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.ia,'P danTA»sal ka™’ Pas pažįstamas vienuo-
iy»te." (M»w &, a les į mergaičių mokyklų.

Jone gyveno saulėtam pa- Mergaitės buvo prastuoliš-
jūryje, baltuose rūmuose. Jos kai aprengtos, beveik taippat
tėvelis ir močiutė turėjo daug kaip ir toji mergelė, kuri savo
pinigų. Pirkdavo dukrelei tėvui nešdavo sriubų. O Jonė
gražių drabužių, žaislelių ir buvo apsivilkusi muslino dra-
saldumynų, nors ji viso to j bužėliais su trumpomis ran-
ir neprašė, nes norėjo būti; kovėmis; jos rankutės baltos,
beturtė. Norėjo būti tokia ne- kaip pienas, o skrybėlaitė
turtinga, kaip ta mažoji mer- lengva, kaip pūkas. Tačiau
gaitė, kuri visuomet vidurdie- būtų norėjusi turėti juodų
nį pareidavo pro rūmus: ap priejuostę ir rūdas kojines,
siavusi storomis kojinėmis, kaip mokyklos mergaitės.
apsivilkusi pigios medžiagos ... T ., . v.,. . . . . Vienuolės Jonei parode mer-drabuzeliais ir apsimovusi pa- • .. o
dėvėta kepurėle. ™

muose Jone miega minkštoje 
Jonė sykį prišoko prie ro- lovelėje su užlaidomis, išsiu- 

žėmis apsodinto 'mūro ir pa- vinėtomis žvaigždutėmis. Mer- 
klausė tos vargšės mergaitės: gaičių lovelės buvo geležinės

— Kokie tavo namai t negražios. Be to, viena mer
— Juose tėra du kambariai, gaitė, kuri atsikėlė vėliau, nef
— O kų neši tame ųsotely- buvo liguista, pati klojo sa

je! , vo lovų: kambarinės čia ne
— Tetei sriubų. [buvo. 4

Kur jų valgys? Jonė ir panelė Julė grįž<
— Kieme, - esame betur- j , ,a^damoB įsjo

e . bažnyčių. Jone melsdamos
Norėjo Jonė, kad ir jos tė- galvojo, kad Viešpats Jėzus

velis valgytų kieme. Atneštų Dievo Motina ir Šv. Juozapai
jam pilnų ųsotį sriubos. Pabu- buvo beturčiai.
čiuotų jį sakydama: esame be- ♦ , , , ..i. Jone kaskart labiau lindoturčiai. Ir šitaip besvajodama , . l ivr-, . . , , , - v kad nesanti beturte ir kalbej<kone pravirko, kad ji nėra be- . x . ... . _ .turt_ apie tai/Viešpačiui Dievui.

1 *« Tų dienų, kai sukako JonePo valandėles pamatė tėve- . ..... .... .... . • . aštuonen metai, tėvelis ir molj ir močiutę glostančius pietų. ’
t • v k • čiūtė grižo iš ilgos kelionėsJojo raiti. Tėvelis buvo apsi- ® , ..... , , . . Pabučiavo mylimų dukrelę 1taisęs žaliais drabužiais, ku- . . , , * „ . , ..

j- -• u j J»i davė daug žaislelių,nuos visuomet dėvėjo vvkda- *
mu medžioti. Močifttt 'buvo 0 •'•>’* »«•«»”!>« priež « 
apo.avu.i požnimi. ir kasas Teliu‘- kllrie t.
suaimeigoai. Spitėj.. ant bliz- r(*'žka: .
gančio žirgo, kuris šuoliais — Myliu jus, ak... didžiai ju 
bėgdamas kilnojo jų. Juodu- myliu... Tačiau norėčiau.... 
kas, e vardu Tunisas, laukė jų verkia, o močiutė ir tt 
prieangyj. Panelė Julė savo velis klausia:” f • ' A" -k-
kambaryje žiūrėjo į juos pro — Kas tau yra, brangioj 
langų. Buvo girdėti papūgų Sakyk... Gausi visa, ko tikti 
šnekant. Suskambo ' varpelis, nori.
Atbėgo dvi kambarinė*. Iš vit- o Jonė dar žemfaa nuk 
tuvės dvelkė malonus kvapas, ]yff dve
prie prieangio žydėjo balta- kjBwt iS Pagulk
sis vikmedis.«, • .. • V tarė: ’ U'

