
Seimą Lagerlof. 

Sidabro Kasyklos. 
Karalius Gustavas III va- 

žiavo kartą per Dalekarliją. 
Jis labai skubinosi ir, nors ar- 

kliai lėkė it žaibas, vis ragino 
greičiaus važiuoti. Nebebuvo 
tat ko stebėties, jog nusilei- 
džiant nuo stataus kalno, tru- 
ko dišlius ir karalius nebega- 
lėjo važiuoti toliau. Dvariš- 

kiai, tiesa, išbarė vežėją, bet 
tai nieko nepadėjo. Kad kara- 
liui nepailgtų laukti, patarė 
jam nuvykti netoliman kai- 
man. Per mišką matėsi bažny- 
čios bokštas, o kadangi tai 
buvo nedėlia, turėjo bažnyčio- 
je būti pamaldos. Vietos čio- 
nai buvo linksmesnės, laukai 
geriaus išdirbti, tarp alksnių 
tankumyno bėgo sriaunus u- 

pelis. Tąpat valandą, kaip 
karalius užvažiavo prie baž- 
nyčios, pamaldos pasibaigė ir 
žmonės pradėjo eiti laukan. 
Karalius labai nustebo juos 
pamatęs, nes neikuomet nebu- 
vo matęs augesnių vyrų, šau- 

nesnių merginų. Moterįs turė- 

jo tiek švelnumo ir rimtumo, 
jog butų galėjusios gyventi 
gražiausiuose rūmuose. 

— Su Švedų karaliumi nė- 
ra taip prastai, kaip mano jo 
priešai — pagalvojo jis, — 

pakol turiu tokius žmones, 
galėsiu kraštą apginti. 

Liepė dvariškiams apskelb- 
ti žmonėms, kad atvažiavo ka- 
ralius ir norįs prakalbėti į 
žmones. Jiems greitai aplink 
susirinkus, kalbėjo į juos a- 

pie sunkų padėjimą valstijos, 
įpainiotos į karę su Danija ir 

Rusija. Galėtų gal priešus 
nuveikti, bet kariuomenėje 
esą daug išdavikų; karalius 

reikalaująs ištikimos kariuo- 
menės, pats tat važinėjąsis per 
tą kraštą, reikalaudamas nuo 

savo tautiečių žmonių ir pini- 
gų tautos išliuosavimui. 

Kaimiečiai išklausė jo tylo- 
je, neparodydami nei džiaug- 
smo, nei priešingumo. Ant 
galo vienas jų išėjo priesakyn 
ir tarė: 

— Nesitikėjome čionai su- 

laukti Tamstos, karaliau Gu- 

stavai, ir todėl nežinome ką 
atsakyti. Eikk zakristijon ir 
pasišnekėk su mųsų klebonu, 
o mes tuo tarpu susitarsime. 

Karalius paklausė, bet za- 

kristijoje atrado tiktai seną 
ūkininką su sukietėjusiomis 
nuo darbo rankomis, apsida- 
riusį, kaip ir kiti, ilgais bal 
tais kailiniais. 

— Maniau atrasiąs čionai 

kleboną — apsižvalgęs tarė 
karalius. 

Tariamasis ūkininkas pa- 
raudo ir žemai nusilenkė, ne- 

drįsdamas prisipažinti jis esąs 

ganytoju toje parapijoje. 
Karalius atsisėdo didžioje 

kresėje, kuri ikišiol stovi za- 

kristijoje ir dabar papuošta 
yra ant atsikolimo aukso ka- 
rūna. 

— Ar turite čionai gerą 
kleboną? — paklausė jisai. 

Šis neturėjo drąsos išvesti 
karaliaus iš paklydimo ir at- 

sakė: klebonas uoliai garsinąs 
Dievo žodį ir norįs taip gy- 
venti, kaip mokina. 

Karalius pastebėjo, jog se- 

nas valstietis atsakinėjo ne- 

drąsiai, ir tarė: 
— Man-gi matosi, jog pat- 

sai nesi visiškai juo patenkin- 
tas? 

— Yra šiek-tiek atkaklus— 
ir nekurie tvirtina, buk pats 
vienas norįs visą parapiją val- 

dyti — atsakė klebonas, neno- 

rėdamas pats save perdaug 
girti. 

— Visai neprastai turi jus 
čionai valdyti, nes, kiek aš pa- 
tėmijau, viešpatauja čionai 

geri papročiai ir senobinis sta- 

tumas. 

“HUDSONO UPES KRANTAI”. Iš p. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos men. m. Chicago, III. 

— Žmonės čionai yra dori, 
gyvena taipogi toli nuo pa- 
saulio, neturte ir nuošaliai. 
Jei butų pagundoms išstatyti, 
nebūtų gal geresni už kitus. 

