
Part Two

Garbė svetimomis kalbomis kalbėti. 
Didelė gėda savosios gerai nemokėti.

Mažųjų Savaitinis Priedas
PIRMADIENIS, BALANDŽ1O-APRIL 8 D., 1935 Kalba yra visų didysis tautos, jos pa* 

«o> paalstatytatls paminklas.

“ttažijl Armijos” Valam Programas Našlaituko Apaštalavimas
Brangūs vaikučiai! Ar ži- !hj išganyt, jis vyko į Indiją, 

uote, kaip jūs galite veikti? ■ Kiniją, kur laimėjo Kristui 
Perskaitykite šiuos patarimus, be galo daug sielą. Toks jo 
pakalbėkite apie juos per su-j darbas ir tikslas nešė jam 
sirinkimus. i džiaugsmo ir laimės, šiandien

Jėzus ypatingu būdu išklau-Į jis laikomas didžiausiu misi- 
so mažąją maldas. Taigi, ga- jonierium nuo apaštalą laiką, 
lite sukalbėti bent tris “Svei-

— Motin, išgirsk mano mal
dą, išklausyk mane, prie Ta
vęs šaukiantį. Gyvenimo naš
ta mane slegia, sunku man gy-

Išėjau iš bažnyčios. Širdy
je jaučiau ką tai nepaprastą. 
Kodėl taip buvo, nežinojau. 
Tik staiga atsiminiau mažo

venti šioje ašarą pakalnėje, berniuko maldą, kuri mano

Per paskutinius devynius 
metus Meksikoje buvo nu
kankinta daugiau kaip 200 
kataliką.

Vienas vyskupas išsireiškė, 
jog Rusiją nėra vienintelė 
bolševikiška šalis. ‘‘Mes tu
rim vieną ir šioj jurą pusėj. 
Ji yra Meksiką.”

ka Marija” kasdien už misijo- 
nierius, dirbančius po viso pa
saulio kraštus.

,Galite priimti šv. Komuniją 
atskirai arba bendrai. Daug 
gražiau išeina kai visi sykiu 
priima.

Skaitykite apie misijonie- 
rią veikimą iš katalikišką lai- 
kraščią bei knygą.

Rinkite žinutes apie misi j o-
Mierių veikimus ir siųskite jas , vkna Japonijos moterižk6 
J. Kuprevičiui, kad būtų gali-l tapū krikscione jį tur5jo 102 
ma įdėti į “Mažųjų Draugų”.|mehj amžiaus kai buv0 
Kuri kuopelė daugiausia pn-fkrikstyta Dievo gerumas vi-

v ! sur ir visada pasireiškia.
Rinkite vartuotus pašto žen

klelius.
Raginkite kitus - prisirašyti 

prie “Mažąją Armijos”.
Dirbkite, kaip tikri, narsūs 

Kristaus kareiviai.
Patartina, kad kuopelių 

raštininkai prisiųstą narią 
skaičių ir laikas nuo. laiko 
praneštą apie jų-veikimą.

iVisi “Mažųjų Armijos” 
nariai prašomi priimti šv. Ko
muniją balandžio 14 d. už 
Meksiką ir Rusiją.

šv. Pranciškus Ksaveras
Mes nesame visagąlingi, ta

čiau kiek gera galime nuveik
ti, jei tik norėtume padirbėti! j 
Vieni nieko nepadarysim, liet• 
su Kristum pasaulį nuveiksi-' 
me. Ar Šv. Pranciškaus Ksave- į 
ro gyvenimas nuliūdija apie į 
tai! Kristus pakvietė jį su Juo 
dirbti. Šv. Pranciškus neatsi- į 
sakė. Visa savo gyvenimą sun-1 
kiai dirbo, gelbėdamas nemir
tingas sielas. Kai pasaulio i 
garbingi vyrai troško garbės , 
ir aukso, šv. Pranciškus nuže-į 
mintai ieškojo Kristui sielą, i
Kai milijonai žmonių ieškojo ' ---------------
progą pasilsėti ir lengvai gy-' Žodis ne paukštis, sykį iš- 
venti, šv. Pranciškus vargo leidęs jo nepagaus!, 
ir prakaitavo tolimose šalyse, j Sakyk tiesą, o velnią sugė- 
Norėdamas kuodaugiausia šie- dinsi.

Vaiko Malda
Dievuli, būk toks geras, 
Grąžink mums bočių sostą. 
Meldžiu Tave kasdieną — 
Laukti net pabosta.

Aš klausiau debesėliij■
Lengvučių pūkavilnią,
Ką matė, ką girdėjo 
Skrisdami pro Vilnią.
Kai vakare vėjelis 
Nutūpė ant klevo,
Aš klausiau, gal per Vilniaus 
Žemę atkeliavo.

O jis? — Na, kas jam rūpi: 
Su klevu linguoja,
Ar palaukės pušiai 
Plaukus garbiniuoja.
įAS.taip norėčiau, Dieve, 
Vilnių pamatyti 
Ir džiaugsmo ašarom 
Jo kalnus apšlakstyti.
Grąžink, Dievuli, Vilnią. 
Leisk prie Aušros Vartą. 
Tau kojas išbučiuosiu, 
Dieve, šimtą kartų.