Jonės tėvelis ir močiutė iš- — Norėčiau būti prastai aj 
vyko į tolimų kelionę ir pa- sitaisiusi ir pati kloti sav 
liko jų rūmuose su panele Ju- lovų.
le. Vienų kartų panelė Julė Jonei kalbant tai, Viešpat

Dievulis man lėmė mokyklų lankyti,.
Kad tapčiau šviesesnis tėvynei tarnauti. 
Man Dvasios Šventosios padėk išprašyti, 
Marija, kad ašen pajėgčiau protauti.

Kų globia Marija, tasai nepašlyja,
Tu mano viltie, o Marija!

Marija pažvelki į manųjų širdį,
Joje kad kilnieji jausmai įsidiegtų;
Kad taurūs siekimai, jaunystėj pakirdę, 
Man pagrindų tvirtų gyvenimui tiektų. 

Kų globia Marija, tasai nepašlyja, 
Tu mano viltie, o Marija!

Dviprasmis pasaulis į nuodėmę stumia, 
Jaunuolį vilioja magi nedrovė.
Marija, pagelbėk įgauti, taurumų,
Kad ydos išnyktų širdin įsibriovę.

Kų globia Marija, tasai nepašlyja. 
Tu mano viltie, o Marija!

Mieliausia Marija, Marija geroji, < 
Tikiu — neatstumsi maldaujančio vaiko 
Tu man kuo geriausių bičiulį atstoji,
Ir toji Tau meilė širdy tesilaiko.

Kų globia Marija, tasai nepašlyja, 
Tu mano viltie, o Marija.

Želvė sumanė permainyti 
savo gyvenimo vietų. Ji pap
rašė erelio, kad jis nuneštų 
jų į naujų jos namų, žadėda-! 
ma už tai gerų atlyginimų, f 

Erelis sutiko ir, pagriebęs žel- 
vę už lukšto, pakilo augštym

Bekeliaudami jie susitiko 
varnų, kuri ereliui tarė:

— želvė, tai gardus užkan-Į 
dis.

— Jos lukštas perdaug kie
tas, — atsakė erelis.

— ^Akmenys gali ir lukštų 
sutrūpinti — pagundė varna.

Erelis suprato varnos pa
tarimų, paleido iš nagų žel- 
vę ant aštrų akmenų ir abu 
paukščiai tu tėjo labai gar
džius pietus.

Niekados nekilk aug&tyn 
prieio sparnais. Mažkamp.

Na, vaikučiai, gaunate jūsų 
* ‘Draugo” 2 šių metų numerį. 
Ir kas savaitė gausite ar paš
tu, ar nuo seselių-mokytojų, 
ar prie bažnyčios. Nesvarbu 
kaip gausite, bet svarbu, kad 
visų, visų perskaitytumėt.

Gal kuris skaitytojų norės 
pasiskųsti nesuprantųs visų. 
Žodžių, todėl ir negalįs ištisai 
laikraštukų perskaityti. Skai
tau, girdi, tik trumpesnes ir 
lengvesnes pasakėles.

Kad nepriggitų teisintis ir. 
kad * visi būtumėt patenkinti, 
kiekviename numeryje bus 
kampelis žodžių reikšmei dės
tyti. •

Naudokitės ta proga. Jei 
turite žodžių, kurių reikšmes 
nežinote, nepasigailėkite laiš
kelio ir trijų centų pašto žen
kleliui.

Išmoksite naujų žodžių, ku
rių kiti jūsų draugai, gal, vi
siškai nežino.

Kitas dalykas. Kokius ras- 
tus jūs, vaikučiai, mėgstate 
skaityti, tokių ir atsiųskite jū
sų “Draugui” arba prašykite 
mūsų.

Jėzus nuo didelio kryžiaus ties 
inočiūtės lova Žiūrėjo į jų.

