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Graži
Švelnus

Mažųjų Savaitinis Priedas
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Išgirdo Dievo Balsą
birželio mėnesiena, 
dvelkimas gaivino 

žmones ir gamtą, po didelės 
dienos kaitros. Visur matyt

— Apie ką skaitei, vaikeli, 
tame žurnale?

— Apie misijonierius, — at
sakė nedrąsiai Antanukas ir

žmonių, sėdinčių ant pievelės,1 nieko daugiau nekalbėjo, 
kieme arba ant namų laipte
lių. Šitoks buvo vaizdelis kai 
Antanukas grįžo su tėveliais 
po pradžios mokyklos užbaigi
mo progranio. Bernaitis, šoki
nėdamas ėjo šalia tėvelio, de
šinėje rankoje laikydamas su
suktą diplomą. Ir kodėl nesi-

Nuo tos valandos Antanuko 
elgimasis pasirodė visai ki
toks. Jis nuolatos buvo užsi
mąstęs, tačiau apie ką, niekas 
nežinojo.

Grįžęs iš dirbtuvės tėvelis 
vieną vakarą atsisėdo prie 
stalo ir laukė vakarienės. Ber-

džiaugti! Jau seniai svajojo Įniukas, rimtai nusiteikęs, taip

Kalba J ra visų didysis tautos. Jos 
'»n> nas^tatytasis p&mlnklaa.

Kodėl Marija Pamilo Vien IMi
Be abejo, visi esate matę, 

kaip kuris nors, pasiėmęs po 
rutulį į ranką, arba rutulių 
vieton kitokius du daiktus, 
juos pakaitomis mėto ir gau-

. I

apie mokyklos užbaigimą.
Antanuks visą tą vasarą 

nieko neveikė. Jis mėgo būti 
laisvas, lakstyti po visus kam
pus, tartum, namai ne jam 
būtų pastatyti.

Artinosi ruduo, o sykiu ir 
baisi mintis apie aukštesnę 
mokyklą. Tėveliai nekartą pra
nešė, jog būtinai burės tęsti 
mokslą. Vos keletą mėnesių 
prabėgo kai džiaugėsi užbaig
damas vieną mokyklą, bet da
bar vėl reikės pradėt kita. O, 
kokia tai kankynė?

Vieną rytą jaunikaitis atsi
kėlė nepaprastai anksti. Veido 
ištinimas rodė, jog skaudan
tis dantis kankino jį. Motina, 
pamačiusi vaiko liūdną padėtį, lgirs tokį prašymą 
liepė devintą valandą būt pa-, _ o kaip tu žinai> jog Die.

do. Pavyzd., rutulį iš dešinės 
rankos išmeta neaukštai 
Šiam rutuliui esant 
brg-jį perduoda iš savo kairės 
rankos Į dešinę, o su kairia 
spėja pagauti dešinės rankos 
išmestą rutulį. Ir tai kartoja 
iki kol’ nori. Su dviem daly
kais, po trumpo lavinimosi, 
labai lengva tai padaryti. Su 
trimis dalykais jau sunkiau. 
Juo daugiau dalykų, juo sun
kiau spėti viena ranka išmes
ti, o kita pagauti.

Vieną kartą buvo tūlas įgu
dęs dalykų mėtytojas ir gau
dytojas. Jo vardas buvo Bar
nabas. Jis paėjo iš Compilgne 
miesto. Jis taip mylėjo Švč. 
Panelę Mariją, jog visad ne
šiodavo baltos ir mėlynos spal
vos rūbus. Šios yra, taip vadi
namos, Švč. Panelės spalvos. 
Praleido daug metų, gyvenda
mas pasaulyj. Pagaliau, kad 
galėtų būti arčiau prie Dievo 
ir arčiau prie Švč. Panelės

tai stovyloj Marijai. Tačiau, 
vieną kartą atėjo jam mintis. 
Jis atsikėlė daug ankščiau ui 
kitus vienuolius ir nubėgo } 
koplyčią. Po pietų ir po už
kandžio taipgi nuėjo koply

j orą. 
ore, an-

pat užėmė savo vietą. Atrodė, 
kad jam nelabai rūpėjo valgis; 
jis mąstė apie kitką. Po vaka
rienės tėvelis prabilo:

Turbūt Antanuks liūdi, 
kad ryt reikės vėl pradėt mo
kslas. '

Antanukas pakėlęs akis į 
tėvelius nuoširdžiai tarė:

— Brangūs tėveliai, prašau 
jus vieno dalyko: leiskit man 
įstoti į vienuolyną. Aš trokštu 
būti kunigu.

Tai buvo netikėta tėveliams, 
tačiau jų širdys prisipildė ne
paprastu džiaugsmu, džiaugs
mo ašaros nuriedėjo skruos
tais. Nei sapne nesapnavo, 
jog kada nors iš Antanuko iš- žarijos, jįg tapo vienuoliu.

