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Mažųjų Priedas
Garbė Bvetlmomto kalbomis kalbėti. 
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Pirmas Negras Kunigas
Devynioliktam šimtmety j, 

kai negrų vergija dar nebuvo 
visiškai panaikinta, 16 metų 
amžiaus negras pabėgo nuo 
savo pono. Atvykęs į Quincy,

Visi į “Mažųjų Armiją”!
Brangūs vaikučiai! Jeigu Katalikai Meksikoje, Rusi- 

jūsų mieste nėra sukurtos joje ir kituos pasaulio kraš-
Mažųjų Armijos” kuopelės,• tuos šaukias jūsų pagalbos.

Nuolatos melskimės už juos;

nės. Ir Viešpats suteikė jam 
tą dovaną, pašaukdamas neg-
rūką savo tarnybon. i nenuliūs lute I Tie, kurie nori

Jonas rolton as, baigęs au- prisid5ti jr prikIausyti prie
kštesnę mokyklą, išsiųstas į “Armijos”, lai atsiunčia savo 

vardus, pavardes. Mes su 
džiaugsmu įrašysime jas į 

Mažųjų Armijos” knygą.

III., apdriskęs, išalkęs žiopso- Į seminariją Romon. Pagalios, 
jo prieš didelę bažnyčią. Kie- atėjo ilgai laukiamoji diena, 
bonas pamatęs jį prisiartino. Laikraščių skelbimai, jog neg- 
Jonas Tolton’as, taip jis va-, ras bus įšventintas į kunigas, | Nereikalaujame 
dinosi, tuojau paklausė, ar sukėlė dėmesio visam krašte, 
negalėtų gauti darbo už mais-į Ilga procesija kun. Jonas Tol
tų. 'Geras kunigas priėmė, pa- ton’as buvo įlydėtas į Quincy,

nuo jusi) pi
nigų, nei sunkaus darbo. Tik 
prašome karštų maldų.

jie mūsų broliai, seserys. 
Taigi, atskiros mergaitės

ir bernaičiai, trokštantieji ka
talikams padėti per “Mažųjų 
Armiją”, prašomi prisiųsti 
pavardes sekančiu adresu.: J. 
Kuprevičius, Marian Hills Se- 
minary, Hinsdale, III.

valgydino, o paskui davė dar
bo. Vakare negras paklausė:

— Ar leisi tamsta man per
nakvoti malkų sandelyje!

III., kur atlaikė pirmas iškil
mingas šv. Mišias. Linksmas 
klebonas, kuris Joną privedė 
prie altoriaus, pasakė įspūdin-

Paukšteliai
Sakoma, kada Jėzus buvo 

mažas, augo draug su Judu.
Jėzus nuo pat! jaunų diene-- Ne, tai netinkama vieta, i» “Pic buvusį ver-

Klebonas davė negrui šiltą »' Gal™e įsivaizduoti, koks 
užsiklosimą bei minkštą šieni- j ,uv" ji ziaugsmas.
ką. Negras stebėjosi šio žmo-Į Ne8ro*s ltunigas sėkmingai ..
gaus gailestingumu. Nuo to|d,rbo Clka«°s aPy>“kaJa ves- dėl to žmones jo nemylėjo 
laiko negras pasiliko su geru' da"'a8 sav» ‘«utieėius į tikrą 

įvairius dėjimą. Jls bnvo Plrlnas

“Skriskite paukšteliai!” Tuoj 
visi paukšteliai pakilo ir nu
skrido. Judas iš piktumo1 pra<- 
dėjo sau plaukus rauti. Nu©
tos dienos matome visokių 

hy buvo labai geros širdies, spa|vlJ skraidan.
o Judas priešingai, — buvo 
kietaširdis ir labai kerštingas,

Jungtinių Valstybių negras 
kunigas.

ŠV. PIONUS KANKINYS

Netoli jų gyveno puodžius. 
Jis visada turėdavo atliekamo 
molio. Jėzus nueidavo pas jį 
‘ir parsinešdavo molio. Puod-

čius padangėmis.

Simonas Kiimctis, Šv. Petro 
ir Povilo mok. mokinys, 

Homestead, Pa.

VAKARINĖ GIESMĖ
žius mielai jam duodavo, nes •, ,.J : Pasimelsk, brangus vaikuti,
Jėzų labai mylėjo, o Judai. Weraliaj
neduodavo, nes jo nekentė. Bet I . „ .. ’ . . T ir, pasaukęs angelei),
Jėzus mielasirdingas: ir Ju- .. ,, ,į CIK SAĖlloflrllS lUlCgllIlO 3
dui duodavo molio. Abu su-'

klebonu dirbdamas 
darbelius klebonijoje ir prie 
seserų mokyklos. Jis nesijau
tė kaip vergas, nes kunigas 
elgėsi su juo kaip tikras tė
vas.

