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Šeštasis Palaiminimas
G*rM svetlmeml* kalbomla kai 
Didelė gėda mvosim gerai nemokėti. 1934 Kalba yra elaq dldyrta taa 

ČIM paatatatytaali paminkle*
Jea »a-

“ Palaiminti nesuteptos bar visuomet stengsiuos šva- 
širdies, nes jie Dievą re|*V U1C»O e , e ye «• e -n e •(Mato 5, 8.) nnta sirdj, kad joje mano an- 

Marytė paklausė savo mo- galiukas galėtų matyti Dievų, 
čiutės: ' Nuo *° 1^° Marytė daž-

gės.”

— Mamyte, kų ta? reiškia 
turėti nesuteptų širdį! Kuni
gas klebonas taip pasakė-'‘ne
sutepta širdis.”

— Tai reiškia, vaikeli, tu
rėti švarių, kaip vandenį, šir
dį.

— Argi širdis gali būti kaip 
nešvarus vanduo!

— Taip, jeigu' joje yra 
nuodėmių.

Vienų dienų mama su Ma
ryte nuėjo į lankų. Ten buvo 
pelkutė, o joje atsispindėjo 
dangus.

Mama tarė Marytei:
— Dangus žiūri į vandenį, 

nes yra švarus. O Viešpats 
Dievas, Kuris gražesnis už

jai pati savęs klausdavo:
'. — Ar mano širdis yra kaip 
švarus vanduo, ar mano An
gelas Sargas mato joje Vieš
patį Dievų! O jei dabar nu
mirčiau, ar pamatyčiau Die
vų savo širdyje!

O kai būdavo negera, pik
ta, galvodavo:

— Dabar mano širdy nie-a
ko nematyti.

O kai būdavo gera, man
dagi, sakydavo:

Šiandien, tur būt, skaidru 
mano širdy, kaip švariam, 
vandeny, ir mano angelūkas 
mato joje aiškiai Viešpatį 
Dievų.

Paaugusi Marytė buvo la-

Senio Pasakos
Mažieji draugiukai, atsime-Į didvyriškų pasiryžimų: “Aš, 

nate, anų kartų rašiau, kad Į sako, parduosiu save ir pini- 
turėjau teirautis pas redakto- gus, kuriuos gausiu, paauko
rių. Mes jau gražiausiai su
tinkame. Jis toks jaunas prieš 
mane žilabarzdį, baltgalvėlį 
senelį! Aš jam papasakojau 
apie savo jaunystę, kaip aš 
ta jaunyste džiaugiuosi. Ir kų

siu bažnyčios atstatymui.”
Taip ir padarė: vėl įsirašė 

į kariuomenę.
Bet kas iš to išėjo! O, 

draugiukai, labai daug! Baž
nyčia buvo atstatyta, mieste-

jūs, draugiukai, sakysite, jis lįo klebonas sugrįžo ir prasi

dangų, žiūri į mūsų širdis, "Hai nelaiminga. Tokia nelai- 
jei širdis yra švari. j minga, kad sode dažnai verk-

— Mamyte, aš matau, kad^avo. Kartų atėjo jai pagun- 
dangua atsispindi švariamefda: nertj0 padaryti- didelę
vandenyje, bet Viešpaties sa
vo širdyje nematau.

— Viešpatį Dievų pamaty
si tiktai tuomet, kai būsi dan
guje, bet yra kas jau dabar 
mato Dievų tavo širdyje, kai 
ji švari.

— O kas toks!
— Tavo Angelas Sargas. 
— O, kaip tai puiku. Da-

nuodėmę, kad užmirštų apie 
save nelaimę, bet ant rankos 
nukrito didelis lašas skai
draus vandens. Buvo tai aša
ra, kuri nuriedėjo iš jos akių. 
Tuomet Marytė pagalvojo 
skaidrų perregimų vandenį, 
kurį jai motina rodė ir apie 
švarias širdis, kurios regės 
Dievų, ir nenusidėjo D. ir P.

šute, nepyk už tai, kų aš esu 
padaręs; aš netyčia tai pada
riau. Bet turėk mintyje, kad 
velnias dažnai pasinaudoja

ŠV. ROŽĖS PAGUNDA
Šventa Rožė iš Lima, bū

dama maža, turėjo labai gra
žus plaukus, kurie susigarbi- tokiais gražiais plaukais, į-
niavę kybojo ant pečių. Kad'dant nuvilkus mažas mergai- 
ir tuo syk mylėjo Dievų, vis-: tęs į pragarų, 
gi ji nebuvo liuosa nuo tušty- •
bes; toji yda įsiskverbia net 
į mažus vaikelius.