— Nėra ko bijoties, kad 
čionai galėtų būti kokios pa- 
gundos — tarė karalius, ir ne- 

kantriai pradėjo barškint su 

pirštais į stalą, stebėdamos, 
jog taip ilgai atsakymo ne- 

gauna. 
Klebonas norėjo išpasakoti 

karaliui kanaką, kas labai 

jam ant širdies gulėjo, bet ne- 

galėjo niekaip pradrįsti, ant- 

galo užklausė, ar tikrai prie- 
šai Švedijai grąsiną. 

Karalius pažvelgė ant jo 
išaugšto, stebėdamasis jo per- 
drąsiam užklausimui, bet nie- 
ko neatsakė. 

— Jei ištikrųjų taip yra — 

kalbėjo tasai toliaus, — tai 
čionai esąs klebonas galėtų 
karaliui pristatyti daugiau pi- 
nigų, neg jam reikia. 

— Sakei prieš valandėlę, 
čionai žmonės esą neturtingi. 

— Tai tiesa, bet jei kara- 
lius malonėtų paklausyti, ap- 
sakyčiau jam, kokiuo budu 
čionykštis klebonas galėtų jį 
pagelbėti. 

— Gali sakyti, — tokiuo 
balsu atsakė karalius, kaip 
lyg užmigti norėdamas. 

— Kartą penki tos parapi- 
jos žmonės išsirengė medžioti 
briedžių — pradėjo klebonas. 
— Jų tarpe buvo du kareiviu, 
viešbučio savininkas, valstie- 
tis ir vietinis klebonas. Tą 
dieną jiems visai nesisekė, ir 

jie atsisėdo pasilsėtų šnekėda- 
mi, jog visoje girioje nėia nei 
trupučio žemės, tinkamos iš- 

dirbimui, tiktai uolos ir pel- 
kės. Toje valandoje klebonas 
patėmijo kažin-ką spindintį 
po samanomis. “Koks tai ypa- 
tingas akmuo — tarė — išro- 
do visai, kaip švinas.” Kiti 
greit atsistojo ir, šaudyklių 
kotais nuvalę samanas, pama- 
tė plačią gįslą šviesaus naugio 
(metalo)... 

— Ar kuiis iš jų nepažino 
naugių? — pertraukė kara- 
lius, atmerkęs vieną akį. 

— Ne, jie labai pradžiugo 
dėl ei to išradimo ir nutarė pa- 
siųsti kleboną į Falun’ą atsi- 

žinotų, kas tai per naugis. 
Prieš tai prisiekė niekam ne- 

išduoti, kad jie atrado turtus, 

Kiekvienas darė savo užma- 

nymus ateičiai ir tarėsi esąs 

turtingu. 
Kalnų kasyklų viršininkas 

Falun’e apžiurėjo atvestąjį 
gabalėlį ir paklausė, ar daug 
turį tokių akmenaičių savo 

parapijoje. 
— Visą kalną — atsakė kle- 

bonas. 

Viršininkas paklabino jį į 
petį ir tarė: 

— Žiūrėkite, kad gerai tą 
dalyką suvartotumėte, nes tai 

yra sidabras. 
Klebonui galva apsisuko iš 

džiaugsmo. Skubinosi namon 

pranešti draugams apie dide- 

lę laimę, juos sutikusią. Visu- 

pirmu sustojo prieš viešbutį, 
bet nustebo, pamatęs juodą 
Vėluvą, į duris atremtą. 

— Kas čionai numirė ? — 

paklausė. 
— Pats šeimininkas, atsakė 

bernas — ištisą savaitę gėrė ir 
šukavo jis, sakydamasis atra- 

dęs kasyklas ir nebereikalau- 
jąs daugiaus dirbti. 

Nuliūdo klebonas ir nuėjo 
prie antrojo savo draugo, Per- 
šono, bet tasai, išgirdęs, jog 
tai buvęs sidabras, rankas iš 
nusiminimo laužė. 

— Ak! aš nelaimingas, su- 

šuko, maniau lai esanti mika 
ir savo dalį pardaviau Olavui 
Svardui už 100 dolerių. 

Karalius senai jau buvo a- 

kis atvėręs ir klausėsi su atsi- 
dėjimu. 

