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Mažlja Armijiis Generolas Kata
Didelis Atsivertėlis į darbas, pats tapo Kristaus 

Šv. Monika, šv. įAugustino tikėjimo kariu, pamaldžiu ka-

Tėvas Užmiršta

inotina, gimė Afrikoje. Ji iš
tekėjo už pagonio, kuris, prieš 
mirdamas, priėmė katalikų ti
kėjimų. Jos sūnus, Augusti
nas, nekatalikas. Motinai tai 
buvo labai skaudu. Pasitikėda
ma Dievu, ji visų gyvenimų
meldėsi, kad sūnus susiprastų 25 metus, liūdija, kad tai ne- 
ir priimtų Kristaus tikėjimų, tiesa, nes, iš tikrųjų, perse- 
Dievas išklausė jos maldų ir,
prieš mirsiant, jai teko ma
tyt savo sūnaus atsivertimų. 
Šiandien tasai šv. Monikos sū
nus yra žinomas kaipo šv. Au- 
gustinas, didysis Bažnyčios 
Daktaras.

Kryžiaus Atvedimas
Šv. Elena, Konstantino Di

džiojo motina, nuvyko į Jeru
zalį ieškoti tikrojo kryžiaus, 
ant kuriuo Kristus buvo pri
kaltas ir mirė. Atvykus į Jes- 
ruzalį Jėzaus kančios vietoje 
rado pastatytų pagonių baž
nyčių. Jai tačiau pasisekė su
rasti kryžių, užkastų į žemę 
netoli tos vietos, kur Jėzus 
mirė. Stebuklai įvykę per at
rastų kryžių liudijo, jog tai 
tikras Kristaus kryžius. Ele
na jį padalino į tris dalis: vie

Bėkime, vaikeliai, - 
Bėkime skubiai

na dalį pasiuntė į Romų, kitų t Ten, kur žydi gėlės, 
į Konstantinopolį, o trečių į » Kur skraido drugiai, 
Jeruzalį.

Indija
Broliai Pranciškonai, misi- 

jonieriai, rodydami paveiks
lus iš Kristaus gyvenimo įvai
riose Indijos provincijose tu
rėjo didelį pasisekimų. Keli 
ištisi pagonių kaimai prašė, 
kad juos mokintų krikščionių 
tikėjimo.

Manckuikas

Vienas mokytas Fusbun’o 
gyventojas, matydamas kaip 
misijonieriai rūpinasi varg
šais, ligoniais, paklausė:

— Kas jums užmokės už to
kių vargšų priežiūrų! Po kiek 
jie turi užsimokėt!

Čia misijonierius jam davė 
pirmų pamokų apie tikrųjų 
krikščioniškų meilę. Patyręs, 
koks yra kilnus misijonierių

Priskinkim gėlių,
Vainikų nupinkim — 
Marijos paveikslų 
Gražiai padabinkim!

Ir nielskim, prašykim 
Malonės Jos,
Kad savo globoje 
Laikyt’ visados.

Ad. Keraitis.

Geriau dovanoti, negu ker
šyti.

taliku.
Meksika

Meksikos valdžia mėgina 
teisintis, jog ji nepersekiojan- 
tį katalikų. Vienas protesto- 
nas, kuris Meksikoje išgyveno

kio ja. Jis sako: “Aš žinau, 
jog negailestingi tikėjimo per
sekiojimai pilnai įsigalėję Me
ksikoje.”

Tarnavo 50,000 Mišioms

E. L. Kreamer’is iš Balti- 
morės yra patarnavęs 50,000 
šv. Mišioms. Per 60 metų jam 
teko garbė tarnauti šv. Mi
šioms įvairiuose pasaulio kra
štuose: Romoje, Liurde, Jeru
zalėje ir Nazerete. Jis taip 
pat tarnavo devynioms šv. 
Mišioms per 9 Tarptarptauti- 
nius Eucharistinius Kongre
sus.

Bėkime, Vaike
liai

Kur draikos vainikai 
Gaivių spindulių,
Kur skardina orų 
Dainos vyturių.

Ten šaukia, vilioja 
Pievelė graži... 
Skubėkim, vaikeliai, 
Skubėkim maži.

Klausyk, sūnau: kalbu tau 
miegant1, rankutes gražiai pa
sidėjus po veideliu. Aš vienas 
čion pas tave atėjau. Prieš 
kelias minutes, man beskai
tant laikraštį, buvau apimtas 
gailesčio. Kaltas atėjau prie 
tavo lovelės.