Vienų dienų, bežaidžiant jai 
su broliuku, netyčia jis dum
blą suteršė jos plaukus. Mer
gaitė nepatenkintai pažiūrėjo 
į broliukų ir jau norėjo pasi
duoti pykčiui.

Kai vaikas tų pamatė ir 
suprato, kas dedasi jos širdy
je, pratarė tokiu vyrišku rim-

Rožė tuojau atmetė pyktį, 
kurį jautė kylantį širdyje, ir 
nuo tos valandos, kad ir bu
vo maža, pasiryžo niekados 
neduot savo širdžiai prisiriš
ti prie žemiškų daiktų, kad 
galėtų visuomet ištesėti Die
vo tarnyboje.

PRIEŽODŽIAI

Maža gyvatė didį jautį už
muša. *

tumu: “Brangioji mano se-1 Tinginiui visuomet Šventa.

pakvietė mane pietums. Ot, ir 
matote, visi gali gražiai gy
venti: seni ir jauni, maži ir 
dideli, silpni ir galingi, tur
tingi ir vargšai. Oi, kaip bū
tų gražu, jeigu kiekvienas tu
rėtų gilų pasitikėjimų Dievu! 
Kiekvienas turi ne tik žodžiu 
Dievui patikti, bet ir darbais 
pasirodyti. Atsimenate, sa
kiau, kad papasakosiu apie 
vienų Normandijos kareivį. 
Normandija yra šiaurinės 
Prancūzijos dalis. Tų pasa
kų papasakojo man mano tė
vas, o jam, jo tėvas.

Prieš daug, daug metų, 
vienas naujokas, t. y. jau
nuolis paimtas į kariuomenę, 
turėjo apleisti savo tėviškę. 
Jis buvo vienturtis tėvų sū
nelis, tėvų viltis, tėvų užva
dėlis.

Kada baigės tarnybos lai 
kas, jis kuogreičiausiai grįžo 
į savo tėviškę. Grįžęs pamato 
didelę atmainų. Senas name
lis apleistas. Nėra nei tėve
lio, nei motinėlės. Kur vis
kas! Mirtis viskų sunaikino. 
Jo mintys nuskrido į kapus. 
Nuėjęs į kapus jis mato 
taippat didelę atmainų: baž
nytėlė, kurioj pirmiau Žmo
nės rinkdavos melstis, dabar 
apleista: mūrai vos laikosi, 
stogas kiauras; nebėra nei 
miestelio klebono.

Matydamas tokį vaizdų ka
reivis apsiverkė ir, parpuo
lęs ant kelių, prašė gerojo 
Dievo, kad duotų jam galimy
bės atstatyti tų bažnytėlę. Ki
tų dienų jau drugiai ėjo nuo 
durų ; duris, prašydamas 
aukų bažnytėlės atstatymui. 
Bet kadangi kraštas buvo ne
turtingas, tat ir aukų nedaug 
surinko. Tada jis sugalvojo

dėjo naujas gyvenimas. Be to, 
paskui savais pinigais visa
dos pirkdavo bažnyčios alto
riui baltinių, visokių pagra-' 
žmimų ir žvakių. Ir kaip jis 
mėgdavo teikti bažnyčiai au
kas!

Matote, draugiukai, kaip 
neturtingas Normandijos ka
reivis, arba, kaip jūs sakote, 
“soldžeris”, be pinigų, bet 
gilu pasitikėjimu Dievuje, at
statė bažnytėlę ir per jo tų 
pasiryžimų grįžo pirmykštis 
gyvenimas: grįžo klebonas, 
užėmė savo senų vietų; žmo
nes gyveno santaikoj, Dievo 
ir artimo meilėje.

Atsimenu, kaip man tėve
lis >tų pasakaitę pasakojo. Tai 
buvo tada, kada aš rengiausi 
prie Sutvirtinimo Sakramen
to. Jam dar nebaigus pasako
ti, aš tariau: — Tėveli, aš 
kareivis, leisk mane į kariuo
menę.

— Sūneli mano, — jis man 
atsakė, «— leisiu, galėsi eiti. 
Bet ne ; tokių kariuomenę, kų 
anų dienų mačiau žygiuojant 
mūsų keliu, bet į dar galin
gesnę, dar stipresnę, į Kris
taus, mūsų Vado, kariuome
nę.

