
Part Two Antroji Dalis

OarM svetlmamn kalbomis kalbML 
Dldel* rMa aa.vwtoo aorat PIRMADIENIS, VASARIO-FEBRUARY 18 D., 1935 ltatto yra otsg didysis tautos, Joo pan

čios paolstatytasts paminklas.

Pirmyn, “Mažųjų Armija!”
Pirmyn žygiuokim, “Mažų- vo gyventojus, kurie išpažis- 

jų Armija”, į misijos laukus, ta Kristų Dievu. Štai, ką sa- 
kur Kristus, mūsų Vadas, nu-J ko:
rodo! Jis šaukiasi pagalbos.j “Nežiūrint baisių persekio- 
Nesilsėkim, kuomet esame jįmų> Rusijos kaimiečiai reiš- 
kviečiami į kovą. Tik bailus kia viešą pagarbą Dievui. Y- 
kareivis atsisako sekti savo*pag p^j- didesnes šventes žmo-
vadą. Įneš susirenka gatvėse prie sa-

Mūsn Vadas veda mus

— Ana, šen, eina Štaraitė !i 
Jauna davatką su virve... {

— Parmuškim ją į sniegą! | Bcreitų
Išmėtykime knygas! (mieštoj kėdėj skaičiau
Jie atėjo besivydami maža-rbiSk» Pasak»- Man0 brohuka9 

ją Marytę ir norėdami pažiū- žai<lž su iu“luku- MamyK 
rėti, ką ji veiks bažnyčioj vie- siuvinėjo. Staiga, ramumą nu-
na, tuo laiku, kuomet ji esti tr>’*5 broliako B»s5'ma8 šu- 
beveik tuščia. Į ui ūką uod««os- Mačiau,

Truputį ji pagalvojo, paskui Įkad >m nOTŽteko I*™*® kar- 
Į to pabarimas; pasiryžau vėl

Nekankink!
savaitę atsisėdęs

ara-

tęsė toliau: . .
„ . 1 vo ir Diev<\ Prašyti suteikti man kan- Pamokinti, bet šį kartą paša-
Rusiją, kurios valdovai neno-pa^gadėjimo. Kunigams ne-’t kėlė.

ri pripažinti Jį Dievu; į Mek-vaĮįa dėvėti kunigiškus rūbus;
siką, kur priešai griauna Jojjįe slapstydamies atlieka savoj 
namus. Tiesa, negalite patys-kunigiškas pareigas. Valdžiai
ten nuvykti, tačiau galite daug rūpinasi, kad kareiviai būtų l. . broliuka_ Robertėlis tai. 
pagelbėti savo maldomis bei bedieviai, taigi ir juos verčia

Vermano Praniukui 
I juk aš nieko blogo nepadariau, 
o jis mano kurpaites pripylė 
vandens; Kaufmano Staselis

gerais darbais.
Štai, kaip bus geriausia

darbas varyti: padalinkite sa-

prie žiauriausių darbų.”
Iš šio žmogaus pasakojimo

pasirodo, kad didelis rusų

Įppat mane kliudo ir kolioja, 
kad aš dažnai einu pas Tave, 
aukščiausia Motinėle — čia

— Klausyk, — sakau, — 
pasakysiu, ką vienas arabas 
padarė savo sūnui už kankini
mą gyvuliuko. Gal teks ir tau 
taip padaryti.

— Paprastai, arabai neturi

vo kuopeles į din dalis! Lai skaičius myli Dievą, nepaisant 
viena dalis savo maldomis ( kitos minios, kuri juos perse- 
prisimena Rusiją, kita — kioja.
Meksiką. Drąsiai ir nuolatos Meksika.
dirbkite misijonierišką darbą.: Meksikos prezidentas už- 
Neužmirškite, kad mūsų Va-1 draudė mokyklose mokinti ti- 
das yra Kristus, mūsų vėlia- kėjimo dalykus. Pasirodo, ne 
va — kryžius, musų kardas tik vien katalikai siunčia pro- 

malda ir mūsų tikslas testus katalikų persekioto- 
gelbėti nemirtingas sielas, ku-

[gyvuliams pasigailėjimo. Ypač 
fšunes vargingai gyvena; val-

rios persekiojamos svetimose tantai.
jams, bet ir žydai ir protes-

ji pravirko. Jos veidelis apsi
pylė gausiomis, didelėmis aša
romis ir nuo jo jos bėgo ant» . x 

l , „ , * . . .. ..imaisto. Mažiems vaikams te-prasto paltuko. Kur: laiką Jii . . , , , ,; ... . 'vai pirkdavo, arba pagaudavo,laiką verke, rankutes pakėlusi,. *7 , ’ ... , _. . . paukštukus; užnsdavo pauks-nuleidusi galvą.
Pakilusi, ji padėjo salduray- 

| nūs ir pinigus prie jos kojų' 
ir atsiklaupusi tarė:

— Atleisk jiems

i kiojasi po gatves ieškodami

tukui ant kojos neilgą virvu
tę, o kitą virvutės galą pririš
davo prie vaiko piršto. Taip 
per dieną vaikas ir žaisdavo 

taippat! gu paukštuku. Po kiek laiko
Gal jie nežino, kaip vra gera! iu» • r *. • -J ° paukštukui, žinoma, ateidavo
ir malonu kiekvieną dieną už-šalyse.