Niekas manęs nemyli, niekas 
manim nesirūpina. Nepamir
šk manęs nors Tu, mano Mo
tinėle. -

Taip kalbėjo mažas berniu
kas atsiklaupęs prie Šv. Pa
nelės altoriaus.

Lauke buvo labai šilta. Tą 
dieną sunkiai dirbau ir, eida
mas namo, priėjau prie mar 
žos bažnytėlės. Eidamas pro 
ją man lig pasirodė, kad ji 
tiesia i mane rankas, prašy
dama užeiti. Nors daug sykių 
buvau ėjęs pro tą bažnyčią, 
bet niekad ji netraukė taip, 
kaip dabar; negaliu atsispirti, 
tokia jėga mane traukė į ją. 
Nors ir nebūdamas katalikas, 
įėjau.

Bažnyčioj viešpatavo gi
liausia tyla. Tik, štai, išgir
dau, kad kas tai verkia. Paž
velgiau. Prie Šv. Panelės al
toriaus klūpojo berniukas ir 
gailiai verkė. Tyliai prisėli

taip žavėjo, ir, rodos, be sus
tojimo kartojosi: “Motina, 
išgirsk mano maldą”.

Nuo to laiko daugelis daly
ku atsimainė mano gyvenime. 
Mano tikėjimas man rodės 
nepilnas, ko* tai .trūko. Pats 
nežinojau, kur dėtis, į ką ti
kėti, o galvoj vis: “Motina, 
išgirsk mano maldą”.

Vieną dieną kankinamas to
kių minčių galvą nulenkęs ė- 
jau, niekur į nieką nežiūrėda
mas, bet pats nežinodamas 
kur. Staiga pakėliau akis. 
Nustebau. Stovėjau prie tos 
pačios bažnyčios, kurioj bu
vau aną kartą. Pasidrąsinęs 
įėjau į vidų. Stebuklas! Kaip 
tik įėjau, ramumas, it koks 
balsamas, apliejo širdį. Jau
čiaus laimingas. Tada tik su
pratau, kad turiu tapti kata
liku.

Praslinko kiek laiko. Esu
nau prie jo ir klausiaus, kaip jau pakrikštytas ir, man ro- 
jiS balsiai meldžias. lštikrųjų, į dos, kad nėra pasaulyje lai- 
toji malda taip mane sugrau- mingesnio žmogaus kaip aš.

»dino, kad ir as pats, nors jau j Dieve, neišpasakyti yra 
apysenis, pravirkau. Į Tavo keliai1. Per kūdikėlio

Kiek laiko aš išbuvau toje'maldą ir mirtį atvedei mano 
bažnyčioje, pats dabar neži-Įį tikiu tikėjimą. Duok man 
nau. Gal buvau užmigęs, kas stiprybės tame ištesėti.
gal pasakyt; tačiau kada pa
kėliau galvą, jan buvo pradė
ję temti. Apsižvelgiau, iš kar
to nesuprasdamas, kur esąs. 
Tik, kada pažvelgiau link al
toriaus, pamačiau gulintį ma
žą vaiką. Pasikėliau eiti. Dar 
kartą pažvelgiau į gulintį ber-i 
niuką, manydamas, kad- jis 
miega. Priėjau visai arti, o ( 
vaikas, rodės, visai nei nekvė
puoja. Baimės apimtas pasi
lenkiau ir palytėjau kūnelį 
Šaltas, sustingęs. Greit nubė

Petras Patys (L. K.)

Kazys Kižys (“M. V.’’) gau pas kleboną, kuris kuo- , 
greičiausiai pašaukė gydyto
ją. Atėjęs gydytojas pasakė, 
kad jau keturios valandos 
kai vaikas miręs. Širdis jam 
plyšą^

Ką Aš Myliu
Myliu mokslą ir knygas 
Ir mokyklą ir draugus 
Ir nevaikštau niekados 
Nenoromis, nerangus.
Mokslas teikia man žinių, ’ 
Knygos rodo, kur jas rast, 
Mokykla, kai negaliu 
Padeda tuojau suprast.

Vis ne vienas — su drau
gais,

Būryje ir dirbt smagiau.
Tai į priekį!... nusileis 
Visos kliūtys pagaliau.

Vytė Nemunėlis.
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Ką Rašo IŠ Lietuvos
Brangūs užjūrio lietuviai. (
Šiuo noriu jums parašyti a- 

pie Lietuvos žiemą kaime ir 
mūsų sostinėj Kaune.

