-,_ žiūrėdamas, kaip lapė ska- 
visų žmonių buvo nuoširdžiai^ k<? tasai patelis jai | niai seiles prarijo, - nu, kaip, 

jungus Lietuvą su Lenkija, mylima. I sako. Jonukas pradėjo atyd-į tamsta, jumsrišrodo ?
Lenkija pasidarytų viena žyd Vieną dieną, Jadvyga kar-pž^į klausyti. j _ Man išrodo, — atsiliepė
miausių visame pasaulyje tu su kai kuriais kitais rūmų TajVfcr8.invoa paukštukas' moteris, — jog liežuvninkas

ras mandagiai ir gražiais žo
džiais, tačiau įtikinančiai, aiš
kina Jadvygai, kaip Lenkijos 
likimas yra jos rankose. Su-

visame
valstybių. Be to, pabrėžia, 
kad Jogaila, vesdamas Jadvy-

Įsikarščiavęs 
skrajojo virš lapę? galvos.

— O, laput, laput! — čiul-

gyventojais išėjo pažiūrėtų, 
kaip sekėsi su tada statoma

«♦> turės tapti krikščioniu; ir, bažnyčia. Nuėjus ten pamatė^ J. tn, ga|.
ne tik tiek - visa Lietuvėj viena darbininkų, kttrie bar ir svajot nesvajoji, kų ta- 
turės atsižadėti stabmeldystės akmenis, sėdintį atskirai nuojvo vaikai šiandie veikia! 
ir priimti krikščionybę. Svar
inu žingsnis!

Jadvyga svyruoja ir d ve jo- vygai paklausus,

kitų. Galvą turėjo nuleidęs, o Į
veide reiškėsi liūdnumas. Jad-I įjemQS NaktlS 

kas yra,'
ja. Už rūmų vartų jos laukia, žmogus atsakė, jog jo žmonai Kas nežino žiemas naktų 
Vilhelmas su pakinkytais ar
kliais. Su juo vykti reiškia 
meilę, linksmybes, gyvenimą!
Pasilikti gi — ką reiškia?

labai mažai naudos duoda. 
Taip, neikad neapkalbėk sa

vo artimo ir nestatyk jam kil
pų, nes pats į jas pateksi.

A. Miciūnas (L. K.)

Toks pasakymas sujaudino 
Jadvygos širdį. Tačiau, išei- 

Garbė ir jėga Lenkijai, krik- naut iš rūmų jai nė į galvą
Miestiška šviesa tūkstančiams 
žmonių, kurie dabar stabmel
džiai. Reiškia savo gyvenimą ji neturėjo 
paaukoti kraštai; reiškia savo 
gyvenimą pašvęsti sielų išga
nymui.

Jadvyga atsisuka. Nuleisti 
galva, palengva lipa aukštyn 
laiptais, kreipia savo žing
snį ir... krikščionija laimėjo.

Ar šis pasiaukojimas buvo 
veltui? Tegul istorija atsako

GUMBAS IR GUMBIENĖ
Gumbas, aukštas, stambus, 

labai sunkiai serga ir, ma-'tų šaltųjų naktų, kokios jos • raudonas vyras, barzda ir ū- 
ži vaikučiai neturi ko valgyti, i ilgos, kokios slėpiningos!.. nusiskutęs dėvėjo, todėl 

Rausvai mėlyname danguje,
kaip žarijos pabirusios, žėri!
tūkstančiai žvaigždelių. \ isos i buos€ buvo greitas ir begalo

dar raudonesnis ir stambes- 
i nio veido rodėsi. Visuose dar-

nebuvo atėję, jog bus reikalo jos gražios, visos skaisčios, ir; savj,n pasitikįs. Kas pasigin- 
turėti pinigų; su savim pinigų visos jos šviečia, ir spindi, ir 

plevena kiekviename sniego 
Visgi ką nors reikia dary-i gabalėlyje. Po tą skaistųjį 

ti! Ką ji turėjo jam pasiūly-! žvaigždynėlį, nelyginant gro
ti? Vien auksinę savo batelio' žioji seselė po žydintį sodą 
sagtį. Pasilenkus atsegė ją ir pamažu ir rimtai mėnulis vai

kštinėja. Matyti, gražu jam 
tarp tų auksinių žiba relių, nes 
džiaugias ir juokias maloniai 
išblyškęs jojo veidas. O čia

padavė darbininkui. Darbinin
kas su pilnomis ašarų akimis 
priėmė karalienės dovaną.

