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Dienos Uždarbis
Pamokos baigos ir Stasiu

kas Balas, pasiėmęs knygas,
įeiti į vidų ir aplankyti šven
čiausiąjį. Įėjęs į bažnyčią 

išbėgo namo. Linksmas, su' Stasiukas rado ją tuščią ir 
šypsena veide įėjo į vidi) ir Į priėjęs prie Kūdikėlio Jėzaus
pasveikino savo mylimą, seną 
tetą.

— Kaip, tetute, Šiandien* kimus.

stovylos, galvą palenkęs, pa
dėkojo už visus dienos pasise-

Antroji Dalis

Kalba yra vlių dtdyela tautos, Jos pa
čios pasistatytasis -gamlaklaa

Senio Pasakos
Mes gyvename nuostabiame eiti. Aš, patėmijęs tai, paalie- 

pasaulyje. Visko pamatome, javau durų begūnus. Nuo to 
patyriame. Kartais net stebi- laiko nustojo girgždėjusios, 
mės įvykusiais nuotikiais. Ge- — Tai, drauge, manaj, kad 
rai prisimena vienas atsitiki- aš panašus į tas tavo duris?

jaučiatės ?
— Gerai, gerai vaikeli, ačiū,

Išėjęs iš bažnyčios Stasiu
kas tiesiog ėjo namo. Einant

— švelniu balsu atsiliepe teta.' skersai gatvę nei nepastebė-
Namelis, kuriame Stasiu

kas su teta gyveno, buvo tik
tai keturių kambarių, bet jie 
buvo labai švariai užlaikomi.

jo atlekiančio automobilio. 
Automobilį pamatė tuomet, 
kai jisai buvo jau arti ir ne
buvo progos nei atgal atšokt,

Ant sienų pakabinta keletas nei į priekį bėgti. Automobi- 
šventųjų paveikslų, o ant sta-*'lįUs smarkiai trenkė Stasiu-
lo gražus kryžius. Pasikalbė
jęs su teta, Stasiukas išbėgo’ į 
gatvę pardavinėti laikraščių.

Diena baigėsi. Saulė leidosi 
tolimam vakarų krašte. Ka
dangi tai buvo rudens laikas, 
vakarop, kaip paprastai, da
rėsi šalta.

Ant skersgatvio kampo gir
dėjosi plonas vaiko, balsas: 
“Extra! Extra! Extra! Pasis
kaitykite apie šiurpulingą

ką. Vairuotojas, pamatęs pro
gą išsisukti iš bėdos, nesusto
jo ir sužeistąjį paliko ant gat
vės. Pribėgę žmonės Stasiuką

mas, kuris įvyko prieš keletą 
dieni) man bematant.

Bevažiuojant gatvėkariu, du 
vyrai stovėjo greta manęs. Aš 
gi sėdėjau kampe. Visi į ma
ne pažiūrėjo ir nieko sau. Ga
lėjau sekti jų mintis. “E”, 
jie sau mąstė, “senis dur
nius”. Bet nemanykite, kad aš 
miegojau. Klausiausi įtempto
mis ausimis visų kalbų. Žino
te, daug žmogus gali išmokti
ir bevažiuodamas gatvėkariu.1 turėt bonkutę to aliejaus. Nes 
Tie du vyrai pradėjo kalbėtis, mes esame tos durys ant nea-

Kaip aš galiu save aliejuoti?

— Tai visai lengva. Kada 
pareini iš darbo, būk švelnus, 
pagirk savo moters darbus, 
pamylėk savo vaikelius, būk 
nuolankus.

Paklausė savo draugo pata
rimų ir jam viskas kuogeriau- 
siai sekėsi.

Kiekvienas iš mūsų, mano 
gerieji draugiukai, privalėtų

Vienas pradėjo skųstis, kad
rado be žado. Tuojau įkėlė namie nieks nesiseka. Nuola-
į kitą automobilį ir nuvežė li
goninėn. Apžiūrėję sužeistąjį 
vaiką gydytojai nutarė, jog 
reikalinga greita operacija. 
Per operaciją gydytojai pa
stebėjo, jog Stasiukas kaž ką 
rankoj suspaudęs laiko. Mėgi-

traukinių nelaimę! Penkiasde- no ranką atgniaužti, bet vėl
šimts žmonių užmušta! Dau
gybė sužeista! Extra! Extra! 
Extra! Pasiskaitykite!”

tui. Po operacijos, gydytojai
‘ liūdnai lingavo galvas, nes 
matė, kad Stasiukas niekad

tos barniai ir t. t. Antras jam 
šiaip atsakė:

— Berods, drauge, tau rei
kia šiek tiek save paaliejuot.

— Paaliejuot save?
— Žinoma. Išaiškinsiu tau.

