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Ant antrojo puslapio šia- 
me “ Kataliko ’ ’ numery j 
gerb. Skaitytojai atras ap- 
rašymą pirmosios lietuvių 
ūkininkų parodos Marijam- 
polėje, _Suv. gub., atsibuvu- 
sios šiemet spalhj 28, 29 ir 
30 dienomis ir rugsėjo 1 die- 

ną. Paroda tesėsi 4 dienas. 
Išteisybės, miela skaityti 
tokias linksmas žinias, ku- 
riomis pranešama- Lietuvos 

ūkininkų, ypač suvalkiškių, 
kultūroje pažangumas. Ka- 

dangi dvarponiai išpradžių 
prieš tą rengiamą parodą 
pasipūtė, lietuviai ūkinin- 
kai patįs vieni sukruto ir 
savo pastangomis nustebino 
visus svečius, lankančius tą 
parodą. 

Garbė lai bunie už tai lie- 
tuviams ūkininkams! 

Vilniaus “Lietuvos Ži- 
nių” No. 14 “Lietuvių Bai- 
lės Draugija” kreipiasi į vi- 

suomenę, prašydama siųsti 
aukas velionio M.K.Čiurlio- 
nies muzikos veikalams iš- 
leisti. Kuomet muzikos vei- 
kalai bus išleisti, likusios lė- 
šos bus kraunamos ne judina- 
man kapitalan, iš kurio nuo- 

šimčių bus steigiama lietu- 
vių muzikams M. K. Čiur- 
lionies vardo stipendija. 
Tau pačian kapitalan turės 

sugrįžti ir visuomenės sudė- 
ti pinigai, gauti iš minėtų 
veikalų pardavimo, tik gry- 
nasis pelnas eis per pusę L. 
Dailės Draugijai ir Čiurlio- 
nienei arba jos dukterei. 
Aukas prašo siųsti arba sta- 
čiai L. Dailės Draugijai 
(Vilnius, Zavalna, 15, 6,15), 
arba per laikraščių redakci- 
jas, kurios apsiims priimi- 
nėti šias aukas. 

Laikas jau mums butų sa- 

vo neužmirštinų dvasios ga-j 
liūnų veikalus sau turėti, 
užuot atidavus juos sveti- 
mi; jų naudai, tad patįs nau- 

dokimės jų darbo vaisiais ir 

atminimui jų darbo ir nuo-j 
pelnų, statykime jiems am- 

žinus paminklus, kaip kad 

sumanytoji M. K. Čiurlio- 
nies vardo stipendija muzi- 
kams. 

... i 
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Kaip pas mus Amerikoje 
įsigyveno manija leisti nau- 

jus laikraščius, kurie tan- 
kiausiai turi mažų vertę, o 

kartais stačiai žemina visų 
musų laikraštijų, liudija Ma- 

hanoy’jaus “Saulės” pa- 
duota žinia, kad po Maha- 
noy City ir Slienandoah 
platinama naujai išleistų 
satyros laikraštį “Žemaj- 
tys”. Kokios tas raštpalai- 
kis yra vertės, parodo 
“Saulėje” paduodamos iš 

jo ištraukos, kurių porų žo- 
dis į žodį paduodame: 

“Parafionis Maiše Maka- 
noy City Pa Wiskupas Ir-j 
landionu, atsiuntė, dargi, 
kad Parafionis sugauditu ir: 
sųdietu kajp kates i visku-; 
pa maisza”. 

“Turkią Oet. 12 40 szie- 

piu, italionu i siktaustte, i 

Tripoli Kurkia, ale spadze- 
vojes Italiona: iszgra j s žvai- 
na”. 

Tai tikri literatūros per- 
lai! 

“Vien. Lietuvninkų” No. 
43 patėniija, jog lapkričio: 
22 d. sukanka lygiai 60 me- 

tų nuo gimimo čir. Jono, 
Basanavičiaus (gimė 1851* 

m.), lietuvių senovės ir his- 

torijos tardytojas, taipgi; 
vieno iš tų musų te vynai- j 
nių, kurių būrelis inkurė 

pirmutinį musų laikraštį — 

“Aušrų”, ėjusį Tilžėje 
(1883 — 1886). Basanavi- 
čius ir dabar dar dirba lie- 
tuvių mokslo dirvoje, tuom- 

tarpu yra pirmininku “Lie- 
tuvių Mokslo Draugi j os ” 

Vilniuje. “Vien. L.” pa- 
tėmija, kad butų gerai, 
idant tam gerbiamam musų 
vyrui kas parašytų platesnį 
paminėjimų. 