Kaimuose žiemą yra gražu, 
bet dar gražiau vasarą, nes ta-į 
da čiulba mūsų artojų links-' 
minto jas vėversėlis ir gieda 
lakštingalos. j

Žiemą labai gražu kaime, 
nes tada visur ir visi laukai; 
yra apkloti baltu sniegu. Tar , 
da lankuose nešokinėja ėriu
kai, pievose nežvengia arkliai, 
nemykia karvės. Žmonės lai
ką praleidžia namuose, nes 
lankuose nieko negalina dirb-. 
ti. Bet namie nesėdi be dar-', 
bo. Rytą moterys*verda pusry
čius, o vyrai eina gyvulių šer
ti. Prašvitus'atsikelia ir maži 
vaikai. Gražiai nuprausia, po
terėlius sukalba ir paskui eina 
visi valgyti. Į

Po pusryčių moterys suplo
vusius indus eina prie savo į-, 
prasto darbo — verpimo, arba ( 
audimo gražių staltiesių, ar 
paklodžių. Verpiant ar aud- 
žiant moterys mėgsta dainuoti 
gražias lietuviškas dainas. 
Joms lig pritaria ratelių už
imąs ar staklių tauškimas.

Vakarais moterys dažnai 
padaro talkas, plėšo plunks
nas ar kedena vilnas. .Susirin- į 
kusios dainuoja ir sako paša-; 
kas.

Vyrai taip pat dirba. Jie1 
dažniausiai suka virves, kurios 
laibai reikalingos ūkio reikalui 
vasarą. Kiti užsiima kitokiais, 
darbais. i

Senelės irgi nesėdi rankas 
sudėjusios. Ir jos turi daug 
darbo. Anūkus mokina pote-. 
rių ir gražaus elgesio; sako j 
pasakas, dainuoja. Vaikams 
maloniausia yra klausyti pa-* 
sakų apie kantriąją Eleną, Jo
nuką ir Elenytę ir t. t. Be
klausant jiems kartais net a-; 
Sara ištrykšta, taip jiems gai
la Jonuko, kurį norėjo paplau
ti. Bet senelė juos nuramina 
ir vėl viskas gerai. Kai gražu, 
pasiėmę savo rogutes bėga į 
lauką važinėtis Tiesa, taip su j 
rogutėmis važinėjasi tik prieš: 
mokykliniai vaikai. Vyresnieji 
tik popiet eina pasivažinėti,1 
nes dieną mokosi mokykloje, 
o vakare turi rengti pamokas..

Sekmadienį būną daug įdo
miau kaime. Po pusryčių ap-j

sirengia šventadieniškai. Vy
rai pakinko arklius ir važiuo
ja į bažnyčią. Arkliai yra įvai
riai papuošti. Ant vieškelių 
tik dulka sniegas nuo jų lenk
tyniavimų.

Popiet jaunimas Susirenka 
ir linksminasi: šoka, dainuoja 
žaidžia įvairius žaidimus. Se
niai susirinkę tariasi ūkio rei
kalais. Taip praleidžia sekma
dienius ir šventadienius.

Miestuose žiemą kitaip. Pav. 
Kaune. Po pamokų parėję na
mo vaikai vos spėję pavalgyti 
pietus bėga su rogutėmis pasi
važinėti. Mana įprasta vieta 
važinėtis yra nuo vieno, netoli 
Neries (upės) esančio, kalno. 
Atsistojus ant jo, matai daug 
gražių vaizdų. Po kojomis ma
tai Nerį, kurią šaltis surakino 
ledu. Toliau matai kalnelį.

Pasiyažinėjus ir pasigerėjut; 
gamtos grožybėmis, grįžtame 
namo pamokų mokytis. Taip ii 
ateina vakaras.

Šįmet prieš užgavėnes Kau
ne buvo daug maskaradų ir 
karnivalų. Jie dažnai būna 
čiuožyklose. Užgavėnėse val
gėme daug pyragaičių ir kito
kių valgių, nes paskui reiks 
šiek tiek pasninkauti. Mažesni 
vaikai tą dieną valgo dvyliką 
kartų, nes senelių toks yra 
paprotys. O ką senelė pasako, 
į tą vaikai šventai tiki.

Dabar apie Šv. Kazimiero 
seserų gimnaziją. Pirmiau bu
vo mūsų dvi klasės, bet po Ka
lėdų seselės mokytojos persky
rė į tris, nes pirmiau per daug 
mokinių tekdavo vienai klasei. 
Dabar turime a, b, ir c klases. 
Aš esu b klasėje. Mūsų klasė-1 
je yra 32 mokinės. Mokytoja 
pasiliko ta pati sesuo Rišarda. 
Ji yra labai gera. C klasės au
klėtoja sesuo Loreta. Ji pas 
mus dėsto istoriją ir visuome
nės mokslą. A klasės auklėto
ja yra sesuo Celina. Ją myli 
jos auklėtinės, nes ji yra, la
bai gera, bet mūsų auklėtoja 
yra visų geriausia. Mūsų kla
sė yra toj pnčioj vietoj, kaip 
jau seniau minėjau.

Dabar noriu Sį-tą paklausi
nėti, kas dedasi jūsų tarpe ir 
šiaip Amerikoje. Mums labai 
įdomu būti gauti jūsų laišką, 
nors mes ir nepažįstamos. Įdo
mu, ar kada nors gyvenini? 
teks mums pasimatyti.

