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“Mažijii Airaios” GokiuIo žnfc
Toli, toli nuo mūsų Amen-' 

kos yra kraštas, vadinamas 
Indija. Nors žodis Indija pa
našus į žodį indijonas, tačiau 
ten negyvena indijonai, kaip 
kadaise Amerikoje.

Indijoj gyventojų didžiuma 
nėra katalikai. Misijonieriai,

mis ant visados. Tie negeri 
žmonės jau nepaims manęs.

Vyresnėji sesuo priglaudė 
jų prie širdies ir tarė:

— Taip, ant visados. 

Rusija
. Daug katalikų suimta Mas

kvoje vien dėl to, kad aplan-
gailestingos seserys ten uoliai |k€ bažnyčių. Tie įvykiai rodo 
dirba dėl Kristaus. Kartų,
štai, kas buvo atsitikę Indijoj.

Graži, saulėta buvo diena.
Grįždamos po šv. Mišių sese
rys patėmijo mergaitę besi
slepiančių už medžio. Prisiar
tinusios seserys paklausė jos, 
dėl ko ji slepiasi. 10 metrų am-

mums, kokia sunki būklė jtikin- 
Čiųjų bolševikij valdomoj Ru
sijoj.

Rusija pasilieka šalta ir ne- 
pajudoma. Kristaus mokslas 
nuolatos atstumiamas. Bolše- 
vikija spaudžia visų šalį. Ta
čiau nenustokime vilties. A-

žiaus mergaitė pradėjo kalbėti, r |eįs šviesesnės dienos, kryžius 
— Tėvelis mirė. Turiu mo- .nugalės raudonų vėliavų, 

tinų ir seserį. Motina parda
vė mane šokančių mergaičių

Gegužės Rytų
Malonu man melstis tarp medžių žalių 
prieš baltų Marijos stovylų; 
ir laimina žemė saulėtekio tylų, 
ir žvilga prieš saulę žemčiūgai gėlių.

Tada spinduliai jų apspito ratu 
ir aukso vainikas ties Jųjų iškilo; 
išvydęs tai varpas nuo bokšto prabilo — 
atsakė varpeliai glūdučių baltų.

“Avė, Marija” glūdučiai kartoja,
“Avė” vėjelis po orų nešioja, 
baltavilnius debesius varsto.

Žaltys išsigandęs daugiau nesiraitė 
ir žiūri j dangų šventoji Mergaitė, 
ir žemei palaimų Ji barsto. C. šaduikis.

grupei. Bet nenoriu su jomis 
gyventi, tai pabėgau. Nekartų 
buvau atėjusi į šį kaimų ir ma-

* čiau jus, seseles. Jūs tokios ge
ros. Todėl atėjau čia, nes no
riu su jumis gyventi. Aš dirb-

Kinijos kunigas 
Kartų kiniečių kareiviai įsi- 

briovė į kunigo namų. Sužei- 
dę jam kojų, pagrobė iš misi
jų namo senų vyrų, ir du mo
kyklos vaikus. Nepaisant su
žeistos kojos, gerasis kunigas 
sekė paskui iki pagrobtieji ne-

šv. Mišias. Melskimės, kad to-, pakeisk tas širdis, kurias To 
ji, ilgai laukiamoji, diena grei; sutvėrei. Per Tavo nukankini- 
čiausiai ateitų. mų, išganyk juos. Duok man
lė. juos 1

----------- Į Paskui atsikreipus į Marf-
Mažųjų Armija šaukia pa- jų meldėsi:

galbos. Norintieji priklausyt — 0, Panelė, Dievo Sūnaus
mūši} Armijai, siųskite pavar- Motina, Tu esi nusidėjėlio

siu, k, tik liepsite. Prašau, paliuosuoH Po links
priimkite mane. mas grįžo atgaL

Mergaitė gyveno pas sese
ris ir džiaugėsi.

Sykį atėjo į vienuolynų ke
letas nepažįstamų vyrų ir ta
rė: ' • '

Gregorijus, protestonas, pra 
dėjo rašyti knygų “Neužbaig
tasis pasaulis.” Pirm negu 

• ' ) baigė veikalų rašyti, jis per-
Atiduokit mums tų mer- ėjo į’ katalikus. Jo paties kny-

des. Įrašysime jas į Mažųjų 
Armijos knygutę. Nereikalau
jame pinigų, nei didelių dar
bų. Tik vieno teprašome •— 
karštų maldų.

Adresas: Mažųjų Armijos 
Generolas, Marian Hills Se- 
minary, Hinsdale, Illinois.

gaitę, kurių pagrobėt. Mes jų 
turėjom pirkti, o jūs norite 
dykai jų gauti. Atveskite jų 
tuojau 1

Išsigandusi sesuo pranešė 
mergaitei ir atvedė jų.