Ką kalba kalinys, pabėgęs 

iš Rusijos.

Paliegęs nesenai iš Siberi-

Štai, trumpa maldelė 
persekiojamus Meksikoje:
“Mūsų Šventoji Pana Gua- 

dulupe, melski už Savo vaike-

uz galas.
bėgti nors trumpam čia, pas(
Tave. Dovanok jiems ir pada- — Buvo vienas krikščionis 
ryk, kad Kaufmanų Roberte- arabas, kuris labai nekęsdavo

jos kalinys pasakoja, kaip liūs persekiojamus 
bolševikų valdžia spaudžia sa-,je.”

Meksiko-

Mažosios Marytės Malda

liui geriau sektųsi mokytis.
Ji atsistojo ir rengėsi jau

eiti, kaip jos akys nukrypo j 
Pranciškaus statulą. Jisv

l’priėjo prie jos ir atsiklaupė.

tokio žiauraus elgesio. Jo sū
nelis vargindavo jį norįs tokio 
žaislo. Tėvas pagalios nupirko 
žvirbliuką, virvutę pririšo prio 
žvirbliuko kojos, o kitą galą 
prie vaiko piršto. Paskui už
rišo ilgą virvę ant vaiko ko
jos, o kitą galą pririšo prio

Dideliame mieste, tarp auk- tretininkų broliją, kad lanko ji 77 ,VlU Praz>( a8
štų mūrų ir skubančių žmonių sueigas ir kiekvieną rytą, pra- Pnzn< a ^au a^ae8 1 _ u
bėga maža mergaitė. Bėga ji, eidama bei nueidama, užbėga į n.m’1 ‘ <nanoJ°’ ‘ au stulpo. Vaikas mato, kad žvir-
prasiskindama kelią tarp dan- j bažnytėlę, paprašyti Aukš-1 ^,au as 1110 0 n® U.* V!* bliukas nori skristi ir negali.
gelio praeivių. Susimąčiusiu čiausio neužmiršti jos ir senų! ~~ “ ~~ su8’8ne J1’ ~Įjjs patenkintas pats nori
, v I teta padovanojo iškimštas i, * .. .\eidelm ir rūpestingai zerin- teveliu. . . įbėgt, bet negali, nes virvė jį! kregždutes. Juk tu taip me-i,

ir
čiom akytėm

Bažnyčia buvo tuščia. Drą-Jgai paukštelius. Aš 
Šiandien, Naujų Metų pro-8iai ji prieina prie Dievo mo- jas dar šiandien... 

gn? ji gavo iš kunigėlio saldai- tinos statulos ir klaupiasi.

. v laiko. Vaikas suprato tėvo atnešiu. . 1
i pamokinimą.

— Na, broliuk, — sakau; 
būtų gerai, jei aš tave 

kankinčiau, plaukus raučiau

Kai mažoji Marytė ėjo iš
Brangiausia Motinėle,— 'bažn^i®8’ tri« Sykelių akys 

i kalba ji garsiai, — štai aš, ne- i buvo pilnos ašarų. Jie patys ________ _____ ______

Degre nego i sv. Jianjos t<™ 'ko iš akių... * . , . . , .
ir žaisk su šuniuku, tik jo ne- 

P. P. Cinikas.

nių ir baltą pinigą. Ji neval
gė saldumynų ir net nepirko 
už pinigus nieko: 
juos
bažnyčią, kad paaukotų gau
tuosius daiktus ir paprašytų 
vieno dalyko, tiktai vieno.

Jau kuris laikas, kaip mo
kyklos draugai ją, einančią 
namo, koliodavo ir mėtydavo 
snic.ru už tai, kad ji įsirašė j f stumdydami?

— ar

verta atsiklaupti prie Tavos,1 KO 18 ak^
drįstu prašyti... - čia ji lygi Skubiai Jie &rižo nan,°’ 777 
ir truputį sustojo. įkit* nuėJ€ Pas kapeHoną kankink.

■ įsirašė į jaunųjų tretininkų 
Tuo tarpu į bažnyčią įėjo br#)jję

trys išdykėliai, kurie jai ne-f Mažosios Marytės 
duodavo praeiti koliodami ir tapo išklausyta.

