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Mažųjų Savaitinis Priedas
Garbė svetimomis kalbomis kalbėti. 
Didelė gėda savosios gerai nemokėtu PIRMADIENIS, BALANDŽIO-APRIL 1 D., 1935

“Mtiijl Armija” ir Seserys Mokytojos
Vienas daugelio pedagogi- sėst ir susišildyt. Elgeta dėko- i

jos uždavinių yra auklėti vai
kus taip, jog jie, augdami kū
nu ir protu, netapti} vien tik 
žinių pilnais maišais, bet kad, 
šalia mokslo, Įsigytų ir išsi
dirbtų gražių, švelnių, gerų

damas sėda. Kalba poterį. 
Motina nusiskubina kamaron 
iš kur atsineša didelę duonos 
rieke. Visi vaikučiai stovi, ar 
susirietę sėdi, ir viską, stebi ir 
tėmija. Motina tačiau ne pati

jausmų. 'Jausmai yra dvasios paduoda elgetai, bet Rėpia 
nuotaika arba būklė. Iš jaus-1 vienam mažesniųjų paduoti, 
mų sprendžiame apie žmo-' Kitą kartų kitam vaikui duo-
gaus dvasią. Kai kurie iš pri
gimties turi daug ir gerų jau
smų, tačiau yra galima šiuos 
jausmus jsikiepyt į tokią šir
dį, kuri iš prigimties, ryškiai 
išsitariant, bejausmė. Aplin
kybės, kuriose vaikas auga, 
daug kuo prisideda prie gerų 
jausmų įdiegimo ir klestėjimo. 
Nemažesnės vertės turi viso
kį geri paraginamai ir paak- 
stinimai. Paimkim du pavyz
džiu.

Štai, du vaikai. Vienas au-

da paduoti vargšui kiaušinį, 
ar mėsos.

Tokiu būdu jie jskiepindavo 
į savo vaikų širdis užuojau
tos jausmus. Tuomi tėvai pa
mokindavo vaikus visad pasi? 
gailėt nelaimingo ir visad jam 
padėti. Panašiais būdais la
vindavo ir kitus jausmus.

Ne vienas gali paklaust, bet 
ką gi bendro turi šis mano pa
sakojimas su šio straipsnio 
užvardinimu?

Štai, ką. Prieš kiek laiko Ma-

Antroji Dalis

Kalba yra visų didysis tautos, jos pa* 
Mos pasistatytasis paminklas.

PAVASARIS
Pavasario šaulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų augšitai vėversiai,
Čyrena, spanieliais plasnoja.

Išaušo! išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant lankų —
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties! 
Vien meilę norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,
Su meile saldžiai pabučiuoti! Maironis

Būkite Sveiki
Jaunieji skaitytojai! Būkite 

atsargūs, kad nepagautumėt
jį Armijos” Kapitono,' šal{*°- žinotc> kad Sal‘t len«’a 

Marian Seminary. I pagauti, bet sunku jį paleisti.
Ilinsdale, III. Į Dabar, prasidėjus pavasanui,

kus. Argi gali būti kas gra
žesnio? Visas kitas smulkes
nes žineles apie “Mažųjų Ar- 

” galite sužinoti nuo:miją

mainosi orai. Nebūkite skubūs
. įbėgti į pievutes ir ten sėdėt,gali pagelbeti vienuoles-mo-1 ,. . _
, . . T , i voliotis. Dar per anksti. O apiekytojos. Jos, pedagoginiu zvn- Į . . _ ....

Šiame kilniame darbe daug'

ga tamsiame, surūkusiame, išjtijonų Seminarijoj susikūrė gsniu, galėtų paraginti savo 
auklėtinius prisidėti prie šio 

mininkas paleido skardų bal- taip kilniaus sumanymo. Jos 
są į visas puses, šaukdamas

apsileidimo, name. Apylinkės, misijonierių sekcija. Jos pir- 
gatvės purvinos, dulkinos, ny
kios. Jo tėvai surūgę, pikti ir 
aštrūs. Jie, niekad vaiko ne-j bendrabiautojų. Jis įkūrė 
pamokina gero, tačiau nuola- j “Mažųjų Armiją”, pats buvo
tos bara ir muša. ; jos aukščiausias kapitonas ir1

.... . v. 'dabar reikalauja kareivių, ka-Kitas vaikas auga priešui- . „. ,rimuku. Tiesa, turėjo keletą gose aplinkybėse; namas, nors . ; .
, , v . .v kareivių, tačiau toli gražu nepaprastas, bet sviesus ir sva- ...