Šiandien Jonė jau nebegy
vena rūmuose, bet vienuoly
ne. Yra beturtė ir labai lai
minga. h \ J. T.
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^nį 1 Kunigas
? gerai Žinoma. Jis yra Dievo išganymo kelio, 

tarnas, Jėzaus Kristaus brolis esam liuosi nuo

£ * Kas yra kunigas — visiems mums Tiesos žodžius. Eidami 
mes visad 

pavojaus,
* ir Jo priętdis. Jis yra visų jeigu tik jis mūsų vadas. Jis

tėvas, Dievo paslapčių dalinto- mokė mus, kai buvome jau- 
; • jas, santaikininkas, žemės nais. Dabar, nors jo galva 

druska ir pasaulio šviesa. pražilus ir daugel žiemų snai- 
Montanos valstybėje, vienas IriU padabinta, ir jo veidas 

Cbeyenne indijonų vadas, var- nuo gyvenimo audrų suraukš- 
du Senas Vilkas, savo figuri- lėtas, vis mes jį pažįstame 
ni^je ir poetinėje kalboje šitaip ir vadiname savo dvasišku va- 
apibudina kunigo kilnumų. du. Jis yra kalnas, vedus mus 
r Mūsų, Cbeyenne, krašte yra prie Dievo. \

vienas augštas kalnas. Ji*
augštesnis už visus kitus apy
linkės kalnus. Visi Cheyeiv

Vertė:' Pranas Balčiūnas

PAVYZDINGA MERGAITĖ
Marytė yra jauna — dar

ne’ai pažįsta šį kalnų; net mū
sų tėvai jį pažinojo.

Kai buvome dar vaikai, bė- tik dvylikos metų. mergaitė.
ginėdavom visur, kur tik no Bet ji yra gera ir darbšti mer-
rėdavo™. Niekad nesi jautėm gaitė. Ji klauso savo tėvo ir
paklydę, jei tik matydavom tų 
kalnų, kurs, rodos, sakyte sa- 
kydavo, kur namai.

Paaugę, toli klaidžiodavom, 
ieškodami taurų ir laukinių 
briedžių. Mums nerūpėdavo,

motinoe. Ji eina į viešųjų mo

gu kuris jos broliukas ar se-

kykl, ir ten gerai mokinasi. kai ]uęs {eiklus mirgėjimas, spinduliai
Geriausiai ji mokinasi irjie- .jnrime Brazifljo, .............
tuvių kalbos mokyklėlėje. Jijmi5ko tropiskos naktie8 tam 
kasdien atsikelia anksčiau, ne

kur’nusivydavom bėgantį brie- j šutė. 'Atsikėlus, pirmiausiai, 
dį, nes, jei matėme tų kalnų, 
žinojom, jog jis yra tikrus
vadas, ir jog savo pareigų vi
sad išpildo.

Kai suaugome į vyrus, mes 
kariaudavome prieš Siovus, 
.Yarnonus ir baltuosius žmo
nes. Toli nusivydavome prie
šus. Nors kelias vingiuodavo 
kalnų viršūnėmis ir gilių slė-

bėga prie savo senos mamy
tės pažiūrėti, ar ji sveika. Jei 
kartais pasitaiko, kad jos ma
mytė nesveikuoja, Marytė.tuo
jau griebiasi namų ruošos ir, 
kol ateina laikas eiti į mokyk- 
'ų, daug kų atlieka: pagamini 
tėvui ir savo broliukams bei 
sesutėms pusryčius, apvalo 
namų. Niekad ji iš namų ne
išeina neatsisveikinus su savoliių padugnėmis, mūsų Širdys ,

dėl kelio baisumo nedrebėda-' brangia mamyte. _
jo, nes, kol galėdavom matyt ' Radus liuosų valandėlę, ba0- imtais stovi ant drėg- 
kalnų, jautėmės tikri, jog na- į Marytė jų naudingai sunau-, 34 ke,stog sknbe-
nw grįšime. Grįžtant namo iš • J> M nors skaito, rašo. laitės, apsuptus šviesiais spm-

tolimos kelionės ir išvydus tų Į Andai ji parašė labai gražių 
balnų, širdys iš džiaugsmo »u-jdaiųelę, kurių pasiuntė į lai- 
yirpėdavo, nes žinodavom, jog braščio redakcijų. Redakto-

rius jų už tai labai pagyrė, jos kai, kaip deimantai, paberti kdai nuvysta.narnai arti.
Žiemos metu, sniegas visų 

