
GarM Bvetlraomi* lulfcaaala

Pradžios Mokyklų Savaitraštis

PIRMADIENIS, SAUSKKJANUARY 14 D., 1935 «Myata Uoto*, Joa

Melskimės Už Juos
Mažųjų Draugo skaitytojai, 

ypač mažieji, jaunieji jo prie
teliukai! Jūsų tarpe, turbūt, 
neatsiras nei vieno, kuris sa
vo parapijos ir kitose bažny
čiose nebūtumėte matę gražių 
Betlėjaus kūtelių. Jos jums 
priminė Jėzų, Kuris kitados 
buvo mažas, kaip ir jūs, vai
kelis.

4‘Kodėl Jis buvo vaikelis 1” 
jūs paklausite.

Jis buvo vaikelis, kad pa
rodytų suaugusiems žmonėms, 
kad reikia mylėti ir gerbti net 
mažiausius vaikelius, nes ir

apie Kūdikėlį Jėzų; jiems a- 
timta visokia žinia, kad ir 
jiems yra “dangaus karalys
tė”. Jie yra.yra visaip gadi
nami ir žudomi.

Ne geriau beveik ir Mek
sikos mažiems vaikeliams. 
Jiems išplėšiamos kūtelės. 
Jiems išplėšiamos iš akių ir 
ausų ir iš širdžių Kūdikėlis 
Jėzus. Jiems nori įkalti į gal
vas, kad jie toki pat gyvuliu
kai, kaip šuniukai, kačiukai, 
teliukai, ar paršiukai, tik tiek, 
kad kitaip atrodo.

Kad “jų yra dangaus kajie yra “Dievo paveikslas ir I ly8W„ ir kad ten naciti jic 
panašumas” ir kad jų yrai5lnokti> jieajs a.
dangaus karalystė. ,pl8Ha> llu0 jaos atskiria.

Jėzus pagerbė kūdikystę ir j “Mažųjų Draugo” priete-

irių nuo deivių (tais laikais 
daug stebėtinų dalykų įvyk
davo.)

Buvo naktis, graži mėnesie
na. Kaimietis, net pasišokinė
damas, traukė keliu. Ant jo 
veido buvo šypsena. Praeida
mas pro namus pastebėjo, jog 
visur švietė šviesos.

• — Žmonės ruošiasi iškil- ? 
mėms ir šventąja! nakčiai, — ] 
mąstė kaimietis. — Nieks ma
nęs nematys. |

Priėjo kopūstų daržą, kuris j 
buvo didžiausias visame kai
me. Jis priklausė kaimo vir
šaičiui. Kopūstai buvo dides
ni net už jo paties galvą. Nie
ko nelaukdamas peršoko tvo
rą ir pradėjo ieškoti gražiau
sios galvos. Staiga, iš neži
nia kur, ant balto, kaip snie
gas, žirgo, keliu atjojo gražus

vaikystę, kad išmokytų, kad'liai! Jūs stokite į kovą už tų vaikelis. Pamatęs kaimietį
ir maži vaikeliai gerbtų ir ne
terštų savęs nuodėmingais 
darbais.

Jūs matėte ne tik gražias 
Betlėjaus kūteles, bet grei
čiausia gavote įvairių dova
nėlių Kalėdoms.

Taigi jus, “Mažųjų Drau

sk riaudžiamų jų vaikelių tei
ses. Jūs sudarykite Mažųjų 

Armiją, Apsiginkluokite mal-- 
domis. Visą tą brangią amu
niciją siųskite Kūdikėliui Jė
zui. Jis nugalės žiauriuosius 
priešus ir bus sugrąžintas
tiems skriaudžiamiems ma

go” prieteliukai, pagerbė ir žiema vaikeliams, 
kūtelėmis, ir dovanėlėmis. Bet į Kai sudarysite savo mo- 
ne visi maži vaikeliai buvo kykloje ar parapijoje tąją 
per tas Kalėdas taip atminti “Mažųjų Armiją”, prisiųski- 
ir pagerbti. te mums savo ^Armijos kapi-

štai bolševikų Rusijoje ma- tono vardą ir mes taip pada- 
ži vaikeliai ne tik nematė kū- rysime didelę armijėlę ir pa
telių, negavo dovanėlių, bet skelbsime šitame laikraštėly- 
jie ten kenčia didžiausią ir je pulki) vardus ir žinutes, 

‘sielos ir kūno badą. Į Su Naujais Metais pradėki-
Jiems nevalia nei girdėti me naują darbą. Redakcija.

