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SEPTINTAS PALAIMINI
MAS

Palaiminti taikieji, nes 
juos vadins Dievo vaikais.

(Mato 5, 9.) 

Petrukas nebeturėjo tėve- 
lių ir gyveno pas tėtę.. Liūd
na buvo tetos namuose. Daž
nai ji bardavo senelį, kad net
drebėdavo iš pykčio.

Petrukas buvo švelnus ir
geras. Jis verkė tylomis, nes 
skaudu jam buvo, kad senelis, 
kurį jis mylėjo, yra toks ne
laimingas. Kai Petrukas verk
davo graudžiomis ašaromis, 
teta ir ji plūsdavo ir mušda
vo.

Kasdien pasiėmęs savo 
krepšelį su knygomis Petru
kas išeidavo iš narni} prislėg
ta širdimi. Mokykloje sėsdavo 
tarp draugų, kurie atrodyda
vo laimingi. Mokytojas saky
davo jam:

— Pasakyk man, Petruk, 
kę vakar išmokai?

Pamokas Petrukas visuo
met mokėdavo gerai, nes mo- 
kydavos atsidėjęs. Jis ir lai
ko mokytis turėjo daug, nes 
neturėjo noro žaisti.

Sykį mokytojas pajuokavo.
— Pamokas moki labai ge

rai, bet už tvarkingumų nega
liu tau įrašyti gero požymio, 
nes nosis raudona. Atrodo, 
lyg niekuomet jos nevalytum.

Draugai ėmė juoktis. Nei 
jie, nei mokytojas nežinojo, 
kad Petruko nosis raudona ne 
dėl nevalvmo, bet dėlto, kad 
eidamas į mokyklų jis visų 
kelių verkia. Bet Petrukas ne
pyko nei ant mokytojo, nei 
ant draugų. Raminosi tuo, 
kad mokėjo pamokas.

Vienų žiemos vakarų, prieš 
vakarienę Petrukas dirbo mo
kyklos darbų. Mokinos geo
grafijos, istorijos ir gramati
kos. Jis sėdėjo šalę senelio, 
kurio buvo suparalyžiuota ko
ja. Kambary buvo tiktai jie 
du. Tylų drumstė laikrodžio 
takšėjimas.

Viefikambario kampe, ant 
medinio pastolo, stovėjo žyd
rus vazonas, paauksintas ir 
papuoštas gėlėmis. Prie vazo-

Sveika Marija, Motin’ brangioji, 
Dangaus darželyj gėlė gražioji. 
Kas gal prilygti Tavo dorybei, 
Bei rasti dėmių Tavo skaistybėj I

Mes Tavo vaikai nuodėmės slėgti, 
Dalim prie Tavęs Motin’ pribėgti, — 
Kaip tas vaikelis motinos verkia, 
Kuomet koks niekšas žemėn jį trenkia.

Užtat vadinta mūs Užtarėja 
Ir mūs, krikščionių, tikra Globėja.
O, Motinėle, teikis išgirsti,
Baisųjį priešų mūsų nugrimsti.

Tu Nekaltoji, Dangaus Panelė,
Paskirk ir mums ten mažų vietelę, 
Kad po šios žemės dalių vargingų 

Būtumėm verti vardo garbingų... Viliukas

no pritaisytos žalvario pyne- 
lės, kurios sviro žemyn, kaip 
laikrodžio grandinėlė. Petru
ko teta dažnai sakydavo:

— Tas vazonas yra mano 
brangus atminimas. Ponas 
man jį dovonojo. Jis buvo 
mane pamylęs, ir būtų vedęs, 
'jeigu nebūtų miręs.

Senelis sugalvojo kur tai 
eiti. Vargais negalais atsikėlė 
nuo kėdės ir žingsniavo link 
durų. Bet jo žingsniai buvo 
netvirti. Praeidamas kažkaip 
užkliudė koja gražųjį vazo
nų, kurs virsdamas subyrėjo 
į mažus gabalėlius.

Petrukas pakėlė galvų. Se
nelis stovėjo apsipylęs ašaro
mis, kūkčiojo, tariam mažas

galėjo sudaužyti vazonų. Žen
gus žingsnį į priekį ir, nesi- 
valdydama iš pykščio, atsisto
jo prieš senelį. Petrukas su
šuko:

— Teta, mane bausk, bot 
senelį palik ramybėje.

