
VASARIS, 1912 M. 
22. K. Leonoras panos. 
23. P. Sv. Pet. KatV Ant. 
24. S. Petro Damijono. 
25. N. 1 U/.g. Motiejaus apast. 
26. P. Aleksandro vysI:. 
27. U. Fortunate. 
28. S. Leandro v., Atan. 

Ir vel aukos... 
Is Lietuvos Amerikon to- 

mis dienomis atkeliavo vel 

naujas ‘ ‘sveeias-nebuvelis ’ 

kun. J. Kutas. Jis andai 
aplank§s Wilkes-Barre, Pa., 
(X paskui iskeliavys \ Maha- 
noy City, Pa. Apie to sve- 

cio kelione “Draugas” stai 
ley pranesa: 

“Kun. J. Kuto keliones 
tikslas yra svarbus. Tas- 

kente, Azijoje, yra lietuvis- 
ka parapija, kur klebonau- 
ja gerb. kun. Pranaitis. 
Ten yra apsigvvene nema- 

zai kataliky, jy tarpe ir ne- 

mazai lietuviy, daugiausiai 
kareiviy ir istremtiniy. 
Zmones neturtingi, kiti ir 
labai suvargy; taigi tokioms 
sylygoms esaut negalima 
ten surinkti nors tokia su- 

my pinigu, lead jsteigus nors 

ir mazy baznytely. Kun. 

Kutas, kun. Pranaicio jpra- 
sytas, atvyko cia Amerikon, 
kad nors savo uzdirbtais 
centais paremus kun. Pra- 
naicio parapija Tolimuose 
Rytuose. 

“Reileia tiketies, kad ge- 
ras tikslas ras uzuojauta 
lias geros valios zmones, leu- 
rie nesibijo prideti plytel§ 
prie gery darby. Bazny- 
cios reikalai — tai musy vi- 
su reikalai; ypac kad Tas- 
kente gyvenartiems lietu- 
viams ir istautejimas gra- 
sia, nesant lietuviskos para- 
pijos. 

Tiele tai “Draugas” apie 
atvykusi sveciy. Kaip ten 

nebuty, bet svecias atvyko 
auley rinktu tarp lietuviu, 
kadangi jam uzsidirbti cia 
centus — nera kaip. To- 

leiy prakilniy misijy, kur 

apeina lietuviy labas, ir mes 

mielai paremiame, tile isleal- 
no pazymime, kad kun. J. 
Kutas buty “inteligentis- 
kesnis” zmogus, nei kad 
kun. J. Tumas, leuris prisi- 
pyl^s pinigy, dabar Ame- 
rileos lietuvius juodina, sai- 

posi is jy duosnumo. 

* 

Latviy kataliky prasymas. 
Nesenai — raso Lietuvos 

laikrasciai — liko issiystas. 
is Peterburgo nuo latviu 
kataliky, francuzy kalba, 
prasymas Sveutam Tevui 

apie geresnj sutvarkyma 
pamaldy latviy kataliky 
baznyciose ir abelnai apie 
pageriniina latviy baznyti- 
niy santykiy. 

Tame prasyme tarp kitko 

skaitome: “Is visy Mogi- 
Iiavo vyskupijos kataliky 
daugiau kaip 300.000 kata- 

liky priguli prie latviu tau- 

tos ir apgyvena 62 parapi- 
jas latviy krasto Yitebsko 

gubernijoje, taipogi jy ne- 

mazai randas placiosios Mo- 

giliavo vyskupijos miestuo- 
se isblaskyty. Tuo tarpu lat- 

viy kunigy dabartiniame 
laike priskaitoma viso labo 

nedaugiaus 20. Didesneji 
dalis Peterburgo dvasisko- 
sios seminarijos aukletiniai, 
kurie taisos \ kunigus — 

lenkai, lietuviai ir baltgu- 
dziai”. 

Toliaus latviai praso, kad 

^Peterburgo dv. seminarijo- 
mie buty jvesta latviy kal- 

bos isguldymas, noxs nedau- 
gian kaip po ?» valaudi sa- 

vaiteje, taipogi,. kad prie 
kiekvienos katalilnj parapi- 
jos Petexbuxge butii pa- 
skiria noxs po vien$ vikar^ 
latvj kunigg,. 

