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čios pasistatytasis paminklas

Naujų Metų Rozoliudja
Petrukas buvo labai išdy- ' 6. Stengsiuos būti geru lie

kos vaikas. Jis visur ir visuo-1 tuviu;

Kalėdų Išvakarėse
Saulutė nenoromis smeigė Tuomet priėjo pirklys pii

met blogai elgėsi. Jis erzino 
savo broliukus ir sesutes. Jis 
neklausė savo tėvo ir motinos.
Už tai ji visi peikė. Tėvas ir 
motina Petruką dažnai net 
mušdavo. Visi jį negeru vai
ku vadino.

Todėl laukdamas šių metų, pildysiu, 
jis štai kokius pažadus pada
ro:

1. Visuomet būsiu geras 
vaikas;

2. Visur gražiai ir gerai 
elgsiuos;

3. Gražiai sugyvensiu su 
savo broliukais ir sesutėmis;

4. Klausysiu savo tėvo ir 
motinos;

5. Mokysiuos kogeriausiai;

7. Mokysiuos lietuviškai 
skaityti ir rašyti;

8. Stengsiuos mylėti 
žmones, lietuvius;

9. Kai užaugsiu — dėl lie
tuvių dirbsiu;

10. Savo prižadus šventai

savo tinginius šviesos spindu
lius pro tamsius sniego debe
sis. Vėjelis ūžė, sukosi pro 

savo kampus. Kas tik pakliuvo, 
tuojau parvirto, apsisuko. 
Žmonės grūdosi gatvėse, vi
sokio ilgio dėžutes nešdami, 
krautuvės ,nuo ankstaus ryto 
iki vėliaus vakaro, buvo pil-

Tokių išdykėlių, kaip Pet- 
trūkas, yra nemaža. Būtų ge
ra, kad ir jie šiuos metelius 
sutikdami tokius pažadus pa
darytų ir juos pildytų. Tuo
met jie išaugtų gerais žmo
nėmis; tokiais žmonėmis, ko
kius jų tėvai ir visi lietuviai 
širdingai mylėtų.

Pabandykite.

1 nos žmonių; vieni kitiems 
Kalėdoms dovanas pirko.

Viename dideliame mieste 
gyveno labai turtingas pirk
lys. Jisai įsigijo turto labai 
nepaprastai. Iš mažens daug 
daug bado ir skurdo kentėjo. 
Būdamas dar jaunas, turėjo

tarnautojo ir tarė:
— Kam neteisingai kaltini

vaikų! Juk aš su juo susidū
ręs tų stiklinę sudaužiau!

Susigėdinęs tarnautojas 
greit atsakė:

— Tai tamsta turėsi užmo 
keti!

Nusišypsojęs pirklys 
— Gerai, aš užmokėsiu, 

tu pirmiausia pasiimk, 1 
tavo ir išeik! Daugiau 
čia nedirbsi, ši mano kra 

’vė ir aš pikčiurnų darbiniu 
nelaikau.

Paskui, ęriėjęs prie vai 
pirklys paklausė:’

užmo

tari
iu, b|

apleisti mokyki,, nes, tėvai! - Kaip senai tu čionai 
'mirus, nebuvo kam duonos už-b* *

Trys Žvaigždutės
— Kalėdos! Atostogos! ■ miršti pernykščių metų mo-

Kaip puiku! — sušuko Alek
siukas.

Sukrovė knygas ant lenty
nos ir, nerim&8taudamas, lau
kė atvažiuojant tėvo. Atsisė
do prie staliuko, prie kurio
ruošdavo sunkias pamokas ir/kada nepamirš.

tutės linkėjimų. Vis neramu. 
Jo širdį slegia baisiosios 
mirties siaubas. Pernai taip f

dirbti. Suradęs darbelį, kad 
ir su maža alga, rūpinosi sa
vo mamytei padėti šeimos už
laikyme. Kas savaitę jisai 
parsinešdavo uždarbį ir ati-
duodavo mamytei sakydamas:

re:
— Štai, mamyte, duodu

Apsišluostęs ašaras, v£ 
atsakė:

— Jau penkti metai. 
Pirkliui šitoks rroole 

atsakymas patiko. Išt 
rankų vaikui. paspaudi ii

— Šitame Kalėdų laik« 
ka man garbė apdovanoti.' 
šiol tu esi tarnautoju ir 
algų trisdešimts doleriu 
anksto išmoku. Pasimofc 
šio atsitikimo visados 
pasirengusiu dovanoti

Artinantis Kalėdoms, pir- kaltes.

linksma buvo, o Šiandien toįkiek “dirbau, bet kitais me-
mirtis jo motin, iŠ- tais "““O bus didesnė.