.... ... , , .pakankamai,ratelis; viskas tvarkoj, tėvai,1 
linksmi, švelnūs ir išmintingi.'

labai gerai supranta jų šir
dis ir sugeba jas paveikti. Jos 
kasdien susieina su mažais ir

maudymąsi nėra nei kalbos.
Eidami Į mokyklą, nenusi

vilkite švarkelių ir nenuniau
kite kepuraičių. Nebėgiokit 
vienmarškiniai. Dažniausiai 
vaikai taip ir pagauna šaltį.

net suaugusiais, kuriems leng-; Gerkite daug vandens, 
vai galėtų šią mintį ryškiai! Priimkite mano žodį, o bū- 
pareiksti. Kodėl lig šiol taip Sveiki-linksmi Dr. Raulas. 
dar nepasidarė? Rodos, joms į. •
toks darbas ypatingai turėtų į vai ir visi, kurie įstengia šio- 

Kaikurie jaunuoliai ir ma-;Pat’kti *r artimas. Juk kios tokios įtakos į jaunesnius
Reikalui esant vaiką tiesa žesnieJb perskaitę jo kvietimą 'diegimas į mažučių sirdis no -i padaryti. Visų pagalba rei- 
pabara, bet taipgi pamoko ką laikražčiuose,'tuojau susibūrė ni darbuotis Dievo garbei, kalinga.
reik gero daryt. Aišku, jog i kuopas, išsirinko savo vadą Bažnyčios naudai ir meldimą- 
pirmasis vaikas užaugęs ir prisiiašė prie Mažųjų Ar- 
pats bus surūgęs, nesukalba- i lnij°s” norėdami iš vieno
mas, šiurkštūs, priešgina, žo- dirbti jos kilniam tikslui. . .
džiu niekam tikęs. Antrasis 'Nors> sakau’ Priprašė keletas j nuoles-mokytojos kaip tik tai, trftukime 
bus linksmas, malonus, Švel-!PUH M, sulyginus su tuo, j turėtų pastebėti, suprasti ir 
nūs, užjaus nelaimingą ir rei- kiek Pulkll Prie Sios “Armi- veikiai prasti vykinti. A lsi 
kaip bus visiems mietelis 30S” turėtų priklausyti ir noriai sutinka tokiam j tiks-

P \ ' kiek kapitonas jų geidžia, tai i’ui dirbti kai jiems dalykas vus doros ar didvyriškumo,
Būtinumą vaikuose išlavint csainųj,, pulkų visai nežymu, i paaiškinamas ir kai jie prie pavyzdžius. Jei jisai gali sa- 

gerus ir gražius jausmus labai Būtinai reikia daugiau. Prie- to paraginami. Jeigu pridera j vo tėvą turėt tokiu pavyzdžiu, 
gerai suprato seni lietuviai, »ag stiprus, gudrus ir atkak- diegti ir lavinti paprastus tai tokį tėvą reikia tikrai pa- 
kurie rūpinosi kiekvienu atvė-' bjg Maijos gį didelė galybė, gralius jausmus, tai juo la- sveikinti, nes jisai tikras te

sis už kankinamus ir perse
kiojamus katalikus tikrai pri
klauso prie auklėjimo. Vie-

Taigi, neatidėliodami sto
kime į darbą ir į šią “Mažųjų 
Armiją” kuo daugiausia svei
kų, jaunų, energingi} jėgų pa- 

Aks tinas.

Bernukas labai mėgsta gy

ja juos nuolatos vystyti. biau priderėtų skiepint Dievo1 “Mažųjų Armijos" gaires i 7 .
Štai, kas nors pabeldžia į yra kuoidealiausios — dirbti ** ^yni° ™,eilę. ai ai i«

vas.

didesnei Dievo garbei, Bažny-'nia^8 PriPrat? Pasišvęsti
...... ........ . .________ čios naudai ir sielų išgany- įmažaose dalykuose, suaugę kaltęs žmogus gali pasirinkti
vargšas-elgėta. Ištarus jam1 mui. “Mažųjų Armijos” mel- Pasi5vęs daug didesniuose. (teisėją be “jury”. Pasirodo,

grintelės duris. Durys atida
romos ir į vidų įleidžiamas

Maryland valstybėje nusi-

“Garbė Jėzui Kristui”, tė- džias už sunkiai dirbančius
vas, ar motina, tuojau kviečia 
jį prie krosnies truputį pri-

misijonierius, persekiojamus
Šalia 8Pserų-vienuolių labai daugelis pasirenka tai, kad 

daug gali nuveikti, nors gal vienas teisėjas jį teistų, o ne
ir sunkiai kentančius katali-' truputį sunkiau, kunigai, tė-,12 prisiekusiųjų.
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Senio Pasakos
Beskaitant kunigo Boneven- slinkti prie to pieno. Žmogus, 

tūros pasakaites, viena labai išėjęs iš mirties pavojaus, at-
jsmigo į mano širdį.