, — Ak, tai tu sudaužei va
zonų ! ?

Petrukas tylėjo, kaip Vieš
pats Jėzus, kai Jo klausė pik
ti teisėjai:

•— Ak, 'tai tu! — suriko. — 
Še tau!

Ir trenkė Petrukui į veidų 
taip, kad net kraujas ėmė bėg
ti iš burnos.

'Niekuomet jis nepasakė, 
kad ne jis sudaužė tų vazonų. 
Nors buvo mažas berniukas, 
bet, trokšdamas ramybės se
neliui, no-rėjo už jį kentėti.

D. ir F.
i______________ .

Doras Stalius
Turtingas ponas kartų da

vė staliui savo stalų pataisy
ti. Tame stale buvo stalčius,- 
tokia vietelė, apie kurių nie
kas nežinojo.

Stalius, išardęs stalų, neti
kėtai rado tų slaptųjų vietelę 
ir joje daug visokių raštų ir 

j aukso pinigų. Greičiausiai 
(viską surinkęs jis nunešė po
nui. Ponas, žinodamas var
gingų staliaus gyvenimų, no
rėjo pinigais jam už dorybę 
atlyginti. Tačiau doras sta
lius pinigų nepriėmė. Tuomet 
ponas ėmė girti stalių prieš 
visus savo pažįstamus.

Nuo to laiko stalius turėjo 
daug dariai ir, būdamas darb
štus, teisingas, veikiai pasi
gerino savo vargingų būvį.

Maikamp.

Priežodžiai
Ui piktumų nemokama.
Senas jautis sunkiai moks

lų priima.
Bepig rėžt iš svetimos nu

garos.
Motinos meilė kasdien nau

ja.
Malėjos rankos miltinos.
Negirk dienos be vakaro.

vaikas. Petrukui pradėjo vaiz
duotis baisūs nemalonumai, 
kokius teta, beabėjo, darys 
seneliui; ji plūs jį, pravar
džiuos; vadins veltėdžiu, su
sivėlėliu. O, vargšai seneliai! 
Viešpatie, pasigailėk jų!

Pakviestas vakarienės Pet
rukas užskleidė knygas. Nie- 

i ko nesakydamas, bet pilnas 
nerimo, galvodamas apie tai,! 
kas bus, kai paaiškės vazono 

’ sudaužymas, padėjo seneliui 
pereiti j valgomąjį ir atsisėsti 
prie stalo.

Staiga iš vieškambario įėjo 
teta. Ji .jau buvo pamačius 
sudanžytųjį vazonų. Valandė
lę nieko nesakė. Tylėjo sukan
dus dantis, tik žvalgėsi, kas
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Neisiu Sektinas Pavyzdys
Peunsylvanijos kasyklų a-

pybakė. Mažas ir neskaitlin
gai žmonių apgyventas prie
miestis, Netoli giraitė ir kal
nai.

Gražus ir smagus sekma
dienio rytas.

Dvyliktų metų Bernardas, 
labai geras vaikas, išklausęs 
pirmųjų mišių kų tik parbėgo 
iš bažnyčios. Pasidėjęs kepu
rę, tuoj sėdo už stalo šalę tė
vo, kurs nesenai buvo atsikė
lęs, tačiau jau pradėjęs pus
ryčiauti. Šį rytų, nors ne 
pirmų kartų, Bernardo tėvas 
buvo piktas ir surūgęs. Jo 
paraudonavusios akys vos te
silaikė atviros. Paakiai pa
mėlynavę: skruostai išpūsti, 
tartum patinę; visas veidas! 
išblyškęs ir pabalęs. Vakar 
po darbo buvo užsukęs pas 
Butkų “ dulkių nuplauti”. 
Šiandien pagiriojo.

— Labas rytas, tėte — 
linksmai ir su malonia šypse
na prabilo Bernardas.

Ja tėvas kų tolio sumurmė
jo, nukreipė veidų į kitų pusę, 
suunkštė ir smarkiai išleido 
orų pro nosį.

