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KAIP TURKAI LAIMĖJO i 
KOVA. ! 

V 

■ I 

(iraikii armija turėjo užėmu- 
si didelius plotus Mažojoj A- 

iii jo j. Buvo ji-visu frontu a}>- 
sikasusi. Užpakaly savęs turė- 

jo keletą atsargos liui.įu Bu- 

vo viskuom aprūpinta. Taigi, 
turėjo užtektinai ginklu, amu- 

nicijos ir karo medžiagos. Bet 
Miu ūžtelėjo turku koliumnos 
ir per dvi savai t i graiku armi- 

ją išvijo iš visu tu plotu. 
Kore>poiidentai iš kovos Jau j 

ko paduoda visą eilę priežas- 
čių, delko turkams pavyko o- 

fensyva. 
Pirmiausia, kad graiku ka- 

reiviai daugumuje vietų atsi- 

sakė kovoti. Reiškia, juose 
•drausmė buvo sužlugusi. Tas; 

įvykt) iš pačių, vadu apsileidi- 
mo. Be to. dalis graikų ka-1 

nuomonės iš turku fronto bu- 
vo pa>insta Trakijon. Taigi. 
kareiviai manė, kad Mažoji i 

i 
Azija jų bus evakuojama iri 

t j a mintimi remdamiesi at- i 

s i sakė rimtai skaitytis su 

priešu. I 
Antra, graikii generali.s Šta-j 

bas perdaug savimi pasitikėjo.! 
gi apie savo priešių mintijo, i 

kaipo apie nesveiką žmogų. | 
T)elto graikams truko patiem 
cieinuntario atsargumo. 

Trečiu, pačiame graiku ge- 
neraliame Štabe nebuvo užtek- 
tinai tinkamų vyru. Jie Šla- 

iv;\n paskirti ue remiantis ju 
gabumais, bet jų politinėmis 
] ažiuromis. Tie karvedžiai, ku- 
rie vaikosi politikų, nekuomet 

negali laimėti kovos atviria- 

me lauke. Nes toki daugiau-j 
sia yra bailiai ir juose nėra 

^ 
karžygio dvasios. 

iPagaliaus graikų, vadams- 
truko iniciatyvos. Kuri pusė; 
turi iniciatyvą, ta pusė visuo- 

met laimi. 
Turkai pirmutiniai pakėlė 

puolimą. Taigi, jie turėjo ini- 

ciatyvu. Graikų vadams rei- 

kėjo atimti nuo turkų inicia- 

tyvą. Tečiaus nebuvo kam tą 
atlikti Ir kuomet iniciatyva Į 
neatimama kovos pradžioje, 
paskui sunkus daiktas tą pa- 

daryti. 
Taigi, turkų laimėjimais nė- 

ui ko stebėtis, jei graikuose 
nebuvo iniciatyvos, kuomet j'.j 
kareiviai atsisakė kovoti. 

Turkams pavyko vienoj vietoj 
pralaužti, t frontu To ilaužimo 

graikai neturėjo "kuo uždaryti. 
Truko atsargom Ir kuomet tur- 

kai pradėjo perlaužiman briau- 

tis, graikai turėjo pakilti ge- 
neraJia atsimetimam Bėgan- 
čius lengva vytis. 

Taip tai turkai laimėjo ko- 

vą su graikais. Graikų bet- 

varkė jiems gelbėjo. 

BOLŠEVIKU PASIGYRIMAI 
Vieno Chicagos laikraščio 

korespondentas iš Berlyno pra- 
nešė, kad jam tenai teko pa- 
sikalbėti su bolševistinės l\ii- 

sijos užsieniu prekybos reika- 
lu komisaru Krassinu. 

Krassinas tiesiog nustebino 

korespondentą savo pasakoji- 
mais apie Rusiją. Jis korospon 
deniui sakė, jog Rusija žy- 
miais žingsniais gryžta nor-, 

malėn padėtin, kokia ten gy- 
vavo pirm karo. Ir jau labai 
arti to normalumo. 