Ištvermingai, teisingai dir
bdamas, per keletu metų jis 
praturtėjo ir ilgainiui įgijo 
keletu krautuvių.

nėra
plėšė. Bet jos pamokymų nie-

panėręs veidų delnuose, giliai 
susikaupė.

Jo vaizduotėj šmėkštelėjo

Tikėjimas! Kokia graži, ne
gęstanti amžinybėje žvaigž
dutė. Kaip nejučiomis jį ap-

pernykščių meti) Kūčių vaka- šviečia silpno žmogaus ūka- 
ras. To brangaus vakaro įvy-Įnotų protų. Tikėjimas ne vienį

klys prisiminė savo jaunųjų 
dienų Kalėdas, panorėjo ir ki-

kis verčia jį susimąstyti. Ne- 'stiprina valių, bet dar žadina‘items paskleisti tų linksmybės
gali užmiršti žilagalvės motu 
tės giliai širdyje įsmigusių 
linkėjimų:

dvasių. Įėjęs į savo krautuvę,trokšti kilniausių, aukštesnių 
gerybių. Tai prieplauka ra- 

(mybės abejojimuose, uostas i
Tikėjimas, skaisti viltis vargų, silpnųjų ir bejėgių, f ^u0 8U8*dūrimo, dėžė išspru-. 

ir meilė — tai trys žvaigždu- Į stiprybės’ deimantas. ko *8 vaiko rankų ir joje bu-
tės kurios tave, sūneli, pada
rys laimingu.

Ir ašaros suvilgė raudonus, 
skaisčios jaunystės jo skruos
tus.

Vos spėjo sužibėti žvaigž
dutės padangėje, atsisėdo A- 
leksukas už šienu apkloto ir 
balta staltiese uždengto sta
lo. Suskambėjo šventos kalė
dinės angelų giesmės. Visur 
taip linksma; visi sveikinasi 
viens su kitu; linksma nuo
taika ir džiaugsmas viešpa
tauja visų širdyse.

Bet .Aleksiukas negali už-

netyčia susidūrė su junikai- 
čiu, kuri s nešė didelę dėžę. 

imo, c
rankų ir joje

vusis didelis stiklinis indas
Į suteikėjo. Staiga pribėgęs 

kaip j»8 klupo prie tvartelio, j krautuvės patarnautojas ėmė 
kur Kūdikis vystyklais »“vy»-(vaik, kratyti ir.4npy.
tylus, ties menkute, neturtin-lkęg tamS į knmpą. 
ga lūšnele. Aleksiukas, kartu
su atbėgusiais piemenėliais, 
nulenkia galvų prieš Tikėji-

Nepasijunta .Aleksiukas,

(Tęsinys ant 2 pusi.)

damas;
— Negreit pamatysi savo 

algų, kol neatlyginsi nuostolį
Vaikas pradėjo ašaroti.

Parėjęs namo vaikas j 

gyrė mamytei, kad jai 
ne paprastas krautuvė 
kas, bet tarnautojas ir,] 
vęs naujų algų, tarė:

— Dabar, mamyt, sij 
kime ir padėkokime 
liui Jėzui už tų dovi 
bar bus valgio ir Šiltų J 
žiu. Savo vargšei 
galėsiu pasamdyti 
'Gal jos kojyte ligi kil 
išgys.

Ir abudu su mot 
klaupė, nuoširdžiai 
Jėzui dėkojo už 
Kalėdų dovanų.

£e<

Sveiki, vaikučiai, sulaukę Naujų Metų! 
jums augti ir stiprčti.

