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ii

yra vis, • didysis tsatss, Jos

Amžinoji Lemputė
Tai buvo vasaros popietį. Staiga, amžinoji lemputė 

Bažnyčioje buvo tyku. Žino skaisčiau žybtelėjo ir užgeso, 
niu būriai tai šen, tai ten ėjo : klytė pažvelgė į raudoną stik- 
šaligatviais, bet nei vienas at-^ ą. Argi Jėzus dabar bus vie-

Saldainiai
Katriutė, Birutėlė ir Onutė Mamai tai labai patiko. Ji 

per Naujus Metus gavo nuo priglaudė Onutę ir pabučiavo.

rodė neturėjo laiko, kad ii* 
kelioms įt-inutoms, užeiti į 
bažnyčią ir praleisti su bran
giuoju Jėzumi, prieš kurio 
altorių spindėjo tiktai vieną 
amžinoji lemputė.

Tik, štai, atsivėrė bažnyčios 
durys ir įėjo mažutė, šešių 
metų Alytė. Amžinoji lempu
tė, rods, skaisčiau sužibtelėjo, 
rods, pasveikino mažąją Jė
zaus draugę.

nas, neturės net amžinosios 
šviesos? Staiga jai dingtelė
jo galvoje: kol ateis za-

tėvelių dovanėlių. Apie pie
tus mergaitės su tėveliais nu
ėjo pasveikinti dėdę, kuris 
kiekvienai davė po dėžutę sal
dainių.

kristijonas uždegti lemputę, Vakarc susirinkę kalK.
aš pabūsiu ■ taja amžinaja švie
sa. Ir taip ji klūpojo visą va
landą, kalbėdama poterėlius 
iki atėjo zakristijonas ir vėl 
uždegė lemputę.

Onutės sesutės susigedusios 
nuleido akutes ir kambary už
stojo tyla.

— Stačiai pikta, — kalbėjo 
Katriutė, — kad pati viena 
suvalgiau saldainius, nes, iš-

jo apie dovanas, o mama pa- tikr'!JI'' «*ra buT« du°- 
klausė apie saldainius, kuriuos 6 ** saldaini,> lr Elcntttel-
mergaitės buvo gavusios iš ~ 0 a5 neaoriu’ kad mar'e 
dėdės j vadintų šykštume, — tarė Bi

rutėlė ir padėjo savo dėželę 
ant stalo, išbėrė iš jos saldai-

Alyčių randas jūsų tarpe?
Kaip dažnai jūsų atlankote 

Alytė priėjo prie grotelių, Kaip /lažnai i5 ja.

— Mano* dėželė tuščia, — 
Brangūs vaikučiai! Ar daug atsakė Katriutė. — Aš visus 

saldainius suvalgiau, nes labai 
buvo skanūs.

kad kuo arčiausiai būtų prie 
Jėzaus. Ji daug dalykų turė
jo Jėzui pasakyti. Jos tėve
lis, kuris yra išvykęs į tolimą 
kraštą, atsiuntė laišką, jog 
esąs sveikas. Jos vyresnis bro
liukas, Jonas, laimingai išlai
kė kvotimus ir rudenį stosiąs

sų lūpų plaukia malda? Mal
da — sustiprinimas, surami
nimas, paguoda, nenugalima 
jėga. Malda — jaunųjų ke
lias į skaisčią ateitį! Nepa
mirškit ir Šv. Komunijos. Lai 
ji kas rytą stiprina jus pra-

nius ir padalino šešioms ly
giomis dalimis.

— Kam dalini, Birutėle, 
— O aš turiu, — tarė Biru- saldainius? — paklausė tėvas, 

tėlė. — Nepaliečiau nė vieno b — ši krūvelė tėtei, toji 11a- 
saldainio, nes noriu parodyti {m ai, o šios trys mums.

į seminariją. Ji pati gimimo i dedant mokslą!... Nepamirškit
dienoje gavo gražią paveiks
lų knygą. Ui tuos, ir daugelį 
kitų dalykų, ji norėjo padė
koti Jėzui ir paprašyti Jo 
globos neturtingiems kaimy
nams.

brangiojo Jėzaus. Jis jūs lau
kia... Jis jūs ilgisi. Eikit prie 
Jo.

Sulietuvino
Julius Stankus

juos tetai.
Onutė tylėjo nuleidusi aku- 

įtes.
— O ką tu padarei su savo 

saldainiais? — paklausė ma
ma.