Nubaustas Kaimietis
Senai, labai senai gyveno das! — paklausė jo žmona. — 

vargingas kaimietis. Jis tu-j Ar ruginės duonos ir kokios 
rėjo žmoną ir vaikučių. Nors geros mėsos?

kertantį kopūstus, sušuko;
— Ką tu ten veiki?
Išsigandęs kaimietis ir, mes

damas gražią kopūstų galvą į 
pintinę, vos ne vos mikčioda
mas ištarė:'

— 0, nieko... T-t-tik p-pa- 
’siskolinu iš v-viršaieio k-ko- 
pūstų.

Aiškus, skambus ir stiprus 
nepažįstamo vaikelio balsas 
vėl suskambėjo:

Tu vagi! Ir tai tokią

Tu, Lietuvai
Tu Lietuva, tu brangioji,

Tu tėvynė mylimoji.
Tu gražioji, tu garsioji,
Tū jaunoji, nuskriaustoji.

Tavo plačios, žalios lankos. 

Tavo upės ilgos, sri&unos. 

Tavo girios tankios, aukš

tos.

Man atrodo puikios, gra
žios.

Kai jaunimas uždainuoja, 
Rūtos, mėtos sužaliuoja. 
Žmonės-seniai pasakoja:
‘ ‘ Praeities laukai pastojo ’ ’.

Sunku, sunku aprašyti,
Dar sunkiau yr’ apasakyti; 

Reikia pirm tave matyti,

O pamačius tik pamilti.
Vai, kad Vilnių tu turėtum, 

Didžia praeitį sukurtam. 

Nieko, nieko nenorėtum, » 

Nes tu viską jau turėtum.

karūnas (L. K.)

GERIAUSIA PMEMOttĖ
Sykį senas Anglijos miuis- 

teris aplankė Don Bosko įs

taigą Torine.

— Jūsų jaunuoliai labai 
drausmingi ir kartu išmintin
gi, — pasakė ministeris Don
Boskui. — Kokią paslaptingą 

šventą naktį. Už tokią nedo- priemonę pavartoj!, kad patai-

turtų neturėjo, tačiau jo na
muose visados būdavo pakan
kamai juodos duonos ir pie
no. Sekmadieniais ir šiaip jau 
šventomis dienomis sukrapšty- 
dąvo pinigų ir lašinių gabalė
liui nusipirkti. Tiesa, buvo 
vargas, bet ne badas.

Vieną šventą naktį žmogus 
pasidavė blogai neteisybės 
pagundai.

— Ką valgysim per Kalė-

— Na, žinoma, — atsakė 
vyras, — bet to dar neužteks. 
Bus ir kopūstų.

Žmona labai nustebo.
— Kopūstų! Kaip tai gali 

būti? .Tuk visame name nėra. 
nei vieno kopūsto lapo.

Vyras primerkė akį, palin
gavo galvą ir pasiėmęs pihti-

rybę, tu, sykiu su savo pinti
ne, nešdinkis ant mėnulio.

Pasigirdo šlamesys ir, štai, 
kaimietis pasijuto bekiląs 
ankštyn, aukštyn ir aukštyn, 
kol neatsidūrė ant mėnulio vi
durio.

Kai bus pilnatys, pažiūrė
kite į mėnulį ir pamatysite 
tą kaimietį ir jo pintinę, ku
rią jis laiko ant savo pečių.

Taip buvo nubaustas kai
mietis už vagystę šventą nak
tį-

• Vertė N. r. Vaičaiti*.

Priežodžiai
Daug šunų ir vilką papjan-

kyti tokią drausmę?
— Kasdieninės Mišios, daž

na išpažintis ir Komunija at 
likta laisvų noru.

— Bet, ar nebūtų galima 
pakeisti išvardintas priemones 
kitomie ?

— Būtų galima vartoti ryk
štę, kuri tačiau iš tų jaunuolių 
padarytų taktai veidmainius 
Geriausia priemonė, kuri ne
pakeičiama, bus toji, kurią a> 
vartoju.

— Tikrai keista; Mišios su 
išpažintimi ir Konmija, arba 
rykšte.... Reikės pranešti apie 
tai savo draugams, kada su
grįšiu į Londoną. Ant Raili.

na.
Nauja šluota gražiai šluo-

nę išėjo. Žmona nežinojo ką;ja.
bemanyti. Ji tikrai jautė, jog 
jos vyras gavo kokią tai ži-

Liežuvis teisybę sakyt, o ne 
tiesą slėpt

Amerikoje yra 55,000 loko 
motyvų, 260,000 mylių bėgių 
(traeks) ir 51,750 vagonų, ka
rais vižiami žmonės.
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Šiluma kaulų nelaužo, sako Petura visą naktį dabojo, kas r Prasnnanei
yra tasai geradarys. Peturalietuvių priežodis.

