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VELYKŲ BOBUTE
s

Tikiuos, jog visi žinote, kas Aš su savo pagelbininkais per 
yra “Kalėdų Diedukas” arba,1 visus metus dirbsiu visokių 
amerikoniškai sakant, “ San-1 dovanėlių, skambučių ir žibu- 
ta Claus”. Jis yra tas gera-* čių. Žinoma, ir tu, kiek pa- 
sis senelis, kiuris kiekvienomis ’ jėgdama, turėsi padėt. Metų 
Kalėdomis, pasikinkęs savo pabaigoj, Kūčių naktį, pasi- 
vėjagreičius briedžius, žiemiš- j kinkęs briedžius tas dovanė- 
kai naktį atvažiuoja iš tolimos les išdalinsiu. Aš niekur kitur 
šiaurės. Atsakydamas į jūsų ^nevažiuosiu, kaip tik į Ame- 
jam nusiųstus laiškučius atsi- j rikę. Ir taip kažin ar spėsiu 
veža daug, daug dovanėlių. ; apvažiuot ir visus aplankyt. 
Tikrai žinau, jog jį esate ma- f Man išvažiavus, tu liksi na- 
tę. Tačiau, kažin ar kada nors mie prižiūrėti gyvulių ir ben-
esate matę, ar bent girdėję, 
apie jo žmonų. Labai abejoju, 
nes ji Amerikoj nesirodo. Tai
gi, norėčiau jums šį-tų apie jų 
papasakot.

drai namų. Kai ateis pavasa-, 
ris, tau priseis padirbti, o aš 
paliksiu namie. Pasikinkius 
keliolikų triušiukų (rabitsu- 
kų) į pačius geriausius ir

Santa Claus’o žmona arba smarkiausius ratelius vyksi 
Velyk,, Bobutė gyvena su' atlikt savo užduoties. Paskui 
Santa Claus toli, toli Šiaurė-'tave ™žiuos PagelbMnkai su 
je, kur beveik visados šalta ir ^^prikrautais
kur yra daug sniego. Santa
Claus, kaip žinot, raudono 
veido, riestos nosies, su ilga 
balta barzda, pilvotas senelis.
Velykų Bobutė, senutė, mažy
tė darbšti, linksmutė ir keis
ta, vikri kaip žuvėdra.

vežimais. Čia įsitėmyk gerai. 
Tau nebus valia važiuoti į 
Amerikų, o tik į Europų. Bū
ti} gerai ir toliau apvažinėt, 
tačiau nespėsi. Na, ar bus ge
rai?

Antroji Dalis

Kalb» yra vlmj didrria _«<* pMMatytaala pamfafcl—

MUSU VELYKOS
— Jau kėlėsi Kristus! — varpai pranašauja.
— Velykos atėjo! Pabudo gamta!
Lauku vieversys mums mėlynėj čyrena:
—. Čir-vir jau Velykos, dienelė kita!
Pakelk savo širdį prie Viešpaties Sosto 
ir džiaukis, šypsokis su saule skaisčia!
Šviesa nugalėjo, tamsybės išnyko, 
balandis burkuoja: Velykos jau čia!
— Velykos! Velykos! — paukšteliai kartoja.
— Velykos! Velykos! — didžiuojas varpai.
Linksmas Aleliūja pasaulyje skamba.
Jau kėlėsi Viešpats, tušti Jo Kapai!

Giedokime Kristui, Kurs kėlės šiandienų!
Pakelkim širdis prie Kūrėjo brangaus!
Prašykim tėveliams, draugams ir tėvynei 
palaimos, malonių iš Dievo Sūnaus...

Margučiai jau šypsos šventadienio rūbuos, 
vilioja žiūrėti visų mus akis —
Velykos! Velykos! Jau kėlės Kristus!
Skubėkim bažnyčion — kų mums pasakys.