— Aš, mamyte, savo sal-

— 0 šeštoji krūvelė kam? 
— paklausė tėvelis.

— Elenutei, — atsakė Bi
rutėlė.

Tėvelis priėjęs prie stalo 
tarė:

<— Džiaugiuos tuo, ką šią.

MARIJOS GRAŽYBE

dainius atidaviau Elenutei,, valandą girdžiu ir matau; 
kuri pas mus ateina žaisti. Ji i suklysti pasitaiko kiekvienam* 
laibai neturtinga, nieko*per bet kaip tik žmogus pastebi 
Naujus Metus negauna. Ji klaidą padaręs ir stengiasi ją 
buvo tokia linksma, net man atitaisyti, visuomet tokiai o 
ranką pabučiavo. reikia atleisti.

(Šv. Alfonso Liguori atsišau
kimai f Mariją.)

Iš plačiųjų marių Tavo gri>- 
žio ištekėjo, kaip upės, gražy
bė ir šviesa visų sutvėrimų. 
Jūrės išmol o garbiniuoti savo 
bangas, ir vilniuoti savo kris
talus nno Tavo galvos auksi
nių plaukų, kurie, dailiai gar
biniuodami, raitydamiesi, už
pylė Tavo pečius ir balčiausią 
kaklą. Kristalo šaltiniai, ir jų 
tyrios gelmės, išmoko savo 
ramų ir nepaliaujamą tekėji
mą nuo giedrumo Tavo skais
čios kaktos ir švelnaus veido. 
Dailus lankas, kada jis yra 
puikiausiai išlenktas, rūpes-

Baltoji lelija ir raudonoji ro
žė abidvi užgrobė savo spal
vas nuo Tavo skruostų. Pavy
dus purpuras ir karelas dvel
kia raudona Tavo lūpų spal
va. Tyriausias pienas ir sal
džiausias medus yra sunkos 
saldžiojo Tavo burnos korio.
Kvapus jasminas ir saldžiai 
kvepianti Damaskaus rožė se
mia savo aromatus nuo Ta- j Senovės persai nuolankumo 
vo kvapo. Aukštasis cedras, ženklo reikalaudavo žemės ir 
ii puikusis ir staltusis cipri- vandens; jeigu kokia nors

Karų Pradžia
Senovėje karas būdavo pra- je buvo daug didelių ir maži}.

dedamas be jokių prieš tai 
derybų. Apsiginklavusi giminė 
užpuldavo *iš netyčių kitą gi-

valdovų ir jie nuolat ir nelauk
tai puldavo vienas kitą, plėš
davo apylinkių gyventojus, de

lninę, užmušdavo visus vyrus, gindavo miestus ir kaimus. Ka- 
o moteris, vaikus ir išlikusi 'talikų Bažnyčia stengėsi sus- 
turtą pasigrobdavo sau. Pas- įtabdyti kraujo praliejimą. Ji
kui valdovai pradėjo siųsti 
pasiuntinius, paskelbti karą.

įsteigė Dievo taiką arba pa
liaubas (Pax Dei, Treuga 
Dei), pagal kurią niekas ne
privalėjo kariauti nustatytose 
šventėse. Už Dievo taikos ne

sąs — džiaugiasi ir didžiuoja- tauta atsakydavo tą padaryti bojimą, dvasiškija uždėdavo
si pastebėję, kad jie yra Tavo 
tiesaus ir puikaus kaklo pa
veikslai. Palmos medis, pa
vydžiai ir stengdamas susily-

tingai išmoko lankstumo nuo

jie pradėdavo karą. Atėnėnai atskyrimą nuo* bažnyčios, pi- 
prieš karą numesdavo iešmą nigines pabaudas, kartais bū- 
į priešo žemę. Romėnuose ka- davo atimamas visas taž- 
ras būdavo paskelbiamas y- tas ir kaltasis dar baudžia- 
pač iškilmingai per fecialus. mas kūniškai. Ir Rusijoj buvo

Tavo antakių, kad geriau ga
lėtų paleisti savo šviesos

ūgį. Ir taip, o Gražiausia Ka-»
ralienė, kiekviena sutverta

spindulius. Ryto aušra ir rami gražybė yra šešėlis ir paveiks- 
vnkarinė žvaigždė 5 rn blikste-1 Tavo dangiško grožio.

