
Part Two

Pradžios Mokyklų Savaitraštis

Oarbė svetimom!. kalbomis ltalbOtL 
Didelė *ėda savosios gerai nemokttl. PIRMADIENIS, SAUSIO-JANUARY 21 D., 1935 Kalba yra visų didysis tautos. Jos pa

nos pasistatytasis paminklas.

Gertrude Clark Whitney JĖZUS IŠ NAZARETO
Vaizdas Jėzaus Kristaus as- dažyti dailu raudonumu; jo 

mens buvo Judėjos preziden- nosis ir burna turi gražaus 
(Arba kaip viena graži, jau-j džiajam Austrijos kunigaikš-• to, Publijaus Lentulo, sekan- simetriškumo; jo barzda tan-

na karalienė pasiaukojo žino- čiui Vilhelmui. ! eiu aprašymu pasiųstas Ro- ki ir pritinka galvos plau-
nių naudai ir sielų išgany
mui.)

Lenkijoj, Krokovos mieste,

Jadvygos Pėdos Atspaudą
I

kams, siekianti truputį že
miau smakro, ir viduryj sky- 

na nepaprasto būdo žmogus, riasi biskį kaip šakutė; jo a-

mos senatui.
Ypatingai nuo vieno atvy- .... . .. T .

, . , x. . * t , , 1 “Šiuo laiku Judėjoj gyvekusių prasyti jos rankos, Jad-'
vyga su didžiausiu pasibjau-, , , ... .. .vardu Jėzus Kristus. Barba-Ikys šviesios, tyrios ir ramios,vienos bažnyčios sienoj yrairėjnnu nukreipia savo veidų, i . .. . , , . *T , ... . , ......n . x . • L.. -r ,..rai laiko ji pranašu, bet jo Jos draudžia majestotiškai,įmūrytas akmuo, ant kunolTas asmuo — Jogaila, auks-. . !. .... * . .. . . . , .

matyt tam tikras atvaizdas čiausias Lietuvos kunigaikš- 
ir žodžiai: “Stopa Jadwigi.” tis. (Lietuva yra į šiaurę nuo 
Išvertus šiuos žodžius į lietu- Lenkijos). Jogailos išvaizda 
vių kalbų, reikštų “Jadvygos visiškai nepatraukianti, o dar-.

sekėjai garbina jį kaipo tik- 
rųjį sūnų nemirtingojo Die-

mokina su švelnumu ir kvie
čia malonia ir įtikrinančia

pėdos atspauda.” Iš didelio 
praeinančių žmonių skaičiaus, 
daugelis sustoja ir tų pėdos 
atspaudų bučiuoja. l)elko!

Tačiau, š-š-š! Šviesos užge
sinamos! Mažame Praeities 
teatre atsidaro scena.

vo. Jis apdovanotas tokia ne- kalba. Jo visas apsiėjimas, ar 
palyginama galia, kad net nu- tai žodžiuose ar veiksmuose, 
mirusius kelia iš grabų ir dailus, rimtas ir didžiai cha-

“ į vienu žodžiu bei palytėjimu rakteringas tokios kilnios bū-daugumoj šikšniniai, tar-Į ... ,. . ,XT • ••, 7. . . ... gydo ligas. Jisai aukšto u-tybes. Nei viens nematė jįtum laukinio žmogaus. Salia : .. . .. . .. I . ,. ...
to, jis stabmeldys, o Jadvygai

labiau neviliojanti. Jo drabu-
V • •ziai

, gio, gražiai išaugęs — jo iš- • juokianties, bet visas pašau

tai yra visiškai nepakenčia
ma, nes Lenkija senai jau at-5

Vieta — Lenkija. Laikas 
— keturioliktas amžius. Lea- ne 
kai yra numetę nuo sosto ka
ralių ir išvarę jį iš Lenkijos.
Iš Ungarijos turi parsikvietę 
ištremtų Jadvygų, vieno pir
miau buvusio karaliaus dukte
rį. Jadvyga yra graži ir jau
na — vos penkiolikos metų. 
Gražių, kaip Jadvyga, mer
gaičių buvo maža net ir Len
kijoj, šalis pasižymėjusi gra 
žiomis mergelėmis. Jaunystė,

metė stabmeldystę ir pati 
Jadvyga yra dievota krikščio-

raiška visuomet maloni. Jo 
plaukai liejasi tokiose gražio- 

. Jse varsose, kurios nė jokios
f sudėtos spalvos negali sude
rinti; krisdami dailiai garbi-

. . . niais žemai prie jo ausų, tūk-
Pasisiūlančių skaičiuje ran- , . .... . . .. . stanciai sugulę ant jo pečių,dasi ir Austrijos Vilhelmas.

grožis, turtai, karalystė, atsi
davusių žmonių pagarba — 
visai tai priklauso šio veika
lėlio Jadvygai. Tačiau, labiau 
už viskų, Jadvyga brangina

Kai Jadvyga stebi šį au
kštų, stiprų ir gražų jaunuolį, 
visas pasibjaurėjimas, kurį 
jautė kai Jogaila pasirodė, 
dingsta iš jos minčių. Ji su 
pasimėgimu tikisi, jog netrū
kus teks Vilhelmui su ja pa
sidalinti sestu.