Aš to tėvo pasakymo ne
supratau. Kada man buvo 
suteiktas Sutvirtinimo Sakra
mentas, parėjus namo tėvas 
tarė:

— Sūneli, dabar tu esi ma
žas kareivėlis; šiandien per 
Sutvirtinimo Sakramentų ta
pai mažas Kristaus kareivis.

Galite suprasti, mano bran
gieji draugiukai, kaip aš tų 
dienų išpūtęs krutinę vaikš
čiojau ir visiems didžiavaus, 
kad dabar jau esu kareivėlis.

Senis S and y s.



Ju, las Avinas
Netoli miesto, šalę kalno, 

gyveno senukas, kuris turėjo 
tris sūnus: Stasį, Leonardų ir 
Tarnų. Senukas labiausiai my
lėjo Tarnų. Stasys ir Leonar
das buvo geri ir klusnūs val
kai, bet jie žinojo, kad tėvas 
labiau mylėjo Tarnų. Jie Ta
rnui to pavydėjo ir laukė pro
gos kol šis padarys kų blogų, 
kad galėtų tėvui įskųsti. Ta
rnas, tačiau, buvo geras vai
kas ir, nors kartais teko jam 
blogai pasielgt, bet buvo tei
singas ir pats tėvui pasisa
kydavo.

Vienų dienų, pasišaukęs Ta
rnų tėvas tarė:

. — Tarnai, išeik iš mano na
mų ir daugiau nepasirodyk.

Tuos žodžius išgirdęs, Ta
rnas suprato, kad broliai bu
vo jį įskundę.

Nulenkė Tanias galvų ir 
liūdnu balsu tarė tėvui:

— Mylimasis tėve, nevaryk 
manęs iš namų; žinau, kad aš 
blogai pasielgdavau, bet duok 
progos, o pamatysi, kad “Juo
das Avinas” savo tėvų myli 
labiau, negu kiti. Tėvas ta
čiau neklausė jo ir išvarė iš 
namų.

Praslinko keli metai. Vienų 
dienų pasisaukęs savo du sū
nus tėvas tarė jiems:'

— Pasidalinkite mano tur
tų, tik duokite man vienų 
kambarėlį, o aš būsiu paten
kintas. ; . L •»

Už kelių savaičių Leonar
das parėjo namo su žmona. Ji 
nemylėjo Leonardo tėvp ir 
dažnai barėsi su vyru, kad 
senukų pas save laiko. Sykį 
senukas išgirdo jų sakant:

-Mkuis mums čia po kojų 
maišos, išvaryk jį, o jei ne. 
tai aš tave paliksiu.

Leonardas nuėjo pas savo 
brolį Stasį ir jie nutarė se
nukų atiduot į neturtėlių ir 
senių namų, kur jis jiems 
daugiau nebus po kojų. •

Ant rytojaus atėjo žmogus 
ii senių name. Leonardas ati- 
*darė duris ir tarė:

— įraukiau tavęs, eik, pa
rodysiu senį kurio atėjai pa
imti.

Nuvedęs pas savo tėvų, ku
ris prie lango sėdėjo susirū
pinęs, ir tarė:

Štai tas žmogus, imk ir da
ryk su juo kų nori.

Vos Leonardas ištarė tuos 
žodžius, pasigirdo kitas bal
sas.

— Sustokite, nebūkite gy
vuliai!

Visi atsisuko ir pamatė sto
vinti jaunų vyrų, kuris buvo 
tasai “Juodas Avinas”.

Tarnas priėjo prie savo tė
vo ir, atsisukęs į brolius, ta
rė:

Jūs paėmėt tėvo turtus, net 
pardavėt žemę, kurioje ilsisi 
mamytė, ir dabar varote tė
vų iš savo namų. Jūs gyvu
liai! Nesate verti būti mano 
broliais ir aš dabar atsižadu
jūsų. v•

Ištaręs tuos žodžius jis paė
mė tėvų ui rankos sakyda
mas:

— Eikim, tėveli, į mano 
namus, kur jūs galėsite ra
miai baigti amžių.

Išgirdęs tuos žodžius senu
kas pravirko ir skaudančia 
širdim tarė:

— Dovanok man, sūnau, už 
tų klaidų, kurių aš padariau 
išvarydamas tave iš savo na
mų ir išdalindamas turtus ta
vo broliams; man reikėjo tau 
juos duot, nes ta man buvai 
ištikimas. Dievas žino, kad aš 
daug dėl savo klaidos išken
tėjau. Dabar žiaaa,kad“Juo
das Avinas” labiau už kitus 
mylėjo savo tėvų.