Sūnau! aš dabar mųsčiau 
apie tuos dalykus. Pasirodžiau 
tau piktas. Pabariau tave šį, 
rytų, kai rengeisi į mokyklų 
dėl to, kad tu tik pirštu pa- 
vilgei burnų, o nenusiprausei. 
Pabariau, kad batelių nenusi
valei. Rūsčiai surikau, kuomet 
ant grindų išmetei kaikuriuos 
dalykėlius.

Per pusryčius aš taip pat 
nerimau. Tu palieja! kavų. 
Nekramtei, kiek reikia, tik 
greit ryjai. Alkūnėmis pasi
rėmė! ant stalo. Per daug 
sviesto ant duonutės užsitepei. 
Ir, tau išeinant pažaisti, o man 
einant į darbų, tu pamojai 
rankutė: “sudie tėte”, gi aš 
susiraukiau ir atsakiau: tik 
žiūrėk, kad nesuvažinėtų.

Vakare grįždamas iš darbo, 
aš tolo mačiau, kai tu ant 
gatvės atsiklaupęs su kitais 
žaidei rutulėliais. Mačiau sky
lutes tavo kojinėse. Susigėdi- 

, nau tavęs prieš draugus. Au

BOSIMAS DARBININKAS
Tėtis eina į darbelį, 
mokyklon sesytė, 
į gimnazijų broliukas, 
o namuos — mamytė.

Mama pusryčius išverda, 
pietelius gamina, 
mama ir mane darbelio 
dirbti pamokina.

Kai klausau, esu gerutis, 
tai kasdien didėju, 
o kai ne — kiek paūgėjau, 
tiek ir sumažėju...

Kai aš didelis užaugsiu, 
dirbti jau mokėsiu 
ir tėveliui ir mamytei, 
ir visiems padėsiu.

Vytė Nemunėlis

sį nusukau ir namo pavariau. 
Kojinės, juk, brangiai kainuo
ja. Jei tau reiktų pirkti — su
prastum. Tėvas gerai mokinai 

Ar atmeni vėliau, kuomet 
skaičiau prie lango, kaip tu 
nedrųsiai atslinkai prie ma
nęs!

jAš pakėliau galvų nuo lai
kraščio ir supykau, nes truk
dei mano skaitymų. Ko norit 
surikau.

Tu nieko nesakei, bet pri
bėgai ir drūčiai apkabinai 
mane; pabučiavai ir bėgai sau 
į viršų gulti.

Neilgai po to įvykio, sūnau, 
aš pajutau gailestį. O, kam aš 
buvau toks žiaurus! Ar py
kau, kad esi berniukas ir dėl 
to elgeisi vaikiškai, nekaltai t 
O, aš myliu tave, bet priežas
tis mano tokio elgesio ta, kad 
per daug reikalauju iš tavęs. 
Noriu, kad vaikas elgtųsi vy
riškai.

Tiek daug tavyje yra gero. 
Tavo jauna širdelė didelė, 
kaip aušra, ir tiek pat gali 
priimti šviesos — meilės. To
dėl tu nepaisei, greit pribėgai 
ir pabučiavai mane. Aš lau
kiau, kol sutems, nes gėdijau
si šviesoje prieit prie tavo 
lovelės ir prisipažinti sava 
kaltie. Sudiev. Vincas BūJcaS.

AR ŽINAI KAD
Musė, kuomet ilgų laikų nem

eilus, gali skristi apie 3,000 
pėdų be sustojimo!

Telegramai eina įl86,000 my
lių į sekundų! Pagal šį skai
čiavimų išeitų, jog jei siųs- 
tum telegramų iš New York’o 
į Londonu, imtų tik šeštų se
kundos dalį Londonu pasiek
ti.

Saulės diametras yra 865,- 
000 ilgio, o jos apskritys yra 
2,722,000 mylių ilgio*! Trauki
nys, važiuodamas vienų mylia 
į minutę, be sustojimo (nega
limas dalykas) turėti važiuo
ji penkis metus iki apvažiuota 
saulės apskritį.
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Mergaitės ir Paukštelis
Ramus sekmadienio popie

tis. Saulutė iš tolimųjų pietį} 
siunčia džiaugsmingus sveiki
nimo spindulius ir kelia visų 
Širdyse saulėtų džiaugsmų. Ak, 
kaip smagu, gera: medžiai 
žaliuoja, gėlės žydi, paukšte
liai čiulbonėliai čiulba, links
mina žmones.