— Seserys nevogė manęs. 
Aš nenoriu su jumis būti. 
Pati pabėgau ir prašiau, kad 
seserys mane priimtų.

Grupės vyresnysis pagriebė 
mergaitę už rankos ir išvilko 
pro duris.

Seserims tai buvo skaudus 
reginys
padaryt. Pradėjo melstis už 
nelaimingų mergaitę.

Neprabėgo nei metai, kai 
vėl pp’irodė toji pati mergai
tė. .Ii papasakojo seserims, 
kiek daug nukentėjo. Ant galo 
pridūrė.

Dabar pasiliksiu su ju-

gų, Dievo malonės veikimu, 
parodė jam tikrų kelių.

Katalikų Bažnyčia sparčiai 
auga. Trumpu laiku įsteigta 
dvylika vyskupijų ir šešios 
arkivyskupijos.

Pereitų savaitę skaitėte a- 
pie kun. Tolton’ų. Štai, dar 
vienas įdomus nuotikis iš jo 
gyvenimo.

Jam esant kunigu sykį atė
jo buvusis jo ir kitų vergų
ponas. Išmokęs katalikų tikė- 

et nie o nega ėjo jjmo ^egag "g papra^ gavo

buvusio vergo, kad jį pakrik
štytų. Ir taip ponas tapo sa
vo vergo pakrikštytas ir iš jo 
rankų priėmė šv. Komunijų.

užtarytoja. Aš prašau tų nu
teistųjų sielas. Duok jas mao 
ir uždėk ant manęs jų kan
čias.

Taip Šv. Kotrina meldėsi, 
kol vežimas su pasmerktai
siais trukšmingai pravažiavo.

Kai nuteistieji buvo privel
ti prie mirties vietos, visi

Malda Išgelbėjo staiga pradėjo griaudžiai ver- 
Kartą Šiene atsitiko, kad įk«, pakeitė savo kalbą, žanfc. 

nuteistieji, vežami į mirties i “anu:
vietą, važiavo pro Šv. Kotri- ~ Kot™»'
nos namelį. Mažam mirties Dievas ir Jo 8*
vežime sėdėjo du nuteistieji.! “»«"»• Mcs esam
Jie garsiai pikžodžiavo Die-.liai- TCrti šios bausmSs- V«*-
vą ir šventuosius. Žmonės na- P»««> Pasigail8k mdsą sielą 1
muose bėgo prie langų pasi- Vertė J. Jt.
žiūrėti, kas darosi. Šv. Kotri-
na viena pasiliko savo kam-i Šiais laikais galime nusi-

/
/

baryje.

Pribėgusieji prie langų šau
kė šv. Kotrinų, kad ji ateitų 
pasižiūrėti. Nepriėjusi kamba
rio vidurio ji išgirdo nuteistų- 
jų balsus ir iš jų suprato vi
siškų nebviitį. Tuojau grįžo į 
savo kambarį, puolė ant ke
lių ir pradėjo karštai melstis.

Su ypatingu pamaldumu, 
meile ir ašaromis ji kreipėsi 
į Nukryžiuotųjį:

pirkti visų dėžutę degtukų n) 
keletu centų, tačiau kada pir
mų kartų juos pardavinėjo 
Amerikoje, 1831 m., vienas 
degtukas kainavo lygiai vien$ 
centų. Jeigu dabar tokia pa
dėtis būtų,- tai rūkytojai greit 
subankrutytų.

Matematikai labai mėgstat 
žaisti skaitlinėmis. Vienas iv 
pagriebs piešelį apskaičiavo^

Meksikos padėtis eina ge
ryn. Tikimės, jog neužilgo ku
nigai vėl galės laisvai laikyti liejimo ir pamaldumo šaltinį,

kad vienoje mylioje yra 63,36(1 
— Mano Viešpatie, pasigai- colių arba 5,280 pėdų.

Mikutis.
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Marijos Garbintoja
Viename miestelyje gyveno 

pamaldus ir pasiturįs žmogus. 
Jis turėjo vienturtę dukrelę, 
vardu Marytę.

Vargšė Marytė neteko mo
tutės, eidama septintus me
tus. Prieš mirdama motina jų 
pavedė švenčiausios Marijos 
globai ir įprašė visuomet į jų 
melstis. Be to, dar patarė Ma
rytei, kai ji užaugs, nepamir
šti Marijai suteikti nors ir 
mažų patarnavimų, mažų au
kų...

Marytė augo linksma ir vi
sų mylima. Tėvelis jų dažnai 
nusivesdavo į bažnyčių. Įė
jus į bažnyčių, jos pirmas 
žingsnis — prie Marijos al
toriaus, prie kurio dažnai jos 
mamytė melsdavosi.