— Klebonas pagrožo j na- 

mus ir per berną pranešė Ola- 
vui Svardui ir jo broliui, ką 
atsižinojęs kelionėje. Jam be- 

svajojant apie pastatymą gra- 
žios klebonijos ir puikios ba- 

žnyčios, pranešta, kad Perso 
nas iš nusiminimo gyvybę sau 

atėmęs. 
Ant rytojaus nuėjo jis pas 

Olavą pasikalbėtų su Olavu 
ir jo broliu apie anas kasyk- 
las. Kelyje pasitiko vežimą, 
sargyba apsiaustą: sėdėjo ja- 
me žmogus su aprišta galva, 
retežiais apkaltas, ir pamatęs 
kleboną, paprašė, kad leistų 
jam su klebonu pasikalbėti. 
Buvo tai Olavas Svardas. 

— Apart manęs ir tavęs^ 
pradėjo jisai kalbėti, niekas 
nežino, kur yra sidabro kalf 
nas. Prakeikta tegul bus va| 
landa, kurioje mes jį atradė 
mė! Nuo to laiko meilė, vif-. 

nijusi mudu su broliu, persi- 
mainė į neapykantą. Vakar 
mudviem besibarant, jis pa- 
galiu uždaužė man per galvą, 
o aš jį užmušiau... 

— Busiu 
tai. Vargša 

klebonas, a 

pakartas, žinau 
mano vaikai! 

— Nusiramink, pertraukė 
iduosiu jiems tei- 

singai visak į, kas tau priguli. 
— Šitai tft tai ašen ir neno- 

riu ! Prižadėk man, jog nei 

vienam neduosi nei skatiko. 
Kitaip nenumirsiu ramiai. 

.Nustebo klebonas, bet pri- 
žadėjo. Atrastas turtas jau jį 
neliuksmino: ar-gi tikrai tur- 

tas nelaimę tiktai atneštų. 
Štai dar jo tepalytėjo, o jau 
keturi dori įmonės stojosi pra- 
sikaltėliais Kas bus toliau ? 
Dievas pabadė jo globai para- 
pi jonų duš as, ar turi jis teisę 
išstatyti ai as ant pražuvimo 
pavojaus? 

— Pati ika man tas klebo- 
nas, pridėjo karalius. 

Tuo ta ’pu žinia apie sidab- 
ro kalno atradimą pasklydo 
po kain us, žmonės nustojo 
dirbę ir ieškodami jo valkio- 

josi po miškus. 
Kleb 'Has sušaukė ju«s vi- 

sus, aps tkė apie nelaimes, ki- 
lusias i to atradimo, ir aprei- 
škė nie cam nepasakysiąs slap- 
tos, kur yra kalnas, nepalie- 
siąs ne trupinėlio prakeikto- 
jo nau do, nes nenorįs jų ne- 

laimių turėti ant savo sąžinės. 
Jei jie pagrįš!ą prie darbo ir 

gyvemią kaip seniaus, pa- 
siliksiu su jais ant visados; 
jaigu de spirsiąsi ieškoti anos 

kasyk os, apleisiąs juos ant 
visadoi ir neikuomet čionai 
nepai. išiąs. 

— £$-gi jie atsakė? — už- 
klausė karalius. 

— Suprato, jog klebonas 

riipinasi ją gerove, ir prižadė- 
jo nemąstysią jau apie sidabro 
fcalną. Nuo to laiko gyveną 
j.etin'te, bet esą laimingais. 

— Jei klebonas pašventė 
Irisas savo svajones ją sielą iš- 

fyellfjimui, tai kuo gi galima 
jį priversti dabar, kad savo 

paslaptį išreikštą? — užklau- 
8ė karalius. 

-4- Del krašto gerovės pada- 
rys jis tą auką. 

i 
Ne! —sušuko karalius— 
ir darbštąs piliečiai yra 

miu kraštui tuitu, kaip 

sidabras ir auksas. Tegul ir. 

toliau ta kasykla lieka slap- 
toje. 

Dvariškiai atėjo praneštų, 
vežimas jau esąs pataisytas. 
Karalius maloniai atsisveiki- 
no su klebonu ir išėjo iš za- 

kristijos. Minia stovėjo dar 

prie bažnyčios. 
— Ar kalbėjai su mųsų 

klebonu ? — užklausė vienas 
valstietis. 

— Kalbėjau — a take ka- 
ralius -- laimingi esate, turė- 
dami tokį kleboną. 

Mėgink “Turkey Red” 
Cigaretus. 

Tūkstančiai mus žmonių ru- 

ko juos-jie yra už pigią kainą. 

Daugelis šimtų šio laikraš- 
čio skaitytojų su noru ruko 

“Turkey Red” cigaretus, nes 

jie yra geriausi. 

Rūkytojai išrado, kad “Tur- 

key Red” cigaretai, kurie yra 
padaryti iš tikro ir geriausio 
turkiško tabako, turi geriau- 
sią skonį ir geriau užganėdi- 
na rūkytojus, nei tie, kurie 

parduodama po dešimts centų. 