Bernardų apėmė kažkoks 
neramumas ir nejaukumas. 
Kai jo tėvas negerdavo, jis 
būdavo toks geras. Niekada 
nepykdavo, visados maloniai į 
ir ilgai su juo kalbėdavo. Sek- f 
macKemais anksti Įtekdavo ir 
šventa} nwBų išklausydavo. 
Bet šiandien viskas priešin
gai.

Pabaigęs valgyti, nuvalęs 
stalų ir suplovęs lėkštes, Ber
nardas pasileido į viršų pasi
imti kepurę. Žadėjo su mama 
ir tėte eiti sumos išklausyti. 
Nubėgęs jau rado mamų pa
siruošus ių.

KETUM MUKTAI PASKUČIAUSIAI
Gyvenimas trumpas, mirtis užtikrinta.
Mirties valauda vis liksis nežinoma.

Turi tu sielų ir vienintelę vienų,
Jei ji pražudyta, vilties jau nebėra.

Negaišink tatai laiko, kol jo dar yra,
Nes po reikšmingos mirties jau laiko nėra.

Visi matus Dievas bus tavo Teisėjas,
Dangum ar pragaru tau atmokėjus. ,

Visi žemiški daiktai, visi jie pranyks,
Amžinatvė viena tik tada pasitiks.

A. Naudžiūnas M. I. C.

— Ar tėvas ir gi eis, sū
nau 1 — paklausė motina.

— Nežinau, mama, — atsa
kė Bernardas.

— Nubėgk ir paklausk. Ne
daug laiko beliko.

Bernardas greit nubėgo že
myn. Tėvų rado guttatį aat 
sofos ir užsnūdusi.

— Tėte, ar eisite j balsy
čių mišių išklausyti? Nedaug 
laiko beliko pasiraedti: sku
binkite, — 'tarė Bernardas pa
dėjęs rankų ant tėvo peties ir 
žadindamas jį.

— Eik šalin aeeraiaęs 
nęs. Kų ten tokio 
gauni, kad ir nuėjęs išklau
sai mišių. Duobos ar Hlba 
ųųf — rūsčiai atsakė tėvas.

‘Bernardas 
ko, tačiau vėl kalbėjo.

— Tėte, Sesuo Fetieijn 
mus visad mokė, jog šv. mi
šios daug gera atneša ir vi
sam pasaulyj niekur tiek ne
gaunam, kaip bažnyčioj. Ji 
kartų sakė, jog mūsų Išgany
mas, nors neteisioginiai, ta
čiau daugumoj, priklauso nuo 
bažnyčios lankymo. Užvakar, 
ji sa..............

— Neisiu šiandieni — su
šaukdamas pertraukė tėvas. 
Po to apsivertė ant kito šono 
ir užsaldo.

Tų sekmadienį Bernardas 
tik su motina išklausė sumos.

Labai apgailėtinas Bernar
do tėvas. ir kiti jam panašūs 
Įmonės, o tikrai sektinas 
Bernardo gražus pavyzdys. 
Bažnyčios nurodytomis die
nomis dera visiems, dideliems 
ir mažiems, niekad be svar
bios priežasties neapleisti 
šventų mišių.

&. VaieaUis, M. I. C

Kartų beeidami į mokyk
lų Juozukas ir Petrukas su
liko padykusį Antanukų, ku
ris nei vieno nepraleisdavo 

DU tekio akiplė-

M «r*

'knr kas 
tuotj Petruku paemonti

jįa lenkdavosi ir
Šį sy

ky uAataaukas Jueuuka nekliu
dė, nes tas baro lėta būdo ir 
nelengvai duodavosi išmeta
mas iš lygsvaros. Antanuku:

buvo karš- 
Tat

pro jų praeinant, Anta- 
ir pakišo Pet-

rukus kojų. Petrukas parpuo
lė, o įAutuuukus, nubėgęs kiek 
tohau. atsigrįžęs ėuaė tyčiotis 
iš- lėtai nuo žemės atsikelian
čio ir smarkiai susitrenku
sio Petruko. Jis manė, kad po 
to Petrukas, netekęs kantry
bės, ims jį negražiais žodžiais 
keikti ir vytis. Bet atsistojęs 
Petrukas pažvelgė šypsančio
mis akimis į Antanų ir mei
liai tarė:

— Ačiū, draugei

MŪSĮĮ TĖVELIAI
Kokie mes laimingi, tėve

lių mylimi ir globojami! Visa 
kų mes turime, esame gavę iš 
tėvelių. Jie mus leidžia į mo
kyklų, nuperka knygų, dova
nų ir rūpinasi, kad ūžaugtu- 
me sveiki ir dori. Jei kada 
nors trumpam laikui išva
žiuoja iš namų, mes greitai 
jų išsilgstame iv nekantriai 

| laukiam parvažiuojant.