Klūpėdama prie altoriaus, 
ji prisimindavo mamytės žo
džius apie Marijų ir jai save 
paaukodavo. Taip pat paau
kodavo ir savo tėvelį...

Laikas greit bėgo. Marytė 
jau užaugusi. Sukakus tryli
kai metų, tėvelis jų leido Į 
gimnazijų. Mokėsi gerai.

Lankydama gimnazijų, ji 
visuomet užbėgdavo į bažny
čių ir karštai, karštai melsda
vos. Ji galvojo: “Kokiu bū
du galėčiau Marijai kų nors 
paaukoti, kaip kad man ma- 
mamytė sakė”. Ir štai sugal
vojo: puošti gėlėmis Marijos 
altorių.

Gegužės mėnesį, kad sužy- 
dėdavo alyvos, Marytė vis 
pirmoji skubėdavo į bažnyčių, 
nešdama dar rasotų alyvų 
puokšte ir pamerkusi statyda
vo prie pat Marijos statulos. 
Ir koks jai buvo džiaugsmas, 
kad gali nors ir menkutę 
puokštę Marijai paaukoti.

* Marytė visuomet puošdavo 
altorių savo darželio gėlėmis, 
jų pritrūkus, ji skubėdavo pas 
savo drauges ir išprašydavo 
daug gražių gėlių.

Žmonės džiaugėsi gražiai 
papuoštu altoriumi ir gėrėjosi 
jaunos mergaitės pasiaukoji
mu. Jie sakydavo: “Marija 
atlygins jai už tai”. Ir tikrai 
neapsiriko.

Vasaros atostogų metu tė
velis rengėsi važiuoti į greti
mąjį miestelį pas gimines. My- 
lydėmas Marytę, pasiėmė ir 
jų su savim.

Stoty jiems reikėjo laukti 
traukinio Marytė, pasinaudo

dama proga, prašė tėvelį, kad 
leistų nubėgti pas drauges, 

' gyvenančias netoli stoties, pa
prašyti gėlių, kad galėtų, nu
važiavusi į miestelį, nunešti į 
bažnyčių ir papuošti Marijų. 
Tėvelis, taip prašomas — lei
do. Tik įprašė ilgai netrukti.

! Marytė džiaugdamosi nubė
go ir skubiai rinko gražiausiij 
gėlių puokštę. Taip gėlės be- 
skindama, ji užtruko ilgiau 

'kaip puse valandos...
; Tuo tarpu tėvas stotyje ne
kantriai laukė dukters sugrįž
tant. Netoliese sušvilpė trau- 

, kinys... Marytės dabar nėra. 
Tėvas dar labiau nekantrauja, 

1 erzinasi.
Jau traukinys sustoja. Visi 

žmonės bėga į vagonus. Mary
tės tėvas pykdamas ieško tarp 
keleivių mergaitės.

Praėjus dešimčiai minučių, 
Marytė jau buvo stoty. Pama- 

, čiusi nusiminusį ir supykusį 
tėvelį puolė atsiprašyti... Var
gšė gavo smarkiai barti. Pas
kiau grįžusi namo, Marytė 

i visokiais būdais stengėsi ati
taisyti tėveliui padarytų nes- 

' magumų.
Neilgai trukus, pasklido liū

dna žinia: “Tik dabar išėjęs 
traukinys sudužo susibėgęs su 
kitu traukiniu. Visi žmonės 
sužeisti, kiti visai žuvę...”

Ši žiiia tuoj pasisek" ir 
Marytės tėvelį. Tai sužinojęs, 
apsikabino Marytę ir verkė 
džiaugsmo ašaromis, kad per 

( jos sutrukimų, liko nevažiavę 
, tuo traukiniu. Jis karštai dė- 
l kojo Šv. Marijai už išgelbėji- 
I mų nuo baisios mirties.

Nuo to laiko tėvelis Marv-1
tę ypačiai pamylėjo ir pasida
rė uolus Šv. Marijos garbin- 

I tojas. O Marytė dar su dides- 
I niu uolumo darbavosi Marijos 
garbei ir puošė Jos altorius ir 
statulas. V-tė (‘‘S.’*)

Gamtos augalai daugiausia 
'pasipuošia žalia spalva, ta
čiau trisdešimtas nuošimtis vi- 

’sų gėlių turi baltų spalvų.

Pranciškonai vienuoliai ati- 
• darė pirmųjų katalikiškų mo
kyklų Jungtinėse Valstijose 
1606 m. šv. Augustino mieste, 
Floridoje. Pirmoji parapijinė 
mokykla atidaryta 1782 m. šv. 

i Marijos parapijoj, Philadel- 
phijoj.