čiom Kiekvieną sykį sugrįž
davo toks linksmas, jog virši
ninkas niekaip neįstengdavo 
išgalvot, ką jis buvo veikęs.

Po vakarienės, kai brolis 
Barnabas vėl buvo nuėjęs 
koplyčion, viršininkas su bro
liu Mauricijum pasekė paskum 
ir pažiūrėjo pro duris, ką bro
lis Barnabas daro. Jų did
žiausiam nusistebėjimui, jis 
stovėjo galva žemyn, kojomis 
aukštyn, o rankomis metė ir 
gaudė šešis varinius ir dvy
liką žibančių peilių ir tai kop
lyčioj, prieš Švč. Panelės Ma
rijos altorių! Mat tai buvo 
vienintelis ypatingas dalykas, 
kuri mokėjo ir, todėl, paveda 
Švč. Panelės garbei.

Viršininkas labai supyko. 
Jis su broliu Maurcijumi bu
vo beeinąs brolį Barnabą nu
baustų. Šiuo tarpu brolis Bar
nabas visas pailsęs ir nuvar
gęs sukniubo prieš altoriui 
Prakaito lašai riedėjo jo vei-

Žinoma, dabar turėjo savo du< viršininkas ir brolis Mau
si ruošusiam aplankyti dantis-'vas nori> kad tu taptum kuni-’rQbus Pakelstl iuo<iąis’ tac‘au ricijus žengdami per slenkstj 
tą. Atėjus tai valandai nuvyko ' ? _ paklausė motina. jtas <’am nelabai terūpėjo. Kas • . sustojo. Marmurinė
---------- ....... ------------- - S* jį aršiausiai vargino, buvo tai,, g/ Pane|5s stoviatt

Beskaitydamas misijų ljog J18 ncjstengė nieko ypa. altoriaus, įgijo gyvybės, 
žurnalų sužinojau, kaip sun- ting0 Sv5; P,nc)ės Marijos' nuž u„ altoriau8
kia, kunigai vargsta po ™» garbei padaryti. Štai, vienuo- ilenku8 naa„Mt5 prakait, 
pasaul. gelbedmn. sielas. Bai- )ij09 vlriil,jnkas ra«, gražias io broUo veMo.
gęs skaityt, pajutau troškimų knygas apie Jų. Brolis Mau-ij. Kj<) # „j j 
jiems padėt,. Nuo to laiko riciju8 t k„ygonla nnpieS. sav'o geriausi, gabumų paao- 

davo gražių Jos paveikslų. kojo jos garbei. Vyresnysis ir 
'Brolis Denisas augino nepap- |jrojįs Mauricijus tai pamatę, 
{ rastas lelijas Jos altoriui puo- tykift. išgHnko iS koplyčios. 

Išklausę sūnaus trumpą pa ' sti. Brolis Marbodas iš mar- to jajko y,royg Barnabus
ku" atlikdavo savo peilių mėtymų, 

ri dabar buvo koplyčioj. Sto- jr gau<3ym* Svč. Paneiei Ma- 
vyla atvaizdavo.Ją su karūna.be kihj įgiki§inia 
ant galvos ir ant vienos rau

pas gydytoją, tačiau reikėjo 
truputį palaukti, nes rado lau
kiančiųjų. Bernaitis, neturė
damas ką veikti, pasiėmė nuo 
stalelio pirmą žurnalą, kuris 
papuolė. Atskleidęs lapus, pra 
dėjo skaityti apie misijonie- 
rių bei kunigų vargus Kini
joje-

Išpradžių nerado jokio įdo
mumo. Vien neištariamos mie

to
daug meldžiaus ir Dievo bal
sas, rodos, nuolatos aiškiau 
šaukia mane į Jo tarnybą.

sto ir žmonių pavardės apsun
kino skaitymą. Nepraslinko j gsmu sutiko išleisti 
penkios minutės, kai motina kunigus, 
žiūrėjo į sūnų su nusistebėji
mų. Jis taip atydžiai skaitė, 
kad net užmiršo skaudėjimą.

vaiką į

Atėjo svajota diena. Tėve

Tik tada pašoko, lyg iš gilaus ! čioje vietas. O, koks buvo jų 
miego, kai motina pajudino jį džiaugsmas, kai išvydo savo 
ir pranešė, jog dantistas lau
kia.

Grįžtant namo, motina pa
klausė:

kos laikė Vaikelį Jėzų, kurs, Vertė. Jonas Mari, M.IC»
liai užėmė pryšakines bažny- j padėjęs savo galvą ant Jos

peties, miegojo. Bolševikai veržiasi j kaiku-
Brolis Barnabas dažnai R., ria^ Kinijos provineijan. MiA-

mylimą sūnų išeinant iš za-' teidavo į koplyčią, žiūrėdavo į 
kristijos ir žengiant prie Die- stovylą ir labai nuliūsdavo dėl
vo altoriaus laikyti pirmas iš
kilmingas šv. Mišias.

joms darosi pavojus.