Sėmę baltu rūbu uždengdavo. 
Tada jokiu kitu būdu negalė- 

’davom atskirti mūsų vadų 
nuo kitų kalnų, kaip tik jo 
ųngštumu. Kartais debesys 
uždengdavo jo viršūnę. Iš de-

dainelę atspausdino ir prašė, i šviesu* elfų (pasakiškų mazy- 
kad ir daugiau rašytų. Mary je miško žmogiukų)... Dienų

tė pasižadėjo ir, kai tik turi 
linoso laiko, galvoja kų nors 
gražaus parašyti.

Žodžiu, Marytė yra tokia 
mergaitė, kokių mažai pasitai- 

besų lakstydavo liepsnų vily- ko. Todėl mokytojas ir visi,
čios, kurios išmušdavo kalno 
šone duobes. Perkūnas trenk
damas jį sukratydavo nuo vir
šaus iki apačios. Tačiau, au
drai praėjus, kalnas kaip sto
vėjo, taip stovi ir stovės am
žinai.

Tas kalnas — kunigas. Jo 
širdis tvirta, kaip uola. Jis 
niekad nesimaino. Jis skelbia

kurie tik jų pažįsta, gerbia. 
Motina, net ašarodama, vi
suomet sako:
'— Be savo brangios dukre

lės, Marytės, aš ir gyvent ne
galėčiau. I ,.*! *

Todėl mamytė jų labai myli. 
O Mary tė jaučiasi laiminga ir 
stengiasi būti dar geresnė
mergaitė.

Pirmadienis, Spalių 22, 1934
-iv. z.

Niekad Nesigailėsi
Jei gyvenimas tavo bus skaistus.
Jei visa darysi kuogeriausiai.
Jei apsižiūrėsi prieš veiksiant.
Jei neteisi pirma neišsiklausęs.
Jei būsi gailestingas pavargėliams.
Jei mintysi tiktai skaisčias mintis.
Jei ginsi savo principus.
Jei neklausysi visokių plepalų.
Jei būsi prielankus ypač priešams.
Jei klaidų padaręs atsiprašysi. _ , .
Jei veikiai išlaikysi padarytus pažadus.
Jei pamėgsi dorų raštų skaitymų. Černis Amelas

KVITUOJĄ KREMBLIAI
(Iš “gamtos stebuklų”). Į ugnys, kaip tropikuose. Bet, 

visai kaip užburtoje pasakoje, 
jos slepiasi kurmio olelėje, po 
žeme, supuvusiuose lapuose, 
po žieve pūvančių miške ka-

Ar atsimenate, kaip “vaikas 
nykštukas” atėjo į svečius pas 
kurmį ir šis nušvietė savo 
tamsių gyvenimų vietų šmotu-

mienų. Žinoma, nrūsij platu-ku melsvai mjrgėjusios pūvė- 
nėlėsl Žavėtinu aidu iš tolimos in^ i ų) ugnjs^ ^
vaikystės pasaulio atgyja sie- vos pastebimos kibirkštėlės,

bailios, kaip vaiduoklis, švie
sos, liet jų kilmė ta pati, kaip

,, .. ir tropikuose. Kaip čia, taipsoje. Galima pamanyti, jog . .
. .... , , s „ ir ten, tyliame spindėjime sle-dailimnkas buvo sužavėtas, ... .v ..