Antanas Dranffinas (L. K.)

Tamsų miškų aš matau;
Tenai eiti aš bijau:
Pilna vieta y#* žvėrių 
Mane jie gi užpultų!

Sau paimsiu šautuvų —
D rupiai eisiu į miškų!
Jei žvėris mane užpuls 
Su kulka jis atsiguls.

Ėjau miškan tad saugiai 
Su šautuvu, kaip matai!
Štai užpuolė mane — jis, 
Tas pats kiškis greitasis.

Aš, tai kiek nusigandau,
Bet tuojau j; pašoviau. 
Krito kiškis kaip akmuo — 
Anka mano šautuvo!

Štai aš didis medžiotojas 
Bijo manęs ir liūtas I 
Kas gi mane nugalėsi 
Susilauks tik greit’ mirties.- 

Mikutis

n K A T O A K Mnnd. T-apkr. 26, 1934.

MAŽA ŠVENTOJI
Maži vaikai, teisybę sakant, si atslenkančius tamsius debe- 

visi yra Šventi. Jie dar nemo- sis, Sienutė1 sakydavo: “Tie 
ka nusidėti; jų sielos yra yra Dievulio pasiuntiniai”.
skaisčios ir šventos, kokias 
padaro šv. Krikštas.

Kalbėdami apie šventuo
sius, mes turime galvoj to- 

| kias sielas, kurios didelį šven
tumų yra įgijusios savo gy
venimu ir darbais. Bet ir ma
ži vaikai gali įgyti toki šven
tumų.

Šv. įAgutė, Šv. Vytukas, Šv. 
Rudolfas dar mažais būdami 
buvo pripažinti kankiniais. 
Atsimenate ir tuos mažus 
šventuosius, kuriuos vadina 
“Nekaltais Betliejaus Berne
liais,” kuriuos Erodas išžu
dė !

Čia noriu jums papasakoti 
apie vienų šv. mergaitę, Ele
nutę Organ, kuri buvo tik 
keturių metų. Jos tėvelis, ge
ras darbininkas, gyveno Wa- 
terford’o mieste, Airijoje; 
mamytė buvo jau mirusi. 

1 Maža Elenutė buvo atiduota į 
vaikų prieglaudų, kur ji su
sirgo ir, daug iškentė jusi, mi
rė 1908 metais, vasario 2 die
nų. Dievulis apdovanojo Ele
nutę didele malone. Ji buvo 
stebėtinai kantri ir laisva nuo 
mažiausio nusidėjimo. Visa
dos kalbėdavo apie Dievui;; 
ligoje sakydavo: “Liga yra
kelias pas Dievulį”. Pamaėiu-

Draugužio
Dejavimas

Asai jūsų draugužėlis, 
Savaitinis laikraštėlis,
Gavau progos pasiskųst,
Kati nenorit raštų siųst.

Visi tie pats mane dabina, 
Mano skiltyse talpina: 
Pasakėles, eilutes,
Kad ir kartais menkutes. 

Bet, paklausiu, kur rašteliai 
Jūsų, malonūs žodeliai?
Ar nenorit pabandyt, 
Straipsnį, kitų parašyt?

Kas iŠ jūsų nenorėtų, 
Žinoma, visi galėtų 
Mintis savas parašyt,
^fnne gražiai padabint.

Juk ir man toks įvairumas, 
“Būtų tikras malonumas. 
Norėčiau matyt vardus 
Kas savaitę vis kitus.

Baigiu šįkart padėjavęs, 
Trumpų raudų padainavęs. 
Pažiūrėsiu, kas klausys 
Ir straipsnelį parašys.

Ji jau žinojo, kad Šv. Sa
kramente yra Išganytojas, 
todėl dažnai sušukdavo: “Die
vuli, kada pas mane ateisi!” 
Kasdien ištisas valandas 
melsdavosi ir sakydavo tiems, 
kurie bandė jai maldų truk
dyti: “Prašau palikti mane 
vienų, aš noriu su Dievuliu 
"pasikalbėti”. Kai kas nors 
paklausdavo, kodėl ji taip il
gai su Dievuliu kalbasi, Ele
nutė atsakydavo: “Dievulis 
liepė man to jums nesakyti”.

Vyskupas leido duoti Sie
nutei Šv. Komunijų, nors ji 
teturėjo tik keturis metug.