Prieš kiek laiko mano namuo
se vienos durys labai girgž 
dėjo. Niekas nenorėjo pro jas

liejuotų begūnų, girgždame, 
pykstame, rūgojame. Mūsų po
būdis pasidaro žiaurus, bar
bariškas ir pradedame rasti 
savo drauguose visokių nesą
moningumų. Tat, kaip sakiau, 
pirkite to aliejaus. Jis daug 
nekainuoja. Jis gaunamas vel
tui nuo mūsų Turtingo Pir
klio — Mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus. Senis Sandys.

— Ko, tetut, verki? Pasa- gali savo uždarbiu iš laikraš
Tai buvo balsas Stasiuko/ negalės vaikščioti, 

kuris nuo pat jaunų dienų pa-j Tuo tarpu Stasiukas pravė-
sirinko tą darbelį, kuriuo už- rė akis, apsidairė ir mėgino 
sidirbdavo vieną-kitą skatiką.

Stasiukas buvo labai gra
žus berniukas: šviesių plaukų,

čių pardavinėjimo jai pagel
bėti. Prašė per daug juo no-

mėlynų akių ir skaistaus veido. 
Mažam būnant mirė jo tėve
liai, tat jau dešimti metai, 
kai jis gyvena su savo teta. 
Ji buvo neturtinga, senatvės

kęs tai vėl mėgino atsisėsti, 
tačiau neturėjo jėgų.

Už kiek laiko Stasiukas ot- i ’Mpinti; <■»». ™k“ 
atsisėsti. Pajutęs, kad visas siminė, kas atsitiko. Jis ;i..bc. | užsibaigs, 
apraišiotas, ašaros pasirodė. verka. nusiraminęs linksmai, Slinko dienos. Viena tik te- 
akyse. , is en ė te, s'aus rainiaj kajbojo su teta. Pa-: ta Stasiuką lankydavo. Jis, 

i?nniai«:i1R 8lbai*U8 lankymo valandoms? kaip visuomet, buvo linksmo#
teta turėjo palikti Stasiuką | ir ramus. Slaugės niekad ne
vieną. Ji žadėjo kitą dieną vėl išgirsdavo jo murmant. Jis

višą laiką laikė sugniaužęs, iš 
jos išpuolė penki penktukai

Po to vėl apalpo, 
susilaukusi, našlė. Sunku ir j Sužinojus teta, jog Stasiu- 
jai buvo pragyventi, todėl ( kas randasi ligoninėj, tuo jaus 
Stasiukas, gavęs progos, įsi
kinkė į laikraščių pardavinė
jimą ir Čia tikėjosi sau ir te-

Tai buvo tos dienos uždarbis ,T ..' L, ° .7. .aplankyti. Likęs vienas Sta-, buvo visu kuo patenkintas, 
siukas dairėsi aplinkui. Tarp Valgis jam patiko, kambarys

apsirengė ir nusiskubino.
Stasiuką rado lovoj gulintį be, . . ,
žado. Buvo išbalęs ir išrodė..

kitų dalykų kambaryje, jis' taippat, o Kūdikėlis — nuola- 
pasfebėjo ant stalo pastatytą * tinis jo svečias. Kai gydyto-
Kūdikėlio Jėzaus paveikslą. jai jam pasakė, jog negalėsiąs 

daugiau vaikščiot, nors ir su 
dideliu skausmu širdyj, bet 
visą ramiai priėmė ir atsida
vė Dievo gailestingumui.

Jau bcsveikstant ant jo kri-

tai uždirbti. Praeinantieji, kaip negyvas. Atsisėdus šalia} ?autė<H 8tlPre8n,8> k°«į08 
žiųonės, lyg užjausdami vaiko, ]ovo8 ir su rožančium ranko-?r ba,8iai 8kaud«j°- Bet

* ’ — — — jr aSaromi, akyse pradėjoivliku“8 v,8» rl,,n,a,
karšiai melstis. Palengva Sta-!™*““ "^'"kvMsmae. Kūdi-

siukas pravėrė akis. Pamatęs!““ ».'t»’nno- ^“’Jto kitas smigi.: tėU mirt.
sėdinėtą tetą, paklausė: *** •P’""*?™. J>, Dabar liko vienui vienas.

atnešė jam gražią knygelią atj,n« žinją.

skurdą, pirko zmo Stasiuko 
laikraščius; vienas, kitas kar
tais net ir virš pridėdavo. Sta
siukas bematant išpardavė lai
kraščius ir linksmas grįžo na
mo.