MARUOS VAIKŲ HIMNAS; SEPTINTASIS LIGONIS
Mes Marijos vaikai, 
Kelkim širdis aukštai,

. Te jas puošia lelijos 
Garbei Marijos.

Mes Marijos vaikai 
Jėzų mylim karštai: 
Nešam rūtas, lelijas 
Jėzui, Marijai.

Mes Marijos vaikai 
Eisim — kur angelai, 
Palydės mus lelijos 
Garbei Marijos.

Mes Marijos vaikai 
Skrisim dangun aukštai, 
Angelai neš lelijas 
Jėzui, Marijai.

Mes Marijos vaikai 
Čia neliksim žemai; 
Skrisime pas Marijų, 
Dangaus lelijų.

Mes Marijos vaikai 
Laimiu mus Vyskupai. 
Žydi Kristui lelijos 
Jo Karalijoj.

. Pavasaris
Gyveno senis su senute. 

Juodu turėjo skilandį. Kartų 
senelė tarė:

— Jau reikia skilandis pra
plauti.

Senelis atsakė:
— Dar suspėsime. Kai a- 

teis pavasaris, tada praplau
sime.

Vienų dienų senelis buvo 
kažin kur išėjęs. Tuo tarpu 
į namus užsuko elgeta.

Senelė jį paklausė:
— Kaip vadiniesi!
— Pavasaris.
— Na, kad esi pavasaris, te 

išmaldos skilandį. Senis padė
kojo, įsibruko skilandį į krep
šį ir išėjo.

Po kelių savaičių atėjo ir 
linksmasis pavasaris.

— Na, bobute, tur būt, jau 
skilandį plausime! — tarė se
nelis.

— Gi pavasaris prieš kelias 
savaites buvo atėjęs ir aš jam 
atidaviau skilandį.

— Kų tu čia šneki, kad jau 
buvo pavasaris? Juk tik da
bar jis prašvito, — sako sene
lis.

— Buvo atėjęs vienas elge
ta pavarde Pavasaris, kuriam 
ir atidaviau skilandį, — pasi
teisino senelė. V. Gailius.

, Kada New Yorko mieste 
J Kauno miestas dabar turi ,yra vidudienis, tai Kaune jau
113,000 gyventojų. 7:30 vai. vakare.

Neseniai Vali jos karalaitis 
lankė mažų privatinę ligoninę, 
kur gulėjo seni, sunkiai su
žeisti kareiviai.

Prie kiekvienos lovelės jis 
sustojęs pasisveikino su ligo- 

! niais ir suteikė paguodos žo
dį. Už valandėlės, ligoninės 

t varesnysis privedė karalaitį 
prie durų ir jau buvo atsisvei
kinąs, tik, štai, karalaitis pa
klausė:

— Žinau, kad turite trisde
šimts ligonių, liet aš aplan
kiau tik dvidešimts devynis, 

i Vyresnysis karalaičiui pa
aiškinę. kad aus ligonis sun
kiai sužeistas.

— įAr tik dėl to manęs prie 
jo nevedei? — paklausė kara
laitis.

į — Taip, tik dėl to.
— Tat aš būtinai neriu, kad 

mane nuvestum pas tų ligonį.
Nuvedė karalaitį į tų kam- 

: barį kur gulėjo sunkiai sužeis
tas kareivis.

— Čia yra šeši, o kur sep- 
,tintasis?

— Prašau, nenorėk jo ma
tyt, pone, — prašė vyresnysis.

— Turiu jį pamatyt.
— Jūsų Didenybė jam nie

ko negalite gero padaryti.
— Vis tiek turiu jį pama- 

' tyt.
1 Įvedė jį tamsu kambarį. Ka- 
; ralaitis drąsiai prisiartino 
iprie ligonio. Pažiūrėjo į ligo- 
jnį, kurs atrodė tikra baidyk- 
! lė.

Karalaičiui iškrito ašara. 
Pasilenkė prie ligonio ir pa
bučiavo į veidų.

Tokia buvo karalaičio už
uojauta nelaimingajam. Nuo 

, to laiko karalaitis pasiryžo 
j niekuomet neužmiršt savo ka- 
jro draugų.

P. Pranckeviiius (L. K.)

Anglų kalboje daugiausia 
j vartojamos raides: e, t, a ir 
ji. Mažiausia q, x ir z. Propor- 
cionaliai imant, daugiausia žo
džių prasideda raidėmis: s, c 
ir b; mažiausia y, z ir x.