Pastarieji šalčiai ir mane,
seai, buvo paguldę į lovą. 

Šiandien aplankė keletas ma

no draugiukų ir palinkėjo 

greit visiškai pasveikti. Vie

nas draugiukų atlankymo me

tu paklausė:

— Tėvuk, kodėl tu daugiau 
mums nieko nepapasakoji?

— Kad sargu, draugiukai.

. .. . . , v. . ...... a i ras! ir savo mažytėmis ranke-Bet, jeigu jau taip norite, tai ranka nežino, ką dešinėn da-i,_ . .. , ,.
. v j • j • i , I lenus jį apkabino.papasakosiu. Kadangi dar vis<ro, kad rasų aukos butų pa-j . .A.. . . .

X -v A • • < . TV ... nn- — Ar istikrųjų tunu mirti,tebėr Kalėdų laikas tai ir pa- slėptos, nes Dangiškasis Te- „ . . , ....
....... , l .. -r . ... : Rožyte ? — gailesčio pilnassakysiu si-tą iš savo skkity- vas, Kuns mato jumis slap-l^. .

mo atminimų. toje, atlygins jnms vienų die-j “nemalonu mirti!
— Gal girdėjote apie Šv. ną prieš visus žmones.”

Mikalojų, Myros vyskupą Ma- Petura paklausė Šventojo, 
žojoje Azijoje. Bet, kaip jūs žinote, draugiu-

V ienas tos šalies aukštas kai, geras darbas niekados 
valdininkas, vardu Petura, negali būti slaptoje. Neužilgo
prarado visą savo lobį, kokį žmonės sužinojo, kas tas bu- .... . . ,
tik turėjo. Negana to, jis taip vo žmogus kuns vargšams ____ , J-__
buvo vargų prispaustas, kad nakties laiku dalindavo dova-
galų gale nutarė parduoti sa- nas.

Ir po to įėjo į gyvenimą tas 
gražus paprotys -

vo tris dukteris į nelaisvę. Ki
tokios išeities jau nebuvo.

Išgirdęs apie tai Šv. Miką- dovanas per Kalėdas.
lojus nakties metu, slapta, 
nuėjo pas tą vargšą valdinin
ką ir pro langą įmetė maišelį 
aukso. Sužinojęs, kad Petu- 
ras pinigus tiksliai sunaudo-
jo, kad tais pinigais surado} Bet dar. yra geresnis gera- 
suvo dukteriai darbo, Šv. Mi -darys, negu Kalėdų Diedu-
kalojus kitą naktį įmetė ir ki
tą maišelį aukso. Taip pada
rė trečią naktį. Šv. Mikalojus 
saugojos, kad niekas jo nepas
tebėtų, bet nepasisekė, nes

Išmintinga Mergaitė

tekina užbėgo ir apsikabinusi 
ją pabučiavo. Motina tuo lai
ku kalbėjosi su gydytoju, ku-

sakė, kad reikia prašyti Ma
rijos, kuri yra taip gera, kad 
vieną dieną pasiims jį į dan- 

ris, aplankęs seną jos tėvelį, gų.
rengėsi eiti namo. • Motina ir duktė sukalbėjo

Ką tamta manai apie “Sveika Marija”. Pirmo- 
mūsų ligonį! jį pasiliko nusiminusi, antroji

Manau, kad negyvens nubėgo pasveiknti ligonį, ku-
dauginu kaip 8 dienas. Šir-.^jj, visuomet pralinksmėdavo rė» ka<1 £ali ir tuojau ntuųirii 
dis visiškai nusilpnėjusį ir, i.3gir<ięB jos čiauškėjimą arba Tai&‘> greitai prašyk kunigų 
koks nors netikėtas nemalo- klausydamas jos vaikiškų
iras įvykis gali dar pagreitin- pa8iapčių. 
ti mirtį. — Gerą dieną, dėduk, kaip

Motina labai nusiminė. Mal- einasi! Šiandie atrodai pa- 
daudama Dievo ir prašė: niūręs.

— Marija, neleisk, kad; — Dieve mano, kada atsi
kelsiu iš šios lovos!

— Neatsikelsi, dėduk... Aš
mirtų kaip bedievis.

Nesupratus tų žodžių rei-
kimės Rožytė ramino motiną viską žinau, — rimtai atsakė ' pietų, acrds pasišaukė anūkę

norėjo iškelti aikštėn gerojo 
vyskupo vardą ir viešai jam 
padėkoti, bet gerasis vysku
pas, parpuolęs ant kelių, pra
šė jo, kad niekam apie tai 
nepasakotų.