I

Negalime išplėšti nei vieno 
malda lajui iš gyvenimo knygos, bet 

įgalime visą knygą numesti į
Veitč A', r-as f“F.’J ugnį. Geo. S and.

t

snic.ru


D R ATJGAS

Dykumos Laivas
Gailestingumo gyvuliams, liu, panašiu i didelį asilę, kad j 

arba priešams pas arabus ne- nešioti prekes per dykumas. į 
ieškok! Jeigu gyvulius gali iš- Pirkliai krovė ant jų didžiaų- 
naudoti, tai juos ir garbina, sias. Kelionės būdavo ilgos.
Yra, mat, vienas gyvulys, ku-; Nuo saulės karščio, vargšai 
ris pas juos turi augštę pa-' gyvuliai dažnai, dėl nuovar- 
garbę. Jis gavo labai gražų [gio, pastipdavo. Arabų die-
vardę: “Dykumos laivas”.; vas atydžiai sekė tokį pirklių! Kad mftgų gauĮę kag nune8Įy 
Tas gyvulys — kupranugaris.[ elgesį. Galutinai, nutarė visus ten, kur tos žvaigždės, tai ir

Kupranugaris stiprus gyvu- juos pamokinti, kai pamatė, • jį tokia mažut6 mirkčiotų
lys, tvirtų kojų. Jis eina per kad du arabai eina iaižybų,' inuma
smėlį, kaip p?.r pievų. Jis vie- kieno gyvulys daugiausia pa- .

, ... 1 v . | — Bet mes matome zvaigž-nų kartę atsigeria, kad užtek- nes. Į .......
, v .. j. T-i - : džiu, kurios visai nemirkeioia.tų sesioms dienoms. Jis leng- Pradgjo fie Ju arabai kra - - _
vai gali sukramtyti kaktuso !u ftnt gyyuliu naštag Kroyg f - Jos šviečia taip, kaip 
medžio lapų dygius. Jis pane- kroy- Rai reikgjo mėnulis. Mėnulis nespindi*
ša didelę naštų. ,rabų dieyas })arodė • Huoja. Jis šviesos gauna nuo

' Negyvas kupranugaris irgi gftyo n-gtybę; sudreMjoJ ^ulės ir tos sviesos dal, siun- 
arabams brangus nes jie mai- perkūnas \renkg> Hetus smar «a naktį musų žemei.
tinasi jo mėsa. Is jo vilnų da- kiaį pylg Saujei pasirodžiusi — A, taip, — pabaigė sesy- 
ro rubus, o is odos — apsiau- ftbu arabai rastį negy^,į. Net tė. — Kai mes su Pranuku 
tua. Gyvulys negražus, 1x4 gyvuliai persimainė. Vienas' eisime į mokyklų, tai mokyto- 
kaip jį myli arabai! Net te- gyyulys turėjo dvi kupras, o jas mums dar įdomiau papa- 
vai mokina vaikus būti gai- kitag yieną . Subėgo žmonės i sakos ir apie žvaigždes, ir 
lemtingais kupranugariams, ne retenybės žiūrėti. Rado gyvu-' apie mėnulį, apie viskų.
«•. . ... jie elgeias su ,iug prigėrusius ir keis-iIdUis gyvuliais. tai kuprotog. I

’ Rodos, skaičiau kur nors v
apie kupranugario kuprų. A-Į Metams liėgant, arabei su
nkai tų legendų vaikams taip, žinojo, kad tie kuproti gyvu- 
pasakoja: liai atsigeria šešioms dienoms
' Kadaise, prieš Mahometo ir kad eina per smėlį, kaip' 
laikas, arabai naudojosi gyvu- laivas per jūrų. P. P. Č.!

Žvaigždės - Dangaus Žiburiai
Jau temo. Broliukas su se- no, o ana pro kriaušę kur ži- 

syte stovėjo prie lango ir ba — tavo... Visi žmonės turi! 
žiūrėjo į dangų, kur žvaigžde- ’ po žvaigždę. Y ra laimės žvaig- 
lės, viena po kitbs sužilda- ždžių. Kai žmogus miršta, 
mos, pradėjo mirkčioti | tuojau jo žvaigždė nuo dan-