Iskalno galiiaa numanyti, 
kad sis pxasyinas pasiliks 
tik pxasymu, kadangi to- 
kiuose dalykunse Vatikane 
scimininkauja lcnkai kuni- 

gai savo intrigomis-politika 
ir jii mielai net is augstu- 
mos klausoma. Taip yxa su 

lietuviais, taip bus ir su lat- 
viais. 

* 

Paskaita apie Baltijos 
kalbas. 

Sausio 15 d. — raso “ Vil- 
tis” — Vilniaus “Rutoje” 
buvo Cbarkovo profesoriaus 
Endzelino paskaita apie 
Baltijos kalbas. Pamine- 
jps, kokios Baltijos tautos 
dabar tebera, gerb. prele- 
gentas paaiskino, kurios is 

jp isnykp, kuv gyvenusios 
ir kaip vadinasiosi. Is Lie- 
tuvos piefp gvvenp jatvin- 
gai, isnykp 12 amziuje; is 

vakarp’ — prusai, isnykp 17 

amz.; is rytp galindai, da- 
bartineje Orlo gubernijoje. 
Kursiai — Kurso gub. siau- 
res vakarp dalyje, Kauno 

gub. ir Prusp Lietuvos da- 

lyje. Ligsiol buvusi nuo- 

mone, kad kursiai suomip 
gimines esanti neteisinga, 
kursiai — lietuvip kilmes. 
Tai rodo keli kursip zodziai, 
pakliuvp lietuvip kalbon. 
Areiausia kalba buvp pru- 
sai ir galindai is vienos pu- 
ses, lietuviai ir latviai is 

kitos; vidury tarp jp buve 
kursiai. 

Toliau prof. Endzelinas 
pasakojps kiekvienos gimi- 
nes bistorijp, jp rasto atsi- 

radimp ir tolimesnj likimp. 
Galp gale prelegentas su- 

pazindinps skaitytojus su 

lietuvip kalbos tarmemis ir 

kaimynp intekme \ Baltijos 
kalbas. 

* 

-ft- 

‘! Lietuviij Zurnalas ’ ’. 
Tomis dienomis pasirode 

svietan naujas menesinis 
laikrastis vardu “Lietuviu 
Zurnalas”. Laikrasti islei- 

dineja P. M. Kaitis. Ad- 
resas: 1607 No. Ashland 
ave., Chicago, 111. Kaina 
metams 50 centu. “Zurna- 
las” — keturuj lapy, lapy 
didumas apie 14x10 coliu, 
vadinasi — astuoniu pus- 
lapiy laikrastelis, be jokiu 
beganciu ziniy, tik straips- 
niai: J skaitytojus; apie 
Marsy; palmos; is koopera- 
cijy; jvairiy tauty pasisvei- 
kinimai; susirasine j imai; 
ypatingas krokodiliy veisi- 
simas; trumpa “pasaka” ir 
keli juokai. Tai visas to 
“Zurnalo” turinvs! Nors 

redakcija ir isleistuve sako, 
kad joins to laikrascio lei- 
dimas visupirmu esys su- 

jungtas su visuomenes la- 
bu, teciau visuomenei mazai 
bus dziaugsmo is to labo, 
jei laikrascio turinys vi- 
suomet bus toksai skystas. 
O juk leidimas, veltui neat- 
sieina. Ar ne geriau butu, 
uz tuos pinigus visuomenei 
pagaminti naudingy knyge- 
liy pasiskaitymui, kuriy ne- 

priteklius labai atjauciama? 
Tokia musy nuomone. Bet 
“L. Zurnalo” kalba taisv- 
kliska ir, jei jam bus lemta 
ir toliau iseidineti, velija- 
ma pasisekimo. 