J. KuzmicJds-Gailius.
(“Varpelių Aidai.”)

_____ ...__________ —
myn. Gal esate girdėję kiek draudžia vaikučiams margn-
triukšmo būna.

Velykų Bobutė tykiau apsi-
Bobutė, plodama delnais, su j ejna> privažiavus namus, tuoj 

Labai senai jie sumanė vi- j džiaugsmu sutiko. I sngta|xj0 kralikus, nušoka nuo
siems, ypač vaikučiams, kiek ' Taigi ir matom dabar: 'vežimo ir su margučių pinti

ne ant rankos, be jokio triuk
šmo, nueina prie namo. Ji ne

tik įstengs, daryti gero, kad prieš pat Kalėdas atvažiuoja 
būt daugiausia džiaugsmo pa- , pas jus Santa Claus, o prieš 
saulyj. Vienų vakarų, prie be- [Velykas Velykų Bobutė atlan- “beldžia ; duris ar langų, ne- 
sikurenančios kambaryj ng- ko vaikučius Europoj gyve-; lenda per kaminų, bet išėmus 
nies, abu giliai susimųstė, no>- ’nančius. Todėl taip ir išeina, kiek mano reikalinga margu- 
rėdami išgalvot, kaip savo 'jog jūs niekad jos nematėt čių iš pintinės gražiai juos • 
sumanymų įvykdinus. Slinko ir mažai apie jų girdėjot. Ji padeda prie dinų po slenks-
minutės ir valandos. Pagalios, 
Santa j Claus, išsiėmęs iš dan
tų pypkę, tarė:

— Žinai kų, bobut! Aš ma
nau, mudu šitaip padarykiva.

labai mėgsta Lietuvų ir jos [ čiu. Kaip tykiai ateina, taip 
vaikučius. , tykiai nueina, įsėda į vežimų

ir važiuoja toliau be jokioDabar paklausykit, kaip triukšmo, be jokio gramazdo-

čius valgyti iki kol žmonės ne
pradės eiti namo iš bažnyčion. 
Nes, kaip jau gal girdėjoj 
per visų gavėnių vaikučiai se
niau Lietuvoj negaudavo kiau 
šinių, o gavėnia skaitydavo® 
pasibaigus tik Velykų rytų kai 
jau žmonės eina namo iš baž
nyčios. Taigi vaikučiai išbėgų 
ant kiemo įtempę akis žiūri 
ar nepamatys grįžtant žmo
nes. Kai kurie, ypač vaikiai, 
įsilipa į aukščiausį medį ir iš 
ten žiūri. Kai tik pamato, jog 
jau žmonės grįžta, iš džiaugs
mo sušunka ir kitiems greit 
praneša, o pats kuo greičiau
siai lipa žemyn. Tada mama 
jau leidžia vaikučiams valgyt 
margučius. Koks neapsako-

Velykų Bobutės dovanėlė 
Vaikučiams

Lietuvoj Velykų Bobutė dir-1..
’ba. Ji, kaip Santa Clans, ne- Jnnos1,
važinėja briedžiais pasikin-1 Ryte, kai vaikučiai atsike- 
kius, bet gražiais, baltais, di- ba greit apsirengia ir išbėga 
deliais kralikais. Ne rogėse, ieškotų Bobutės paliktų mar- ’niaį didelis linksmumas pasi- 
bet dailiame vežimėly. Kai gučių. Neilgai trunka suras- reiškia, žinoma triukšmo irgi
Santa Claus atvažiuoja prie ti. Štai, ištiesų po slenksčiu netrūksta,; visi čiauška, juo-
nanių, jo briedžiai vienu šuo- pilna margučių. \ aikučiai, kjas} jr linksmai bevalgydami
liu užšoka ant stogo, Santa *reit Pasii,na’ kiek SaI lS,a1', kiaušinius kalbasi. Visa ta

ikyt, ir džiaugdamies bėga pa- prjf?,astimi yra Velykų Bobu-
( lauš išlipa ir sn maišu ant|rodyt mamytei ir prašyt, arĮtg, kuri tuos margučius atve- 
pečių graniozdijas kaminu že- gali valgyt. Tačiau, mamytė Jg.

J ūsų nuomone vaikučiai, kas 

manot geresnis: Kalėdų Die

dukas ar Velykų Bobutė?

Stasys,

f

Kristus kėlės! Pakelkim ir mes jaunas širdis prie Jo! 
Linksnių, Šventų Velykų linki skaitytojams

BET) AKCIJA.
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Velykinis džiaugsmas mažie
ms vaikučiams

VELYKŲ NUOTAIKA

Visą, gavėnią Geručio vai
dai gražiai praleido. Geručio 
Šeimoje buvo du sūnūs ir dvi 
'dukterys. Sykiu su tėvais ei
davo į bažnyčią pamaldoms. 
Namie mergaitės padėdavo 
mamytei ruošos darbe. Vaikai 
padėdavo tėvui įvairius dar
bus dirbti. Dažnai laukdavo 
tėvo grįžtant iš darbo. Grįžu
sį gražiai pasveikindavo ir pa
sakodavo, ką jie tą dieną yra 
padarę.