Anot Krassino, pinties laiku 
laukuose valstiečiai išnaujo j 
•dainuoja. .Jie turtingi. Prisiau( 
ginę gyvuliu, prisivalę užtek- 
tinai javu. Sovietu valdžia 

daugiau jau neimanti nuo ju 
dalies javu. 

Valstiečiai yra tikrieji žemės 

savininkai. To negana. Ir vi- 
>ur sovietuose jie lošia nema- 

žu rolę. Visur jie skaitlingai 
reprezentuojami. 

Pagaliaus Krassin pažymė- 
jo, jog šiandie Rusijos dikta- 
toriais skaitosi minios. Gi; 

dauguma darbinihku — tikri | 
kapitalistai. 

Kad bolševikai girtis moka, 1 

tai niet su kaupu. Turbūt, jie 
mano, kad bolševistinėj Bitei: 
joj gyvenimo sąlygos niė&am 
užsieniuose nežinomos. 

Jei bolševistinė Eusija? sto- 
vi arti 'pirmkarinio normalumo 
tai kodėl ten gyventojus smau- 

gia badas, ir ligos.? Kokiais tik- 
slais Amerika, gyventojus, šel-. 

pia, jei ten valstiečiai laukuo- 
se valydami javus dainuoja-r- 
raliuo ja!r 

Įdomus dalykas patirti, ko- 
kias dainas rusai valstiečiai 

dainuoja, ir sulig kokiomis 

gaidomis. 
Jei jau'kas šiandie gali gir- 

tis grvžtančiais- normaliais 

laikais, tai ne bolševikai savo 

"rojuje". Juk ne del nprma- 

luino jie gaudo visus apšvie*- 
tesnius žmones-ir žada juos iš- 
tremti iš Rusijos. Bolševikams 

ilgiau bus užtikrintas gyveni- 
mas išnaikinus ir pašalinus 
apšviestesniuosius. Pasilikus 

su vienomis nesusipratusiomis 
miniomis, jiems ten bus laimin- 

giau. 
Kaip. ilgai jie* tenai darys 

savo socialistinius išmėgini- 
mus, niekas negali pasakyt'. 
Bet kad jie apsidraudžia il- 

gesniems laikams, tai tikra. 

KIEK. YRA LIETUVOS PI- 

LIEČIŲ. SIBIREf 

Sulig oficijalių.1 žinių, pas 

LietuvosRespublikos Įgaliotinį 
Sibire iki šiol užsiregistravo 
Lietuvos piliečiais: 

1. Vladivostoke 327 žmonės, 
2. Pajūrio srity (be Ylad.) 

230 žmonės, 
o. A muro sotyje 460 žmonės, 

I -t. Užbaikalyje 580 žmonės, 
5. M&ndžiurijpje bei Kini- 

joje 300 žmonės. 
Jš viso 2,897 žmonės. 

Manoma, kad dar antra tiek 

yra kol kas neužsiregistravu- 
sių. 

Liet. Informaciju Biuras. 

— Tikroji pasisekimo pas- 

laptis yra dažinoti ko žmonės 

nori, sakė. vienas turčius. 
— Ir paskui jiems to duoti. 
—Ne. susižerti sau. 

Tėvas. — Mano vaike, ai* ži- 
nai į k$ pavirsta vaikai, kurio 

vartoja keiksmus] 
Vaikas.. — Žinoma, kai už-, 

auga,, .tai kozyromis lošia.- 

"BEMOKSLĖS ZOKOtK 
KĖS," 