Dieve duok

Redaktorius

New York’e yraj 

žydų, negu Jeruzalę 
tame kokiame mi< 
lyj. Vėliausios si

/> duoda 1,643,012



asis Kūdikis
Legenda kuogražiausiai ap- 
šo Kristaus ankstyvesnį gy- 
snimą. Kelionė į Egiptu bu-
► labai šiurpulinga, bet bu-
> pamarginta daugeliu gra
li įvykių.' Visada buvo bai- 
6, kad Erodo kareiviai nesu- 
mtų. Buvo pavojų, kad ke
rne nenuvargintų' švautų ke- 
ivių. ŠV. Juozapas ėjo šalę 
iiluko, kuris lėtai -nešė Ka
ntiškų Kūdikį ir .Šv. Motinų, 
isa Šventa Šeima gerokai 
ivargo po ilgos keboues iš

tiejaus. Prieš įeisiant į 
t r o miestų, 'keleiviai suma- 
pasilsėti. Nors kelionės ga- 
buvo ,matyt, bet toliau eit

pajėgė.
Lašai tetunkami pinigų, .jie 
>jo paprasčiausios vietos, 
to pakraštyj buvo daug 
slių pusiau Įleistų j smė- 

lę vienų tokių namelių, 
^prašėsi nakvynės, šeimi-a •

nenorėjo įsileisti, bet 
iii pinigėliai, kuriuos 

►Juozapas žadėjo už na- 
privertė šeimininkų į- 
keleivius. Kai jie įėjo

'ūdikėlio Jėzaus Palaima
Itė buvo vargšė našlai- 
iou tėveliai buvo senai 

Mehnvo kam jų globoti, 
irydavo josios tėveliai.

BU pikta teta, kuri la- 
- nekentė. Lėliutė gi jų 

f nes visados prisiminė 
operiokininią: “Dukre- 

gferę tiems, kurie ta-

rrtųautė, kad ši >s 
l.nebuš tokios links

ni seniau būdavo, 
ji žinojo, kad links- 

padaro tik Kū-

va karas. Lėliutė
Hevuliųi už dva-

Miėleft, nors Šiaip 
Alių visai neturėjo. 
Uit teta jai pasakė, 
h šįmet jos neap- 

li-tė nuliūdo, tn- 
vilties. Iš aku- 

įįįįtftrtlė ir užmigo, 
žodžiai buvo: 
ar tikrai ma
li O, malonėk

iš Šį Vakarą, nes 
lybė ir laimė. 
Ita valanda.

į vidų, voras gražiai nupinė 
tinklą ant namelio angos.

Po Ilgos, dulkėtos kelionės, 
Šv. Motina matė reikalo savo 
Kūdikėlį išmaudyti. Vanduo 
Rytuose gan brangus. Kai 
Marija Jėzų išmaudė, šeimi
ninko pati savo kūdikį liguis
tą į tą patį vandenį paguldė. 
Kaip nustebo vargšė egiptie
tė. Jos kūdikis tapo sveikas 
Tėvai nežinojo ko griebtis iŠ 
džiaugsmo! Tuojau išgirdo 
lauke kalbančius Erodo karei
vius:

— Čionai žiūrėkime! Gal 
jčidnai rasime, ale kas gali gy- 
įventi šitame paprastame na- 
! molyje? Vorai voratinklius pi- 
i na, reiškia niekas čia negyve
na. Eikime toliau pildyti 

į kvailo Erodo įsakymus. Pa- 
! siutęs tas Erodas, kad tokius 
įsakymus duoda.

Koks buvo tij dviejų šeimy
nėlių džiaugsmas! Šventos 
šeimynos džiaugsmas, kad 

-kareiviai praėjo neradę jų, o 
anos šeimos džiaugsmas, kad 
vaikas stebuklingai pasveiko. 

P. P. Cinikas, M. 1. C.

Vargšė miegojo, bet ant vei
delio vis žibėjo ašarų perlai.

Ir Kūdikėlis neapleido jos. 
Angelų lydimas atėjo Jis mer- į 
gaitę aplankyt. įArtgelams už
giedojus, Lėliutė pabudo. Ma
to ji Vaikelį Jėzų laikant ran
kelėse rožių vainiką.
.— Lėliutė, atėjau pralinks

minti tavo Kalėdas, kurios 
tęsis per amžins. Meldei, kad 
tavęs neapleisčiau, štai ir a- 
tėjau, kadangi- buvai tokia 
kantri. Kaipo dovanėlę, sutei
kiu tau šitų rožių vainikų ir 
vešiuosi tave į dangų.