Baigdama linkiu visos kia

Kankinys Už 
Tikėjimą

Vieną kartą buvo du geru 
draugu; vienas krikščionis, 
kitas žydas. Jie draugavo per 
ilgą laiką. Mokykloje jie sė
dėjo vienam skyriuje. Kur ėjo 
vienas, ten ėjo ir kitas.

Vieną kartą krikščionis įp- 
jo į bažnyčią. Žydas klausia:

— Ar aš galiu eiti sykiu! 
Tą rytą krikščionis ėjo prie 
Šv. Komunijos. K

Išėjus iš bažnyčios žydas 
klausia krikščionio:

— Ar ir aš galiu imti į bur
ną, ką tu ėmei!

— Jei būsi krikščionis, kaip 
aš, tai ir tu galėsi, — atsakė 
krikščionis.

Po to krikščionis papasako
jo, kaip gali tapti krikščioniu.

žydas mokinosi tikybos pas 
kunigą ir vėliau apsikrikštijo. 
Bet tėvams apie tai nesakė. 
Jis toliau rengėsi pirmai Ko
munijai. Po trijų savaičių jis
priėmė pirmą Komuniją.

Ilgai jis tą slėpė nuo savo 
tėvų. Jis manė, kad, gal, jo 
tėvai pereis į katalikų tikėji
mą.

Vieną dieną parėjęs namo 
į ms i sakė tėvui, kad jis yra ka-

SENELĖ IR ONYTĖ
Gyveno sū senele maža mer

gaitė Onytė. Vieną sykį sene
lė siuntė Onytę vandens par
nešti. Onytė nepaklausė. Sene
lė ją Irarė. Onytė supyko, išėjo 
į sodą, atsisėdo po medžiu ir 
ėmė ant senelės murmėti. Tuo 
tarpu sodas ėmė ir pavirto 
tankia giria. Onytė apsižvalgė 
— nei namų niekur nematyti, 
nei vieno gyvo žmogaus. Per
sigando ir ėmė verkti. Jai be
verkiant, ateina katinėlis rai
nasis ir klausia:

— Ko tu verki, Onyte?
— Kur aš neverksiu, — siu 

ko ji, — kad mūši} sodas gi
ria pavirto, ir aš neberandu 
savo namų.

— Cit, neverk, Onyte, — sa
ko katinėlis: — eiva aš tave 
parvesiu namo. Onytė nusira
mino, paglostė katinėlį rainąjį 
ir nuėjo drauge su juo. Eina 
juodu, eina, o vis giria ir gi
ria. Onytė nerimsta, verkia.

— Nusiramink, Onyte, — sa
ko katinėlis, — patylomis kal
ink, kad žvėrys neišgirstų.

Bet kur buvęs, kur nebuvęs, 
pilkasis vilkas jau ir čia.

— Sveikas gyvas, katinėli
talikas ir kati eina prie Š v. j rainasis!
Sakramentų. Užpykęs tėvas j — Sveikas gyvas, vilkeli pil- 
nežinojo kų daryti. Galop nu- ] kasis!
tarė sūnų nužudyti. Užkūrė — Kur tą mergaite vedies!
kakalį, pasišaukė sūnų ir įme
tė į besikūrenantį kakalį

Atiduok ją man. 
— Ne, neduosiu, sako ka-

Nieko apie tai nežinodama tinėlis. — Vedu ją namo pas 
jo motina per tris dienas ieš- j senelę.
kojo sūnaus. Ketvirtą dieną — O ko ji eia girioje’verkia! 
nuėjus užkurti kakalį ir rado’— sušuko vilkas ir norėjo 0- 
jame savo sūnų gyvą. Vaikas 1 nytę pagriebt> bet katinėlis pa.
inotinai papasakojo, kaip tai 
atsitiko ir pridėjo: — Kai bu
vau įmestas į kakalį, pasirodė 
viduje moteris apsirengusi bal-

purkšt! pro ūsus, supurškė, 
vilkas ir sustojo. Nubėgo.

Katinėlis su Onyte nuėjo te-
tais rūbais. Jai pakėlus ran- Eina ju0<1"’ 0 vis «iria ir 
k,, pradėjo bėgti vanduo, ku- vSI ver-
ris užgesino ugi,j. Buvau ne- ikSlemlaraa klausia katinėlio ar 
valgęs, tačiau buvau „ot„3 toli namai. Nusiramink, Onytė, 
žiūrėdamas į graži, moteris- ~ 'ttk" kalin6lia - "ekalliėk
kę. Maniau, kad esu rojuje. garsiai, kad žvėrys neišgirstų.
Angelai giedojo gražias gies- štai ir lokys pasirodė keliu, 
mes. O, kad greičiau galėčiau Jis irgi paklausė kur mergaitę 
amžinai ten būti. vedasi katinėlis. Katinėlis ir

Viliau sūnaus maldomis ir lokį nuvijo.
motina su tėvu atsivertė į ka-1 ., ... ... ... Ujo juodu ėjo. Pagaliau katalikų tikėjimą. . ....tinclis sustojo, sukniaukė ir Jonai Mikelonis (L. h.) 3odu pavirto, o sode sc-

. . , ,. . nelė Onytės ieškojo,sės vardu gerai mokytis. Taip
pat siunčiam linkėjimų, jūsų’. Onyt? tuoj iš po medžio pa
auklėtoji::, o taip pat ir kitų kilo, nubėgo pas senelę ir nu- 
klasių mokiniams ir mokinėms, ėjo su ją linksma ir gerutė.