* • 

Vilniaus “Viltis” rašo, 
jog Vilniaus gubernatorius 
telegrama pranešė Peter- 

ŽODIS Į LIETTTVĄ GRĮfe 
TANTIEMS. 

Liepos mėnesyj teko air 
silankyti New Yorko laivų 
prieplaukoj, iš kur Rusijos 
garlaiviai išplaukia Liepo- 
jun. Nežinau, ar visuomet; 
lietuvių tiek grįžta Lietu- 
von, bet tuom sykiu lietu- 
vių grįžo keletas šimtų. Aš 
užklausiau kelių, ko jie ma- 

no griebtis Lietuvoj. At- 

sakymu gavau, jog stengsis 
žemės gabalą, ingyti, o že- 
mę turėdami, turėsime už- 

tikrintą duoną. Įštikro, tai 
protingas noras grįžtančią 
Lietuvon. Amerikoj prisi- 
žiūrėję ūkio vedimui, su- 

gi’įžę Lietuvon pataikys 
amerikonišku budu tą žemę 
išnaudoti, ir tokiuo budu ne 

tik pasiliuosuos nuo visokių 
amerikoniškų trustų ir žy- 
diškų fabrikų visokios 
smarvės, kurie ne vieną 
musų brolį į kapus nuvaro. 

Toki vyrai prisidės ir prie 
kultūros pakėlimo. Kultū- 
rai pakilus Lietuvoj, nerei- 
kės mums tėvynės apleisti 
ir bėgti į Ameriką, nes Lie- 
tuva bus geresnė Amerika 
negu kur kitur.— Aš girdė- 
jau nuo ūkininkų-šitokius 
rugojimus, kaip, girdi Lie- 

tuvoj ant ūkės gali žmogus 
gyventi jei nežinai iš kur, 
reikalui atėjus, rublį iš- 
traukti. Bet pinigai pats 
žmogui niekur kisenni ne- 

lenda: kur negyvensi, visur’ 
jie reikia uždirbti. Ir Lie- 

tuvoj žmogus žemės gaba- 
lą turėdamas, kodėl negali 
pinigų uždirbti? Paveiks- 
lan, Liepojuj už vieną kiau- 

šinį moka 4 kapeikas, svies- 
to svaras 50 kap., už kiau- 

lienos, visą paršą per- 
kant, 15 kap. svaras; už viš- 

tą moka 50 kapeikų, už kar- 

vę 60 rublių. Taigi mato- 

me, kad ir Lietuvoj kainos 
tokios beveik kaip Ameri- 

koj. Taigi žmogus, žemės 
turėdamas Lietuvoj, negali 
sakyti, jog nėra iš kur rubli 
sugriebti. Tegul grudų žy- 
deliui neduoda pusdykiai, 
bet tegul juos kitaip sunau- 

doja: tegul laiko, pa veiziau, 
500 vištų. Rudenyj, galės 
200 vištų parduoti po._50 
kap., tai gaus jau 100 ru- 

blių; 500 vištų., padės kas 

dieną 200 kiaušinių,, po 4 

kap. kiaušinis,. tai, išpuls. 8 
rubliai kas dieną. Tegul 
augina ir parduoda nors 2 

karves, tai gaus, 120 rublių. 
Tegul užaugina arklį ir. par-. 
duoda nors į 3 metus,.vieną, 
tai gaus 100 rųb. Aršiau 
didesnių miestų gyvenanti 
tegul veža pieuą, 5 karvės 
į dieną duos 75 kvortas pie- 
no; kvorta po 5 kapeikas, 
tai išpuls 3 rubliai kas die- 
ną. Kam miestas toliau, 
lai įsitaiso mašinas ir svies- 
tą dirba. Nuo 5 karvių J 
savaitę gali padaryti 35 
svarus sviesto. Svaras po 
50 kapeikų, tai gaus IT" 
rubliu 50 kap. Tegul ūki- 
ninkas neparduoda paršju- 

burgan, kad Daugėliškiu ir 

Lingmėnų valstiečiai lietu- 
viai-katalikai draug su apy- 
linkės kunigais dainavo iš- 

kilmėj, kur su pravoslavų ti- 
kj^bos apeigomis buvo pa- 
švęsta carui Aleksandrui II 
stovyla, ir kad valstiečiai, 
atminčiai paliuosavimo nuo 

baudžiavos meldę išreikšti 
carui “nužemintus ištikimy- 
bės jausmus”. 