Tačiau, kai Jadvyga savo 
išsirinkimų praneša Lenkijos 
bajorams, jie, švelniai (nes 
myli savo karalienę), bet ne-

ir skirsdamies ant jo viršu
galvio nelyginai kaip Naino 
sektos galvos parėdas.

“Jo kakta lygi ir plati. Jo
skruostai be dėmės; vien tik

lis dažnai matė jį verkiantį; 
ir taip gailios jo ašaros, kad 
niekas negali susilaikyti sykiu 
neverkęs. Jis labai kuklus ii* 
išmintingas. Vienu žodžiu, ka
da nors išnyks šisai nuosta
bus vyras, tačiau šiuo metu 
jis išrodo žmogus, savo kilnu 
gražumu ir dievišku tobulu
mu, visame perviršiantis žmo
nijos vaikus.”

Sulietuvino Mtfcufts.

baimės ir pasibjaurėjimo yrai Vilhelmas, degdamas rūstu- 
perimta. Tekėti už tokio vy- mu, taria:
ro, kuris daugeliu metų senes
nis už jų, — tekėti už šio 
stabmeldžio, dėvinčio šikšni-

“Taip niekad nebus. Tu 
vyksi su manim. Šių naktį, 
prie rūmų vartų, su prireng-

nusileisdami (nes Lenki jų prantamas dalykas. Tokio pa-

nius drabužius! Šiurpuliai] tais arkliais, aš tavęs lauksiu, 
perbėga per jos kūnų. Nesu- i f keletu valandų tu būsi mo-

daugiau myli) aiškina, kodėl 
\ ilhelmo meilę, už kurio jį būtų neišmintinga, jog Lenki- 
buvo pažadėjusi ištekėti. Vii- -iaa jungtuvee užtvirtintų.
helmas šiuo laiku yra Austri
jos didysis kunigaikštis.

Kadangi Jadvyga dabar 
yra Lenkijos karalienė, taigi 
svarbiausias dalykas yra jos 
ištekėjimo klausimas. Gerai 
suderinus porų, Lenkija ma
to progų sustiprinti savo val
stybinę būklę. Iš rūmų pas
klinda žodis, jog Jadvyga 
ieško vyro. Į Krokovos rū 
mus suplaukia galybės bajorų

Ir dabar jau teutonai laisvai 
eina per Lenkijos rūbežius.

“Kita vertus,” tęsia bajo 
rai, “prijungti Lictuvų prie 
Lenkijos labai yra geistina. 
Lietuvoj yra daug rusų; jei
gu nieks tuoj nebus daroma

siaukojimo net dei Lenkijos 
ji neįstengia padaryti. Ji 
mušto apie jų mylintį Austri
jos Vilhelmų. Kad tik ji ga
lėtų su juo slapta pasimaty
ti. Jis tikrai sugalvotų išeitį 
— tikrai surastų biidų išva
duoti jų iš šios 'sunkenybės.

Netoli nuo rūmų yra malo
nių vienuolių vienuolynas. Pa-

sutvirtinti draugiškus ryšius prašyti, vienuoliai tuoj pasi- 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, tai rūpina, jog abu besimylį as- 
tik bus laiko klausimas pirm mens vienas su kitu ten galėtų
negu Lietuva bus prijungta

ir kunigaikščių, kurių kiek-'Pr’e Rusijos, lai reikštų pa- 
vienas, jauno, ir gralio, ka- lykijo,

ralienės akivaizdoje, pasitiki
rasti sau malonės. Gal kaiku-

priešo jėgas.”

Iienkai bajorai nuolankiai 
riam ir pasisektų patraukti j ragina karaliene priimti Jo- 
Jadvygų prie savęs, jei jos! gailos praslsiūlymų. 
širdis nebūtų jau atiduota di- Jadvyga nenori sutikti. Ji

'sueiti. Abu pribūva į vienuo
lynų. Jadvyga pasako Vilhel
mui visa kas įvyko ir prašo 
išgelbėti jų. Mintis prarasti 
savo numylėtų Jadvygų, jog 
'ji tektų stabmeldžiui kunigai
kščiui Jogailai, Vilhelmų įnir- 
šina.

no pati. Sakyk, jog vyksi s a 
manim, Jadvyga”.

Ir Jadvyga visa širdimi 
mylėdama Vilhelmų, atsako:

“Vyksiu.”