Gavėniai pasibaigus, tėvai 
tariasi su vaikais, kaip pra
leisti Velykas. Vaikai norėjo, 
kad visi eitų tą dieną prie Šv. 
Komunijos, nes tą dieną Kris
tus kėlėsi iš mirusių. Kaip 
nubarta, taip padaryta.

Didžiojo šeštadienio vaka
rą visi priėjo išpažinties. Vai
kai nuėjo anksti gult, kad ga
lėtų rytoj anksti atsikelti. Iš
aušo gražus rytas. Berniukai 
ir mergaitės skubinosi reng
tis, kad galėti) dalyvauti baž
nyčios procesijoje.

Procesija buvo begalo gra
ži. Berniukai baltais drabu
žiais aprėdyti, su žvakėmis 
rankose. Mergaitės su baltais 
nuometais barstė gėles. Mote
rys nešė įvairias bažnyčios, 
draugijų vėliavas. {Altorių tar 
nautojai Butanuose ir balto
mis kamžomis. Kunigas baž
nytiniais (irahužiais apsirėdęs 
nešė Šv. Sakramentą mons
trancijoje.

Po procesijos sekė Šv. Mi- 
Šios. Choras gražiai giedojo. 
Klebonas pasakė jaudinantį 
pamokslą. Po pamaldų žmo
nės traukė namo.

’ Parėję namo Geručio vai
kai pasveikino tėvus, linkėda
mi linksmų Šv. Velykų. Po 
to sėdo visi prie stalo. Visi

‘MAŽŲJŲ ARMIJA’
Amerikat

Beveik kas savaitę tenka 
skaityti apie mūsų Katalikų 
Bažnyčios veikimą įvairiose 
šalyse. Žinodami, jog misijo- 
nieriai sunkiai dirba svetimo
se žemėse, pažiūrėkime, kaip 
mūsų tikėjimas plečiasi Jung
tinėse Valstybėse. Katalikų 
skaičius mūsų krašte iš 126,- 
000,000 siekia 26,000,000. Ar 
tai neskaudu, jog mūsų kraš
te apie keturis sykius daugiau 
ne katalikų, kaip katalikų?

Taigi, neužmirškite pasi
melsti už Kristaus darbinin
kus toje pačioje žemėje, kur 
patys gyenate.

Mūsų valstybėse yra daug 
misijonigrių. Ypač gavėnios 
metu galima buvo pastebėti, 
kaip sunkiai jie dirba duoda
mi misijas po parapijas.

Dovydas Goldsteinas, žy
das, tapo kataliku. Jis taip 
įsitikrino, jog Kristaus tikė
jimas vienintelis tikras tikėji
mas, kad išmoko visas katali
kiškas tiesas ir dabar važinė
ja po Ameriką, skelbdamas 
Kristaus mokslą. Ar tai ne 
maloni žinelė?

Vaikučiai, melskimės, kad 
mūsų krašte atsirastų daug 
daugiau katalikų.

Šv. Teresė Kūdikėlio Jė
zaus yra ypatinga globėja mi- 
sijonierių, kurie dirba savo 
kraštuose. Ji visą savo gyve
nimą mylėjo misijonierius; tą

nudžiugo pamatę margučius. 
Kiekvienam buvo padėta po 
tris margučius. Ant vieno 
margučio buvo išrašytas kiek
vieno vardas ir pavardė. Vi
siems patiko.

Tą dieną visi linksmai pra- 
leido. Jonas Baltrušaitis.

Legenda
Yra graži legenda apie vie

ną moterį, kuri sykį turėjo 
'angelą svečiu, kuris jai pra
nešė, jog mūsų Viešpats ją šį 
vakarą aplankys.

Ji skubiai pradėjo namą 
valyt ir pasiruošt priėmimui 
garbingo svečio. Bet jo vis 
nematyt.

Pradėjo lyti ir, štai, barš
kina kas į duris. Drebėdama
iš džiaugsmo ji pravėrė duris auga.

meilę reikšdavo savo maldose 
ir geruose darbuose. Vieną 
kartą ji vaikščiojo lauke, nors 
nesijautė labai sveika. Kita 
sesuo, matydama ją labai nu
vargusią, pareiškė jai, kad 
eitų pasilsėti. Tačiau Šv. Te
resė atsakė, kad ji paaukoja 
šį pasivaikštinėjimą misijo- 
nieriams, kurie sunkiai vargs
ta dėl Kristaus.