Tiems, kurie dar nemėgino 
“Turkey Red” cigaretų sko- 

nio, mes rodijame ju pamė- 
ginti. Pamėgink sykį, o norė- 
si jų visados. Niekados pir- 
miau toki geri cigarėtai nebu- 
vo rekomenduojami mųsų 
žmonėms ir už taip žemą kai- 

ną, kaip dabar. 

Taigi nelauk! Pirk pakelį 
“Turkey Red” cigaretų šian- 
die. PasidžiauK, kada gali! 
“Turkey Red” cigaretai pra- 
linksmins tave už mažą kainą. 

Skaitykit “Kataliką” 

“Kataliko” agentai. 
Kurie turi tiesą rinkti apga*' 
sinimus, prenumeratą nuo sk*1' 
tytojų, priiminėti orderius ant 

visokių drukoriszkų darbų ir 
taip toliaus yra szie: 

Frj Venckus, 
304 N. Chicago St 

Kenosha, Wis. 

Jolin Naujokaitis, 
45 Planet St. 

Commercial Road E. 
London, England 

Jonas Vieraitis, 
107 S. Harding St. 

Worce8ter, Mass., 

J. G. Miliauckas 
Union Savings Bank 

Pittsburg, Pa. 

Kaz. Kučinskas, 
180 N. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa 

M. K. Petrauckas, 
264 Pine St. 

Kenosha, Wis. 

Jonas Balčis. 
2239 W. 23rd PI. 

Chicago, III. 

Vincentas Linka, 
Keliaujantis agentas Chica- 

je, ir apielinkėje, pas jį gali* 
ma užsirašyti ir atnaujinti už 
‘Kataliką”, teipogi pas jį ga- 
lima gauti pirkti visokias kny- 
gas. 

J."’ Pakarklisj 
1032 Wasliington St., 

Norwood, Mass. 

Jos Zemantauskas 
39 W. Porter St. 

Waterbury, Conn 

V. Staseviče, 
349 Hamilton St., 

Grand Rapids, Mieh. 

Sabast. Walentinas, 
370 Humbold St. 

BrooklymliHiSMMHtei 

Jos. Dzika 
Box453 

Forest City, Pa. 

P. Mikalaųckas 
Keliaujantis agentas valstijo- 
je Massachusets ir New Ham- 
Aires 320 Broadway 

So. Boston Mass. 

Jonas Kučinskas, 
238 Slocum St. 

Kingston, Pa. 

PUIKUS PIKNINKAS 
-IR- 5 

Dideles Ristynes arba Imtynes ] 
■ --AINT P1KN1NKO = < 

parengtos per 

Lietuvių Darbininkų Sąjungą į 
Ncdčlioj, 11 Rugsėjo (Scpt.), 1910 į 

Bergman’s Darže, Riverside, III. į 
Pikninkas prasidė 10 vai. iš ryto .• 

Ristynes bus ant 4 vai, po pietų. :( 

Įženga 25c porai, 2 merginos įeis už 25c 
(o jeigu po vieną vaikinas ar mergina — tai vis 25c.) 

Maloniai užkviečiam Lietuvius ir Lietuvaitės atsilankyti 
koskaitlingiausiai ant virš minėto pikniko, kur puikiai pasiba- 
levosite ir pamatysite dideles ristynes. Pamatysite tiek, kaip 
kur kad mokate $1.00 ar $2.00 už tikietą, čia tiek pamatysite 
už 25c. Nes dar pirmu sykiu tarp lietuvių bus valdomos ris- 
tynės ant pikninko. 

RISTYNES BUS PO VADOVYSTE: 

Jaunų Vyrų Lietuvių Dr. Ristikų Kliubo 
NEKUK1E IŠ JU SĄNARIU SUSITIKS SU SVETIMTAUČIAIS: 

ANTANAS BALADINSKAS 
Lietuvy* kliubietis, sveria 170 svarus; 

5 pėdų ir 8 col. augščio; 25 metų. 

I PORA 

susitiks su MORGAN A. RIDER 
Vokietis, sveria 175 sv., 5 pėdų ir 

6 col.; 26 metų senas. 

II PORA 
JONAS YUR6ELAITIS susitiks su 

Kliubietis, sveria 180 svarų, 5 pėdų 
JUOZAPU BANCEVICZIA 

ir n col. augščio. 
Sveria 175 svarus, 5 pSdų 

ir 6 colių augščio. 

BILL HANDRICK 
Sveria 140 sv., 5 pėdų ir 6 col. augščio 

į III PORA 

susitiks su WALTER RUBY 
Sveria 150 sv. 5 p. ir 11 cl. augščio. 

Tos visos trys poros eis galynen katras katra parmos po du sykiu. Ž 


