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Pradžios Mokyklų Savaitraštis

Antroji Dalis

GoeM svetimomis kalbomis 
1)14014 *4da savosios carai PIRMADIENIS, VASAMO-FEBRUARY 11 D., 1935 Kalba yra vlaq CHysis tartas, Jos p»- 

«laa pasistatytasis - caiatnklaa.

Dienos Uždarbis
(Pabaiga.)

— Nukryžiuotasai 
Tu kentėjai baisias 
dėl mūsų išganymo, Tu atida
vei savo gyvastį, kad aš gy
venčiau. Tu šiandien pasiė
mei pas Save mano mylimą 
tetų, paimk ir mane į Savo 
globą. Tegul būna Tavo valia

Negalėdamas dalyvauti sa
vo mylimos tetos šermenyse, 
jis karštai už ją pasimeldė ir

Kunigui paklausus, ar kar-
Jėzau itais nenor6tll su juo apsigy- 

kančias* ventb vaikas su džiaugsmu 
akyse atsakė, kad iš visos Šir
dies norėtų. Išgirdęs tai kuni
gas liepė pasiruošti, nes rytoj 
atvažiuosiąs ir išsivešiąs pas 
save. Pabučiavęs kunigo ran
ką tarė:

— Labai nuoširdžiai ačiū, 
tėveli.

Kunigui išvažiavus, Stasiu-
paprašė, kad suteiktų jai am
žinąjį atilsį. ,

Dienos slinko. Stasiukas jau

kas paėmė rąžančių ir karštai 
padėkojo Dievui už suteiktą 
gausią malonę. Ant rytojaus

taip sustiprėjo, jog galėjo kunigas gražiu automobiliu ir
parsivežė Stasiuką į savo na 
mus. Jauną kunigą Stasiukas

Valio! Valio “Mažųjų Armija”
Šv. Juozapo mokykla, Scra- 

nton, Pa., padarė pradžią! Ji 
davė pirmąją “Mažųjų }Armi- 
jos” kuopą. Tos kuopos kapi
tonas, Pranas Gvazdauskas, 
ir jo padėjėjai oficieriai: Ma
rijona Misevičiūtė ir Alicija 
Pavilionytė.

Mažųjų “Draugo” redakci-

stumiamoj kėdėj atsisėsti ir 
būti kur nori stumiamas. Jis
beveik visą dieną išsėdėdavo vadino Tėveliu Danielių, 
lauke ir gėrėdavosi gražiomis 
pavasario dienomis. Jis mėgo 
žiūrėti, kaip bitės atsisėdju- 
sios nešiojo medų; malonu
jam buvo žiūrėti t žaliuojan- į gynęjy buvo nemažai knygų,

ja sveikina jaunuosius karžy
gius!

Na, kuri mokykla, kuri lie
tuvių kolonija duos sekančią 
kuopą? Paskubėkite. Priešas 
dirba. Gelbėti reikia.

Nei vieną lietuvių mokyklą, 
nei viena lietuvių kolonija ne
privalo liktis nesudarius “ Ma
žų jrj Armijos” kuopelės.

Tėvų Marijonų seminari
jos klierikai turi sutverę “Mi-

čių) žada veikti, štai jųjų ko
respondencija:

Brangi mažųjų “Draugo” 
Redakcija!

Jūsų gražus patarimas — 
melstis už mūsų brolius rusus 
ir meksikonukus labai mums 

. ; patinka. Tat, nespėjome pers
kaityti tą įdomų straipsnelį,

Nauji Stasiuko namai buvo 
labai gražūs ir patogūs. Ture- .. . . ..
jo jis savo atskirą kambarį, J • J‘« Po
kariam buvo du langai. Kny- ™P,n° suduo t, geueruhu, sta- 

bą jūsų “Mažųjų Armijos .
čius medžius ir į įvairiomis kurias laisvu ,aiku skaitė. 
spalvomis žydinčias gėles. Tai
,_ „ 451, Slinko savaitės ir mėnesiai.buvo gegužes menuo, kaip tik
__ į.ivoe ! Stasiukas jau buvo pilnai pa-graziausias pavasario laikas, i j f f

įsveikęs, bet negalėjo vaikščio-
Vieną dieną jaunas kunigė

lis pamatė Stasiuką besėdintį
ti. Liuosu laiku sumanė iš

Jie žada vadovauti ir jums pa
dėti darbą varyt per mažųjų 
“Draugą”. Kai nauja kuopa 
susitveria, jos kapitonas pri
valo pranešt visos armijos 
generolui Juozui Kuprevičiui,

medžio išdrožti Kūdikėlio Jė- |as su gavo pagelbininku Jo-
ir gamta besigerejantį; jis pa-|Zaus st0Vylą. Darbas gerai se-| nu Baltrašaičiu visus praneši
klausė vienos slaugės, kas per 
vienas tasai berniukas. Slau-

kėsi.
Po metu

kaip ir sutvėrėme “Mažųjų 
Armiją.” Išsirinkome tam 
tikslui valdybą: kapitonas Pr. 
Gvazdauskas, raštininkė Marl- 

! joną Misevičiūtė, iždininkė A- 
licija Pavilionytė.