(Bus daugiau)

Debesėlis
Pilkas debesėlis plaukia >

per dangaus gelmes ,
į slaptingų žydrų tolį, 

į šiltas žemes.

Ten jis savo lengvų naštų 
maloniai pames •

į plačių Juodųjų jūrų *
mėlynas gelmes.

Ei, pasveikink, debesėlį, i
debesų versmes, ,

'tas gilybes, tas platybes, 
gyvas, neramias!

M. Faif&ua.
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Geras Pavyzdys
Gruodžio 2 d., 1858 m., ku- prieš įnirtį paprašęs kunigo?

Ne Kiek, Bet Kaip
fci legenda mums parodo, r į buvo radęs ir tuo pačiu

nigas pašauktas vienos dievo- 
votos moteriškės miestelyje 
ątlankė seną bemirštantį pul
kininką, kadaise tarnavusį 
Napoleono kariuomenėje.

Berta, ištikima seno pulki
ninko tarnaitė, nuoširdžiai

kad ne tas svarbiausia, jog laiku maldavo Dievo, kad jo 
dirbdami darbą darome kiek rankos galėtą įgauti daugiau

— Taip, Napoleonas mirė 
kataliku; mirė, kaip visiems
karžygiams dera mirti. f galime, bet kokia dvasia, in- gabumo, įdant jo laivelis bū-

Ligonis nutilo; matyt kad i'tencija jį dirbame. tų vertas padėkos aukos. Kaip
Dievo malonė pradėjo jame Į Britanijos gyventojai žvė-, dėkingas jis jautėsi! O, kad 
veikti. Marija kovojo už tą jaį laikosi labai keisto, bet jis galėti} Mūsų Motinos mei- 
nelaimingą sielą. Pulkininkas, i gražaus, papročio — dirbinėki daugiau nusipelnyti!

meldėsi, dažnai priminė jam,1 tarytum iš miego pabudęs, j tį savo laivelių modelius, ku-' Pagalios abu laiveliai buvo 
kad bent prieš mirtį susitai- 'gailesties pažadintas prašė. riuos/Vėliau pakabina savo baigti, ir Petras ir Jonukas 
kytų su Dievu. Ta intencijai Bičiuli, teisybę pasakei. [ bažnyčiose. Tai yra ženklas.' juos atsinešė į. bažnyčią, 
dažnai paaukodavo net ir ro-j aP°^eonas £era* pasielgė. A5 f jOg (<įe žvejai prašo Aukščiau - petro modelis ištikrųjų
žančių. turiu sekti mano generolo; giojo pagalbos ir globos, į- buvo artistiškas darbas ir jis

Mirštąs pulkininkas tačiaus pavyzdžiu - tikiu į 'dant j, laivai ]ailningaį grjž. .. pakabij)o
nenorėjo klausyti jokių kuni- iDie'9- Ja-sauk man kunigą, tų jūros pavojų. Dažnai, 
go prašymų, atsakė
bet kokį tikėjimo aktą, galop

’ prie Mūsų Motinos stovylos 
■vvvvcui „o u.uun.11 Kuomet žvejų laivai giųzia f

I pavojingų kelionių, žmonės •sakyttj!ad jie ateit“ir pa‘si. 
Ligonis susitaikė su Dievu i atneša išdrožtus savo laivelių jo gįvtįnį0 darbo.

[--priėmė Bažnyčios Sak ra- [modelius ir juos bažnyčiose
. . , v. , tviešni išstato i Jonuko modelis, deja, buvotarė mentus ir sekančią dieną, ku-;vies,ai i .

j j t- -r v™ brioto tvocoVo v,,,;'mažas ir nedailus medžio ga-nigo padedamas, Jėzaus ir i na keista pasaka, kuli . .
balas ir vaikelis j; nedrąsia

Tviiziv-fi norėčiau ir as atlikti ispazin- kuomet žvėui laivai trrižta i* •• • ■,pildyti . r Kuomet z\ejų Janai gųzia k įr nuėj0 gavo jogams pa_

šiurkščiai pasakė jam duoti 
šventą ramybę.