# * 

Norejo nukryziuoti. 
Lodziuje (Lenkijoje) ne- 

senai buvo sekantis atsitiki- 
mas. Keletas motereliy 

marijaviciu, o labiausiai jq 
vadove KaraLina Mastale- 
riene, kuriai rodydaviesi 
kokie tai regejimai, prasi- 
mane nukryziuoti maiijavi- 
tq vyskupq Kovalskj. Toms 

apsvaigelcms isrode, kad 
trjs marijavitq vyskupai — 

Qolembiauskas, Kovalskis 
if Pruclmiauskas — tai 
Svenciausioji Trejybe, o 

Kovalskis esqs pats Dievas 
sunus. Nupynq erskeeiu 

vainikq, jos apstojo vysku- 
pq baznycioje ir rengesi 
krvziuoti tuo tikshi, kad nu- 

kryziuotasai paskui prisi- 
keltu is numirusiij ir tuomi 

atkartotq stebuklq. Bet 
kiti marijavitai soko ginti 
vyskupq ir ateme is jsiutu- 
siq moteriq nagq. Mald- 
namin apsilankius ir polici- 
ja, kuri suemus keletq mo- 

tereliq. Tq pacia dienq bu- 
vo meginta dar kelis'kartus 
suimti Kovalskj ir... nukry- 
ziuoti... 

* ft 

Apie Visteliauska 
“Lietuvoje” p. Pauga 

pranesa indomias zinutes 

apie Visteliauska (Viste- 
liu), atsirandautj Argenti- 
noj, beprotnamyj. Tarp 
kitko pranesime skaitome: 

“Pranesu visiems, jog 
senelis Andrius Vistelius- 
Visteliauskas, vienas is 
svarbiausiu Ausrininkij, yra 
dar gyvas. Jis vis yra tame 

ligonbutyj, kur pinna bu- 
vo. Jis yra vargingame 
padejime. Valgiui perkasi 
saldzius pvragaieius, nieko 
kita valgyti negali, pe^ tai 
yra labai silpnas. Dantjs 
silpni, todel jis mano, jog 
maitingesnio maisto valgy- 
ti negali. Dabar jis uzsi- 

emim<j turi su knvgomis, 
vien skaitymu uzsiima. 
Prie savo lovos turi jis ma- 

za stalelj ir knvgoms spinta. 
Senelis skundziasi, kad 

daug pinigp, siunciamij is 

Amerikos, negauna; gaungs 
tile tuscius konvertus. Se- 
nelis skundziasi, kad negau- 
nqs “Lietuvos” ir “Tevy- 
nes”. 

* 
« * 

Del Suvalku gubernijos 
savyvaldos. 

Vilniuje isleidziamas “K. 
Litewski” stai k? raso: 

“Del lietuviij kalbos var- 

tojimo miestu savyvaldos 
jstaigose Lenkijoje lenkai 
jau susitare so Bulota. Ko- 

misijoje lenkai pranes ben- 
dra pataisyma; sulyg to pa- 
taisymo, Suvalku gubemij. 
miestij tarybos pacios rink- 
siancios sau kalb?, kuria 

busi? vedami posedziai. 
Teciau vyriausybe nesutin- 
lcanti jvesti lietuviij kalbos 

miestij savyvaldon, aiskin- 

dama, jog lenkij kalba esan- 

ti leista tiktai, kaip isimtis 
is bendni valstybes taisy- 
kliij, ir kad tame atvejyje, 
jei gyventojai nenoresia 
lenkij kalbos, tenai tegale- 
sianti but jvesta tiktai rusu 

kalba”. 
* 

* « 

Katalikams jubiliejus. 
Siemet spaliij 28 diena 

sukaks tukstantis sesi sim- 
tai metij nuo to laiko, kada 

Rymo ciesorius Konstanti- 
nas Didysis, pergalej§s savo 

pries?, Maksencijij, sustab- 
de krikscioniij persekioji- 
m?. Tai buvo 312 metais. 
Sekanciais metais ciesorius 
Konstantinas isleido edikt?, 

i kuriuo suteikta liuosybe 
krikscioniij tikybai. Tos 
•sukaktuves Italijoje busia 

jsvenciamos su didziausiaja 
iskilme, prie kurios jau da- 

bar prajjtda Italijos katali- 
kai ruosties. Kai kur^ 
laikrasqiai ipaduoda snma- 

u.yma -y- toje vietoje, kur 
Konstaptinas per gale jo 
MaksenMjij ij— ties tiltu 
“PonteoMoHe” pastatydin- 
ti baznyeia iKristaus Perga- 
letojo yardiiu 