Indijoje gyveno vienas žino-
sargiai paėmė replines žirk
les ir nukirpo visoms gyva-

gus, kuris užsiimdavo gyva-' tems galvas. Atlikęs darbą,
čių gaudymu. Sugavęs jas 
siųsdavo į vieną žymią Pary
žiaus vaistinę. Jam už tai bu
vo gerai atlyginama.

Vieną popietį jis sugavo net 
117 gyvačių. Vakare buvo taip 
pavargęs, kad negalėjo net 
vakarienės valgyti. Prieš gul
siant, kaip paprastai, sukal-

atsiklaupė ir Dievui padėkojo, 
kad teikėsi išgelbėti jį nuo 
baisios mirties. Savo patyri
mą papasakojo kaimynams. 
Gyvačių galvas pasiuntė į Pa
ryžių, pranešdamas, jog dau-! 
giau neužsiimsiąs tuo amatu.' 
Po to, taip bijojo gyvačių, 
kad net nedrįsdavo prie miško

DIEVULIS UŽ LANGŲ
O, nebijoki naktį, ne,
O, nebijoki nieko —
Dievulis budi ir sapne,
Vienų mūs nepalieka.

Jisai ir rytą su tavim,
Su tavimi sutemus...

1 r kas ten šnabžda šen tai ten,
Tai Jojo žingsniai šlama...

bėjo maldą, sudėjo gyvates Į j prieiti. Kitam priminus gyva- 
statinę, bet pamiršo gerai ją tės vardą, jis net sudrtbėda- 
dugnu uždengti. Naktį gyva
tės pradėjo nerimti. Raityda- 
mosios viena po kitos jos nu
metė dugną ir pradėjo lysti 
iš statypės. Natūralūs daly
kas, kad kur šilčiau, len ir 
gyvatės spiečiasi. Na ir visos 
gyvatės apspito miegantį jų 
gaudytoją. Galite įsivaizdinti, 
kaip buvo baisu! Vienos ap
sisuko apie rankas, kitos apie 
kojas, kitos apie visą liemenį, 
pasijudinus jo laukė staigi 
mirtis. Bet žmogus buvo su-

vo.

O, nemanyk, kad Jis toli: 
Jis saugoja kiekvieną;
Ir tuos, kurie vis myli Jį, 
Jis čia, Jis čia kas dieną.

Nejaugi tau ir tad baugu 
Kai lyja, kai žaibuoja?... 
Juk ten Dievulis už langų, 
Atėjęs švy turiuoja... Vytė Nemunėlis.

Brangūs draugiukai! Iš j Ledjas atsiunltė šiokį atsaky-, 
šios pasakaitės mes galime ' mą:
padaryti prilyginimą. Žmo
gaus siela, kartais, būna ap
supta įvairomis nuodingomis

Dievas Paso
tina“klano garbingasis Tėve ir Į 

Viešpatie! Kaip tik Ethiopi-! Gyveno kartą dvi seserys, 
jos Taryba atsiųs dovanojimo ; Viena buvo bevaikė, bet' tur-

gyvatėmis — mirtinomis nuo-1 laišką, keliausiu į sostinę. Jei- tinga, o kita našlė su penketu
dėmėmis, kurių jis net ir nepa-1 gu prižado neišlaikysiu, galė- 
stebi. Jos sieloje veikia ir si vadinti mane musulmonu.
padaro daug žalos. Ne tik 
mirtinai sužeidžia, bet ir am
žinai pražudo.

Sudiev. ’ ’
Gavęs tokį laišką, misijonie-

vaikų ir suvargusi. Ji nebetu
rėjo nei duonos. Nuėjo ji pas 
savo seserį ir sako:

— Mano vaikai ir aš ken-
rius vaizdavos auksinę misi- ičiain badą, o tu turtinga; duok

Tadgi, brangūs draugiukai, joms ateitį. Kas per priežas- nors kiek duonos.

maningas. Pirmiausiai jis pa- saugokitės nuodingų gyvačių
Didžturtė buvo kietos šir-

sidavė Dievo valiai, o paskui 
pasišaukė savo tarną. Tarnui 
atidarant duris jis tarė:

— Eik i virtuvę, atnešk šil
dyto pieno ir padėk ant grin
dų.

Tarnui atnešus šilto pieno, 
gyvatės palengva pradėjo

— nuodėmių. Nuolat melskite 
savo Dangiškojo Tėvo, kad 
jis saugotų jūsų sielas. Neiki
te į blogus teatrus, neskaity
kite šlykščių knygų, bet stip- 
rinkitės Kristaus dvasia, kuri 
jūsų širdis gaivins dangišku 
linksmumu. Senis Sundys.

i tis būtų tokios Ledjo atmai
nos ? Bet tik vienas Ledjas ' dies. 
žinojo priežastį. j — Aš pati nieko neturiu

Prieš vyksiant į sostinę, atsakė šykštuolė.