Šviesus saulutės spindulė
lis pažiūrėjo į gražiai sutvar
kytų Šuopių kambarį .O ten už 
stalo sėdi Antaniukas ir gar
siai skaito šiandien parsineš
tų naujų laikraštį. Tėvelis ir 
Janina klausosi, gėrisi gra
žiais pasakojimais ir eilėraš
čiais. ;

Tačiau saulutės spindulys 
nerimauja. Jis tarytum kvies
te kviečia visus, o ypačiai ma
žuosius į žaliuosius laukus, 
malonias girias, kalnelius. Ja
nina prieina prie lango, pasi
žiūri į mėlynų dangų, skais
čiųjų saulutę. Pro šalį prale-

f

kia karvelių porelė, kažkur 
Sušvilpia šnekutis, sučirškia 
žvirblelis.
, — Mamyte, leisk mane pas 
Stasytę! Eisime pasivaikščio
ti. Taip gražu, miela! — stai
gų pertrauka Antaniuko skai
tymų ir glaudžiasi prie motu
tės.

— Eik, Janyte, tik ilgai ne
užtruk! Šiandien lauke nepap
rastai gražu! — švelniai taria 
motina ir bučiuoja dukrelės 
galvų.

Janina užsimerkia: taip my
li savo mamytę, taip brangi
na jos meilę. Jei reiktų, visus 
Savo žaislus atiduotų, kad tik 
mamytė būtų patenkinta. Ke
li metai atgal, kai jos mamy
tė sunkiai sirgo, mažoji Jany- 
tė nešė prie ligonės lovos vi
sus savo žaislus ir prašė žiū
rėti. Ir kaip džiaugsmingai 
Suplakė mažytės širdutė, kad 
mantytė, pažiūrėjusi į atneštų 
meškutę, nusišypsojo ir pa
glostė jai galvelę.

’ Mergaitė prisimena dabar 
tų praeities valandėlę ir sal
džiai nusišypso. Paskui grei
tai pasilenkia ir pabučiuoja 
motutės rankų.

— Ačiū, mamyte! Ilgai ne
užtruksime: eisime į grybo 
šilelį!

Pradeda nekantrauti ir An
taniukas: juk ir jis turi gerų 
'draugų. Tačiau vos spėja kų 
sugalvoti, Janina, užsidėjusi 
Išeiginį apsiaustukų ir balty

DRAUGAS

kepuraitę, jau išbėga pro du
ris.

Stasytės nereikia ilgai pra
šyti, nes ir ji jau pasiilgo ši
lelio pušų, eglynėlio ir nusvi
rusi!} beržų.

Greitai juodvi lipa prieš 
kalniukų ir šnekučiuodamos 
eina į pietus, kur gražusis gry 
bo šilelis. Ak, kaip čia šian
dien gražu!

— Stasyte, bėkime pas tų 
grybų, kurio vardu visas ši
lelis vadinasi! — pašildo Ja
nina.

— Gerai, Janyte! Bet tai, 
tur būt, stebėtųsi kitų vietų 
vaikai, sužinoję kad pas mus 
taip anksti grybai auga!

— Iš tikrųjų, stebėtųsi! Bet 
kaip jis čia atsirado? Gal ži
nai?

— Seniau anoj pusėj Mitu- 
vos upelio gyveno didelis pe

lnas. Jis turėjo didelius, gra
žius rūmus. Sako, juos tik 
prieš keletu metų sugriovė. 
Tam ponui labai patiko šitas 
šilelis. Dažnai jis vaikščioda
vo, pušimis gėrėdavosi, daž
nai jį ir lietus užklupdavo. 
Už tat ponas liepė pastatyti 
didelį skėtį, kuris būtų pana
šus į baravykų ir kuris jį nuo 
liataus apsaugotų. Taip ir 
darbininkai padarė tų grybų...

— Bet, Stasyte, beg šen! 
Žiūrėk, koks gražus paukšte
lis! — staiga sušunka Janina.

— O kodėl jis taip blaškosi, 
šokinėja?

f — Tai tų nedorų berniukų 
paukštvanagių auka. Net čia, 
šilelyje, jie užtaiso paukšte
liams žabangas... Vargšelis! į 

ispųstūs įkliuvo! Kad ne mes, 
būtumei paukštvanagiams, į 
rankas! — švelniai kalba Ja
nina ir ima paukštelį į rankas.

Vargšė žylutė jau visai nu
vargusi: sparneliai nuleisti,

'plunksnelės sutaršytos, o ma- 
Jžutė širdelė taip muša, kad 
visa krūtinėlė kilojasi. Nedi
delis snapelis pusiau praviras 
ir sunkiai gaudo orų. Vienų 
mažutę kojelę iki kraujo ver
žia ašutinė kilpa. Matyt, jau 
seniai vargšelė kankinasi.