Stasiukui reikėjo praeiti

Kur aš esu, tetut! — Jo 
balsas buvo toks silpnas, kad ir jo mylimą rąžančių. Gaila
teta iškarto nesuprato, ką vai- buvo jam tetos, nes žinojo 

pro bažnyčią. Užėjo jam no- kas norėjo pasakyti. Atsigrį .kaip sunku jai pragyventi, o 
ras nors trumpai valandėlei žęg į ją vėl paklausė: .ypač dabar, kai Stasiukas ne-

ašaromis akyse pažvelgė j 
’ Nukryžiuotąjį ir tarė:

(Bus daugiau)



I
Pasakų Šalis

Dviejų veiksmų komedija 

vaikams

Veikėjai:

1. Jonukas
2. Negrų kuopelė
3. Negrų karaliukas
4. Šeši ministeriai
5. Du kareiviukai

' Z VEIKSMAS

(Nežinomoji sala. Tolumoje 
matyt negrų kaimelis. Tarp 

—namukų auga palmės. Aplin-
kai matyt pusiaujo miškai.du kalveliai vilką 
Prie vienos kiek arčiau trobe- Piovė’ 0 dvi varlės «>avus kūl5»
lės sėdi negriukų kuopelė ir 
žaisdami kaž ką niūniuoja. 
Uždangai pakilus, iš už scenos 
pasigirsta balsas.)

I vaizdas
Atdarius (kalba aiškiai ir 

neskubėdamas). Mūsų maža
sis Jonukas kartą mokykloj 
gavo pasiskaityti “garsiąsias 
keliones ir nuotikius.” Pers
kaitęs ir jis panoro keliauti 
po platųjį pasaulį ir patirti 
daug nuotikių. Taip nutaręs, 
kad linksmiau būtų keliauti, 
pasiėmė drauge ir savo gerą
ją katytę. Bekeliaudamas vie
noj vietoj sužinojo, kad kaž 
kokioj saloj prisiveisė labai 
daug pelių ir kad tos salos 
valdovas pažadėjęs didelius 
pinigus jei kas išnaikintų iš 
jo pilies peles. Jonukas nuta
rė keliauti su savo katyte į tą
salt ir sudrausti pssileidu- j * pir“;a n'n“’ 0 paskui P*1“ 
eias peles. Į šit salt Jonuką, Plfluti.
jau atvyko. tolo pasirodo 
Jonukas su kate. Negriukai jį! 
pamatę atsikelia ir pribėgę Į 
apstoja.)

,11 vaizdas j

' / Negriukas. Kas tu toks F
I

(Visi eina pas valdovą) 
UŽDANGA 
JI veiksmas

(Valdovo kambarys. Jame 
kiek aukščiau sėdi karaliukas. 
Iš šonų visi ministeriai. Už- 

II Negriukas. Iš kur tu toks ’ dangai pakilus, prie durų sto- 
atsiradaif vi du kareiviukai su ietimis.)

III Negriukas. Kodėl jis j Karaliukas. Mat kaip, nors 
toks baltas f ir daug kainavo mums tas žvė-

•Fwi Kodėl tu baltas f relis, bet jau šią naktį ra-
Jonukas. Kvailiukai, maitot miau. Kaip matau, šis žvėre- 

kad jūs juodi, tai ir visas pa- lis su laiku išnaikins visoj 
Saulis — visi žmonės juodi. mūsų valstybėj nepriklauso-

I Negriukas. Tai tu mums mybės priešininkus — peles, 
papasekok k» nors apie kai-

IU8‘ bė, šis žvėris gali atnešti ir
Jonukas. Baltieji visi balti j nelaimę. Vienas pilietis men 

ir turi galvoj daugiau smage-1 papasakojo, kad baltaveidis 
pų nekaip jūs. Geriau aš jums kalbėjęs, jog kai pabaigs šis
papasakosiu, ką esu patyręs 
keliaudamas po pasaulį.-

DRAUGAS

Ftsi. Papasakok, papasakok, 
i Jonukas. Esu buvęs dauge- 
! ly kraštų ir matęs visokių ne- 
■ regėtų daiktų. Vienoj vietoj 
, ant šilkinio siūlo, vyručiai, ka- 
|ba didžiausias miestas su ne 
tokiais namais, kaip jūsų bū- i 
dėlėmis, bet namais mūriniais 
ir dideliais. Ten upe iš slėnio. . II ministr. Reikia pašauktiteka i kalną, o viena žuvis jo- , ..... M * i kariuomene ir išvaryti.

III ministr. Mano nuomone,je pakėlė -tokį riksmą, jog bu 
vo girdėti danguje.

Visi. Uf, uf, ufl 
Jonukas. Mačiau, du uodai

1 sitarti gražiuoju. Nusiųsti pa
siuntinį ir pareikalauti, kad 
geruoju išeitų iš namų.