Lietuvoje, pristeigus- labai 

daugr mokyklų, palyginus su* 

skatlfurni, kiek jų buvo carų^ 

laikuose, pasirodė stoka mo- 

kytojų pradinėse mokyklose^ 
Kad'užkamšius skylės ir žiaip 
taip prašalinus greičiau iš lie- 

tuvių tarpo analfabetizmu 
(žmonių nemokėjimą skaityti 
ir rašyti), tai" privėlė ant grei- 
tųjų pradžios mokykloms mo- 

kytojų. Į tokias pedagogų vie? 
tas pakėlė vieną,, dvi kl&si bai- 

gusius gimnazistus ir gimnazis 
tes ir da> kitokius menkesnio 

mokslo gaivalus- 
| Galima numanyti, kiek toki 

į žmonės yra tikę mokyti, bet 
I jie, ypač" tie, kurie prisidėjo 
prie Profesinės Mokytojų Są- 

jungos, kurie prisipažįsta so- 

cialistais, ar bolševikais, yra 
skaitomi labai tinkamais ir 
" mokytais profesoriais bei 

profesorkomis", nes skleidžia 

bedievybę ir ištvirkimu Jai- 
siais gėrisi ir Amerikos lietu- 

viai socialistai. 
Tuom tarpu katalikai mo- 

kytojai, ypač sesers — zoko- 

ninkės, nors butų ir geriausia 
pasirengusios prie mokytoja- 
vimo darbo,* tai vis tiek yra 

blogos, netikusios, bemokslės. 

Gal buty nereiktij čia ir ste- 

bėtis: jug socialistai kitokio 

mokslo nežino — tik secialis- 

imj. Tuo mastu jie tik saikuo- 

ja. 
Nebūtų reikalo ir naudos 

plačiau tuo reikalu rašyti ir 

socialistams bei apskritai be- 

dieviams jų supratimo klaidin- 

gumu prirodyti, nes-jų ,apjaki-. 
mo- neišgydysi; bet yra ir ka- 

talikų, užsikrėtusių, nuo anų. 

klaidingais supratimais, tai 

todėl čia nekurias pastabas a- 

pįe pasauliečių mokytojų 
" mokslus" ir zokoninkių 

4 benioksliškumų,'' paduosiu. 

Socialistų agitacija; 

Kilus vienur kitur Cliicago- 
je triukšmeliams del parapi- 
jinių < mokyklų, lietuviškieji 
socialistai subruzdo spaudoje 
ir susirinkimuose raginti ka- 

talikus tėvus siųsti vaikus i 

viešasias mokyklas. 1 'Vaikus, 
girdi,i turi lavinti tam. tyčia 
prirengti mokytojai,, o ne- zoko 

įlinkės". 
j Kas yra;: "tam tyčia pri- 
rengti mokytojai t'? Socialis- 
tams atrodo,., kad Lietuvoje* 
" tam tyčia prirengtais mor 

kytojąis'' yra tie augščiau 
minėti i 1 pedagogai' ', kurie 
tiek,, tinka, mokytojauti,, kiek 
šiaučius pįragus- kepti, 

Bėt, žinoma, to, negalima 
taikinti prie Amerikos viešųjų 
(public); mokyklų: mokytojų.) 

yra- tanrtyčįa prirengti. 
Bet! ar i jie yra -geriau prireng- 
ti už zokoninkes ir ar jie gali 
daugiau už šias išmokyti, tai 

bandysime lyginti. 

Viešųjų mokyklų mokytojai. 
Pirmiausia reikia pastebėti, 

kad f teisingiau skambėtu 1i vie- 

šųjų mokyklų mokytojos ne 

mokytojai', nes vyru tose mo- 

kyklose yra labai mažas nuo- 

I šimtis. Vyrų mokytojų vos už- 

tenka kolegijoms ir» universi- 
tetams. Ir tie, gerai: progai 
atsitaikius, smunka į bizni, 
nes ten randa. sau lengvesnį 
ir pelningesnį pragyvenimą. 

Viešųjų mokyklų šalininkai 
išranda, kad jų mokytojos ir 

mokytojai yra. geriau tani ty- 
čia. prirengti, turį augštesnį 
mokslą už zokoninkes moky- 
tojas. 