Vieną dieną klebonas pa- Kuomet pagonys vedė Šv 
klausė negro, ar nenorėtų jis pioniM ! kankinimo vietą, jie 
lankyti mokyklą. Į nustebo matydami džiaugsmo

— O, tėveli, — atsakė neg- išraišką šventojo veide ir įėjus. Jėzaus nulipdyti paukš-į 
ras, — tamsta tyčiojies iš ma-į kaip noriai jisai, ėjo pasitikt ^įai atrodydavo lig gyvi ir j 
flęs. Aš tik paprastas negru- mirtį. į žmonės labai jais stebėdavosi.;
kas. Už užlaikymą turiu dirb- —Kas teikia tau kiek džiau- (jį jujo buvo negražūs: tai

sėsdavo ir lipdydavo paukš Miega paukščiai, mano1 mie
las,

Tyliai ant šakelių, 
šypsos žvaigždės, leidžias

aitgels,
prašo klaupi ant kelių.gsmo? — paklausė jo budeliai. Sparnaį kreivi, tai galvutė ne-

— Tr kodėl tu taip linksmas' gįiaįko, tai kojos iškrypusios. į Jau sustojo prie lovelės, 
eini pasitikt mirtį ? | visi sakydavo, kad to netikė- • sparnelius nuleido, —

— Jūs klystate, atsakė i jįo į,. paukšteliai negražūs. Ju- pasimelsk, Dievulis naktį 
kinos ir dieną iš dienos žen- j kankinys; — aš nemirsiu, aš <jas ug tai pyko ant Jėzaus poilsio mums leido
gė pirmyn. Prabėgo keletasleinu pradSt' nau» ir keršijo. Paukšteliams bai-

kuris niekad nebaigsis. -giant džiūti ant saulutės, Ju-
i das vis atbėgdavo ir sumin-

ti.
Kunigas nejuokavo. Jonas 

įstojo į pradžios mokyklą. 
Kantrus berniukas gerai mo-

mėnesių. Jonas, tinkamai pri- 
siruošęs, priėmė šv. Krikštą.

./o nas Kuzmičkis-G alinst
C* v. A”)

Nuo to laiko jo pamaldumas .'‘e"’> k“' Sv’. I.™n idžiodavo juos. Jėzus už tai
buvo pavyzdys kitiems. C,SkUa *> Jia »« in,davo Jūs daug girdėjote apie tai, 

kaip Lietuva neteko laisvės ir
Staigus gyvenimo pasikeiti- vienas žmogus ir išpažindamas 11 ”u ” pateko po geležine Rusijos

inas buvo negrui lyg sapnas, sunkias nuodėmes neparodė lydavo paukštelius. caro valdžia. Bet ar žinotu
.Jis jautėsi begalo patenkin- jokio gailesčio. Šventasis pra-‘ Vieną kartą Jėzus nulipdė kuriais metais tas įvyko ir 
tas. Bet tai neviskas. Dievas dėjo verkti ir tol verkė, kol tokių gražių paukštelių, kad kiek laiko ta nelaiminga pada
ruose jam didesnių džiaugsmų. nesidėjėlis baigė išpažintį. Po‘visi negalėjo atsižiūrėti. Pas- tis tęsėsi. Šis dalykas labai

Kartą klebonas paklausė išpažinties jis paklausė šven- kui paėmę dažų ir nudažė lengva laikyti atminty. Lieto- 
negro, ar jis norėtų tapti ku- fojo, kodėl taip verkė. juos įvairiomis spalvomis. Iš va laisvės neteko 1795 m. To-
nigu. ! — Mano vaikeli, — sakė šv- pykščio Judas pradėjo visas kia padėtis tęsėsi per 123 me

žinčių, priėjo prie klausyklos. molio ir su Judu iš naujo lip-

tus, kol vas. 16 d., 1918 m., pa
siskelbė esanti laisva. Matutį

— Tapti kunigu T Aš žinau, Pranciškus, — aš verkiau dėl- drebėti. Kai Judas l»ėgo juos
jog nėra jokios galimybės to, kad tu neverkei. Tu papil- mindžioti, .Jėzus, pamatęs, tai
negrukui tapti kunigu, — at- dęs tiek nuodėmių neparodei pakėlė rankutes į dangų ir Į jog labai lengvas dalykas. RoL
sakė nustebintas Jonas. jokio gailesčio. Ipradėjo šaukti: “Dieve, gel- kia atsimint tik pirmas tria

Kunigas patarė bernaičiui Žmogui to užteko. Jis susi- bėk mano paukštelius!” O at
melst! Dievą ypatingos malo- graudino ir ilgai atgailojo. Į sisukęs į paukštelius tarė:

skaitlines: vienas, du, trys — 
3 23 metai.
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išdykėlis
. Jonukas.,buvo gabus berniu
kas, bet blogai mokėsi, nes bu- 
.vo išdykėlis. (Grįždamas iš 
mokyklos, ar pasivaikščiojęs, 
visuomet grįždavo išsipurvi
nęs, sudraskytais drabužiais, 
ar susižeidęs. Pakėleje jis vi
suomet užkabindavo kitus vai
kus. Jei nenuveikdavo, tai 
plūsdavo.