Melskimės, įdant visame pa- 
Kristausto, jog jis nieko ypatingo šaulyje viešpatautų 

negalėjo padaryti atvaizduo- taika.

kar%25c5%25abna.be


D R A U G A S Pirmad., Gegužio 20 d., 1935

Motinos Rožančius
Buvo šaltas šeštadienio va

karas. Mažosios parapijos kle
bonas ką tik baigė klausyti 
išpažinčių ir įėjęs klebonijon 
lipo laiptais Į savo kambarį. 
Staiga suskambino durų skam
butis. Klebonas sustojo, va
landėlę palaukė, o paskui, pri
ėjęs prie durų, paklausė:

— Kas čia toksai!
•— Žmogus, kuris nori pasi

matyti su kunigu, — atsakė 
balsas.

Klebonas atsakė:

—- Bet dabar ne laikas su 
reikalais eiti pas kleboną; ar 
kas ners serga ?

— Taip, tėveliu — atsakė ne
pažįstamasis, — aš esu blo
gesnėj padėtyj, kaip kad ser
gantis žmogus.

Kunigas atidarė duris ir 
pamatė stovintį jaunuolį pras
tais drabužiais apsirengusį. 
Jis neprašytas įėjo į vidų ir 
paklausė:
' — Tėveli, ar norite išgelbė
ti sielą?

— Nu, taip, taip; bet kas tu 
esi?

’ >— Aš esu plėšikas ir pri
klausau prie didelės vagių 
gaujos, bet nenusigąskite; ne 
tuo tikslu atėjau pas jus. Aš 
nesenai sulaikiau vieną žmogų 
einantį iš darbo su savo už 
mokesčių. Ir, kai traukiau 
pinigus iš jo kišenės, sykiu 
ištraukiau ir mano motinos rą
žančių. Aš tuos pinigus me
čiau tam žmogui Į akis ir su 
rąžančiu rankoje nubėgau ir 
pasislėpiau. Man tuojau prisi
minė mano jaunatvės dienos 
iYpač stojo prieš akis toji die
na, kai mano motina gulėjo 
ant mirties patalo ir aš jos 
paklausiau:

— Motina mylimoji, ką nori 
kad daryčiau?

Ji su džiaugsmu akyse į ma
ne pažiūrėjo įr atsakė:

— Sūneli,“ daugiau nieko 
- nenoriu; tik to, kad užaugtu

me! geru ir doru vyru. Tėve
li, aš tuo metu rodos išgirdau 
jos balsą lig ji būtų ten buvu
si. Pasiryžau tapti teisingu 
žmogumi ir karštai troškau 
pasimatyti ru kunigu pirm
negu eisiu gult.

—- Mano sūnau, ar tu nori 
atlikti išpažintį? — paklausė 
kunigas.

— Kaip tik dėl to ir atėjau 
pas jus.

Juodu pasišalino į mažą at
skirą kambarį ir nusidėjėlis 
jaunuolis su dideliu gailesčiu 
širdyje atliko viso savo gyve
nimo išpažintį. Atlikęs išpa- 

j žintį ir kunigui už tai padėkų 
jęs, jaunuolis tarė:

— Tėveli, ar galite manimi 
I pasitikėti? Aš dabar neturiu 
nei cento ir labai alkanas. 
Prižadu jums, tėveli, sugrą- 

I žinti visą, ką jūs man pasko
linsite. Prižadu jums tai grą
žinti ateinantį šeštadienį.

Klebonas išėmė iš savo ki
šenės du dolerius ir padavė 
jaunuoliui sakydamas:

— Gaila, kad daugiau netu
riu.

— Užteks ir tiek. Aš mėgin
siu kur nors rasti darbo, o tų 
pinigų užteks nakvynei ir val
giui kol rasiu darbo. Sugrį
šiu kitą šeštadienį. Iki pasi
matymo.

— Sudie ir telaimina tave 
l Dievas.

Klebonas visą savaitę min
tyse turėjo tą jaunuolį ir daž
nai sukalbėdavo maldelę už jo 
gerovę.

Sekančio šeštadienio vaka
re, klebonas eidamas iš studi
jos kambario į valgomąjį, ko
ridoriuje sutiko jauną vyrą, 
švariai apsirengusį. Užklaus
tas ko norįs, atsakė:

— Tėveli, atėjau atsilyginti 
skolą, kurią nuo jūsų gavau. 
Su Dievo pagelbą pavyko man 
rasti darbą ir atėjau jums pa
dėkoti už gerą širdį.

Klebonas jauno vyro nepa
žino ; pažino tik tada, kai pra
kalbino. Abu tada nuoširdžiai 
pasikalbėjo ir nuo to laiko 
tapo artymi draugai. Motinos 
rąžančius jaunuolį išgelbėjo.

