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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: J 

Metams $6.00 
Pusei Metu -.$3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai- 
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauji) Metu. Norint permai- 
nyti adresu visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
*'Money Order" arba įdedant pini- 
gus j registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PŪBL. CO. 
2334 So. Oaklsy Ave., Chicago 

Tel. Roosevelfc 7791 
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AiRiU KOVA, 
v 

Airijoje eivilė kovu neper- 
traukiama. Ir tai kovai nepra- 
matomas gilias. Vienos tautos 
žmonės kiti kitu kraujy lieja. 

Ir kodėl.' Vieni sako. kad*už į 
laisvę, kiti — už daugumos | 
gyventoju norą. Vieni nori Ai-1 
rijai respublikos, kiti — šiaip, 
sau laisvos Šalies. 

Sakyti, kad Airija, katali- 
kiška šalis, nutolo nuo krikš- j 
eioniškos dvasios, perdrąsus 
butu sprendimas. 

Kaip visose šalyse po bai-! 
m u karu Europoje atsirado su-1 
gedimo. taip tas sugedimas! 

1 

galėjo paliesti ir Airiją. 
Bet svarbiausias dalykas, I 

tai Įsisunkę airiu kraujau bai-Į 
sus tos tautos vargai per dau-' 
geli šimtmečių. Inas vargus' 
skleidė ir airius baisiai kan- 

kino praėjusiu amžių Anglijos 
\aldovai su budelių gaujomis, j 
Kas žino airių tautos praeitį, j 

.tas gali suprasti, kodėl šian- 

die airiuose kilusi stipri srovė! 
nepasiduoti Anglijai. Verčiau i 

garbingai žūti, negu prigulė-) 
ti Anglijai! — šaukia republi-! 
konas de Valeru, airių sukilė-' 

iių vadas. 

De Valerą yra krikščionis Į 
katalikas. Jo prosenius angli- i 
konai biauriai persekiojo ir 

vargino ne už kitką, kaip t i ic 

už katalikyste. Tečiaus gent- j 
kartės paskui gentkartes slin- 
ko ir jos visos net iki šių lai- 

kų pasiliko ištikimos Katuli-į 
kų Bažnyčiai. Anglikonų j 
valdovams nedavė naudos per- 

sekiojimai. 
Taigi airius kaltinti, kad | 

juose susilpnėjo krikščioniška1 

dvasia, nėra prasmės. 
Už tą airiu kovą kalti ja 

persekiotojai, šiandie gi kalta 

pati Anglija. 
Teeiaus airiams laikas su- 

siprasti. Ir duos Dievas, kad 

jie susipras ir paliaus lieję 
kraują. 

BOLŠEVIKU MOKYKLOS. 
Bolševikų valdomoj Rusijoj 

mokyklų kaipir nėra. Gyvuoja 
vientik bolševistinės propa- 
gandos kursai. Vieni tų kursų 
yra žemesni, taigi, pradiniai, 
kiti aukštesni. 

Bolševikai del pasaulio a- 

kių palaiko dar ir šiaip pap- 
rastu mokvklu. Kadangi mok- 
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slas nei neina socializmo pro- 
gramom del to tos mokyklos 
neprižiūrimos.. Mokytojai ne- 

va valdžios palaikomi. Bet 

kaip jie apmokami, tai, sau- 

gok Viešpatie. 
Ir kamgi bolševikams moks- 

las reikalingas. Užtenka pa- 
rinktinos jaunuomenės barius 

pramokinti socialistinės pro- 
pagandos. Kuo darbininkai ir 
valstiečiai bus tamsesni, tuo 

geriau klosis ir patiems bol- 

ševizmo šulams. Toksai bolše- 
viku nusistatymas. 

Neveltui Maskvos valdžios 

parėdymu areštuojami inteli- 

gentai rusai ir ištremiami Į 
užsienius. 

Kartą vienas amerikoniškas 

korespondentas Berlyne klau- 
>ė bolševizmo šulo Krassino, 
delko rusai inteligentai Rusi- 
joje šiandie areštuojami ir iš- 
•i remiami. 

K ratili atsakė, kad šiandie 
Rusijoj perdidis apšviestuni- 
jos perteklius. ,Taigi, reikia jis 
mažinti. 

Viso kultūringo pasaulio tau 
'tos eina lenktynėsna, kad vi- 
sai išnaikinti analfabetizmu, 
kad .turėti kuodaugiausia ap- 
šviesi unijos. mokslo vyru, žen- 

gia prie aukščiausio mokslo, 
i 

laipsnio. 

Tuotarpu bolševikinėj lvusi- j 
joj veikiasi atbulai. Girdi per-| 
didelis išteklius išlavinto pro- 
to. Reikia jis mažinti. 

Tau ve kodėl šiandie Kusi-! 
joj mokyklos apleistos. 

Holševikai žino ka dara. l'ž- c 

tai ten mokytojai priskaitomi 
prie dvyliktosios darbininku 
klasės. Kaipo tokiems visai 
mažai ir mokama, taip kad; 
gyvenimas negalimas. i 

ATGAL PRIE KRISTAUS. 
Visi geros valios žmonės 

trokšta ramybės. Bet kas ją 
duos? Gal pasauliniai garsus 
diplomatai f Ne. Iki šiolei vi- 
sos j ii pastangos tai padaryti 
neatnešė vaisių. Ar atneš? A- 

bejotina. Nes kaip gali ją 
duoti, patys jos neturėdami, 
o gal ir nepageidaudami.. 