Brobukas ėmė pasakoti. ' gaus ir nukrinta... Žiūrėk, vie-
— Senelis man sakė, kad na žvaigždė jau nukrito Tai 

dangus esųs didelis Dievo vienas žmogus jau pabaigė sa- 
miestas. Tik be žibintuvų. Kai vo gyvenimų...
ateina vakaras, gerasai Die-j — Ne, tu, tur būt, ne tiesų 
vas išsiuneiųs angelus. Jie , sakai, — tarė sesytė. —Man 
išekraido po visų dangų, pa- kartų mamytė pasakojo, kad 
lokėmis švariai nuvalo žvaig- J žvaigždės esančios ne kas ki-, 
ždeles ir jas sužiebia, kaip ta, kaip tiktai tokios mažos š 
žvakeles. Įvairių spalvų yra dangaus sienoje skylutės, pro 
tų žvaigždelių — lialtų, gelto-. kurias Dievas rodo mums sa- 
nų, žalių, rausvų. Ne iš karto (vo dangaus gražumo trupu- 
sužiba jos. Tik žiūrėk, Eliute. cinkus. Sako, danguje esę taip 
Ana, viršum Tamaičio gluos-! gražu ir smagu, kad negalima ' 
nio jau žiba žvaigždė, o prie nei sužiūrėti, nei suprasti. 
Ačiūno beržo dar ne vienos j — Liūdai, — kreipėsi ber- 
nėra. Bet greitai žibės ir prie niukas į vyremįjį broliukų, 
’AČiūno beržo ir visur — visas (kurs jau vaikščiojo mokyklon 
dangus žibės žvaigždėmis., ir mokėsi trečiajame skyriuje. 
Kiekvienam žmogui yra pa-'— Pasakyk, kų mokytojas yra 
skirta viena žvaigždutė, štai jums pasakojęs apie žvaigž- 
švaigždė, kuri gražiai žiba pro dės T
mūsų liepų, yra mūsų tėvelio,1 — Mums mokytojas pasa- 
toliau — mamytės, šita — ma- ko jo, kad žvaigždės yra nely-
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gu saulė, — tarė broliukas. 
— Jos šviečia, kaip saulė. 
Žiūrėkite, kaip žvaigždės min 
ga — tai jos spinduliuoja.

0 kodėl jos tokios ma
žos J

— Kad laliai labai toli 
Daug toliau ne kaip saulė. Ag 
visi daiktai iš tolo rodos maži.

S. T. (“Z".)

Žiema
Saulė šypsos liūdnai,
Rodos, juokias iš gamtos.
Ir rausvi jos spinduliai 
Nebesiunčia šilimos.

Verkia medžiai ir vaitoja, 
Braška vėjo supami;
Šerkšno rūbais juosius klo

ja
Žiemužėlė nejauki. i
Nei paukštelių čiulbonėlių. » 
Nei žavėjančių dainų,
Nei žaliųjų giružėlių...
Vien tik sniego taip gilu...

Tik ant medžio viršūnėlės. 
Krankia vien juodi varnai: 
žino — šaltos dienužėlės 
Vargins dar ilgai, ilgai...

IŠ “Skudučiai.”

Ar jūs žinote, kad šalčio 
nereikia bijoti ? Reikia tiktai 
gerai, šiltai apsirengti, ir ta
da būti kiek galima (langiau 
lauke, negu viduje. Sveikatos 
knygos pataria žiemos metu 1 
išbūli Liuke taippat ilgai, kaip ! 
ir vasaros metu. Juk, kuometT I
ir šalta, vis reikia šviežo oro

Du Keleiviai
Du- keleiviai užėjo į sodžių 

ir apsinakvojo. Vidunaktyje 
pasigirdo baisus riksmas: 
“Degame — gaisras!” Vienas 
keleivių šoko iš lovos ir ėmė 
skubiai rengtis.

— Kur taip skubinies? Ar 
manai, kad ten be mudviejų 
nebus kam gelbėti! Ir, paga
lios, kiek mums rūpi svetimi 
žmonės ?

Tačiau pirmasai nepaklau
sė šiojo kalbos: apsirengė ir 
nubėgo pas gaisrų. Tuomet ir 
antrasai nusekė paskui ir iš
tolo atsistojęs žiūrėjo, kaip 
dega. Pirmasai gi nubėgo prie 
pat ugnies.

Čia jis pamatė motinų, be
laužančių rankas ir bešau
kiančių: “Vaikeliai mano, vai
keliai mano!”

Keleivis, išgirdęs tuos žod
žius, akimirksnyje šoko į de
gantį namų. Žmonės tik ran
komis suplojo: “tas jau tik
rai pražuvęs.”

Bet po valandžiukės, žiūri, 
išeina jis už ugnies su dviem 
glebiais — tai buvo paliku
sieji degančiame name vai
kai. Motina puolė išgelbėtojui 
po kojų ir pabučiavo jo ke
lius. Jie pakėlė jų nuo žemės 
ir atidavė jai vaikus. Tuo tar
ini sugriuvo degus namas.