L. Budelis (L. K.)

MARIJAI
Marija, Marija
Globoki Tu mus.
Mes pttvedam Tau 
Džiaugsmus ir skausmus.
Marija geroji 
Būk mūsų motutė,
Neleisk mums, vaikeliams, 
Niekuomet pražūt.

Švenčiausia Mergele!
Maldų mūs neatmesk,
Tik savo malone 
Mus stiprink ir vesk.

Stasys Mikučionis.

Kristaus Ugnelė
Kryžiaus karų laikais Flo-; kantriausiai kentėjo, viską a-

rencijos mieste gyveno labai 
doras, maldingas žmogus Ri- 
naldas Rinaldini. Jis labai 
mylėjo savo tėvynę, kuri tuo
laiku kentė didžiausias nelai- ugnelę — mano degančią žva- 
mes. Kunigaikščių nesutikimai kę.
kėlė nuolatinius karus. Krau
jas pliido, kerštas virė. Be to, 

i žmonės buvo Dievą pamiršę ir 
buvo labai išsiplatinusios įvai
rios nedorybės.

Rinaldas matydamas savo 
tėvynės nelaimes, šaukė savo 
piliečius, kad susiprastų, pa
mylėti) Dievą, bet niekas jo
neklausė. Rinaldas ėmė mels- f kad kvailas.
tis, kad gerasis Dievas nuro
dytų jam, kaip išgelbėjus sa-
vo tėvynę. Po ilgos, karštos, gkuręg> Q nieko daugiau ne_ 
maldos staiga atėjo jam ; gal- |prago> kaip tik nekliūdyti jo 

įvą mintis: - Niekas kitas tė-' degančios žvakės.
vynės neišgelbės, kaip iš Kris
taus grabo atneštoji ugnis. 
Jam rodėsi, kad, jeigu jis at
neštų iš Kristaus grabo de
gančios ugnies, tai tuomet vi
si žmonės vėl užsidegtų Dieviš-{s* atkalę, stovi, dairosi ir kt. 
kąją meile. j Rinaldas vos kojas bevilk-

Tik ilgai kankino mintis, Į damas įslinko bažnytėlėm Bet 
kaip pasiekti šventąją žemę — j ir čia jis buvo sutiktas su pa- 
Kristaus grabą ? juoką. Bet jis kantriai kentė-

NeUžilgo sužinojo Rinaldas, I jo. Degančią žvakę pastatė al- 
kad organizuojama Europoj toriaus vidury.

Žmonės išgirdę stebūkingą 
tos žvakės istoriją, iš tiesų 
persiėmė dideliu dievotumu. 
Visi darė skaudžią atgailą, 
grįžo į Dievą. Forencijoj vėl 
pražydėjo dora, dievotumas. 

Prasidėjo smarkios kovos. Pasenęs R inaldas pamatė skai 
Dievo Apveizda leido Rinal- stų ir dorą savo tėvynės jau- 
dui pasimušti Jeruzalėn! Nu
švitusiom akim pagaliau išvy-

į savanorių kariuomenė išliuo- 
jsuoti iš turkų jungo Kristaus 
Į grabą. Nieko nelaukęs, jis vie- 
,nas iš pirmųjų užsirašo į sa
vanorių eiles ir prašo, kad jį 
j leistų kovose pirmąjį.

do taip ilgai lauktą Kristaus 
grabo vietą. Pribėgęs Rinal
das prie Kristaus grabo metė 
šalin savo šarvus, puolęs ant 
kelių paėmė į rankas iš tėvy- 

!nės atsineštąją žvakę ir did- 
jžiai susijaudinęs ėmė melstis, 
i Ilgai meldėsi, jo malda buvo 
taip karšta, kad Jėzus išklau
sė jos ir rankoje laikoma žva-
kė skaisčia liepsna užliepsno-
jo- į -----------------

Rinaldas nieko daugiau nei: ^as kurs nedorybę sėja, ne-
dorybę piaus.

Velnias suras tam darbą, 
kuris neturi ko veikti.

Moteris yra kaip geras vy- 
sėj*o kur kas daugiau kentėti, nas-saldfls nuodai, 
negu kovojant. Pakeliui daug j Moteris ir vynas jauną ir 
kartų jį užpuolė plėšikai. Atė- seną apsvaiginą, 

įmė iš jo ne tik arklį, bet ir j Kur susirinko moterys, ne- 
drabužius. Rinaldas viską kuo-, ieškok tylos.

nptroško. Tik puolęs ant ke
lių išbučiavo Kristaus grabo 
uolas, if keliavo namo.

| Bet, jam grįžtant namo, pri-

tidavė nesigindamas, vieno tik 
jis prašė nuolat sakydamas:

— Viską imkite, tik paliki
te man šitą šventąją Kristaus

Piktadariai, manydami, kad 
jis kvailas, palikdavo jo de
gančią žvakę. .