Žadama laikyti susirinki
mus ber.t sykį į savaitę. Susi
rinkimams bus paskirtas na-- 
rys, kad papasakotų naujau
sias žinias apie Rusijos ir 
Meksikos padėtį. (Tas žinias 
kiekvienas rinks iš įvairiausių 
šaltinių kasdien.)

Gal atsiras ir daugiau būdų 
įdomiai, naudingai susirinki
mus vesti.

N usitarėm vieną ‘ ‘ Sveika 
Marija” kasdien sukalbėt tą 
intencija prie Saldžiausios Jė
zaus Širdies, Panelės Švenč. 
ir Mažosios Teresėlės.

Mūsų raštininke dažnai pa
rašys apie mūsų darbuotę.

Laimutė.

: mus paskelbs tam tikrame
. v, ... i -- ----- * Stasiukas baigė “Mažųjų Armijos” kampely-

gė atsakiusi, jog tai našlaitis, dirbtį Kūdikėlio jgzaus gtovy-' je, kuris kas savaitę pasirodys
Stasys a_as. P_ ^"'lą. Vieną gegužės rytą atsikė-'šio laikraštėlio skiltyse.

lė nepaprastai linksmas. Pau-1 Pasiskaitykite -toliau, ką rėš suklupti! 
kštelių čiulbėjimas, kvepiantis pirmoji kuopa (Scrantonie-1 - “M. A.'’ generolas.
gėlėmis oras ir bendrai visa

kojęs slaugei, prisiartino prie 
Stasiuko.

— Labs ryts, sūnau.

Į darbą visi! Priešas tu-

.1

Išgirdęs nepažįstamą balsą. graži gamta didino jo d£iau.
Stasiukas atsigrįžo ir, pama-1 gsmą. Tą dieną jis tikėjosi ,gas išėjo palikdamas Stasiuką

gią dovaną. Pasakęs tai kum-

tęs jauną kunigą, drebančiu 
balsu atsakė: ,

— Labas, tėveli, labas.

baigsiąs savo stovylą. Atkal
bėjęs rytmetines maldas, jis 
įsėdo savo kędėn ir prisistu-

buvai man ištikimas. Būsi 
mano prieteliu amžinai.

Išgirdęs tuos žodžius Sta
siukas apkabino į jį ištiestas

Kunigas užvedė su Stasiu- męs prie stovylos ėmėsi Įtai
ku kalbą. \ argšas kunigėliui giamojo darbo. Tuo tarpu įė-
papasakojo visą savo gyveni-j jo kun. Danielius, kuris su baigiamojo darbo. Neūžilg0 ir 
mą. Kunigėlio akyse pasirodė, šypsena ant veido pasveikino baigg darbQ Saulg leidosi 
ašaros, kai jis išgirdo liūdną Stasiuką dėl jo artistiško dar- kftlnų> Pasistūnię8 kėdę toliau 
Stasiuko pasaką. Pagailo ku-(b<> ir palinkėjo jį laimingai i§ tolo žiūrgj0 j gtovy,Q ip 
n i arė Ii ui ir iš karto vaikelį baigti. -• • -■ v.-įigėliui 
karštai pamilo.

— Vaikeli, ar gera čia ligo
ninėj?

vieną baigti stovylą.
Pietūs praėjo ir bematant 

vakaras. Suskambino Angelas j Kūdikėlio rankutes, priglaudė
Dievo. Stasiukas, liovęs dirb- savo galvą prie Kūdikėlio 
ti, pasimeldė ir vėl ėmėsi krūtinės ir užmerkė akis am

žinu miegu.

rėjosi gražiu darbu. Kaip:
Aciu, tėveli, už labą ry-j bnk8nia!, bllR kunigėlis Stasiu-

tą. Graži diena. Tėveli, kai ko dovana ]igaį Stasiukas
baigsiu šią stovylą, padovano- ;žiQrėjo j stoVylą. Štai, jam

Stasiukas atsakęs, kaipgi siu jums, kąipo atminimą. , . T^- v,-v, , i l i ,« I , c , • rodos, jog Kūdikėlio Jėzaus'nebus gera, kad nėra kur dė-; Uždėjęs ranką Stasiuku!
tis. Turi būt gera. Jis neturėjo ant galvos kunigas tarė: w^°8 Pra 1

Saulė nusileido, diena baigė
si. Štai, Stasiukas baigė savo 
darbą. Ir koks tasai “dienos 
uždarbis!”

