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men. 4 aienų, l*o» m. jo tėvas 
buvo Lenkijos karalius Kazimie
ras III, o motina Austrijos cieso
riaus Alberto duktė, Elzbieta.

Šv. Kazimiero tėvas paėjo iš 
garsios Jogailų giminės, nes buvo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
sūnaus Jogailos ir Lietuvos kuni
gaikštytės Zofijos Alšėniškės sū
nus.

Šiai karališkai šeimai, kurią 
sudarė šeši sūnūs ir septynios duk
terys, darė didžios įtakos pati mo
tina Elzbieta. Matot, kokiose ap
linkybėse augo šventasis — net 
jo tėvas buvo doras žmogus.

Mūsų šventasis ypatingai pasi
žymėjo skaistybės dorybe. Tai tik
ras jaunuolio pavyzdys! Vaikučiai, 
turėkime Jį nuolat prieš akis.

Šv. Kazimieras mirė Gardine 
kovo mėn. 4 d., 1484 m., turėda
mas tiktai 26 m. amžiaus.

Šv. Kazimiere, jaunųjų globė
jau, būk mūsų — lietuvių idealas 1

Antroji Dalis

“Mažųjų Armija”
Daug kalbėjome apie var

gingą Rusijos padėtį, tačiau, 
tikiuos, žemiau dedamas vaiz
delis duos geriau suprasti, 
koks gyvenimas dabar yra toj 
nelaimingoj Rusijoj.

Bolševikų vaikas

Rusija. Didelis apskrities 
miestas. Gatvėje guli žmogus. 
Apdriskęs, nešvarus. Iš bur
nos eina denatūros kvapas, 
putos ir kriokimas. Šalia jo 
sėdi kokios 10 metų berniukas 
ir rankove trina aflris. Eina 
praeiviai ir praeina. Geros 
širdies vyrui ir porai motei ė- 
lių pagailo vaiko. Jie prisiar
tino prie gulinčio.

— Kas čia guli, vaikuti! — 
klausia.

— Mano tėvelis, mano tėve
lis! — sako vaikas trindamas 
rankove akis.

— Jis serga?
— Jis girtas! Ar nematote! 

Namie mama ir dvi sesutės.... 
Nėra ko valgyti.... Nė duo
nos... nieko.... Sovietai (korte
lės neduoda... — vis skundžia 
si ir rauda nuplyšęs, murzinas 
vaikiūkštis.

— Vargšai! — užjaučia jį 
geri žmonės. — Jus sovietai

— Tėvas, mano tėvas!... Cha 
cha cha cha... Jau kelintas 
toks mano tėvas. Iš šio dau
giausia gavau... Kai esti iš
mokamas savaitės uždarbis, 
daug tokių dėvi} randu... Cha... 
Geras tėvas!...

Jis užsikišo pinigus, pribė
go prie policininko, nurodė į 
nueinančius gerus žmones, ku
rie juo patikėjo ir tarė: — 
“Ten anie trys prieš valdžią.
Jie sakė ‘Jus sovietai ir iš šio- 
pasaulio išvarys.’ ” Dabar 
jau valdžia pasirūpins anuos 
tris už neatsargų žodį pasiųs
ti į Solovkas ar kelius metus 
patrinti kalėjimo sienas.

Tai tokia bolševikų vaikų 
fotografija, vaikų, kokių bol
ševikai auginasi tūkstančius.

P. Lasius
Malda ui Rusiją į Mažąją 

Gėlelę '

Meilingoji ir mielaširdinga- — 
Šventoji, teikis pagelbėti mū
ši} broliams kenčiantiems ilgą 
ir žiaurų persekiojimą Rusi
joj ir išmelsk jiems ištesėjimo 
tikėjime, pažangos Dievo ir 
crtymo meilėje ir pasitikėjimo 
Švenčiausiąja Dievo Motina.