Ethiopi jos Plėšikas
jonieriaus, kad sutaikintų jį(Pabaiga.)

au: • •• • /r«iv •• \ ; su Ethiopi jos ciesorium.Abisinijoj (Ethmpijoj) jau- _ . F J. .....................
................ , ,. Štai, pasitaikė misijonie-nas misijonienus buvo garbm-1 ’ •

gaeis ftv. RaSto raSyt. ftv. Ma- rini »',ksinS ',ro('a! V,e™. 
tas. Čia ji. garbingai ir mirt Z“ *al5s "“ra,nintl aP> ln,k? . 

platindamas tikėjimą, šioj že
mėj dabar dirba jo sekėjai,
drąsūs misijonieriai. Kai šios 
pasakos įvykiai vyko Ethiopi- 
joj, kun. Grūson mokėjo įves
ti taiką visoj apylinkėj.

Įsivaizduok kun. Grūsono 
nustebėjimą, kai jam pranešė,

juos į kalėjimą.

Su draugais jis keliavo į 
ir aklrirti toliau "įMevo'karali-1"<*«"*
». Klėbio pasiuntiniu, pa. 3 <t 1MI> L«'la’
vyriausybę. Išaiškino įvykį ir

1
garsusis plėšikas su trisde
šimts savo draugų atvyko į vyras. Susėdus pradėjo valgy- 
misijas atvirai su misijonie-; ti. Vyrui reikėjo atsiriekti duo- 
rium pasišnekėti, kūdikišku' nos. Bet vos tik pridėjo peilį 
nuolankumu ait verti savo ši r- prie kepalo, tuoj iš jo ėmė bėg- 
dį. j ti kraujas. Pamačiusi tai, pati

Ledjas aiškino, jog draugai: jam papasakojo, kas buvo at- 
ir geriausi prieteliai visokiais1 si'tikę. Vyras išbėgo pas našlę 
būdais ragino pasilikti jį klai-: norėdamas jai padėti. Įžengęs 
doje, nes valdžia gali paneig- Į į namus rado našlę meldžian
ti savo pažadėjimus ir įkišti ties. Du mažuosius ji laikė 

ant rankų, o trys vyresnieji 
gulėjo negyvi. Jis pasisiūlė jai 
padėti, bet moteris atsakė:

— Mums jau nebereikia že
mės valgio. Dievas tris pasoti-

Netrūkus parėjo namo jos

prašė, kad neužmirštų pirmiau 
minėtų sąlygų — pilną lais
vę, nes be to taika vargiai 
įvyktų.

Prabėgo kelios dienos. Cie
sorius su taryba riuodugniai

jog garsaus Ledjo Belajo, plė- Į dalyką ir, po to, pra-
Sjkp karaliau., pasiuntinys at-; miaij(,ni(,rjnii jog val(„ia

Belajas stojo prieš ciesorių. 
Jis prie kaklo turėjo prisiri
šęs akmenį ir skustuvą. Šitaip 
nuolankiai pareiškė, jog vertas 
pakorimo arba, rankų nupiovi- 
mo. Pamatęs tokį nuolankumą 
ciesorius švelniai pasakė:

— Mano laiškas prižadėjo 
malonę. Dabar gausi tą malo

no, Jis išklausys ir mūsų pra
šymo. Vos ištarė tuos žodžius, 
mažieji jos vaikai taip pat 
atidavė Dievui dvasią, o pačiai 
motinai plyšo iš skausmo šir
dis ir ji krito negyva.

Atsiuntė O. B-tč, 
Boston, Mass.

vyko su svarbu laišku. Misi jo 
nierius maloniai priėmė pa
siuntinį ir pavaišino. Atplėš- 
damas laišką manė, kad bus 
paprastas reikalavimas — Mikų. Bet laiške plėšikas 
prašėsi taikos su valdžia! 
Ledjas glaudžias prie misi-

pirmiau siūlė sąlygas, bet plė
šikas nepriėmė. Tačiau cieso
rius žadėjo dovanoti, jeigu 
Ledjas patikės laišku ir at
vyks į sostinę.

Misijbnierius tojau pranešė 
Ledjui atsakymą ir prose, kad

nę.
Tuojau nupiovė nuo kaklo 

pririštą akmenį Ir skustuvą, 
ir tuo būdu suteikė pilną lais
vę.