Rusų Sviatoslavas, kaip ir 
Lietuvoje būta, eidamas į žy
gį nusiųsdavo pirma pasakyti:

“Puolu jus“.

bandoma padaryti Dievo* pa
liaubas. Vladimiras Monoma- 
chas prikalbinėjo kunigaikš
čius nelieti krikščionių kraujo

įėjimai iš Tavo skaisčių akių. E. J. K.! Viduriniais amžiais Europo- .didžiojo pasninko metu. Vilk



Mike Kvailutis
Vieną kartį tėvas turėjo 

sūnų, kurs vadinos Mikė-kvai- 
lutia. Išleido jį kartį prie se
neles, o kaip sugrįžo sūnus, 
tėvas jo klausia:

— Mikė-kvailuti, ką tau da
vė senelė!
- gi duos! adatėlę 

man davė.
— Kur dėjai tą adatėlę!
— Važiavo žmonės keliu, 

su vežimu šieno, įkišau ada
tėlę į tą šieną, ieškojau pas
kui ir neberadau niekaip.»

' — Matai, sūneli, — tarė tė
vas: — adatėlę reikėjo įsiseg
ti į kepurėlę, būtų nepražu-
Vuei.

— Gerai, tėveli, kitę. sykį 
žinosiu.

' Ant rytojaus vėl siunčia tė
vas sūnų prie senelės. Kaip 
parėjo, klausia jo:
' — Mike-kvailuti, ką tau da
vė senelė!

i — Ką gi duos! Suniukę 
man davė.

i — Kur dėjai šuniuką!
1 O kaip liepei, įdėjau į ke
purę, ir nutroško. 

į — Matai, sūneli, — tarė tė
vas: — Šuniukas reikėjo pri
sirišti diržiuku ir vedantis: 
ciu-ciu-ciu!

Gerai, tėveli, kitę sykį ži
nosiu.

Ir vėl nuėjo sūnus pas se
nelę. Kaip parėjo klausia jo: 

i — Mike-kvailuti, ką tau da
vė senelė?

Ką gi duos! Lašinių man
davė.
- — Kur dėjai lašinius!

' — 0, kaip gerai liepei- pri
sirišau lašinius diržiuku ir 
vilkau šaukdamas: ciu-eiu- 
ciul Pajuto sodo šunes, išpuo
lė visas būrys, apipuolė ir su
rijo mano lašinius.

— Matai, sūneli, — tarė 
tėvas: lašiniu? reikėjo su
pjaustyti, susidėti į kokį mai
šelį, užsimesti ant pečių ir bū
tumei parsinešęs.

— Gerai, tėveli, kitą sykį 
žinosiu.

Vėl siunčia tėvas sūnų pas 
senelę, o kaip pagrįžo, klau
sia jo:

r — Mike-kvaUtH, ką davė 
senelė!

— Ką gi duos! Veršelį mandavė.
. — Kur dėjai veršelį!

' — 0 padariau, kaip liepei:

nuploviau galvą, kojas įsidė
jau į maišelį ir parsinešiau.*

— Matai, sūneli, veršelį rei
kėjo pririšti prie sietuko, par
sivesti į galvidę ir pašerti šie
nu arba dobilais.

Gerai, tėveli, kitą sykį ži
nosiu.

Eina vėl sūnus pas senelę. 
Kaip parėjo vėl tėvas užklau
sia jo:

— Mikė-kvailuti, ką tau da
vė močiutė!

— Ką gi duos ? Onutę su 
maniu' parsiuntė

— O kur Onute?
— O padariau kaip liepei: 

nuvedžiau į gal viję, pašėriau 
šienu ir d. bilais.

Tėvas labai supyko ant Mi- 
kts-kvailučio ir išbarė jį 
smarkiai. Onutę parvedė ; 
trobą ir pavaišino medumi su 
duona. O Mikės-kvailučio nie
kuomet nebeleido daugiau pas 
senelę. Žem. pasakėlė.