Siųsk jiems dievotų kunigų,
iš šio pasaulio išvarys. -Ar!kurie darytų atlyginimą už 
žiūrėjai tėvo kišenėse, gal dar gvč. Sakramento išniekinimus

C

Gemma Galgani, kuri, gal, “Tiesa, Viešpatie, jisai dide- 
neužilgo bus pakelta į šventų- l*8 nusidėjėlis, jisai toks ir 
jų skaičių, šitokį įvykį pergy- (toks, bet tavo didesnė galybė 

Jos nuodėmhlausis ra-' visų nusidėjėlių.” Ma-veno.
šo:

“Buvau pakviestas pas Gal- 
ganus pietums. Per pietus jau
noji Gemma aprimo, pabalo ir 
pakilus nuo stalo išėjo į kitą

tyt, rašo toliau kunigas, kad 

Gemma meldė Viešpaties, į- 

, dant Jisai atverstų žymų to

liko koks rublis? Dar apvogs 
kas, ar pamesti gali.

Geraširdžiai žmonės apžiūri 
gulinčio kišenes. Senoj pinigi
nėj randa asmens liudijimą ir 

'keturis rublius. Jie išima pi
nigus, paduoda vaikui ir liepia 
parnešt motinai.

— Tai nudžiugs mama! — 
sušunka vaikas ir itaisosi spru
kti.

— Palauk, — sulaiko jį, — 
imk tėvo kepurę, dar pames!

Moteris numauna nuo gir
tuoklio bernaičio tėvo kepurę 
ir užmankština vaikui ant gal
vos.

Visi skirtosi savu keliu.

Vaikas nubėgęs į skersgatvį,miestelio nusidėjėlį. Grįžau,
pietų, ; savo vienuolyną ir>'trankia “tėvo” kepurę į šali

gatvį, nusikeikia taip, kaip 
vieni rusai temoka keiktis, ir

Štai, už pusvalandžio ateina -
kambarį. Visi nustebo. Girdi, ’ tasai nusidėjėlis ir prašo, kad 

Gemma kalbasi su Dievu: ( aš išklausyčiau jo išpažinties. pasileidžia juoktis.

ir už Jo įžeidimus šventvagys
tėmis.

Lai angeliška nekaltybė ir 
krikščioniškos dorybės pra
skleidžia savo žiedus, ypač 
jaunuomenės tarpe, taip jog 
sveika žmonija, liuosa nuo vi
sų vergijos pančių, galėtų lai
svai ir veikiai grįžti į tą avi
dę, kurią Kristaus meilingoji. 
Širdis pavedė Šv. Petrui ir jo 
įpėdiniams, ir jog tokiu būdu- 
galutinai paragautų to džiau- 
smo garbinime Dievo Tėv<\ 
Sūnaus ir Šv. Dvasios iš vieu. 
su Šventąją Karališką Bažny- 

Į čia.
Aplaidai: — 1) 300 dien> 

atlaidų kiekvieną kartą pa
maldžiai šią maldelę atkalban
tiems. 2) Visuotini atlaidai 
paprastomis sąlygomis atfral-

(Tęsinys nnt 2 pusi.)
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Teisingas Petrukas
Negana sekmadieniais ir ki

tomis šventėmis išklausyti šv.
Mišių. Mes, brangieji drau- *
giukai, turime tas Dievui pa
švęstas dienas sunaudoti ge
riems darbams, taipgi daly
vauti kitose ttos dienos pamal
dose, kaip mišparuose, nove- 
nose ir t. t. Jei kartais kur 
pasitaiko, kad sakomas pa
mokslas, girtina, ir naudinga, 
yra jį išsiklausyti. Kalbant a- 
pie pamokslus, daug sykių e- 
su girdėjęs žmones šiaip sa
kant: ° Kas iš to viso? Aš vis 
ttadk galiu atspėti, kų kunigas 
nori pasakyti. Bene jis kų 
naujo pasakys. Tik laiko gai
šinimas.”

Kartų tyruolis skundėsi vie
nam Šventam senukui. Pasa
kojo jisai, kad, neskaitant 
kiek kartų pamokslų klausęs, 
vis tik juos užmiršdavęs. Tat, 
nebuvę jam ir reikalo jų klau
sytis. Šventasis, norėdamas 
tyruoiį pamokyti, įsakė pasi
imti pintinę, nueiti pas artimų 
šaltinį ir atnešti vandens. Ty

“MAŽŲJŲ ARMIJA”
(Tęsinys nuo 1 pusi.) 

bantiems šių maldelę kasdien 
per ištisų mėnesį. (S. Pen,
Bogp. 19 d., 1929 m.) į j_g, vaikiai, rytų valstijų
Katalikams Meksikoje bloga .' miestuose, nepasiduokite Chi- 

padėlio cagai!