Uždėjęs vainikų jai ant gal
vos, paėmė r.ž rankutes ir 
vėl angelų lydami pasikėlė į 
dangų.

Bęabėjo, yfa daug panašių 
vaikelių, kurie neturi tėvelių, 
neturtingi, ir kitų skriaudžia
mi. Kad Kalėdos jų ir ne- 
linksmios iš priežasties stokos 
žemiškų dovanėlių, tačiau jie 
gali, kaip Lėliutė, pasikviesti 
Kūdikėlį pas save į širdeles ir 
tupmi turėti už vis. brangiau
sių dovanėlę.

Vincas Gražulis, M. I. C.
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MISIJOMS PADĖKIT
Daugel yr’ pagonių 
Misijų šalyse;
Eina ten krikščionių 
Su Dievu širdyse.

Tai Dievo kunigai 
Ir geros sesutės,
Bet sunkūs jų darbai; 
Neieško ten garbės.

Ieškoja jie sielų,
Kad joms pranešt’ tiesos. 
Pridaro jiems vargi)
Tos dvasios piktos.

Jūs, geri vaikučiai, 
Norite jiems padėt.
Kad pagonių kraštai 
Meilės Dievui turėt’."

Duokit savo centus,
Dievui mukias siųskit, 
Rinkit pašto ženklus, 
Nuopelnų tuoni rasit.

Tada mylės Dievas 
Jūs, gerus vaikučius — 
Danguje jums vietas 
Dovanos per amžius.

TĖVAS IR VAIKAI
Nusibodo vaikams aklų tė

vų belaikant, išvežS jie jį į 
laukų ir pametė. Užėjo naktis. 
Pradėjo lyti, c- tėvas guli že
mėje. Ir girdi jis šnekant. 
Vienas sako: “Kad akli šią 
naktį nusipraustų tuo vande
niu, tuoj praregėtų.” Antras 
sako: “Kad kas pasikrapšty
tų ausi, tuoj jam pribįrėtų 
aukso, kiek jis nori.” Trecias 
sako: “Kad kas suleistų kojų 
į žemę, tuojau atsirastų dėl 
jo puikiausi drabužiai.”

Nusiprausė senis prilytu 
vandeniu— tuojau atako. Pa
sikrapštė ausį — pribyrėjo 
jain krūva pinigų. Treptelėjo 
kojomis — atsirado drabužiai.

Parėjo jis į naro kaimų, 
apsistojo pas kaimynų ir gy
vena, kaip koks ponas. Išgir
do apie tai jo vaikai ir pru- 
dėjo jam pavydėti. “Važiuo
kime sako, ir mes į tų vie
tų — ir mes toki būsime!” 
“Važiuokim” Ir nuvažiavo. 
Girdi jie kalbant: “Tur būt, 
kas nors mūsų kalbą girdėjo. 
Ieškokim, ar neatrasim ko 
nors.” Ir atrado tuos vaikus 
deivės. Išlupinėjo jiems visas 
akis — ir tiek. Žm. Pasuka.

KĄ JIS NUSINEŠĖ?

Vienas galingas Rytų val
dovas, kurio vardas buvo Sa-

TRYS ŽVAIGŽDUTĖS
(Tęsinys nuo 1 pusi.)

mo. Vilties ir Meilės Valdovų.
Atsidusta Aleksiukas. Lū

pos tyliai sušnabžda:
— Jėzau, duok man pirmą

ją žvaigždutę — tikėjimą.

Alck.-itkas vis dar stebisi. 
Stebi angelų būrius vaizduo
tės sparnais apsupančius Bet
liejaus tvartelį. Jų paprastu
mas, menkuiflas ir nekaltu
mas jį žavi. Mato piemenėlių 
paprastumą ir taippat jų sie
lų skaistumą; jie skuba pa
garbinti Kūdikėlį Jėzų. Ange
laičiai. kokie jie šventi, pap
rasti, kokie nekalti. Viskas 
čia taip šventa, kilnu ir dan
giška, kad nesinori nei palik- 

, ti. (), kad aš galėčiau toks 
būt, koks būčiau laimingas.