ŽIEMIŠKA PASAKAITĖ
Kad eilėmis, tai eilėmis!.. 
Kiškis eidamas vėžėmis 
kartą atsekė į kiemą, 
o tas buvo šaltą žiemą, 
ir atsekęs jis į gryčią 
sėlino paskui, netyčia...
Kiškio niekas nepamatė, 
bdt nebūtų ir supratę, 
kas po lova sujudėjo...
Kiškis, vargšas, ten stovėjo... 
Sėdo valgyti jau žmonės 
ir iš jų menkos malonės 
trupinių šiek tiek nukrito 
ir po lova nusirito...
Kiškis trupinius surijo, 
nori artintis, b|et bijo...
Taip jis vargšas ištflpėjo, 
kol naktis visai užėjo... 
kai visi aplink sumigo, 
kiškiui taip mintis įsmigo 
ant krosnelės pamiegoti, 
kad nustojo ir bijoti...
Ten vaikai keli gulėjo, 
kiškis šalia jų glūdėjo, 
manė sau vaikai per miegą, 
kad kailiukas švelnus miega; 
betb kai rytą jie nubudo, 
užklojimas kai sujudo, 
tai kiškelis tą pajautęs 
šoko laukan kaip iššautas... 
Motina dėl to pastyrus 
pašaukė iš kiemo vyrus,
“Kas čia buvo, kas čia bu

vo!..”,
liet kiškeiis taip ir žuvo...

A rėjas Vitkaitskas
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Paruošti Pietūs
Vieną dieną pas palaimin

tą Cottolengo atėjo vienuolė, 
kuri prižiūrėjo jo įsteigtą 
pavargėliams prieglaudą ir 
tarė:

— Tėve, jau laikas ruošti 
pietus, liet nieko neturime vi 
rimui.

— Nėr reikalo taip skubin
tis. Merija mums parūpins, 
— atsakė palaimintas Colto- 
lengc.

Reikėjo pavalgydinti kele
tą šimtų pavargėlių, kurie gy
veno prieglaudoje, taigi pal. 
Cottolengo šaukės Marijos pa- 
gelbos.

Už kokios valandos vėl atė
jo sesuo nusiminusi.

— Laikas pietų, ką gi duo
sime vargšams valgyti?

— Tesusirenka j valgyklą, 
kaip paprastai. Dievo Moti
na tikrai mūs nepamirš. J r

Piemenėlis
Petrukas su tėveliu išėjo 

į laukus pasižiūrėti. Pavargę 
atsisėdo ant vejos po dideliu 
ąžuolu ir žiūrėjo į saulelėiy- 

!'dį. Tuo tarpu juodu išgirdo 
kažką verkiant. Dirstelėję ; 
miško pusę, pamatė berniuką, 
kuris drauge su šuniu ganė 
avis ir verkė.

— Berniuk, ko verki, kas 
yra! — paklausė Petrukas.

— Kur neverksiu! Dingo 
viena avelė, gal, ją vilkai pa
plovė, — skundėsi berniukas 

O kur ganei aveleles! - 
paklausė piemenėlio Petruko 
tėvelis.

— Ganiau prie miško ir, 
rodos, saugojau kaip savo a- 
kį. Man labai gaila tos ave
lės ir bijau nueiti į mišką, 
kad šios neišsibėgiotų, — aiš- 

ikino piemenėlis.
— Tai aš nueisiu už tave, 

o tu saugok aveles, — pasakė 
Petrukas.

— Tu pasilik prie avelių, 
o aš nubėgsiu į mišką, nes 
avelė, pamačusi svetimą, išsi
gąs, — pasakė piemenėlis.

Petrukas su tėvelių ilgai 
buvo prie avelių. Pagalios 
pasirodė piemenėlis nešinąs 
atsilikusią avelę, kurią rado 
po medžiu. Paleidęs avelę, 
nuoširdžiai padėkojo Petrukui 
ir tėveliui už pagalbą.

Petruko tėveliui labai pati
ko piemenėlio rūpestingumas. 

. V. Plautė

palaimintasis toliau tęsė 6avo 
maldas.

Vargšams susėdus už sta
lų, staiga pasigirdo durų 
skambutis. Atėjęs karininkas 
pasakė norįs matyti pal. Co
ttolengo.

— Tėve, — tarė karininkas. 
— Kariuomenė šiandien išvy
ko manievraiųs. Generolas 
pranešė, kad ji grįš tiktai va
kare, o pietūs jai paruoštu 
Jeigu manai, kad juos galė- 
lėtum pavargėliams atiduoti, 
labai būtume patenkinti.

Palaimintasis su džiaugsmu 
ir dėkingumu priėmė pasiūly
mą, širdingai dėkodamas ka
rininkui, kuris buvo tartum 
Dievo siųstas. Tuojau prane
šė vienuolei sakydamas:

— Ar aš nesakiau, kad Šv. 
Panelė parūpins mums pie
tus. Ant. Raila.

VAIZDELIS
Tamsi naktis;
Naktis prarijo dienos šviesą, 
Užleido saulė mėnuliui vietą, 
Mėnuo meiliai atsuko veidą — 
Jauki naktis.