Rinaldas keliavo kaip koks 
valkata. Niekas nenorėjo nak
vynėn prinnti. Jei kas ir pri
imdavo, tai tekdavo iškentėti 
įvairių įvairiausių pašaipų, 
pajuokimų. Beveik visi sakė,

— Ar matote, girdi, kvailį? 
Žiūrėkite, visas nudriskęs, nu-

Rinaldas viską kantriai iš
kentėjęs, sugrįžo namo. Rado 
gimtinio savo miesto bažny
čioje daugybę žmonių, bet vi

'nimą. Graži, šviesi viltis džiu
gino Rinaldo dienas. Visi per
gyventi vargai dabar buvo 
iam didžiausias džiaugsmas.

PATARIMAI
Įprask duris be trukšmo 

pridaryt.
Įprask kitiems darbe padėt. 
Įprasi: nūsikaltėliams dova

not.
Įprask darbščiu būt.
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Kaip Aš Rukiau
n R K tf G S S a

Mano tėvelis labai rūkyda
vo. Aš buvau jo pypkės peč- 
kurys. Būdavo, prikemša pyp
kę ir paduoda man.

— Įdėk į ją iš krosnies ža 
riją.

Iš pradžių aš jdėdavau ža
riją ir vėl atnešdavau, bet vė
liau parūpo ir man toji pyp
kė. Prašau tėvelį, kad duotų 
bent kartą patraukti.

kiemą. Bet čia ir vėl nelaimė. 
Bėgdamas pabaidžiau žąsis. 
Žąsinas, tas pikčiurna, pasi- 

’plasnojęs kad pradės mane vy
tis. Aš turėjau bėgti kiek tik 
kojos neša. Pasirodė, žąsino 
būta už mane greitesnio. Pri
sivijęs taip skaudžiai įsikabi
no į užpakalį, kad net plaukai 
ant pakaušio pasišiaušė. Sto
jom į kovą. IAš jam koja į šo-

čiutė, daug metų išvargusi 
ant šios žemės ir viso ko pri
tyrusi, labai sumani ir išmin
tinga. Ji nuolat moko Adoniu- 
ką kas gera ir kaip apsisaugo! 
blogo. Ji išaiškino jAdomukui, 
jog jam, kaipo vyrui, nepride
ra visad verkšlenti ir veltui 
lieti ašaras dėl savo tėtės ir 
motutės, kuriuodu Dievas pas 
save pasišaukė. Ji patarė jam 
verčiau melstis už savo tėve
lius, — daugiau būsią naudos.

— Palauk, palauk, vaikeli, ną, kad jis net suriko. Dūmiau jį1 taiPgl iįege i V*lk°

štį. Šalia viso to, ji išmokė jį 
pradėjo jaustis. Gal ir jos ma- paukščių, miško, žvėrelių ir 
tė per langą, kaip aš rūkiau,
pamaniau sau, ir 
manęs pyksta.

dar tu per menkas, — atsaky- į sodą. Ten ganėsi mūsų avys 
davo jis. — Tačiau kartą tė-Tos avys kaž kodėl neramiai 
velis leido užtraukti iš pypkės
vieną dūmą, bet daugiau nė 
nemėgink! Aš įdėjau į ją ža
riją ir bandžiau rūkyti. Vos 
tik įtraukiau truputi dūmų j 
burną, jau visai nebegardu 
pasidarė. Bet vis dėl to aš 
atsisėdęs rūkiau, nieko nežiū
rėjau. Tik, štai, staiga ausyse 
pradėjo kažkas cypti ir man 
atrodė, kad visa virtuvė ap
link mane sukasi. Na, sakau, 
užteks rūkyti, reikia tėveliui 
pypkę nešti. Šiaip taip priėjau 
prie durų, atsidariau ir žen
giau per slenkstį. Bet koja 
kažkaip užsikabino ir aš kaip 
kūlys virtau į aslą, o pypkė 
nudardėjo po stalu.

Pamatęs tėvelis suprato kas 
įvyko ir gerai mane pavaišino 
beržine koše. Na, nieko. Pa
bučiavau tėveliui ranką ir vėl 
viskas gerai. Susitaikinęs su 
tėveliu, linksmas išbėgau į

upelio kalbų, ir todėl Adoniu-
dabar ant kas ^P^nta, kaip visi ir vis

kas garbina ir šlovina Dievą,
viso pasaulio Kūrėją.

Aš priėjau prie jų arčiau ir 
surikau: Avino, avino, beo... I Nenuostabu, kad ĮAdomukas 

tokiose apystovose visad link-Avinas pakreipė galvą, su
I I; smas. Manau, jog visi nuliū- 

1 dę vaikučiai nuėję pas Ado-
prunkštė, treptelėjo ir 
šoks ant manęs, tik barkšt su 
savo gauruota kakta į pašonę. 
Aš tik spėjau surikti: Oi, oi ir 
išskėtęs rankas žektėlėjau ant 
žemės. O avinas ir toliau kad 
pradės iš visų pusių badyti, 
net man šonkaulius pradėjo 
skaudėti.