Čia pasirodė Šv. Mikalo
jaus kilni dvasia. Jis laikėsi 
savo Mokytojo žodžių: “Kada 
duodate auką, te jūsų kairėji

iAtsiminkite, kad visa tai 
dėka gerojo Šv. Mikalojaus. 
Užtat ir dabar mes turime 
Kalėdų Dieduką, kuris atne
ša mums visokių dovanų.

kas. Tai patsai Kūdikėlis, Ku
ris netiktai aukso maišos 
duoda, bet savo meile globia. 
Prašykite Jo visokių dovanė
lių. Jis jums viso suteiks.

P R AUGA

tokius

— Gydytojas puikiausiai 
žino ir jis mamytei sakė.

— Ką ! — išsigandęs pa
klausė ligonis.

— Tikra tiesa. Gydytojas 
sakė, kad tau liko tiktai 8 die
nos gyventi, — atsakė Rožy
tė ir, kada ligonio akys prisi
pildė ašaromis, mergaitė pri
ėjo prie lovos nušluostė aša-

— Ak, kad tu žinotum, kaip 
sunku skirtis su pasauliu.

— Kaip tai sunku! Juk ei
si pamatyti Dievą, Kuris sė
di aukštam soste, angelų ap-

tavo nuopelnus. Jeigu visuo
met buvai geras, kaip aš ma
nau, eisi į dangų atsisėsi!

, .. greta Šventojo. Jeigu turi ko- d Alinti .. v j» •«.kię. mažą nuodėmę, eisi i
skaistyklą. Aš melsiuos kol 
Marija tave pasiims į dangų. 
Bet jeigu turi didelę nuodė
mę, tuomet reikės amžinai 
pragare kentėti. Tas labui 
skaudus dalykas.

— Bet, Rožyte, kas tave 
išmokino tokių dalykų?

— Sesuo Margarita, kuii 
mokina katekizmo. Ji sake. 
kad prieš mirtį visuomet i ti
ldą atlikti išpažintį, priimti 
Šv. Komuniją ir gauti Pas- 

, kutinį Patepimą. To nežino- 
jja.it Paskutinis Patepimas 
(mums padeda laimingai nu-

Rožytė grįžo iš mokyklos. — Eikime, mamyte, pasi-1 mirti. Jį suteikia kunigas su 
Pamačiusi motiną ant laiptų, melsti už dėduką. Man sesuo Šv. Aliejais; kaikada ligonis

net išgija. Paprašyk mamy
tės, kad pašauktų kunigą ir 
jis viską atliks. Dėduk, pada- 

, ryk taip. •
— Bet, ar tikrai turiu mir

ti! — teiravosi ligonis.
— Ką galiu žinoti. Taip 

gydytojas sakė ir dar pridii-

ir pasakyk jam visaM£ savo 
nuodėmes — nuo didžiausios 
iki mažiausios; ir jis atleis. 
Vėliau Dievulis galės darviiZ-
kaip Jam patiks.

Rožytė, motinos pašaukta, 
nubėgo pietų, palikdama lign 
nį baisių minčių glolmj. Po
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s ir jai į ausį pakuždėjo.
— Rožyte, pasakyk mamy

tei, kad ji tuojau pašauktų 
kunigą, nes dėdukas nori at
likti išpažintį.
. — Kaip gera, — netverda
ma džiaugsmu juokėsi mergai
tė, delnais plodama katučių 

i už tokį sumanymą. Pasišokė
jus ant lovos, apkabino ir pa
bučiavo dėduką. - — Sakiau, 
kad Panelė Šv. išklausys. Aš 
taįp labai Jos prašiau, kad 

i pasiimtų tave pas save, kada 
eis į dangų per Žolinę. Ir kaip 
Ji negalėtų išklausyti manęs 
kada žino, jog aš Ją taip my
liu. Ir galvotrūkčiais nubėgo

Į

I pranešti motinai naujieną.
! — Mamyte, greitai reikia
i pašaukti kunigą, dėdukas nori 
eiti išpažinties.

— Ką sakai! — nustebus 
paklausė motina.

— Dėdukas nori atlikti iš- 
į pažintį, nes žino kad neužilgo
i turi mirti.
I

— Dieve mano, kas jam tai 
pasakė ?

— Aš.
— Neišmanėlė. Kas žino, 

kiek tu baimės įvarei mano 
tėvui!

— Mainyte, sesuo mus mo
kė, kad geriau į dangun nuei
ti pilniems baimės, negu pa- 

į tenkintiems į pragarą atsidur
ti.

Rugpiūčio 15 d. senukas jau 
merdėjo. Su pasitikėjimu 

; spausdamas kryžių prie krū- 
j tinės dėkojo Dievui už suteik- 
tą malonę.