Jonukas didžiuodavosi, kad 
jis už kitus drąsesnis ir stip
resnis. Būdavo, eina su drau
gais keliu. Prieina balą. Brau 
gai balą aplenkia, o jis tiesiai. 
Prieš griovį, per kurį yra 
lieptelis, pats pirmas užeina 
ant lieptelio ir išdykauja ne
galvodamas, kad gali įkristi. 
.0 jei nėra lieptelio, tai upelį 
bando peršokti. Jei nepavyks
ta, žinoma, įkrinta į vandenį, 
arba į purvyną. Maža jis tu
rėjo sau lygių draugų. Dau
gelis jį padauža vadindavo.

/Vieną dieną Jonelis įlipo į 
vyšnią, laikydamas rankoj 
pintinėlę. Lipo į pačią medžio 
viršūnę? kad pasiektų labiau
sia nusirpusias vyšnias.

— Joneli, nelipk aukštai, 
' nes iškrisi, — šuktelėjo jam

daržininkas.
• — Nebijok! Aš žinau, ką

darau, — atsakė Jonelis.
Vos spėjo ištarti tuos žod

žius, šaka lūžo ir Jonelis nu
krito žemėn.

Atbėgo daržininkas, pakė
lė Jonelį nuo žemės ir nunešė 
tėvams. Parvežė gydytoją, kuris apžiūrėjęs rado koją lū-A 
Busią dviejose vietose^

Praėjo keturiasdešimt die
nų, o Jonelio koja vis dar ne
buvo stipri. Ir jis pats nusil
pnėjo.

Pasveikęs Jonelis jau nebu
vo toks išdykėlis.

V. Plaušinaitytė.

Sesutės Daina
Rožę, nitą ir leliją

■Prie krūtinės tesegsiu,
(Tai Švenčiausiąjai Marijai 
Jr Jėzuliui patiksiu.

.Bijūnėlį ar gvazdiką 
.Te brolelis nusiskins;
Vyno širdžiai jie patiko, 
„Tegu ją jie-ir dabins. .

Vytė Nemunėlis.1

Tie kurie laiką gerai sunau 
duja, niekad neturi liuoso lai
ko.

Iš WS£N8EI0 
. W

Brangus Tėve!
Kūdikėlis Jėzus davė man 

viską, gal ir greitą mirtį. Ku
nigėlis klebonas jau įkūrė eu- 
charistininkų skyrių ir be to 
pranešė, kad ir Elenytė Didįjį 
Ketvirtadienį jau galės eiti 
prie Šv. Komunijos. Dabar 
pasilieka tik tėtis. Prašiau jį, 
kad kartu su manim melstų iš 
Viešpaties tos malonės. Ma
nęs klausydamas, atkalbėjo 
rožančių ir “Atmink o Šven
čiausioji Pana Marija...” Gal 
jau manęs čia nebus, kai jis 
atsivers, bet danguje tikrai jį 
matysiu. Pavedu savo auką 
gerąjam Jėaui. Be abejo, šis 
mano laiškas jau tikrai pas
kutinis. Užmigti jau nebega
liu. Kosulys kankina dieną — 
naktį. Ligi pasimatymo dan
guje! Tavo Petrukas”.

(Štai graudus vieno vaiku
čio pasiaukojimas už tėvelius. 
Pilna knygutė tokių gražių 
laiškelių vaiko savo draugui 
kunigui.)

VAKARINĖ MALDĄ
Vieną vakarą motina dvie

jų mergaičių buvo išvažiavus, 
kuomet jau buvo laikas joms 
eit gult. Tat jos galėjo daryt, 
ką norėjo.

— Aš šį vakarą nekalbėsiu 
poterėlių, — tarė Lilytė.

— Kodėl, Lilyt! — paklau
sė Amy, akutes išvertus iš 
baimės.

— Aš nepaisau; aš nekal- 
Ibėsiu. Tiek to.

Ji įsirito į lovelę, o Amy 
' atsiklaupė ir sukalbėjo pote
rėlį. Paskui užgesinus žiburį 
įlipo į lovą ir atsigulė. Ilgai 
buvo tyku; tik, štai, Lilytė 
pradėjo nerimastauti, pagal
vę papurtė ir supykus tarė:

— Kažin kas yra pagalvei?
Iš Ainys lovelės pusės pa

sigirdo saldus balselis:
— Gal dėl to, kad joje nė

ra poterėlio.
Lilytė išlipo iš lovos, atsi

klaupė ir sukalbėjo poterėlį. 
Po to abi mergaitės greit už
migo. Sm.