Katalikams Meksikoje bega
lo sunki padėtis. Rodosi, jog 
viskas eina blogyn. Katalikai; 
turi būt atsargūs visur ir vi-! 

suomei, nes jie sekami. Mek-; 
sikonai mėgino bažnyčių su-' 

degint, bet nepasisekė. Kata
likai apgynė. Kitų savaitę 
apie šį atsitikimų daugiau pa
pasakosiu.

Nenuliūskime, vaikučiai, nes 
ateis laikas, kad Kristus iš 
klausys mūsų maldas. Tada 
galėsim džiaugtis kai Bažny- 
čios šviesa vėl apšvies nelai
mingų Meksiku.

Darbas jau pradėtas
Prieš kiek laiko skaitėte 

mažųjų “Drauge”, kaip gali
ma misijoms padėti renkant 
vartotus pašto ženklelius.

Džiaugiuos, kad šis darbe
lis tarp jūsų jau pradėtas. 
Pašto ženklelių jau prisiuntė 
Irena ftumaliauskaitė ir Al
bertina Jakubauskaitė, abidvi

ruolis paklausė. Tris sykius 
vandens atnešti bandė, bet vis 
jam nesisekė, nes pintinė buvo 
retu. Pagalios, Šventasis se
nukas liepė tyruoliui pintinę 
padėti ir paklausė:

— Ar matai pintinėje ko 
kių nors atmainų?

— Ne, — atsakė tyruolis. — 
Išėmus tai, kad ji viduj šva
resnė.

— Matai, mano geras bro
lau. Nors vanduo ir nesilaikė 
pintinėje, visgi pintinė tapė 
švaresnė. Taip ir su tavo pro
tu. Nors ir atrodo, kad Dievo 
žodis nepasilieka prote, tačiau 
jis nuplauna jį nuo nuodėmės.

Tadgi, draugiukai, lai šis 
pavyzdys paskatina jus prie 
didesnio dvasinio uolumo. Rū
pinkitės kuodažniausiai lanky
tis į pamaldas, klausyti ]»mo- 
kslų ir pamokinimų. Žinokite, 
kad daug iš jų išmoksite, atei
tyje tapsite energingais vei
kiančiais, dvasiakeliančiais vi
suomenės vadais.

Senis Sandys.

iš Chicago miesto. Tat, stoki
te ■ į darbų ir jūs visi vaiku
čiai, kurie mylite misijas ir 
norite kuodaugiausia sielų 
Kristui nupelnyti.

Renkant ženklus, reikia po- 
perų gražiai apkarpyti pusę 
colio apie ženklų (half indi 
margiu around the stamp). 
Kada jų daug surinksite, siųs
kite šiuo adresu:

Mikas Jodka, M. I. 
Mariau Hillls Seminaru

H in s dale, 1U.

Katalikai misijonieriai pir
mi atrado vario kasyklų palei 
Superior ežerų.

Turbūt, esate buvę vietose, 
kur laikomi įvairiausi gyvu
liai, būtent “koo”, ten matėte 
labai daug įdomių dalykų ir 
daug kų išmokote, ko pirmiaus 
visai nežinojote. Čia noriu pa
sakyti kad įdomu būtų žinoti, 
kiek visi tie gyvuliai per me
tus suėda maisto. Tik vienas 
liūtas, kasdien suėda nuo de
šimts iki šešiolikos svarų ar
klienos mėsos (borse incat).

Petras ir Baltrus buvo kai
mynai ir nors ne moksle, tai 
nors žaidimuose draugai. Pet
ras buvo katalikas ir tėvai ji

I
leido į katalikiškų parapijinę 
mokyklų, Baltraus tėvai buvo 
nekatalikai, nepriklausė jokiai 
bažnyčiai ir savo vaikų leido į 
miesto mokyklų. Abu jie gyve
no už miesto. Eidami į mo
kyklų, paprastai, sykiu ateida
vo iki miesto' ir čion atsis- 
kirsdavo.

Vienų lietingų pavasario ry- 
itų, Petras su meškere ėjo į 
upelį žuvaut. Kišenėj laikė dė
žutę su sliekais, o kairėj ran
koj gurbelį su pietumis.

i Kelyje Petras sutiko Baltrų 
. einant į mokyklų. Baltrus ir
gi nešė gurbelį su pietumis.