Ja&ntas Dranginis (L. K )

giminių, kurie galėtąjį pri-j —Labai ačiū, sūnau. Laiky
glausti. j siu ją visuomet, kaipo bran-

— Eikš, našlaiti, pas Mane. 
Tu Mane mylėjai ir visuomet

Nestovėk — būk vikrus. 
Netingėk —- buk darbštus. 
Vis budėk — gera jausk. 
Vis krutėk — pyktį bausk.
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Pasakos
Pranciškonų metraščiuose 

yra papasakota, kad keli die
voti jaunikaičiai to paties or- 
deno ėjo aplankyti Švč. Pane
lės koplytėlę ir, jiems beke
liaujant, per didelį miškų, su
temo. Tamsi naktis užstojo. 
Jie pradėjo nerimauti. Išsi
gandę nežino kų daryti ir kur 
kreiptis. Nors buvo tamsu, 
jie palengva slinko tolyn ir, 
štai, surado namų. Jie priėjo 
artyn ir palytėjo sienų ranko
mis; suradę duris, pabeldė ir 
tuojau balsas iš vidaus pa
klausė kas jie per vieni? Jie 
atsakė, esu jaunikaičiai pakly
dę miške ir prašosi pastogės 
ir nakvynės, kad apsisaugotų 
nuo vilkų užpuolimo. Tuojau 
durys atsivėrė; du tarnu sto
vėjo prieš jų akis ir priėmė 
juos su didžiu nuolankumu.

Būdami viduje patėmijo, 
kad tai gražus rūmas ir pa
klausė:

— Kas čia gyvena!
Tarnas atsiliepė:

■* — Labai gailestinga kara-į 
lienė.

Jaunikaičiai pareiškė norui 
pamatyti tų ponių, kad pade-: 
kotų jai už jos mielaširdingu- 
mų. Tarnai davė jiems žinių, 
kad ir ji nori juos pamatyti 
ir kad juos neužilgo nuves į 
jos rūmus. Užlipę viršun rado 
visus kambarius puikiai iš
puoštus ir kvepinčius labai 
gardžiu kvapsnu. Galop, bu
vo įvesti į rūmus neapsakomai 
gražios karalienės. Ji priėmė 
juos ir mandagiai ir užklausė:

, — Kur jūs dabar ėjote!
Vienas iš jų atsakė:
Mes ėjome į Švč. Panelės 

bažnyčių.
Išgirdus tai karalienė tarė:
— Jei taip, tai, pirm negu 

jfls išeisite, ryt aš duosiu jums 
, laiškų, kuris atneš daug nau

dos.
Kol karalienė jiems šnekė

jo, jie jautė, kad jų širdys 
užsidega Dievo meile ir prisi
pildo vidujiniu džiaugsmu,! 
kurio niekad nebuvo patyrę, f

Po to nuėjo gultų, bet dėl i 
to džiaugsmo, kurį jie jautė, j 
negalėjo užmigti.

Rytų nuėjo atsisveikinti su 
karaliene ir pareikšti jai tin
kamų padėkų ir taipgi priimti 
pažadėtųjų laiškų. Gavę laiškų, 
•iškeliavo.

Nuėję pusėtinų kelionės ga- — Kad ir dešimts metų jia 
verktų, negali gauti to, ko 
prašo!

Vyras pašaukė tarnų.
— Kaip drįsti taip kalbėti

pikiai jos įsakymo?
— Gerbiamas tamsta, gai

liuosi, bet ir ponia negalėtų

Mano brangūs draugiukai. 
lų, patėmijo, kad laiškas ne-Į Ar jūs žinote, suprantate, kas 
turi nurodymo. Grįžo atgal, tai yra išlepintas vaikas? Aš 
Iešokojo tų rūmų. Bet veltui, jums išaiškinsiu. Išlepintas j Motina užpyko ir nubėgo 
negalėjo surasti. jAtglėšė laiš- J vaikas yra tas, kuris, tėvų lei- pasakyti vyrui, kuris buvo 
kų, kad pamatytų kas jame džiamas, viskų sauvališkai da- kartu su draugais viduj, 
buvo parašyta ir kam rašytas. | ro. Užsimanius, viskas jam 
Sužinojo: Švč. Panelė Marija! turi būti. Neišpildžius jo no-
parašė jiems tų laiškų. Laiške rų, baisiai užpyksta, tampa į savo ponių.’ Be to, kodėl ne
rašo, kad Ji buvo toji kara- storžievis, nemandagus ir nuo- 
lienė, kurių jie matė pereitų Į lat murma.
naktį ir už jų uolumų. Ji buvo Prieš keletu metų viename 
priruošiusi pastogę ir suteiku- mieste gyveno vienas toks iš- suteikti to, ko jisai prašo. Ma-
si išgelbėjimo vietų. Ji ragino, lepintas vaikas. Motina viso- žąsis ponaitis pamatė mėnulio 
juos ištverti tarnavime ir mei-j kiais būdais mėgino savo sū- atvaizdų vandenyje ir užsis- 
lėje, nes už tai Ji gelbės juos Heliui įtikti. Ko tik vaikas už- pyrė, kad aš jam jį duočiau, 
šiame gyvenime ir mirties va- sinorėjo, tų ir gaudavo. Negu-1 Motina nuraudo, o visi pasi- 
landoje. Ant galo parašė: vns ko prašydavo, vaikas už- leido juokais. Ant galo net ir 
“Aš, Panelė Marija.’’ pykdavo ir net grųsindavo. pati motina pradėjo juoktis.