į Egipte renkant vaikui var
dą tėvai uždega tris žvakes. 
Kiekviena žvakė turi vardą. 
Kuri paskučiausia sudega, 
tuo vardu būna kūdikis.

StftndtftBliai
Patekėjusi saulelė pasiuntė 

ant žemelės savo auksuotus 
spindulėlius. Pirmasis spindu
lėlis krito ant miegančio ja
vuose vėversėlio. Pabudo pau
kštelis, išplėtė sparnelius ir 
nulėkė aukštyn giedodamas.

Antrasis spindulėlis pažadi
no voverėlę, miegančią medy
je. Voverėlė pašoko, auseles 
pastatė ir nubėgo šokinėdama.

Treciasis spindulėlis krito 
stačiai į avilį. Vienu kartu 
sujudo visos bitės, suzirzgė. 
Bitelės išlėkė iš avilio ir sutū
pusios ant žiedų rinko saldų, 
saldų medutį.

Ketvirtasis spindulėlis krito 
į lovelę ant miegančio vaike
lio. Švietė jam stačiai į aku
tes. Vaikelis šoko iš lovelės, 
apsidairė, nusiprausė ir atsi
klaupė kalbėti poterėlių.

Žemaitė.

TYRUOLIS IR JAUNUOLISI
Prieš daug metų, viename 

miške gyveno tyruolis. Jis bu
vo labai dievotas ir stengėsi 
pasiekti aukščiausj tobulybės 
laipsnį. Pasninkaudamas ir 
dirbdamas jis krovė turtus 
dangiškame ižde.

Kartą jam atėjo į galvą 
mintis: Štai, aš taip pasnin
kauju, bet koks bus man už 
tai atlyginimas? Su kuo aš 
galiu susilyginti tobulybės lai
psnyje? Po tokių minčių jis 
pats nusigando, nes pamanė, 
kad Dievas gali už tai ant jo 
supykti.

Tą vakarą per sapną, jam 
pasirodė angelas, kuris liepė 
sekti jį. Tyruolis atsikėlė ii 

|Sekė angelą, kuris nuvedė jį 
prie namo mieste ir liepė lau- 

į*kti kol kas nors išeis.
— Tas, kuris pirmas rytą 

išeis, bus tau lygus Dievo ma- 
Įlonėse, — tarė angelas. Ty
ruolis atsisėdęs laukė.

I Už valandėlės tyruolis žiū- 
’ ri, kad išeina švilpdamas jau
nuolis. Pamatęs jį tyruolis 

'pradėjo dejuoti. Aš jau už
rūstinau Dievą, kad mane ly
gina su tuo bernaičiu. Taip 
manydamas pasikėlė ir pradė
jo eiti atgal į mišką atgailos 
daryti. Jam begrįžtant, vėl pa
sirodė angelas ir tarė:

1 — Tu, tyruoli, nenuliūsk,
eik atgal ir sužinok nuo jau 
nuolio, ką jis yra gero pada
ręs

PATRIKOATSIVER- 
TĖUS -

Štai graži pasakaitė apie 
pirmąjį Šv. Patriko atsivertė
li-

Šventasis keliavo per Mun- 
ster. Viename, karalių dvare 
jį priėmė didikai ir žmonės. 
Jam bekrikštijant jauną kara
laitį Aengus, sūnų Munster’o 
karaliaus, šventasis, pasirė
męs savo vyskupiška lazda,

1 prispaudė karalaičio kojos 
pirštą.

; Aengus kantriai kentė skau 
smą. Kuomet šv. Patrikas 
baigė apeigas, pamatęs krau
ją, einantį iš karalaičio kojos 
piršto, išsigandęs paklausė:

— Kodėl nesakei man, ka
da buvau lazda prispaudęs ta
vo kojos pirštą!?.

Karalaitis atsakė, kad tuo 
metu buvo svarbios apeigos 
ir, nenorėdamas jų pertrauk
ti, pakentėjo už tikėjimą.

Dešimts Klau
simų

1. Kuri yra Lietuvos did
žiausia upė?

2. Kur yra Cairo miestas?
3. Kaip vadinasi sušalęs 

vanduo ?
4. Kurią valstybę valdė Na

poleonas?
I 5. Ar mūsų saulė yra žvaig- 
i ždė, ar planeta ?

6. Kuriame pasaulio mieste 
i yra daugiausia dietuvių? 
i 7. Kur randasi mirusioji, 
jūra?

8. Kurie žmojiės yra tikri 
amerikonai? '.

\ 9. Su kuria valstybe kariavo
Amerika 1898 m?

| JO. Kada Lietuva pasiskel- 
, bė nepriklausoma valstybe?

i Tyruolis grįžo į miestą ir, 
susiieškojęs bernaitį, pradėjo 
klausinėti) ką jis Vra gero pa
daręs. Jaunuolis iš karto ne
galėjo pasakyti, bet pagalvo
jęs atsimi|#6- vieną gerą darbą.