Kartą kunigas F. Flalierty, 
pasijonistas, amerikietis rnisi- 
jonierius, kalbėjo savo pulke
liui Shenshovv, Hunau, Kini
joj, apie tikėjimo skleidimo 
parėmimą^ Netrūkus į misiją 
atėjo mažytė mergaitė vilkda
ma klykiančią žąsį. “Tėve
li,” ji sako “štai, mano auka 
tikėjimo skleidimui; prašau ją 
pasiųsti Šv. Tėvui”. Misijo- 
nierius paabejojo, ar būtų tin
kama siųsti žąsį į Vatikaną. 
Mergelė paėmus žąsį išėjo ir 
neužilgo grįžo rankoj laikyda
ma keletą varinių pinigėlių. 
“Aš pardaviau žąsį, tėveli,” 
ji tarė, “prašau tuos pinigus 
pasiųsti šv. Tėvui.”

Vertė Mikas Jodka.

Šv. lAleksis gyveno 17 me
tų kaipo elgeta, maitindama
sis savo tėvo stalo liekano
mis. Tėvas nepažino savo sū- 

[naus net iki kol šventasis mi- 
l're. .■ -

Šv. V. Paulius, kuris buvo 
plėšikų sugautas, atvertė jų 
vadą ir vado žmoną giedoda
mas “Sveika Karalienė.”

ir mato nuskurusį vaikutį, 
prašantį vakarienės ir nakvy
nės.

Namai labai švarus ir vis
kas paruošta svečiui, kaip ji 
gali priimt purviną vaikutį?

Kai ji liepė jam kitur 
nakvynės ieškoti, vaikučiui 
besisukant išeit, staiga jis 
persimainė ir stovėjo prieš ją 
švarutėlis, gražutėlis. Po to jis 
dingo, o moteris išgirdo balsą:

“Ko nepadarei vienam ma
no mažutėlių, Man nepada
rei.” Vprtė J. A. D.

Skanūs liėtuviški “Birutės 
ir “Rūtos” saldainiai yra pa
daryti Lietuvos mieste, Šiau
liuose, kuris per Pasaulinį Ka
rą buvo visiškai sunaikintas. 
Dabar atstatytas ir sparčiai

GIRELEJE

Eikš, Pranutė,
Su manim,
Noriu būti 
Su tavim.
Džiaugsimės
Gėlėmis,
Eisim mudu 
Pievomis.

Skinsiu rūtas, 
Žoleles,
Puošim kasas — 
Galveles.
Bėgsim laukais, 
Giriomis,
Tapsim vaikais — 
Fėjomis.
Tai jau bėgkim, 
Elenyt,
Rojuj būsim 
Visą ryt. J. A. M.

Akylumas
Žiemių Amerikos indas, grį

žęs iš medžioklės į savo pala
pinę, pamatė, kad kažin kas 
yra pavogęs jo kumpį, kurį jis 
buvo augštai pakabinęs į me
dį, kad pradžiūtų. (Akylai ap
žiūrėjęs medį ir aplinkui indas 
pasileido vytis vagį. Visų, ką 
tik jis sutiko kelyje, klausinė
jo, ar nėra matę baltojo žmo
gaus, nedidelio ūgio, su trum
pu šautuvu ir su nedideliu šu
niu, kurio uodega ilga ir kud- 
lota. Daugelis atsakė, kad iš- 
tikrųjų yra matę ir sutikę tokį 
žmogų ir klausė jo, kaip jis 
taip tikrai galėjo atspėti, koka 
buvo vagis, nes nebuvo jc ma- 

, tęs-
i — Kad vagis nedidelio ūgio,
, aš pažinau iš to, — atsakė in- 
j das, — jog jis buvo pasidė- 
' jęs akmenį kumpiui nusika
binti, tuo tarpu kai aš paka
binau jį stovėdamas stačias 
ant žemės; kad jis senas, aš 
pažinau iš jo smulkių žings
nių; kad jis baltas — iš to, 
kad visai kitaip primina eida
mas, kaip mes, indai; kad jo 
trumpas šautuvas, aš nuspė- 
jau iš to, jog jis, pasistatęs 
prie medžio, įdrėskė jo galu 
medžio žievę neaugštai nuo 

į žemės; kad jo nedidelis šuo, 
pažinau iš šuns žingsnių, kad 
jo šuo turėjo ilgą ir gauruotą 
uodegą — iš pėdsako, kurį 
paliko smiltyje tupėdamas ir 
besilaižydamas, kuomet jo šei
mininkas vogė mano kumpį.