Girdis balsai;
Jaunas Svirplys švelniai svir- 

plena.
Vėjas medžių šakas liūlena. 
Ąžuolo lapas gilę kutina — 
Tykūs balsai.

Klaiku vieiiam;
.Bijai per girią naktyj’ eiti, 
j Kažkokį nerimastį jauti — 
Manai, plėšrusis gal atbusti,

; Baisu vienam.

Nyksta naktis;
Baigias tamsumo valandos.
Ten iš rytų tikies aušros-,
Jau teka saulė naujos dieno®
Dingo naktis....

_ Viliukas

“Daug padaro, kąs daro 
nedaug, bet tai ką privalo da
ryti. Nieko nepadaro, kas 
daug nori apžioti, bet nedaro 

jto ką turėtų daryti.”
j Mane Dievas tokį sutvėrė; 
kai dirbu — smagu, kai tik 
nedirbu — pavargstu.

(Iš ftvento Jono Bosko gy
venimo.)

Ranka ranką mazgoja, kad 
abi baltos būtų.
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PILYPO PLEPALAI i
' Toki laikai, mano brangu
čiai. Vieną šventę padėjom į 
šalį iki kitų metu, štai, ir ki
ta užlindo už akių. Geriau pa
vadinti šią ne šventę, bet 
švenčių pradžia Nauji Melai. 
Kaip malonu tuos žodžius iš
tart. Reiškia, liauji pasiryži
mai, nauji džiaugsmai, nauji 
vargai, o man didžiausia bėda 
— naujų plepalų reikalas.

Dėkui, Juozuk, už laišką ir 
kaip turėsi laiko patraik kitą 
laišką parašyti. Patraik...

Žinote, daugiausia laiškų 
esu gavęs iš Šv. Juozapo mo
kyklos Serantuose. Tikrai 
man ištikimi vaikučiai. Pas
kutinis laiškas klausia, kodėl

Jaunučiai Veikia
MERGAIČIŲ PAS1LINKS-, vaikučių buvo susirinkę ii 

MINIMAS ; mūs mokyklos ir iš viešųjų
mokyklų. Elena llimdeikyte, 

8 sk. mokinė.
Sranton, Pa. — Lapkričio 

15 d. Šv. Juozapo mokyklos 
mergaitės, kurios priguli

nepaminėjau, kad esu . gavęs draugijai Nekalto Prasidėjt-
Įjų pirmuosius laiškus, todėl lmo Paneiės Sv., turėjo puotą. 
I dabar, norėdamas gerai metus Pirmiausiai pirmininkė M.

Na, tai kas gero? Lietus, ar 
sniegas ? Jvaip buvo pas jujį 

' Kalėdos? Man ne kas. Aš per 
šventes pagavau didelį šaltį. 
Aha, pagauti lengva, bet pa
leist sunku. Štai, kaip buvo.

Atsiguliau Kūčių vakare 
gerai pavalgęs ir kiek pavar
gęs. Liepiau. Murphiui prikel
ti mane, kaip gerti norėsiu, 
bet ans ir už pečiaus užvertė 
kojas. Po kiek laiko pašokau 
iš miego. Mat, Murphis pabu
dęs matė, kad mano burna at
dara, tat ir pradėjo pilt van
denį į koserę. Mane taip ap
liejo, kad tuoj šaltis pakra
tęs paguldė atgal į lovą. Tas 
mano Murphis, kad jo panče- 
kaš kas nors iškrakmolyti)?..

Štai, va, pradėjau plepėti 
niekus — kas tik ant seilės 

xužėjo, o man dera šį kartą 
apie naujus metelius niurm- 

• telėti. Kaip žinote, per Nau
jus Metus visi kalba apie pa
siryžimus. Aš irgi neatsilie
ku. Taip, jūsų Pilypas pasi- 
rįžo per ištisus metus drožti 
olepalus be jokių atostogų, ne 
bent jūs pradėsite siuntinė
ti redaktoriui prašymų, kad 
man neduotų vietos laikraštė
lyje. Tada tikrai mano liežu
vis burnoje išdžius negauda
mas progos pašokinėti. Nebū
kite toki negailestingi, juk aš 
kol kas tik viena kalte jums 
nusikaltau; būtant tai, kad 
kelis kartus jums parašiau ei
les. Žinau, kaip vaikai eilių 
nemėgsta; anglai vieną poetą 
taip ištaisė, kad jis pasiliko 
ilgas žmogus (longfelas), o 
lietuviai kitą turi kokį ten 
“snaudaiį”. Užtai Žadu dau
giau eilių nerašyti, kad man 
galop nebūtų blogai.