— |Aš įšpėjau kitą bernaitį, 
kuris noffųo piktą daryti, ir 
sulaikiau jį nuo to darbo.

! Išgirdęs tai tyruolis viską 
suprato ir grįžo į mišką at
gailos daryti. Grįždamas jis 
galvojo: tas vaikas už tai ly
gus man, kad jis ne tik sav 
sielą saugoja, bet ir kitų sau
goja nuo nuodtoiės purvo.

SitirTak
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ŽIRNIŲ BARŠKYNĖ i LD.IMĖ BYPOMUAI
Sveiki, drūti, mano gerieji Kunigaikštienė Birutė buvo 

vaikučiai! j Žemaičių kunigaikščio Vid-
Šiandien mano akys labai mauto duktė. Jauna būdama 

mieguistos. Tačiau, atsiminęs/ pasišventė į vaidilutes ir tar- 
jog jūs laukiah* daugiau pa-įnavo šventajai Gabijai, kū- 
sakojimų apie Lietuvos did- rendama amžinę, ugnį. Bet pa- 
vyrius kunigaikščius, greit iš- mylęs jų kunigaikštis Kęstu- 
lipau iš savo žirnių maišo ir, tis pagrobė iš šventovės sau 
nuplovęs savo akis šaltu van- už žmonų. Kunigaikštienė Bi- 
deniu, stoju j darbų. į rutė buvo žmonių užtarėja ir

Pereitų kartų nupasakojau motina- daugelis kreipdavosi 
jums apie įdomų Traidienio i su prašymais, ir ji daž
nius} ant užšalusios jūros su i lia* padėdavusi.
kryžiuočiais. Dabar varomės Kunigaikštienę liaudis la- 
toliau. bfti mylėjo ir ilgus amžius

Traidięnis mirė 1382 me- ska"lbėj° Bira‘«s garbei s“-! 
tai, ir uuo to laiko praėjo k"r,,,s daiaos ■
vienuolika metų iki vėl Lie- 1>octas Valiūnas, pasiklausęs 
tuva susitvarkė. Tada į sostų liaudics žodžif- BukQr5 «***-1 
užžengė Vytenis, Liūtavero sl«> VIsielus B,rutSs
sūnus, kuris valdė Lietuva dain»’ Daina sako’ kad kani- 
iki 1316 mėty. Per 23 metus Šatienė Birutė buvusi gra-
savo valdymo laikotarpio, Vy- žl> ProtlnSa » kakh- 
leuis turėjo kariauti ar tai su kunigaikštis Kęstutis imt 
kryžiuočiais, kurie Prūsijoj.niari'i kražto, Palangos mie,; 
gvveno, ar su kardininkais, einančių piie miško is
kurie Livonijoj (t. y. kur da- kart0 Pamylęs. Knnigaikštie- 
I,artinė Latvijos šalis) gyveno, 1,5 nenešiojusi brangių ir puo- 
ar su lenkais. Tie kryžiuočiai Sni’J drabaž«l, bet dėvėjusi 
ir kardininkai buvo vienuoliu lietuvaičių daibo drabužius ii 
onlenai, kurių tikslas buvo PuoS5si Baltiios jflros «inta- 
;inti katalikiškus kraštus nuo 1U-
pagonių užpuolimų. Tais lai-; Daugeli jos gerų ypatybių 
kais lietuviai dar ir bebuvo paveldėjo jos sūnus didysis 
pagoniai, t<xlėl ordenai juos Lietuvos kunigaikštis Vytau- 
be galo vargino. Tačiau, po tas.
kiek laiko tie ordenai pagedo Birrftė yra visoms lietu- 
ir vien ieškojo žemių bei turtų vėlus pavyzdys, iš jos reikia 
sau užgrobti. Del to popiežius pasimokyti gerbti visa kas sa- 
ant jų uždėjo dvasiškų baus- j va, kas lietuviška nes yra 
uię 1399 metais. j gražu, kad mokama vertinti

Kovodamas su šiais orde- ™vo J*“ ir sav0 kraito Pa
pročius. Elena Kazalaitė, 
Šv. Juozapo parap. mokyklos, 

Šcranton, Pa., mokinė.

nais .VyiSi’is kartais laimėda
vo mūšius, liet kartais ir pra
laimėdavo. Štai. papasakosiu
apie didžiausį jo laimėjimų. . .. „.... . , .. .. . damas iš Klaipėdos, kur vo-Kadangi kardininkai vargino........... , , «T, . . ... kiemai buvo pastatę naujų pi-ir Rygos miesto arkivyskupų, 2 ,
. . . . v_ . , h, ūmai pasimirė. Žinomų butai tasai prasėsi lietuvių pa- , , , . . .