I Per septynis metus, tarp
1926 ir 1933, apleido Lietuvų 
ir apsigyveno kituose kraštuo
se: Amerikoj 4000, Kanadoj 
6600, .Argentinoj 1(1,700, Bra

zilijoj, 12,300, Pietų Afrikoj 
! 2350. Viso 54,300.
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LAIME Sesutės Išvadavimas
Gyveno senukas. Jis turėjo tnamo, nusipirko žemes ir pra- Buvo vasara. Saulės spin- 

du sūnus: Juozą ir Joną. Prieš [dėjo gražiai gyventi. dūliai kepino Kinijos žemę.
Mergaitė nuleido galvą. Aig

aros pradėjo skruostais riedė
ti. Už minutės liūdnai tarė:

— Mano motinėlė ir tėve
lis buvo blogų vyrų užmušti. 

Tačiau, kaip čia pafo-

Žmonių judėjimas buvo lėtas. 
Paūksnėse suaugusieji ir ma
ži vaikai ramiai sėdėjo, kiti 
net gulėjo. Buvo matyt žemas, Į

mirtį jis pašaukė juos ir tarė: Dabar išėjo jaunesnysis bro-
— Nors mes neturtingi, vis j lis J uozas laimės ieškoti. Pa

tik šio to lieka. Pasidalinkit' siėmė ir savo katiniuką. Sau- 
tarp savęs. Vyresnis Jonas lei besileidžiant, jis priėjo prie
tegul ima girneles, o jaunes- vieno namo. Ten gyveno tur-[mūrinis namas, aptvertas a-i kai?
nis katiniuką. Tėvui mirus blo tingai ūkininkas. Juozas pap- !pie šešių pėdų aukščio tvora. — l’o tėvelių*mirties neby
liai nutarė eiti į pasaulį lai- rašė nakvynės, bet turtuolis I Medinis kryžius iškilmingai vo kur dėtis. Valkiojausi gal
inės ieškoti. nenorėjo priimti. ' skelbė, jog čia Kristaus tar- vėmis. Naktimis nakvodavau

Jonas išėjo su savo gir- _  Tamsta leisk mane nors ina* S.vvcna— gyvena misijo- kokiam nors kampely. Maiti
nausi visokiais būdais: kar
tas užsidirbdavau pinigų, kar
tais reikėjo elgetauti, neretai 
ir nevalgius būti. Taip gyve-

nelėmis. Ėjo kur akys vedė ir j svini{J> _ prašgsi juozas, _ | menai, 
kojos nešė. Priėjus mišką, Bile tjk būsiu po past<0’ge. ! Stai&a šiaurės pusės pa-
pradėjo temti, l>et žiburio nie-: _  Gali eįtįy bet įen yra j sirodė apie dešimts raitelių.

Prijoję prie misijų namo grei-kur nesimato. Galop toli pa-1 jaUg žiurkių.
matė mažą žiburį. Ėjo, ėjo ir j __ ja neį)įjau ___ atsakė 'ta* nu^°^° nuo arklių. Jie įsi- ' nau apie pusę metų, kai vie-
priėjo mažą triobelę. Priėjęs jUOzas. Bile priimsite nak- iver^ i vienuolių namą, pa-J ną šaltą dieną, neturėdama
prie durų nedrąsiai pabarški- voįk j grobė turto ir vieną seselę. 1 kur pašalėti nuo šalčio, at-

,-T. . . , ... i Nepraėjo nei dešimts minutų, i vykau čionai, Ūkininkas sutiko ir Juozas 1 1 d 1
duris žiuri, viduj l > .• • , ...’ J su katiniuku nuėjo į svirną,

senutė vakarienę verda. i
— Labas vakaras, senutė,

— tarė Jonas. — Gal priimsi miR°- Gi katiniukas atsitūpė būdais kankino 
mane nakvynei ? Esu labai pa- *alia sav0 PO11° ir budėjo. Kai 
vargęs ir iš toli atkeliavęs. Gk kuri žiurkė išlindo ir arti-

Senutė pasižiūrėjo į Joną. 110S1 prie Juozo, katiniukas ją j0 keltis, nes sunkūs darbai čioti. Nenoriu čia būti, bet
— Turiu tau tiesą pasakyti, griebė už galvos, smaugė ir jos laukė. Betriūsdama po vi-( kur kitur galiu eiti?

Aš turiu penkis sūnus ir visi vilko j kitą kampą. Taip ka- sus kampelius gerai susipa- j Sesuo pažvelgė aplinkui,
žiaurūs plėšikai. Jei jie tave timukas dirbo visą naktį ir žino su apie 12 metų amžiaus [ paskui tarė:
čia ras, neišliksi gyvas. krYnė savo poną. mergaite. Išpradžių mergaitė — Gal norėtumei su manim