Tegul čia kiekvienas javai- Ti,'sie* taP° "iažu Nuo to laiko ji įau nebele-
z,kloja j,, nuoširdi, dėkingom, i Drau«ai ir > v> ras <sP«laVo pu,o savo sūnelio. Iš peštuko, 
ir kaip jie padėkojo Dieviška-'» nž toki «'««<> '*» viskas užsispyrėli-, išaugo geras vy--
jai Motinai ir kaip jie užside- vcltuL Tik gerą pamoka tega- ras. . _

. *• t • Įėjo ja pamokinti. Tat, matote, vaikučiai, kasge uotu mvlėti ir tarnauti Jai J 1 Į ’ ’ ’
visų savo gyvenimų! ■ Vien‘7 vakan* besiruošdama tai yra išlepintas vaikas. Sau-

___2_________ baliui motina užgirdo savo! gokitės, kad ir jūs tokiais ne-
- . . — ! mylimo riksmų darže. Kapriz- būtumėte. Atsiminkite, kad

IP Lb3.|9G „}n|.as sūnelis iš piktumo net Mažasis Jėzus galėjo turėti 
Gražus gaidukas giedojo draskė savo veidų. Mat, tai- daugelį daiktu, liet jis pasi-

kakariku. Gudroji laputė jam nas neklausė jo. tenkino šv. Juozapo sunkiu
tarė: ' — Nedoras tame? — išbė- uždarbiu. Viskas jam buvo

— Užsimerk, gaideli, dar gus tarė motina.— Pi klyk, ko gera, malonu. Mokinkitės iš 
gražiau giedosi. ! jis prašo. Jo pavyzdžių. Senis Samdys,

Gaidukas užsimerkė, o lapėj ■ ■ ■ ■■ ■ - ■ ----- -
— kapt, pagriebė gaidukų it LAPĖ IR JOS UODEGA Perpyko lapė ir sako:

— Kad tu nieko neveikei, 
Šunys vijosi lapę per miš- kai aš bėgau nuo šunų, tai ai

_  Paleisk gaidelį, o gaidų- ^apė vos spėjo įsmukti į tave atiduodu šnnims sudars-
kas lapei: j savo urvų ir gyvybę išgelbėti, i kyti.

_  Atsakyk, kas jums dar-j Klek atsikvėpusi lapė klau-' Ir lapė iškišo savo uodegų
ko j t šia savo kojų: iš urvo. Šunys , buvo subėgę

Kaip tik laputė išsižiojo tar- “ Kojelės, kojelės, kų jūs prie urvo. Jie stvėrė lapės

nešasi į miškų. Pamatę ūkinin
kai ėmė bartis:

ti žodį, gaidukas 
nasrų ir paliego.

iškrito ii veikėte, kai aš bėgau nuo šu-, uodegų, ištraukė visų lapė rr 
nų? ; sudraskė. F. Kateila.

— Mes stengėmės ko grei-;
Irena Somaly tė, Cbieago, Ilk1*.9 ’ ® ; ciausiai tave į urvų pamesti.

| — Gerai darėte, — pagyrė
APCUKRINTI LĖKTUVAI japg kojas ir klausia akių: 

Skrendant kai sninga ant j — Akelės, akelės, kų jūs
lėktuvų sparnų labai greitai darėte, kai aš bėgau nuo šunų? 
prikrenta sniego. Tas netik 
apsunkina lėktuvų, bet ir pa
keičia sparnų pavidalų, dėl to 
jie nustoja žymios dalies ke
liamosios jėgos. Dėl to neretai

rodyti Į f— Mes stengėmės 
tau teisiausių kelių į urvų.

— Gerai darėte, — pagyrė; 
lapė akis ir klausia ausų:

— Auselės, auselės, kų jūs
pasidaro nelaimingi atsitiki-1 darėte, kai aš Lėgau nuo šn-'
msi.

Nesenai ^Amerikoje irasta, 
kad sutepant lėktuvo nešamų
jų sparnų paviršių cukraus 
arba medaus skiediniu, snie-

nųf
— Mes klausėme, kaip toli 

šunys ir raginome kojas bėg
ti.

— Gerai darėte, — pagyrė
gas ir šalna nebelirnpa prie tų'lape ausis ir klaupia uodegos: 
paviršių. Atradimas yra labai | Uodegėle, uodegėle, o kų tu f 
didelės reikšmės mūsų žiemi* veikei, kai aš bėgau nuo šunų?
niunrioro susiekimui.