Kunigas, išeidamas 
tarnaitei:

__Nesiliauki meldžiusi; Marijos vardus ištaręs pabu- šiaip skamba.
piktoji dvasia, matyt, labai čiavo Kryžių ir atidavė savoi Sykį po labai didelės and-į 'J ranka padėjo ant žemės ša-

sielą Dievui.
Ištikimos tarnaitės malda

kovoja už tos sielos pražūtį,
Marija tačiau galingesnė, iš
plėš jį iš tos nelaimės. ,

I Po koletus valandų pas li.!is8elWj° RMa-
gojų atėjo senas bičiulis, taip
pat karininkas. Ligonis net ||gf|o PpteteliiJS 
apsidžiaugė. Prisiminė jam1

ros, iš kurios žvejai nesitikę-ilia s,ov>los’ tikėdamasis,_ jog
jo grįžti, pasitaikė, jog vieno i Dievo Motina irgi pastebės tą

'buvo išklausyta — rožančius Į'miestelio neskaitlingas laivy-'j0’ supras tą meilę
nas laimingai pasiekė žemę. 
Išlikę gyvi žvejai tuojau pap-

bei atsidavimą, kuriuo Jonu
kas tą laivelį dirbo. Truputį

i.„ pasimeldęs, vaikas nuėjo na- rase ten esančio žmogaus, ku-!r d
ris su savim tuo tarpu furė-,mo'

kovos laukai, karai, mūšiai, 
kuriuose abu dalyvavo. Ro-

jo reikalingus įrankius, kad I 
jis padirbtu vieną laivelio mo
delį, kurį jie galėsią paaukoti

Tuo tarpu laimingai grįžę 
žvejai atėjo į bažnyčią pasi
žiūrėti puikios aukos, kurią 
Petras buvo paruošęs.

prietelį. Prietelis pažins jį i< I jimo auką. Žvėjas-dailydė tuo- __ N • nepastebėti,
___ Ji’ • 1_____ 1__ _ __ Joekn S> * X-

— Kas rado prietelį, tas 
rado brangų turtą, ftis posa-

doa, kad ligonis atsipeikėjo, k*8 la^a^ te’6ink»«- .
ateitis net pragiedrėjo. Užsi- Viai ieško ir nori tur6ti Mūru Matlnai’ ka’P° ,Sgelbe' 

mezgė kalba ir mirštąs pulki
ninkas pasakojo savo drau
gai

užjaus jojo sielvartus. Džiau- jau ėmėsi darbo.
gsis jis sykiu su prieteliu

— Ar žinai ką, neseniai iš- Knksmumo valandoje ir turės

drįso ateiti pas mane kuni
gas I Norėjo, kad mirčiau kaip 
koks kapucinas, kad prieičiau 
išpažinties.

kam pasiskųsti nuliūdime.

Čia pakalbėsiu apie priete
lį, kurs nekalba, negirdi, ftis 
prietelis savo tylėjimu daug

Ir, štai, tų laimingai grįžu
sių žvejų tarpe, buvo vienas 
labai neturtingas vaikas, var-

__ Kunigas gerai pildė Ra-P888^0- Juomi gali naudotis irgi pasiryžo, nors ne taip
1 -1 — ____ _ • ••  I 1 -iom nuliai

vp pareigas, — drąsiai pasa
kė jam bičiulis, — blogai pa
sielgei jį pavarydamas. Rei
kėjo atlikti išpažintį. Aš, pa
vyzdžiui, einu išpažinties ir 
dar ilgai tai darysiu, ačiū 
Dievui.

— Eini išpažinties? Salin! 
Tu tikrai nesi buvęs Auster- 
litz.

’ — Tikrai buvau. Tame mū
ryje man nušovė tris arklius, 
ant kurių jodinėjau. Štai, ko
kį randą dabar nešioju ant 
Veido; jį padarė priešas savo

kada tik panorėsi. Rasi jį vi
sados toje pačioje vietoje, kur 
palikai paskutinį kartą. Savy

— pasipūsdamas Petras tarė:
— Jis aiškiai kaba šalia sto
vylos, kad visi jį gerai maty
tų. Matote? — įėjęs su jais į

du Jonas, kuris ilgi buvęs [ įaįnyčia, Petras parodė į lai- 
Die<vo Motinai dėkingas už Į vej^ ajgkiai kabanti prie sto- 
jojo gyvybės saugojimą. J«!ryioge

jau artistišku būdu, padirbti 
laivelio modelį, nes, Jonukas 
sau manė, jei Ji nebūtų iš

Bet tai buvo Jonuko mode
lis. Petro-gi gulėjo ant žemės. 

A. Miciūnas (L. K.)
je jis kupinas žinių, o nė vie-1 klaususi mano maldos, manęs |
no blogo žodžio jame nėra 
Jam nesvarbu kokios tautos 
ar plauko žmogus juomi nau
dosis, jis visiems greitas pa
tarnauti. ftrtą prietelį reikia 
mylėti, jo vertė neįkainuoja
ma. Jis lyg šešėlis seka mane 
kai ieškau suraminimo, o kai 
atsigręžiu į jį — randu.

Vaikučiai, aš jums patarsiu 
visados kreiptis į šį prietelį.

čia nebūtų.
Dailydė, vardu Petras, dir

bo, taisė, drožinėjo, visą laiką 
sau manydamas.