! — Man rodos, kad tu eini
i meškerioti, — tarė Baltrus. — 
Ar šiandien tau mokyklos nė
ra?

— No. Šiandien yra kunigo 
I Vinco gimimo diena, todėl vi- 
i si vaikučiai turime laisvų die-I *
nų. Mamytė leido man pameš- 
keriot.

— Aš irgi norėčiau su ta- 
j vim eiti. Man irgi gražiai ir 
linksmai laikas prabėgtų.

— Tai ei va. Nieko nereikš, 
‘jei vienų dienų mokyklų aplei- 

1 si. Eisim meškeriot.
I — Tėveliai gali sužinot ir 
Į tada man bus bloga. Jie nori,
kad aš neapleisčiau mokyklos 
be svarbios priežasties, 

i — Jie nesužinos?! Mes sten- 
į gsimės namo pareiti tuo pa
čiu laiku, kada iš mokyklos 
pareiname. Mokytojas irgi ne- 

,labai paisys. Jisai, gal, pažy- 
; mės, kad nebuvai, bet rytoj 
neklaus dėlko.

— O kų darysiu su savo 
knygomis?

— Mes paslėpime netoli tos 
vietos, kur meškeriosime.

— Bet aš neturiu meškeries. 
Namo nedrįsiu eiti, nes tėvai 
sužinos.

— Turiu keletu centų. Ma
nau, už juos galima bus nu
plikti meškerę. Eikim.

Baltrus nesipriešino. Užuot 
į mokyklų, su Pdtru nuėjo 
meškeriot

Ant rytojaus, mokytojas 
pasišaukęs Baltrų paklausė: 

Kur vakar buvai?
JS pradžių Baltrus nenorėjo

teisybės sakyti, bet pagalios 
prisipažino:

— Meškeriojau.
— Ar tėveliai leido tau meš

kerioti ?
— Ne. Eidamas į mokyklų 

sutikau kaimynų Petrų. Jisai 
eina į katalikiškų mokyklų. 
Vakar mokyklos nebuvo, buvo 
kunigo gimimo diena. Petras 
ėjo meškerioti ir mane, prikal
bino. Jis man nupirko meške
ną ir abu nuėjom.

— Ar teisybę kalbi?
— Taip, mokytojau.
Mokytojas pranešė mokyk

los direktoriui ir paprašė su
žinoti. ar Vaikas teisybę kal
bėjo. Trečių valandų popidt 
direktorius paskambino į kle
bonijos duris.

— Tėve, atėjau pakalbėti 
apie vienų vaikų iš mūsų mo
kyklos ir vienų iš jūsų. Bal
trus vakar nebuvo mokykloj ir 
sakė, kad vienas vaikas iš jū
sų mokyklos įkalbėjo jį irgi 
neiti į mokyklų. Jūs mokyklos 
vaikas net jam meškerę nu
pirko ir abu nuėjo meškeriot.

— Kaip vadinas mūsų mo
kyklos vaikas ?

— Baltrus sakė jo vardas 
Petras.

— Aš nemaniau, kad Pet
ras būt galėjęs taip pasielgti, 
nors kartais jis pasirodo ne
rūpestingas.

— Dėlto aš ir atėjau; noriu 
sužinoti, ar Baltrus teisybę 
sakė.

— Mes tuoj sužinosime. Pe- 
t ras žaidžia lauke. Aš jį pa
kviesiu.

— Nubėgk ir pranešk Pet
rui, kad pas mane ateitų. No
riu su juo pasikalbėti, — ta
rė kunigas vienam vaikų.

Neužilgo Petras buvo kuni
go kambaryje.

— Petrai, miesto mokyklos 
direktorius man pasakoja, 
kad tu vakar Baltrų įkalbėjai 
ųeiti į mokyklų. 'Ar tiesų?

PetnTT brtvo netikėtas klau
simas. Nuleidęs žemyn akis 
valandėlę tylėjo. Buvo užėjus 
pagunda pameluoti, kaip iš 
anksto galvojo. Bet greit min
tį atmainė:

— Taip, tėveli
— Tr Baltrui nupirkai meš

kerę?
— Taip, tėveli.
— Džiaugiuosi, Petrai, kad
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teisybę pasakei. Trr žinai, kad 
toks dalykas nėra geras. Ne-[ 
gera yra neili į mokyklą, bet 
taip pat yra negera ir kitus 
Įkalbinėti, kad neitų. Žiūrėk, 
kad daugiau to nebūtų.