I Aleksiuko akyse sužino vil
ties žiburėliai. Tyliai krūtinė 
vėl suvaitojo:

— Kūdikėli Jėzau, aš noriu 
antros žvaigždutės. Duok man 
skaisčią širdį.

Džiaugsmas jį visų perė
mė hesigerint mažutėliu, ma
loniu Jėzuliu. Ir kaip Jo ne
mylėti. Trisdešimt metų augo, 
dirbo ir vargo neturte, kentė
jo ir matė alkį, kad mane at
pirktų. Aš negaliu Jo nemy
lėti. Kaip gali Aleksiukas ne
mylėti To, Kuris glostė mažu
lėlius, šaukia visus vaikelius 
pas save.

— Važiuojam, prašneko tė
vas. Ir, pasakę sudiev žvaigž
dučių dalintojui, gimusiam 
Kūdikiui, atsistojo ir šviesia 
šypsena veide išvažiavo.

Važiuojant jum vis sker.t- 
liėjo tylus mainytės linkėji
mas:

— Tikėjimas viltis ir meilė, 
tos trys žvaigždutės, tau lai
mę suteiks.

Vilius Andriuška, JI. I. C.

ladin, gulėjo ant mirties pa
talo.

Jausdamas, kad tuoj mirs, 
jisai įsakj vienam savo ka
reivių joti per miestą ir ant 
ieties galo laikyt iškeltų dro- 

I bulę į kurią bus įvyniotas po 
i mirties jo kūnas ir garsiai 
Šaukti: “fttai, tik ką galinga
sis Saladinas, visų priešų 
baimė, galės su savim neštis 
į kapus iš visų savo turtų”.
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Šv. Martyno Varp
'Pik dribt J r niunetė paša r- *>■

votasis vieną ranką.
— Negyvėli, negyvėli! pa

duok gyvelį!
Lavonas dribt ir kitę rau-

Aunesęs žmogus luisKą j 
paštą grįžo namo. Jojo rai
tas, o paskui jį sekė nedide
lis šunytis.

Bejojant sutemo, pradėjo 
lynoti. Prijojęs* šalę kelio ka
pus. pririšo arklį prie kapų 
tvoros, o pats nuėjo po stogu 
ten pastatytos koplyčios.

I’ž valandėlės klauso: kažin 
kas koplytėlėj tik bar-bar, 
bar-bar-bar... Žmogus nieko 
nelaukęs — ant žirgo ir... lėk-

— Negyvėli, negyvėli! pa
duok gyvelį! K

Šis dribt vieną koją. Pa
kartojus balsui už lango, nu
mirėlis atsisėdo ant lentos.

— Negyvėli, negyvėli! pa
duok gyvelį!

Šis tik drykt nuo lentos 
prie durą ir... verst duris.

Ansai iš lauko taipgi ėmė 
versti duris. Išvertė, į glebiur 
ir... imtis. Bet toj valandoj 
gaidys kakarie-ko o o... abu 
krito ant žemės ir viskas iš
nyko. Žmogelis, persižegno
jęs, kaip eit, te.ip eit namo.

Užrašė L. L.

Vieną sykį tos šalies ka- »' 
ralius paliko savo karūną' P 
— tai varpai pradėjo savai-! ' 
j.ne skambėti; kitą sykį rite-Į8] 
ris savo karelą paliko ir vėl,H 
varpai mušė parodyti pasau
liui. kad buvo žmonių su ty
romis širdimis. Bet dabar jau vi 
ilgas laikas, kaip tie varpai pj 
neskambėjo. 'si

Netoli nuo to miestelio ant 
kelio, kuris vedė tiesiai į Šv. 
Martyno bažnyčią, gyveno du 
broliai; Alfredas ir Robertas. 
Jiedu matė daug žmonių beei
nančių j bažnyčią, bet būdami 
maži nesuprato kodėl. Jiedu 
labai panorę JT) sužinoti, kur 
žmonės ėjo. Tai kaip tik šute.- 
ino Kūčių vakaras, abu mažu
tėliai apsitaisę šiltais eirabu- 
žėliais, nes taip mamytė būtų 
norėjusi, pradėjo savo kelio
nę. £jo ir ėjo kol jų trumpos 
kojelės pailso. Štai ir priėjo 
netoli mažo- namelio, į kurį 
sena moterėlė ėjo. Ji ant pe
čių turėjo susirišusi malkų iš 
girios. Tur būt, ji paslido, bet 
neparpuolė, ir visi pagaliai 
pabiro. Tik tuo tarpu du bro
liukai pasirodė. Jų nereikėjo ,

• prašyti; jie pribėgo, tarpe sa
vęs pasidalino tas malkas ir 
parnešė juos į moterėlės na
muką. Tenai prašė pasilsėti. 
Senelė maloniai jiems leido. 