— Ah! Niekad nėr buvę

Priežodžiaif
Ylos maiše nepaslėpsi. 
Atsarga gėdos nedaro. 
Ranka ranką mazgoja, kad

kardo smūgiu. Be to, daleis- (O jisai nori turėti jus už prie 
lame kad nebuvau — ten bu- į telius. Tas prietelis yra ftven- 
vo bent Napodeonas, kuris toji Istorija. Ta knyga yra
mirdamas susiprato ir pasi
prašė kunigo, kad galėtų susi
taikyti su IK e vu.

— Ką? Net ir Napoleonas

turininga ir vaikučiams labai 
įdomi. Ar skaitei kada nors j žaliuos pavydu!

tokio puikaus laivelio, kaipgi baltos būtų.

kad šis bus. Kaip laimingi į Skęstąs ir už britvos grieb
ti? mano drangai-žvejai, jog , sis.
pasirinko mane jį padirbti, j Su stipresniu nesigrumk, su 
nes gabesnio drožėjo, kaip aš, jturtingu ueaipešk. 
šimtą mylių aplinkui jie ne-- —
ras. Kai kiti negabūs drožė-j Mokytoja: — Kas yra vien
iai, kurie sau įsivaizduoja, gungis?
jog moką drožti, pamatys šį’’ Vaikas: — Viengungis yra 
mano laivelio modelį, net pa- labai, labai linksmas žmogus.

Mokytoja: — Kas tau taip
bent dalinai šią knygą? i Jonukas irgi pjaustė, taisė, sakė?

J. Bal-tis. j drožinėjo, medžio gabalėlį, ku- i Vaikas: — Mano tėtė.
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Senio Pasakos
Per Naujus Metus visi da-,nis vyras, paėmęs už uode- 

rome naujus pasiryžimus. La- gos, traukė iš visos jėgos. Jo 
bai gražus dalykas, jei visus triūsas buvo veltui. Kitas, 
juos išpildome. Man prisime-j menkos sveikatos, po vien;; 
na viena labai įdomi pasakai-1 plauką, rovė ir rovė tol kol vi-
tė

Artojo Vaikai
Medžiojo kartą karalius po 

girią. Pagiryje artojas arė 
lauką. Karalius prijojęs ar
toją, prašnekino jį klausda
mas, kodėl jis, toks senas bū-

KALBAMOSIOS MAMOS
Anglų fizikas Moeebei, pa

skelbęs keletą kūrinių apie 
“dirbtino halso” kilmę, iš
spausdino nesenai tam tikro
je spaudoje tyrinėjimą, kurūu-

damas, aria. Bene vaikų ne- nie reiškia. mintį apie “kalba
Tada Sertorius j turįs 1;sus išrovė. 

Ser- 'tarė:
mųjų mašinų” buvimą jau ži- 

— Turiu trejetą vaikų, -, ]ojc senovė^.
torius. Kartą pastebėjęs, kadi — Matote, draugai, kokios f atsakė artojas, — bet kas iš 
jo kareiviai visai nusiminęj ištvermės pasėkos. Ištvermė jų? Vienas — vagis antras 
dėlto, kad pralaimėjo mūšį, < yra daug tvirtesnė, negu jėga. r_ elgeta, trecias — žmogžu- 
sušaukė juos į vieną vietą. Daug dalykų galima nuveik- Į <jyS.
Jo įsakymu buvo padirbti du ti, jei vykdoma po biskį. ;•
žirgai ir šalia jų pastatyta du Taigi, draugiukai, visados artoj9, kodėl savo vaikus taip 
kaieiviai. vienas stiprus, kaip > atminkite, kad is sykio uoga-f Į)k)gaj išauginęs, kad vienas 
ąžuolas vyras; kitas menkos Įima visko nuveikti. Reikia i;i,n vagis, antras _  elgeta,

Gyveno narsus karve

Egipte dievo Clionsu stovy- 
la atsakydavo faraonams. A- 
sirijos šventyklų vaidilos gir- 

i dėdavo Astros balsą. Švento® 
Nustebęs karalius klausia - jn(jusų knygos Lalita-Vistra 

pasakoja, kad Budos tėvas

vyras; kilus melisos urna visko nuveiKU. neima jįk0 
sveikatos. Sertoriaus įsaky- pradėti nuo mažų dalykų ir 
mu, abu pradėjo rauti plau-i per juos pasieksite didžiuo- 

arklių uodegos. Stiprės-i sius. Seni*' Šaudyskus iš

atvedė kartą mažą vaiką į 
( šventyklą, kurioje visos dievų 

trečias žmogžudys. (stovylos staiga užgiedojo iš
Išauginau, rodos, gerai, vien Budos garbei.

Neturtas
Sutikau nepaprastą žmo

gų: vargšą — turtingą. Jisai

'pasakyti, koks yra skirtumas 
tarp jo ir budelio?