Mažutėlė tuo labai džiau
gėsi ir dažnai, prieš priimda
ma Šv. Komunijų, sušukda
vo: “Dievulis ateis pas ma
ne!” Po pirmos Šv. Komuni
jos ji gyveno tik du mėne
sius. Per tų laikų ji 31 kar
tus, visados su dideliu pa
maldumu, priėmė Šv. Komu
nijų. Mirė dideliame džiaug
sme; jos veidelis spindėjo 
dangaus šviesa ir ji buvo pa
naši į angelų.

Tat, matote, kad Ir mažas 
vaikas gali būti šventas. Die
vulio malonė veikia stebik- 
lingai. Stengkimės būti pana
šūs į tų palaimintų Elenutę.

“F. D.”

Marytė
Mūsų Marytė jaunoji,
Visų vadinta geroji.
Jos šneka’
Mus patraukia visus.

Veidelis josios — šypsena, 
Ir mus visus ji linksmina. 
Marytė —•
Mūs meilė
Ir visas mūs’ džiaugsmas.

Maloniai ji sveikina mus.
Lai atlygin jai dangus!
Iš aukšto

ijų mato
Ir džiaugiasi Dievas.

Mikutis

PRIEŽODŽIAI
Bėgk nno tokio draugo, ku

ris yra tavo priešo draugas.
Bepigu iš svetimos kišenės 

mokėti.
Menuo šviečia, bet nešildo. 
Tinginys ir kelių koja rodo.

. Tyla — gera byla.
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Nubaustas Plėšikas
Medžiotojai nušovė kiškį. 

Nieko jame nebūtų ypatingo
laukė, kol ateis proga savo 
baisų sumanymų įvykinti.

— kaip ir visi vargšai kiškiai, Tuo tarpu pasitaikė ir kiške
lis buvo kruvinas prikabintas {liui netoliese būti. Gal plėš- 
prie medžiotojo tarbos. Net i rus* paukštis ir nujautė kiške- 
gerai jo neapžiūrėjo kol na-1 lio artimų ten buvimų... Be
nio perėjo. Tik namie rado, ga sau kiškelis ristele, pasi-

“Nubaustas plėšikas!”

A. Vitkatmkas 
Vilčatava, V. D. m. VII, 19 d.

šaukštu upės neišsemsi.

JUST HM— Of CamHi

jog kai kas ypatinga šiame 
kiškyje. Nei šiam, nei tam 
kiškio nugaroje buvo išdygęs 
kaulagalis. Tokioje nepap
rastoje vietoje kaulas — la
bai stebėtina. Iš karto niekas 
nesuprato, kaip tas kaulas 
galėjo ten kiškiui atsirasti. 
Pagaliau, kai lupo kiškelio 
odą, rado, jog tai ne šiaip 
kokio kaulo esama, o — tik
ros įklimpusios paukščio ko
jos. Didelio paukščio kojos. 
Klausimas — kaip ta paukš
čio koja kiškiui į nugarą pa
teko? Jeigu piaustomas kiš
kelis būtų galėjęs pasakyti 
savo gyvenimo eigų, jis būtų 
štai ką pasakęs.

Vieną mėnesieną naktį, tuo
met kiškelis buvo dar visai 
jaunas, plėšri pelėda sumanė 
pamedžioti. Ji tyliai tupėjo 
ant -žemos medžio Šakos ir

Du Berniukai Vokietukai
Du berniukai vokietukai 
Du mokyklos studentukai;
Viens ant kito taip supyko, 1
Kad kumščiavosi ant “stryto”.

Na, kodėl jie ginčą kėlė,
Tokius piktus žodžius mėtė?
Aš bijojau jų paklausti,

Nes ir mane gal įtraukti. ’
Ale, vėliau sužinojau 1
Ir gerai pasidabojau;
Pasirodo, vienas jųjų 
Buvo blogas, ištikrųjų.

Nes jis anų taip apdaužė,
Kad mokytojo neklausė, '
Nenor vokiškai mokytis,

,, Geriau po klasę raivytis.
Mat, jums rodos, menkas daiktas 
Kalbos nemokėti, baikas! ’
Geriau kaip tani vokietukui,
Tam tinginiui studentukui. »

Jis tėvų kalbų pamiršo, 
l'žtat ir anas įniršo;
Kam vokiečiu vadintis,
Jei kalbos nenor mokintis.

G gal atsirastų toksai 
Lietuvis, kuriam bet koksai 
Įžeidimas savo kalbos 
Neiššanktų jame gėdos.