..Pabuvę valandėlę, Alfredas i 
vėl užsimanė eiti, ir jo brolis 
taipgi) Jiems išeinant senelė 
įspaudė po pinigėlį į ranką 
už jų širdį. Ji daug pinigų i 
neturėjo, bet ji sakė, kad tų 
broliukų gerumas, užsitarnau
tų paskutinį jos pinigėlį.

•Apgniaužę po sidabrinį, 
abu atėjo prie bažnyčios, pui
kiai apšviestos. Tenai buvo 
atėję iš visų kraštų žmonės i- 
duoti Kūdikėliui savo dova-į 
na?. Ten ėjo valdovai ir ka- ■
niunkai !t,r1iagi — visi nešė į

Atsigrįžo pažiūrėti, ar jį 
seka šunytis. Mato kažką bal
tą paskui atsivejantį. Žmo
gus smarkiau uždavė arkliui. 
Mato, kaip tasai baltasis pa
sivijęs sudraskė šunytį. Žino- 

i gų apėmė baimė. Nors ir 
1 smarkiai jojo, bet mato, kad 
‘ baltasis vis arčiau ir arčiau.

Žiūri, nepertoli grįtelė ir
joj žiburėlis. Žmogus, prijo- * 1 jęs prie grjtelės, nušoko nuo 
arklio ir į vidų. Arklys kaip 
lėkė, taip nulėkė. Žmogus už
sikabino duris ir... už pečiaus.
Net plaukai jam ant galvos 
atsistojo: mato vidury aslos 
gnir ant lentng-pnšnrvotav im- 
bašr.iftkas. • ' . .

Užlindęs už pečiaus žmogus 
tūno, kaip negyvas .

Už valandėlės išgirdo po 
I langu halsą:
i — Negyvėli, negyvėli! pa- 
' duok gyvelį!

Literatūros studentai išty
rė, kad daugiausia vartojami 
žodžiai anglų kalboj yra šie: 
in, that, a, the, with, be, or of, 
all, aV not, for7 on" JTė stfdfi- 
ro 25 nuošimtį visų žodžių 
vartojamų paprastoj dabarti
nėj literatūroj.

Guli katinas ties tvora, 
jodo lyg miegoti norą — 
pasiraivė snaudulyje...
v" liv*n K“ i r irti

šokinėja mažas paukštis, 
skiria jį tik medžio aukštis. 
Katinas net tiesia kojas, 
lyg nuvargintas artojas, 
nieko nematąs nudūoda... 
Bet paukščiuką medy juodą 
jis tikrai senai pamatė, 
sau ir tikslą net pastatė — 
jį kvailutį ten apgauti, 
ir pašokus pasigauti...
Oi, tu, katine, begėdi!
Na, tegul tas paukštis sėdi 
tegul laksto tegul tupi, 
tegul tau visai nerūpi!.. 
Bef, ištvirkęs katinėlis! 
Trupučiuką pasikėlęs — 
lyg taisytis ką po šonu —- 
jis po savo kailiu plonu 
mąsto jau paukštuką pulti. 
Tu paukšteli, būk vikresnis 
ir prie tokio ^atsargesnis: 
tu gali ir nepajusti, 
kaip tave jis spūst ir... 
Žiūri saulė, žiūri — mato, 
kaip veidmainis tas paprato 
silpnesrtins apgaudinėti, — 
liet ji katino nesiekia 
ir už tai jo neišpliekin. 
o vienodą meile rodr 
jiankščini katinui pr-e sodo.

A rrjas Vilka unitas

Apie 80 nuoš. žmogaus kū
no yra vanduo.