Ona Damarackait?. A. Giedrins.
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Karališkas
Šposas

D R A V O A S

ŠV. ANTANO ŽENKLELIAI
Nekartą, matėte ant voke- 

Pradžioj devyniolikto gimt- lio (konverto) pripildytą ženk- 
mečio Austrijos imperijos lėlį, ant kurio yra šv. Antanas,

ŽIRNIŲ BARŠKYNĖ
Šiandie mane ištiko nelaimė.

Eidamas į darbą, kad jums 
pyškinus šiuos barškėjimus,
buvau linksmas. Bet priežodis J valdovai labai mėgdavo kištis
sako: Kas rytą džiaugiasi, va-jį bažnytinius reikalus. Pluši- veikslėliu raidės: “S. ĮA. G.’; 
kare verks. Taip, ištikrųjų, jos karalius savo kaimyną, f Raidės angliškai reiškia “St. 
atsitiko ir su manim. Dabar! Austrijos imperatorių, pava-
dėjuoju, nes kaktoj turiu dide-jdino net “broliu zakristijo- 
lį guzą. Inu”.

Eidamas gatve, viską spar-| Tais laikais nebuvo leista 
džiau: — akmenėlius, šapale-Į priiminėti naujų kandidatų į 
liūs; viską, kas tik po kojomis vienuolynus. Sykį karalius su 
pasipainiojo. Pagalios pama- savo broliu atlankė vieną vie- 
čiau kokį ten geltoną daiktą, j nuolyną. Vienuolyno vyresny*
Taikiau jį nuspirti į vidurį sis juos maloniai priėmė ir, 
gatvės. Bdt, nelaimė! Vieton pavaišino. Po to, karalius pa-

TĖVO PAVEIKSLAS
Prieš daug šimtų metų, vie

name rytų šalies mieste mirė 
turtingas pirklys. Vienintelis

laikąs Kūdikėlio Jėzų. Po pa- ! jo turtą paveldėtojas buvo- 
sūnus, bet tuo tarpu jis buvo 
kelionėj. Mieste nei vienas 

Anthony Guide”, tai yra šv. žmogus pirklio sūnaus iš vei- 
Antanai, lydėk! Žmogus, kuris do nepažino.
siunčia laišką, kreipiasi į šv. po kiek laiko į miestą atėjo 
Antaną, kad jisai neduoti) lai j trys jaunikaičiai ir pasisakė' 

kiekvienas iš jų esąs pirklio 
sūnus ir turtų paveldėtojas.

škui žūti.

paspirti, ant) jo atsistojau ir... klausė abato, ar nenorįs ko- 
kad paslysiu, kar griūsiu... kios iŠ jo malonės. Abatas at- 
Kaktoj tuoj ir išaugo guzas, sakė:
Tas daiktas tai buvo benano 
lupina (banalia pyl). Jis gali

Būtume labai
jei tamsta leistum mums kas- 

ir tvirčiausi žmogų nuversti J met priimti bent du kandida- 
nuo kojų.

Pasiekęs ofisą buvau piktas, 
bet, štai, žiūriu — ant mano
staliuko laiškas. Sakau, gal tai1 
laiškas nuo mamytės iš tolimos

Šis įprotis taip atsirado
1729 m. tūlas verslovninkas
(biznierius) važiavo iš Ispani-

i jos į Peruviją. Jo žmona buvo
jam rašius keletą laiškų, liet
vis nesulaukė atsakymo. Pa-

! galios kreipėsi prie šv. Anta-
.... . į ne. Kupina vaikiško pasitikę-dėkingi,).. ... ,v. . „jinio, nuėjo i pranciškonų baz-

— Gerai, — atsakė. — Kas
met gausite du kandidatus, 

1 kuriuos aš pats išrinksiu.

nyčią, Oviedoje, ir įdėjo laiš
ką į šv. Antano stovylos ran- 

Įkas, prašydama, kad šventa- 
i sis tą laišką įduotų jos vyrui, 
j Ir koks buvo jos džiaugsmas,

tėviškės

Manvdamas, kad vienuolis „... _ .„ kai vėliau sugrįžus : ta bazny-nesupras, karalius prancuzis- ' v.cią, vietoj jos laiško, buvo at-?s. Pagriebęs zuinu, jog kai prabilo į savo brolj: į. . A , gausiu..... _. .... , .... i sakymas nuo vyro. Pne to dai ®tai nuo vieno mano skaitytojų. Į — Zinai kokius kandidatus . * , , *. .
t-., , i-i L , ... ir keletas auksinių pinigų.Atsiuntė \ ikt'oras Kazukynas,' tam nesupratanciam jaučiui j

Šv. Juozapo mokyklos, Sc ran-i atsiųsiu? Atsiųsiu po du asi- , Tas laiškas, kurį ir šiandien 
ton, Pa., mokinys. Šilai, ką mū-! lūs. Abu skaniai nusijuokė. Oviedos bažnyčioj galima ma-