Tokis apsireiškimas ne- 

labai kokių atestacijų sutei- 
kia tiems Lietuvos kuni- 

gams, kurie patįs parodo 
pavyzdį ir veda lietuvius 
panašiais keliais. 

— A f 
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tų, tegul affgifflt ir atskirtu 
1iu6 sviesto gienu girdo, 
faršai 7 mėrjesių sveria 
450 svarų, $ paršai bus 300 

§varų. Svaras po 15 ka-- 
oeikų, tai gaust 45 rublius. 

Išmintingai i gyvendamas į 
ūkininkas ne tik rublį, bei 
ir šimtinę r turės kišeninį. į 

Daugelis lietuvių, gyven- i 

lami Amerikoj, sutaupę ke- 
letą šimtų dolerių, laužo į 
galvas, ką pradėti? Grieb- 
tųsi prekybos^ bet mato po 
kelius mieste uusibankruti- 
jimus, o lietuviai prie to ne- 

pratę, neišlaiko su kitais 

konkurencijos; norėtųsi far- 
mą Amerikoj turėti, bet 
tam reikia ne šimtų, bet 
tūkstančių. Tai lietuviui, 
turinčiam kelis šimtelius, 
geriausiai Lietuvon grįžti ir 
pirkti ten žemės gabalą. 
Norinčiam ką nors pradėti, 
dirva ten plati; grįžtan- 
tiems ir pinigai pasidvigu- 
bįs. Dabar Lietuvoj par- 
duodami dvarai ir dvare- 
liai. Gauti žemės gabalą 
pirkti nesunku. Negrįžki- 
me po vieną, kaip vištukai 
vanago išvaikyti, nes po 
vieną sugrįžę, nedaug at- 
sieksime. Susivienykime, 
tada bus musų spėkos di- 
desnės. Sutverkime grįž- 
tančiųjų draugiją. Sugrį- 
žę sykiu po 10. ar 20 galėsi- 
me dvarelį nupirkti ir žemę 
pasidalinsime, arba ją krū- 

voj galėsime valdyti. Veik- 
dami kruvajj galėsime įreng- 
ti pieno dirbtuvėlę, supirk- 
sime visokis ..mašinas, žo- 

džiu, įsitaisysime viską, kas 
vienam butų negalima, Lie- 

tuvoj busimp kaipi vedėjai 
savo brolių,.,. Kas tam su- 

manymui pjijitapia, tegul at- 
sišaukia žengiau padėtu ant- 
rašu. Kaip. tįk atsišauks 
nors 10 pritariančių, .pradė- 
sime darbą. 
,ri? į U;- 

Atsišaukianti turi pra- 
nešti, kada mano grįžti, 
kiek mano žemės pirkti, ar 

dįrbo Amerikoj ant ūkės, 
kaip ilgai, kuom verčiasi 
ūkininkas, pas kurį dirbo. ; 

J. Butkus, 
30 Meįl Biver st., 

±s e\v Haven, Conn. 

ATSAKYMAS “DRAU 
GUI” S. L. R.'K. A. OR 

GANTJI. 

Gyvendamas tarpe kata-i 
likišku ii*;kitokių draugijų 
ir į jas prigulėdamas, gerai: 
prisižiurę j aii;: kaip nekuriu 
draugijų 'dariai nuolatos 
taip savęs ginčijasi kas linki 
priėminio soeijalistų į kata-| 
Ūkiškas draugijas — kas 
mane ir privertė ieškot tei- j 
sybės katalikų organe. Nors 
mano klausimas ir išvedi- 
mai skambėjo grimai kata- 
likiškai, vienok organe jisai 
nepasirodė. Tik 45-am 