— Aš stebiuosi, — tarė di 
rektorius, kada vaikas išėjo, 
— kaip greitai vaikas teisy
bę pasakė.

— Tai vienas iš pirmutinių

Lietuviai
Lietuviai, kaip ir kitos Eu- gas vadinosi kfyėjų-kurėjas, 

ropos tautos, senų-senovėje a-1 jis ir buvo visos tautos valdo- 
tėjo iš Azijos ir pimių-pir- vu; jo net pats kunigaikščiai 
minusia apsigyvenę buvo, tur
būt, apie Dunojaus upę; tad 
liūdija mums daug lietuviškų 
dainų ir senųjų žmonių pasa-

lenkdavosi, nes jo paliepimus 
žmonės laikė už dievaičių no
ras.

Kaip ir kitų tautų, taip 
Lietuvos senovės praeitis, is-kojiniai apie Dunojų. Paskiau,

<laiykųį*kurių**UMS 'vai'>kti.iU"1Žia"’L 8tiPre8”i’! lorijos " pradži»; 'yra " gana
tautų, einančių is Azijos iEu.,tan|8i Tjktai xln 
ropą, jie atvyko j pajūrį ir
čionai apsigyveno Nemuno pa- 
k raščiais.

kus mūsų mokykloje mokina- 
- atsakė kunigas su šyp-

POVANDENINĖ AUS
New Yorke inžinierius Hen

ri Hartman'as rodė dalyvau
jant oficialiems atstovams 
iš jūrų žinybos stebėtinų prie
taisų: povandeninę akį robo
tų. Tai — televizorio priimtu
vas, įdėtas į narų varpų, tiu
lis stiprius prožektorius ir 
automatiškai perduodųs iš bet 
kokio gilumo visų ką, kų jis 
pastebi po vandeniu. Tie vaiz-

kada į Lietuvą pradėjo verž- i <Įaį jg pradžios pasirodo ekra- 
tis vokiečiai ir kraugeriai Į ne> pastatytame laive. Kai

me
sena. — Aš labai maža turiu 
vaikų, kurie drįstų man me
luoti.

— Aš nemanau, — tarė di
rektorius, — kad iš .">00 mūsų 
mokykloj būtų dešimts, kurie 
pasakytų teisybę, kaip tas 
vaikas sakė.

Prie senų lietuvių priskai- 
tvti lietgaliai, žemgaliai ir

kryžiuočiai, tuomet lietuviai, 1 * '
susipratę, jog tik vienybėje
jie galės atremti stiprius 

kuršiai. Šios trys lietuvių ša- priešininkus, pradeda vieny
a I

kos, neturėdamos tvirtos vie
nybės, greitai pakliuvo į vo
kiečių jungų. Prie lietuvių

Pasakęs tai direktorius ap-Į'tautos priskiriami dar jatvin- 
giai, kurie gyveno į pietus nuo 
lietuvių širdies.

leido klebonijų.
* *

tis ir rinkitis į krūvų. Pir
muoju tokiu lietuvių rinkėju 
buvo Rimgaudas, kuris,’ su
rinkęs lietuvius, buvo patsai 
išrinktas didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu. Rimgaudas pra-

Niekad" nereikia meluoti. Ir į Visos lietuvių šakos, kaip ir džioje savo viešpatavimo, 8U-?je_ 
jei turi tokį paprotį attengkis į kitos tautos, buvo užmiršusios į si rėmė su vokiečiais. Be to 
jo nusikratyt. į’apie vienų tikrųjį Dievų ir j Rimgaudas 1234 metais kovo-

tik žiūrėtojas, kuris sėdi prieš 
ekranų, pastebi kų nors įdo
maus, jis paspaudžia mygtukų 
ir kinematografijos prietaisas, 
kuris yra pačioje ‘povandinė- 
je akyje ”, daro nuotraukų.

(iautos pasėkos puikios. Po- 
vandininei akiai jiadedant jau 
pavyko padaryti įdomius se
kimus virš 1000 metrų gilumo-

Niekad nemeluok norėda
mas iš ko nors išsisukti, arba 
sau kokiu nors būdu pagelliė- 
(ti. Niekad nemeluok kad ir 
juokais. Kada būsi paklaus
tas nesvarbu kieno: kunigo, 
mokytojo, ar tėvo, drąsiai ir 
teisingai sakyk: “taip”, arba 
“ne”, kaip tavo sųžinė sakys 
nežiūrint kokios būtų pasėkos.