Kuomet keleiviai du grįžę 
namo nuo gaisro, antrasai tar 
rė:

— O vienok In drųsų dalykų 
ištaisei, — kas tave traukė 
į tų ugnį! Juk tave galėjo už- 
griūti-

— Mane traukė toji Galybė, 
kuri įsteigė ant žemės artimo 
meilę, — atsakė pirmasai. — 
Jos Apvaizda aš jrasitikėda- 
mas šokau į ugnį ir likau 
sveikas! //. R. tė.

Šįmet rengiamasi paskelbti 
šventųja viena mažų mergaitę 
Onytę de Guigne. Ji prieš 

‘keliolikų metų mirė Prancūzi
joje būdama vienuolikos metų.

Mikutis.

Kada kas nors kalba apie 
medinius luitus, mes tuojau 
manom, kad kalbama apie O- 
landijos gyventojus, kurie to
kius batus nešioja. Bet ar jūs 
žinot, kad Jugoslavija kas me
tai tų medinių batų padaro 
net iki <>00,000! Ik* olandų ir 
prancūzai nešioja medinius 
batus vadinamus “sabot”.

Iš skudurų padaro popierų; 
iš popieros padaro pinigus; 
iš pinigų stato bankas; ban
kus pngnnęna paskolas; pas
kolos pagamina neturtų; ne
turtas pagamina skudurus.

Mikutis.
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Artileristas
Algirdas artileristas, 
Nesijuokit vyrai:
Savo šalį ginti moka 
Ir tokie pipirai.

— Bum bum bum ■
jam patinka!

Pirmas su arkliais gele
žinkelis padirbtas 1826-7 ’nt

Pirmas telegrafo vartoji
mas tarp AVasliington ir Bal- 

į timore gegužės 27, 1884 m.' 
į Pirma šviesa su gazu Ame- 
rikoj, Bostone, 1822 nu

“Ti is dienas ieškojo ir rado 
viemj našlę, kuri mielu noru 

Brangus Pilypai. sutiko paaukoti savo vieninto-
Sveikas, sulaukęs 1935 me- ]j sūnų. Jaunikaitis nesiprie- 

tų! Didis man būtų džiaugs- žino motinos valiai, 
mas, jeigu galėčiau asmenini f “Jaunikaitis tada paklausė 
jūs pasveikinti ir padėkoti už j kunigų, kas yra pasaulyj sal-

PILYPO PLEPALAI

Seniausias miestas Ame r i-Į pasiaukojimų mūsų vaikučių! dėsnis, lengvesnis ir kietes- 
Trach taeli taeh per dienų į koj yra s<t Augustine; įstei-j naudai. Tų visi įvertiname,‘uis? Vyresnysis kunigų atsa-
Guldo priešus kaip kopus-į jspanaį 1565 m. bet gaila, kad nemokame jums' kė, kad medus saldžiausias,

Paryžius iki 1184 m. vau i- tinkamai padėkoti. Tat, Pily-1 paukščių pūkas— lengviau-
nosi Lutetis, nuo tuo laiko puk, gyvuok ilgus metelius ir.sias, o valdovo kardas — kie

tus
Po Šimtus, jk) vienų!...

Algirdas artileristas,
Lietuvos kareivis!
Ar į frontų, ar iš fronto —
Vis drųsus, linksmas vis:

Mes jaunoji kariuome-Į jr nuristo; ir tik 5 dienas ės-

turi dabartinį vardų. dirbk Dievo, Tėvynes ir mūsų čiausias. Bet jaunikaitis pasa
kė, kad ne. Motinos meile yra 
saldžiausia, vaikas ant moti-

• Arklys gyvens 25 dienas J naudai! 
be maisto, vien gerdamas Į Kaip Jau jums rašėme, kad
vandenį; 17 dienų be gėrimo , nu-,glj klasė susirašo su mer-; nos rankų yra lengviausias, o 

gaitėmis, kurios lanko Šv. (jo motinos širdis yra kiečiau-
110 ' damas be gėrimo. j Kazimiero gimnazijų Kaune.! šia, mes be ašarų ji mane au-

1 kst paphkst be barines!* Avim Ipkiii. iipr valanda 15(il 1 i* 1 * • i-, -‘ .... ; - r , I Aias RKia Pei ^aianuų 1.0 ]aiskclių, dar parašo ir koja dėl tėvynės.
a1 iisti \ Jiiiiusj musų <uij mvliu * luiluiKlolis *40 nivliu. ’ *• i- i • • * uv* * i i ** v *rn . . _ . . . . uauuiuens -t inuu. gražiu pasaka itin, kuriu viena f visi labai susijaudino tuo
J r h k a i mus, Seinai mus. | žiirocauR darbo <rvvcniipps • *• i • i- • - j , » • * 1 • 1 • *i •, ziinogaus uuiuo g}iiui...s smneiu; gal jdesite į musų 'atsakymu ir paleido jaunikai-

Vytė Nemunėlis.! padalintas į keturias dalis:
,‘20 metų iki 30 bronzinis; 30
tiki 40 sidabrinis; 40 iki 50 
j auksinis; 50 iki 60 geležinis, 
į Protas ir sprendimas yra 
i stipriausias -tarp 40 ir 50 m. 