Janina švelniausiais žode
liais ramina mažųjų zylutę, 
atpainiodama gerokai išnarin
ta kojelę. Paskum pabučiuoja 
paukštytei į galvelę, kaip jų 
šiandien geroji mamytė, ir pa
leidžia. Žylutė suplasnoja nu
vargusiais sparneliais, džiau

gsmingai cyptelėja ir pranyk
sta eglynėlyj.

— Skrisk, paukšteli, džiau
kis laisve! Vergija niekam ne
maloni!

Dievulis visus laisvai gy
venti sutvėrė — nušvitusiai 
kalba Janina žiūrėdama į nu
lėkusio paukštelio pusę.

— Kaip dabar tad paukšte 
lis džiaugiasi, — prideda Sta
sytė.
- — 0 ypačiai džiaugiuosi aš, 
kad šiandien sumaniau į ši
lelį ateiti. Juk jeigu ne mes, 
kažin ko būtų sulaukusi varg 
še paukštytė...

Miestelyje sugaudė bažny
čios varpas. Tikintieji pradė
jo “Viešpaties Angelų” kal
bėti. O ramybės Angelas džiau 
gėsi mergaičių gųilestingumu 
ir, kildamas į daugi} pas Vieš
patį Dievų, giedojo:

Gailestingų širdį 
laimina Dievulis, 
Paruoštas vainikas 
danguje jau guli!..

J. Kuzmickas. 
* ‘ Pala įmintais keliais”

GAIDELIS PUIAŪRĖLb
Gaidelis margas, gaidelis šau

nus,
gaidelis puikorėlis,
o ant kiekvienos gaidelio Įvi

jos
lyg vario pentinėlis.

Auksu plunksnelės gaidelio 
šviečia,

kabo gaidelio barzda raudona, 
būrį vištelių jis kai sukviečia,, 
matai žygiuojantį jį tartum 

ponų...

Gaidelis linksmas, gieda ri- 
liuoja,

snapų iškėlęs,
akį primerkęs, palenkia galvi} 
nuo skiauterėlės...

Margo gaidelio uodegų puošia
lygios plunksnelės,
margo gaidelio, kaip kareivė

liai,
klauso vištelės.

Gaidelis šaunus, gaidelis jau
nas,

gaidelis puikorėlis,
tiesiai per kiemų vyriškai

, mauna,
snapų iškėlęs...

Arėjas Vitkauskas.

Uodas gyvena nedaugiau 
kaip 3 mėnesius.

Pimiad., Gegužio 27 d., 1935

Laiko Kaina
Kuomet Benjaminas Frank-’ 

linas laikė knygų krautuvę, 
Pliiladelphia, sykį į krautuvę 
užėjo vienas žmogus ir, paė
męs knygų, paklausė, kiek ji 
kainuoja.

— Vienų šilingų, — atsakė 
Franklinas.

Žmogus pavartė knygų ir 
pastovėjęs vėl paklausė:

— Kiek kainuoja toji kny
ga?

— Du šilingus, — atsakė 
Franklinas.

— Tamsta juokauji, — ta
rė pirkėjas. — Aš noriu žino
ti, kiek tikrai kainuoja toji 
knygų?

Franklin’as atsiliepė: 
i — Aš daug brangaus laiko 
Įsu tamsta praleidau. Knyga 
j dabar kainuoja tris šilingus.

Franklin’as suprato laiko 
j brangumų, todėl pirkėjas turė- 
• jo užmokėt už jo veltui pra
leistų laikų.

Jei mums reiktų užmokėt už 
praleistų veltui laikų, tai sten- 
gtumės niekados nei minutės 
nepraleisti be darbo. J. A. D.

/

Gerbk Save
Vainas buvo sunkiai gundo

mas atlikt blogų darbų. Bet 
jis nugalėjo pagundų, sakyda
mas, jei aš atliksiu tų darbų, 
tai kiekvienų sykį, pažiūrėjęs 
į veidrodį, matysiu vagį.

Nors jis būtų galėjęs su tuo 
darbu pasislėpti nuo kitų, vie
nok nuo savęs nebūtų pasislė
pęs. Nors jis būtų kitų ger
biamas, bet savęs negalėtų 
gerbti.

Jei nori gauti kitų pagarbų, 
pats save gerbk. Taigi nuo 
mažens įprask pirm kų nors 
darant paklausti savęs, ar aš, 
atlikęs tų darbų, nenustosiu 
garbės. Tada galėsi būt tik
ras, kad, save gerbdamas, ap
turėsi ir kitų pagarbų.

Tilvikas

Vienų vakarų maža mergai
tė su tėveliu ėjo pasivaikščio
ti. Mergaitė buvo susimųsčius.

— Apie kų tu muštai, mie- 
iloji? — paklausė tėvas.