Kokie nelaimingi tie vaikai, 
kurių tėveliai jau ilsisi ka
puose! Jie netari kas .juos 
mylėtų, glamonėtų.

Todėl mes turime tėvelius 
labai mylėti. Bet kaip! Neuž
tenka pasakyti: myliu; mylė
ti reikia ne žodžiais, bet dar
bais. Juk ir mes galime savo 
tėvelius apdovonoti. Didžiau
sia mūsų dovana bus tada, kai 
mes suteiksime jiems džiaug
smo. Tėveliai džiungia.*, kad 
mes jų klausome, įsakyti ne- 

atsikalbam, nemurmam; su 

broliukais, sesutėmis ir drau

gai* gražiai elgiamės. Geri 

vaikai niekados neplėšo rūbų, 

knygų, kad tuo nepadarytų 
' tėveliams nuostolio. Kaip 

' jiems skaudu, kada mes be- 

žaisdami išmuša m kaimyno

Nusidulkinęs ir susirinkęs
nuo žemės išmėtytas knygas, 
su Juoonkn nusiskubino į mo
kyklų.

Antanukas susigėdo, jo vei
das užkaito ir nebežinojo kų 
j tai atsakyti. Petruko pasiel
gimas padarė gilans įspū
džio.

Kųgi tu, mielas skaitytojau 
būtum Antanui atsakęs tokia
me atsitikime! Ar būtum pa
sekęs Petruko pavyzdžiu, o, 
gal, būtum šokęs keršyti? 
Petrukas nesivadavo pasau
lio dėsniu: “akis už akį, dan
tis už dantį”’. Ir ne tik vie
nų sykį, bet daugeliu kitų at
vejų Petrukas daug gera An
tanukui padarė. Toks Petru
ko. elgesys negalėjo nepaveik
ti Antanuko. Jis, susižavėjęs 
Petruko pavyzdžiu ir juo pa
sekęs, pats pasidarė malonus, 
kilnus, visų mylimas jauni
kaitis. Sek jį ir tu, skaityto
jau. Valentinas Atkočius

Marianapolio Kolegijoje.

langų, už kurį tėveliai turi 
užmokėti.

Labai gražus paparotys 
švęsti motinos dienų, kurioje 
visi vaikai stengiasi suteikti 
savo mamytėms kuo daugiau
sia džiaugsmo. Bet geri vai
kai, kurie visa širdimi myli 
savo tėvelius-, kiekvienų dienų 
paverčia mamytės ir tėvelio 
diena.

Kartų tėveliai turėjo labai 
gerų sūnelį. .Jam mirus, tėve
liai ant jo kapo padėjo para
šų: “Mus sūnelis apvylė tik 
vienų kartų — savo mirti-
„I ??mi .

Todėl būkime savo tėve
liams geri vaikai, niekados jų 
neapvilkiine. Būkime geri nuo 
ryto iki vakaro, p^r ištisus 
metus; būkime geri* per visų 
savo gyvenimų. ‘Vaik. Dr.”

----------------- —i—
. Boetoaietis, sažiųgjęs, kad 
(’kieagoje yra darbo, sisnČla 
šitokių telegramų dirbtuvės 
“bosui”: ^atvažiuoju gaut 
darbo, iš mano pirmos savai
tės algoa užmokėk už šių tele
gramų”. Jis ir gavo darbų.

Vilkų aiiaiiu, vilkas už tvo

ros tupi.
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Senio Pasakos vo metiki ir ilgiau. Jei kas,mu, ir jaunimas persimainė.

Sveiki, sveiki maži draugiu- dzin Šv. Tėvas nekreipė dė
kai! Aš šiandien toks link- rnesio, bet pasikartojus, Po
smas, kad beveik plyštų iš 
džiaugsmo. Gal, klausite ko
dėl? Pasidalinsiu savo džiaug 
smu su jumis.