Vargais negalais ištrūkęs 
nuliėgau į kluoną. Tik čia pa
jutau, kad panosėje šilta. T r 
tik dabar supratau, kad avi
nas mane bebadydamas pa
taikė į nosį.

Šis mano rūkymas buvo pir
mas ir paskutinis.

V. šeštokas.

rnuką pagyventi, susipažinę 
su gamta ir pasimokę iš senos 
močiutės, taipgi persiimtų ty
ru, tryškančiu iš širdies džiau
gsmu ir linksmumu.

Jonas Mark

Linksmutis Adomukas
Apie pusmylį nuo miestelio,' lonaus pušų kvapo. Žemė 

nuošaliai, žaliame slėnyje, į klote nuklota minkštutėliu spy 
prie linksmai srovenančio, gy- i glių kilimu. Tarp medžių te-

Ne Tuo Laiku
Fridrichas, Prūsijos impe

ratorius, būdavo visados į sa
vo kariuomenę priima tiktai 
augžtus vyrus, ir gerai pri
mokėdavo tiems, kurie tokių 
vyrų pristatydavo.

Sykį pasisuko didelis, aug- 
štas anglas. Prusui atsirado 
proga pasipelnyti. Tat, pasi

šaukė anglą ir pasiūlė jam 
įsirašyti į kariuomenę. Anglas, 
žinodamas, kad prusai gerą. 
algą moka, sutiko.

— Bet jei nemoki vokiškai, 
tavęs nepriims.

— Taigi, kas bus? — sako 
anglas, — nemoku nei žodžio 
vokiškai:

— Bet, — tarė prūsas, 
tau reiks tik kelis žodelius iS- 
mokti. Kai karalius paklausu 

i" kiek metų, sakyk — 27. Pas- 
kui, kai klaus, kaip ilgai tar
nauji kariuomenėje, atsakyk
— 3 mėnesius. Galutinai, gan- 

•si drabužius ir valgio ir kai 
(paklaus, ar gavai juos, atsar 
i kyk, — taip abudu.

Po trijų savaičių ateina ka-
Į ralius ir klausia anglo:

— Kiek metų?
— Trys mėnesiai, — atsako

anglas.
— Kaip ilgai tarnauji ka

riuomenėje?
— 27 metus.
— Kas, ar aš, ar tu durnas?

— sukeikė karalius.

— Taip, abudu, — atsakė 
anglas, kurį suėmė ir pasodi
no į kalėjimą. Vėliau paleido, 
kai sužinojo kame dalykas.

Vertė J. D-skas.

1 j ruošė dažniausiai nėra 
vandens, tačiau Nilo upė plan 
kia tūkstantį mylių per tyrus. 
Ši upė tokia smarki ir galin
ga, kad net yra negalėjus da
lis tų tyrų. šalia upės aigip- 
tiečiai gyvena.

vai šokinėjančio ir tyvuliuo
jančio per pievas ir tarp krū
mų upelio, stovi sena, įlinku
sių stogu, lūšnelė. Prie pat 
lūšnos tyliai šlama aukštas, 
tvirtas, plačiai išsišakojęs ą- j 
žuolas. Nuo gri utelės durų pro!

ka tas pats upelis, bet čia 
daug ramiau; savo tykiu čiur
lenimu gražiai pritaria įvai
rių paukščių čiulbesiui. Šilo 
ramu, klaiku, didinga — tikra 
gamtos šventovė.

Šitokioj apylinkėj gyvena

THINn II a
FOfiMSMMCNT vvrshih1 
Vert hans &n' 
evkv t pay. <3<HLY,Yrt£y 
Ocuy GEY PlKTy

________
f (suRe.my non <*?ury’ ‘Thimk myMapc o’ wood

shc scrue^Yr
ąžuolą eina akmenėliais iš- į linksmutis, aštuonerių metų 
grįstas takelis, iš abiejų pusių i Adomukas. Jo gelsvi, garbi- 
išsodintas gėlių margumyne-i niuoti plaukai, mėlynos akys 
liu. Apėjus takeliu apie grin- jr nekaltas veidas priduoda 
telę, pasirodo, jog tolimoje j jain angelo išvaizdą. Adomu- 
dunkso dideli, galingi, nuo į krts neturi nei brolių, nei se- 
daikto medžiais apaugę ka’ j gerų, nei motinėlės, nei tėve- 
nai. Šių kalnų papėdėje ramiai pjO- jjS) t()je vargingoje lflšne- 
' snaudžia žaliųjų šimtamečių ]ej, gyvena vienas su savo se-
pušų šilas, šilas tęsias nuo kal
ni! iki netoli grintelės. Galima

nute močiute. Nors labai sun
kus abiem pragyvenimas, ta-

girdėt jo gilus, liūdnas oši- <“įan Adomukas ir močiutė vi
lnas; pajuntama vėsus dvel-|sa,i au šypsena ant veido ir 
kūnas. Oras prisisunkęs ma-džiaugsmo kupina širdimi. Mo-
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ŽIRNIŲ BARŠKYNĖ
Sveiki jaunučiai, barškiny- 

čios sekiotojail Gražus pava
sarėlis, puikus gegužės oras 
bei čiulbanti paukšteliai ir 
kvepinčios gėlelės traukte 
traukia mana bėgti į girelę ir 
tenai džiaugtis visais gamtos 
gražumais. Jeigu būčiau pau
kštelis, taip ir padaryčiau. 
Bet nesu paukštelis, tai ir tu
riu vargti.