Telefonas buvo išrastas 18- Žmogus be oro mirs į 5 
61 m. 'minutes; be miego į 10 die-

l’irmas balionas pasikėlė iš(nų; be vandens į vienų savai- 
Lyons, Prancūzijoj 1783. m

AR ŽINAI, KAD:Z X
Rašo K. P. S.

Vokai buvo pirma naudoti 
1839 m.

Seniausia kolegija Ameri
koj yra liarvard; įsteigta 
1638 m. ______ _

Arklių pasagos buvo pa
dirbtos 481 m.

Pinnas garlaivis jierplaukė 
Atlantikų 1819 m.

Pirmas laikraštis su skelbi
mais pasirodė 1652 m.

Stikliniai langai buvo pir
ma įvesti Anglijoje 8 šimt
metyje.

Akiniai buvo italo išrasti 
13 šimtmetyje.

Muilas buvo pirma padirb
tas Anglijoj 16 šimtmetyje.

laikraštukų — mažųjų “Drau-jtį gyvų namo.
gų.” Štai ji.

‘‘Brangi mano draugė. A 
parašysiu apie viena Vilniaus 

į pilies padavimų!
‘‘Lietuvos kunigaikštis Ge

diminas kartų norėjo pastatyti 
‘lal>ai tvirtų Vilniaus pilį. Su-

tę. ' vežė daug akmenų ir medžių.
Šv. Alplionsus gavo LL. D. ! šių pilį norėjo pastatyti labai 

laipsnį 16 m. amžiaus. į gražioj vietoj, tarp miškų ir

“Ir vėl t lis diėnas tarėsi 
s kunigai ir pasakė valdovui, 

kad vietoj jaunikaičio reikia 
rasti nekalčiausi:} mergaitę. 
Tada toji pilis bus tvirta.

Rado taippat ir mergaitę, 
kuri mielu noru sutiko pasi
aukoti tėvynei. Bet įvyko ste
buklas. Kaip mergaitė ėjo į 
kertinio akmens vietų aukotis.

Šv. Ambroziejus buvo Mila- tarp kalnų. Gediminas, narė-' akmuo iš viršaus krito, tik
damas, kad pilis būtų tvirta atimdamas ir prispausdamas 

' ir Dievas saugotų jų nuo prie- gėles iš mergaitės rankų. O
no gubernatorium, kada laivo
apkrikštytas ir tapo to miestu ,.. ------- r.._
vyskupu. šų, paklausė savo kunigų, ko-i mergaitė liko gyva. Tokiu

kį atnašų padaryti Dievui..Jei, būdu Gediminas, sulig pada- 
padėtų gyvų berniukų poker- j vilnai*, pastatė tvirčiausių pi- 
tės akmeniu, tai Dievui ge- lį dabartinį V ilnių.NE VELNIO DARBAS

Įvedus Arabijoje 
būrelis fanatikų pakėlė pro 
bestų karaliui Ibn Saud, būk j _____

tai “velnio darbas”. JUST
I“Jei telefonas tikrai velnio

darbas,” atsakė karalius,
“mes turėsim apsieit ir be jo. '
Bet pirma išbandykime. Jei __y

: . fa —■ -

♦,u.riausiai patiktų, atsakė kuni-Į Iš šio padavimo galime pa- 
’įgai. simokyti, kad nereikia gailė-

»ii.. • i bus velnio darbas tai Šventi * ronny-Tvs wo8t |Pašto ženklai pirma pasu į”, <mrna., eai \ i ; ; »at rotuos ur noimi '
. . . ,•• • 1 o Korano žodžiai nesigirdės per J wtLL. » voke voua sistir.rodė apyvartoj Anglijoj 1840. P Meut’s an'ibooty ak rn

. •, • ioi- 'telefoną: o iei tie žodžiai gir-' ^Auw*v* gorra too- oovukm., Amerikoj 1S4< m. (Miewiių, <> jti <3me ukes m*
. • dėsis, tai bus ne velnio dar-1 urna plienine plunksna, L RED bmt

padarvta 1830 m. btt8‘ Al1 • i*........ 11..1. i... i t 1 UKE MER.-"3
Šviesa per sekundų

187,000 mylių.
Pirmas degtukas

tas 1829 m.
Pirmas paštas įsteigtas

eina Du mullali (dvasiškiai) bu- Į 
vo paskirti: vienas iš kava- Ji

padir’-i '’’aus n~mnb ° kitas iš telefono 
■ stoties padaryti bandymų.