— Rožyte mano, kur esi!
— Čionais.
— Dukrele mano, te laimi

na tave Dievas už gerą pata
rimą, kuri davei savo dedu-, 

■ kui; aš irgi tave laiminu.
Šie buvo paskutinieji jo žo

džiai. Už kelių minutų užgę- 
so jame gyvybe. Rožytė, guos- 

| dama motiną, kuri gailiai ver- 
ikė, sakė:
• — Neverk, mamvte. Aš 
; taip karštai meMžiau| Šv. Pa-
• neles, kad Ji šiandien Pati a- 
} teitų pasiimti dėduko sielą.
Ji visuomet išklauąo vaikučių 
maldas, nes jie labai Ją mjH.

Laimingas nesusipratimas. 
Kodėl dažniau taip nepasitai- 

Įko. Kiek sielų būtų išgelbėta, 
’ kurios amžinai turi pragare 
• kentėti, nes niekas neišdrįso 
joms teisybę įsakyti, kad ga
lėtų susitafkyti HU Dievu.

Ant. Raila.
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Kam Jie Geri

Prancūzijoje du'kad tavo turto ne pagrobčiau?
Laisvamanis išsigando, ta

čiau kiek atsigavęs paklausė. 
— Kokia jums iš to būtų

Kartų
žmonės keliavo traukiniu. 
Vienas jų buvo gražiai apsi
rengęs, truputį nervuotas ir,
kaip pasirodė, buvo laisvama-: nauda?
nis. Kitas buvo ramus ir at- — Tada aš būčiau savinin- 
rodė rimtas žmogus; be to, kas tų trisdešimts tūkstančių 
buvo tikras sveikatos ir stip- frankų, kuriuos vežiesi su są
ramo pavyzdys. vim.

Traukinys kų tik buvo pra
dėjęs stoti prie mažos stoties. į.
Nervuotasis
stovint;
apsivilkusį kunigų, 
inas pareikšti kunigui pašai
pų, pirštu rodydamas antra
jam garsiai paklausė:

naudingi

Angelui Sargui Į ŽYBO FASUBSRUittS
Angelėli, sarge mano, 
tegu tavo akys gano 
visų naktį, visų dienų
mano judesį kiekvienų. 
Pasiėmus tavo rankų, 
tegu siela tiesiai kanka 
su dorybe pas Dievulį. 
Vesk ten, Angele bičiuli!

M. Grigonis.

Netoli nuo mūs gyvena se
nas žydas, kuris verčiasi žu- 

į vų prekyba. Du sykius f sa* 
•vaitę jis su vežimu važiuoją 
pardavinėdamas žuvis. Kar
tų paklausiau jo, kodėl jis ne- 
įsitaiso iškabos, tada nerei
kėtų taip šaukti. Štai, koka 
buvo jojo atakymas:

Sūneli, kuomet aš pra-i v dienų išlieka vaikas — Sūneli, kuomet aš
I Nervuotas žmogus sumišo į į§ mokyklos, jis stovi už durų.; dčjan žavia pardavinėti,
'1 ir pabalo. Prakaitas jį išmu- žmogus pamatei v_ . v. . , . x.r se ir nežinojo kų sakyti,

prie kelio su sutanu
Norėda-1 — Taip, — tęsė stiprusis

Atsisėdo jisai ant kėdės ir iš
traukė iš kišenės nnkramtvtų 
paišelį. Išėmė iš kepurės po-

ta-
rėjau labai gražių iškabą. Ji 
buvo didelė, juodai nutepta 
lenta ir ant jos baltomis rai-

žmogus, — man tektų jūsų I^eros ('turbūt, kepurė per l’dėmis buvo parašyta šitie žo-
trisdešimts tūkstančių frankų-' plati, tai popieros1 reikėjo į- (j^;ap <»£<ia parduodama švie-

prikimšti} ir gatavas jau £jos 
klausinėti: kodėl, kaip, kur iri 
kas aš per vienas. Kaip pa
sisakiau savo vardą, — pyp-' 
kė jam dribtelėjo iš dantų. Į 
Pasisakė, kad ne pas tų atė
jęs, nes turįs reikalo su ko
kiu ten Šmitų. Treptelėjo koja 
pykdamas, kad tiek laiko su
gaišino ir išslinko pro duris, 

i Mat, brangučiai, aš negalė- 
Štai kam naudingi yra to- iS P""®* P*klauati, fco

kie žmonės. Jie laimi naudin- J'sa' ,ea®’ P88 ,,lani' T1’