Žinote, šiandien mačiau sa
vo seną draugą* dar senesnį 
už mane — pro f. Kampinin
ką. Nežinau, ar jūs esate gir
dėję ką apie jį, ar ne-. Jeigu

piežius pertraukė save kalbą
ir paklausė:

— Kas traukia man už rau 
kovės ?

— Aš, — atsakė maža uier 
gaitė.

Visi stebėjosi. Toji, kuri 
traukė Popiežiui už rankovės,

knygą įsigydavo, tai jas ser
gėdavo, kaip didelę gėrybę. 
Aptaisydavo brangiais apda
rais ir laikydavo grandine 
(lenciūgu} prie stalo priraki
nę, kad kas pasistvėręs neiš
neštų. Duodami kitiems skai
tyti, imdavo iš ją parašą, tar 
rytum duoda didelę pinigų 
sumą.

Kati ir brangios buvo rašy- į 
tosios knygos, tačiau jos bū
davo daug menkesnės už šių j.laivo vos 5 metų mergelė, 

ne, tai pasiklauskite savo tė- j Seserys norėjo ją paimti, bet 
vėlių, jie jį labai gerai pa- į Popiežius sulaikė ir paklau- 
žįsta. (’sė;

Visą dieną pas jį pralei- '• — Mano mažytė, ko nori
dau. Kalbėjomės apie senus | — Aš esu penkių metų am-1 . . ....laikus, draugus ir t t. Kiek ,'žiaus ir aš noriu priimti PuJniuta pasiseka atsk... para- 

nųw Šv. Komuniją, bet sese
rys neleidžia.

— Neleidžia, gal, dėlto, kad 
nemoki katekizmo?

— Prašau, Šv. Tėveli, už- nns' 
duoti man klausimų iš kate
kizmo.

Šv. Tėvas pradėjo klausinė 
ti ir stebėjosi mažytės atsa
kymais. Pagalios Popiežius

Prieš dvidešimts metų jauni-* 
naas, 16 ar JT metų amžiaus 
buvo visų skaitomas vaikais. 
Jis tada gerbė savo tėvelius. 
Gi šių dienų 16 ar 17 metų 
jaunuoliai skaitomi suaugu
siais vyrukais.v

Šių dienų jaunimas labai 
linkęs prie rūkymo. Anais lai
kais jaunintas net nedraus 
gaudavo su rūkančiais. Šian
dien draugijos ryšius palaiko 
degtukas ir cigare tas. Nerū-dienų knygas. Jos sunku bu- . ... .. ,. ..... ,,. - . rkanti jaunuoli vadina leleva skaityti. Reskaitaut greit |._ __ __ „

pailsdavo akys, nes rašytas 
‘raides ne kiekvienam rašti-

jis man savo “priklodų” pri
pasakojo, galėčiau didžiausias 
knygas prirašyti. Aš jo pa
klausiau:

— Ar negalėtum man ko
kių pasakų papasakoti?

Ir kai jis pradėjo pasakoti, 
tai maniau, k#d padangėmis 
skrendu. Ve viena pasakaitė, 
kurią jis man papasakojo. Ji

daug. Rašyti jie nepaspėdavo, 
— skubindavo, todėl raštas 
būdavo neaiškus ir su klaido-

Tai tokios knygos Imdavo 
prieš spaudos atradimą, maž
daug prieš šimtus metų.

M. E. (“$.”)

man labai patiko, patiks ir seselėms tarė;
jums.

' Prieš keletą desėtkų metų
Alesinos mieste, Italijoje,, įvy 
ko žemės drebėjimas. Sėkmės

— Seselės, leiskite šią ma- 
y.vię artintis prie Dievo Sta
lo sykiu su kitais.