Karaliukas. Puiku, taip ir 
paskui atbėgo straigė ir du i padarysim. Geriau tegul mus 
didelius liūtus nukovė. ! *r toliau pelės kankina, nes

Fiat. Baisu, baisu, baisu! jmes came jau prie to pripra- 
J anūkas. Koks čia baisu-ne^ nuolat drebėti prieš 

mas? Kitoj šalyj du šuniukai Įtoki baisy žvėrį- Tai Sal ™ 
malūną iš vandens ištraukė, o

dvi pelės vyskupą šventino,

čia' pat stovėjusi žirafa pagy
rė juos už tai, arba vėl karvė 
užlipo ant stogo ir atsigulė

- ’pasilsėti. Tame krašte musės 
tokios didelės, kaip ožkos. 

Visi. Užteks, užteks, mes
bijome; uf, uff musės, kaip Karaliukas. (Patylėjęs.)
ožkos.

Jonukas. Jei bijote, bailiai,; kios nelaimės, kad o o o neži-
tai nuveskite mane pas jūsų 
valdovą. Aš jam parduosiu šį 
žvėriuką; jis jums visas petys 
išpiaus, c kai pabaigs peles, 
tai pradės jumis tada piauti.

Visi. Nuvesim, nuvesim, tik 
nepakišk jo čia, kad nepradė-

žvėris peles piauti, tai pradės
žmones.

IV ministeris. Čia ne juo
kai, žūtume ir mes.

(Už scenos du kartu su
kniaukia katė. — Visi išsigąs
ta.)

Karaliukas. Ką tas galėtų 

reikšti? Neišgero šis žvėris 

kaž Irų, šneka. Turim nutarti, 

•ką su tuo žvėrių darysim.

I ministr. Reikia protestuo

ti. '

• reikia pirmiausia bandyti su

eis ministeris pirmininkas?
I ministr. Ne, ne. Gink Die

ve, aš visai neapsiimu, dai 
galiu pražūti. Geriau kariuo
menės vadas.

Kariuomenės F. Kas bus, 
tas bus, eisiu. (Išeina.)

Kas to tikėjos; susilaukėm tx>

nia kuo ji baigsis. (Tuo tar
pu nusiminęs įeina, kariuome
nės vadas.)
Kariuomenės V. Blogai, jis 
sako “miu miau”. Vertėjas 
paaiškino, kad tai reiškia: nei
siu neisiu.

Karaliukas. Dabar aš skel
biu, turi būti varu išvaryta?

UŽDANGA
M t. Pulauskas.

TĖVYNĖS DAINOS .
Kur platusis Nemunėlis 
Sau tyliai banguoja,
Tenai broliai mano mieli 

“Daineles dainuoja.
Niekados tenai neliūdi, 
Nors ir širdį spaudžia:
Jie dainelėms apmalšina 

Savo širdį graudžią.
Jie dainelėms apdainuoja 
Praeities garsumą,
Savo gamtą ir žemelę,
Ir ainių narsumą.

Tad ir mes, maži vaikeliai, 
Nenuliūdę būkim,
Bet, kiek leidžia mūsų lais

vė,
Daineles dainuokim.

Marytė M-kaitė. Vilnius

Pirmad., Vasario 4 d., 1935

Pasitikėjimas
Viduramžių laikais, užmies- 

čių kermošiai buvo labai pui
kus dalykas, palyginus juos- su 
šių dienų parodomis. Ten da
lyvaudavo daugybė visokių ar
tistų — stipruolių, akrobatų, 
magikų ir kitų įvairių įvai
riausių lošėjų, kokių tik gali
ma įsivaizduoti. Taip, matėsi 
ten ir tokių artistų, kurie įvai
rių rūšių prijaukintais žvėri
mis linksmino atsilankusius 
žmones. Ir pasitaikydavo, jog 
šių gyvulių savininkai kartais 
apsileisdavo ir tuomet vienas 
kitas plėšrus žvėris pabėgdar 
vo “iš nelaisvės’’ ir miestelio 
gyventojus gerokai pagąizdin- 
davo iki kol vyrai žvėrį vėl 
sugaudavo.

Sykį pasitaikė, jog vienas 
jaunas leopardas ištrūko iš to
kios parodos ir ėmė slankioti, 
po miestelį ieškodamas gar
daus kąsnio. x

Tuo pačiu metu vienas 
šventas vienuolis ramiai sau 
keliu vaikštinėjo, niūniuoda
mas dainą. Leopardas pama
tė einantį vienuolį, vienuolis 
pamatė leopardą lėtai į jį be
žengianti, o už kelių šimtų pė
dų žvėrių sargą, besivejantį 
leopardą.

Pasimeldęs pagelbos, vie
nuolis pradėjo dairytis, kur 
jam čia dabar dėtis. Pamatė 
tik vieną medį, kuris galės 
vienuolį apsaugok iki sargas 
vėl sugaus žvėrį. Vienuolis 
pribėgo prie medžio ir, nors 
dėvėjo sunkų abitą, įstengė 
įkopti ir atsisėdo ant plonos 
šakos. Pirm nei leopardas spė
jo vienuolį pasekti, pribėgo 
sargas ir žvėrį sulaikė.