Kai Jadvyga nuėjo, akme
nų tašytojas, grįždamas vėl [ įniršęs šaltis poška skraidy-

į šį klausimą. Lietuvos su prie darbo, ant vieno akmens damas po tvoras, barška lan- 
Lenkija susijungimo priežas- pastebėjo karalienės pėdos dydaroas po sustingusias med- 
tis buvo Jadvygos ištekėjimas atspaudą. Labai nustebęs ir žiu šakas ir viską, ką tik nu- 
už Jogailos. nežinodamas ką daryti prane- tvėręs, svilinte svilina ir de-

šė tai vienuoliams. Vienuoliai1 gina lyg ugnim... išsislapstę, 
šalčio pabūgę, visoki gyvi 
daiktai, visur tuščia, visur ty-

Metams bėgant, ryšiai tarp
tų dviejų valstybių vis darės j tą įvykį skaitė stebuklu. Ak- 
tampresni. Renesanso ir re-Įmenį atsargiai užlaikė. Po
formacijos laikais, Jogailos ir 
Jadvygos įpėdiniams beval
gant, Lenkija išaugo į vieną 
žymių valstybių; ji > sulaikė 
turkų, arba tartarą, tolimesnį 
j vakarus plūdimą; ji atlaikė

kiek laiko, jį pavartojo kerti
niu bažnyčios akmeniu.

Tai visa įvyko prieš

ku... L4 titanas.

500 Dabar leidžiasi scenos už
metu. Kiekvieną kartą po to,,'danga, šviesos uždegamos irįvo. 
kai bažnyčia buvo perstatoma,’ mes išeinam ir mažo Praei
tas akmuo vis grįždavo atgal't j. g teatro.

čijo, ne taip padarė, kaip jis 
norėjo, tuoj mėgo atmonyti, 
keršyti visaip, nesvarstyda
mas, kaip jis norėjo, tuoj mė
go: ne sykį kaimynam^ teko 
susipykti vien per jo liežuvį. 
Kaimynai jo nemylėjo.

Priešingai, be galo gera jo 
žmonelė, kaip yra sakoma — 
nors prie žaizdos dėk. Greita, 
liesa, išbalusi, vaikų neturė
jo, užtat svetimus vaikus la
biausiai savo sesers, kaip sa
vo tikrus, mylėjo. Kas kame 
mirė, gimė ar susirgo, visur 
Gnmbienė pirmoji — su pa
galba, su patarnavimu. Vyro 
liežuvavimo nekentė, bet bar
tis ir burnotis nesugebėjo. 
Verčiau iš apmaudo ir širdies 
skausmo tankiau apsiverkda- 

ŽemaflS.

teutonų užpuolimus; ji užkir- į mūrą. Vertė- S. P. Vaičaitis.

PRJEŽŪDŽtAl. 

Dvilinka netrūksta.
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Senio Pasakos | Mokyklą Dar kiek paėjo ir sutiko 
paukštelį.

— Paukščiuk, buk toks ge
ras, parodyk man kelią į lai
mę.

Paukščiukas nuskrido ir nu
tūpė ant Jonuko namo.

Ten Jonukas rado savo ma
mytę, laukiančią išskėstom 
rankom.

— Na, Jonuk, ar radai lai-

Kai šiaurės vėjas pučia vis 
Ir sniegą barsto po laukus, — 
Vaikučiams kelias j mokyklą

ną buvo nusikriaudęs, grąžino
Ar po laukus gražu bėgiot.

Vytė Nemunėlis

Laimė MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
Senai, labai senai gyveno apleisti — to abandon.

ir gali nuo Gerojo Dievulio iš- luaįas Jonukas. Vieną dieną j pasitikėjimas -— eonfidence. 
prašyti. Būkite nužemintos jjg pagįgakė motinai einąs lai-

“Tėve mūsų, kurs esi dan- širdies, savo vyresniųjų valiai

duok mums šiandien.”

mės ieškoti. .Atsisveikino su 
mamyte ir iškeliavo.