Bet kur as pasidėsiu? llvtą atėjo ūkininkas į svir- elgėsi labai keistai. Bijojo net pabėgti nuo siu plėšikų?
Esu labai pavargęs, gal ma- ną pasižiūrėti. Nustebo pama- prisiartint. I ariau, laikui be- Mergaitės veidas nušvito
nęs pasigailės. tęs sveiką jaunikaitį ir krū- ^aiit, pasitaikė progų sykiu džiaugsmu. Pašnibždomis at-

no, bet niekas neatsiliepė. I
Pravėręs

ieškodama už-
atliko tą baisų darbą. Par- [ eigos. Nežinojau, kokie žmo- 
sivedę i savo lindynes nabagę nės čia gyveno. Nuo to laiko 

Pavargęs Juozas greit už- seselę žiaurūs vyrai visokiais prabėgo du metai, kaip čia 
Naktį

rakindavo į tamsų li
ną kambarį. Auštant ji ture- kaip kada leidžia pasivaikš-

ą už- gyvenu ir dirbu. Šie vyrai 
drėg- J duoda man valgyti. Be to,

Senutei nemalonu buvo Vą negyvų žiurkių, 
atsisakyti. Galop tarė: • _ Kag primu§g tiek žiur.

— Kaip sau žinai, bet ne- kįų j — paklausė ūkininkas, 
kaltink manęs, jei kas bloga h _ Tfli mano katįniukas,- 
tau atsitiks. Tik nakvynei rei- Įatgakč Juozas. _ Vigą naktį 
kės lipti į aukštą. Ten, gal, -^h-bo
tavęs nepastebės. ! ,, , , .. T , .

į — Parduok man jį. Labai 
Širdingai padėkojęs Jonasbus man reikaiį,lgas.

užlipo ant aukšto su savo gir- Kk,k norj, Da(lsill nesid„§., 
nelemis. Ties pačiu viduriu janiag 
jis rado skylę.

atlikinėti mažus darbelius, sakė:
Pamačius mergaitė, kaip są- — Aš irgi apie tai galvo- 
žiningai ir kantriai sesuo at- i jau. Klausyk, aš žinau kur pa
lieka kiekvieną užduotį, pamy- dedamas raktas jūsų kamba- 
lėjo ir pagailo geros seselės. | rio. Šią naktį apie dvyliktą 
Kartą mergaitė paklausė: [ valandą, kai visas namas bus

— Kodėl tie žmonės tave paskendęs miege, išlaisvinsiu 
taip vargina? Juk jūs tokia tave.
gera ir niekuomet nepykstat! 

Seselė atsakė:
Sesuo pritarė mergaitei. 
Vyrai, kurie buvo rytą ka8

Nudžiugo tuo radiniu, nes Šis katiniukas yra vienin-
p atrodoniano turtas; negaliu ati

duoti jo pigiai. Apipilk kati-
norėjo matyti, k
tie plėšikai. i

..., • • fiuką pinigais, tai sutiksiu jį
\ įdurnaktį triobelej pasigir- .. . 

do didelis triukšmas. Plėšikai Pa 1 L
grįžo namo. Jonas greit pašo- ‘ Ūkininkas sutiko. Pasiėmęs 
ko su savo girnelėmis ir pri- pinigus Juozas grjžo namo 
šia į tino prie skylės. Jis labai ir jsitaisė gražų ūkį. Abu bro- 
nusigando. Ant Stalo buvo liai laimingai gyveno, 
krūva pinigų — aukso. Pra- Šekspyras.
dėjus dalintis, vienas iš plė- ’ ....... ...... ,
šikų supyko, kad neteisingai Mes visi žinome, jog laikro- 
jam paskyrė, ir sukeikė: “kad djs gerai sudėtas mums pui- 
jus perkūnas trenktų!” 'kini patarnauja, teisingai ro-

Jonas dar labiau nusigando; dydamas laiką. Bet iš kelių 
nejučiomis jam iš rankų iš- dalių susideda mažas laikro- 
spruko girnelės ir krito tiesiog i dėlis? Paprastame laikrodyje 
ant stalo. Plėšikai pamanė, į yra 175 atskiros dalys. Todėl 
kad tikrai perkūnas trenkė ir atsitinka, jog kai kas išardo 
ir visi išbėgiojo. Jonukas seną laikrodi, o paskui vėl jo 
greit nulipo nuo aukšto, susi-[dalis sudeda, mato kad turi 
ėmė pinigu? ir išėjo. Grįžęs atlieka’n dalių.

— Aš noriu kentėti, nes Jė- [kur išėję, sugrįžo nuvargę. Po 
žus daug kentėjo dėl mūs. Bet vakarienės tuoj viskas nuri- 
kaip tu patekai į šią vietą? mo. Už valandėlės visuos®

TEINGS THAT NEVEB HAPPEN.

- - •



kampuose pasigirdo knarki
mas.