Iš tikrųjų, Ethiopi jos cieso
rius malonus tiems, kurie pra-

priimlų dovanojimo laišką šosi atleidimo. Už tokį paši

aukojimą jis apdovanojo Letl- 
ją dovanomis, pareikšdamas, 
kad verta būti teisingam. Cie
soriaus gausinga dovana buvo 
— maža bajorystė, 500') tale 
rių, geros veislės arklys ir še
ši asiliukai.

Suk Petras Cinikas.
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Nuo Saulės Nepasislėpsi
Vienas jaunas siuvėjas ke- ir, atsimušus nuo kavos pavir

davo per žmones ir iš savo šiauš, ėmė mirguliuoti po sie- 
amato mito. Kartų pristigo nų. Siuvėjas pažvelgė į sienų 
darbo ir nebeturėjo nei skati- ir tarė;
ko duonai nusipirkti. Tuo lai-j — Norėtų, gal, ir tų darbų 
ku sutiko kely žydų ir pamanė, apšviesti, bet negali, 
kad jis turi daug pinigų. Pa- Pati tuojau prikibo; 
įniršęs Dievų, prišoko prie jo' — Kų tie tavu) žodžiai reiš- 
ir pasakė: kia ? Kas čia toks yra?

Jau Sniegas Nutirpo
Jau sniegas nutirpęs nuo Marijos Kalnelių, : 
lr tyrūs upeliai bėga šalia kelių,
Jau kregždės ir strazdai ant laukų, 
lr antys vėl plauko ant mūsų balų.
Jau sniegas nutripęs nuo Marijos Kalnelių,
Ir kalneliai mums kalba slaptingu balsu:
Jie įkvepia sielai daug kibiųjų minčių, 
lr šaukia prie siaurų, bet šventų takų P. Ž.

lis, neilgai pykęs, vėl sugrų-....... . v . i » D. L. K. Kęstutis— Atiduok pinigus arba ašį — Negaliu tau sakyti, —, žiną. SOstų.
tave nužudysiu. tarė vyras. Tautos mylimiausias ir ži- Pats būdamas kilnus ir teik

Žydas tarė: ‘ — Jei mane myli, turi pa- nomiausias iš kunigaikščių bu- sįngag> net pQ ^įek jaUg niek-
— Už kų mane žudysi, pini- sakyti, — kalbėjo ji visaip vo Kęstutis. Jis buvo tautos - jr.jSįaį eiiia į Jogailos

gų kišenėj yra tik aštuoni ska- meilindamosi ir žadėdama nie- karžygis, herojus, ritierišku- Stovyklų derybų, bet Jogaila 
tikai. kam to neišduoti. mo ir kilnumo pavyzdys. Kęs-: <jar kartsj niekšiškai pasielgė

Beit siuvėjas vėl pareikala-, Pagalios jis papasakojo, tutis dėl savo geio, linksmo j*. 1382-m, Krėvės pily pas-
vo: i kaip, daug metų atgal, kėliau- savo atvirumo, drų-j u,aUgg savo tikrų dėde.

— Tu turi pinigų, atiduok dainas pristigęs , pinigų, buvęs sos ir teisingumo ne tik sa- Kęstutis laivo vedęs Birutę
man juos, — ir ėmė žvdų muš-, visas nuplyšęs, nebeturėjęs Vll.jų buvo mylimas, bet, ir įr vra gaijngO jr garsaus ku

gerbiamas.ti. Primuštas žydas .pasakė: kuo duonos nusipirkti ir užnui- svetimųjų buvo
Nuo saulės niekur nepa-į šęs žydų, kuris mirdamas pa- Gerai pažino jo drųsų, tauru- 

1 sakęs: mų žodžio laikymusi kry-
“Nuo saulės niekur nepasi-;^u<)t'ūl magistrai ir komtūrai. 

• Kęstutis buvo vienas sep
nerado, tik tuos aštuonis ska-’ 1K:n"‘>usl tynių Gedimino-sūnų ir kartu

- , , įskelti, mirguliavusi po Sie

sislėpsi, ir numirė.
Siuvėjas tuojau ėmė kraty

ti kišenius, bet nieko daugiau

sikus, kaip buvo žydas sakęs.: r„ ... nų, bet negalėjusi nieko pada-lada jis nunese ji uz krūmo i .. ........ ’ i ryti. Paskui jis dar ja pngra-ir pamėtės nuėjo sau. Paktai- _ . ,
,v. . , . se niekam nesakvti, kitaip jisdaiojęs kiek laiko, atvvko i

su Algirdu valdė tuomet pla
čia galingų Lietuvų. Jo val
džiai buvo pavesta Žemaitija 
ir visa juosta-vakarų pusėje,

įiigaikščio Vytauto tėvas.

Jurgis Itauba, 
Sv. Juozapo mokyklos 
mokinys, Seranton, Pa.