. , ... y . v. piasi viena iš gamtos diatvaizdavęs virtines svT.ečian- ]v. . __ ____________
čių lempučių, iškabinėti] gam- džiausių paslapčių. Žmonės 

tiek tiktai pakėlė jos uždan-tos nešykščios rankos tamsių. ,
v . • i> x i bet paslaptis dar toli gra-medzių žalumoje. Bet moksliš- . *. v. ... , . . ? ' zu neaiški mums. Mes žinome,ki davimai patvirtina pasa-i, , , ..... , ,,, , . A. i kad krembliai ir bakterijos,kos poezijų ir sako tų pat}

tiktai kitais žodžiais.
Auksiniai žalios kibirkštė-

tiesioginiai kaltininkai nakti
nio švitėjimo miške, randa sa
vo fosforiškų šviesų kvėpavi-

lės laisvai skrieja ore, o apa- nie, tame vienodžiausiame ir 
čioje, tarpe pūvančių šaknų i lėčiausiame degimo vykime, 
švelnia be liepsnos degančia į kuris gaivina ir šildo žmo
šviesa mirga krembliai (grv-

dėjimo kraščiukais, o augptai 
šakose, pasislėpę' lapienoje, 
kibirkščiuoja kiti spindį taš-

gaus krūtinę. Smalsus mokslo 
genijus nustatė tų dalykų be 
jokių abejonių. Įrodyta, kad 
augalai kvėpavimo vykimu pa
daro netiktai buriančių šviesų, 
bet ir šilnmų; kartais šilumos 
prisirenka taip daug, kad žie-

Bet Į klausimų, kokiu būdu 
kvėpavimas gimdo šviesų, ir 
kokia vidujinė prasmė tiek
iškilmingai gęstančios kibirk- • •
Stelės — gamta tyli.

Arėjas Vitkauskas.

tie deimantai — negražūs 
kremblių gumulėliai, labiau 
kaip kuklios spalvos.
- Bet Kvituojančių vabzdžių, 
ir kremblių pasaulis džiugina
netiktai mūsų akį; jis verčia •----------------------
taippat dirbti mūsų protų. Nauja katalikų katedra Li-.
Kas gerai pažįsta gimtų f?aTn_! verpool, Anglijoje, bus antra
*♦’ U. žino, k«l gyvulių ir nu- p,,^. <M.
galų švitėjimas visai nėra1 . .

. .. , džiausią vra Hv. Petro Bnzi-vienų tropiškų šabų pirmeny
like Romoje.) Bus 672 pėdųbe. Švitučiai iš vabalų veis-

lės plesdena ir pas mus vasa-i >W<N pėdų pločio ir tus 
ros naktimis; o šiltame garuo-! vietos 10,000 žmonių atsisėsti, 
jančiame pavasario miške li-i Vadinsis “Kristaus Kara-

B. ba kiekvienų naktį tokios pat liaus” katedra.



tas bernas ir dar, rodos, kvai- 
las bernas.

— Ne, — sako karalius ber
nui, — karalaitės tau taip 
lengvai neduosią. Suvalgyk 
per dieną tris jaučius — gau-

Su Oro Laivu
(P ataka} 1

Vienas valdovas paskelbė: 
“Noriu laivo, kurs oru skris
iu- Kas tokį laivą hm pado
vanos,, gaus karalaite ir pusę 
karalystės.” Datig žmonių su
skato ieškoti tokio laivo. Išėjo 
laivo ieškoti ir vienas kvailas 
bernas. Vienoje vietoje ber
nas atsisėdo ant akmens ir 
valgo. Kur buvęs prieina toks 
senelis su lazda rankoje ir 
sako:

— Ir aš noriu valgyti. Gal 
duotum kokią plutelę, geras 
vyreli T

— Prašau, seneli, — atsakė 
bernas. — Turiu pusę kepa
lėlio duonos ir butelį’ vandens 
— užteks abiem. ' • * I " - v

Ir bernas pavaišino senelį 
duona ir vandeniu. Pavalgęs 
senelis atsistojo ir tarė ber-

> Besotis stuktelėjo bernui į 
' šoną. sakydamas pusbalsiu:

“Sakyk suvalgysiu”. Ir ber- 
t nas atsakė karaliui:

.— Suvalgysiu.
" Ligi saulė pradėjo svirti į

' vakarus, besotis, jau buvo sus- 
’ pėjęs suvalgyti visus tris 
’ jaučius, ir tarnai pranešė ka

raliui:
— Svečias duotus jaučius 

jau suvalgė.
Nuėjo karalius pas berną

1 ir sako:► I
— Atnešk man per dvyli

ka valandą gaivinamojo van
dens iš pasaulio galo — gau
si karalaitę.