Išgirdus tuos žodžius, mnžy
buvo tokios, kad daug ano-, tė parpuolė irrie Popiežiaus
nių liko be pastogės, daug 
mažučių vaikučių liko varg
šais. Tie mažučiai vargšai bu 
vo paimti vienon Romos prie 
glaudon, po seserų globa. Tas 
mažyčių būrelis kasdien buvo 
leidžiamas prie Dievo Stalo. 
Kartais su kitais mažais vai
kučiais aplankydavo ir Po
piežių. Sykį, kada vaikučiai 
aplankė Popiežių, šv. Tėvui 
bekalbant, kažkas via truk
čiojo jam už rankovės, lšpra-

kojųr kad padėkoti.

ay menu įAUNnus
. Visi žinome, koks didelis 
skirtumas tarp šių dienų jau
nimo ir jaunimo prieš dvide
šimts metų. Kada Amerika 
nebuvo taip pragarsėjusi vi-

.... , . . .sokiais margumynais, tada irAr gi tai ne gražus vniade-“. , »- .jaunimas buvo geresnis. Kailis ’ Nors paprastas, bet kaip 
Ištraukiantis.

Matote* d raugi ūkai, kaip 
toji mažytė mylėjo Jėzų. Ar 
jūs irgi taip mylite? Jeigu 
‘taip, tai kitą sykį jums papa
sakosiu dar gražesnių pasa
kų, kurias man prof. Kampi
ninkas papasakojo.

Senis Sandys

Amerika pakito, pakito ii© tik 
įdomybėmis, bet ir ištvhrki-

Senovės Knygos
Bepig dabar jums, mažieji (ku žinių įsigyti, nes retas mo- 

skaitytojai, gyventi. Norite ką į kėjo skaityti ir beveik mdu-
---- •------—it ------ ..x rėjp juj skaityti: spausdintų

knygų nebūdavo.
Senovėj buvo tiktai ranka 

nės kituos kraštuos gyvena, rašytų knygų* bet jos buvo 
koki ten augalai ir gyvuliai, labai brangios. Už tokias kay- 
koki kalnai ir upės. Viską ga- gas reikėdavo mokėti šimtais 
lite sužinoti ir kitiems papa- ir net tūkstančiais. Todėl ra- 
šakoti, tarytum jūs ten esate sytas knygas galėdavo įsigyti Į

naujo sužinoti, nusiperkate už 
2-5 eentus laikraštį arba 
knygelę ir skaitot, kaip žnvo-

buvę ir viską matų*. Viaae ži
nias apie dangų ir žemę, apie

tiktai turtingi žmonės. Knygų 

taatavo maža, nes nedaug bū-

žtnoues ir kitus Dievo pada-^^v^ tokių žmonių, kurie ruo
nis jūs dabar randate lorygo- kitavo rašyti. Tą darką daž- 
se. niausiai atlikdavo vienuoliai.

Senovėj žmonėms buvo snn- Vieną knygą parašyti trukdą-

ir tam panašiai. Nelaimingas 
tasai jaunuolis, kuris pirmą 
syk paima eigaretą į burną. 
Nuo cigarete prie cigaro, nuo 
cigaro prie pypkučio, nuo 
pypkučio prie stiklelio mažas 
žingsnis.

Jauuime, saugokimės ciga- 
retinės ligos! Napoleonas sy
kį apie eigaretą pasakė: “Ci- 
garetas, tai pepiera su žibu
riu ant vieno galo, o kvailiu 
ant kito"”.

Bet jūs, mergaitės, paskai- 
čiusios šį straipsnį nesijuoki
te iš berniukų. Ir jus turit y- 
dų. Palaukite, ateinančią sa
vaitę ir jums ką nors pasaky
siu. Dide Simas.

Visų balti dantys, bet neži
nai kas už liautų.

Būk koks nori rodytis — 
ir geras būsi žmogus.

TBINGS THA.T NE-VEft HAPPBKį
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PILYPO PLEPALAI MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
.Trumpas eiles parašysiu,
Jūs kantrybę išbandysiu. 
Imkit jas ir sau skaitykit,
Tik ant manęs jau nepykit.

Man vis maišosi galvoje, 
Kartais turiu treptelt koja,
Kai ritmas mane šokina 
Ir nervus labai slopina.

Ai, draugučiai, nesuprantat, 
.Tokio džiaugsmo jus neran- 
dat,
Koks poeto — eiles rašant,
O skaitytojų nematant...

Šių savaitę ir vėl mane ap
ėmė poetiškas svaigulys. Kol 
kas dar nieks iš jūsų nepata
rė man liautis rašius eiles.