. . . ,.i vo sakoma, kad jodamas aud-
gelbos. v vtems, surinkęs di- ... .
. . , . * , . ros metu per miškų buvo per-

ilelę bei stiprių kariuomenę, , . .. .. ...... . , , kūno užmuštas; kiti sako, jogtrauke j Livoniją, kad gel-1 , .. ... _
. .. . , . .. . .. _ i palydovai jj nugalabino. Palietų arkivyskupų. Netoli Ry-J .. . , x. • .

. m ., eiau tikroji priežastis jo mir-
gos miesto, prie Toreidos u- . . . ..

. ...... • . . ... tis aiškiai nežinoma.l>es Vytenio kareiviai sutiko
kardininkus ir su jais su- Vėl lendu į savo žirnių mai- 
sirėmė. Iškilo didelis mūšis, šų, todėl sudiev iki kitos sa- 
Vienu laiku kardininkai spau- vaitės! Ezerėnų žirnis.
<lė lietuvius, o paskui lietuviai -------
smarkiai daužė ordeno karei- Didžiausias pasauly -univer- 
vins. Tačiau po ilgos bei var- si tetas yra‘Coluinbia universi- 
uingos kovos, lietuviai, nu- tetas, New Yorke su 34,800 stu- 
kertę kardininkų vadovų Bru- dentų. Antras didumu Calcu- 
nų. 22 mitrių ir 1500 karei-įtta, mieste, Indijoj, su 34,100 
vių, laimėjo mūšį ir išgelbėjo studentų. Europoje didžiau- 
Rygcii. miestų. sias universitetas Paryžiaus

1316 inetais, Vytenis grjž- su 22,100 studentų.

Sveiki draugučiai! Ar lau
kėte manęs! Alau visuomet 
malonu praleist bent kelias 
minutėles jūsų draugijoj. Pa
lenkite tat galveles, pastaty
kite auseles, o aš jutus paple
pėsiu.

Po smagių švenčių, sunku 
prisiverst prie darbo. Praėjo 
Velyki} šventė, su ja išgaravo 
ir Bobutės vaizdelis ir margu
čių margumas. Dabar teks 
laukt Kalėdų, nes kitos šven
tės mums netaip malonios.

Vienas mano draugas (pats 
razumniausias) uždavė man 
šitokį galvosūkį. ( įAš jį išri- 
šau per dešimts miliutų, kiek 
jums ims laiko išrišti?)

Karalius norėjo išrinkt gu
driausi žmogų savo karalys
tėj ir pakelti jį į premierus. 
Pašaukė tris gudriausius ir 
sako jiems:

— Aš užrišiu jums akis ir 
kiekvieno kaktoje pažymėsiu 
raudonų arba mėlynų ženklų. 
Kai akis atrisiu, jei pamaty
site raudonus ženklus, pakelki
te po dešinę rankų. Po to, 
kiekvienas sužinojęs kokios 
spalvos ženklų turi ant savo 
kaktos, nuleiskit rankų. Pir
mas, kuris tai padarys, bus 
premieras.

Užrišo karalius jiems akis,

ištepė tris radonus ratelius, 
atrišo akis ir pamatė, kad trys 
rankos pakilo, bet p. Z. greit 
rankų nuleido. Kaip p. Z. ži
nojo, kad ant jo kaktos raudo
nas ratelis?

Aha, galvosūkis nelengva®. 
Beeinu, laužysit galvas ban
dydami jį išspręst Murphis 
jau kelinta diena vaikšto no
ko res galvų ir negali išrišti. 
Aš tačiau, nebūsiu jums, kyt- 
ručiai, kankintojas. Pasaky
siu. (Tiktai, žiūrėkite, kad ki
tiems nepasakytumėt. Bėję už
duokite jį ir savo mokytojai.), 
Štai atsakymas:

Jei mėlynas ratelis būtų 
išteptas ant p. Z. kaktos, ta
da abu: X. ir Y. būtų žinoję, 
kad jų kaktose rateliai raudo
ni ir būtų rankas nuleidę. Bet 
kadangi jie rankų nenuleido, 
Z. žinojo, kad jo ratelis rau
donas.

Ot, ir viskas.
Iki kito pasiplepėjimo.

P. iš K,

Banginis (\vhale) yra gyvu
lys, o ne žuvis. Jisai labai 
lengvai gali iššokt 25 pėdas išl 
vandens. Tigras gali iššokt 12 
pėdų į augštį. Šuo 10 pėdų ii 
arklys 7 ar 8 pėdas. Žiogas 
(grasshopper) gali iššokt 200 
sykių aukščiau, negu kad jis 
ilgas.