Nedaug paėjęs sutiko vove
raitę ir sako:

kermošius — fair. 
prijaukinti — to tame. 
naujakanlis — bunion. 
užtrinos — eonis. 
liekana — remains.

— Ar galėtum man parody- į pintys — fungi.
ti kelią į laimę? dykuma — desert.

Voveraitė pabėgo ir įšoko 
į medį.

Kiek paėjęs Jonukas sutiko į inel.
gėlelę ir klausia: j našta — burden, load

— Gėlele, ar neparodytum i oda — skin. ,

kaktusas — eactus. 
kupris (kupranugaris) ca-

man kelią Į laimę? kupra — hump, huneh.
Gėlelė palenkė galvelę į tą kadaise — cnce upon a tircc.

velj. Reikės akyliau daboti, 
kad kartais besikapstydamas 
kurmis vėl ją neužkastų.

— Tuo tarpu kurmis įlin
do į naują urvą, o aš ramiai 
sau sliekų ieškojau.

— Tik, štai, vienoj vietoj 
žemė pasijudino. Maniau, jog 
tai sliekas lenda lauk. Už

kus, pridūrė:
— Saugokitės kurmių, nes

— Išsižiojau praryti, čiupti 
, Vietoj slieką pagriebti, 

kartais jie galt net jus pa- jutau lyg kas mane nori pa
griebti. Kartą aš vos nuo griebti. Žiūriu, kurmis 1 Ran- 

vieno pasprukau. i donas daiktas, kurį aš
Čia motina dagilė papa-inau esant slieku, buvo kur- 

jaur.ų mįo nosis, iškišta iš žemės.

Py

•žiau susirasti tinkamiausią i 
vietą ir visur viską tėnrijau. Mikas Čcsnulis.

A-

Mažieji mano draugiukai! 
Jūs nežinote, kaip daug aš 
prie jūs prisirišęs. Ypač ma
no širdį džiugina, kada matau, 
jog draugiukai yra pamaldūs, 
klusnūs, geri. Gerasis Dievas 
visados išklauso mažučių pra
šymo. Man pisimena vienas 
nuofikis.

Viena turtinga šeimyna tu
rėjo nelaimės prarasti visų 
savo turtą. Negana to, žuvt>

Čia mažytė sustojo ir paklau
sė mamytės:

— Mamyte, ar aš galiu į Yra miglotas ir klaikus, 
daugiau prašyti, negu duo- i 
nosį Kai sniegas tirpsta laukuose,

Mamytė ašarodama nieko • Padangėj čiulba vyturiai, 
neatsakė. Mažytė tęsė toliau: Kai kas nenori į mokyklą 

į “Kasdieninės mūsų duonos' Bėgt su džiaugsmu, mielai. , 
;ir bet ko su duona, duoki
mums šiandien.” Po kelių 'Bet tas, kurs mokyklą myli vis, 
dienų žmogus, kuris tą šeimy- J Kurs nori daug išmokt, žinot 

Mielai ją lanko, ar žiema,
ir pats šeimynos galva Į dalį pinigų, o artimoj ateityj
vas. Našlė motina vos togalė- ir T;sus kltus s„grlj.
jo užsidirbti duonos kąsnį, I
kad pramaitinus save ir šešių;
metų dukrelę. i TaiP’ matote, brangieji

Vieną vakarą, prieš gųl- j draugiukai, ką nuoširdi malda
siant, mažytė ratsiklaupė 
pradėjo melstis:

teesie ‘ šventas Tavo ia,sidav^ n»',aiite ™nas ki' 
vardas; teateinie Tavo kara-i4^ nekriauskite, bet d,alinki- 
lystė; teesie Tavo valia, kaip|tes visn kn» ir k-‘P
danguje, taip ir ant žemės ;!«ražu >’ra būti «cra,n’ mal°- 
kasdieninės mūsų dnonos, niani draugiukai.

Senis Sandys

Dagilė ir Kurmis
* .-p- .