— Dabar nėra pavojaus, 
tėveli, — tarė sargas, — bet 
ar nebijojote, kad šaka kar
tais nenulūžtų!

— Visai ne, sūnau! — atsa
kė vienuolis — nors šaka ir 
treškėjo. Gerasis Dievulis man 
paruošė šią prieglaudą, todėl 
ir žinojau, jog Jis neleis, kąd 
ji mane užiiHų.

Ir tu, vaikeli, visuomet pa
sitikėk Dievo apvaizda. Net ir 
didžiausiuose pavojuose, kuo
met tau rodysis, jog esi žu
vęs, atsiduok Visagalio globai 
ir pasitikėk Jo neklystančia 
ranka. A. Miciūnas (L.J(.)

1
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Per 3 Minutes 300 Metų našlė, — bėgk, balandėli, į šu
linį vandens... tik skubėk! PELĖS IR SKAMBUTIS

Gyveno kartą viename vie
nuolyne jaunas vienuolis var
du Eugenijus, labai dievotas

vienuolyno bažnytėlės, stovėjo 
dabar puiki katedra ir namai 
dabar tapę dideliais. Ir kai

— Mat, ką. prasimanys! Aš Tarp pelių kartą iškilo

ir uolus. Jam buvo pavestas jis atėjo į vienuolynu, visi
tvarkyti vienuolyno knygynas. 
Kartą bestudijodamas Šv.

dar neišėjau iš galvos — dar
bo dirbti, — žiauriai atsakė 
tikroji duktė: ji gulėjo lovo
je ir apsivertė ant antro šo
no į motinos žodžius.

svarbus klausimas. Suėjusios 
visos tarėsi, kaip apsisaugojus 
nuo katės. Ilgai negalėjo rasti 
priemonių. Ant galo viena 
jauna peliukė paprašė balsovienuoliai labai išsigando. Tik 

abatas, paėmęs kryžių, sušu- Vos ne vos prikalbėjo ją i ir tarė:
motina atsikelti, davė jai į i — Aš sugalvojau, kas rei-

... . . , . v, . į rankas gražų, gražų ąsotėlį ir i kia daryti: nupirkime skam-sakvk, kas esi ir ko ieškai ., . - ,. . •- , ' . -
. . . ,. ... , ‘ „ išleido į sulinį. būtį ir užkabinkime jį kateikaip viena diena, kaip viena tarp gyvųjų?
nakties sargyba.” - Į Sudrebėjo vienuolis ir sus-, O ten jau laukė jos žyne

Raštą rado Šv. Petro kalbą, ko:
kuri šiaip skambėjo: “Pas 
Pievą tūkstantis metų yra

— Vardan Nukryžiuotojo

ant kaklo. Tada iš tolo girdė
sime, kada ji prie mus artin
sis.

Visos pelės sušuko:
— Tai geriausias sumany

mas. Taip ir padarysime. 
Sudėjo pelės pinigų ir nu-

prieš akis mažą, rudą miško' gą, kurioje buvo pažymėta,' atšovė pikčiurna. Aš savi- pirko gražų, jautrų skambutį.
paukštelį, kuris atsitūpęs ant, kad prieš tris šimtus metų ,ni tesirūpinu, eik sau!

— Už tavo darbus štai ir 
atpildas, — tarė žynė: — po

Susimąstė jaunasis vienuo-1 viravo, metė žvilgsnį pats į 
lis, pradėjo abejoti ir kankin- save: žiūri, kad jis turi ilgą
tis. Ir taip begalvodamas vie
ną rytą nei nepasijuto, kai at-

Tik dabar ji buvo puikiais 
didžios ponios rūbais apsida
riusi.

Žynė priėjo prie Onytės ir
sidabrinę harzdą iki juostos, 
kur tebekaba raktai nuo kny-

sirado šviesiame ir gražiame j gyno. Tada nuėjo vienas vie- meiliai paprašė atsigerti, 
vienuolyno sode. Pamatė jis’nuolis ir atsinešė kronikų kny-į Ar aš tau tarnaitė? —
■nrioL- a V i e mova miJo miubn: rrn burinio Riivri nflvvrnotn

šakutės labai gražiai, gražiau > vienuolis Eugenijus be pėdsa- 
negu kad lakštingala, giedojo, ikų dingo. Tada atsakė nepa-

_Vienuolis taip susižavėjo pau- žįstamasis: 
kšteliu, kad norėjo būtinai jį 
pagauti. Paukštelis buvo ne-

kiekvieno žodžio iš tavo lūpą
— O, miško paukšteli, tai ™Pfižė išrėplios arba gyvatė 

buvo tavo giesmė. Kokias tris i Įšliauš.
baikštus ir leidosi artyn pri-j minutes sekiau tave ir klau- Į Onytė parėjo namo. Kelyje 
einamas, tačiau pagauti nesi-'siau tavo giedojimo ir trys J1 ąsotėlį sudaužė; taip ne
duodavo. Taip tris minutes 
sekė vienuolis paukštelį, kol

Po to vėl visos susirinko ir 
tarėsi kas dabar tą skambutį 
užriš katei ant kaklo?