Viena pinigų nauda yra ta,

'atsakė karaliui artojas: — 
ne-s elgeta, nors elgeta, dova
nai neprašo: vagis, ir vagis, 
nevagia; žmogžudys, kad ir 
žmogžudys, bet nežudo.

buvo savininkas kelių dideliu į <Be duoda mums surami 
Akių, namų ir banke turėjo “im» »*> poilsio laikų, kad i, Karalius nesuprato ir pra. 
nemažų sumų pinigų. j prašalinti ašaras ir duoti pro-, šč paaiškinti.

Bet jis vis buvo neturtinė08 ,nums 8yven,i dveBinSj j - Yra taip, - atsakė ar- 
gas. Jo mintyje pasiliko ne-!lalnlaJ- Jei«“ toT0 ,urtas f i sūnus - vie-
turto esencija dėlto, kad jis : "l’l,adaro> '»■ "“rs tave ir va-.mis yra mokytojas, moko prie- 
nepasitikėjo niekuo ir visuo-, <imt« ‘“dingu, vis tik tu esi j glaudes vaikus, dovanai nie- 
met r ūpiposi savais dalykais i ^turtingas.

Neturtas nereiškia turto 
trukumą; jis yra minties sto
vis.

Ir, žinoma, jeigu tu atjauti 
tą laisvę, tai esi turtingas.

Jeigu uori būt turtingas, 
Turtingi žmonės nėra tai pamąstyk, įsivaizduok, kad 

kuri turi daug, bet tie, kurie. p>!j turtingas; tuoj pastebėsi, 
nujaučia tą daugumą. Kokstau paVydės visi tie, ku- 
žmogus mintyje, toks jis yra rje turį prįgikroVę turtų, bet
išoriniai.

Tu esi turtingas tik tuomet, 
kuomet nesirūpini apie pini
gus, turtus. Jei tu turi du 
dolerius ir visai tuo nesi- > 
rūpini, tu esi turtingesnis už 
tą, kuris, turėdamas du mili
jonus dolerių, negali miegoti 
per naktį todėl, kad jis netu
ri keturių milijonų.

Neturtas esąs mintyje, ne 
kišenėje.

Sis vargšas — turtingas 
žmogus, apie l.urį jau kalbė
jau, vis rūpinosi savo krautu
vės bilomis. Jis visuomet 
stengėsi sumažinti savo tar
nautojų algas. Jam buvo 
skaudu, kuomet reikėjo savo 
žmonai duoti pinigų reikalin
giems dalykams. Jis skųsda Į

ištikrųjų, yra neturtingi. Pa
bandyk.

•Sulietuvino Lnuas Biekša

ko neprašo, duoną pats užsi
dirba; antras yra kunigas, 
ima viską iš žmonių, bet ne- 

; vagia, o tiems, gydytojas 
kad ir nuvaro kartais žmogų 
i kapus, bet nieko nežudo...

Karalius supratęs, artoją 
gausiai apdovanojo.

Lietuvių pasaka.

Analizuodamas .atitinkamus 
tekstus, Mečebei prieina išva
dos, kad po legenda slepiasi 
dalis tiesos: jo manymu, gi- 

i lios senovės vaidilos dievų 
| stovy lose darydavo mechaniz- 
i mus, kurie atvaizduodavo — 
jeigu ne ištisus sakinius, tai 
bent žmogaus balso garsus. 
Tuos mūsų dabartinio gramo*- 
fono pratėvius reikia skirti 
nuo stovylų, kurios darydavo 
garsus dėl išorinių priežasčių 
veikimo: taip, Egipto dieve 
Memnoso “dainuodavo” sau
lei tekant todėl, kad pilnas 
mažų skylelių akmuo, iš ku
rio ji buvo padaryta, išsiplės
davo nuo šilumos ir stūmė
lauk garsai orą.

Arėjas Vitkauskas.

JUST ■r jmcmt

Nubaustas
Kartą katalikas ir nekata- 

likas keliavo iš flenevos į 
Lausanne. Kelionėj užtiko 
juos didelė audra. Žaibavo 
ir iš visų pusių, girdėjosi per
kūno trenkimas. ' Katalikas, 
kaipo doras žmogus, buvo pa
pratęs vis persižegnoti, kai 
žaibuoja, kaipo ginklą prieš 
nelaimės. Gi nekatalikas juo
kės iš jo tikėjimo nedorais žo
džiais. Staiga, žaibas švystelė
jo ir bedievį ant vietos užmu
šė.