K. P. S.

garbino įvairius dievaičius, !je su susivienijusiais rūsų
tai yra — buvo stabmeldžiai. 
Labiausiai garbinami jų die
vaičiai buvo Perkūnas, Pat
rimpas ir Pikuolis arba Gil
tinė. Jie aukas tiems dievai
čiams aukavo savo žinynuose. 
Ten buvo amžina ugnis, kurių 
saugojo mergaitės vadinamos 

' vaidilutėmis. Vyriausias kuni-

kunigaikščiais, pergalėjo juos 
ir paėmė Polocko miestą, ku
rį ir prijungė prie Lietuvos.

Rimgaudas, pastatė pama
tus Lietuviai, bet jis neilgai 
\iešpatavo; apie 1240 metus 
numirė, palikdamas sf-.vo du 
sūnų Erdvylių ir Mindaugų.
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Vienas karalius iškėlė puo
tų ir sukvietė visus žmones. 
Pasiuntiniai ėjo į kiekvienų Į

KAIP MOTINĖLĖ MOKĖ
O, atsimenu, kai mokė 
Mane mažų motinėlė,
Kad kas vakarą, kas rytą 
Aš kalinėčiau poterėlius.

Vienas gražiausių pasaulio 
| miestų yra Montevideo, Uru- 
'guajuje, Pietų Amerikoj. Bet!

Hartmanas pradėjo savo 
bandymus 1916 metais. Jis 
darė nuotrauka^, nusileisda
mas po vandeniu tani tikrame 
cilindre, ir jam pavyko nu
traukti tuomet prie Neapolio 
paskendusį miestą Paleopoli- 
są.

Povandininė akis visiškai 
pašalina reikalą fotografai 
r.usileisti drauge su prietaisu 
ir daro nuotraukų daromą vi
siškai nepavojingu. Ar. Vilk.

Geras ūpas gyvenimo ratus
kaž kodėl, kai kalbama apie [tepa. 
gražius miestus, neminimas: Rūstybės pabaiga yra atgai-
Montvideo miesltas.

jniestą ir kaimą, kviesdami.^ a . , .v a .„. . » . O, atsimenu, kai mokė
’/nmruMJ nfoiti ir ’/O/lnnomi virk.žmones ateiti ir žadėdami ne 
tik valgio, liet ir turto. j Vis Dievulį atsiminti

Ir, padarius ką, negera,
Viename miestelyje gyveno Nemeluot — prisipažinti... 

jaunas, tvirtas vyras, kuris
buvo neregįs; jis nusiminė,'Ne tik dieną Dievas mato, 
kad tas neleido jam priimti Į Mato Jis ir tamsią naktį, 
karaliaus kvietimą. Pagaliau žino, ko dar mes nežinom, 
jis sužinojo, kad tam pačiam Lengva viskas Jam susekti, 
miestelyj yra raišas žmogus, Į
kuris taip pat graudenos ne- Todėl aš darysiu gera
galįs eiti j puotą. !lr teisybę vis mylėsiu,

VT .. . .. _ Su išdykusiais draugužiais
Neregįs ir raisaais susitarė, ... , ?

, . . . . . Niekuomet nesusidėsiu,kad neregįs j puotą ant savo
liečiu neštu raišą, o raišas jam' , ...
. . 'Nes prie visa, kas negera,
kelią rodytų. Ir, .. . .. ..

' Greitai galima' priprasti,
Taigi tas, kuris galėjo ma-Bet sunku tą papratimą,

tyti, liet negalėjo vaikščioti,1 Nors ir menką, bepamesti. 
vedė žmogų, kuris galėjo vai-' Vytė Nemunėlis.
ksčioti, liet negalėjo matyti.

Medis nuo pirmo kirčio ne-Ir taip abu sykiu nuėjo į ka
raliaus puotų. Vertė M. T. J. pučia

los pradžia.
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PILYPO PLEPALAI
Nesis veikius iu, nes nesenai tik viena tėra ligoninė ir dar 

kalbėjomės. Per savaitę neiš-j kur ten ant kalniuko, 
kenčiau nepasakęs savo drau- Pareinu namo ir sakau na- 

“Ežerėnų Žirniui”gui

Viskas aiškiai matyt pro lan-. Barzdaskutys pasiguldęs vy- 
gą, o man pasakojama, kad'rą skuta, o aš maniau, kad

apie, mišriame:
tėvuko pirmus įspū

džius išlipus iš laivo ir apsi
gyvenus Amerikoje. Tat, pa
kentėkite, aš ir jums paplepė
siu.