Ir vienas ir kitas girdėjo
tarp Vienos ir Brusselio 15- skaitomu-; per telefonų Koru
lti tr. • no žodžius. Tuomet susinipi-

Pinnas -teatras Amerikoj nę įsitikino, kad telefonas nė-, 
buvo \Vil1iamsburg, Va., 17-‘ra velnio (laibas.
52 m. ______________

Adatos pirma naudotos 15- Tik teisingojo lūpos išreiš-
45 m. kia išmintį.

Pirma vata auginta >Virgi- Viską, ką sakai, apmųstyk,
nijoj, Amerikoj, lti21 m; pir-Įbet ne viski), kų matai, sakyk, 
mas išvežimas 1747 m. 1 A-nksti atsikėlęs nesigailėsi.

r
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tis nei sveikatos, nei turto džiaugiuosi, nes Lietuvoje, bū
dei tėvynes ir Dievo. davo, reikia su piešeliu raŠy-

“Na, ar patinka mūsų drau- ti. O tai didelis vargas. Dabar
gių lietuvaičių pasakojimai? 
Manau, kad ir jūs, Pilypuk, 
sakysite taip.

“Tat, gyvuok mūsų šių die
nų rašytojau — Pilypai iš ka
napių!”

Prisiuntė Elena Noreikų,

galiu poniškai rašyti.
Noriu dabar, jauni vaiku

čiai, papasakot apie namus, 
kuriuose čia Amerikoje gyve
nu. Savo tėvelius palikau toli 
Ežerėnuose. Gyvenu čia pas 
savo mylimų tetų, ponių Zu- 

name, kurį

ir iš gana toli, kitame mieste. 
Nelabai norėjau tikėti, bet 
kadangi mano teta tokia gera 
ir teisinga moteris, tai įtikė
jau. Bet tų naktį nekaip mie
gojau! Prisisapnavo visokios 
baisenybės skrajojančios po 
orų ir griežiančios skripkas.

— Mama sakė, kad tos meč-* .«
kės šlapios — nedega.

Bučeris išėmęs vienį meč- 
kę, pakėlė kojį ir pabraukė į 
šlaunį. Degtukas užsidegė.

— A, matai, kad dega, — 
sako bučeris.

Mergaitė paėmė atgal dėžu-
Ežerėnų žirnis, fę įr flę,bėgo. Už minutės vėl 

mergaitė atbėga.

— Na, kų dabar sakysi, ma
no vaikeli, — sako bučeris.

Mamytė prašė tavo kilnių, 
nes be jų negali mečkių už
degti.

Švento Juozapo mokyklos mo- ,kienę, dideliame
kine, Scranton, Pa. j vadina “tenant”. Kodėl taip

» a T XI X- -X T • * ' vadina, aš pats nežinau, galP. 8. Laiškuti iš Lietuvos . . ,, v1 reiškia “ten ima”mums atsiuntė M. Mikulskyte.

Nų pilipiečiai? Kaip patinka šie laiškeliai iš brangios 
Lietuvos? Kaip gera, kad tu
rim tokių skaitytojų, kaip
skrantoniečiai. Jie netingi nei nytė, bet didelė rėksnė, 
į Lietuvų laiškų rašyti. Ot, tai 
Scraptonas!

Pilypas iš kanapių.

zmones.

Afrikos karalija Abisinija 
ir šiandien vartoja XVIII 
šimtmečio Austrijos pinigus, 
vadintus Marijos Teresės tha-

Mano teta turi duxvaiku: leriais. Jie verti apie 33 cen-
Petruku, kuris man labai pa
tinka. Jisai vienuolikos metų, 
gražus, storas. Mergaitė sep- 
tynerių metų; jos vardas O-

tus. Kada ir dabar juos spau- 
dina, ant visų būtinai turi dė
ti 1780 metus.

Viena ^Argentinos dalis 
yra pavadinta Patagorija. 
Ten gyvena puslaukiniai žmo
nės, kurie savo didumu yra

ŽIRNIŲ BARŠKYNĖ
Sveiki, draugučiai! Užpraei 

tų savaitę papasakojau, kaip 
pirmų kartį man dėjos, kuo
met su Pilypu buvau nuvykęs 
į “Draugo” ofisų; kaip tenai, 
radęs puikių rašomųjų maši
nėlę, pasiryžau jums išpyš
kinti daugiau barškalų. Bet 
čia keistas dalykas; žmonės 
sako, kad kai meti žirnius į 
sienų, jie atsimuša ir nepalie-

Man, grinoriui, čia yra, 
daug įdomių dalykų. Štai, kas 
mane baisiai išgųsdino anų 
dieną pas tetą. Ji turi kampe'vicni iš "

šame pasaulyje. Be to, Pata- 
keturių kojų. Aš paklausiau gorĮj°j P^ikų laukų, kur 

jos, kas ten per prietaisas.
Petrukas supratęs, kad čia 
dabar bus juoko, pribėgo ir 
pasuko klemkutę. Aš žiopte
lėjau ir laukiu. Tik vum stai
ga pasigirdo garsi muzika.
Aš dairausi, bet nematyt ne 
susi rinkusios orkestros, ne 
muzikantų. Aš pribėgau pa

pasistačiusi didelę dėžę ant

auginami labai gražūs jaučiai 
ir karvės.