Dagilė ir maži dagilėliai. Netrukus pamačiau kurmį 
— visa šeimyna, tupėjo ant bekasantj urvą. Pagalvojus, 
kos. Visi tupėjOj linksminos, jog čia tikrai rasiu sliekų, 
vienas kitą sveikino. Vaikai, nutūpiau netoli kurmio, 
dagilėliai, žiūrėjo į savo motu-į — Al Tai betgi skanūs 
tę, kuri linksmai šokinėjo nuoj sliekai, — tariau sau, kai 
vienos šakos ant kitos. vienas lengvai nuslydo į pil-

Kartą, kai vaikai dalinosi 
gardžiu, motinos pagautu, 
slieku, vienas dagilėlių pa
klausė:

— Mamyt, kaip pagauni 
tuos skanius sliekus? Papa
sakok.

Motina, kraipydama galvą, 
žiūrėjo į vaikelį, lyg norėtla-

pusę, į kurią Jonukas turi ei
ti.

Eina drąsiai Jonukas ir su
tinka ėriukus.

— Kriukai, parodykite man 
kelią į laimę.

Kriukai greit nubėgo palei 
tvorą, o Jonukas paskui. Jie 
sustojo, o Jonukas tarė:

— Ačiū.

mes i
Jonukas atsakė:
— Taip, mamyt, bet toji 

laimė tai būti su jumis.

Vertė J. A. D.

laižybos — bet, wager. 
retenybė — oddity, rarity. 
smėlis — sand. 
deimantas — diamc;;d. 
skuduras — rag. 
paskola — loan. 
neturtas — poverty.
švankumas — decency; po- 
liteness.
kulbė ės — gunstock.

ma prisiminti kokį pavyzdį, kiek laiko, kažin kas raude
li savo gyvenimo, kad tokiu nas pasirodė, 
būdu galėtų geriau atsakyti — Tai, turbūt, sliekas, — 
į klausimą. Papasakojus, kur, pagalvojau. — Reikia griebti, 
kada ir kokiu būdu galima Oali vėl į žemę įlysti, tada 
pagauti ilgus, skanius slie- 'pietūs prapultų.

šakojo vaikams savo 
dier.ų nuotykį.

— Sykį, pajutus alkį, pa- 
inauiau sau, jog pietums ge
rai būtu skaniu sliekų pasi-.. .A .
gauti. Beskraidvdama band-l 1’mk,te- >■•"* "*

laimių.

— Taigi, vaikeliai, 
atsargūs. 'Pirmiausia, visame 
lame įsitikrinkite, o tik tada



PILYPO PLEPALAI
) 'Alio, kytručiai! Ar ilgu 
jums buvo laukti per savaitę 
plepalų? Man baisiai nesma-

DRAUGAS
ŽIRNIŲ BARŠKYNĖ

Sveiki, jauni draugužiai! 
Nesenai aš atvažiavau išI

Lietuvos, todėl dar esu gry-
gu vien vienam sau Murzą be- norius.
glostant plepėti. O, ką bekal
bėti apie draugą Murphį. Ji
sai, žinote, gavo Kalėdoms 
nuo Santa Glaus rogutes, tat 
dabar, parėjęs iš mokyklos, 
sau važinėja. Nei pas mane 
neužeina. Bet, nelabai aš ir 
paisau. Išsisuks koją, tai ir 
ateis. Vis taip yra su drau
gais. Kai ką naujo turi, tai 
tu sau žinokis. Dėlto aš ir ra
ginu jūs visados būti atsar
gesniais iekant draugų. Ne tas 
draugas, kuris pasako, kur 
galima gauti maišą saldainių 
už penktuką, bet tas, kuris,

Lietuvoje gyvenau vienoje 
jos gražiausių vietų, būtent 
Ežerėnuose, užtat visi ir va
dina mane “Eže renių Žirnis.”

J į Pilypo ofisą, kur jis renka 
plepalus.

Toks buvo mano atvykimas 
į mažųjų “Draugo” ofisą ir, 
matote, kiek privargau, kol 
galėjau jums šiuos žirnius pa
berti.

Kitą savaitę daugiau jums, 
vaikučiai, pabersiu. Galėsite 
rankioti.