Kai aš buvau mažas, būda
vo mano tėvukas pasiklupdys 
mane prie kojų, pypkę nykš
čiu pakrapštys ir pradės pa
saką, kaip jam buvo “navat- 
nas Amerikas.” Sako, Pily
puk, neklausyk, ką žmonės 
sako; jie visko išgalvoja, ne
būtų dalykų gali pripasakoto. 
Juk visi senesni amerikiečiai 
man pasakojo, kad mūsų mies
telyje tėra tik viena ligoninė. 
Aš ir tikėjau. Bet vieną šešta
dienį einu gatve pasivaikščiot. 
Žiūriu, kad kas blokas ir ligo
ninė. Pro langą matau, kad 
daktaras gražiai pasiguldęs 
žmogų, skustuvą galanda ir 
operaciją ant gerklės daro.

— Ką jūs man plepat, būk 
šiame mieste tėra tik viena 
ligoninė! Štai, aš šiandien 
praėjau net pro kelias. Na
miškiai paprašė paaiškinti. Aš noriai, 
pasakoju, kad mačiau baltai! Likite sveiki.

ant gerklės operaciją daro. 
Matot, mano plepmečkos,

kaip sunku grynoriui Ameri
koje apsiprasi su visom na- 
vatnybėm. Gerai, kad mums 
nereikėjo pergyveni takių lai
kų. Jei nuvažiuotume į Lietu
vą, ten ir mes būtumėm grv-

apsivilknsius daktarus daran
čius Operacijas. Sakau, jie net 
nespėja apsidirbti, nes matė
si daug kitų laukiančių eilės. 
Kad pasileis mano namiškiai 
juokais 1 Ilgai, ilgai jie juokės 
iš manęs, sakydami:

Pilypas kanapių.

ŽIRNIU BARŠKYNĖ
Alio, mano draugučiai! 

Šiandie labai greitai atbėgau 
į savo ofisą. Per sniego pus- 

— Tėvukas dar nesenai nuo i n^8 turėjau bėgti. Skubi- 
laivo, o jau surado daug ligo-I nau ne dėl to, kad būčiau pa
ninių. Seni gyventojai čia žino sivėlinęs, bet dėl to, kad vai-

PASKAITYK, ŽINOSI
Ilgiausias angliškame žody

ne žodis yra: ‘‘antisdisesta- 
biishmentarianism.”

Jungtines Valstybės nua 
šiaurės iki pietų turi 1/690 -my
lių; nuo rytų iki vakarų — 
2,750 mylių.

Didžiausias Europoj ežeras 
yra Ladoga, Rusijoje.

Minnesota valstybė turi dau
giausia ežerų. Sakoma kad ir 
jos vardas reiškia: ”valstybė 
turi dešimts tūkstančių eže
rų

,,

ta-

tik vieną ligoninę.
— Tai, va, Pilypuk, — sakė

tėvukas, — nesiduok greit įti
kinamas, ką kiti, senesnieji,, 
pasakoja. Žinai, aš labai apsi
rikau manydamas, jog mačiau 
daug ligoninių; jos buvo ne

kai norėjo mane sniegu ap
mesti. Vaikai čia turi geras 
akis, nes gerai pataiko. Net 
mano gražią skrybėlę keturis 
kartus nuo galvos numušė. 
Būtų pasigavę ir man veidą 
išprausę, bet aš pabėgau.

Žodis “soviet”, reiškia 
ryba.

Jungtinėse Valstybėse ^ra 
1,497 geležinkelių.

San Marino yra mažiausia 
pasaulyje respublika.

RAIDŽIŲ MIŠINYS
Vienuolių vardai:

1. maiko nn dino
2. ar ji maino
3. akla mirite
4. tai juzei
5. cipka uina
6. nitą nebediki 
Atsakymai: 1. domininko

nai, 2. marijonai, 3. karmeli
tai, 4. jėzūitai, 5. kapucinai, 6. 
benediktinai.