Greitakojis stuktelėjo be r- 
1 *t j nui j šoną sakydamas pusbal

siu: “Sakyk atnešiu”. Ir ber
nas atsakė karaliui:

— Atnešiu.
Greitakojis žengė vieną žing

snį ir nužengė į pasaulio galą.
Bet ten buvo labai gražu. Ošė 

. amžinai žalijmškaų bangavo 
upės melsvu, gaivinančiu van
deniu, pievos kvepėjo malo
niais įvairiu gėlią kvapsniais.. 
Greitakojis atsisėdo pievoje 
truputį pailsėti ir prigulė. Pri
gulė saldžiai užmigo. Miega, 
.valandos taip ir eina viena 
paskui kitą. Praėjo devynios 
valandos — greitakojis tebe
miega, negrįžta. Bernas ėmė 
nerimauti. Didžiaausis tarė 
jam: “Paklausysiu, ką daro 
greitakojis”, Priėjo ausį prie 
žemės. “Greitakojis miega”,
— sako tlklšiaatlpis. Tada 
žmogus, kurs turėjo didžiąją 
vilyčią, ištempė lanką ir iš
šovė j miegantį greitak6jį. Vi- 
lyčia pataikė. Greitakojis nu
bado. Buvo jau dešimta va
landa. Tuojau jis pasisėmė 
gaivinančio vandens, žengė 
žingsni atgal ir laiku sugrįžo.

Karalius, gavęs gaivinan
čio vandens, nepatenkintas ta
rė bernui:

— lkahar tu eisi į pirtį išsi
maudyti prieš vestuves.

Karalius įsakė t amatais taip 
prikūrenti pirtį, kad įleistas 
svečias, paleidus garą, negy
vai suftustų. Bernas nuėjo į 
pirtį su visais savo kelionės 
draugais. Karaliaus tarnai už-1 kyklos.

— Dėkui tau, gerasis vyre- j<ra: 
Ii, maloniai pasivalgian. Nie- 
kuo negaliu tau atsilyginti, -v- 
kaip tik šita lazda'. Imk ją 
sau. O ~te» matai, aną, toli 
toli mėlynuojantį mišką Eik į ” 
ji. .Rasi jacif„storą, sausą.pu
šį. Šita lazda stuktetsi į ją, .1
o iš jos išeis laivas, kurio ieš- J 
kai. Tuo laivu galėsi skrieti .

11 xpas valdovą. Bet jeigu pake
liui kas prašytą pavėžyti, tai 
neatsakvk — pavėžyk.

Bernas priėmė iš senelio laz-
dą. Senelis nuėjo savais ke- tau
liais, o bernas — j mišką. Miš- (-ųaū
ke bernas rado .storą sausą Į nMi
pušį ir sutuktelėjo lazda. Iš į
pušies išėjo laivas. Bernas įsė-
do į jį ir važiuoja oru. Taip
gerai važiuoja — kaip paukš- 
v , j . emaeiu skrenda. antEina žmogus su dideliu mai
šu duonos ant pečių. ~

— Žmogau, kam tiek daug 
duonos neši? — paklausė ber
nas iš laivo. J110*

— Esu besotis ir galiu la- reiv 
bai daug suvalgyti, — atsakė Pa^ 
žmogus. — Matau, gerai va- aPsl 
žiuoji. Priimk ir mane sykiu zmo 
važiuoti. žiuo

— Gerai, sėskis, — priėmė — 
bernas besotį į savo laivą. berr

Žiūri — eina kitas žmogus, laivi 
Su šiaudų kūliu ant pečių. V

—i Žmogau, kam tuos šian- žino 
dus neši, — paklausė bernas kari 
iš laivo. £ liūs

— Jei esti karšta, nubruku tikri 
vieną šiaudą ir šito kūlio ir lekij

Meri Būt Ken- 
- tčtoju

* w
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nors lengviau tinkama forma 
“ribose” taip vadinama “d- 
ribose,” kurį pagamina iš 
mielių, kainuoja $14,000 sva-

pamatys jau spinduliukų, 
žadins, gal, taip pat vaikiu

Jurgiukas, trylikos metų 
berniukas, po kvotimų parbė

gęs iš mokyklos namo puolė 
prie motutės, apsikabino ją 
ir dideliu džiaugsmu auSuko:

—- Mamyte, aš baigiau mo
kyklų! Štai,, žiūrėk, pažymėji
mas. Po vasaros atostogų 
stosiu į gitanaijų.