Atsinešė teisėjas mirusiojo 
pirklio paveikslą ir tarė:

— Kuris jūsų į šio paveik
slo krūtinėj pažymėta vietą, 
vilyčių pataikys, to bus pali- 
kymas-

Pirmas pataikė į šoną. An
trasis— kiek arčiau. Trečias 
jau rengėsi tempti lanką, bet 
staiga susilaikė, metė žemėn 
lanki) ir su ašaromis akyse 
sušuko:

— Ne, aš negaliu šauti, ge
riau tegul aš to palikymo ne

su Viktoriukas rašo: Tada alintas tarė karaliui; tvti, buvo siųstas iš Limos
“Brangusai ' —Ištiktųjų, tamsta, mūsų : miesto, Peruvijoj, liepos 23
“Jau kelinta kartų skaitau ivaldov<'. esate lH>r daaK 1729 

mažųjų “Draugo”'tavo bars-i"”' Me" ,,ž tai lal>ai

Tuomet tarė jam teisėja®: 
— Kilnusis jaunikaiti, tu 

esi tikras jo sūnus ir paveldė
tojas, nes tik tikras vaikas ne
šaus kad ir į savo tėvo paveik
slą. 311. Smilgų.

kynę.. Klausyk, ar tamsta ga
lėtum mums trumpai kiekvie

dėkingi. Be to, ar malonėsit 
sutikti, kad tiems kandida-

na savaitę papasakoti apie tams "’*'B d'"'B»"<‘ ‘-""’t"" 
Lieti,vi,s didvyrius, rašytojus 'f,BI! K<‘'bla'>a> Brolio vardus! 
ir t. t. Mes čia, Scrantone, la-! Karalius su broliu suprato, 
bai norim susipažinti su tais « vienuolis mokėjo pralieti- 
garbingais žmonėmis. Ar tai zlfkal- ta™u "''užsigavo 
P'

Nuo to laiko ir prasidėjo į- 
protis vaitot Šv. Antano ženk
lelius su raidėmis S. A. G.

n. s.

Šiais laikais, ypač po Pa
saulinio Karo, valdovai dau
gumoje kraštų dažnai įnaina- 
si. Tačiau Olandija savo val- 
dovę, karalienę Vilhelminą tu- 

Lengvai gali vaiką privesti ri soste nuo 1899 metų. Itali- 
visokio gero. Bet jisai jos karalius, Viktoras Eininav - a 4. • ziskai, tariau neužsiuavo. iprie visokio gero. Bet jisai jos karalius, Viktoras ramina- arbingais žmonėmis. Ar tai ’ 11 u ii p .... ,

, -... . , , , , • ’ p,, k-aralin- visei in.n! labai nekęs, jei stumte stum- nuelis, irgi savo kraštą prai.dai-A’31, zirniuk? Lauksiu!” to lo Karalius visgi tam i - ’ J
'vienuolynui kasmet prisiųsda- s’* |dejo valdyti LM m.

Puiku, Viktoruk! Labai ma- , .... ,, s ■ -------... vo po du kandidatus. Ir. H. - ._____T
inau man girdėti, kad jūs taip 
domitės mūši) tėvyne. Esu tik
ras, jog užaugę busit tikrais VyrjUSt Geriau pažinę lietuvių 
lietuviais! tautą, labiau ją mylėsite. Kitą j

Turbūt, jau skaitėte mažųjų snVaitę pradėsiu nuo to, kur! 
“Drauge” straipsnelius apie j “V. Ž.” sustojo, būtent lino į 
Lietuvą, apie jos pradžią, jos kunigaikščio Vytenio. Laukit! J 
kunigaikščius: Rimgaudą ir Ežerėnųi Žirnis. i
Mindaugą, kuriuos parašė tū-______________
las “ \ . Ž. Jis yra mano ge-| Nesenai Limebouse ant nau-i 
ras pažįstamas. Sužinojęs, jog jos bažnyčios bokšto pastatyta i 
jūs norite, kad aš papasako 12y2 pėdos aukšto Šv. Jėzaus* 
Čiau apie mūsų tėvynės karžy; širdies stovvla. Jūrininkai 
gins, siūle man tų darbą paini- plaukdami Temzės upe mato 
ti. Mat, jis čia, Amerikoj, gi-, |,j pfovylą iš labai toli. Stovy- 
męs ir augęs, todėl mano, kad 1}J padarė panelė Carol Wood.
man tas darbas gerinus seksis, i _____ _
Sutikau. . ■ 1591 Jungtinių Valstybių pi-

Taigi, vaikučiai, padėsiu sa Į liečiu: kunigų, broliukų ir se
ro žirnių maišelį j šalį ir pra- sėlių dirba misijų dirvoje sve- 
dėsiu pyškinti jums įdomius timuose kraštuose.

dalykus apie mūsų tautos did
THINGS THAT NEVER HAPPEN

Inter-nat’l Ctrtoon Co., N. Y. _ Z»gne-

•.d&d
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PILYPO PLEPALAI
Pasakysiu pasakėlę:
Šunelis rūkė pypkelę,
Šoko kibirkštėlė,
Svilino šuneli.
Paukšt — pabėgo pasakėlė...