Na, kų jūs sakysit! — Ga
vau laiškelių nuo savo skai
tytojų. Vienas tų laiškų iš 
labai man neprietelingo Scran- 
ton’o miesto. Jūs žinot dėl- 
ko vadinu neprietelingu f Jei 
ne pernai toji Matilda su sa
vo “kapinėmis”, šiandien 
linksmas laukčiau žodžio iš 
to gražaus Pennsylvanijos 
miesto.

Taigi, kaip minėjau, gavau 
laiškų iš Šv. Juozapo parapi
jinės mokyklos. Jauna moki
nė, Antanina Junaitė, štai, kų 
rašo:

“Nerašau, kad tave (Pily
pai) išbarti, bet pagirti. Mes, 
septintojo skyriaus mokiniai, 
ir seselė labai mėgstam jūsų 
“plepalus”. Čia, Scrantus, 
galima vadint antra Lietuva, 
nes mokyklos vaikučiai sesu
tėmis mokytojomis visuomet 
kalba lietuviškai; dažnai ir 
tarp savęs. Melsiu Gerojo 
Dievulio, kad Jūs laimintų 
Jūsų darbe.”

Na, matot, kaip gražiai to
ji mergaitė mane pagyrė. 
Taip ir reikia. Ačiū, Antani
na, ir pasveikink nuo manęs 
kitas savo drauges. Dėkui ir 
seselei, kuri taip lietuviškai 
gražiai vaikučius mokina.

O, štai, kitas laiškas iš kai
myninio miestelio. Rockford, 
UI. Šv. Petro ir Povilo rao-' 
kyklos mokinė Elzbieta Kelu- 
čiukė va kų sako:

“Gailiuosi, kad tamstų iš
juokia kiti, bet aš labai giriu 
jus ir mėgstu skaityt jūsų 
“plepalus”.

Ir tau, Elzbietukė, tariu 
nuoširdų ačiū. Ne tiek už pa
glostymų, kiek už širdį. Vž- 
aug didelė.

Dabar turiu garbės praneš
ti, jog mergaitė, kurios var
dų buvau įdėjęs savo “plepa-!tvarkingumas — orderliness. 
luose” į mažųjų “Draugo” pažymys — mark.
No. 5, atrašė man laiškų ir veiksmažodis — verb. 
net įdėjo pasakaitę “ Magdutė į suparalyžuotas — paralyzed. 
Danguje”. Štai toji pasakai-, salionas — drawing-room. 
tė: . I pastolas — platform, stand.

vazonas — flower po t. 
žalvaris — bronze.

“Vienų vakarų angelai nu
sivedė Magdutę į dangų. Kaip
gražu tenai buvo. Oras pilnas twist, braid.
rožių kvapo. Takas buvo!^n^~ towards. 
brangiais akmenimis išpuoš- Į
tas. Angelai buvo labai pui-i^r*
hiai apsirėdę. Jų suknios bu-
vo baltos ir veidai skaistūs.1 c^ose k°°k)«
O Viešpats Dievas visų pui-,henmas ~ u^asuie8s, al
kiausias. Jis sėdėjo ant auk
sinio sosto užsidėjęs auksinę 
karūnų. Pulkai angelų garbi
no Jį.

“Magdutė ėjo toliau ir pa
matė Panelę Švenčiausių. Ji 
atrodė lyg būtų jauna mer
gaitė. Jos veidas kaip saulė. 
Angelai Jų pamatę, pasilen
kė garbindami savo Karalie
nę.

“Magdutė bevaikščiodama 
pamatė savo tetų. Paskui pa
matė savo brolį ir seserį. Pa
sikalbėjo ji su jais ir turėjo 
skirtis. Pagalios ji pavargo 
ir norėjo atsisėsti. Kaip sė
dosi, virto ir puolė, išpuolė iš 
dangaus ir nukrito ant grin
dų savo kambarėlio.

“Darata Radavičiūtė”

Dėkui tau, Daratėle, už 
laiškų ir pasakaitę. Žinok, 
kad Pilypas neužmirš, jog esi 
pirmutinė, atsakiusi į mano 
prašymų.

Laukiu daugiau laiškų su 
trumpomis pasakėlėmis.

Pilypas iš kanapių.

JUOKIS, JEI PATINKA
Senelis kėdėj snuduriuoja 

Šalę jo mažasis Juozelis dl- 
džiausį trukšmų kelia.

— Nurimk, Juozeli! Tu ne
duodi man užmigti.