Bet negailestinga statistika 

nepilnai tą remia. Per pasku- 
tinį The National Educatio- 
nal Association susirinkimą 
pasirodė, kad daugiau kaip pu- 
sė Suv. Valstijų viešųjų mo- 

kyklų mokytojų niekuomet nė- 

ra baigę High School. 
Koks jų nuošimtis yra bai- 

gy Normai scliool, tai ir ga~ 
J ima pagalvoti. 

■ Tiesa,. Chicagoje yra parė- 
dymas, kad viešose mokyklose 
gali mokytojauti tik baigusie- 
ji Higli Seljool ir Normai 

ScliooL Bet gali tapti moky- 
tojomis baigusios tik 8 skyritis 
ir išmokyto javusios keletą 
metų kaimuose ar miesteliuose. 
Jos gauna creditą de? Jų neva 

prityrimo ir skaitomos tam ty- 
čia* prirengtomis mokytojo- 
mis Ir jos žinia gali buti ne- 

• blogesnės mokytojos už baigu- 
sias a ligotąsias mokyklas ir 

gali labai tinkamai mokinti. 

Parapijinių mokyklų mokyto- 
jai. 

/ 

Parapijinių mokyklų mo- 

kytojais ir mokytojomis yra zo 

koninkai (broliai) ir zokonin- 

kės (sesers). Tai yra žmonaS 

toki jau, kaip ir viešųjų mo- 

kyklų mokytojai, tik apsirėdę 
kitokiais rūbais. Jie tą virŠė- 

nyb^ ttrri ant pasauliečiu; mo- 

kytojų, kad jiems nerupi ap:| 
įvedimas ir tekėjimas, nu- 

lupi pragyvenimas, teatrai, 
šokiai, išvažiavimai pasilinks- 
minai ir kiti dalykai, o. jiems 
rupi vien ta mokytojavimo 
priedermė,. kurią ■ jie sau apsi- 
rinko ir kuriai savo gyvenimą 
visiškai pašventė. Zokoninkai 
ir zokoninkės visą liuosą lai- 

ką kasdien ir per vakaeijas 
pašvenčia lavinimui savęs mo- 

kytojų pašaukime. > 

Man pačiam jau kelinti me- 

tai tenka; matyti pas seseris 

vienuolyne kaip specialistai 
mokytojai ir mokytojos duoda 

lekcijas per vakacijos sese- 

rims. Kitos jų lanko kolegijas. 
Kažin ar tai nedaro < zoko<- 

ninkių labai tinkamomis, tarir 

tyčia prirengtomis mokytojo- 
mis ? Senesniųjų vienuolių vi- 
sos turi valdžios reikalauja-' 
mus creditus, jaunesnėsės j 

prie to rengiasi. 
Jėi mergaitės baigusios aš- 

tuonis mokyklos skyrius gali 
buti mokytojomis miesteliuo- 

se, o po kelių metų praktikos 
mokytojomis ir dideliuose ruie 

stuose, tai ne menkesnėmis mo- 

kvto,jomis gali buti zokonin- 

kės, kurių vienos tapdamos vie 
nuolėmis jau buvo baigusios 
Higl? Scliool, o jei ir ne, tai 

jos High Scliool ir Normai 
Scliool mokslą. išmoksta, lai- 
ko egzaminus ir gauna moky- 
toju kreditą. 

Taigi ne kas kitas, o tik 
noras purvinti katalikų mo- 

kyklas ir jų vedėjas verčia 
socialistus skleisti spaudoje 
melus. 

Tuo socialistinio dienraščio 

redaktorius rodo savo neži. 
|ay)8tę, ir purvinę sąžinę, jėi 
įjis, ižtiknjji}: da jęituri. 

V. K. 
i, 
> ! 

įBATARinHAT 'TIEMS, KURIE 
sntao; infltjenza aeba 
i M»AUflIŲ UŽDEGIMU. 