“Draugo” numery j štai kas 
man atsakyta, .paduodu žo- 
dis į žodį: o,. -, 

į “Senas patyrimas rodo, 
jog jaigu paguMysi sveikų 
žmogų į vienų Ibvų su ligo- 
niu, tai ligonisfinepasveiks, 
bet atpenč pžkrgs dar savo 

liga sveikų fųnog/ų. Kadan- 

gi iš dauge|įįo atžvilgių so- 

cijalistų prįįncipai yra ne- 

sveiki, tai geriausiai nepri- 
imti socijalįstų j katalikiš- 
kas draugijas, idant savo 

nesveikatos nepraplatintų 
tarp draugijos narių. Pa- 
vojinga priiminėti į katali- 
kiškų draugijų socijalistus 
net tuomet, kada jie apsi- 
ima pildyti draugijos įsta- 
tus. Patyrimas parodo, jog 
tokios katalikiškos draugi- 
jos, kurios priiminėja į sa- 

vo tarpų apsiėmusius atliki- 
nėti draugijos Įstatus laisti 

vamanius, soeijalistus, etc 
pamaži permaino savo įsta* 
tus taip, kad draugija ga- 
lop pradeda kovoti prieš ka- 
talikybę. Ana, vienoje vie- 
toje draugija, nešiojanti Šv.- 
Antano vardą, uždraudė sa- 

vo nariams klausyti Šv. Mi- 

šių šventadieniais po baus- 
me 5 dol., ir atlikinėti vely- 
kinę išpažintį po bausme 7 
dol. Taip nebūtų atsitikę, 
jaigu draugija nebūtų įsi- 
leidusi į savo tarpa beti- 
kiu”. 

Nesakysiu, kad “Draugo” 
redaktorius tame neturi tei- 
sybes, bet sale teisybės glu- 
do ir klaida. Taipgi rasi-: 
nelis neikiek neparemtas 
ant katalikiškų dogmatų. j 
GrferiaUs pritiko pasakyti, 
kad jaigu nesveikų žmogų 
ty. socijalistų paguldyti 
prie sveikų ty. prie katali- 
kų, tai tas ligonis nepas- 
veikš, bet dar užkrės savo 

socijalizmu tikinčiuosius. 
Bet kad sveikų žmogų pri- 
leisti prie nesveikųjų, tai 

reiškia, sbcijalistas sveikas 
žmogus', o katalikai ligoniai 
(turbūt rašytojas klaidin- 
gai suprato “Draugo” iš- 
vedžiojimus. Red.), aš tam 

priešingas ir toki išvedimų 
priskaitau prie zeceriškų 
klaidų. Aš nemanau, kad 

žmogus Su socijalistiškais 
principais gali būti priim- 
tas į katalikiškas draugijas, 
ir kasžin, ar nors kas taip 
kvailai galėtų mųstyti. Bet 

jaigu žmogus ateina prie 
katalikiškos draugijos ir 

apsiima pildyti jos įstatus, 
tai reiškia, kad jau jisai 
žengia į draugijų su katali- 
kiškais principais, o ne su 

socijalistiškais ar kito- 
kiais. Ir kokis čia gali būti 
draugijai pavojus? Juk 
senas patyrimas parodo ir 

tai, kad jaigu žmogus sų- 
žiningai pažįsta sveikatų ar 

nesveikumų nekuriu žmo- 

nių, tai jisai yra pavadin- 
tas daktaru, ir jo vieninte- 
lis ir svarbiausias tikslas 
gydyti žmones sergančius, 
anaiptol jisai yra nereika- 
lingas sveikiemsiems. Ko- 
kis gi tada pasirodytų tas 

daktaras; kuris bijotųsi pri- 
lipimo ligos ir atsisakinėtų 
gydyt i nesveikus žmones t 
Pagal “Draugo”- išvedimų 
išeina, kad soeijalistai ne- 

sveikų o katalikai sveiki, o 

aš išvedu taip, kad jaigu 
katalikai supranta gerai kas 
kubui serga; tai juos galima 
priskaityti ir prie daktarų 
skyriaus. Lai būna ir taip, 
aŠ Iš to labai linksmas. Tik 

gaila, kad mes katalikai ne- 

pildome savo augšto tikslo, 
mes žinome žmonių ligas, 
bet atsisakome jas gydyti. 
Kadii vargšas soeijalistas 
ateina pas mus ieškoti svei- 
katės, tuomet mes aną at- 
metame, nežiūrint nei į tai, 
kad ligonis apsiima gerti 
musų gydyklas. Nepriimi- 
nėti soeijalistų į katalikiš- 
kas draugijas, tai truputi 
cariškai ir prieštaravimais 
arba genaus sakant sukly- 
dimas tikėjime. Mes žino- 
me, kad Kristus palikęs 
danguje burius šventųjįj, 
žengė ant žemės ieškodamas 
kaltųjų. Bet nereikia nei 
iš Kristaus gyvenimo pa- 
vyzdžio, mes matome ir da- 
bar kaip misijonoriai ke- 
liauja po visus svieto kraš- 
tus ir garsina Dievo žodį 
tarp tamsių minių, nesibi- 
jodami ir gyvastį padėti už 
teisybės žodį. O jaigu į 
musų draugiją ateina su- 