Sesele, kaip kas vakarą, už
rakinta kamariukėj. Mergaitė 
ankščiau, negu paprastai, nu
ėjo į savo kamarą, tačiau ne-
gulė. Jos širdis smarkiai pla- į ko Algirdas ir Kęstutis drau- 
kė, laukiant vėlesnės valandos. J ge valdė didžias Lietuvos že- .

F
Nepraslinko nei dvi valan

dos, kai ji pasiryžo vykinti sa
vo planą. Palengva priėjo prie 
sesutės kamarėlės, atrakino 
duris. Sesuo buvo pasiruošu
si. Joms išėjus, kambarys vėl 
buvo užrakintas. Gretimam 
kambaryj pasigirdo ". balsas. 
'Abi ant vietos lig sustingo. 
Tačiau greitai sugrįžo mer
gaitės drąsa. Jų atsargumas 
buvo nepaprastas. Bet, štai, 
vienas plėšikų gulėjo paliai 
slenkstį. Liko tik! jis perženg
ti ir didžiausias pavojus din
gęs. Pavyko, nors jų širdys iš 
baimės drebėjo. Pasisekė.

Jos grįžo Į vienuolyną, kur 
su didžiausiu džiaugsmu sutik
tos. Už savaitės visi plėšikai 
buvo sugauti ir padėti į kalė
jimą. Mergaitė pasiliko su se
serimis ir įstojo į vienuolyną. tij — vakarų krašte. Algirdas 

J. J. Kuprevičius. T net du kartu kovojo su Mas-j Na dabar, sakau, galėsiu
kvos kunigaikščiais. Nors rū- j Ir “jūbečia” paplepėsiu — 
sus sumušė, tačiau Maskvos : Ką nors naujo natvesnio. 
miesto nepajėgė paimti ir, l O už eiles — kas geresnio ? 
kaip gudrus valdovas, vietoj; visi nol. ei|eg raSytii

Tik bėda, nėr kam skaityti 
Smagu širdim mandravoti,

ŽIRNIŲ BARŠKYNĖ
aikvoti savo jėgas bandant; 
Maskvą paimti, su jos valdo-1
vu susitaikė.

valdžią sūnui Jaunučiui. Bet tuščių pasilinksminimų; vyno 
pasirodė, kad Jaunutis netu- ir alaus visai neragavo, mokė- 
rėjo užtektinai gabumų visai jo labai susivaldyti.” Tai tik- 
Lietuviai valdyti ir ją vieny- rai buvo vyras, ar ne vaiku- 
bėje palaikyti. Už tai du sti- čiai? Todėl ir jam viskas la-

GALVOSŪKIS

Smeiki, mažieji barškynės 
skaitytojai.

Dabar toliau su pasakoji
mais iš Lietuvos istorijos.

-4341 m. Lietuvos didysis 1 štai k, vienas rnsų istori- 'Griebiau nli|i|jai plunkan, kru.
kunigaikštis Gediminas mirė, kas sako apie Algirdą: “Al-j t|nt
palikilamas visas žemes savo girdas buvo labai išmintingas, prahaitn plauke|iug 5utįnt

s™am’ ;r.,Ilokėjo da“? kalb,i' NcmS«° Murphis stovi, koja trypia
Murza po stalu dar cypia.

0 Priebalsis.
• 0 0 0 Anas.

0 0 Q 0 0 Virti taukuose.
0 0 0 0 0 Kasdieninis valgis

0 Priebalsis.
t * Q 0 0 Su.

0 O 0 Rankena.
0 0 0 Yra.

0 0 0 0 0 Žvėris.
0 0 O 0 0 Odą.

0 0 0 Luomą vandens.
0 0 0 Jaustukas.

MBjfcv;... 0 Priebalsis.
0 0 0 0 0 Mažytį.
oooooo Pelkė.

Vidutinės raidės pasako neseniai atvykusio iš Lietuvos tus plaukai paauga apie šešis 
advokato vardą ir pavardę. P. P. Pranckevičius. (L. K.) colius.

DRAUGAS
priausiu Gedimino sūnų, Al
girdas ir Kęstutis pasiryžo pa
imti iš jo valdžią. 1345 m. Kęs
tutis, su didele kariuomene, 
paėmė Vilniaus miestą ir jos 
valdovą Jaunutį* Nuo to lai-

bai gerai sekėsi. Lietuvių is
torikas Simanas Daukantas 
sako, kad Algirdas prieš mir
damas priėmė krikščionių ti
kybą ir net įsirašė į vienuo
lius. Algirdas mirė 1377 me
tais.