---  COMt KifiHT oack And
PUT TOUR OERCOAT OH-TH»S 
15 nonTH «rr
maunama - amo * i cakm 
TOU TRtINCi to getovt mtthovt 
A COAT aGAIN »’u CLTE 'rot
SonEnuNG TO MAKt VOO «ni

Kryžiaus ženklas yra geras 
vosi, kuomet jo dukterys rei- ginklas. Jisai kaip kardas Į
kalaudavo pinigų saviems rei
kalams. Jis bendrai skųsdavo
si apie viską, ką jis pirkdavo. 
Jeigu jis atjautė tą neturtą 
ir, jei pinigai vargino ir pa-

• darė jį tokiu, ar tu gali man

kovoje. Tat, vaikučiai, nesigė
dykite daryti kryžiaus ženk
lo. Persižegnojimas niekuo
met neatneš blogo, bet bus 
jūsų ginklas prieš visas ne
laimes. Morkus.

J FLEASE non- iT-5
AvTUC VAftM ©UT-Gttt 
icanV Pv* or rotmin’I 

WITM A COAT ON - tfTKUM 
Plutas? noiHERs 
HARE TMtn WEAR 
ccats m notr
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PILYPO PLEPALAI i
Naujienų naujiena! Ir, brač, 

dar kokia naujiena. Su nau
jais metais panorėjau savo 
skaitytojus pavaišinti, bet ma
niau sau, kaip čia dabar bus 
galima. Bet susyk man ding
telėjo mintis, kad greičiausiai 
jums jau nusibodo mano vie
no plepalai; reikia laikraštė
lį paivairinti. Drąsiai užėjau 
redaktoriui už akių ir išluk
štenau savo sumanymą. Jis, 
išklausęs mano žodžių, surau
kė kaktą ir, kiek pamąstęs, 
tarė:

— Pilypai, tavo tiesa, mū
sų skaitytojai vistiek tavo 
plepalus atmintinai moka, o 
naują mintį galim priimt. Už
giriu tavo žodį.

Brangučiai, man to ir už-
teko. Išsitraukiau plunksną ir i“krajaus”... būsite patenkin- 
parašiau gromatą savo para-jti jo “Barškyne”, tik laukite 
pijiečiui Ežerėnuose, tiesiog j kitos savaitės. Pasiraitojo 
į Lietuvą. Štai, kame dalykas.' rankoves jisai ir jau pradėjo
Tasai mano kaimietis Lietuvo
je senai man gromatose skun
džiasi neturįs darbo. Gaila
man jo, sykiu jisai su mano nes ” 
tėvu lankė gimnaziją. Tėvo 
atminčiai, pasiryžau jam pa
dėti. Pakviečiau jį į Ameriką.

Tur būt, jis to ir laukė, nes 
už kelių savaičių jis atmuša 
man telegramą, kad pasitik
čiau jį New York’e. Žinote, 
sako, jau kai sykį atvažiavai 
per New York’ą, tai esi gry- 
norius. Na, tai aš pasitikau 
savo grynorių. Žinokite, mu
du niekad nesimatėm, bet tė
vukas davė jam paveikslą,; 
kaip aš mažiukas atrodžiau'

SKERSŽODŽIŲ (CROSSVVORD) GALVOSŪKIS

IilLOAI

2. įvardis
5. aktas
7. vanduo bėgantis per

9. ilt.
11. (katei) gerk!
14. gana (sutrumpintas)
16. blogas paprotys
17. gyvuoja
16. laivo lenkias pagcl-

Jam sunku buvo, sakau, ma
ne pažinti iš to paveikslo, bet 
aš tuoj jį pažinau. Grynorių 
lengva pažinti. Išlipa jisai 
iš laivo, galvą pakėlęs ir 
žiopso lyg muses gaudyda
mas.

Parsivežiau aš jį į Čikagą.
Kiek aš prisijuokiau. Naba
gas, visko bijo. Dabar jis ap
siprato su Amerika ir kitą 
savaitę stos į darbą. Žinote 
jau, kokia mano naujiena. Šis 
vyrukas, kurį visi Lietuvoje 
vadino Ežerėnų Žirniu, pra
dės rašyt jūsų laikraštėlyje.
Kaip sakiau, redaktorius ža
da duot jam kas savaitę vie
tos jo raštui, kurį, sako, pa-J rįau. 
vadins “Žirnių Barškyne”. I

Mat, vaikučiai, dariau kaip Teisėjas: — Kaltas, ar ne
maniau jums patiks. Naujas kaltas? 
rašytojas, o dar nesenai iš

savo pirmą žodį rašyti, 
Neužmirškite kitą savaitę

paieškot “Žirnių Baršky- 
P. iš K.

ŽIEMAS MIŠKE
Šaltas vėjas pučia,
Žemę sniegu kloja,
Tiktai žalios eglės 
Nieko neatboja.
Kai miškan- įeini,
Vien liūdnumas ima — 
Aukštai girdi skaudų 
Medelių ošimą.
Medžiai liūdnai skundžias 
Šakomis linguoja,
Tartum savo vargus 
Viens kitams skaičiuoja.