klydęs žmogus, mes jo ne- 

priimame ir amžinai pas- 
merkiame. Gal mes jam ir 
nieko blogo nepasakome, 
bet, mįą paąięlgimas kalba 

pats už save: “tu prakeik 
tas cicilikas, aš geras kata- 
tikas ir tu nesi vertas įženg 
ti po musų stogu ir mes 

neskiriame tau tos laimes, 
dėl kurios mes darbuoja- 
mės ’ Tas teisybė, socija- 
listai iš nekurio atžvilgio 
pasirodo tikinčiųjų priešais, 
bet ar-gi jau tas amžinai 
nedovanotina? Jaigu taip, 
tai mes turėtumėm gėdytis 
ir melsti atleidimo už savo 

kaltybes, nes nenorime at- 
leisti savo prasižengėliams. 
Mes tankiausiai kišamės j 
svetimas organizacijas, taip 
kaip kad taisytumėm sveti- 
mų namų, o apie savų j į ma- 

žai kų tesirūpiname. Jaigu 
mes norime, kad musų na- 

mas butų tinkamas žmo- 
nėms, tai rūpinkimės anų 
pagražinti ir pastatyti ant 
tikrų pamatų, ty. pritaikin- 
ti prie tikrojo katalikų ti- 
kėjimo, tada nesibijosime 
nei tų limpančių ligų. 

Šį straipsnelį rašau ne to- 
dėl, kad užkenkti Susiv. L. 
B. K. A., bet todėl, kad pa- 
sakyti teisybę, kuri pas mus 

yra slepiama. Žinau gerai 
ir tą, kad tas didžiumai na-; 
rin gal nepatiks, gal nevie- 
nas į ;jį ir atsakys, mielai 
norėčiau sutikti atsakymą 
mano žodžiams, bet tiktai 

teisingą ir sujungtą su ti- 

kėjimo pamatais. 
Šis atsiliepimas turėtų 

pasirodyti “Drauge”, kai- 

po katalikų organe, bet kad 
delei nežinomų priežasčių 
mano straipsnelį “Drau- 

gas” nepagarsino, tad ti- 
kiuosi bus užleista jam vie- 
ta “Katalike”. Rašinėlis 
skamba grynai katalikiškai, 
todėl ir neturiu sarmatos 
prieš katalikišką publiką. j 

J. Pakarklis, 
Nonvood, Mass. 

h 

PRIEŠAI SCENOS 
NEMORALI. 

Katalikiškųjų Draugijų 
Federacija Suvienytose 
Valstijose nesenai išleidžius 
atvirų laiškų į teatralinių 
veikalų autorius ir į teatrų 
direktorius, protestuodama 
priešai nemoralius persta- 
tymus, bjaurinančius Ame- 
rikos scenų. Štai iš to laiš- 
ko ištrauka: 

‘4 Amerikos Katalikiški? 
Draugijii Federacija eilėmis | 
metų patėinijo žymų puoli-; 
mų scenos, to taip galingo 
moralės platinimui įrankio. 

“Skausmas mus spaudžia, 
jogei tas velka ant scenos 

veikalus, pajuokiančius 
šventus daiktus ir moralūs 
taisykles, brangias krikščio- 
nims. Juo labiau mums 

nesmagu, jogei tie veikalai 
įvairios rųšies teatrus ir te- 
atrūlius pakeitė sugedimo 
lizdais, tuo budu suteikda- 
mi jaunuomenei, o net ir 
vaikams nesveikų valgį. 

4 4 Panašių veikalų auto- 
riai ir režisieriai papildo 
tikrų pasikėsinimų ant vie- 
šosios moralūs ir tautos ger- 
būvio. Tie veikalai kadan- 
gi, platindami tarp tautos 
perversmes ir žemindami 
moralę, kas reiškia begė- 
dystę ir ištvirkimų, žiūrėto- 
jus laipsniškai pratina prie 
ištvirkimo teorijos, o pas- 
kui jau ir praktikos ir to- 
kiais savo darbais rengia 
tautai greitų mirtį. Nes kas- 
gi iš tos tautos nauda, kuri 
savyj neturi moralės nei 
krislelio?! 