Tenai yra labai daug ežerų ir

(Gyvendamas Ežerėnuose, RINKIT PAŠTO ŽENKLIUS
kartais gaudavau “Draugą”
iš Amerikos. Vieną kartą nu
džiugau pamatęs, kad jame 
yra dar ir kitas lapas, ma
žųjų “Draugas”. Greit pra
dėjau skaityti. Ypač man pa
tiko Pilypo plepalai

Nieko nelaukdamas, paė
miau plunksną ir brūkšt,

nusipiikęs, visur ieško kur brūkšt — parašiau Pilypui 
esi, kad galėtų su tavim pasi-Į laiškę. Už mėnesioi gavan 

dalinti. Jūs patys žinote, kad-nuo jo laiškutį (jis vadina 
yra tokių, kurie, gavę penk- juos gromatomis), kuriame 
tuką, akyse jį laiko kišenėje, o tarp kitko kvietė mane į Ame-
kai pasitrauki, tai tuojau bė
ga į štorelį praspendyti.

Bet nemanykit, kad. mano 
draugas Murphis toks. Vai,

riką, kad padėčiau jam plepa
lus statyti. /Aš sutikau ir, var
gais, negalais, atvažiavau.

Pilypas sutiko mane New
ne. Jisai, kai ką turi, tai žinoi^or^’e *r» P° nusivedė j 
kelią į mano namus. Bet aš> lauką, kurs stovėjo keistas,

sakau, kad, kadangi gavo ro
gutes, tai ir užmiršo mane. 
Tegul pasidžiaugia.

daiktas ant dviejų ratų. Pas
kui man pasakė, kad tai or
laivis. Atsisėdęs laukiu, kas

Užtat .r sakoma, kad ištiki- koks ūžimas ir
miausiaa žmogaus draugas - daiktas> kūriame mes 
šunelis. J.s gins tave ir seks prad5jo jndėti A- j- 
paskui, niekuomet nekąs ran- gęs-io surikau k i2.
ką, kuri jam kaulą numeta. 
Bet man vis baimė, kad nepa

Pirmad., Sausio. 28, 1935

NETIKĖTA LAIMĖ
Scranton, Pa. — Čionai ir 

mums teko netikėta laimė — 
pasveikinti didžiai gerbiamą 
kun. Jakaitį jo dvidešimts 
penkių metų kunigystės su
kaktuvėse. JubiEatui pagerb
ti suruoštas programas. Sce
na sidabriniu vainiku ir gra-

Ežerėnų Žirnis žiais sidabriuiais lapais buvo

Tolimuose stabmeldžių kraš
tuose kunigai-misijonoriai ir 
seselės-vienuolės dirba Kris
taus darbą. Nors tas darbas 
sunkus, tačiau jie jo nebijo, 
nes daugiau sielų atveda prie 
tikrojo Dievo. Stabmeldžių 
yra milijonai, o misijonorių 
labai maža ir dėlto jųjų apaš
talavimo darbas nesparčiai 
eina. Misijonoriams, be to, 
reikia daug vargo kęsti, o 
kartais už tikėjimą ir galvą 
paguldyti.

Manau, kad jūs, vaikeliai, 
norite tiems didvyriams-misi- 
jonoriams padėti, kad dau- 

’giau žmonių, sykiu ir vaikų, 

kaip ir jūs patys, galėtų pa
žinti Dievą ir Jį garbintų. Jūs 
tai galite padaryti dvejopai: 
pirmiausiai, už juos kasdien

išpuošta.
Aštunto skyriaus mokinys 

pasakė trumpą, bet nuoširdų 
sveikinimą.

Ketvirto ir penkto skyriaus 
mergaitės deklemavo sveiki
nimo eiles. Mokyklos choras 
dainomis ir giesmėmis jubili
atui išreiškė savo linkėjimus.

Mokyklos vaikučiai įteikė 
kasę gyvų lelijų ir Dvasinių 
Gėlių. Mūši} klebonas, kun. 
Jonas Kuras, paskaitė gražų 
laišką pasveikinant jubiliatą 
nuo visų seserį} Kazimierie- 
čių. Ant galo misijonierius 
jubiliatas pakalbėjo į vaiku
čius. Jo kalba sužavėjo visus 
ten esančius.

Skirstėmės tvirtais pasiry
žimais pildyti gerb. misijonie- 
riaus patarimus.