B. R. U.
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ŽIRNIU BARŠKYNĖ
Sveiki mano barškėjimų 

jauni skaitytojai. Sveikinu jus 
su šventomis Velykomis ir lin
kiu viso gero. j

Ar jūs girdėjote kada nors 
apie Velykų dovanų dalinto
jų? Net Taip kaip Kalėdų lai
ke taip pat ir šiuo laiku yra 
toks asmuo, kurs myli visus 
mažus vaikus. Na, pagalvokit! 
Biskutį jums padėsiu. Kų jūs 
gaunate ypatingo šiame laike ? 
O gi visokių spalvotų kiauši
nių, Įvairių gardžių saldainių 
ir šokoladinių zuikių. Bet kas 
gi tai visų jums atneša? Tas 
geras asmuo vadinasi “Vely
kų Bobutė.” Tai yra Kalėdų 
Dieduko artimiausia giminė. 
Kaip jis, taip ir ji per ištisus 
metus ruošia geriems vaike
liams įvairių dovanų: gražio
mis spalvomis ji ištepa mili
jonus kiaušinių ir išlieja šoko- 
liadinius zuikius iš tam tikro 
stebuklingo katilo. Ji laimi 
malonios išvaizdos senutė, su- 
puikiais žilais plaukais, žyd
riomis akimis ir raudonais 
skruostais. Ji per ištisus me
tus gyvena toli, toli šiaurės 
pakraščiuose, augštuose ledų 
kalnuose, kur yra josios didė, 
balta pilis. Kiekvienais metais 
prieš Velykas ji pasikinko sa
vo greituosius zuikius, prisi
krauna savo vežimų pilnų do
vanomis ir važinėja aplink 
pasaulį jas dalindama visiems 
geriems vaikams. Tokia tai 
mūsų geroji “Velykų Bobu
tė”.

Šį vakarų pas mane atėjo 
Vytautas Ohrain su visu mai
šu pilnu visokių saldainių ir 
gražių kiaušinių. Paskui nusi
movęs savo pirštinaites nusi
šypsojo ir iš kišenio išsi
traukė druskinyeių. Kai aš 
nusistebėjęs žiūrėjau į jį, jis 
paaiškino, kad atėjęs paminė
ti Velykas ir tame, esu, ne
apsieisi be kiaušinių ir drus
kos. Tas man labai patiko. 
Abu pasėmę po du kiaušinius 
pradėjom juos mušti. Mano 
pirmutinis sumušo jo, bet an
tras kiaušinis mano abu. Žino
te, šis yra labai senas papro
tys, kad prieš valgant velyki
nius kiaušinius reikia juos iš
bandyt ir sužinot kuris iš jų 
stipriausias. Tas stipriausias 
kiaušinis tenka tik tam vaikui, 
kurį Velykų Bobutė ypatingai 
nori apdavanoti. Mat, tur
būt, Vytautuks buvo kų labai

DRAUGĄ S
gerų padaręs per pereitus me-

Į tus. Tikiuosi, kad ir dauge- 
i lis iŠ mano skaitytojų gavo 
tokių laimę būti apdovano
tais stipriais kiaušiniais.

pasakojo apie savo įvykius 
mokykloje. Sakė, jog iš visų 
pamokų jį daugiausia vargi- 

• na geografija. Kai tyčerka pa
klausia, kur yra Afrika ar ko
kia ten Kinija, tai mūsų-O-' katekistams. Jie lavina kate- 