Jūs užsispyrete juos vežtis, 
tokie 'nors bankierius patarė to ne— Kam

žmonės ?
Antrasis tylėjo, nes į tokįjkierius įvertina jūsų užsiėmi- 

netikėtų klausinių staiga ne-' mų, todėl ir įsakė, kad aš sau- 
bežindjo kų atsakyti. gočiau iki namų. Mat, bankie-

daryti. Bet nesibijok! Ban-

Traukinys vėl pradėjo eiti. 
Išvažiavus iš stoties, gražiai 
atrodąs žmogus, atsisukęs į 
laisvamanį, tarė:

— Klausyk, mes esame! tas

liūs pasitiki manimi, nes aš 
ir jisai buvome kunigo mo
kinami, kad reikia gerbti sve- 

, tima gyvybė ir svetimas tur-

vieni du tame vagono skyriu
je. Traukinys toli nuo stoties. 
Ar yra kas sulaikytų mane, 
kad tavęs nepasmaugčiau ir!

PILYPO PLEPALU
Nežinau kaip pas jus, ar 

dar leidžiate atostogas po iš
kilmingų švenčių, ar .jau vėl 
pradėjote mokslo suolus trin
ti. Aš, nabagas, nei kiek nega
vau pasilsėt. Pažadėjau .jums 
plepalus pyškinti, tai sužino 
neduoda ramybės. Mat, koks 
aš, žadu per ilgus metus jums 
plepėt, o nežinau, ar jūs to no
rite, ar ne. Gal pas jus mano

gi ir kituose dalykuose.
V. 2.

žuvys. ’

Vienas pirkėjas liepė man 
išbraukti žodį “šviežios,” ne» 
jis esu nereikalingas. Sako, 
žmonės žino, neparduosi se
nų žuvų. Aš taip ir pada
riau. Atėjęs kitas pirkėjas 
ir pažiūrėjęs į iškabų, ši
taip pradėjo kalbėti: “Iš
brauk žodį “čia”, nes vi
siems aišku, kad ne kunr ki
tur, bet čia parduodi žuvis. 
Aš taip ir padariau. Dabar 
liko tik dusos blsos buvo išmirę: taip

buvau nusigandęs. . x... , parduodama . Ateina trecias
Murza sulojo ir pnhego i 7,__. , , ,

prie slenksčio, į snukį pagrie
bė abu paliktos kaliošus ir iš
bėgo paskui lmvusį svečių. Už 
kiek laiko grįžo šuo, sustojęs

vyras, kurio nosis teraudona- 
v© nuo šalčio. Viena jo akis 
buvo smarkiai primerkta, o 
ki<ta ii si vertus, rodos, iškris 
iš duobutės. Mat, toji viena ! ▼Hnry aslos gerai pasipurtė,
akis turėjo dviejų akių darbųj sulojo “gudbai” ir susirangė 
atlikti. Apsivilkęs dviem švar- P° lova.
kais, kurių vienas ilgesnis, o 
viršutinis visai trumpytis. Nu
simovė jisai šėmas pirštines, 
kurių galai aiškiai matyt pe
lių buvo nukramtyti. Va, kok
sai atrodė mano svečias.

Kaip jūs, draugi ūkai, ma
not, ar nebaisų svečių turė
jau? Būkite atsargūs, kad ir 
pas jus neužeitų. Jūs gerai 
jį pažinsite iš primerktos a- 
kies ir raudonos, kaip buro-

žodžiai: “žuvys

piritėjas ir sako, kad reikia 
išbraukti žodį “perduoda
ma”. Juk visi žino, kad tu jų 
nelaikai, bet parduodi. Ant 
mano gražios iškabos liko tik 
vienas žodis “žuvys”. Atėjo 
ketvirtus pirkėjas ir paklau
sė: “Kam tu laikai tų iška
bų’ Visi už kelių blokų gali 
suuosti žuvį. Toji iškaba ne
reikalinga. Nuėmiau iškaliu 
ir iki šiai dio.ai jos neturiu. 
Gal nori piikti gražių, juodų

plepalai tik ant vietos kojos _ Ab-iprašau. - sako jis, 
stypso. Sakoma, kas norit ,a| ft- ne pataikiau. Mano
mušti ir la»l» randa”, o jus, ■ vanias firitku. Virštlingis. 
vaikučiai, nieko nesakote. Tur- T ,
būt, geras ženklas... Visgi pa- ~ 1 *
siaiškinimas mano ne pro ša- 
jį. Čiaudėjau.