Eug. KavalausJceitė
1. kl. mok. 10 metų.

1. ligos pradžia
2. prieveiksnis reiftkiant 

botąjį laiką
3. versk jnU)
4. spalva (vyrilkee gim- 
tiss)6. dar (sutrumpintas)
8. paskui
12. raidės reiškiant laiką 

po Kristaus.
13. vardininko klausimas
14. (pa) sveiks
15. argi

(4) (L. K.).

DRAUGAS

JUOKIS, JEI PATINKA
— Nebijok, kad tas šuo 

taip loja. Žinai patarlę, kad 
lojantis šuo niekad nekanda.

— Taip, aš gerai žinau tą i 
patarlę, bet ar tas šuo žino?

būsi— Jei mankštinsies 
sveikas kaip ridikas.

— Bet kas nori būt mažas 
kaip ridikas?

Motina: — Ateik, Jonuk ir 
pabučiuok savo tetą.

Jonukas: — Kam, mamyte. 
Juk aš nieko blogo nepada-

Kalinys: —

Teisėjas: — 

veiki, eik sau.

Nekaltas!

Tai ką tu čia

Studentukas: — Aš žinau, 
kodėl sveikiau gyvent rytuo
se.

Mokytoja: — Na, kodėl?
Studentukas: — Deito, kad 

saulė leidžias ne rytuose, bet 
' vakaruose. MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS

j sekėjas — follower. 
varsa — color, lock (hair). 
garbiniai — eurls. 
skruostas — cheek. 
šakutė — fork.
kuklus — niodest. 
via “““ awl.

Motina: - Sūnau, niekados ne:kain,lojamas _ pl.icP|(.3s. 
neatidėk rytojui, ką gali š.an-, saka|as _ falcon 
dien padaryti. , nykštukas — wren.

Sūnus: — Gerai, rnamyt,I pamidoras — tomato.

tai duok šiandien baigt vai- vienagungis — bachelor. 
gyt saldainius. mankštintis — to exercise.

kamanos — bridle. 
brolėnas — nephew. 
galąstuvas — grindstone. 
gyrimas — boaster, bragger.

Žmogus norėjo atsikratyti1 
katės. Išvedė ją į girią ir ten 
paliko. Paskui jisai turėjo 
sekti katę, kad galėtų pereiti 
namo.

Žaidimai«. V-
Valgių pirkti.

Žaidžia keli žaidėjai bet 
kur. Vienas žaidėjas pirkėju, 
kitas — virėju. Visi kiti žai-
dėjai pasivadina valgių var- 'naajat-naujas — brand-new. 
dais ir jie stovi virėjo pu- apmonyti — to deeeive.
8^Je- kyšys — tip bribe.

— Laba diena! puspaikys — half wit.
— Laba diena. Kas tams- numanus — skillful, crafty. 

ta esi ir ko nori?
— Esu pirkėjas. Noriu val

gyti.
— Gerai. Bet ko nori?
— Kopūstų su lašiniais.
Iš būrelio išeina tais var

dais žaidėjai ir atsistoja pir
kėjo pusėje. Jeigu pirkėjas 
neatėjo, tai niekas neina. Taip

Pirmad., Sausio. 21 1935

( žaidžiama ligi pirkėjas išper
ka visus valgius — pasiima
visus žaidėjus.

Žaidžiama ligi norima.
Paulius Kigas.

RAIDŽIŲ MIŠINYS
Paukščiai.

Paukščiai.

1. reiles (erelis)
2. pūgapa (papūga)
3. kallta ginša (lakštingala)
4. bandilas (balandis)
5. as aklas (sakalas)
6. štukankys (nykštukas)

Daržovės.

1. skaidri (ridikas)
2. samdo pirą (pamidoras)
3. kur saga (agurkas)
4. vogs sūna (svogūnas)
5. taip suko (kopūstai)
6. rokubas (burokas) 

Europos Valstybės
1. tilaija (italija)
2. -šaunioji (suomija)
3. braja guli (bulgarija)
4. jieva toki (Vokietija)
5. vateliu (lietuva)
6. jodą liną (olandija)

Mikutis.

knyginyčia — bookstore. 
sielvartas — distress, misery. 
žibterėti — to flash.

atmonyti — to revenge. 
apmauda — displeasure.

KHtųSiySYI?
IUStua t'am skyriui reiki* siųsti 

adreso: Vincą* Sabas M. I. C. Ma
riau mito, ninsdale. III

Pinigus, tslpaat pndtont pakeisti 
eluntln6jlmo klek), reikia siųsti tie
sio* J "Draugo” spaustuvę, adresuo
jant: Drangas Pnb, Oo.. SSS4 So- 
Oaklry Avė. Chlrago, Illinois.