TH1NGS THAT NEVER HAPPEN
Copyright,



KAIP ATRASTA ANGLIS
Yra toks padavimas apie 

anglies atradimą Amerikoje.
Kartą vienas Mohok indijo

nas išėjo į mišką medžioti. 
Praėjo pusė dienos, o jis nie
ko nelaimėjo. Galop, priėjęs 

j prie mažo ežerėlio pamatė ant 
vandens laukinių žąsų. Tykiai 
prislinko prie krašto, kad 
lengviau galėtų žąsį nušauti. 
Pasiėmęs iš dėklo vilyčių ir 
pritaikė prie savo lanko. Pri
klaupęs ant vieno kelio, ge
rai nutaikė ir, ištempęs lanką, 
paleido į žąsį, kuri vilyčios 
perverta krito negyva. 

Ištraukęs iš vandens žąsį in-

DRAUGAS
Gudrus Asilas

Vienas Ispanijos kaimietis 
per daugelį metų veždavo pie
ną į Madridą nuolatiniams 
pirkėjams. Kas rytas jis, pa»- 
sikinkęs asiliuką, su pilnutė
liais indais pieno apvažiuoda
vo savo pirkėjus.

Sykį kaimietis susirgo. Ne
buvo kam pieno parduoti. Kai 
miečio žmona nutarė išleisti 
vieną asiliuką. Prie indų pri
dėjo raštelį, kuriame prašė 
pirkėjų atsimeruoti kiek rei
kia pieno ir indą grąžinti.

Už kiek laiko asiliukas grį
žo tuščiais indais. Per tris

Rytų Pasaka
Susirgo vienas karalius.

Dvaro gydytojai atsisakė pa
gydyti.

Atsitiko, kad vienas išmin
kius atvyko į dvarą ir prašės 
leisti pasimatyti su karalium.
Nuvedus pas karalių, jis daug 
ką papasakojo ir visokiais bū
dais bandė palinksminti. Pa
galios išminčius tarė.

— Karalius tik tada pasvei
ksi, kada bent vieną naktį mie 
gosi laimingojo žmogaus mar
škiniuose. ,

Visoj karalijoj sunku buvo 
rasti laimingą žmogų. Vie
niems trūko šio, kitiems to.
Nieks nebuvot laimingas. Ka
reiviai buvo pasiųsti per visą
žemę, skersai ir išilgai, ieškoti ge8ytį,’ūįifpaėmė čia pat ra- «aliina skambinti virvutės ar

Pirmad., Baland.' 29 d., 1935

Kodėl Dramb
lys Bijo Pelės

Sakoma, kad mergaitės vi
suomet pelių bijo. Ar žino
jot, kad ir dramblys, kuris 
sveria kelis tonus, dar labiau 
bijo pelės, negu bailiausia 
mergaitė? Juokinga, tačiau 
tiesa. Kodėl tasai milžinas gy
vulys bijo tokio mažo sutvėri
mėlio ?

Krašte, iš kurio drambliai 
paeina, yra labai mažas gy
vulėlis, panašus į pelę, vadi
namas Chacanas. Kuomet 
dramblys ėda, jis lipa dram-

nai įdrėskia. Įdrėskimas už
nuodiją kraują ir juo labiau 
dramblys purtosi norėdamas 
numest gyvuliuką, tuo jis sti
priau laikosi ir laikosi tol, kol

dienas jis taip pardavinėjo i liui ant nugaros ir net krūvi-
dijonas susikūrė ugnį, išsike- Pien*- Madrido namų varpe- 
pė ir suvalgė. Norėdamas už- ',liai. taiP kad juos

laimingo žmogaus. Niekur to
kio nerado. Grįždamas į dva
rą vienas kareivis pastebėjo 
gulintį po medžiu elgetą. Jis 
jo užklausė:

— Ar tu esi laimingas?
— Taip aš esu laimingas, —

atsakė elgeta.
Visi susirinko apie jį pa

žiūrėti, ar j:s nieko nenori, ar

dęs juodų akmenėlių ir užmetė drato patraukimu. Kaimietis 
vėliau sužinojo, kad gudrus

vis nusiskundė neturįs kuomi
pečio kūrenti, nes pritrūkęs 

jam nieko netrūksta. Elgeta Indijonas atnešė ir jan,
nieko nenorėjos nieko jam ne-1 kr|-vi( .bj akmeny ir 
trūko.

Patenkinti kareiviai

saują ant ugnies. Už kelių 
minutų sugrįžęs pamatė, kad . 
akmenėliai dega.

Taip tas indijonas rado ak-! patraukdavo varpelį ir išSauk- 
menų, kurie dega. j davo Seimininkę, kad pasiautų

Vėliau jis nuėjo pas teita- Pien0- A' A'
odį kalvį peilio pataisyti. Kai-!