Pradėsiu Naujas Metus ge
rai; atsidėkosiu visiems, ku
rie man pernai (no taip senai 
atgal) atsiuntė laiškus. Čia 
paminėsiu Juozapą Stanislo
vą A. Vazalj iš Baltimore.

J pradėt, kad nebūtų nesusipra- 
j timų, viešai paskelbiu, kad jų 
1 laiškus gavau ir, jūs, serali- 
Į toniukai, nepasigailėkite dau
giau laiški). Dėkui labai, net 
Murza čia man prie kojų iš
sitiesęs sulojo dėkingai. jno« mergaitėms, kurios lai-

į Bėję, dar tariu ačiū už ka- mėjo žaidimų lenktynes. Pas- 
už-

Bagdonaitė pasakė kalbą. Pas
kui visi skyriai išpildė pro
gramą, kuris susidėjo iš dai
nų, deklamacijų ir kalbelių.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
J. E. Prezidento Antano 

Smetonos 60 metų minėjimas*
Rugsėjo 10 d. šventėme 

prezidento Antano Smetonos 
60 metų jo amžiaus sukaktį.

Po programo žaista įvairūs Rytą visos Kauno gimnazijos 
žaidimai. Buvo dalinta dova- ėjo į bažnyčią, Baziliką.

ledinius linkėjimus, tiek man 
šįmet privežė, kad laiškanešys 
vos ne vos atvilko .visą maišą 
jų ir dribtelėjęs juos man 

J prie durų nurėpliojo net ne
pasiėmęs maišo.' Dar visų ne- 

i skaičiau ir visų vardus čia 
negaliu paduot, nes paskui ši-

kui eita užkandžiui. Po 
kandžio gražiai lietuviškai pa
šokta.

Popiet visos mokyklos tu
rėjo susirinkti prie Įgulos 
bažnyčios. Iš čia su savo vė
liavom ėjo didžiausia ir gra-j
žiausia Kauno gatve, Laisvės 

Apie 7 valandą, atgiedojus; Alėja, K jo į Prezidento sodą, 
“amžinąją atilsį,” visos išsis- prie jo rūmų. Prezidentas bu- 
kirstė namo. va išėjęs ant balkono su savo

Esamo labai dėkingos šv. i Pro jį einant,
tas laikraštėlis bns'kaip te. *azi„,iero sosutėn,s už suruo- i marfo

leteno knyga. v,en vardu .r, <lsk^os f iiėjome g jo kieino ir
Visų gimnazijų studentai 

buvo uniformuoti. Prie kiek
vienos gimnazijos priešais ne
šė vėliavą. Paskui vėliavą ėjo 

(tos gimazijos mokytojai, o 
kiekvienos' klasės atstovė ne
šė po gražią puokštę gėlių.

nimo,adresų pilna. Tikiu, kad šitas 
trumpas žodelis parlėks jU8 j Noreikienei, kuri nupirko kol
visus. Ačiū.

Pilypas iš kanapių.

KAIP ČIGONAS VOGĖ 
MĖSį

Vieną kartą čigonas ėjo 
mėsos vogti. Prisikovęs mai
šą norėjo išeiti laukan, bet, 
nepataikę* durų, įsmuko į tro
bą- Įėjęs čigonas nusigando, 
bet susigriebęs tarė:

— Va, tėvai, ar nori, tau 
velnias iš pragaro mėsos 
siunčia?

Hemininkai', pažvelgęs į su
mišusį čigoną, pabūgo ir at
sakė:

j — Eik su savo mėsa pats į 
i pragarą; aš iš velnio jokių 
[dovanų nenoriu.
I — Kad nenori, tai sudie. 
Ir čigonas su mėsa išėjo.

Tik rytą šeimininkas susi
prato, pamatęs, jog jo mėsos 
nebėr. Liaudies pasaka.

Priežodžiai
Reik lenkt medį kol jau- 

I na*, kai paaugs nepalenksi.
Puolęs į balą — sausas ne-

: kelsi.
Beraėilindanias kepalo, nus

tosi ir riekės.

dogs. Elena Rimdeikuiė, 
korespondente.