Caras — lietuviu kilmes.. 
“Vien. Liet.” koksai tai 

p. Nezinomas paduoda se- 

kancia indomuj, .bet gana 
tuseia, zimitg: 

“The People’s Cyclopae- 
dia” (psl. 497, tom. II) taip 
rasoma: “Romanovai, da- 
bartine Rusijos imperatoriu 
gimme, kaip sako, paeinan- 
ti is vieno lietuvisko kuni- 

gaikscio kilmes, is 4 simt- 
mecio”. 

Tai vis tik “sako” ir “sa- 
koma”, bet tikrai nepasa- 
koma. 

* * 

Pastabij nebus. 

“Draugo” 7-tame nume- 

ryj p. Pastabij Rasytojas 
tarn paciam laikrasciui pra- 
nesa stai ka: 

“Nemalonios aplinkybes 
priverte mane, atsisakyti 
nuo tolesnio rasymo Redak- 
cijos pastabij. Atsisveikin- 
damas su save skaitytojais, 
istariu aciu tiems visiems, 
kurie mielai priimdavo ma- 

no rasinelius, taippat tiems, 
kurie geru zodziu paragin- 
davo prie tolesnio ir uoles- 
nio jij rasymo. Sudiev. 
Pastabij Rasytojas.” 

Vadinasi “Draugas” jau 
toliau netures redakcijos 
pastabij ir laikrastis liksis 
tik ziniij neseju, daugiau 
nieko. Darbas be ideos vi- 
suomet neijpsimokp. 

AKLAS AKLA VEDA. 

“Kataliko” 51-me numj 

1911 m. tilpo straipsnis 
antgalviu: “Atsisaukimas j 
lietuvius Chicagoje”. Po 

straipsniu pasirase kokis- 
tai Aug. J. Kvederaitis. 
Tame straipsnelyje tiek pri- 
rasyta vienpusiu isgyrimii, 
kad visas rastelis aiskiai 
skamba kaipo apskelbimas, 
bet ne gero velijantis pa- 
tarimas. Numanydamas, 
kad must; jauni vaikinai, 
patjs neapsisv«et§, kitus ve- 

da j sviesq, j mokslq, tq pat 
dienq (21 d. gTuodzio, 1911) 
parasiau prasergejimo lais- 

kq \ p. Aug. J. Kvederaitj, 
idant ♦ jisai pats geriau is- 

tirtij sitq reikalq pirma 
kvietimo kitij jo jo neva su- 

manymo. Uz keliij diemj 
gavau atsakymq, kad jisai 
(Aug. J. K.) apie viskq da- 

zinoj^s is Zeni£ Pardavine- 

jancios Kompanijos Agen- 
to, kuris buvo tycia atsius- 

tas zmones vilioti, idant 

lengvatikiai vaziuotij j Flo- 

ridq ir tenai ant desimties 
desimtiniu, arba margij, ze- 

mes be vargo gyventij, o 

“kompanija”, anot p. Aug. 
J. K., “iurL tarn tikrus 

ekspertus (zinovus) zemes 

isdirbyste^e, $urie kiekvie- 
nam nezinan$am turi vis- 

kq parodyt ir pamokyt uz 

dykq”. * a 

As primini^u, kad jam 
uereiketij zmones vesti j 
jam paciam nezinomq salj, 
geriaus, kad jisai pats ir 

jam pritariantieji kreiptu- 
jsi \ ponq J. Butkij, 30 Mell 
River st., New Haven, 
Conn. (2iurekite “Lietu- 
vos” No. 41, 1911 m.) ku- 
ris, pirmiau, sumane su- 

kviesti norincius zem? pirk- 
ti ir podraug nusipirkti 

dvar§ Lietuvoje ir pasida- 
linti. 