Anų dienų sėdžiu sau ra-! Taškui jis 
miai, kojas užkėlęs ant pečiu-1Senfti ’a,l» tab,,,'<w' P'*™* 
ko, tik, staiga, mano Manta; .i"ok'"W PH*t ir "ž
ėmė urgzti žiūrėtamas į duris,f’*1’"11**'-

ir neramiai susirangė po lova. j Kas man daryti! Aš niekad
Kas tai būtų? Kų ten Šuo į nebuvau matęs tokios baidyk- 

suuodė? pamaniau sau. Įlindo lės. Knygose esu skaitęs apie 
kažkoks vyras. Kelis kartus padirbtas baidykles, kuriuos 
išskietė ir suglaudė savo skė-, varnas gąsdina. Bet kad to- 
ti, kad vanduo nubėgtų; pas- kia pas mane į stnbų ateitų, 
kui su skėčio galiuku numovė (niekuomet! Pasirodo, kad ta- 
nuo kojų kaliošus ir pastatė sai svečias yra ne kas kitas, 
juos ant slenksčio. (bet mūsų kaimo vaikų gaudy-

Tai buvo ankštas, liesas! tujas. Žinote, jų visur yra

ink aš nenusi*

išsitraukė iš ki-

kas, nosies. Pilgp iš fcunffpių. | lentų? Pr(HM$ Aukštakulnis.
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MOKSLO ŽINUTĖS
'.' Mūsų prezidentas, Frank- 
lin D. Roosevelt, kasdien gau
sa apie 6,500 laiškų.

* Jungtinėse Valstybėse yra 
120,006^000 gyventojų. Vienas 
iš penkių yra katalikas.

LIGA PRADEDA 
MEDŽIOTOJAMS

Tropiškose Šalyse išsiplati
nusi liga — pamėgimas val
gyti šėmę, arba glefagija, ku
ria serga ir kai kurių civili
zuotų tautybių žmonės, dargi 
europiečiai, nue kurios ken-

džiasi.

Petrelis: — Įdomu, kaip tie 
žmonės vakaruose ir gyvena 
be saulės.

Pasitaisė.

5. tau nilio oška (aštuonio
lika.)
6. kilvyda .(dvylika)

Trys J. A. Vals. preziden
tai: Jonas Adams, Tarnas Je- 
fferson ir Jokūbas Monroe 
mirė liepos 4 dieną, nepri
klausomybės paskelbimo die
noje.

Kiekviena savaitės diena 
yra kur nors švenčiama, kai
po šventadienis. Štai, pirma
dienis yra graikų šventadie
nis, antradienis — persų, tre
čiadienis — asyriečių, ketvir
tadienis — egyptiečių, penk
tadienis — turkų, šeštadienis, 
— žydų, o sekmadienis — 
krikščionių.

čia net ir beveik visi laukiniai 
gyvūnai, neišskiriant paukš
čių, kurie ieško ir godžiai ry
ja molingą, raudonos arba 
geltonos spalvos, žemę. Po 
daug susirenkant molingose 
vietose, sužino ir medžiotojai, 
kuriems tokiu būdu atsiranda 
gerų medžioklei vietų. Molį 
valgo net krokodilas.

Arėjas Vitkauskas.

Pėdė: — Na, mažyte, kiek 
saldainių tau duoti?

Mergytė: — Tlis.
Dėdė: — Sakyk: tris, o ne:

tlis. Ligi teisingai nepasakysi, 
neduosiu. Na, kiek saldainių 
duoti?

Mergytė: — Penkis.

Dorybės
1. anos durnus (duosnumas)
2. mus gan milda (maldin
gumas)
3. nes tu gamisi (teisingu- 
gumas)
4. dalys vis suma (susival
dymas)
5. suko.samtis (skaistumas)
6. munno laukaą (nuolanku
mas)

Nežino

Druska žmogui labai reika
linga. Laimė, kad jos galima 
gaut iš visų pasaulio kraštų. 
Kai kuriose vietose, kaip an
tai Lonisiana ir Austrijoj, 
druską kasa, kaip anglį. Kai- 
knriose vietose kasa šulinius, 
vandenį įleidžia į juos ir su 
vandeniu išeina druska, pas
kui džiovina ant saulės ir pa
sidaro druskos krislai. Lenki
joj, netoli Krokuvos, yra di
delės druskos kasyklos. Tenai 
yra ir kaimelis, kuriame mai- 
nieriai gyvena po žeme.

K PAŠTO DĖŽUTĖS
Darata Radavičiūtė, 12215 

So. Union Avė, Chicago, III., 
rašo: “Man yra didelis 
džiaugsmas kelis žodžius pa
rašyt. Aš manau, kad Pilypas 
iš kanapių yra gerai pavadin
tas, nes jis man išrodo žin
geidus žmogelis; jis visokius 
klausimus stato.”

— Labas rytas, Maryte! 
Na, kaip naktį praleidai?

— Nežinau; nes visą laiką 
miegojau.