Žmogaus pareiga yra dar
bas, todėl reikia pirmučiausia 
darbelį reikalingų nudirbti, o 
tik tada leistis į laukelį ir 
gamta pasidžiaugti. Taipgi ir 
jūs, vaikučiai, nenuobodžiau- 
kit per daug, kada reikia sė
dėti mokyklos kambaryj, nes 
atleis laikas, būsit laisvi nuo 
tų knygų ir džiaugsitės skais
čiu dangeliu. Pamųstykit bis- 
kutį, ar gi jums vasaros lais
vos dienelės nebus daug links
mesnės, jei dabar gerai mokin- 
sitėst Man rodos, jog būsit 
daug linksmesni.

Tur būt, jūs visi esate gir
dėję apie garsius Amerikos 
rašytojus: Longfellow, kuris 
parašė tų gražių poemų Hia- 
wathų, apie Jokūbų F. Coo- 
per’į, kuris daug įdomių pasa
kų parašė apie indijonus ir jų 
kovas su baltaodžiais žmonė
mis ir apie kitus dalykus la
bai įdomius jaunam amerikie
čiui.

Noriu tačiau šį-tų jums pa
pasakoti apie vienų garsiau
sių Lietuvos rašytojų. Gal vi
si girdėjote šias eiles:
Kur bėga Šešupė, kur Nemu

nas teka, į
Tai mūsų tėvynė, graži Lietu

va;
Čia broliai artojai lietuviškai 

šneka,
Čia skamba po kaimus Biru

tės daina.

Tai yra pradžia gražios poe
mos, kurių parašė Lietuvos žy
mus poetas Maironis. Šis poe
tas yra parašęs labai daug gra
žių eilių, kuriose apdainuo
ja mūsų tėvynę Lietuvų; taip 
pat ir gamtų jis labai gražiai 
aprašė. Jisai per savo dainas 
pakėlė lietuvių dvasių ir tuomi 
daug prisidėjo, kad lietuviai, 
bekovodami su lietuvių ir lie
tuvybės priešais, atsistojo 
ant savo kojų ir tapo nepri
klausoma šalis.

krity. Jis iš pradžių mokino- ■ 
si literatūros, bet vėliau ry-! Medelis
žosi tapti kunigu ir įstojo į ^as mus daug vargo tenka
Kauno seminarijų, kurių bai
gęs buvo išventintas kunigu
Mirė prieš keletu metų. Jo,®^1^118 taip toliau. Šiltuo-
tikras vardas yra Jonas Ma
čiulis.

Jo eilėraščiai ir poemos 
yra išleistos keliose atskirose 
knygose. Jo eilės yra labai 
mėgiamos visų lietuvių ir bus 
ilgai skaitomos bei dainuoja
mos.

Na, vaikučiai, paliksim ša
lelę “Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka’* ir bėgsim į 
laukelį pasidžiaugti maloniu

AKMENĖLIAI
Mūsų pasaulis yra labai 

gražiai Dievo surėdytas irpavargti, kol visu kuo apsirū
pini. Ark, akėk, sėk, augink tvarkomas. Štai, kokį dalykų 

patėmijau apie vėjų. Peruvi- 
jos krašte, pajūry rytų vėjas 
pučia nuo krašto į jūras, to
dėl žuvininkai tuo nauduoda- 
mies lengvai išplaukia žuvau
tų. Vakare vėjas atsisuka ir 
pučia nuo jūrų ir žuvininkai 
vėl lengvai pasiekia žemę. 
Nuostabi tvarka!

se kraštuose auganti kokoso 
palmė teikia beveik visų pra
gyvenimų.

Kaip iš kitų medžių, iš ko
koso palmės stato namus, da- 

’ro rakandus. Dideli ir stiprūs 
lapai tinka stogams dengti. 
Tuos pačius lapus sudraskius 
į ilgus plonus dirželius galima 
pinti įvairias pintines. Vėl, 
tuos lapus išmirkius, panašiai 
kaip linus arba kanapes, pasi
daro panašus į kanapių pluoš-

pavasarėliu. Ežerėnų Žirnis. kurį gaiįma verpti ir au 
sti. Laukiniai žmonės tiesiai

Gandras
(Garnys)

Tipu tapu, tipu tapu 
Eina gandras ilgu snapu. 
Brisk, gandreli, į tų balų — 
Rasi varlių gyvų galų...

prisidengia to medžio lapais 
nuo kaitros ir, lietaus.