I sitg, mint! p. Aug. J. 
K. man siaip atsake: “Bet 
ar galima sugrjzti? Iki ne 

tik valdzios tvarka, bet ir 
zmonivi ypatybes, iki zmo- 

nes nesupras mokslo svar- 

bmno, tai mums sugrjzti 
reiskia tiek: arba su davat- 
ka razaneiij ritineti, arba 
zengti tiesiai j kalejimg, ir 
ten save fiziskai naikinti, 
lyg tas Macocbas uz brol- 
zudyst§. Iki tamsybes 
smekla ir reakcija viespa- 
taus, tai mums jokiuo budu 

negalima grjzti j Lietuva”. 
Sitoji istrauka parodo 

di'cjSci ir dvasia sito vadovo. 
Jisai bijosi razanciaus ir 

davatkos, o visai intiki sve- 

timtauciams viliokams ir 
kitus savo brolius lietuvius 
padeda apvilti. Kalba apie 
kokj ten mokski, bet su vi- 
su tuo mokslu bijo susitikti 
davatka su razancium ran- 

kose. Tai Lietuvos revo- 

liueijonierius! 
Prie sito paties reikalo 

“Chicago Daily Tribune” 
vasario 9 d., 1912 m. paduo- 
da zinia, kad sita Floridos 
zemes pardavinejimo kom- 

panija tick daug nekalty 
zmoniu apgavo, jogei tij 
nuskriaustpjp skundai pa- 
sieke net Suvienytu Valsti- 
j\L kongressj, Washingtone, 
D. C. ir dabar t. v. Repre- 
zentantu Komitetas tardo 
ta apgavystg. Ponas Frank 
Clark Floridos “Represent- 
ations” sitaip issitare: 

“Milijonai doleriij su- 

plauke i skrynias sitij zem§ 
par da vine j anc iu sukchj 
(land-sharks) Floridoje uz 

tokias vietas, kurios yra 
nuo astuoniu iki desimciai 

pedij gilumo po vandeniu ir 
kurias geriau priderejo par- 
davineti kvortomis uzuot 
akeriais”. 

Akyveizdoje sitokiu suk- 

tybip, geriau musu zmo- 

nems pritinka teirauties 

apie musu teviskes — Lie- 
tuvos dvarus — kur mums 

visiems gerai zinoma derli 
Lietuvos zemele, o ne sekti 
paskui tokius pasisiulan- 
cius vadovus, kurie patjs 
budami aklais nori kitus 
vesti... j bala! 

Dr. A. K. Rutkauskas. 

IS MAzOSIOS LIETUVOS 

Skaitvdamas “Kataliko” 
pirmajj numerj sin metii, 
radau ir korespondencijq is 

Prusij Lietuvos, parasytq. 
p. Alyvos. Kadangi kores- 
pondenci joj yra pasipainio- 
j§ kelios klaidos, todel noT 

riu cia jas siek-tiek patai- 
syti. 

Kaslink Prusij lietuviij 
laikrastijos, tai cia kores- 
pondentas gryiuj teisyb§ ap- 
rase; ji visa lietuvystei nie- 
ko nedera. Ale jei mes gi- 
liau paziuresime j priezas- 
tis, tai ir negalime nieko ge- 
resuio is jos noreti. Jos lei- 
dejai, isimant “Konzerva- 
tyvij Draugystes Laiskg,” 
yra vokieciai ir jij tikslas 

yra ne kelti lietuvystes rei- 
kalus, bet tik sau ger$ “ge- 
seftg.” daryti. 0 tiesg pri- 
pazjstant, mes ir negalim 
is jij reikalauti, kad jie lie- 
tuvystes reikalais uzsiimtij. 
Berods, dabar sutare keli 
lietuviai savotiskij laikrastj 
jsteigti ir jau kelis mene- 

sius jj isleidzia, bet kiek cia 
lietuvystei gero iseis, apie 
tai dar nera galima ko spr§- 
sti. 