A rįjas Vitkanskas
— Aš nieko neveikiau, tik 

paskui tave sekiau.

Du Mokiniai
Juozas mokinys padorus. 
Jis nežiūri koksai oras: 
Linksmai sau mokyklon žen

gia,
Namie pasilikti vengia.

Jis namo tiktai parėjęs 
Mokos knygas pasidėjęs.
O išmokęs pamokas 
Skaito knygas įdomias.

Bet paimkime mes Stepų. 
Jisai tiktai niekus plepų,
O kai reikia jam mokytis, 
Nebežino ko bevytis.

Ir parėjęs iš mokyklos 
Tuojau bėga ant čiuožyklos 
Nesimoko pamokų,
Nesilaiko jis draugų.

A. Kavaliauskas (“£.”)
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VAKARAS KATEDROJE j
Sėdėdamas katedros klaup- į 

koje vieną vakarą aš stebėjau

PILYPO PLEPALAI
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 

Mūsų klasės mokiniai gavo

visą Lietuvą nešdama savo 
svajonių vandenį į Baltijo.*, 
jūrą. Nemuno pakraščiai yra j 
apaugę krūmeliais, medžiais, j

apie save spalvų besimainy-' ,aiš^ ig Lįetuvos. Manau,',kurie vasaros wetu Puošia i
Lietuvą. ie

“Aleksote už tilto via gar
iną.
* Išlėto paskutinieji saulės 1 s1 ziems
spinduliai apšvietė vaizdingus;

Įdomus bus jis visiems ma- 
•• Draugo” skaityto

jams. laivių prieplauka, iš čia gali
ma laivais nuplaukti j Klaipė 
dą ir j Palangą. Plaukiant 
Nemunu galima matyti gra-

vieni, j vaizdu, senų pilių griuvo

langus ir tuoj viskas atrodė
tartum teplioriaus šepečiu nu-Į “Brangios sesutės ir bro- 
dažyta. Stambus, balto mar- Bukai lietuviai! . 
muro altorius dabar buvo pur-) “Gyvendami toli
purinės spalvos, kuri atrodė'nuo kitų mes savo įspūdžius Lių jr jįajp istorinių vaizdų.
tartum būtų apdengta akso- dalijamės tik trumpais laiške-'

yni; o-rtnJn viibnni r • n j-..................* • “Kuo daugiau galėčiau jūsmu. žali grindų kilimai n bais. Lodei eia pasistengsiu- . . . v. ,+ n,n Kao Molini™ na«ri-B7inn T « *• 1 I • • T • ' SUidOlllillti, HCŽiliaU? MeS lau-tamsios kiaupkos pagiazmo jUIlls aptašyti laikinąją Lie-, * ’
! ksiine nuo jūsų laiškučių mu-šventyklą.

Neužilgo stovį stulpai pra7
dėjo į vidurį mesti juodus še-_____ _ ______
sėlius. Kampuose stovylos ii“ . w kalbate kada lietuviškai? Mes.-

. .... Kaune gyventojų v ra maz- Inkai norėtum <n iiunis oad- •ant sienų paveikslai pradėjo. . v .„ i,tU,<u noreium su jumis pu. i
, .. . • ’ m-, * daug v irs 100 tūkstančių, To- įnnfvti ir atvažiuoti i Scran-nykti tamsumoje, lik mažas ” . m«uyu n <uv<uiuuu j ou«ui (

* . ... v • ‘dėl tokiam mieste judėjimas tnnraudonas ziburvs siuntė svie- ...................... . . iltHI

tuvos sostinę Kauną. Ji, mani
kartų ma-,ins irgi ido,Mnb jQsil ^pūdžiusį 

ir apie jūsų gimnaziją. Ar jūs
rodos, yra daug 
žesnė už Cliicago.

Senis Šaltis
Eina senis šaltis —
Guru, guru, guru. ,
Švilpia šiaurės vėjas: 
“Slėpkitės už durų!” |
č’irksi vargšas žvirblis —- | 
Čiru čiru šalta!... k
Krinta baltos snaigės 
Į žemelę baltą...

L. Žitkevičius (“Ž.,f)t

Nors šiaurės vėjas ūžia, 
Nors nesmagu ir šalta, •
Bet greit šviesi saulutė 
Tirpdyt ims sniegą baltą. .

Pražys lankose gėlės,
Myluos saulutė pievas, 
Skambės daina arto jaus, 
Baltuos palangėj jievos.