# ■ ■ » 

Daugelis pasveikusių iš in- 
ifiuenzoti arba plaučių uždegi, 
ino negali valgyti ir jaučias 
jgiipjii. .Šviežias oras geriausias 
«vaistas: Šviežias oras sujudins 
apetitų, pastiprins plaučius, 
g pigu influenzos arba plaučiu 
uždegimu nusUpnin t i. 

K$ tik pasveikęs turi kaip 
"ilgai galima pasilikti ant 

įviežio oro šiltai, bet ne per- 

piltai apsirengus. Langus lai- 

dyti nuleistus nuo viršaus ir 

pakeltus nuo apačios kiekvie- 
name kambaryje, ypatingai 
miegamojo kambario. Vakari- 
nis-ir lytingas oras taip rei- 

kalingas kaip gražus oras per 

dienas, ir todėl nenuleisk lan- 

gu nakčia arba kuomet lyja. 
Asmenys, kurių sveikata ar- 

ba stiprumas pražuvo, neturi 

pasitikėti ant vienų vaistu. 
Geras valgis -daug geresnis, ir 

turi buti tokis, kuris priduo- 
da daugiausia maisto. Kiauši- 
niai ir mėsa geras maistas, 
bet kuomet kepti skauradoj 
nelengvi žlebčioti. 

Būtinai reikia regulariškai 
valgyti. Patartina gerti stiklelį 
pieno su gabalėliu duonos s h 

sviestu arba uogų kisicUrrii* 

tarp valgio. Pienas geriausias 
maistas sveikatai. 

Maistu, gerai ir išpalengv) 
kramtyk. 

(ForelfU Lanffiiag* Inf. Service) 

Apskaitliuojama, kad Di- 

džiojoj Britanijoj kasmet SO,- 
000 žmonių miršta nuo džio- 
vos. 

L. R: K. Spaudos Draugijos 
Metinis 5eimas 

L. R; K, Spaudos Dr-jos Mėtinis Seimas įvyks Rugsėjo (Sept.) 
17 d. 2 vai. po piety Aušros Vartų par. svet., 2323 W.23rdPl. 
iT&igi visos kuopos malonėkite išrinkti į seimą atstovus 
arba, raštu prisiųsti savo- nuomones kas link suvienijimo 
Spaudos Draugas su šv. Kazimiero Dprja Kaune. 

Seimo reikalais* kreipkitės; 
S-mo Reng> Komisiją, 2334* So. Oakley Ave. 

Po Seimo bus grasus vakaras su. puikia programa. 
VALDYBA. 

\ -s: 

Kun. P. Lapelis. \ 

ATSILANKYMAS LIETUVON 
|t IŠBUVUS 14 METU 

AMERIKOJE, •;] 
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. |j 

(Tęsinys) 
Yargais-negalais prasigrudau su savo. 

daiktais pro tą kristi} minią pirmosios i 

klabės salėn. 'Ten buvo šiek tiek švariau. 
Išgėręs stiklą arbatos nuplovimui išdžiu- 
vusio gomurio leidaus į patį miestą, pasi- 
ieškoti viešbučio. 

Prie stoties "izvosėikų būrys su 

menkutėmis kumelaitėmis laukė savo ei- 
lės. Tie "izvoseikai'? arba vežikai įsivilki/ 
į apyplv šusias, nudėvėtas msiškas uni- 
formas atrodė tikromis 4*čiueelomis>'. 
ir jeigu ne nuolatinis ją mosik&vimas su 

botagu kitaip ne negalėtumei žmogus ir 

pamanyti 
Mano nešikas, išėjęs su daiktais į uŽt 

lokalinę stoties platformą, suriko rusiš- 
kai "izvoseik, podavai skida"! Ir nei ne 

pajutau, kaip vienas vežikas su menkučiu 
"kumeliu'' buvo sale manęs. Aš apsižiū- 
rėjęs ]»amisli.iaii, jog tas sutvėrimėlis ne- 

davei unnęi iki .viešbučio, nes tas arklys 

jau tiek jhio kojų. nuvarytas ir liesas, kad 
sunku ir įsivaizdinti. Tatai apsidairęs į 
burį tų vežikų ir patėmijęs vienų jųjų su 

geresniu arkliu mostelėjau jam, kad jis 
privažiuotų.. 