Korespondentas savo ko- 
respondenci joj tarp kitko 
ralo: “Yienas anij zymiau- 

sias taiitos dirvoj darbinin- 
kas Mazojoj Lietuvoj vra 

p. Jonas Vanagaitis, kuris 
siemet buvo aplank§s ir Su- 
vienytpjp Valstiju lietu- 
vius. Is sito vyro galima 
iabai dauk ko sulaukti Pru- 

sp lietuviu atgaivinime”. 
— Be abejones cia kores- 
pondentas vra apsirikes 
Vanagaitj beisgirdams. Mi- 
netasis J. Yanagaitis netu- 
ri nei jokios simpatijos tarp 
Prusp lietuvip ir nekados 
negal ir negates ju atgaivi- 
nime dalvvauti. Priezas- 
tis nenoriu cion mineti, bet 
tik tiek sakau, jog tame jis 
pats kaltas vra ir nieko 
nera galima jam tame gel- 
beti. Tiesa, jis bando tarp 
lietuvip sukineties. Kart a 

Klaipedoj, norint jam lie- 
tuvip susiejime kalbeti, jis 
liko nuo estrados nusvilptas 
rr negavo nei zodzio istarti, 
Antrp kartp jis buvo vel 

atej§s, bet nujauzdamas, 
jog pritarimo neras, nepra- 
se zodzio ir tik bande “Bv- 

rut§” tarp susirinkusiu lie- 

tuvip dalyti. Bet nekurie 
is jp paemg “Byrutp” ir jp 
pusiau perples§, mete po 
stalu ir tuomi jam savo pn- 
tipatijp parode. O tas at- 
sitinka su juom netik Klai- 
pedoj, bet ir kituose susieji- 
muose. Ir prie skyrimo de- 

putatp i ciesorystes seimip 
nekuriuose susie jimuose 
jam prastai klojosi. Zlodziu 
sakant, jis neturi simpati- 
jos ir nekados Prusp lietu- 

vip atgaivinime ko gero nu- 

veikti negales, norint jis ir 
noretp ir veltui korespon- 
dentas jj taip isgyre. As 

manau, jog korespondentas 
to nezinojo ir praeitj mine- 
to J. Vanagaicio nepazjsta. 

Berods, Prusuose yra vie- 
nas darbstus vyras, o tas 
tai yra p. Yidunas. Jis 
netik savo darb§, bet ir 

daug skatiko Prusp lietu- 

vystei aukauja ir stengiasi, 
kick galedamas, Prusp lie- 
tuvius dorybes ir lietuvys- 
tes keliu vesti. Nekartg 
yra J. Vanagaitis bandes 
“Byrutej” p. Vidun^ pur- 
vais drabstyti, ale per tai 

jis dar daugiau pries save 

neapykantos sukele. J. 

Vanagaitis stengiasi vis sa- 

ve priesakin statyti ir sau 

gerp rekliamp daryti, ale 
tuomi jis vis daugiau tarp 
Prusu lietuvip intekmes ir 

simpatijas prapuldo. 
Liudnas, labai liudnas 

yra Prusp lietuvip padeji- 
mas. Jie yrg\ kaimene be 

ganytojaus, tai yra be in- 

teligentijos. Ir jaigu sian- 
ten koks inteligentas yra, 
tai tas yra uredninku ir nie- 
ko negal del lietuvystes rei- 

kalp veikti. Jis tur sokti 
pagal valdzios dudp, o val- 
dzios tikslas.yra visai sve- 

timas tautas Prusuose su- 

germanizuoti. Taigi, kaip 
sakiau, Prusp lietuviai yra 
be ganytojaus, jiems truks- 
ta vadovp ir lietuvystes 
idealp. 

Prusp lietuvis. 

DVASISKIJA IR PARA 
PIJONAI. 

Gal jau ir ne naujieiia 
yra girdeti, kaip irmsp zmo- 

nes atsinesa \ dvasiskija. 
Bet tarpe Amerikos lietu- 
viij mes matome nuolatin? 
parapijonp su dvasiskija 
kovg, kurioje sutiksime 
daug keistumo. Del geres- 
nio supratimo dalvkij, nors 

trumpai pazvelgkime, kuo- 
mi yra dvasiskija ir para- 
pijonai. Nemanau cia kam 
nors pataikauti arba uz- 

kenkti, taipgi nenoriu nu- 

duoti save kokiuo-tai mo- 

kytojum. Isreiskiu tame 
dalyke savo nuomones kai- 
po katalikas. 