Būkime mes pasiryžę
Ginti savo lietuvybę, t
Kad nejuoktųs iš lietuvių, J
Kai mes iŠ tų vokietukų. Viliukas

dairo: jaunas, net gamta no
ri pasigrožėti. O naktis kaip 
tyčia puiki — niekaip neat
rodo, kad biaurių sumanymų 
bet kas galėtų tokiu laiku tu
rėti. Bet gyvenimas ėjo savo 
keliu. Nespėjo mūši} kiškelis 
prašokti po vienu medžiu, kai 
'— capt! — pajuto, skaudžiai 
jam kažin kas į sprandų įka
bino. Šilta ir šalta pasidarė 
kiškeliui ir jis — timpt — 
pasileido bėgt: O čia ir, iš 'tik
rųjų, pasirodo, jog yra iš ko 
pabėgti! Kažin kas kiškelį už 
sprando laiko ir nuo jo pasi
tempimo skaudžiau sukabina. 
Nebuvo laiko kiškeliui daug 
galvoti, jis buvo dar jaunų 
jėgų ir gyveninio kupinas, ir 
pasiruošęs jis kad timptelėjo 
— net kažin ką nutraukė, o 
pats pabėgo. Nežinojo kiške
lis nei kų_ jis nutraukė, bet tik

aišku jam buvo, kad kažin 
kas gyvas jį sulaikyti norė
jo... Net girdėjo, kaip, lyg 
minkšta virvė, kažin kas nu
truko, kai jis timptelėjo pa
bėgdamas. Ir į nugarų labai 
skaudžiai kažin kas įdūrė 
plačioje vietoje. Nubėgęs ša
lin kiškelis nors pats ir atsi
peikėjo, bet skausmas nuga
roje vis jam nedingo. Net la
bai buvo užėję ten skaudėti 
— visa nugara buvo sutinus, 
vos kiškelis pajudėjo... Bet 
jo jaunystė paėmė viršų ir 
atėjo laikas, kai vėl kiškelis 
linksmas bėgiojo. Bet nuga
roje vis kažinką pašalinį jau
tė. Nežinojo jis, kas ten yra, 
nes nugara tokia vieta, kurio
je nieko nepamatysi. Bet 
skausmo nebebuvo ir kiške
lis net pamiršo apie savo 
nuotikį. Tačiau atėjo laikas, 
kai didesnis pavojus kiškelį 
užklupo. Jį žmonės nušovė. 
Pakratė kojeles, vargšas, at
siminė miške praleistą vai
kystę ir jaunystę, ir negyvą 
jį medžiotojas prie tarbos 
prisirišo ir namo nusinešė... 
Jis, vargšas, nuo vieno plė
šiko išliko gyvas, bet vis tiek 
nelaimingu būdu mirė... Ste
bėjosi žmonės, keistu atradi
mu kiškelio nugaroje. Jie pa
žino, jog tai būta pelėdos ko
jos ir tarė, apie jų galvoja-^ 
mi:

Žmogus gali apsieit be auk
so ir sidabro, bet be anglies 
ir geležies jis nebūtų pada
ręs tokios pažangos. Spėja
ma, Jungtinės Ain. Valstybės 
turi. arti pusę viso 
anglies.

Durpės, anglies pradžia, 
yra minkštos ir juodos, 
tais, rūdos masės 
nų ir kamienų. Kai 
vietose jas kasa, ant saulės 
padžiovina ir po to pasidaro 
geras kuras.

Lignitas, kartais vadina
mas rūda anglis. Jis geriau 
dega kaip durpės. Jį 
Vakaruose ir Pietuose.

Minkšta anglis, arba žemių 
smala, yra geresnis ktlrns 
kaip lignitas. Bet šitokia an
glis greitai dega ir daro daug 
dūmų. Daugiausia vartojama < 
dirbtuvėse, garvežiuose, gar
laiviuose ir koksui daryti.

Mūbu anglių kasyklose dir
ba 8G'M),000 darbininkų. Tame 
skaičiuje randasi labai daug 
ir lietuvių.

Duoną sudaro vanduo ir' 
anglis. Budrus.

. (Lietuvių parapijinių mo
kyklų yra 39. Daugiausia Cbl 
eages dieoesi joj, kur iš 12 pa
rapijų 11 turi savo mokyklas. 
Lietuvių parapijines mokyk
las lanko apie 10,000 vaikų. 
Ar mažųjų “Draugas” lan
kos kas savaitę į jūsų mokyk
lų?



TEISYBĖ IR NETEISYBĖ
Kitą kartą ėjo per pasauli 

.Teisybė ir Neteisybė. Beel- 
dajnos išalko. Turėjo abi po 
duonos kepalą. Susėdo* ir 
kalbėjosi, katros dabar pir
miau valgysiva duoną.