Kokoso riešutai, kurie yra 
didumo kaip kumštis arba net 
iki galvos didumo, teikia ir 
maistų ir gėrimų. Kol riešutai

Lietuvoj yra du kart dau
giau žydų negu jų žemėje Pa
lestinoje. Palestincj yra 100,- 
000 žydų, o Lietuvoj 250,000. 
Visame pasaulyje yra 15,500,- 
000 žydų. Daugiausia gyvena 
Ukrainoj ir Lenkijoj po 3,300,- 
000. Jungtinėse Am. Valsty
bėse daugiau kaip trys milijo
nai.

i aetuva lygi sujungtoms 
neprinokę, tai juose yra daug Connecticut, Massaekusetts ir 
akystimO’ k"™ pa"a8"S į“’! Vermont valstybėms. Gi Lie-

Skrenda gandras ilgu ana- M" 1 pl™» " Pr"! tuvos žmoni, skaičius yra ly-
- | nokęs branduolys taip patj^ imant Mainc> New

Slepias varlės, kur tik gali.. "'»la*;nS*3- Tunnt yoje tai. |HaInp8hjrej Vermont ir Khode 
kad tie riešutai auga ir noks Wand ra]stybes 
ta per ištisus metus, galima
suprasti visų jų patogumų j 
Branduolys yra labai riebus, j 
todėl iš jo daro taukus, su ku
riais gaminami valgiai (yra

Tipu tapu, tipu tapu

lAr surasi jų, gandreli?

Tipu tapu, tipu tapu 
Ieško gandras ilgu snapu. 
Stveria jisai varlę vienų — 
Skanūs pietūs bus šiandie-

Tipu tapu, tipu tapu 
Ryja gandras ilgu snapu. 
Gerai jam varliauti sekas: 
Šviežienos tai pilnas takas...
Tipu tapu, tipu tapu 
Pilnų gūžį iki snapo 
Jis pririjo, pasikrovė,
Led ant kojų benustovi..

Tipu tapu, tipu tapu 
Lekia gandras ilgu snapu. 
Dabar sotus, gali džiaugtis 
Ir padangėms smagus plau

kti.
Tipu tapu, tipu tapu 
Kala gandras ilgu snapu. 
Ana tlen gandralizdy 
Stovint pamatysi jį...

Jonas Pladis (“K.”)

Mikidis.

MAŽŲJŲ ŽODYNĖLIS
nų... ir pas mus krautuvėse). Vie siera — sulfur.

toje tie riebalai visiškai “už įlanka — guli', bay.
niekus” atiduodami, o ir pas 
mus jie pigesni už gyvulių 
taukus. Iš vieno tūkstančio 
riešutų padaro du centnerius 
riebalų.

šilas — pine woods. 
liūtis — pouring rain. 
mišras-i — mixed. 
spitras — observanf. 
murdžius (šeškas) — skunk.

Iš paties medžio gauna dar iešmininkas — lancer
sulos, iš kurios daro vynų, ar
ba kitų kų.

Kokoso riešuto branduolys, i zovada — gallop. 
jeigu išdžiovintas, labai ilgai šukė — piece, fragment. 
užsilaiko, todėl patogus ke-1 raįda — evolution. 
liaujant. I lūšna — small home.

Tš riešuto kevalo daro įvai- verslas — business. 
rius indus. Riebalus vartoja Į svirplys — cricket 
dar ir šviesai. Riešutai pavirę ašis — axle. 
šiuje turi ilgus plaukus, iš ku , keblus — difficult. 
rių net virves daro čiuži- siaubas — terror. 
niams. patranka — cannon.

Maironis gimė 1862 m. Pa- Nori draugų pats būk drau- 
eandravio dvare, Kauno aps- giškas.

meškerioti — to fisn. 
ubagynas — poorhouse.

Anuose kraštuose gyvenų žvalgai — scouts. 
žmonės turi apribotus reikalą- kuoras — tower, summit. 
vimus, todėl kokoso palmė t vilyčia— arrow.

Tylus liežuvis išminčiaus juos ir patenkina. Bet visų kų (pumpuras — bud. 
galvoje. turėdami tie žmonės pasidart

Žadėk mažlaa, dirbk dau- geroki tinginiai. Šalyse, ku 
giau. riose reikia daug padirbėti,

Gerų patarimų gali ir nuo ’ k°l vis§ parūpini, žmogus 
niekšo gauti. ištobulėja, nes darbas žmogų

KUR KA SIŲSTI?
Rattua Mun skyriui reikt* siųsti 

adresu: Vincas Sabas M. I, O. ., Ka- 
Hen Hills, nimdale. 111

visais atžvilgiais pakelia. Pinigus, tatppat prafent pakeist4 
atunttnfljlmo klek), reiki* siųsti tie
siog | ‘'Draugo” spaustuvę, adresuo-