Baltrus.
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PASITAISĖ
Vaikas rašo kaimo tetai: 
“Štai, atėjo nauji metai —
<ta proga aš apgalvojau, 
ko per praeitus nustojau! 
Vasarą, žinai, aš kaime 
tik- nedirbęs tikrą laimę 
jausdamas, prie to pripratęs, 
papročio nenusikratęs, 
sugrįžau atgal į miestą...
Ir mokykloje man riesta 
pasidarė, nes mokytis 
nenorėjau. Draugus vytis 
nuolat moksle aš turėjau 
ir su baime jau žiūrėjau, 
kas čia bus, kad tai nevyksta, 
mokytojas dar nepyksta, 
bet galėtą tą daryti 
matant tinginį mažytį.
Taip praslinko geras laikas, 
aš buvau blogiausias vaikas, 
manė jau visi teisingai, 
kad nebaigsiu aš laimingai... 
Štai dabar rašau aš tetai, 
kad atėję nauji metai 
davė progą pagalvoti 
ir su tinginiu nustoti.
Aš dabar gerai supratęs, 
tinginio jau nusikratęs, 
puoliau taip gerai mokytis, 
kad “Gerai, puikus mažytis!” 
girdžiu tokį pagyrimą, 
nors mane ir gėda ima...
Aš manau taip padaryti, 
kad attikęs pasivyti, 
visą, ką buvau apleidęs, —
net nušvito mano veidas, 
kai pasisekė tas soras t 
Man dabar lengvesnis oras, 
aš dabar kur kas linksmesnis, 
nors dar darbas ir sunkesnis! 
Bet, tikiu, laimingai baigsiu 
taip nuo tinginio pasveiksiu, 
kad daugiau jau netingėsiu, 
savo pareigą žiūrėsiu!
Lik sveika, linkėju tetai, — 
te ir tau bus nauji metai!

Arėjas Vitkauskas.

KaipP
-Mamyte, prieš

Prašyčiau plaukus

einant 
miegot, 
snskai* 

čluot
— Vaikyt, negaliu suskai

tę
Bet Dievulis gal pasakyt 
Jis žino kiekį paukščiuką, • 
Žino kiek yr* gyvuliuką.

Mamyt, sakai nereik 
skaityt,

Jis žino viską, ką galim ma
tę

Vai, kaip turėčiau Jįjį mylėti 
Mamyt, pasakykit, kaip rei- 

kia pradėti..
P. P. 0

JIS VIS SAKĖ TUOS
žodžius

Gyveno našlė su sūnumi. 
Jie buvo labai neturtingi, to
dėl vaikas turėjo kasdien ank
sti rytą eiti dirbti. Jis netu
rėjo progos eiti į mokyklą, 
bet geroji mamytė išmokino 
jį mylėti Dievą ir dorai gy
venti.

Jis kalbėdavo trumpą mal
delę: “0, mano Dieve, aš ti
kiu į Tave. O, mano Dieve, aš 
myliu Tave.” Tą maldelę jis 
kalbėdavo ir guldamas ir kel-1 
damas, ir dirbdamas.

Kas vakaras, tuojau po va
karienės, nueidavo į bažnytė
lę ir joj išbūdavo visą valan
dą.

Vieną vakarą netoli jo klū
pojo ir meldėsi kunigas. Pa
baigęs maldą kunigas pažvel
gė į vaikelį. Jis matė, kad jo 
lūpos kruta ir pamažu karto
ja žodžius: “O, mano Dieve, 
aš tikiu į Tave. O, mano Die
ve, aš myliu Tave.” Visą va
landą tuos .pačius žodžius. '

Neužilgo mirė jo motinėlė. 
Neilgai po to Dievas ir jį pa
sikvietė pas save. Pąskutiniai 
jo žodžiai buvo: “0, mano 
Dieve, aš myliu Tave.”
' ^Albina Jociūtė,

So .Boston.

KAIP GAUDOMA 
SVIRPLIAI

Svirpliai labai sunku gau
dyti. Naktis geriausias laikas 
jiems gaudyti. Gaudytojas tu
ri tykiai elgtis. Prisiartinęs 
prie svirplio greitai uždega 
lempą. Smarki šviesa nutildo 
svirplį. Jis nei nejuda ant ša
kos, ar lapo. Tada gaudyto
jas iš užpakalio žnyplėmis jį 
paiima. Jeigu gaudytojo ran
ka pasirodytą šviesoje, tai še
šėlis duoda svirpliui progos 
nušokt ir dingti nakties tam
sumoje.