Bet vėl kita nelaimė — negaliu lietu- 
viškai susikalbeti.su juo. Pradėjau .rusiš- 

kai, ii' rusiškai sunkiai jam einasi. Ta- 
riau tad ''Ilotel Versal" ir mostelėjau ran 

ka1' ženklam kad važiuotų, uTaF7tar-tar" 
— ėmė ratai. bildėti, į nelygu, apterštu 
apskritais akmenimis giistų,-. bruką. Įspur: 
dis buvo sloginantis. Nameliai matėsi Jna- 

■žyčiai, apgriuvę, kampai ožkų nulaižyti. 
Tai šen, tai ten prie tų namelių malė- 
si iškabos lietuviškais parašais, kaip, pa- 
vyzdžiui 4'Eaibčiko RestoranasKolo- 

nialių Daiktų Krautuvė Eubinšteino' 
'k Rabinavičiaųs Kįmps Klasės Viešbutis'' 
(O kaip gį&i) ir-t, t.salygatviais bėginė- 
jo; būriai murzinų žydukų. Visi. jie basi, 
apiplyšę. Matėsi ir. šiaip jau nemažai 

praeinančių vyrų ir moterų, taipgi; "pac, 
nelių" su basomis kojukėmis ir plikomis 
blauzdukėmisl iki... kelių. Gaila tik, kad 
toms. kojukėms, trūksta švaroj šiaip-gi 
Amerikiečiams tai jau., butų1 tikra;- dėiek1- 
tąci ja i Nenaujiena buvo matyti — taipgi ■ 

tai šen,' tai ten besiganančią,, ožkų- ar be- 

slankiojančiu karvę. 
Mano. veaiio arkliukas ėaa»«ilefe. iižž 

tat šis t vištelė jo gerai jam su botagu ir 

mes dundėjome toliau .artyn garsios Kau- 

ne '4Laisvės Alėjos". 
Netrukus privažiavome Soborą,, se- 

niau buvusią Rusų. cerkvę; o. dabar lietu- 

vių, kariuomenės katalikiškojo, bažnyčią* 
Bažnyčia labai puošni. bizantiškame sty 

; liujet Ji pastatyta prie caro Rusų kariuo- 
1 menei, bet dabar naudojasi lietuviai. To- 

liau, važiuojant nuo. to Soboro jau prasi- 
deda tikrai taip. vadinamoji Laisvės Alėja* 

Mano "iavosčikas" sėdėdamas aukš- 
tai jpsriešakyj nerviškaii mosikavo botagu 
ir tampė- vadelėmis, ragindamas^ savo šir^ 

muk^.. greičiau bėgti, kuris matomai jau 
pusėtinai buvo, įšilęs... 

/ 'Laisyės Alėja*"... skaičiau, parašu gat 
vės skersgatvį pravažiuojant. 

Gatvė, .geriau.sakant,' gatvelė atrodė 

gana- prastai. Pri-ma^, bnyau', įsivaizdinęs 
ją^aaMkieiėf švaria,-,tikriau įtarus, džeu-x 
telmoniška.- Kauno, gatvei Dabar: gi. visa 

tai dingo Iygjįruk&i. Bet vi aviena šiandie 
ta. Alėja?! yra ■i' gražiausia'' ir " puošniau- 
sia" Kaune;. 