Mikutis.

— Džianuk, nekrapštyk no
sies, — sako jam teta.

— O dėlko?
— Sykį buvo toksai eksi- 

dent, — sako teta, — kad vai
kas bekrapštydamas nosį pir
štų nulaužė.

— Tai nieko. Jei vienų nu- 
laušiu, tai dar keturi liks.

JUOKIS, JEI PATINKA
Mokytojas: — Jonai, pasa

kyk man, kur randasi Azija?
Mokinys: — Ant devynio-

žiūrėt per langų. Visi namie' likto geografijos puslapio,
pradėjo garsiai kvatoti. Aš

RAIDŽIŲ MIŠINYS
Knygų rūšys

1. oskapas
2. vėl onės
3. donyžas
4. donjilice kepa
5. nedinysa
6. karamgita 
Atsakymas: 1. pasakos, 2,

ka žymės. Tačiau kada jūsų susigriebiau ir supratau, kad Moteriškė nuėjo pas dentis-' noveles, 3. žodynas, 4. enciklo- 
Ežerėnų žirniuką pradeda j iš tos dėžės eina muzika ir»tų, kuris rado reikalų dantj' pedija, 5. dienynas, 6. grama- 
barškėti, vis kas ndrs pasilie-! ėmiau apžiūrėt jų, visaip suki- ištraukti.
ka. Taip, kaip metu savo de-Įnėt. Mano teta pradėjo gra- — O kiek reiks mokėti! — 
šimts pirštų ant mašinėlės,' žiai aiškinti, kad muzikos dė- klausia moteriškė, 
taip ir pasidaro sakiniai ant jžę vadina “radio”. Ji aiškino,1 — Dolerį, — atsako dentis-
popieros. 1 r aš tuomi labai kad muzika pagaunama iŠ oro tas.

. j Taip brangiai, ponas. Nu.
SKERSŽODŽIŲ (CROSSYVORD) GALVOSŪKIS 

rr
Į tai dar bent vienų ištrauk ma
garyčiom.

i
Leiba: — Ui. vai, kokios

tika.
Literatūros rūšys

1. opeijza
2. m arda
3. rašyta
4. jifa graibo
5. dekamoji
6. oji taris
Atsakymai: 1. poezija, 2.

■ nešvarios tavo kojos, Ickau. 3. satjra, *4. biografi
j Icius: - Ni,., o tavo dar | j«> 5. komedija, 6. istonja.
bjauresnės.

Leiba: — Tu neišmanėli, 
juk aš 10 metų senesnis už ta
ve.

SKERSAI
I. dalis burnos 
3. didumas
6. daro (vainiku)
8. saugojo
9. jausmažodin
10. savęs ižreižkimas
II. todėl
13. toji
14. yra (sutrumpintas)
17. pritirs
18. žemė spsupta van

denin.
19. ūkininko žemė.
20. jungi*

ItILOAI

1. žvėris

2. mergina
4. atgal ateis
5. ižras mintydamas 
7. dalis vaidinimo 

H. naikins
12. vaik&čiojsu
13. stovi (vižta)
15. tyli (budv.)
16. Siltsa gėralas

—
j Kapitonas: — Moki 
' kioti?t

.Jonas: — Moku.

plau-

Mėncsiiį vardai

1. žibleris
2. radogis
3. sepila
4. danalbis
5. sirsava-
G. ausiss
Atsakymai: 1. birželis 2.

Kapitonas: — O kur išmo--gruodis, 3. liepos, 4. balandis,
kai t

Jonas: — Vandenyje, 
nas kapitone.

K. P. S.

5. vasaris, 6. sausis.
po-

J bučernę atbėga maža mer
gaitė ir, duodama dėžę deg

ti) (L. K.) tukų, sako:

KUR U SIŲSTI?
Rastus f'»m skyriui reikia alų irti 

Mlresu: Vincas Sabas M. 1. C. ., Ma- 
<-tan Hllls. Illnsdale, III

Pinigus, talppat praAant pakeisti 
ilunttntllmo klek), reikia siųsti tie
siog 1 "Draugo" spaustuve, a dresuo
ta M: Draugas Pub. Co.. 2SSI So- 
Oaklcy Avė. Vhkago, Illinois.