ŽAIDIMAI

Galvos Dalys
1. ūsais (ausis)
2. lukapai (plaukai)
3.. takka (kakta)

4. žiluiyes (liežuvis)
5. dažnas (žandas)
6. ro skutasi (skruostai)

Philomena Azarinskaitė ra 
šo: “Esu 8 skyriaus mokinė; 
lankau Šv. Kazimiero mokyk
lą, Phila. Pa. Man ir mūs sky
riaus mokiniams labai patin
ka mažųjų “Draugas”. Mums 
jisai daug pagelbsti mūsų 
pamokose ir įpratins skaityti 
lietuviškus laikraščius.”

MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
žaibas — lightning. 
švystelėti — to flash. 
gėdintis — to be ashame of. 
voverė — sųuirrel. 
ėriukas — lamb. 
grįčia — cottage, peasant’s

Porninis Žiedas

Visi žaidėjai sustoja ratu.
Vienas išrenkamas žiedo dar 
lyti. Kam jis atiduoda žiedą, 
žaidėjai nežino. Padalijęs su 
sunka: — Žiedas pas mane!
— Žaidėjas su žiedu bėga prie 
dalytojo. Kaimynas iš dešinės
privalo ranka priliesti bėgan- bonse.
tį. Jei nepaliečia — duoda selinti — to sneak, to creep 
fantą. Žaidžiama kol visi duo- ( slowly.
da fantus. 'pabūgti — to take fright, to

_______ {be frightened.
Viliotojas. veja-os — grassplot, lawn.

saulėlydis — sunset
Visi žaidėjai sustoja po du I aanSksjimaa _ ch|- war.

į ratą. Vienas išrenkamas vi- bling.
ATSAKYMAS

Par-d-uot
Dv-ė-sė

I-k-i
P-a-8
D-v-i
J-o-s
O-n-a
R-ė-s
A-s-a
O-d-a
Č-i-a
M-e-s

Šu-n-is
Pan-a-šus

JUOKIS,JEIPATINKA
Mokytojas: — Si pamoka 

mums rodo, kokią galybę tu
ri karaliai ir karalienės. Bet 
randasi ir didesnių galybių. 
Kas gali pasakyti, kurio ga
lybė didesnė už karaliaus ir 
karalienės galybę?

Mažas mokinys: — Tūzo, 
ponas mokytojau.

liotoju. Viliotojas atsistoja one _ meajl8
rato vidury ir j kur; žaidėja I urzgt; _ ,0 grow,
sumirkai, tas turi tuoj pas jį sk-tis _
atbėgti. Už jo pečių stovis f -varkaa _
turi bėganti paliesti ranka, t v. , ,6 1 F _ semas — gray colored.
Paliestasis grįžta į savo vie
tą, o viliotojas toliau kitus 
vilioja. Bet jei Suviliotas pa
bėga nepaliestas, tai saugoto
jas tampa viliotoju, o vilioto-

čiaudėti — to sneeze. 
riestinis — curved, bent. 
gatavas — ready. 
slenkstis — treshold. 
kaliošai — rubbers.

jas saugotoju, žaidžiama kol .j^,. _ out
vra noro- gurbas - basket.

bebras — beaver. 
raikštis — bandage. 
nuomuoti — to rent. 
šernas — wild boar. 

"banginis — whale.
Dienos: Kalėdų, padėkavo- rutulėliai — marbles.

W r vi,, . X. i ATSAKYMAI Į PEREITOS 
Motina N eklausmek te- SAVAITfis RAIDŽIŲ MIŠINĮ

lės, matai kad jis pyksta, 
Vaikas: — Mamyt, jisai ne- Mėnesiai: lapkritis, balan-

SKERSŽODŽIŲ GALVOSU- pyksta, kad aš jo klausinėju, gruodis, vasaris
bet kad nemoka atsakyt.KIS IŠSPRENDIMAS

Be saulės.
nės, Velykos, sekminės. 
Velykos, sekminės.

'aplsinas — orange.

Petrelis: — Ar tiesa, tėve 
Ii, kad saulė niekuomet neteka 
vakaruose!
i

Tėvas: — Tiesa. Saulė teka 
tik rytuose, o vakaruose lei-

Skaičiai
1. tu riek (keturi)
2. pintyse (septyni)
3. tam šis (šimtas)
4. kepino kali (penkiolika)

KUR M SIŲSTI?
RflStuf l'am skyriui reikta siųsti 

i.’rvsu: Vlnc«R Sabas M. I. C. Ma
rtai, HIIIm. IIlRMlale. IU

Pinlrus. tatppat prnAant pakeisti 
siuntinėjimo klekj, reikia siųsti tie
siog f "Draugo" spaustuvę, adresuo
jant: Drangai! Pnb. Co.. 2334 So-

l Oaklry Avė. Cblrago, Illinois.