— Aš no! aš taippat ne! — 
šaukė pelės. Skambutis gulėjo 
nenaudingai, o pelės ginčijosi 
Viena sakė:

— Tu esi kalta, kad aš sa
vo pinigus veltui išleidau.

Kita šaukė:

— Tu pati dėl to kalta ir 
t. t.

Ant galo atėjo pievų mažu
tis kaukas it, nupirkęs skam
butį, pasiuntė jį gražiausiai 
Lietuvos pievų gėlei. Nuo to 
laiko mes vasarą pievose ran
dame žydinčių skambučių.

M t-Smilga

betverė apmaudu.
— Kodėl taip veikiai sugrį

žai, širdele? — džiaugdamosi 
klausė motina, sutikdama sa
vo dukrelę.

— Eikit nuo mano galvos! 
Širdį man pąėdėt! — žiauiiai 
atsakė Onytė ir pati persi
gando: kiekvienas jos žodis 

— Gerk, senutėle, gerk mie- lv’rt° arba bjauria rupūžė

šimtai metų prabėgo. Tu man 
giesmę apie amžinybę giedo

sis iš sodo persikėle į mišką, jai, kad aš neabejočiau.
Tada jis pasuko vienuolynan, Taip kalbėdamas palenkė
tačiau dabar ką jis prieš akis! galvą ir pavirto į pelenų krū- 
pamatė: vietoj senos, žemos ; vą. Mt-Smilga.

Zyn
loji, — meiliai atsakė mer
gaitė ir pagirdė trokštančią 
senutę.

— Dėkui, dėkui, gražuolėle!

arba slidžia gyvate.
(Iš L. K. F.)

JUST KIBS—Agaiasl Bi< Mdsl By Ai Cartsr *

Toli, labai toli, už jūrių ma
relių, už augštų kalnelių, gy
veno sena našlė. Ji turėjo 
dukterį Onytę ir podukrą Ale- 
niūtę. Tikrąją savo dukterį 
motina labai mylėjo, o podūk- (
ros baisiai neapkentė ir kriiu-i Už tavo gerumą štai tau ir 
ste ją krimto. Onytė buvo!atpildas: tu tarsi žodelį, o i&’ 
negraži, pikta ir tingi mer- tavo lūpų arba graži gėlelė iš- 
gaitė, o AJeniūtė — graži kris, arba brangus akmenėlis 
skaisti ir gera meili. Tik jos išriedės, — pasakė žynė ir 
gyvenimas buvo skurdus ir pranyko. Aleniūtė parėjo na- 
vargingas: ji turėdavo viena mo-
visus sunkiuosius darbus ai- — Kame tu taip ilgai gai- 
likti. Užtat Onytė jokio darbo!savai, tingine? — barėsi pa- 
nedirbdavo: ji tik minkštuose.' motė.
pataluose per dienų diena*! — Sugaišau pas šulinį, do- 
miegodavo ir saldžiai gardžiai į vanoj^ motinėle! romiai at
varydavo. Motina ją mylėjo sak- Aleniūtė.

lyOO 8OVi ŠTAMO BACK AMP
[givc mn p lemty op Roon-

"rouO. TORNS ARE COrtlMO*

f h m wi vne
\5runn itw Tennr 
Į oLg HahV—

xoh bk* $Tira-
I« a*T 0M TOP OF 
|xVH. 4E»T OMtE-

BE ALL FTRl

STB P
co<ws ronny

J

be galo, be krašto ir negalėjo 
atsigėrėti savo dukrele.

— Kas čia? O, Viešpatie, 
kas čia? — šaukė pamotė ir 

Vieną kartą išėjo Aleniūt?, j rankiojo perlus ir radastų 
sunkiu kibiru nešina, vandens žiedus: jie krito mergaitei 
parsinešti ir sutiko prie šuli iš bumos.
nio seną pavargėlę. Iš tikrų Aleniūtė nupasakojo savo 

susitikimą su pavargėle, ir 
kiekvienas jos žodis virto virš 
gražiausia gėle arba bran-

* '
jų buvo jį žynė, neregėta ne
girdėta moterėlė.

- Ar neduotum man atsi
gerti, gražioji mergele? — giuoju akmenėliu.

•• —

• —y* 7'*

paklausė seniuke.
1

— Onyte, Onyte! — suriko' INTERNATIONAL CARTOON CO,

B
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PILYPO PLEPALAI
\ Štai, va, kita savaitė, kiti 
plepalai.