Visi žinote, kur yra New 
Yorko miestas ir, tur būt, 
daug syk iii matėte paveikslus, 
rodančius augštus to miesto 
namus. Žinote, taip pat, kad 

į'gyventojų skaičium New Yor- 
miestas 

kad
pastatytas ant 

salos? Taip,-tas garsusis mie7 
stas stovi ant Manhattan sa
los. Bet kadangi miestų sujun
gia daugelis tiltų ir keletas 
tunelių, žmonės nepateiuijų 
šio fakto.

' . . • * • x turėtų žūti, ir ji tvirtai priža- įr us beveik puse šimto metumiestų, gavo pas vienų melste- ... , .... , . ... f. ± mvmik pusę smno muą
• ii -i »• l dėjo tylėti. Bet kaip tik jis at- <jvnė savo tėvvne nuo vokie- i v • ■ 4ri darbo, pamilo jo gražia. ... . . :. _. ,o*v\uę nuo \oiue kas vra didžiausias įmesi

.lukteri, paskui vedė ir veržimosi. Kęstutis buvo | Amerikoj. ar žin(,,¥( k
uuivvveno.: . - »«»«»«» karo v«.Uw, New York™ pastatytas r
‘j žinoma gavusi jos prižadėji- daug kartų išgelbėjo savo 

Praėjo daug laiko, jau jiednų, kad apie tai nei pusę žo- taut.} jr lemiamais įvykiais 
tuiėjo dvejetų vaikų, uosvis ii ožio neissizios. Nesuėjo gal visada sugebėjo tinkamai pa

dai’ trys dienos, o visas mies- gjelgti. Kad išvengtų nesutiki- 
tas tų dalykų jau žinojo, siu- nių, jis atsižada jam priklau- 
vėjas buvo pašauktas į teistu, L,nfio gM(0 ,, (Ii(lžiuoju ku. 

lo pas langų, pati atnešė kavų; ir turėjo atsakvti savo galva. . .
jus įsipylė į puodelį ir norėjo, \ adinas, nuo saules niekur) _
gerti, tuomet saulė blikstelėjo nepasislėpsi. Brolių Grimui n. n’* 'T°gaikp Net kada Jogaila, 

lenku sugundytas, niekšiškai

uošvė buvo mirę, ir jaunikliai 
patys vedė visų ūkį. Vienų ry
tų, kada vyras sėdėjo ant suo-

Mylimas Ka
ralius

man kokiam tai reikalui rei
kia pinigų ir tamsta matysi,

pasielgia susidėdamas su piie-

Krosas, turtingas karalius, ^as atsitiks.
šais prieš savo dėdę, Kęstu- jus.

Pidžiausias paukštis pasau
lyje yra Condor’as. Nuo vie
no sparno iki kito yra apie 8 
pėdas. Condor’ai gaudo galvi-

buvo suimtas Kyro, Persijos 
karaliaus. Vienų dienų, pama ) buvo visus apėję, karalius 
tęs Kyro duosnumų, Krosas į nusivedė Krosų parodyt, kiekį 
tarė: į tie žmonės buvo prisiuntė.

— lštikrųjų, kai tamsta į Krosas nustebo, nes gulėjo
tuo būdu dalinsi savo pinigus,; didelė krūva aukso, kurios Į 
neužilgo tapsi labai neturtin-' vertė buvA daug didesnė, ne
gus, o jei,savo turtų taupysi, gu suma, kurių jis būtų su
imsi labai turtingas. ; krovęs, jei būt buvęs sykŠtuo-

— Kiek tamsta manai aš liu. 
dabar turėčiau? — klausė

Kuomet Kyro pasiuntiniai | THINGS THAT NEVES. HAPPEN
lnter-nr.t’1 Cartoon Co., N. V. JNO KAM THt'Rt NO| 

- I HAVt TrtCM 
W5LLP , 

AKO ėOODNCSS KNOV45 
to* LON6 TttTf HAVt 
OCCN IN COLO 
STO0A6C

LtT nt HAVE A
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C663 6Q0CW - 

intv HlCt ANO 
rRtsrtfj-įp

Kyras — jei per visų savo 
karaliavimą būčiau viskų sau 
pasilaikęs ir kitiems nieko

— Jeigu nš būčiau krovęs 
savo turtą, — Mikė Kyras, -- 
aš dabar būčiau savo žmonių

A.

' nekenčiamas; jie su pavydu 
žiūrėtų į mane. 1 laimi* gi esu 

Krosas pasakė milžiniškų .savo žmonių mylimas ir vir
šumų. nų valandų galiu turėti dau-

— Gerai, --- Inte Kyras,—: giau aukso, negu būčiau ga- 
dabar pranešiu savo priet”-J Įėjęs sukrauti per ilgus nuv 
liains ir pavaldiniams, jog. tus. Vertė .1/. T. J.

liedavos ? •

I



Giltinė ir Ūki- Angelas Sargas
ninkas

Gyveno ūkininkas. Jam pri
reikė medžių triohoms staty
tis. Nuėjo į girių medžių ir 
susitiko giltinę. Giltinė sako:

— Jau dabar aš tave plau
siu.