E. Matuzevičius. ("ŽJ'J
viu nelabai didelis. Ameri pasistKi.no

tais atspindys nušviesdavo di-į‘" d’ moksle. ^ai jūs1 siunčiate laiškutį,
delį žalvarinį kryžių, kalviu i-1 “ Kaune yra daug gatvių, iš f ‘‘Eugenija Juodukai! yfė, Į jums reikia nusipirkti pašto
jos sceną, kur Nukryžiuotasis kurių viena Laisvės Alėja niekinė 11b klasės.” ženklelį už tris centus, tačiau

Jungtinės Valstybėms kainuo-

sius spindulius i lubas. Kar
koj. turbūt, didesnis.

' Linkiu 
moksle.

Jūsų

ini rė. , meksfaltuota, o kitos tik ta-j
Žiūrint aplink save ir maišytais akmenimis brukuotos.

tant tuos spalvų pasikeitimus, ’ Gražiausia gatvė yra vadina-) Mažųjų “Draugui Pilypo sdinimui 125 pašto ženklelių, 
mano mintys grįžo į aną die-|ma Laisvės Alėja. Joje yra iš kanapių vardu atsiuntė Iza- Bet dėlto, kad jūs užmokate 
ną, kada per sekmadienio pa-■ didžiausias judėjimo centras:, Gečaitė, Šv. Juozapo pa- tuos tris centus, tai “Dėdės 
maldas visos kiaupkos buvo didžiausios krautuvės, teatras,' raP- mokyklos mokinė, feeran-j Šamo laisknešiai nuneša tą 
pilnos žinomų', kada altorius f kinai ir šiaip įvairios įmonės. I ton, Pa. laiškutį kur reikia. Kas kitas

1934 m. spalio 15 d. , . ... , • ■ ,r ja tiktai vienas centas isspan

buvo apšviestas šimtais žva- i Namai Kaune yra gražūs, au-f 
kių, krištoliniais žiburiais ir kšti, moderniško styliaus. 
gėlėmis, o vargonai skleidė’ “Be to, Kauną puošia netik
garsus po visą katedrą, t jame esantieji pastatai, bet ir

Bet dabar nieko nebuvo. T r. apylinkės. Jis visas yra lyg 
vargonai tylėjo. Tylumoj aš'kokiam dailiam klonyje, o a- 
galėjau mąstyti apie Saldžiam f peliukių kalnai apaugę kru- 
siąją Jėzaus Širdį ir jaučiau-i mokiniais.

Priežodžiai
Koks paukštis, teks ir liz 

das.
Kas melagis, tas ir vagis. 
Maži vaikai, maži vargai

didi vaikai, didi vargai.

tai jums padarytų už tris cen
tus !

Jungtinėse Valstybėse ir jųr 
jų kolonijose iš viso yra apie 
56,000 paštų (post offieea).

Mikutiv.

si taikoje su Ja ir su pasau
liu, bet buvau liūdnas, kad Ji 
taip žmonių užmiršta.

Durų pravėrimo aidas nu- vės pilis. Dabar yra vadinama

“Už Kauno prie Nemuno 
upės yra istorijoje žinoma se- 

Į novėje buvusi Kauno tvirto-j

traukė mano svajones. Palen
gva ėjau per tamsią katedrą, 
o mano žingsniai aidėjo visa
me Dievo name ir draikė ty
lumą. Sulietuvino

‘ Jonas Jurčikor.is (L. K.)

Žinok!
Vilnius — Lietuvos sostinė, 
Žinok. mielas Vaike,
O Lietuva — mūs tėvynė,
Ją mylėt mums reikia.

Mūs tėveliai ją mylėjo 
Ir už ją kariavo,
Daugel kraujo jie praliejo, 
Gynė Tautą savo.

Tad žinoki, mielas vaike,
Kas yra tėvynė,
Kaip mylėti mums ją reikia 
Ir Vilnių sostinę.

Kauno pilies griuvėsiai. Kau
no pilį yra išgriovę kryžuočiai, 
net kelis kartus, o kryžuočiai 
vadinami dėlto', kad .jie BntĮiĮlį 
pečių turėjo baltame ploščiuje 
'įsiūtą raudoną kryžių. Kauno 
pilis buvo išgriauta maždaug 
XIII šimt. Kęstučio ir Vytau
to laikais. Dabar yra apleista, 
bet vis lietuviams brangi, nes 
čia daug kartų yra išsigelbėję 
nuo pavojaus. Tie. griuvėsiai 
įdomios išvaizdos neturi nes 
jie nėra koks ror.’ moderniš
kas namas, bet tiesiog vienas 
ar keli didžiuliai kambariai, 
kurių sienos maždaug yra pu
sė s metro ar daugiau storumo.