' — Mųstau, kad, jei ši dan-
' gaus pusė tokia graži, tai 
koks gražus turi būt dangus , 
Anapus, — atsakė mergaitė.

“ Motinos širdis tai vaiko 
mokykla.”

..4
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Lietus

Tėvelis Danutei vardinėms 
dovanojo gražių rožių krūmų, 
kuris buvo pasodintas Į žaliai 
dažytų medinį kibirų. Danutė 
labai džiaugėsi ta dovana. Ro
žių krūmų įnešė į darželį, ma
nydama, kad gėlė tyrame ore 
augs geriau, kaip kambary.

Pavakare Danutė nuėjo į 
darželį. Rožės žiedai ir lapai 
buvo nuvytę nuo saulės kait- 
j<;s. Danutė nuliūdo.

Pradėjo lyti smarkus lietus, 
lūjo visų naktį ir dienų. Da
nutei buvo dar liūdniau, nes 
negalėjo nueiti į darželį pasi
žiūrėti rožės.

— Mano rožė visai sunyks 
nuo užsispyrėlio lietaus, — 
tarė Danutė.

— Būk kantresnė, Danutei 
Lietus tuoj nustos lijęs, — 
tarė tėvelis.

Po pietį} išsisklaidė debesys 
— stojo giedra. Danutė išbė
go į darželį pasižiūrėti savo 
ložės, kuria taip rūpinosi. Ro
žių krūmas buvo daug gražes
ni kaip seniau: žiedai ir lapai 
atgijo, o lietaus lašeliai, pasi
likę ant lapų, blizgėjo prieš 
saulę, kaip brilijantai.

— Ar matai, tėveli, kokia 
graži mano rožė? Kokia bu
vau neišmintinga manydama, 
kad lietus jų sunaikins. Dabar 
matau, kad lietus rožei buvo 
reikalingas.

— Vaikeli, ne geriau kar
tais elgiasi ir vyresnieji. Jie 
nesupranta, kad pasaulio Val
dovas yra išmintingas ir ge
ras, — aiškino tėvelis.

Vikio rija Pl-tytė.

Šventieji Glo
bėjai

iš 40,000 šventųjų įvairiems 
amatams bei pramonėms glo
bėjų, kurie buvo garbinami 
prieš protestantizmo laikus, 
šių dienų žmogus atsimena 
tris, ar daugiau. Bet beveik 
kiekvienas, šiandieninis užsi-

ŽIRNIŲ BARŠKYNĖ
Sveiki, jaunieji žirnių gau

dytojai! Tur būt, džiaugiatės 
gegužės gėlėmis ir lutomis jos 
grožybėmis ir nelabai jau no
rite imti į savo rankas kny
gas, nei ko kito.

giausių valdytojų l?ei kariau
tojų.

Kada Kęstučio brolis Al
girdas mirė, jo vietoj liko 
sūnus Jogaila. Kęstutis not
rėj o su Jogaila valdyti to
kioj vienybėj, kokioj valde 
Lietuvų per 32 metų su Al-

Na, dar biskutį apie Lietu- į girdu. Bet klausydamas šar
vos didvyrįus. Įvo motinos rusės ir broliųj

I ėmimas turi savo ypatingų i . i Jogaila norėjo pasiliuosiuo-
| Švente Mpo globėju Drėmas mus, teyae. L nu0 savo j.

Mėsininkų globėju yra -šv. 8>”®3as “vo “ “į n™ todėl tarėsi su vokiečiais. Kęs- 
valde Lietuvų nuo il34o iki-, ,. v. ...
,oon ,T. . tutis, sužinojęs apie tai, apgulė1382 m. Visas jo gyvenimas

Aųrelijonas, duonkepių — šv.
Vilf rėdąs ir Honorijus, kelei
vių — šv. Julijonas, viešbučių 
savininkų — šv. Teodotus, na
mų statytojų — šv. Vincentas 
Ferreris, stalių — šv. Juoza- 
zapas, mūrininkų — šv. Ste
ponas, puodžių — šv. G oras, 
porcelinių indų pardavėjų — 
šv. Antanas iš Padua, audėjų
— šv. Anastazija, vilnų kar- 
šėjų. — šv. Blazijus, verpėjų,
— šv. Kaf rina, dažytojų. — šv.
Lydija, žuvininkų — šv. An
driejus, jūrininkų — šv. Eu- 
lalija, batsiuvių — šv. Kris- 
pinas, kirpėjų - šv. Liudvi- Kur mes ,okį žulogų

praėjo kariaviine su vokiečių 
ordinu ir lenkais, kurie visa- į 
dos bandė užkariauti Žemai-! 
tijų. Kartais jam teko pagel- Į