Motina dirstelėjo į sūnų, pa
lingavo galvų ir liūdnu balsu 
tarė:

— Mano vaikeli, aš neturiu 
tiek lėšų, kad galėčiau tave 
leisti į augštesnį mokslų. Pats 
matai, jog sunkus našlės gy
venimas: dažnai ir duonos 
kųsnio pritrūksta, o kų kalbėt 
apie gimnazijų. Geriau, vaike
li, imkis darbo ir padėk man 
duonų pelnyt.

Jurgiukas labai nuliūdo, 
bet nenusiminė. Kiek patylė
jęs tarė:

— Gerai, mamyte, aš eisiu 
į krautuvę mokytis dirbti, bet 
ir mokslo neapleisiu, — vaka
rais mokysiuos.

-— Vakarais mokykis, kiek 
tik nori, bet būk ir man pa- 
ramėlis, — atsakė motina.

Kitų dienų Jurgiukas jau 
dirbo kaimyno krautuvėje. 
Dienomis dirbo, o vakarais 
mokinosi. .

Po- keturių metų, kada Jur
giukas buvo septyniolikos me
tų, jau.mokėjo gerai prekiauti 
ir buvo išlaikęs kvotimus gim
nazijoje. «

Ilgainiui Jurgiukas tapo iš
mintingas berniukas ir geras 
prekybininkas. Gera 5 buvo ir 
motinai pas savo sūnų gyven
ti \ Mažkam.

Pro langinių plyšį, 
spinduliukas kyši, 
slysta, ant aslos 
vaiko iš Ievutės 
žiūri ji akutės, 
klauso jo kalbos... 
Vaike, tu miegojai:.# 
“O kur tu skrajojai, 
“Čia kai nebuvai f 
“Spinduliukas gali 
aplankyti šalį, 
kokia tik žinai,”

žmonės jau kiti.
Arijas yitk

000,000 buvo sunkiai sužeisti.
Visos išlaidos siekia $500,- 

000,000,000. Šios sumos užtek
tų kiekvienai šeimai Ameriko
je, Kanadoje, Australijoje, 
Anglijoje, Belgijoje ir Pran
cūzijoje nupirkti penkis ake
lius žemės su namu $2,500 
vertės ir rakandų už $1,250.

Už likusius pinigus būtų 
dar galima pastatyti ligoninę, 
universitetų, mokyklų ir ap
mokėti algas mokytojų, slau
gių, gydytojų ir profesorių, 
kiekvienai grupei susidedant 
iš 20,000 gyventojų!

Didžiausias paukštis pasau
lyje yra strutis (ostrich). Ma
žiausias — kalibris (hum- 
ming bird), kuris randasi 
Costa Ries, Central inėj Ame
rikoje.

Kol miegojo vaikas, 
ilgai buvo laikas, 
buvo čia naktis — 
spinduliukas skraidė, 
po pasaulį žaidė, 
kol čia vėl nušvis.

Ir jis pats sugrįžęs 
buvo pasiryžęs 
būti dienų čia —
mato jį ir vaikas,* •
keltis, reiškia, laikas 
kužda jam slapčia.