MISIJOS
Scranton, Pa. — Vaikučiai 

Šv. Juozapo parap. mokyklos, Kiekviena mokinė turėjo prie
.jaučiasi laimingi, nes gerb. 
klcfcjonas kun. J. Kuras pa
kvietė Tėvus Marijonus duoti 
Misijas mūsų bažnyčioje. Bu
vo tai Jubiliejinių Metų Mi
sijos. Pamokslus sakė kun. J. 
J. Jakaitis ir kun. A. Andriu
šis.

Vaikučių Misijos prasidėjo 
gruodžio 18 d. Didelis būrelis

kepurės prisisegus po žalią 
rūtelę. Paskui ėjome į Karo 
muziejų pagerbti žuvusių už. 
laisvę. Į Karo muziejų buvo 
leidžiamos tik klasių atstovės 
ir vėliavos. Čia išgirdome pei 
garsiakalbius kalbą. Sudainuo
ti Tautos himnas.

Prezidento minėjimą šven
tėme tris dienas. Pamokų ne-’

JUST KTOS-n* h ao CAirmi
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turėjome. Mokinių diena bu
vo pirmadienį ,(10 rugsėjo).

Antra dienų 12 valandų iš 
patrankų šauta 60 kartų. Ore 
skraidė daug lėktuvių. Jie bu
vo išairflaavę lyg gervės ru
denį skrendant į šiltus kraš-

Dabar ruduo, “bobų vasa
rų,” kaip mūs seneliai vadina 
dėlto, kad* oratinkliai draikos 
be vėjo ir visiems kliūva ui 
galvos.

Atsiuntė
Juoznpina Petkevičiūtė 

Scranton, Pa.

JUOKIS, JEI PATO
Gudrusis: — Aš tau atsiun

čiau sumanymų, kaip geriau 
laikraštį galima sutvarkyt, ar 
neišnešei jų?

GALVOSŪKIS
0000000 pardavmėt

00000 stipo
000 lig
000 su
000 viena ir viena
000 įvardis (kilmininkas)
000 mergaitės vardas
000 muš
000 rankena
666 , skūra
666 šioje vietoje
ooo tu ir aš

00000 naminis gyvulys
6666060 tolygus

Vidurinės raidės pasako šventę. Prenckevičius.

SKERStOMių (CROSSWORD) GALVOSŪKIS

Bilgai
I. Raguotas gyvulys
4. Bos daugiau
7. Rusijos gyventojai 
9 Algi
II. Kuomet
12. Čia
18 Eik paskui!
15. Dar
18. Didiiaaiaa sakinio 

dalyt yra veiksnys
ir —
17. Prie
18. Man
20. Valgis (gyvulys).
21. Dar kartų
23. Taipogi
24. Veido dalis pana&us 

į kalnų
26. LietuviSkag gėralas
27. Hkilmingoa MiSios

Redaktorius'. — Ar nesuti
kai vaikų nešantį gurbų, tai 
jisai tavo sumanymus išnešė.

—Vieni sako, kad negalima 
gaut dykai patarimų.

—Na, ar galima?
— Žinoma, bile kuris ad

vokatas duos patarimų apie 
sveikatų, o gydytojas apie tei
ses. 1

Jauna motina: — Gydyto
jas sakė, kad negalima jaunų 
kūdikį bučiuot Galima jį už
sikrėst liga.

Svečias: — Jei taip, kodėl 
neprausi kūdikio?

Paulas važiuoja gatve ir jo 
arklys parpuola.*

— Stokis, stokis, sakau, jei 
ne, tai suvažinėsiu...

1- Tas kurį kvėpuojame
2. Yra (sutrumpintas).
3. Venk! (ratų)
4 Todėl
5. Janamažodis
6. Didelis paukStis
8. Baltas žmoguje (daag) 
10. Na dažote 
12. Ba ižsbrtias
14. Vardininko Mansintas
15. Bėga paskui.
17. Kojos apačia
19. Uola
21. Kų tik
24. Nogi
26. Kas skiriasi nuo 

“Be”!
(4) (L. K.).

DRAUGAS Pirmad., Sausio. 7, 1935

'Mokytoja'. — Ten šiaurė, ta 
puse bus vakarų, ta rytų, o 
kur bus pietūs?

Mokinys'. — Ant stalo.

Vienas ištikimas sūnelis vi
sados užtardavo savo tėvų.

I

Atsilankė pas jį kits vaikutis 
ir sako:

— Klausyk, kaip tavo tėvas 
knarkia.