ĮAlio, brangūs mano čiaušku- 
čiai! Aš tikrai pasidariau ne
nuorama. Mano liežuvis varto
si ir vartosi. Išsiilgau jūsų. 
Širdis netveria džiaugsmu, kai 
gaunu progos paplepėt. Mat, 
su pavasariu ir aš poetiškai 
nusiteikęs, ko ir jums visiems 
veliju! Atėjus šiltesnėm diene-

NAUJOS, ĮDOMIOS 
KNYGOS

Vaikučiai, neužtenka skaityt 
knygas, kurias gaunate mokyk
loje. Juk įAteina vasarėlė, kų 
veiksit neskaitę ir kur gausit 
nepasinaudoję šia proga! Šios 
knygos jums bus patrauktos 
iš Lietuvos. Jos kainuoja vos 
dvidešimts centelių! Kitos nė 
dešimts centų nekaštuos.

GALVOSŪKIS AVIS-AVINELIS
Čia yra pasakaitė, kurios žo- 

Kart* du arabai keliavo dži#i sumai6yti. Bandykit kiek- 
per dykumas. Prisiartinus vi- vieno žodžio raide8 tinkamai 
dudieniui, atsisėdo šalę kelio
pietų. Vienas iš jų turėjo pen-
kias duoneles, kitas tris. 
Tik, štai, prie jų prisiartina 
kitas keleivis ir prašosi leisti 
dalyvauti pietuose, nes pats 
nieko valgyti neturįs. Paža
dėjo už tai jiems užmokėti.

“namo, kelaivi, tanetirsauk- 
onu mainikės,” reta visa avos 
žamam nevilaįui. nėvilasi balai 
ųsdrus vubo: žandai onu mai
nikės sitakautręs sipagėbina- 
davė ri ragei tam kyvo. nomita

Marijos Vaikai. Labai įdo
mi apysaka iš kaukaziečių gy
venimo. Tikrai gražūs pasis- 

lėm, pradėsite daugiau po gat- kaitvmas. vokiško leidimo
* X * 1 .n m .1. .i ' * 'ves bėgiot ir labiau čeverykus 

plėšt. Nuo to aš jūs nedrau
džiu, tik čia pakišiu jums kų 
geresnio. Dėmesio!

Kų veiksit, kai paleis jus iš 
mokyklos ? Kalbu apie atei
nančias atostogas. Jums ste
bėtina, kad aš apie tai užsime
nu, kuomet dar beveik trys 
mėnesiai škūlės. Štai, kas man 
užėjo ant seilės. Per vasarų 
jūs norėsite gauti gerų, įdomių 
knygų. Tam ir aš ateinu da
bar į pagelbų. Nesenai Lietu-

vertė P. Mikonytė. Kaina 18 c.

Varpelių Aidai. Eileraščia5 
vaikams. Kurie vaikučiai mėg
sta deklamuoti per susirinki
mus arba šventes, turėtų nusi
pirkti, nes eilėraščiai neilgi ir 
duodasi lengvai išmokti. Para
šė Jonas Kuzmickis Gailius. 
Kaina 9 c.

Kurmelio Gėlelė — Šventoji 
Teresė Kūdikėlio Jėzaus. Vaiz
dingas ir trumpas gyvenimas

voje išleista įdomių lietuvis-1 Teresės. Gražiais viršeliais, 
kų knygų, kurias galiu par- daug paveikslų iš Teresės gy-
traukti, jei tik norėsite. Aš 
visas tas knygas esu jau per
skaitęs, ir draugui Murphiui 
išvertęs. Jis sako, kad įdomes
nių knyęų nei anglų kalboj 
nerasit. Tų knygų sųrašų rasit 
kitoj vietoj.

veniino. Skaitosi kaip pasaka, 
nes padalinta mažais skyre
liais. Išvertė Jurgis Lapienis. 
Kaina 9 c.

Arabai suriekė duoneles į tris ši jauno įpsėjo vaso kelaivį.
tas nelakusė. tik nievu yskiu 
čiput ri žlukupo jį silkva. nė
vilasi gerpidansęs nomitų kau
še no veik uja vuba pre luvė: 
silkva tėjurc rūgės uitpes.

dalis ir trys keleiviai pietavo. 
Baigus valgyti, nepažįstama
sis, padėkojęs draugam, pa
dėjo aštuonis, lygios vertės, 
pinigėlius, kaipo atlyginimų. 
Pirmas pasiėmė penkis pini
gėlius, o antras tris. Po to to
liau keliavo. Tačiau tas, ku
ris buvo tiktai tris pinigėlius 
gavęs, pradėjo skustis saky
damas, jog turėjęs gauti pusę, 
t. y. keturis. Abu kone susimu- 
šo. Pagalios priėjo miestelį, 
kur surado teisėjų. Išklausęs 
dalykų ir gerai apgalvojęs

LINKSMŲJŲ DIENŲ GAL
VOSŪKIO IŠSPRENDI

MAS
(Žiūrėk No. Kovo 25 d.) 