Pr-r-r-r! šuktelėjo, vežikassavo šir- 

mukui. Na* kas. čia? dabar, pasidarei — 

pamaniau sau. Žiuriu, o gi šale manęs ly- 
diška' styiians namukas, ožkų nulaižytas,- 
ir .prie-jo parašas <"Hofcel Versal'l 

S^kios-ykoroBdijos a*bar gejiau^aJflaiit;' 

kokiu tai ironija pavadinti lokį dailei Ver- 
sali aus hoteliu.f Spioviau. žalyn iš apniaun 

! dos ir liepiau vežikui rankos mostelėjimu'., 
važiuoti toliau :prfe Šv; Kazimiero Drau- 

gijos namų. 
Už J O min. jau buvau Šv. Kazimiero-: 

Draugijos namuose, kame kun. Dr. Mi- 
liauskas priėmė mane? su didžiausiu šir- 

dingumu. ; 

iPas k'unįj Dr. Maliausbę.'. išbuvau, dvi 
dieni; Parodė jis man visą Šv. Kazin*. 

Dr-jos įstaigų, kuri i yra moderniai įreng. 
■ ta ir-vedama geroj tvarkoj. Su tokia tvar- 

I ka ir organizacija negėda ir svetimtaiu- 
oianis butų pasirodyti. Bebūdamas pas tų' 
Gerbi' Veikėjų turėjau progos pasimatyti 
su kun; Dambrausku,- kun. Vaitkum*. kun;, 

Aleknų ir kitais žymiais dvasiškiais. 
Bet tuo tarpu nebuvo mano: tiksiu pa-< 
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žinti Kaunu ir jį pamatyti. Man. rcrpėjo 
kuogreičiausia vykti gimtinėn* iri pasima- 
tyti su savaisiais, kurių neniaeiau jau ■; 1-1' 

; metų. Prieš išvažiavimų* i£ Kauno reikėjo 
gauti t? v. fąculfates nuo vietinio Vysku- 
po del klausimo išpažinties ir teikimo Sa-. 

kramentnj tikintiemsiems Kauno Vyskupi- 
joje;. Kadangi Vyskupas <■ Karys* rengėsi 

! išvažiuoti Drezdenan gydytis tai aš»užiė<- 

jau pas-Vyskupu— Sufraganų Skvireckų;• 
Jo vnamas-pasirodė-esųs menkutis ^u-api- 
bh'ėjueiu tinku. prie-* Htiihį įmtrau- 

kimvi'porg, kartį už rankenos primityviai 
įrengtą skambaliuku, ir. laukiu... Išeina iš- 
tižusi moteriškė su suveltais plaukais, ba- 

saį'su purvinomis kojomis bešluostydama' 
rankas j pusėtinai suodinu žiurstu Tur- 

: but suklydau, pataikiau ne į ttj. viet§ — 

man idilgtelėjp į galvą. mintis. Tokios di- 
dėlės Vyskupijos Sufraganas, taip, atsi- 

žymėjęs žmogus > turėtų.. gyventi. tokiame 
lauže?"— tas negali buti. Bet vistiek, sa- 

kau, pasiklausiu, tos moteriškės, 
— Taip, "Vyskupas gyvena čia; mel- 

; -džiu' eiti vidun: — buvo atsakymas. Už 
valandėlės išėjo* ir Vyskupas. Aš priklau- 
piau ir* pabučiavau jo žiedą. Pasirodė tai 
esanti nepaprasto darbštumo ir dar didės- 
nio šVentumo asnuioi, labai malonaus bado. 

Mndviejųi pasikalbėjimas, užsitęsė' gana 
ilgokai.. Atlikęs, savo-'reikalą, ir pasikalbė- 
j$s4šėjąu;. 

Paaiškėjo, Jia^^^ragaaaa; tetiud .apie 
2,0G(X auksai mėnesį įeigi^ ;t; y. mažiauy ne- 

gu-paprastas .darbuuakas-uždirba. Nenuo- 

stabii,- jeigu gyvenimo apystovos man pa- 
sirodė tbkios,skurdžios,- Vyskupui visiškai 

i peppitinkaheios. Bet. socialistai Lietuvos 
'(Barlamanbe kelia^lermas.delei mūsų dva- 
V siškįjos turtų, ir jų kapitalistinio. pašilai- 

kymx>!.. Ir tokie dalykai.tik Lietuvoje tc- 

i gali dėtis. 

(Bus daugiau) 