Pirmad., Gegužio 13 d., 1935

Jungtinių Am. Valstybių 
vėliavos turi šitokią reikš
mę: baltoji spalva reiškia 
skaistumą; raudona — tvir
tumą, drąsą bei narsą; mėly
na — teisingumą ir tiesą.

mes. Jie tarp savęs pasidalino 
valdžią, Algirdas valdydamas 
rusų žemes, Kęstutis gi lietu
vių žemes. Tokiu būdu per 32 
metus, abu didžiausiame sute
kime bei meilėje valdė Lietu
vos kraštą ir, reikalui esant, 
vienas kitam padėjo. Tai bu
vo tikras broliškas pasielgi
mas ir retas atsitikimas val
dovų eilėse.

Šįkart pažiūrėsim ką Algir
das nuveikė valdydamas rflsų 
žemės. Algirdui, per savo il
gą viešpatavimą, pasisekė nu
kariauti daugelį rusų žemių 
ir prijungti jas prie Lietuvos. 
Taip pat, kartą nuveikė toto
rių gaujas prie gražiai pava
dintos vietos — prie Mėlynų- 

’jų Vandenų — tai miestelis 
ant Būgos upės, Rusijos pie-

Manau, kad dabar galiu bėg 
ti į gatvę pažaisti.

Ežerėnų Žirnis. .

PILYPO PLEPALAI
Pleptel-veptel, draugai mano 
Kviečiu į kampelį savo.
Imkit smagiai ir skaitykit — 
Tik ant manęs, šukš, nepykit!

Mat, norėjau pašnekėti, 
Geriau sakanti, paplepėti, 
Linksmas mintis čia iškloti. 
Tik, va, ėmė Murza loti!

Neduoda jis man pakajaus. 
Ot, radau ant stalo “pajaus,” 
Kad paleidau jam į snukį, — 
Jisai dribtel — o aš “vūpi.”

Šiūr! kad man to ir reikėjo, 
Nes tuoj maišytis pradėjo 
Minčių galybės galvoje,
O tas Murza jau neloja.

O su žodžiais “džigą” šokti.

Šiamčės bus gana rašyti,
Ba redaktorius ims pykti — 
Jei perdaug jums priplepėsiu 
O tada kur pasidėsiu? l

Pilypas iš kanapių.

Statistika tvirtina, jog pa
saulyje dabar kalboma 5000 
įvairiomis kalbomis. Atskirai
imant, žmonių viena kalba1 tu at9Pfai’ kiek žuę^ a5 vakar 
kalba: kiniškai 4000 milijonų,Į “‘'duosiu visų de-
angliškai 160 milijonų, vokiš- 
kai 110 milijonų, rusiškai ir 
hindustaniškai (Indijos kalba) 
po 100 milijonų.

Nors mums kas mėnesį rei
kia eiti į kirpyklą plaukų nu
sikirpti, tačiau per tą laiką 
mūsų plaukai paauga tiktai 
apie pusę colio. Per visus me-

Kiniečių kalba yra sunkiau
sia išmokti. Jųjų raidė L tu
ri 145 ištarimo būdus ir kiek
vienas ištarimas turi tam tik
rą atskirą reikšmę.

Lietuviai pirmą kartą į A- 
meriką atvyko 1686 m. ir 
daug prisidėjo prie New Yor
ko miesto išvystymą

Pirmasis pašto ženklas bu
vo spausdintas 11840 m. Angli
joj. Jo spalva — juoda.

Mikutis.

JUOKIS JEI JUOKINGA
Petras: — Ar tu kada nors 

matei, kad susirinkusios mo
terys sėdėtų nekalbėdamos ?

Zigmas: — Taip, kada sve
čias jų paklausia, kuri iš jų 
yra seniausia?

Vyras: — Kažin kas būtų, 
jei mudu sutiktume bent vie
name dalyke.

Žmona: — Būtų mano kal
tė.

Motina: — Onyt, kaip tu 
tokia maža gali virtuvėje tiek 
daug triukšmo daryt?

Oytė: — Ale, mamyt, kas 
gali be triukšmo penkias lėk
štes sudaužyt?

Mokytoja: —Kuo Lincoln’- 
as daugiausia pagarsėjo?

Mokinys: — Atmintimi. 
Mokytojas: — Kaip tai?
M (ritinys: — Žmonės pasta

tė paminklą jo atminčiai.

Profesorius: — Pranuk, jei

šimtį.
Pranuks:

profesoriau. 
Profesorius: —■ Na,

galėjo tau pasakyt?

Dešimts, pons

KUR KA SIŲSTI?
RaMu? *'«ni skyriui reikia siųsti 

adresu: Vincas Sabas M. 1. O. ., Ma- 
Han Hills, Hlnsdale, III

Pinikus, tslppat pralant pakeist4 
siuntinėjimo klek}, reikia siųsti tie
siog } "Draugo” spaustuvę, adresuo
tam: Draugas Pub. Oo.. 2»S4 So- 
Oekley Avė. iii Icago, mtnola.