— Gerai,* seneli — aš da
bar netrukšmausiu ir palauk
siu, kol užmigsi.

Mokytojas: — Keturis pri
dėjus prie keturių, bus astuo
ni. Bet, Jonuk, pasakyk, kiek 
bus, kai prie astuonių pridė
sime 0!

Jonukas: — Astuonios de
šimtys, ponas mokytojau.

DRAUGAS Pirmad., Gruod. 3, 1934

j veltėdis — hanger-on, spon-

I užskleisti — to turn over, to

ety.
žvalgytis — to gaze about.
prilygti — to equal.
dėmė — stain, spot.
slėgti — to burden.
niekšas — wretch.
teikti — to condescend, vou
chsafe.
lygsvara — eųuilibrium. 
lėtai — slowly, calmly. 
įspūdis — impres8ion. 
keršyti — to avenge. 
atvėjas — time, turn. 
nekantriai — impatiently. 
apvilti — to deceive, to se- 
duce.
skruostai — cheeks. 
lėkštės — dishes. 
netiesioginiai — not direetly 
(indirectly). 
rankovė — sleeve. 
ištirti — to examine. 
svaigulys — dizziness. 
kvapsnys — odor, smėli, 
baravykas — species of mush- 
room.
skardžiai — loudly. 
natvanybės — oddoties. 
išmetinėti — to reproacb.
nnera 
rėžti -

measure. 
to cut.

GALVOSŪKIAI
1. Bonka ir kamštis kai

nuoja 5c. Jeigu bonka kainuo
ja 4c. daugiau už kamštį, tai 
kiek pats kamštis kainuoja!

Atsak. Beabėjo, spėjot, kad 
kamštis kainuoja vienų centų. 
Negerai spėjot! Kadangi bon
ka kainuoja 4c. daugiau negu 
kamštis, o bonka ir kamštis 
5c., reiškia lieka lc., kurį rei- į 
kia padalinti ant bonkos ir 
kamščio. Tokiu būdu, kamštis 
kainuoja tyc., o bonka 4l^c. 
Jeigu kamštis kainuotų lc., o 
bonka 4c. tai tada bonka tik

Pinigus, talppat prnftant pakeisti 
sluntlnljlmo klek), reikia siųsti tie
sios Į "Draugo” spaustuvę, adreauo-

3c. būtų brangesnė už kamštĮ. JĮ*"”- o-. M34 *»-JOaklcy Are. Cbk-ago, Illinois.

2. Vienas vaikas turėjo du 
siūlu, kurių vienas buvo du 
kart ilgesnis už antrų. Nuo 
abiejų nukirpo 6 colius ir ta- 
la buvęs du kart ilgesnis siū
las pasidarė tris kart ilgesnis 
až trumpesnį. Kokio ilgio bu
vo siūlas prieš nukirpimų 6 
colių!

Atsak. Vienas siūlas buvo 
24 colių, o kitas 12 colių. At- 
kirpus po 6 colius, ilgesnis 
pasidarė 18 colių, o trumpes
nis 6 colių.

3. Jeigu' žųsis stovėdama 
ant vienos kojos sveria 14 
svarų, kiek svertų stovėda
ma ant abiejų kojų!

A t sek. Tiek pat.

RAIDŽIŲ MIŠINYS
Lietuvos miestai.

1. kapiladė
2. ganalpa
3. aikiša
4. sulyta
5. tau ne
6. šie syk rado

Lietuvos upės.
1. renis
2. vištnoje -
3. livija
4. ženivės
5. pešusė
6. nūn sema

Lietuvos didvyriai
1. suvatyta
2. sadrigla
3. rosamini
4. tę suksit
5. mus gadina
6. Čia bus avinas ' Mikutis

Atsakymas į raidžių mišinį, 
tilpusį praeitą savaitę.
6. lietuvybė
7. lapkritis
8. namas
9. mokykla
10. amerika

MĮSLIŲ {MINIMAS
1. Mirtis.
2. Arklio kojos ir uodega.
3. Šluota.
4. Augimo.
5. Gaidys.

KUHųSiySTl?
Raitus »lam įkyriu! reikia siųsti 

adresu: Vincam Sabas M. I. C. ., Ma
riam Hllls, ninsriale, 111