Marijona Miseviciūlė,

8 skyr. mokinė

bus. Tik staiga bur.,. bur... melskitės, kad Dievas padėtų 
ir laimintų jų darbus. Antra. 
jiems padėsit rinkdami viso
kius vartotus pašto ženklus. 
Patys rinkite ir savo draugus

bėgti, bet Pilypas mane su
laikė. Paskui daiktas pradėjo

gautų Murzos šunų gaudyto- ki]ti į orą Man baisu pasi 
jai, kaip jį išsivedu. Žinote, dar5 DreMdamaf,t puoliaa
Murza toks menkutis: šon 
kauliai, kaip smuikos stygos, 
uodega trumpytė. Būdamas 
mažas turėjo ilgesnę uodegą, 
bet kaž kaip ją tarp durų įki-1

šo. Vėjui papūtus, durys tren
kė ir nebagui uodegą pu-

ant kelių ir pradėjau melstis, 
nes maniau, kad netoli mirtis 
Paskui užmerkiau akis ir kan
triai laukiau, kas bus. Paga
lios, Pilypas pradėjo juoktis

įtraukite į tą darbą. Tam dar
bui galite sudaryti net grupe
les. Misijų draugijos, kurioms 
tie ženklai siunčiami, gauna 
už juos pinigų, kuriuos siun
čia misijonoriams stabmeldžių 
kraštuose.

Ženkleliai reikia taip rinkti . Moklrfo,„s. _ Kam DicTas 
Radus ženklelį, nereikia plėšti Jav- žmogni auaig,

JUOKIS, JEI PATINKA
Mergaitė (įėjus į mėsiny- 

čią): — Meldžiu, duokite man 
veršio galvą.

Linksmas mėsininkas: — 

Gaila, mažute; teturiu vien 
savo galvą.

Mergaitė: — Ne, ta man 
netinka. Mano mama nori 
gauti tokią galvą, kurioje yra 
smegenų.

ir sako.
.. — Nebijok, grynoriau, nieko tos kokios popieros, nes leng-

nTki^u° J18. ' blogo neatsitiks. Čia saugiau vai gali sužaloti ir tada jis
tis. u u, ou, ės i ir negu ant žemaituko' bus jau niekam nevertas. Rei-

Ikia apkirpti popierą aplink 

— Ar ištikrųjų? — paklau- paito ženklelį maždaug pusę 
siau. — Siūr, — atsakė Pily-'colio aplink. (Cut a half-inch 
pas. Ir vėl pradėjo kvatoti.' margin around the stamp). 
Tada ir aš atsisėdau šalia joj Tada ženklelis bus sveikas.

šunbiskičių ir silkės galvą nu-.. .. 
metu, bet nieko nemačija:
kaip toks, taip toks. Bet apie 
ištikimumą nėr ką sakyt. Šuo 
kuogeriansias. Užtat kaimy
nai, matydami tai, pavydi ir 
skrodžia gmulytojaiiM, būk aš bet vis dar bijojau žiūrėti pro
aūrinu, ui pastumdėlį jį lai- orlaivio

kuo. Tie viena norėtų tokio 
šuns, koks mano Murza.

Pilypas ii kanapių.

To kiek laiko orlaivis, kaip 
paukštis, nutūpė ant žemės. 
Su džiaugsmu aš išlipau..

Balta diena šeimos nemig- 
dina.

nuo vokelio (envelope), ar ki- Vaikas: — Kad kepulė (ke
purė) ant akių nenusmuktų.

SKERS2ODŽ1L? GALVOSŪ
KIO IŠSPRENDIMAS

Laikykite juos kokioje nors 
dėžutėje iki susidarys daug. 
Tada jau galite siųsti misijų 
draugijų centrams. Galite at-Į 
siųsti Ir man, o aš pasiržpin

- Čia Čikaga, - tart Pi- ,iu j"0’ » tam tikn”
lypaz, - kur zpaundin.man Si”kite auo adre8u:

mažųjų “Draugas”. Mes įsė
dom į taksį ir nuvažiavom

Mikas Jodka M. I. V. Mariais 
Eitis Seminary, Hinsriale, III.
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