— Valgykiva dabar tavo, 
kitą kartą valgysiva mano.

Teisybė sutiko — suvalgė 
jos kepalą.

/ Beeidamos toliau, jos vėl 
išalko ir vėl sėdi valgyti. Tei
sybė norėjo, kad būtų valgo
mas Neteisybės duonos kepa
las, bet Neteisybė pasakė:

— Subaikiva tavo duoną, 
tai paskui galėsiva mano val
gyti. Teisybė, nieko pikto ne-
manydama, padavė savo duo- kurį nOriu jums pabirzgyt j 
uos kepalėlį. augį

Pavalgiusios ėjo toliau ir pona9 
vėl išalko. Išalkusi Teisybė
prašo Neteisybės duonos, bet 
Neteisybė atsako:

— Jei man duosi savo akį 
išgręžti, tai duosiu duonos. 
Teisybė, žinoma, spyrėsi, duo
ti nenorėjo, bet buvo peralku- 
si ir noroms-nenoroms suti
ko. Sutikusi gavo pavalgyti.

fijo dar toliau abi ir vėl iš
alko. Tada Teisybė vėl ėmusi 
prašyti. Neteisybės duonos., /kai susėda lietuviai pietauk
Neto.,M u- va s*w giesmę SnekufiaTOaii 0 a

, — Jei duosi man savo an
trą akį išgręžti, tai duosiu 
duonos. Teisybė labai valgyti 
norėdama, davusi ir paskuti
nę akį išgręžti, bet Neteisybė, 
išgręžusi abi akis, Teisybei 
nei valgyti nedavė — paliko 
alkaną, aklą beklaidžiojančią 
po miškus ir laukus.

žmonės ir dabar mato kar
tais klaidžiojant tą Teisybę be 
akių, mato ir tą akiplėšą 
Neteisybę einant per žmones. 
Neteisybės akys ir dabar e- 
sančios sveikiausios, tik iš gė
dos dažnai kaistančios.

Mažkamp.

PILYPO PLEPALAI
Sveiki, jūs, mano draugučiai, 
Ištikimi man stambučiai.
Vėl Pilypas paplepės,
Gal juokų čia jums prikrės.

Visi jau aną kart matė, 
Kokias jis eiles parašė;
Ne visi gal būt Maironiais, 
Mfls vadin’ — proto ligo

niais.
Nežinau, kaip jums išrodo, 
Ar jau jis jums atsibodo?

Kad negauna niekad laiško, 
Gal nieks “plepalų” neskai

to?
Na, po tokio pasisveikini

mo su jumis, mano skaityto
jai, verta ką gera dabar pap- 
lepėt. Štai, kas atsitiko perei
tą savaitę, ko aš ilgai neuž
miršiu.

Kaip žinote, yra toksai se- 
,nis> vardu Sandys, kuris jums 
pasakas kas savaitę pradėjo 
sakyti. Prieš kiek laiko jis 
susiginčijo su redaktorium 
už tai, kad šis
daugiau vietos
ir kad jis daug jo raštų nu
metė į gurbą. Ale, kaip pap

nedavė jam 
laikraštėlyje

P R A U O A S

JUOKIS, JEI PATINKA
Vienas: — Sakyk, ar Jur

gis Vašingtonas buvo toks 
teisingas, kaip žmonės manot

Kitas: — Žinoma, kad bu
vo labai teisingas.

Vienas: — Tai kodėl visas 
bankas uždaro jojo šventėje 7

rastai, jie vėl 
prieinam prie

geru. Dabar 
dalyko, apie

redaktorius (kažin 
kodėl) pakvietė senį Sandį 
pas save pietums ir, tartum 
ant juoko, mane taip pat Ma
nau . sau, jis mane pa
kvietė, kad nebūtų daugiau 
su seniu ginčų prie vaiko. 
Žinote, vyresnieji prie vaikų 
niekad nesibara. Tai, kaip 
sakiau, pietavome. Buvo viš
tienos, blynų, kopūstų, žo
džiu, visa kas būna ant stalo

są laiką dažiau vištos kulšį ; 
kokį ten raudoną mutinį.

Tas senis vistiek žino daug 
gerų ir labai įdomių pasakų, 
ir jis žada jums papasakot, 
tik nežinia, ar gaus tiek vie
tos.