Kuomet svirplys nutyla, Ii 
nematyt kur yra, reikia užge
sinti šviesą; tada vėl pasiro
dys žiburėlis, ir vėl pradės sa
vo giesmelę. Tuo būdu vėl ga 
Įima surast jį ir vėl bandyti 
pagauti.

Tokiu būdu gaudoma žiogai 
ir kiti žinantieji vabzdžiai.

.D_RjA_tr_G_Ą_S TreČiad., Sausio. 2, 1935

JUOKIS, JEI PATINKA
Motina: — Še tau du obuo 

liu, vienas didesnis, kitas ma
žesnis. Pasidalink su sesute 
krikščioniškai.

Onyte: — Ką reiškia pasi
dalinti krikščioniškai ?

Motinas — Duok jai dides
nį, o sau pasilik mažesnį.

Onyte: — Mama, duok se
sutei obuolius, tegul ji pasida
lina su manim krikščioniškai.

na buvo paslėpusį, ir pašto 
ženklelį, kurį aš buvau pame
tęs.

Studentas: — O, taip, aš vi
sur buvau, ir visur mokinau
si. }Aš mokinausi filosofijos, 
geologijos ir...

Senelis: — Sakyk, jauna
sis, ar esi kada buvęs geogra
fijoje ?

Studentas: — O tai ten ne
buvau. Bet pro šalį važiavau.

Gamtos muziejuje mažas 
berniukas sustoja ties žmo
gaus griaučiais.

— Tėveli, kas čia?
— Čia visa kas liko iš mi

rusio -žmogaus.
— Argi viena mėsa eina į 

dangą ?

Kalėdą 
Glaus i •
eglaitė — Uhristmas tree. 
stainelė — stable. 
prakartėlis — manger. 
apykaklė — collar.

---------- 7" įpavaišinti — to treat.
Mokytojas aiškina moki-1 riešutas — nut. 

niams patarlę “Ne visa tai'guoiįg _  bed.
auksas, kas žiba”.

— Kas gali man pasakyti
pavyzdį I

tai, ponas mokytojau.
\ aksuoti ba- j nugarkaulis — spine.

— Kas per 
lingiausia?

— Burna...

pietus reika-

— Koks gyvulys labiausiai 
panašus į katę?

— Kaitinąs....

Zigmas verkia. Teta jį ra
mina:

— Štai, Zigmuk, blynelis 
neverk.

Zigmukas nutilo. Už kiek 
laiko vėl pradėjo verkti. Te
ta klausia:

— Na, ko dabar verkit
— Blynelį suvalgiau ir dau

giau noriu. x

(Parinką Pranciška Janaus- 
kaitė.)

Jonukas: — Kiek metų turi 
tavo brolis?

Tarnas: — Jis vieną metą.
Jonukas: — Aš turiu šune

lį ir jis tik vieną metą, bet 
jis geriau vaikščioja kaip ta
vo broliukas.

Tarnas: — Tikrai. Bet ta
vo šuo turi du syk tiek koją, 
kaip mano broliukas.

Kaimynas: — Kas atsitiko, 
kad policija jūsą namuose da
rė kratą? Ką ji rado?

Gyventojas: — Ji rado
Mikas česnnlis.\ durą raktą, kurį mano Žmo-

MAžyJU ŽODYNĖLIS
Diedukas — Santa

Z

priedangtė — cover. 
pūga — snow&torm. 

įtrūsas — work.

pakenkti — to harm. 
sukaktuvės — anniversary. 
smeigti — to pierce. 
dėžė — box.
uždarbis — pay.
pirklys — merehant 
iš anksto — in advance. 
ankstyvesnis — eariier. 
šiurpulingas — dreadful. 
lėtai — slow. 
voras — spider. 
voratinklis — spider web. 
kiekis — ąuantity, amount 
perlas — pearl. 
įspėti — to warn, to guess. 
yla — awl.
čiupra — buneh of hair on 
the bead. 
derva —tar.
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