' Ar jums, stumbučiai, nie-

rae, kurie vaikučiai labiausiai Meldžiu nan padėti moky
myli savo mokytojas. 

Skaitytojai, kurie lanko vie
šąsias mokyklas, gali para
šyt straipsnelį apie tai, ar jie

tis, nes mano tėveliai netur
tingi.

Mylimasis Joneli, kaip tau 
sekasi!

kad neatėjo į galvelę noras F norėtą turėti seseles mokyto-Į Joneli, aš nesuprantu, kaip
žinot, kas pirmas išrado lai 
krodį! Kaip dažnai jūs mo 
kykloje dirstelėjote į laikrodį, 
kabantį ant sienos, ar dar toli 
jo rodyldė nuo tos vietos, ka
da duodama signalas skambu
čiui, kuris leidžia jums išbėg
ti palakstyti. Laikrodis labai 
geras ir negeras daiktas. Gė

jas, ar geriau pasaulinės mo-' ten parašyti tų eilių. Žinai ką,
kytojos.

Na, dabar, visi į darbą!
Pilypas iš kanapių

Iš PAŠTO DĖŽUTĖS
“Gerbiamieji! Siunčiu 

laišką jums, idant žinotumėt,
ras, kai parodo, jog tik dvifjOg iabai mėgstu skaityti ma 
minutos beliko mokykloje sė-^ųjų Draugą. Todėl dabar 
dėt; negeras kai rytą rodo, ’siUnčiU atsakymus raidžių mi- 
jog už pusvalandžio jūsų au- ( fcjmm. Teikitės priimti mano į 
sis jau kutens švelnus moky-j linkėjimus, kad mažųjų Drau-. 
tojos balsas. Dabar aš jums gas gyvuotų ilgiausius metus, 
ir pasakysiu, kas pirmas išra
do laikrodį.

Buvo tai ne kas kitas, kaip 
tik popiežius Silvestras II, ku
ris 906 m. padarė pirmą lai
krodį. Tas popiežius buvo 
vienas iš gabiausių tų laikų 
vyrų. Žmonės turi jam būti 
dėkingi, kad jis išrado laikro
dį, kad dabar mums nereikia 
iš saulės spręsti laiko, kaip 
iki tol būdavo.

Vienas mano pažįstamų pa
sakė, kad šiandie Jungtinėse 
Am. Vai. yra viso 123,304 ka
talikių seselių-vienuolių, reiš
kia, viena seselė kiekvienam 
4,000 gyventojų. Jūs, drangu-

aš tau paisiusiu eilučių, o tu 
kur norėsi ten nusiusi..

Linkiu Jums visiems ko ge
riausio gyvenimo, laimės, 

Į sveikatos ir ramumo, 
f Būkite geros vilties. Bu- 

šį čiuoju nesuskaitytus kartus. 
Būk linksmas ir laimingas 

vienintelis broleli, Joneli. Aš 
tave labai myliu.

Garbė Jėzui ir Marijai. 
Tegyvuoja mūsų Lietuva!

kartą vyras iš darbo išgirsta 
namuose baisų triukšmą. Žin- 
geidaudamas, klausia moters, 
kas namuose darosi. Moteris 
atsako:

— O tai nieko! Matai, tavo 
vaikai ir mano vaikai pešasi 
vėl su mūsų vaikais!

Su pagarba
Philomena Rekašiūtė,] 

Chicago, III.”

JUOKIS, JEI PATINKA
Moksleivis: — Ak tu, ma

no mieliausias, brangiausias 
dėdė. —

“Esu ketvirto skyriaus mo- Dėdė (pertraukdamas): —
kine. Lankau Aušros Vartų 
parapijos mokyklą. Labai my
liu skaityti mažųjų Draugutį.
Meldžiu patalpinti šias eilu
tes, jei bus tinkamos. Vaikas: — Tėte, ar tik ne-
Irena Samolytė, Chicago, III.’ bus blogas oras, nes baromet-

----------- ras nupuolė.
“Gerbiamasis Redaktoriau,j Tėvas: — O tu parše; tai 

Garbė Jėzui Kristui. Sveikas i tu jį numetei! Gulkis, tuojaus 
redaktoriau visų mūsų myli- pamatysi kas bus per oras. 
mo mažųjų Draugo. Tikrai

Na, ar tu jau iš galvos išėjai, 
kad manai, jog tiek daug 
gausi nuo manęs!!

RAIDŽIU MIŠINYS
Vaisiai.

1. valys (slyva)
2. rūgės (grūšė)
3. tarinic (citrina)
4. lapai sens (apelsinas)
5. šnyvai (vyšnia)
6. luba oioi (obuoliai)

Kūno dalys.
1. pavils (pilvas)
2. lukžunis (užkulnis)
3. ruki ten (krūtinė)
4. šulnisa (šlaunis)
5. lūnakė (alkūnė)
6. šukanolis (šonkaulis)

Metalai.
1. rivas (varis)
2. panelis (plienas)
3. sukasa (auksas)
4. išleges (geležis)
5. barsidas (sidabras)

Mikutis.

MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
Jums labai gerai sekasi dar
be. Aš manau, kad Gerasis 

čiai, geriau žinote, kiek gera j Dievulis Jums padeda, nee 
seselės daro. Tikrai turėtumėt taip gražiai turite sutvarkytą
didžiuotis, kad turite tokias 
rūpestingas mokytojas. Viešo
se mokyklose mokytojos tik 
pamokina, parodo ir žinokis 
sau, o pas seseles kitaip. Jos 
žiūri, kad vaikas būtų gabus 
ir geras. Todėl, geras vaikas 
visuomet pakels kepurę suti-

mažųjų Draugą. Gyvuok ilgus 
metus!

Lilijona Vasiliauskaitė, 
Sranton, Pa.”

Mokytojas: — Kada 
riausias laikas obuolius skin- įkypai 
ti!

Mokinys: — Kada 
pririštas!

scraper; srapmgkastuvas 
ge-j iron.

slantinglv; 
slanting way.
šliurės — siipper3. 
gležnas -- \veak, fce!»b.

šuva

m

Štai laiškas iš Vilniaus, ku
rį gavo mūsų skaitytojas Jo
nas Kasalukas. Laišką para 

kęs sesutę, nes ji tikrai verta -g mergaitė Marytė M-kaitė. 
pagarbos. Visi jūs mano plep-
mėčkos, pasiryžkit nuo da-1 T ilnius, 1934-1X47 d

bar seselę mokytoją labiau 
gerbti.

Aš niekados nesigailiu žo
džių, kai reikia ką nors girti,

Mieliausi: Tėtukė, Tėtėnae 
ir Brangus Joneli!

Aš lankau Vytauto Didžiojo 
gimnaziją. Egzaminus išlai

Mokytojas: — Kas randasi 
jūrių vandenyj daugiau apart 
druskos!

Mokinys: — Žuvys!

Petrukas. — Kaip rašyti 
žodis “ligonis”: su trumpąją 
“i” ar ilgąja “y”!

Kazukas: — Jei trumpai 
serga, rašyti su trumpąją 
“i”; jei ilgai — su ilgąją 
“y”.

širsti — to grow ang.y. 
dargana — drizzlv, rainy wea- 
ther.
įmonė-ės — means. 
klonis-io — dale, vallev. 
būdelė — tent. 
slėnis — lowland, valley. 
riksmas — a shout. 
straigė-ės — snail. 
veltui — vainly, in vain. 
dykai — freeley. 
tardyti — cross examine (to), 
boti — to care, heed. 
niūniuoti — to murmur. 
gaižus — not tasty.

I.
kurs tikrai vertas pagyrimo, kiau. Gyvenu Birutės bendar 
Būkite ir jūs tokie. Todėl, aš buty. Moku mėnesiui po 15 
duosiu jums progos parašyt auksinų.
straipsnį apie savo sesutes- Nors esu išsiilgus tėvelių 
mokytojas. Kviečiu visus sa- betgi negaliu jų pamatyti, nes reikia dėlto, kad mokytoja Apyžilis — cast-iron. 
vo skaitytojus imtis plunksnos už 230 kilometrų nuo namų sakė — esą geriau kai pats1

Tėvas: — Gal tau, Juozeli, 
truputi padėti pamokas ruoš-'mašinaliai — mechanically.
ti!

Juozelis: — Ne, tėveli, ne-
goroti — to desirę, aspire. 
kęamas — passion.

ir parašyti straipsnelį tema: 
“Mūsų Sesuo Mokytoja”.

esu. Į Vilnių atvažiavau vie
na, nes tėveliai neturėjo už

padarau klaidų.

Straipsnelis turi būt nedau-'ką su manim važiuoti. Vienui’ Našlys sc trimis vaikais 
giau kaip iš 125 žodžių. Ge-, viena į nepažįstamą miestą,
riausius straipsnelius aš įdė- betgi viskas pasisėkė labai ge- 
8iu į savo kampelį. Pažiūrėsi- rai.

apsivedė su našle, turinčia 
keturis vaikus. Jie susilaukė 
daugiau vaikų. Pareidamas

oi x| apn?
RaStus i'*tn . skyriui reikta siųsti 

streso: Vincas Sabas M. 1. O. ., Ma- 
Han HUIs, ntnsdale. III

Plniyus, talppat praSant pakeisti 
riuntlntjtmo klek), reikia siųsti tie
siog | “Draugo” spaustuvę, adresuo
tam: Dnmcns Pnb. Oa, SSM So-

Usurtey Avė. clticngo,