(Atostogos.

Akrostiko išsprendimas - 
(Žiūrėk No. Kovo 25 d.)

1. Liūtas, 2. irklas, 3. erelis, 
teisėjas šitaip padarė: pirmų- 4. teisybė, 5. užimąs, 6. vaš- 
jam davė septynis, o antrų- kas, 7. aklas. Žodis — Lietuva 
jam vienų pinigėlį. x

Na, vaikučiai, ar teisėjas 
teisingai pasielgė? J. A. M. MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS

Tikiu, priimsit sveikų mano 
patarimų ir iš anksto užsisa- j tuvoje statyti dar knygai iiv 
kysit, kad vasarų galėtumėt! atspausdintai. Daug pasiseki- 
smagiai ir naudingai laikų mo turėjo veikalėlio vaidinto

jai. Jūs norėsite per Kalėdas 
vaidint, geresnio vaidinimo 
nerasite! Parašė Jonas Kuz
mickis. Kainų vėliau paskelb
sime.

Akrostikai
Paėmus pirmų raidę iš kiek

vieno gerai atspėto žodžio, 
gausite žodį reiškiantį žmogų,

Trijų vei-'kuris turi vaidžįos kariuome- 
ksinų kalėdinis vaidinimas vai- į ngje<
kams. Šie vaidinimai buvo Lie

praleist.
Z

Aš mielu noru šias knygas 
jums partrauksiu iš Lietuvos, 
tik duokit man žodį.

Pilypas iš kanapių.

1. Ne blogas.
2. Jėgos šaltinis.
3. Toks turi būti kareivis.
4. Ėjimas.
5. Žiemos vežimas.
6. Mechaniškas paukštis.
7. Medžių papuošalai.
8. Vežimų traukia.
9. Miegančio veikimas.

Nors New Yorko miestas 
yra didžiausias Amerikoje 
gyventojų skaičiumi, tačiau 
žemės plotu nėra didžiausias.
Kalifornijos miestas Los An
geles žemės plotu užima pir
mų vietų, nes apima 250,000 
akerių (aeres). New Yorko
miestas užima tik 191,000 a-j“M- D ” redakcijoje, Mariau

MYLIMA LIETUVAITE
Pirmų turi Berta, bet ne 

Matilda,

velėna — turf, sod. 
sprindis — span. 
rainas — striped, streaked. 
lokys — bear. 
aitvaras — hobgoblin. 
kumpis — ham. 
smiltis — sand. 
supynė — a swing. 
ledynas — iceberg. 
prietaringas — superstitiuos. 
ųsa — ear (of a eup or pi- 
teher).
drugelis — butterfly. 
plaštakė — moth. 
ruistas — sivamp, marsh. 
grumstas — elod, lump 
earth).
duslus — dūli, muffled. 
įžūlumas — rudeness. 
dauba — dcep dale, ravine.

(of

Žemės Angelo Juka. Vertė 
K. Čibiras, M. I. C. Graudus 
vieno vaikučio pasiaukojimas 
už tėvelius. Labai mėgsta šių 
knygų Lietuvos jaunimas. Se '
niai išpirko pirm* lai,!,. Ma-' Antr? turi Ma,ik,a- b,‘t ne

’ža knygelė, su paveikslu. Kai-1 f oro'^ja» 
na 9 c .j Trečių turi Dorotėja, bet ne

I Onutė,
(Šias knygeles galima gauti „ . . • . . „ ,° « Ketvirtų turi Onute, bet ne

Visi žinom, kad Amerikoje 
yra labai daug žmonių, pavar
dę “Smith”. Bet kiek jų iš 

'viso? Statistika paduoda 1,- 
300,900 skaičių. Taip pat ir 
Johnson pavardės yra 1,025,- 
000 žmonių.

kerių. Chicago miestas stovi 
trečioj vietoj su 124,000 ake
rių žemės ploto, kitaip sakant, 
yra beveik 20 mylių ilgio ir 12

Hills, Uinsdale, 111.

Anglijoje aklų vaikų prie
glaudoje irgi lošiama futbo-

mylių pločio. Tai biskį mies-'las. Bolė būna pripilta žirnių, 
tas! O koki tat milžinai yra kad aklieji girdėtų kur ji 
Los Angeles ir New York’as? krinta.

Marytė,
Penktų turi Marytė, bet ne 

Salomėja,
Šeštų turi Salomėja, bet ne 

Donutų.

Raidės visos duos jums var
dų garsios lietuvaitės.

KUR M SIŲSTI?
RaStus f'am skyriui reikia siųsti 

Mlrvan: Vincas Šaltos M. I. O. ., Ms- 
-tan Kilia. Uinsdale, III

Pinigus, taippat prnSant pakeisti 
UuntlnP.llnio klokj, reikia siusti tie
siog | ”Diau<o” spaustuvę, ndresuo- 
tant: l>raii|ras Pu b. Co., 2334 80-
<Mk>cy Ate. Vhlcago, Illinois,