Įbrain, pirma gerai galvų pa- ’kistus tikėjime, valgių virime 
krapštus, sako, “ai, ai do- ir kituose reikalinguose užsi
imu ”. Ir tuojau tyčerka jam ėmimuose. Katekistai mokina 
stato kiaušinį, (t. y. zero) po j misijonierius kiniečių kalbos, 
jo vardu. Vytautas sako, jeigu , gtai Auksiukas tampa mi- 
priešais -tų kiaušinių pastaty7- sijonieriaus dešinė ranka. Kai 
tum skaičių — vienas, tai iš , tenka kunigui toliau iškėliau- 
viso būti} keletas milijonų. O- ti ilgesniam laikui, ^Auksiukas 
brainui geriausiai patinka Veda ražančiaus kalbėjimų 
kada skambina varpelis rekre- prižiūri zakristijos tarkų ir 
acijai. Dar jis mėgsta daina- laiko pas save visus bažnyčios 
vimo pamokas, nes turi la- raktus.
bai gražų balselį. Bet kiek aš ------- ------------------------------
esu jo balsų girdėjęs, man ro- kimštas laikau. Bet štai mano 
dos, kad jis mėgsta tiktai vi- piškinyčioj nebeliko žirnių 
šokiais balsais išrėkti kiek tik Einu jų daugiau gauti dėl ki- 
pajėgia. Tada vien ausis už- tps savaitės. Ežerėlių Žirnis.

ŽIRNIU BARŠKYNE

rutėlis, o geltona oda tartum 
auksu žibėjo. Užtat nuo pat 
mažens gavo tų keistų vardų 
— Auksiukas. Alisijonierių 
pasisekimai — dėka geriems

Auksiukas buvo jaunas ki
nietis, kunigo Norburto ga
biausias ir smarkiausias ka- 

Mums bevalgant kiaušinius I tekistas. Nepaprastas daly- 
ir saldainius, Vytautas man kas — jis visuomet buvo šva
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j Kiniečiai vaikai žiema, kaip 
ir kitur vaikai, rogutėmis va
žinėja. Auksiuko buvo pareiga 
sušaukt vaikus pamaldoms. 
Žinoma, kai važinėjimas kar
tais būna malonus, vaikai na* 
noromis ir priverstinai eida* 
vo į koplytėlę. Kai kurie ir ge
rokai supykdavo ant Auksiu- 
ko!

Kartų Auksiukas po pamal* 
dų užrakino bažnyčių ir tran
kė namo. Būrelis jaunikaičių 
lankė jo ir iš pasalų jį užpuo- 

į lė. Jis vargšas parėjo kruvinu 
veidu. Motina išsigando ii! 
net apsiverkė. Jaunas kate- 
kistas teisino užpuolikus in 
ant jų nepyko.

Praslinko kiek metų ir kar 
tekistas dabar kunigas, — ne 
Auksiukas, bet kun. Auksas. 
Kai žiaurūs komunistai puolė 
miestus ir žudė žmones, jau
nas kunigas aprūpino katali
kus šventais sakramentais.

P. P. &

Jungtinėse Valstybėse yra 
2, 300 dienraščių.

By A4 Carter
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DRAUGAS Pirmad., Baland. 22 d., 1935
KRYŽIOKAI

Balandžio mėnesio pradžio
je, 1931 metų, mūs namuose 
susirgo Antanas limpančią 
liga. Gydytojas prikalė raudo
nų popierų prie durų. Visas 
namas liko atskirtas nuo pa
saulio. Tasai atskyrimas ne
buvo sunkus, nes niekas be
veik arti negyveno ir buvo 
dvylika mylių nuo miesto.

Visgi kaimynai atvažiuoda
vo, ar nereik ko iš miesto. Jie 
parvažiuodami parvestų. At
sitiko, kad vienas kaimynas 
važiavo i miestų- Mes prašė
me parvežti paštų ir kitokių 
daiktų. Kaimynas prižadėjo 
parvesti, bet tik į savo namus. 
Jo pati ir vaikai buvo mies
te. Jis turėsiųs daug darbo.

Antrų dienų po Velykų 
buvo labai gražu ir šilta. Po 
pusryčių Tadas su Aleksand-

nustebintas, kada ^Aleksas ir 
Marytė prašė jo, kad jis pa
kartotų, kų vakar darė. Ta
das nusivedė juos ant kalne
lio vakare ir ten, kada pilnas 
mėnuo lipo į dangų ir žvaig
ždės spindėjo kogražiausia, 
visi trys, priklaupdami prie 
Jėzaus vardo, sukalbėjo ro
žančių. J. M.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Vasario 16 Kaune 

Kaip linksma ir malonu su
laukus Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės. Buvo tai še
šioliktų vasario. Malonus vė-

jo linko tai aukštyn, tai že
myn. Prie kiekvieno namo bei 
namelio buvo išstatytos vėlia
vos. Visi žmonės džiaugėsi ta 

k ir Marytė buvo pasiųsti >isvė ir nepriklausomybe. Te
eiti ir parnešti paštų ir kitus j d®V kad galėtų dar daugiau 
daiktus nuo kaimyno, kuris ! pagerbti mylimų Lietuvų, 
gyveno apie mylių tolumo. žnw®gs istatg i lanSus dldvy*

PILYPO PLEPALAI
Ot, vėl jūsų draugas — Ka

napinis kloja ant liežuvio ple
palų savo dičkiams. Kaip kru
tai? Būkite spakaini, tai drau
giškai praleisime kelias minu
tėles.