Vilnių ir paėmė pilį su visu 
Jogailos dvarų ir rado ten 
raštų apie Jogailos sutartį su 
vokiečiais. Tačiau gerasis Kęs 
tutis neištrėmė nedorojo Jobėti ir savo broliui Algirdui 

karuose prieš rusus.
Štai, kų vienas vokiečių is- į vis darė pinkles savo dėdei, 

torikas sako apie Kęstutį: Pagalios parsikvietė Kęstutį

gailos, bet leido jam valdyti 
' Krėvės žemes. Jogaila tačiau

“Kęstutis buvo vyras karin
gas ir teisingas. Sumanęs už
pulti Prusijų, jisai pirma

ir Vytautų į savo pilį tartis 
dėl susiderinimo. Bet tuojau

i

Jogaila suėmė juos abu ir

Margas
Margo siūlo prikarpyta 
prie Nevėžio paupiais, 
skraido sau po spinduliais, 
lyg kad žaislui padaryta..

Margo siūlo pridraikyta — 
atkirptais ghlais trumpais: — 
žinoma, čia tas juokais — 
pasidžiaugti — padaryta...

Margas siūlas ore skraido, 
siūlas margas su sparnais! 
Ne, tur būt, kas nors juokais 
pūsdamas nuo žemės baido!..

Margo siūlo prikarpyta —• 
tų vadina ir vabzdžiais ... 
Ne! sumanymais gudriais 
vien tas juokui padarytai...

Arėjas Vitkauskas.

pranešdavo apie tai ordino Į Kęstutį uždarė Krėvės pilyje 
maršalkai ir tikrai atvykda- (kalėjime, kur po penkių dienų 

! buvo pasmaugtas. Tokiu tai 
būdu mirė didysis Kęstutis, 

! kurio gerumų Jogaila panau
dojo savo blogiems tikslams. 
Kęstučio kūnas buvo parvež
tas į Vilnių ir pagonių pap
ročiu iškilmingomis apeigomis 
sudegintas antf laužo. Tai į- 
vyko 1382 metuose.

E Šerėnų Žirnis.

vo/

kas, šilko pramoninkų — šv. 
Florijonas, siuvėjų — šv. Ona, 
knygininkų — šv. Jonas E- 
vangelistas, gėlių pardavėjų
— šv. Darata, smulkių daly
kų pardavėjų — šv. Kobrina, 
paprastų darbininkų — šv. 
Izidorius, žemdirbių — šv. 
Urbonas, automobilių šoferių
— šv. Kristopas, orlaivinin- 
kų — Panelė Marija iš Lore- 
to, advokatų — šv. Ivas, gydy
tojų — šv. Kosmas ir Dami
jonas, scenogĮ vaidintojų — 
šv. Vitas, muzikantų — šv. 
Cecilija, žurnalistų — šv. Pran 
ciškus Salezietis, moterų dar
bininkių — šv. Ona, skalbėjų
— šv. Hunna, tarnaičių — 
šv. Zita, mergaičių —r šv. 
Blandina, bernaičių — šv. <A.- 
loyzas, einančių per pirmos 
Komunijos — šv. Imelda, pa
siuntinių — šv. Gabrielis, su
žieduotinių. — šv. Valentinas, 
mokyklų vedėjų — šv. Kasi- 
jus, neregių — šv. Tomas iš 
Beehet, tų kuriems dantys 
skauda — šv. Apolonija, sil
pnapročių — šv. Dimpna, lai
mingos mirties globėjai yra 
šv. Juozapas ir šv. Barbora, 
elgetų — šv. Aleksijus, ūkinin
kų — šv.Jurgis, virėjų — šv.

I Morta ir šv. Laurynas, poetų 
šv. Dovydas, kalbėtojų — Šv. 
Jonas Krizostomas, o banki
ninkų — šv. Matas; šv. Pran
ciškus Ksaveras, šv. Terese

kitur pasaulyje, kuris taip did 
vyriškai pasielgti}. Įvairūs lie- Į 
tuvių kunigkščiai imdami sau ; 
žmonas, jų ieškodavę tarp ki
tų kraštų kunigaikštysčių, bet 
Kęstutis, būdamas tikras savų 
žemės sūnus, vedė garsių lie
tuvaitę žemaitę Birutę, kuri 
jam davė sūnų Vytautų galin-

O, daug geriau kalbėt gerai 
Vaikelio Jėzaus misijų globė- apie blogų berniukų, negu 
jai. J. A. M. 'blogai apie gerų.
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Reikalaujama
Berniuko, kuris pažiūrės 

tiesiai į akis ir niekad neme
luos.