į “Per Kauno miestą teka 
i didžiausia Lietuvos opė — 
Nemunas. Ji prasideda Gūdi-

Marytė M-kaitč. Vilnius, joje ir teka vingiuodama peri

JUST KIPS—CkeiriB* Cloves. By A4 CartOT*

inteknatloral cartoon caj
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Trys Skatikai
Kitą kartą buvęs jau pase

nęs karalius, žila barzda. Jis 
išėjęs sykį pasivaikščioti, bet 
eu juo kartu išėję ir daugiau 
ponų. Taip sau besivaikštinė- 
damas, karalius pamatęs ke
lyje pamestą pinigą. Karalius 
pasilenkęs, pakėlęs jį nuo že
mės ir pažiūrėjęs, jog tat bū
ta trijų skatikų, įsidėjęs į ki
šenę. Jaunesnieji palydovai 
pradėję šypsotis, kad kara
lius, ir dar toks senas, žila 
barzda, lenkęsis dėl trijų ska
tikų. Karalius, visa tai maty
damas ir girdėdamas, nė vie
nu žodžiu neatsiliepęs. Tiktai, 
parėjęs namo, įsakęs virėjui 
išvirti pietus visiškai be drus
kos.

Susėdus visiems pietus val
gyti, kas ką tepaima, vis ne
gardu. Visi sėdi, ir niekas ne
valgo. Tada karalius, pašau
kęs vieną tarną, liepęs paduo-ika! — vėl tarė sems, 
ti žirkles, iškirpęs tris plau- ras žirniukas, 
kus iš savo žilos barzdos ir Nuėjom į patį didelio kam
padavęs tarnui sakydamas: 
“Eik į krautuvę ir parnešk 
druskos ūž tuos tris plaukus. 
Sakyk, kad tai plaukai iš ka
raliaus barzdos.’-’

Liaudies pasaka.

ŽIRNIŲ BARŠKYNĖ

bario galą ir čia 
mažą kambariuką.

— Tai mano ofisas — ple
palų fabrikas, — linksmai ta
rė Pilypas.

Tarnas išėjęs druskos pir-j - Be* toks jis mažiukas, - 
Irti, kaip jam buvęs karalius 7, Btiknjj,, Pilypu
įsakęs. Bet kur tik jis ėjęs,
niekur negavęs druskos už 
tuos tris barzdaplaukius, no
rint visur sakęs, jog tat esą 
plaukai iš karaliaus barzdos.
Taip ir sugrįžęs be druskos.

Taigi dabar karalius ištrau
kęs iš kišenės tris skatikus ir 
padavęs tarnui druskos nu
pirkti. Neilgai trukus, tarnas 
parnešęs už tris karaliaus ras
tuosius skatikus tiek druskos,
kad visi gardžiai pavalgė ir ĮJls savo
dar likę druskos kitam kartui. Pradgj° juoktis.

— Ne, mano grinoriuk, ten

Praeitą kartą papasakojau , foa<jyti vienu pirštu baltas a- 
jums, jaunieji draugūčiai, kute8 
kaip jūsų mylimasis kanapių,. _ pi| _ 8U
Pilypas pargabeno mane iš . , , . ._.. . . . ., . i— kam badai tą gražią masi-Lietuvos i Ameriką. Dabar. „ , , " ..

, . v x -a-i i ♦ n§,?» dar nesulaužysi?papasakosiu, kas atsitiko, kai ™ , .....
i ~ Cna’ cha! — PradeJ° pirmų kart, aplankiau mažų-l*.

« ; tyk, Ua8 dar08i. Kai aš sndno-
Kai išlipom iš “taksį” pir-^du pirštu į akutę, ji atšoka Ir 

mą kartą pamačiau didelį atmuša raidę ant popieros. 
spaustuvės namą, kur spaus- Tai pykšt, pykšt ir malu kas'damas ta mašinuke galėsiu ir 
dinamas jūsų laikraštėlis, savaitę savo plepalus. Ijums ką gero išpyškinti.
Stovėjau ir grožėjausi. Pily-' Tuojau nutariau apsibūti ir Eiefėnų Žirnis.

DRAUGAS
pas priėjo prie manęs ir sa
ko:

— Prabočyk, Žimiuk, bet 
reikia šoferiui užmokėti už 
atvežimą. Gal turi dolerį?

Aš net supykau:
— Ką, ar tu neturi pinigų? 

Štai, doleris... Užmokėk! Va
dinas, tas Pilypas man iškrė
tė šposą.

— Sveiki visi, — garsiai 
tarė Pilypas. — Štai naujas 
mūsų pagelbininkas, Jonas 
Žirnis iš Lietuvos.

Pasisveikinau su laikraštė
lio redaktorium ir kitais. Pa
galios ištiesiau savo ranką ir 
vienam seniui.

— Tai senis Sandys, mūsų 
gabus pasakų pykštintojas, — 
sako Pilypas.

— Sveikas, bet koks tu pi- 
pirukas! Mokytoja bara, mažą moki-

— Visai ne, aš Žirniukas, j nį:
■ greitai jam atšoviau. j — Sarmatykis, Juozuk! Kai
— Klausykit, kaip jis bars-( aš buvau tavo amžiaus, daug 

tik- geriau už tave skaičiau ir ra
šiau.