ĮPRAŠK
Įprask anksti kelt.
Įprask anksti gult.
Įprask lėtai valgyt.
Įprask mandagiu būt. 
Įprask visuomet būti laiku. 
Įprask maloniai kalbėt
Įprask tyro oro kasdien 

Pirmiausia, dera sveikint ieškot, 
savo skaitytojus su šventomis Į Įprask taisyklingai ir lėtai 
Velykomis. Per septynias ii- J kalbėt.
gas savaites išpasninkavę už- -----------------
sitarnaujat smagesnių diene
lių. Kokios būtų Velykos be 
margučių, kuriuos atneša Ve
lykų Bobutė! Nesijuokite!
Andai sutikau tų senutę ei-

Akrostikai
Pirmų, turi Dovidas, bet ne 

Mykolas.
Antrų turi Mykolas, bet ne 

Tarnas.nančių link jūsų namų. Ji pas 
jelis pūtė taip švelniai, lyg'mane anksti užsuka. ,Mat, čia, Trečių tun. Tarnas, bet ne 
glostydamas trispalves vėlia- laukuose, mažai vaikų, o su' Kaziuks.
vas. O vėliavos pučiamos vė- jfameriais-seniais kų pradėsi? Į Ketvirtų turi Kaziuks, bet

Kaip minėjau, kalbėjau su ne Juozuks.
Bobute ir nurodžiau kurių Penktų turi Juozuk s, bet ne
vietas ji turėtų neužmiršt. Pa- į Petras.
gyriau serantoniečius, vorces- Šeštų turi Petras, bet ne 
teriečius ir bostoniečius. Juk Pran&s-
tose kolonijose gyvena ištiki
miausios mano plepmėčkos. Iš
pradžių Bobutė nenorėjo taip

Tadas buvo įpratęs daug ril3 paveikslus, apipuošė juos' toli įg &a važiuot; sakė, kitų 
melstis. Jis skaitydavo geras į gėlėmis ir vainikais. Visose metų užvažiuosiu. Bet, trepte- 
katalikiškas knygas ir lai-'Kaano lstaig°se buvo iliumi- igjau koja, tai tuoj ji man davė 
kraščius. Ten jis buvo radęs,1 nacij°s> be to ir radio stulpai gar,bės žodį, kad jūs neužmirš, 
kad yra labai gera visada žibėjo elektromis. Dar gra-
melstis. Taip jis ir darydavo, i ži*11 buvo prie Prezidento rū- 
Dabar einant pas kaimynų fen didelė raudona vė- 
nori kalbėti rožančių, nes vė-jliava nuleista nuo balkono 
liau kaip gaus paštų, bus beveik iki žemės stovėjo ra- 
daug skaitymo. Aleksus ir miai- 0 aPlink ™ % šonų ple- 
Marytė, vienas 8, kita JO me- vgsavo mažesnės tautiškos vė- 
tų amžiaus, buvo pilni vai- ‘liavos- Mokiniai susirinkę į 
kiškos dvasios ir linksmumo. savo mokyklas poromis ėjo į

Jau būsite gavę margučių 
nuo Bobutės. Linksma man, 
kad visi turėjote pas save tų 
viešnių. Tiesa, jūs jos gal ne
sate matę, bet, tikėkite, aš jų 
gerai pažįstu. Bet, kas man iš, 
to; pažint pažįstu, bet ji už

Septintų turi Pranas, nėra 
pas Jurgį.

Aštuntų turi Jurgis, nėra 
pas Balį.

Visų suėmę tuoj pamatysit 
Lietuvos kunigaikščio vardų.