Kristus yra jsteigejas ka- 
talikg tikybos ir Jisai pir- 
miausiai paskyre dvasiski- 
jg, suteikdamas apastalams 
siokj prisakymg: "TPetrai 
ganyk aveles ir avinelius 
mano”. Su tais Kristaus 
zodziais, kaip matosi, visi 
katalikai sutinka. Net ir 
laisvamaniai dvasiskijg, 
ty. kunigus, vadina pieme- 
nimis, o zmones jg avele- 
mis. Tik cia lie visi su- 

pranta tg zodzig reiksmg. 
Nekurios aveles, ty. para- 
pi jonai, siausiasi, bliauna ir 
visokiais budais niekina sa- 

vo ganytojg-kunigg. Villo- 
ma, aveles nerimsta ant 

prastesnes ganyklos todel, 
kad uz rubeziaus mato pui- 
kesng ir platesng, kur vis- 
kas leidziama daryti. O 
tuomsyk piemuo, tureda- 
mas rankoje rykstg, ty. pri- 
sakymus Dievo, to dangisko 
Gaspadoriaus, gena jas at- 

gal ir neleidzia bristi j iska- 

dg, ty. j nedorybg, manv- 

damas sau, kad uz prapul- 
dytg tyciomis avelg atsakys 
piemens kailis. Nes tokis 
yra tikejimo principas. 
Juk, ziurint is salies j tuos 
nuolatinius gincus parapi- 
jong su kunigais, net kar- 
tais juokinga, kad patjs 
zmones stato baznycias, pa- 
tjs uzlaiko kunigus, zodziu, 
patjs duoda savo ganytojui 
rykstg, nuo kurios paskui 
jie verkia. Juk kunigo 
priederme yra skelbti zmo- 

nems anapus grabinj gyve- 
nimg iVvesti juos j amzing- 
jg laime, o ginti nuo pra- 
pulties. Pagal tikejimg yra 
du keliit: vienas siauras, ve- 

dantis j dangg, o antras pla- 
tus, vedantis j pragarg. Tai- 

gi, jaigu kas tiki, kad ku- 

nigas yra Dievo leistas ir 

jaigu tiki, kad jis nemirs, 
bet tiktai persikels j am- 

zing gyvenimg, tas turi bu- 
ti paklusne avele Kristaus 

vynyne ir nemurmeti pries 
savo ganytojus, nes jo ryks- 
te neturi buti tau skaudi, 
ir neprivalai siaustis pries 
kunigg, bet priimti viskg, 
kaipo Dievo malong. Prie- 
singai, jaigu kas j tg viskg 
netiki ir dejuoja, kad jj 
skriaudzia, — nors to gal 
dar niekas nera girdejgs, 
kad kunigas kur-nors butij 
zmogg apiplesgs, — patar- 
ciau tokiam prasisalinti 
nuo baznycios. Vienok, pra- 
sisalinus nuo tikybos, irgi 
nereikia kcikti dvasiskijg, 
kaip daugeiis tg daro. Jai- 
gu jau jo mokslui ir neti- 

ki, tai tikek, kad jis yra 
taippat zmogus ir gerbk jj 
pagal amatg, kuriuomi jis 
daro sau pragyvenimg, nes 

uzvydejimas yra visuome- 
niska nuodeme ir yra prie^ 
singas zmogiskumui. 

Nerasau cia dvasiskijos 
apgynime, jaigu kas taip 
manytg, bet tiktai nors 

trumpai pazvelgiu j tai, 
kaip zmones kartais nelo- 

giskai clgiasi. Dang kg ga- 
lima pasakyti ir ant dva- 

siskijos, bet gal kas kitas 
tame dalyke atsilieps j ma- 

no straipsnelj. 
J. Pakarklis. 

Dievotas zuklius. 
— Kaip gixdziu, Motie- 

jau, tai jus net liedeliomis, 
per dievmaldystf, zuklau- 

jate? — ktausia kunigas zu- 

kliaus. 

| 
— Taip, jegamasteli — 

atsako Motiejus — ale zu- 

klaudamas visuomet giedu 