Kamuolio to žemės 
buvo čia aptemęs 
vienas šonas: mes — 
kol visi miegojo, 
spinduliai skrajojo 
po šalis svečias.

pateisinimus — excuse 
patenkintas -r satisfied 
suknelė — dress 
kiškis — hare \ 
svogūnas — onion 
kailiniai — fur eloak 
virškinti — (to) digest 
meškerė — fishing rod 
kanapės — hemp 
santaikininkas —•' mediator 
tauras — buffalo 
briedis — eik 
vingiuoti — to wind, tum 
vilyčių — arrow 
audra — storos , 
snaigė — snowflake 
dirstelėti — to glance 
prekiauti — to trade 
želvė — turtle s • —
erelis — eaglet
lukštas — sbell
kuždėti — to whiaper
skrajoti — to fly
nugrimsti — to fall down
slaugė — nurse
uncija — ounce ‘
mielės — yeast
ąsotis — piteher
medžioti — to hunt
pušnis — fishersman’s boot
kasa — braid of hair
prieangis — lobby
papūga —' parrot
kambarinė — chamber maid
pūkas — feather
liguistas — siekly
niurnėti — murranr

Mount St. Mary’s kolegija, 
Emmitsburg, Maryland, yra 
žinoma kaip “vyskupų lopše
lis”. Pernai šventė 125 metų 
sukaktį. Per tų laikų ne ma
žiau kaip 40 vyskupų ir pir
masis Amerikos kar&molas, 

Jonas McCloskey joje buvo 
išauklėti.

Ir Amerikoj buvęs, 
Azijoj kiek užkliuvęs 
grįžo vėl pas mus — 
čia išeis, vis vienų, 
nemažiau kaip dienų, 
vakaras kol bus. Vienų uncijų reto cukraus, 

kuris vadinasi “1-ribose”, pa
gamino* Dr. W. C. Austin, che
mijos profesorius Loyola uni
versitete, medicinos skyriuje. 
Sis cukrus yra labai brangus,

Kai pas mus nugrims sau- 
i.- lute
Ir paliks visai siaurutė 
juosta dar šviesi,

r- Ar iš dangaus atėjo! 
klausia Jonelis.

— Taip, sūneli.

— Nenuostabu, kad iš 
išvarė!

Po ilgų aiškinimų pailsęs 
mokytojas pagalios paklau
sia:

— Mikai, koks skirtumas 
tarp karaliaus ir prezidento!

— Nugi toks skir
tumas, mokytojau. Karalius 
yra savo tėvo sūnus, bet. pre
zidentas ne.

Trejetas Vaikų
Trejetas vaikų kartų eida

mi į mokyklų taip kalbėjo:
— Daug mokysiuos, — ta

rė Juozukas. — Jei mokyto- 
tojas mane pagirs, tėvelis ža
dėjo pinigų duoti.

— fr aS gerai mokysiuos,

— tarė Onytė. — Už gerų mo
kymusi motutė žadėjo man 
naujų suknelę nupirkti.

— O aš neturiu nei motutės, 
nei tėvelio, — sako Jonukas.
— Niekas man jokios dovanos 
nėra žadėjęs. Bet ir aš, kiek 
galėdamas, mokysiuos. Aš no
riu mokytis ir vėliau savo se
selėms, kurios dėl manęs var
gsta, gyvenime padėti. . M. K.

Mažas vaikas: — Tėte, aš 
mačiau žmogų, koris dirba ar, 
klius.

Tite: — Iš tikrųjų!

Mažas vaikas: - Taip. žmo
gus yra kalvis. Kaip aš jį ma
liau, jis beveik baigė dfcryti 
vienų arklį. Baigė prikalti ui-

(Gazolino pardavėjas: — 
Kurio gazolino norite, panele.

Panr.lt iofrrir: — Duokite 
man gazolino iš tos mėlyno* 
pumpos, kad atitiktų mano 
automobilio spalvai. Seimininkė: — Man toji žu~ 

vis visai negraži.

Krautuvininkas: — O, jei 
tamsta nori grožio, tai pirk 
dagilėlį.

Raitus Mam skyriui relkte siusti 
adresu: Vincą* Saka* M. I. <X, Ma
riau HIIIA. HkMdalc. Dl.

PtnliriR. tatppat praftant pakeisti 
sluntlnCjlmo ktek|, reiklia siųsti tie
sio* | ''Draugo'* spaustuve. adresuo
jant: Draugai Pub. Co., 2ftSI Ko. 
Oafcley Are. Chlrago, IIHnol,.

Jonelis žiūrėjo į savo kų 
tik nžgimusį brolelį, kuris 
gulėjo lovelėje verkdamas.
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