1. Mažas vaikelis.
2. Jaučio ginklai.
3. Dalis žodžio “būti”.
4. Ateina po rudens.
5. Šv......  Loyola.
6. Krūmų vaisiai.
7. Žemė vandeniu apsupta. 
Pirmos žodžių raidės duos

katalikybės pergalės ženklų.
tai manęs neapdovanoja. Man

i v v / , f- . v ‘ su Murphiu prieš Velvaas te-
lakstė ir šokinėjo. Jie mė-, «» ko nusj pirk'tl tu2i. ---------------------

tė sniegą į viens kitą ir į Ta- 11 ™ Į™ ^n.ohka aKROSTIKŲ IŠSPRENDI-
dą. Tadas irgi buvo linksmas, k“ ,atu™ ”T*1? 'Ikvarhuot. Bėję, Murphis man i MAS
bet dabar labai norėjo sukai- soma valstybe. Šių dienų seš-' - . . . . /a;rį. v R , j-- .. v ,
Loti rnžnnėin Tix tat «akn to valandų vakare suskambėjo P J ’ I J • ' ^(Žimek A o. Balandžio 15 d.) 
beti rožančių. Jis tat sako * . . . . . ’ Sius) vaikai laukia ne Bobų-1
vaikams kad jis norįs naujų džiaugsmingai laisves varp s zuikučio Jis laukda-

v«i«ti\u iais Alei- ir skelbė, kad ir tūkstantis de- te8’ bet zuikučio. Jis Jaukrta
žaidimų žaisti su jais. Alek t™ i.ri.nt nonb nias zuikučio su margučiais,

iv Alavvtū r i hS era rtrio VVIH sillltal trisdešimt penk-sas ir Maryte, pnbeg, Pu . , . , . M sako, visų savaitę neprisileido
Tado, laukia naujo žaidimo. tais metais Lietuva yra I “Murzos” nrie savo
Tadas papasakojo jiems vis- priklausoma. Mums ši diena ... P
ką, ką jis skaitė, ypatingai 5'r“ t“0 *>"»«'• kad prieš 17, »•
kad reik visada melstis. lnett> va«ano šešioliktų dienų Esu, šuo nuvys arba išgųs-

Lietuva tapo nepriklausoma dins zuikutį. Tuščia jo! Jis 
Aleksas ir Marytė sutiko valstybė. Kaip mes, taip pat džiaugiasi, 

sukalbėti rožančių su Tadu. ir mūsų kaimynai estai padė- 
?.'<’«• Dada priklaupdavo jo mums švęsti Nepriklauso- .Tau pailso liežuvis, reiks 

jam duot kiaušinių paragaut.
Pilypas iš kanapių.

Velvkos.1.
2. — Maironis.

MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
nuomuoti — to rent. 
atgarsis — echo. 
alpuš-i — weak. 
aure — behold! look! 
undinė — mermaid. 
agurus — hairy. 
šedevras — masterpiece. 
išvanoti — to steam. 
tyčiotis — inock.

kada tnr-lnv. Jėzaus vardą, ,n5'Ma iTCnt«- Esti'a >'ra tie'
. . . ,, , .. na iš Pabaltijos valstybių. Jitaip pat Aleksas ir Marvte _ . ....’ yra musų artima kaimynine
darė. Buvo labai įdomu ir vajHl>b6< Estijos Nepriklauso- ™ Nepriklausomybę draugėj----------------
kažkaip linksma, nes, pabai- šventė buvo vasario 24 su Lstais. - -
gę rožančių, tyliai ir susitel- (H(in.ų tR.p paf jr mes šventė- P. S. Hj aprašymų atsiuntė > KUR KĄ SIŲSTI?
kę, kaip kareiviai, parėjo na- me šventę: iškelėm jų vė- šv. Kazimiero Seserų Kon- ■ r«n skyriui reikia siųsti
mo. Pavadino Ši darba “Krv- «• , ., , .... .i adresu: Vincas Sabas M; I. C.1 * • liavų, kuri yra trijų spalvų; gregaeijcs .mergaičių gunnazi-1 Han mus, iiinsasic, m
žiokais “ ' * "

Ma

mėlyna, juoda ir balta. Taip jos mergaitės 
Art ntojaus Tadas buvo kiekvienais metais mes švęsi- sės niekinės.

i Pinigus, talppat praSant pakeisti 
Til 1). kia- 1 ’HintlnCIiroo klek), reikia siųsti tle-

I slog } “Draugo" spaustuvę, adresuo- 
i tant: Draugas Pub. Co., 2334 So- 
1 Oakley Ate. Oblcago. IUtnois.
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