Berniuko, kuris netinginiau- 
5*» bet! pats ieško darbo.
’ Berniuko, kuris švarus ap- 
Birėdyme ir mintyse.

Berniuko, kuris klauso, kas 
Bakoma ir nereikalauja atkar
toti, kas sykį sakyta.

Berniuko, kuris linksmas 
ir kuris moka priimt pabari
mus ir pamokymus.

Berniuko, kuris veikia ne
liepiamus gerus darbelius, ku
riam nereik primint maldos 
laiką.

Berniuko, kuris mielai ki
tam padės.

Berniuko, kuris nesigėdi ei
ti gatve su savo mamyte, kad 
ir bus sulopytas josios švar
kelis.

Kur reikalaujama tokio ber
niuko? Višur!! Vincas Bukas.

Palauk!
“Ir jie tarnauja, kurie sto

vi ir laukia!
Daug šuną tokiu būdu tar

nauja ištikimai savo ponams.
Štai, nepaprastas atsitikimas, 
kaip šuo pasiliko ištikimas sa
vo ponui. Įsakyta jam laukti 
ir jis laukė.

1924 m. Pranas 'McMahon 
gyveno Erie, Illinois. Jisai bu
vo paprastas darbininkas. Vie
natinis jo draugas buvo mažas 
šunelis, vardu Shep.

Kartą Pranas nukrito laip
tais ir persiskėlė galvą. JĮ ve
žė į ligoninę. Shep sekė paskui.
Prie ligoninės Praną paguldė 
ant ratą ir vežė į vidą. Pra
nas atsikreipė į. savo šunelį, 
paglostė ir liepė jam palaukti 
prie durą.

Shep nuslinko į kampą ir
atsitūpė laukti savo pono. Vermonto 
McMahon neišėjo gyvas iš li-|400 ežerų, 
goninės. Jis joj mirė. Šuo, ži- ' 
noma, to nežinojo, tat ir laukė.

Tai įvyko rugsėjo mėnesį,
1924 m. Per dešimts metij šuo 
laukė. Kartais nubėgdavo to
liau, bet vis grįžo prie tų du
rą. Seselės vienuolės suprato

| šaltą košę — “ice cream”. 
Kasmet jos padaroma ir su
valgoma apie 240,000,000 ga
lioną. Reiškia, pagal Ameri
kos žmonių skaičių, kiekvienas 
žmogus ir vaikas, suvalgo per 
metus po du galionus šaltos 
košės.

Nors mūs žemės tolumas nuo 
saulės yra 93 milijonus mylią, 
tačiau saulės šviesai ima tik
tai astuonias minutes tą tolu
mą pereiti ir mus pasiekti!

Jungtinėse Am. Valstijose 
yra apie keturi tūkstančiai 
žmonių, sulaukusią po 100 ir 
daugiau metų.

Akrostikai
1. — Angelą tėviškė.
2. — Tokia lietuvių duone

lė.
3. šeštadienyj gaunama.
4. Čia katalikai persekioja

mi.
5. — Žemės obuolys.
G. — Vienas iš Evangelistą.
7. — Sąjunga (gramatiko 

je).
8. — Garsus lietuvių paukš

telis.
Pirmos raidės kiekvieno at

spėto žodžio duos vardą to 
gyvulio, kurio ir liūtas bijo.

Čikagos miesto ilgiausia ga
tvė yra Westem Avenue. Ji 
yra 23% mylią ilgumo.

PILYPO PLEPALAI
Cit draugeliai, paklausykit, 
Į kanapes nevarykit;
Duokit biskį pasilsėt, 
Liežuviu lengva plepėt.
Žinot, eeu mažas vyras, 
Kaip ir jūs ne viens-pipiras; 
Strofeiai noriu greit užaugt 
Ir vyrelio vardą gaut.
Įsižiūrėjau, kaip daro 
Dičkiai vyrai su cigaru; 
Ėmiau visur list, ieškot, 
Savą namą nedabot.

Badau gatvėje tabako, 
Žiūriu, argi nieks nemato... 
Ot, gerai pasisekė,
Kas taip gražiai man padėj ?
Pasidariau cigaretą 
Ir,-bracia, tikrai nesiektą; 
Turiu mečę, reiks užbraukt 
Ir visom spėkom pat raukt.
O, vajė, tri man, vyruti, 
Rodos, patraukiau biskutį; 
Maniau, šiūr, mane pa

smaugs,
Vidurėlius lauk ištrauks.

Nuo točės sakau: padūko 
Tasai vaikas, kuris rūko, 
Nes pagadins sau plaučius, 
O kur, vargšas, gaus kitus?