Galinga Kara
lija

Viena didelė karalija buvo
_! kaip su jais galima ugrų ku-! padalinta į dvi dalis. Vieną 

. x • x-j x • e^e renti. Nuo to laiko ir prasi- dalį valdė keturi tvirti vyrai,
2, U? ^enaS idčj0 anglas kasimas. Įo kita dalis buvo valdoma tik

davo marškinius. Elgeta m»i- i . ,, .
Mitas Jodka.1 ,ai T,en° valdovo’ kans uzjuofeė ir tarė:

— Aš neturiu nei marškl
nių. Juozas D-skas

jo asilas, sustojęs prie kiek- dramblys krinta negyvas, 
vieno pirkėjo namo, snukiu ‘ Dabar jlung ai§kUj kodėl 

dramblys bėga, kai pamato 
mažą, nepavojingą pelytę.

kiekvieną tų keturių būro 
stipresnis. Gyvendami taiko
je penki valdovai daug gerą 
sau nei savo karalijai padarė. 

Bet sykį vienos dalies fee-

Trys Broliai
Gyveno trys broliai. Du'bu

vo kvaili, trečias be proto. Vi- . ’ į Jį4 . , ~i ..... . , , . tun valdovai pradėjo pavy
si jie labai mėgo šaudyti pau- .... .. ,, .

" v v - ,. deri penktam valdovui. Esą,kštelius, žvėrėlius. Ežero pa 
kraščiu bevaikščiodami pama
tė jie plaukiant tris antis. Dvi

Pasisekimo
Laiptai

100% — Aš padariau. 
90% — Aš padarysiu. 
80% — Aš galiu.

MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
prietaras — superstition. 
makaule — pate, top of head. 
uosis — ash tree. 
ingis — idler, sluggard. 
akacija — locust tree. 
eržilas — stallion. 
įdėmiai — attentively. 
pagalvė — pillow. 
gilė — acom.
vėliava — flag.
ministrantas — altar boy. 
kamža — surplice. 
vyšnia — clierry tree, cherry. 
daržininkas — gardener.

70% — Aš manau, kad ga-■buv0 bal,os’ ° tTaS.ia k"P 
'sniegas. Vienas brolis norėjo

60% - AS gal pamėginsiu, ižauti’ kita8,tara:
50% — Turbūt turėčiau

jis vienas valdo tiek pat že
mės, kiek ir mes visi keturi: 
nužudykim jj, o tada mūsų 
žemė dvigubai padidės.

Taip ir padarė. Tačiau sy

Kinijoj mergaitės neturi 
vardų, bet berniukams vardus 

i duoda motinos. Kai berniukas
suauga į 20 metų vyruką, te

kiu prasidėjo ir jų vargai, 'vas tada duoda vardą.
— Šaukim visi trys svkiu, . . ». . . ,v • • Vargo, truso, tačiau nieko la-

tai nusausim visas.daryti
40% — Kas tai yra? Taip ir padarė. Iššovė. Du

20% — Aš nežinau. 
10% — Aš negaliu. 
0% — Aš nedarysiu

bai gero negalėjo nuveikti, Lietuvos upės yra sekan-
_______nes tai, ką jiems penktasis čios: Nemunas, Neris, Šešupė,

30% - O kad aš galėėian. I"“kliadf’ 0 treJSiM ™I«“»ik«. vaWova8 savo pagalba buvo Merkys, Nevėžis, Dubysa, Ven- 
Antys atsidūrė kitoje ežero davęa> nepajėgė išpildyti. To- ta, Minija, Jūra ir Šventoji. 
PuseJ- dėl įr turėjo vargti visą savo Neris taipogi vadinama ir Vi-

Dabar galvoja visi trys bro- gyvenimą. Ii ja.. Didžiausia ir ilgiausia vi
liai, kaip prieiti prie ančių. Na, ar galite įspėti, kas bu- sų yra Nemunas, kuris savo

vingiuotu keliu perbėga 576 
mylias. Neris sukinėdamosi 

J/. bėga 435 mylias.

Muzikos pasauly yra dvi or- Eidami ežero pakraščiu užėjo ’vo tie penki valdovai ? 
ginatės lietuviškos operos. Tai tris laivelius. Du buvo kiauri, Penki rankos pirštai.
“Birutė”, kurią parašė Mikas o trečias be dugno. Rmė bro- J. J.
Petrauskas, ir “Gražina”, liai plaukti: kvailieji kiaurai- —------------
parašyta Jurgio Karanavi- siais, o beprotis be dugno lai- Lietuviai. Amerikoje vra ap-
čiaus. Žymiausias Lietuvos veliu. Du broliai nuskendo, o aigyvenę 300 įvairiose koloni-
dainininkas yra Kipras Pe- trečias ežero dugnan nugar- jose. Katalikiškų parapijų yrn 4dr«»u:U vinau! .*m»
trauskas, kuris taip pat skai- hiėjo. Juozas Graiuli* 120, o mokyklas turi 45 para- pakeiti
tomas kaipo vienas žymiau- IVorcestcr, Mas s., šv. Kaži- pijos, kuriose mokinasi virš Jo»
šių pasauly tenorų. inicro mok. 6-to skyr. dešimt tūkstančių mokinių. !„

KUR U SIŲSTI?
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