Katalikų tipai:
JI. ten išviję
2. kkiinnaa
3. svypukai
4. ginui ka
5. tentf iiiijk
6. vinli aeiou
Atsakymai: 1. šventieji, 2. 

kankiniai, 3. vyskupai, 4. ku-

ligoninės, tik barzdaskutyklos. 1 Kadangi labai anksti aibė- 
gau į ofisą, tat turėjau ekstra 
laiko, todėl, suieškojęs keletą 
mažųjų “Draugo” numenj, 
atsisėdęs pradėjau knisinėt 
Pilypo plepalus. Labai man 
paltinka jo pasakojimai. Daug 
sykių prašiau, kad ir mane 
išmokytų tokias štukas rašyti, 
kad ir aš galėčiau vieną, kitą 
“triksą” įkišti į žirnių maišą. 
Tada būtų puiki barškynė! 
Bet jis nenori tai daryti. To
dėl, manau, reikės nueiti j de- 
šimštorį ir nusipirkti keletą 
knygų, kurios pilnos juokų. 
Gal, tada ir aš išmoksiu jums 
juokais pilvelius kratyti. 

Pilypo plepaluose radau ir

KRYŽŽODŽIŲ (CROSSVVORD) GALVOSŪKIS

Skersaižemyn
1. Lietas krinta.
2. Tu žemę verti.
3. Tyla!
5. Arba.
6. Mama priklauso.
7. Utėlėj.
8. Pūlų svvai, smalas.
10. Ii duonos padarytas

gėralas.
13 Kilnus.
14. Rhode, Islaod. (su
trumpintai).

16. Nejauno.
17. Utenka.

1. Mažas vandens rutulė-
4.1,8Tvkus. apie save- Sako’ LieituvoJe aš eigai, 5. tikintieji, 6. vienuo
li. Siūle ardos. Į ėjau į mokyklą su jo tėvu. A, ’ liai.

wL^CJCli’1 my l kokia klaidal Turbūt> i“ ne‘
12. Trečio asmens įvardis, suprato, ką aš jam buvau ra-1
1«: j lem,. i iS Lietuvos. Taigi dabar
17. Organizacijos tikslus, reikia tą dalyką atitaisyti, nes 
». iioSako įvardžio į-' 3Ū8>raano žirniukai, ma

18. Vaiainii) medžių ui 20.
sodintomis vietomis. 21.

20. Taip kaip 12 skersai. 23.
22 Sutrumpintas vyro var mos

das. 26.
24 Kiauiinėliob 28.
36. Manta! 30.
27. Kovojo. 31.
29. Ainis (iauaksminia* 33.

ks.) 36.
32. Neaugftti. 38.

Atnaža.

nagininkas. 
Dabar.

nysitoe, jeg aš senas diedas, 
ilga barzda ir drebančiom 

mato- lankom. Visai ne I Tiesa, Pily- 
Ipo tėvas ir aš sykiu eidavom 
į mokyklą, bet jis tik mane

ko non. nuvesdavo ir vakarais parves- 
(vardininkas) daTO< M&t gį vienag bijoda-

Spausdintas žodis:
1. litka rišas
2. gynka
3. runlažas
4. leftampas
5. kibą aš
6. leksimbas

1. laikraštis, 2. 
knyga, 3. žurnalas, 4. pamfle

tas, 5. iškaba, 6. skelbimas.

34 Ano.
36. Kokios rūSies.
37. Trūksta.
39. Įvardžio naudininkas.
41. Tautos gynėjas (an

tru mp.)
42. Do, re, mi, fa. sol, 
si, do.

m įninka*.)
39. Trečio asmens 
diio kilmininkas.

40. Savintis.
42. Paliepimai Snnni pie
nę n no lėkite* imti.

43. Nesveikas buvo.
44. Ereliams.

jvar-1 lypo tėvu eidamas aš nieko MUSRĮST1?
RaMus Kam skyriui reikta siųsti 

olrsNO: Vincas Šates M. 1. O. H Us- 
•ten Hite. ninsdalr, III

Plnljras. talppst prsSant pakeisti 
stuntlnC.IIrao ktekj, reikta siųsti tia* 
stos | ••Dramro” spaustuve, adresuo-

Eierlnv Žirni,. **

1 nebijojau. Toks buvo didelis, 
drūtas.

Na, užteks šiam kariui.
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