— Kad jau piausi, tai,
piauk, bet ar visur tu gali įei- i . v . .

įTu pnesas nuodėmių visų, 
1 Piktas pagundas atmeti;

— Aš galiu visur įeiti, pro
mažiausių plyšely galiu įlysti . A ,

-v v- , Gyvybei gęstant pamaži.Ūkininkas išgręžė storame
medyje skylę, nusidrožė šer-: Tu mano, stojant man teis- 
mukšninį kuolelį ir sako:

— Na, o į šitokių skylutę 
ar galėtum įsikraustyti? ,

— Galėčiau.
— Na, tai lįsk. Pažiūrėsiu.

. Giltinė šmukšt ir įlindo, o 
ūkininkas šermukšniniu kuo 
lėliu šmakšt užkišo skylę, 
takšt kirviu ir užkalė. |

— Na, dabar, lindėk tu čia.
Pasistatė ūkininkas namus, 

praėjo keleri metai, joks žmo
gus nemiršta! Žmonės kalba
si:

— Kas tat yra. Tiek metų 
praėjo, o1 nei vienas žmogus 
nemirė. Ir jis gyveno daug 
metų, susilaukė dešimtos kar
tos savo vaikučių, net nusibo
do gyyenti, o vis nemiršta ir 
nemiršta. Apie giltinę jis ir 
pamiršo.

Kartų jis atsiminė giltinę. 
Sako:

— Eisiu į girių, paleisiu 
giltinę, tegul mane papiauns. 
Atėjęs į tų girių ištraukė 
kuolelį ir paleido giltinę.

— Na, — sako ūkininkas, 
— dabar jau gali mane piau
ti, nes man nusibodo pasauly
je gyventi. O ta giltinė su
džiūvusi, nusilpusi, vos tik 
gyva. Giltinė sako.

— Ne, dabiar turi gyventi 
septynerius metus. Aš dabar 
negaliu piauti — neįveiksiu.

Per septynerius metus at
sigausiu, tada ir pradėsiu 
darbų.

Kai suėjo septyneri metai,
ūkininkas mirt ir žmonės kri-1 įmonėmis, «r jie su mumis 
to, kaip musės, kol išmirė, 
kiek reikėjo.

Kazimieras Rimdeikis, 
Šv. Juozapo mokyklos moki 
nys, Scranton, Pa.

Iš didelio debesio mažas lie
tus.

Arklys ir keturiom kojom 
suklumpa.

DRAUGAS

langus raudonavo nuo besi
leidžiančios saulės žaros. Į 

Iš dulkių mane tverdamas,‘ vaistinę atėjo kinietė, supdama 
Kūrėjas tavo globoje ant rankų sergantį vaikutį.
Paliko sielų manųjų Pirmu akių užmetimu sesutė

pamačius, kad vaikui nėra 
vilties, davė jam visų geriau
sių vaistų, šventų krikštų.

Dėkingai šypsanti pagonė 
moteris sekė kiekvienų misijo- 
nierės judesį. Šiai atiduodant 
mažiukų atgal, prašo:

— Ak, sesele, duok dar jam 
ko nors. Kų pasakys mano 
vyras, jei pakeliui vaikas

Iki sustingsiu mirdamas.

Bičiulis mano artimas, 
Prie mano šono nuolatos, 
Ištikimiausias sargas tu 
Nuo pirmojo kvėpavimo.

Prie mano lovos stosi tu

man,
Ir mano, jei kentėt man 

teks
Skaityklos liepsnose kolei 
Nuplautos kaltės mano liks.

Geradarys sielos, kuomet 
Iš ten paleistas aš,
Sparnai plasdenantieji neš 
Alane į dangų ten gyventi.

Vertė A. Naudžiūnas.

Atgarsis
Mažas Jurgutis niekad ne

buvo girdėjęs apie miško at
garsį. Sykį būdamas netoli 
miško sušuko:

— Op! op!
Miške atsiliepė op! op! Su

sidomėjęs Jurgiukas sušuko:
— Kas tu esi?
Miške irgi atsakė — kas tu 

esi? 'Tada Jurgutis suriko:
— Tu esi kvailas vaikas!
Miške balsas tų patį pakar

tojo.
Supyko Jurgutis ir pradėjo 

koliotis. Kų tik jjs sakė, vis
kas taip jam atsiliepdavo. Iš
vaikščiojo visų miškų, bei 
nieko nerado.