Na, užteks man čia dėjuot, 
Paskui nenorės drukuot, 
Redaktorius šias eiles — 
Vėl grįžtu į kanapes...

Pilypas ik kanapių.

valstijoje yra

Mikutis.

JUOKIS JEI JUOKINGA
Mokytojas: — Na, Petruk, 

pasakysiu tau vieną žodį, o 
tu man turėsi pasakyti, ar jis 

šunelį, pasigailėjo ir paėmė jį į vienskaitoj ar dviskaitoj. Pav. 
maitinti. Shep to užsitarnavo., kelnytės. -

---------------- j Petras (pagalvojęs):—kel-
Piimoji anglą kalbą knyga (rytės... kelnytės... aha, iš vir- 

LĄmerikoje atspausdinta 1640 šaus vienskaitoj, o iš apačios 
metais? Ji vadinasi “Įdaubos dviskaitoj.
Psalmių Knyga.” Dabartiniu -----------
laiku ją retai kur galima ras- į Protestantų pryčeris sveiki- 
ti. na parapijiečius su šv. Vely-

----------- komis:
Anglijos gyventojai kasmet 

naudoja daugiau cukraus, kaip 
kitų tautų žmonės f Mokslinin
kai apskaičiavo, jog kiekvienas 
Anglijos gyventojas į metus 
sunaudoja arti 86.3 svarų cuk
raus. Kiekvienas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse gyvento
jas į metus sunaudoja apie 
81.6 svarų cukraus.

Raymundas Rusas (L. K.)

Lietuvoje nėra aukštą kal
nų. Aukščiausias jos kalnelis 
randasi Ežerėnų apskrity. 
Tai yra Taurapilis, kuris tu
ri 828 pėdas aukščio. Šatrijos 
kalnas turi 750 pėdų aukščio. 
Vilniaus krašte bet gi yra 
Alšėnų kalnas, kuris turi 1,118 
pėdų aukščio.

MAŽĖJU ŽODYNĖLIS
topelis — poplar tree. 
plynė — plain, open field. 
griovis — ditch. 
grumstas —- clod, lump. 
grazna — ornament, trinket 
kūdra — swamp. 
našus — fertile, fnritfnl. 
padermė — tribe, race. 
laibėti — to grow sHm. 
kibi3 — porcupine. 
liuonas — comfort, ease. 
žvinai — scales (of a fish).
mugė — market-plaęe.

Mano brangūs, sveikinu kiūtinti — to go away ąuietly. 
ir linkiu jums linksmų Vely- 'kiauta8 _ shell.
kų, taip pat ir linksmų Kalė-' 
dų ir laimingų Naujų Metų. 
Vistiek iki Velykų nesimaty 
sim.

Lietuvos
Sostinė

Pirmas Kaune, bet ne Eže
rėli uose.

Antras Ežerėnuos, bet ne

užuomirša — one wbo forgets. 
smilkinys — temple (of head). 
vatakas — water-pipe. 
engti — to persecute. 
žudvėra — sea-gull. 
sklidinas — overflowing. 
naugė — ore, mineral. 
konvalija — lily of the valley. 
gluosnis — willow. 
pasaga — horse-shoe. 
ragana — witch.
muštinis — a coin.

Paprastai, kai tarp dviejų 
valstijų plaukia upė, tai abi Biržuose, 
turi teisių prie pusės tos upės. į Treėias Biržuos, bet ne VU-

ltaip sakant, nuo. vieno krai- niuje, monai — delusion, deceit.
to du upes vidurio upė pri-, Ketvirtas Vilniuje, bet ne,^.^ _ inc- a|lnm 
klauso vienai valstijai, nuo KaiSadoryje, dn - _ ,
kito krašto — kitai. Naujoje Penktas Kaišiadory je, bet
Anglijoje mes randame isim- ne Linkuvoj, 
tį šiam dalyke. Connecticut j šeštas Linkuvoj, bet ne 
upė, kuri skiria Vermonto ir Klaipėdoj.
New Hampshire valstybes, vi-Į Septintas Klaipėdoj, bet ne 
sa priklauso New Hampshirui.' Palangoj.

- .... - |! Visa tai duos jums vardą
Amerikiečiai labai mėgsta senos Lietuvos sostinės.

KUR ų SIŲSTI?
RaMus Mam skyriui reikta siųsti 

edresu: Vtfecaa Sabas M. I. O. „ Ma* 
Haa Kilis. Hinsdale, m

Pinigus, talppat pnUtaunt pakeisti 
•InntlnCJtmo kieki, reikia siųsti fle- 
«lo< | "Draugo" spaustuve, adresuo
tam: Draugas Fnb. Co., 3SM Bo- 
Uaklry A«. F

Z