“Nekurie franeuziški ir 
vokiški veikalai platina mo- 

ralę taip biaurių, kad Ame- 
rikos visuomenė teisingai 
tokį pasielgimų pasmerkia. 
Jei greitai tos rųšies pers- 

;atymų nepanaikįsime. 
trumpu laiku susilauksime 
tokių santykių, kai kad 
Franci jos teatruose, arba 
dar ir aršesnių. 

“Departamentinės fedeJ 
racijos ant perstatomų rei- 
kalavimų direktoriams, 
idant iš teatrų prašalintų 
nemoralius veikalus, tan- 
kiai aplaikydavo atsakymus, 
jogei tie veikalai busiu ap- 
valomi; bet visuomet pa- 
prastai pasirodydavo, kad 

prašalinimas buvo negali- 
mas, kadangi veikaluose tie 
nuodai buvo pačiu svar- 

biausiuoju perstatymo bran- 
duoliu. Retkarčiais visas 
pataisymas ir “apvalymas” 
būdavo tik — paties veika- 
lo vardo kitokiuo pakeiti- 
mas. Vardas būdavo užde- 
damas visai nekaltas, o ret- 
karčiais net ir religijinis, ir 
tokiuo budu visuomenė, net 

patįs katalikai, būdavo ap- 
gaudinėjami. 

“Ne sykį teatrų direkto- 
riai pasiteisindami sako: 
“Juk publika panašų vei- 
kalų reikalauja; taigi jai 
reikia duoti tas, ko ji trokš- 
ta”. Visa energija protes- 
tuojama priešai tokius pa- 
siteisinimus ir paaiškini- 
mus. Yra tūkstančiai, net 

milijonai amerikonų, atjau- 
čiančių tikrų pasibiaureji- 
mų į tos rųšies perstaty- 
mus. Neatmainomai tvirti- 

name, kad tematai, kaipo 
poros persiskyrimas, sveti- 
moteryste, išvedimas, poro- 
je neištikimybė, laisva mei- 
lė ir tp. visuomet sveikos 
publikos niekinama. Tokie 
dalykai, tai ne kokie ten vi- 
suomenės reikalavimai, ka- 

dangi visuomenė nereika- 
laus nemoralių daiktų, bet 
to visko pageidauja nekuri 
sugedusi minios dalis, 

“Mielai pažymime faktų, 
jog, dėkui nekuriu dienraš- 
čių kampanijai prieš nemo- 

ralius veikalus, tuos pers- 
tatymus lankančių skaitlius 
žymiai sumažėjęs, net lig 
tokiam laipsniui, jogei tų 
veikalų perstatymai ėmė 

duoti deficitus. Be to 

dienraščių kampanija suma- 

žino ir nepadorių dainų dai- 
navimų teatruose. 

“Amerikos tauta tik tuo- 
met gali būt laiminga ir 
moraliai sveika, jei remsis 
ant išlaikomų krikščioniškų 
moralės taisyklių. 

“Taigi neatmainomai rei- 
kalaujame pas teatrų direk- 
torius, idant visiškai ir vi- 
sados iš savo repertuaro iš- 

mestų visus nemoralės ir 
nedorus veikalus. 

Tų laiškų aprobavo arci- 
vyskupai: Messmer, O ’Con- 
uell ir Blenk. 

Tuomet žmogus raudasi 
didžiausiame pavojuj, kuo- 
met nežino sau grasančio 
pavojaus. 

Paikas garsiai juokiasi: 
drabužis, eisena ir juokas 
tai paliudija; išmintingas 
protingai šypsosi. 

Neveltui kiekvienas vy- 
ras sako: mano brangiausio- 
ji pačiule! nes labai daug 
ant jos išlaidij turi. 

Moteriške labiausiai trok- 
šta keturių daiktų: vyro, 
gražių vaikų, paredų ir šei- 
mininkavimo namuose. 

Kas atsiduoda siaučian- 
čių Vilnių malonei, tas pa- 
galiau turi pražūti. 

Tinginystė yra kūno nie- 
kybė, o niekybė — dūšios 
tinginystė. 