Na, ką jūs manot... Redak
torius iškirpo visą ma
no rašinį apie tuos pietus to
dėl, kad, sako, negražu išpa
sakot viską, kas dėjosi jo na
muose. Koks čia negražumas?
Juk aš tik buvau išdėstęs, 
kaip jie pavakare vėl susigin
čijo ir kaip Supykęs Senis 
griebe kepurę ir “davai” na
mo. Tai, matot, kaip sunku 
galvočiams taikoje gyvent

Turiu panaudot likusią
vietelę ir pranešti tiems savo lanka _ meadow, valley. 
artimiems, kurių vardus vie- — marsh, swamp.
šai paskelbiau praeitųjų 
valčių mažųjų “Drauge,” kad 
dar negavau atsakymo. Gal 
jų laiškai pašte prapuolė! 
Reiks ieškok Šią savaitę nau
jų giminaičių neskelbiu, nes, 
gal, ir tie išsižadėjo tokio ple
pėtojo, kaip aš.

Pilypas ik kanapių.

Žmogus stovi ir žiūri, kaip 
vaikas velka arbūzą.

— Perdidelis, matyt, tau 
tas arbūzas.

Vaikas atsakė: — O, 
permažas vaikas.

ne,

— Palauk, tėve, ką darai;, colis-io — inch.
eini dirbti, o skiepe nėra pri
kapotų malkų.

— Na, kas tai, juk aš kir
vio nesinešu.

— Ar tu pažįsti tą vyrą, 
kuris gyvena netoli jūsų su 
viena koja vardu Zigmas?

— Nesu tikras, bet kaip ki
ta koja vadinasi?

— Petrai, ar išsipildė kuris 
nors tavo jaunystės troški
mas?

— Taip, kaip mama šukuo
davo plaukus, aš norėjau, kad 
jų neturėčiau.

Motina: — Sūnau, gavai 
gerus laipsnius mokykloje?

Sūnus: — Taip, net šimtą 1 
Motina: — Kame?
Sūnus: — Aritmetikoje 60, 

gramatikoje 40.

— Kodėl silkė kaip kapi
nės?

— Dėlto, kad pilna kaulų.

Mokytoja: — Kas pasakys 
man, kuris daiktas auga di
desnis, kai daugiau iš jo ati
mi.

Jonukas: — Skylė!

MAŽ0JU ŽODYNĖLIS

skaidrus-i — clear, 
nuriedėti — (to) roll down. 
kamuolys — bąli, spbere. 
lakta-os — rooet, perch (far 
hen).
santaika — peace. 
žygiuoti — to make a trip, or 
(to) go.
kiškis — hare.
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durpės — peat.
masė — mass, heap.9 - '
kamienas — trunk, stalk, 
kūras — fuel.
lignitas — lignite, , jnineral 
coal
garvežys — locomotive, steam 
engine.
koksas — coke.
pavydėti — to envy. 
avinas — ram. 
kepalas — loaf. 
išgręsti — to bore out. 
akiplėša — an impertinent 
person.
pabirzgenti — to buzz. 
galvosūkis — puzzle. , 
kamštis — stopper, cork.

arbūzas — water-melon. 
skiepas — cellar.

RAIDŽIŲ MIŠINYS
6. bėtulievy.
7. krisptila.
S. niansa. •
9. kylokam.
10. kierama.' *r-»- ■
PEREITOS SAVAITES

1. tojakomy (mokytoja)
2. leliastai (staleliai)
3. gnykoa (knygos)
4. laukvnpe (plunksna) 
a. palėžemis (žemėlapis)

1. Ką Dievas davė visiems, 
o sau nepasiliko?

2. Keturi trept, trept, dau
giau kaip 200 šliukšt ir šliu
kšt. X

3. Graži panelė, žalia jupe- 
lė, lanku susijuosus?

4. Ko žmogus nejaučia?

5. Dukart gimęs, nei kartą 
nekrikštytas, velnias labiau
siai jo bijo?

MJSLiŲ ĮMINIMAS

(Praeito numerio)
1. Tvora.
2. Kulka.
3. Vėžys.
4. Šluota ir žarijos krosnyj.
5. Kibirkštis.

* KUR KĄ SIŲSTI?
RaMufl Mam akyrtui reikia alųatl 

adresu: Vincą* S«b«u« M. I. O. ., Ma
rkui HHla, HhMdale, IU

Plntgua, talppat praftant pakeisti 
atuntlnftjtmo klrkj, reikia slysti tie
sio* | "Oraa*o” spaustuvę, adresuo
jant: Dranga* Pnb. Oo., taa4 So- 
Oablry Avė. Cbk-ago, Dtteol*.
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