Parėjęs namo jis pasiskun
dė mamai, kad blogas vaikas 
jį koliojo.

— Šiuo kart tu pats save 
kolibjai, — tarė mama. — 
Jeigu būtum gražius žodžius 
sakęs, tokiais ir tau būt atsi
liepę. Taip yra ir gyvenime. 
Jei mes elgsimės gražiai su

gražiai elgsis.

Nuo to laiko Jurgiukas bu
vo visados mandagus.

M t. Smilga.

Palyginus su gyventojų 
skaičium, Vatikanas /turi di 
džiausiu pasaulyje kariuome-
nę, būtent 1,048 kareivių; gy- net po du metus toj pačioj 
ventojų turi 1,000. ! klasėj mokinasi.

Motinos Pasiti- — Vytuti, kai užaugsi, kuo
.. kėjimaS ‘-Xro,,

Vienų šeštadienio vakarų — Bet atmink, karę genero-
lų gali nukauti.

— Kas?
— Gi priešas.
— Tai, mamyte, aš geriau

būsiu priešas.

Mokytoja; — Jonuk, kiek 
valandų turi dienų?

Jonukas: — 23.
Mokytoja'. — Kaip tai? 
Jonukas: — Nesenai moky

toja aiškinai, kad dabar die
na viena valanda trumpesnė.

Tėvas: — Nespėjai akių 
pratrinti, o jau žliumbi! Kas 
yra?

Sūnus: — Sapnavau, kad 
tėte davei man tris nikelius. 
Tik vienų “praspendijau” ir 
mane tuojau pažadino. Du ni-.

j keliai tarp ir prapuolė.

mirs?
— Aš jam daviau visų ge

riausių.
— Duok, duok, sesele, dar. 

vaistų! —.

Vargšės motinos akyse su 
žibėjo ašaros. Jai paguosti 
paėmė sesuo kamparo spirito 
ir patrynė jau beveik mirtinai 
sustingusį mažų kūnelį. Pa
tenkinta kinietė sušuko savo 
berniukų į vatinį dangalų ir 
išsiskubino.

Bėgo dienos, savaitės. Vie
nų dienų pasirodė vaistinėj 
jauna moteris.

į — Seselė! — nušvito iš 
džiaugsmo. — Ar nepažįsti 
šio gražaus papūtveidžio ber
niuko' ?

— Ne, tikrai ne.
— Žiūrėk tai mano vaiku

tis, kurį tu tųsyk slaugei!

Virpėdama džiaugsmu atsi
mena dar kinietė šitų vienut 
viena aplinkybe nustebintų se
serį ir duotų mirštančiam vai
kui pagelbų. Tik dabar suži
nojo sesutė nuostabiai išgijusį 
berniukų. Jei įvyko stebuklas, 
tai dėl vargšės motinos skau
smo, kuris palietė mylinčių 
Jėzaus Širdį. “F.”

JUOKIS JEI JUOKINGA
Tėvas: — Vaikeli mano. Iš 

mokyklos pranešta, kad pa
lieki antriems metams toj pa
čioj klasėj.

Sūnus: —^Aš tai džiaugiuo
si, nes tėveliui malonu bus 
visiems pasigirti, kad sūnus

Pirmad., Baland. 1 d., 1935

Motina: — Jonuk, jei nenu
rims!, tai diržu kailį išpliek- 
siu.

Sūnus: — E, mamytė, vis 
diržas ir diižas. Aš jau pra
dedu net nervuotis.

Vaikas: — Ar tėvelis pa
žįsti tų vyrų, su kuriuo prieš 
valandėlę kalbėjai ?

Tėvas — Ne.
Vaikas: — Labai gaila, nes 

jis tėveliui ištraukė iš kišenės 
laikrodėlį.

MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
nuomuoti — to rent. 
ridikulis — ivonien’s pocket- 
book.
klevišas — key on a piano, 
grigo ratai — dipper (stars). 
paukščių kelias — milky way 
(stars).
talija — vvaistline. 
rambus — lazy. 
baldai — furnitnre. 
pirmyneiga — progresą, 
rūsis — eellar. 
ragotinis — spoar. 
vaiskiai — clearly. 
atastupščiai — baekwards. 
apsigaubti — to cover ouestlf. 
kvitas — receipt.

KUR Kį SIUSTI?
RaStus l’am skyriui reikia siųsti 

»Ureau: Vincas Šatas M. I. O. „ Ma- 
-ian Hllls. ntnsdalc, 111

Pinigus, talppat praSant pakeisti 
slunttnS.llnao klek), reikia siųsti tie
siog | "Brauto" spaustuvę, adresuo
jant: Drangas Pnb. Co., JSS4 So- 
KMuUey A, e. Ohlcaffo, Illinois. *
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