— Pilnai tikiu, — atsako 
pamačiau Juozukas, — nes tamsta gal

plepalų fabrikas visai mažas,! Lietuva.
vienas staliukas, dvi kėdės ir) Mokytoja: — O dėlko tu 
keturi sienų kampai. Nėra) taip manai?
vietos nei apsisukti. Atsisėdau 
ir galvoju. Turbūt, Pilypas 
mane apgavo. Kai rašė laiš
ką man į Lietuvą ir siūlė at
važiuot pas jį, sakė turįs di
delį kambarį, o čia randu vie
tos tik peliukėms pašokinėti.

Šalia staliuko buvo Juoda 
dėžė. Kai paklausiau, ar į ją 

drabužius deda, jis

rašomoji mašinėlė, 
parodė man dar nematytą 

jdalyką. Pilypas įkišo lakštą 
! popieros į mašiną ir pradėjo

JUOKIS, JEI PATINKA
— Ko verki, pVdo-Tėvas: - 

muli?
Vaikas. — Mane 

Ignelis nuskriaudė.
Tėvas: — Ką jis 

darė?
FuiAras; — Aš norėjau jam1 ĮJž valandėlės Jurgutis ty- 

suduoti kumščia, bet jis pa- Jįu balsiu:
silenkė ir aš pataikiau į sieną.

Tėvas: — Eduk, ko tu ver
ki?

E dūkas: — Mama mane 
mušė už tai, kad aš esu neti
kęs. Eeee, eeee...

Tėvas: — Gerai padarė.
E dūkas: -r- Ir dar pasakė,) 

kad kai užaugsiu, tai būsiu 
toks asilas, kaip ir mano tėtė.

turėjai geresnę mokytoją.

Mokytoja: — Jonuk, pasa
kyk man, kas yra toliau nuo 
mūsų: mėnulis, ar Lietuvą?

Vaikas: — Aš manau, kad

Vaikas: — Dėlto, kad mė
nulį matome, o Lietuvos ne.

Dėdė, dėlko gai-Vaikas: 
dys gieda?

Dėdė: — Hm... Žmonės sa
ko, kad gaidys gieda tada, kai 
kas meluoja.

kas: — Bet kodėl-gaidys 
gieda trečią valandą naktį, kai 
nes visi miegame.

Dėdė — Kodėl? Hm... Aš 
Atidaręs! nebežinau.

1 Vaikas: — O aš žinau.
Dėdė: — Na tai pasakyk.
Vaikas: — Tada spausdi

nami rytiniai laikraščiai.

Mažutis Jurgutis, atbudęs 
naktį, šaukia:

— Tėveli, aš noriu gerti. 
— Tu miegok! — atsakė

apsiprasti su visomis keiste-1 
nybėmis. Matau, kaip lengva1 
parašyti nevartojant nei pie- 

įšelio, nei plunksnos. Bežais-
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tėvas. — Maži vaikeliai negali 
turėti tokių blogų įpročių.

Po kelių minutų vėl Jurgu
tis prašo:

— Tėveli, aš labai noriu 
gerti. f

tau pa-f — Jei tu nemiegosi, gau£l 
. rykščių.

kaimyno

— Tėveli, kai atsikelsi kad 
duoti rykščių, sykiu atnešk ir 
vandens atsigert.

_ RAIDŽIŲ MIŠINYS
Metinės šventės

1. kevylos
2. čnybos ragi
3. mėsinkes
4. lėdoska
5. nolėžis
6. prikemša ais

Bernaičių idealai
1. Visi arke

2. ganukis
3. dyesta joy
4. vadas kotą
5. mini kūkas
6. vladas innik

Mergaičių idealai
1. narni tiškė
2. vuilo enė
3. lugasė
4. okiškė
5. kotyjoma
6. minota
Atsakymai: Velykos, grab

nyčios, sekminės, kalėdos, žo
linės, apreiškimas.

2) kareivis, kunigas, gydy
tojas, advokatas, ūkininkas, 
valdininkas.

3) raštininkė, vienuolė, slau
gė, šokikė, mokytoja, motina.

MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
karžvgis — warrior. 
štabas — staff. i 
metraštis — year book. 
nuolankumas — humility. 
paštas — post offiie (mail) 
ypatiškai — personally. 
padavimas — tradition. 
pilis — fort.
kertinis akmuo — corner-sto- 
ne.
pūkas — featber.
linksniavimas — deelension. 
asmeniavimas *— conjugation.

kur ą siysn?
HaVus f’am skyriui reikia slijstj 

*<lrrau: Vlncaa Šatam M. I. O. ., Ma- 
•ian H tilo. ninadale, 111

Pinigus, (aippat pratent pakrtatl 
iluntlnt.llmo klek), reikia siųsti tie
siog j "Draugo” spaustuvę, adrciuo- 
lant: Draugas Pub. Co.. 2334 So- 
iMudcj Avė. Vhk-ago, IlItnoK
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