— Tėte neknarkia; jisai 
sapnuoja apie šunį. Taigi, tu 
girdi, kaip šuo urzgia.

Būrelis moterėlių iš moti
nos draugijos susirinko ir 
viena jų klausia mergaitės:

— Tavo mama sako, kad
Antanas J. Jurgelaitis, So. 

Boston, štai kų rašo: “Bėję, 
tau kasdien užduoda darbelį šįmet “Draugas” vėl puikiai
atlikt. Kokį darbelį tau šian
dien uždavė?

— Ji man liepė suskaityt 
šaukštus, kaip visos išeisite.

RAIDŽIŲ MIŠINYS
Metų mėnesiai: 

kriptilas 
bisandla 
goidrus 
siravas

Dienos
lėdųka
sėdėkavpano
voskely

ATSAKYMAI J P 
SAVAITĖS RADŽIU MIŠINĮ

Kalėdų dieduko dovanos: 
rogutės, švarkelis, čiuožyklos, 
saldainiai, traukinys, riešutai.

Kalėdų įspūdžiai: diedukas, 
eglaitė, stainelė, 
giesmelės, linkėjimai.

Kalėdų dalyviai:- angelai 
kūdikėlis, žvaigždė, piemenė
liai, naktelė, geri vaikai.

MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
sekti — to follotv. 
sekti — to narrate. 
segti — to pin.
Žuvinyčia — fish store, 
iškaba — sign. 
viršaitis — county head. 
kaliošai — rubbers. 
prekės — goods. 
pintinė — basket. 
antsnukis — muzzle. 
pakankamai — sufficient. 
krosnis — stove, 
ruginė duona — rye bread. 
palinguoti — to nod. 
mėnesiena — moonlight. 
mikčioti — to stutter. 
erzinti — to tease.

Iš PAŠTO DĖŽĖS
Bronė Norkiūtė, Šv. Kry

žiaus mokyklos mokinė, Town 
of Lake, Chicago, prisiuntė 
atsakymus mišiniui. Dėkui 
Broniuke.. Tavo atsakymai 
verti 190%.

Jonas Kasalukas, Long 
Beach, Califomia, prisiuntė 
pasveikinimų “Draugui” ir 
gražų straipsnį, kurį išversi- 
me j lietuvių kalbų ir įdėsi
me.

rodosi ir ypatingai yra myli
mas dėl to žodynėlio, kurį tel- 
pinate.”

Elena Pimdeikytė iš Šv. 
Juozapo, Scranton, Pa., pri
siuntė korespondencijų. Gaila, 
kad vėlokai, bet visgi kores
pondencijų sunaudojame.

Juozapina Petkevičiūtė irgi 
iš Scranton rašo: “Prašau 
dėti daugiau tokių mišinių. 
Mes mylime juo® atspėti. Lin
kini daug pasisekimo Jūsų 
darbe.” Galop ji rašo: “Tė
veli, aš būčiau labai dėkinga, 
jei jūs pasakytumėt, ar jūs
kunigas ar broliukus”.

>1-

Prančiskus Gvazdaaskas 
prisiuntė laiškelį, • pranešda
mas, kaip jie, mokiniai šv. 
Juozapo mokyklos, Scranton, 
išgirdo prakalbų vieno, Mr. 

dovanos,! Wooster, Scranton knygyno 

vedėjo, kuris kalbėjo apie 
knygų svarbų ir reikalų mo
kėti kaip knygas išsirinkti.

Elzbieta Kelučiūkė rašo Pi
lypui: “Aš širdingai dėkuvo- 
ju už gražų “Draugelį,” nes 
aš jį labai myliu skaityti. Gai
liuosi, kad tamstų išjuokia ki
ti, bet aš labai giriu tamstų ir 
myliu skaityti tamstos para
šytus plepalus ir visas pasai
tas. kurias aš randu. Aš iš 
praeitų metų dar turiu tuos 
“Draugučius”. Aš šeštam 
skyriuje Sv. Petro ir Povilo 
mokykloje, Bockford, III.”

Kmųsiysn?
TUttus l'am skyriui reikia aiųntl 

atkeau: Vincas Kabas M. I. O. ., Mo
rton Hllfe. Itlnsdale. III

rtntsua, taippat praiant pakeisti 
siuntinėjimo kiek), reikia siųsti tie
siog ) "T)rau*o'* spaustuvę, adresuo
jant: Drangas Pub. Co.. 8SS4 Rn- 
Oaklry Avė. Cbk-agn, Iiltnoln.