Ramybės galima susilaukti 
tik iš ramybės Davėjo. Tat 

atgal prie jo. 

Atgal prie Kristaus. 

Taip, visus, gero velijan- 
čius suvargusiai žmonijai, ta 

mintis apima. Ji visus pri- 
pildo. 

Visi krikščionys, ypač ka- 

talikai t.j, obalsį kartoja ir 
* 

gyveni man vykdo. 
Štai keletą dienu atgal bu- 

vo Detroite Vokiečių Katali 

kų Susivienijimo metinis su- 

sirinkimas. Jame dalyvavo a- 

pie 2,000 atstovų." Draugija 
turi apie šimtą tūkstančių na- 

rių ir tūkstantį du šimtu sky- Į 
rių. 
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To milžiniško susivienijimo 
susi rink usie jie Detroite atsto- 

\ai skelbė šį savo obalsį: 
i 'Atgal prie Kristaus, kad 

butų sėkmingai išrišti socia- 

liai ir ekonominiai klausimai" 
ir 4'Atgal prie Konstitucijos, 
kad užsilaikytų demokratinės 
valdžios forma". 

Gubernatoriaus atstovas. 

Majoras Duff, kuris atsto- 

vavo gubernatorių pasakė pui- 
kią prakalbą auklėjimo lais- 

vės reikalu. Tarp kitų savo 

žodžiu, jis pasakė: 
"Mes (Michigano valsti- 

jos gyventojai) ypatingai 
didžiuojamės savo auklėji- 
mo sistema, kurioje žymiau- 
sią vietą užima valstijos u- j 
niversitetas ir parapijinės Į 
mokyklos. Nekurie piliečiai! 
norėjo jums tas taip bran- Į 
gias mokyklas panaikinti., j 
J11 įnešimas buvo atmestas i 

du metu atgal. Jie stengėsi i 

savo planą Įvykdinti šį ru- 

denį per rinkinius, bet jiems 
nepasisekė gauti užtektinai 

parašu. Jie laukia tai pada- 
ryti pavasaryje, bet abejoti- 
nas dalykas, ar parašai gau- 
ti rudenyje bus geri pavasa-1 
ryje, nes reikalavimas turi 

buti paduotas keturiais mė- 

nesiais prieš. Tai, žinoma,' 
mano asmeninė nuomonė, ir 
aš nėsu teisininkas. Nors aš 

nekatalikas, bet atjau- 
čiu tą dalyką ne ma- 

žiau už jus. Mes jų reikala- 

vimą sunaikinome du metu1 

atgal,* mes jį palaidosime 
kaip tik jis atsiras vėl". 
Susirinkimo pirmininkas Jt. 

Anilries padėkojo kalbėtojui ir 
pabrėžė, kad du metu atgal 
gubernatorius smarkiai karia- 
vo už religinio auklėjimo lais- 

vę, reikia manyti, kad jis sa- 

vo įsitikrinimo neatmainė.. 

Supranta laisvę. 

Čia reikia pastebėti kaip 
šviesus, žymus žmonės, nors ir 

ne katalikai, žiuri į religinio 
auklėjimo laisvę. Linksma pa- 
minėti, kad jie kovoja už ka- 

talikiškų parapijinių mokyk- 
lų laisvę. z 

Tuom tarpu mųs socialistai 
fanatikai religiniame auklėji- 
me mato jų laisvės varžymą. 
Jie, kaip ir Amerikos -įvairus 
fanatikai kovoja prieš religi- 
nių mokyklų laisvę- lvatali 

kams tad lietuviams reikia bu- 

dėti ir kovoti visur už katali- 

kiško auklėjimo laisvo. 

Vokiečių katalikų pažiūra. 
Tame pačiame susirinkime 

garbingi seneliai priminė, kaip 
jie, pamatę pavojų iš bedie- 

vių pusės, pastatė prieš juos 
šale bažnyčios kitą tvirtovę— 
mokyklą. Ir dabar tuo' budu 

jų kovojama. 
Susirinkusieji paoreKe, Kaa 

socializmo gadinanti i 11 teki no 

nebus sustabdyta, kolei nebus 

panaikintas sociali s blogas, 
trukumai, kuriais socialistai 

naudojasi traukti savo pusėn 
nesusipratėlius.. 

Kataliku Susivienijimas tu- 

ri įsteigęs Centrai] Biunj, ku- 

ris informuoja kaip išmintin- 

gai žiūrėti Į socialio gyvenimo 
sąlygas. Jis aiškiai parodo sa- 

vo atsišaukimais, knygelėmis 
ir laikraščiais, kad ramybę ir 

gerovę atneš ne sekimas so- 

cialistinių svajonių, bet grįži- 
mas atgal prie Kristaus ir su- 

lyg .Jo mokslo dėsnių risimas 

socialių klausinių. 
1 

Krikščioniška šeimyna. 

Vokiečių Katalikų Susivie- 

nijimas kreipia savųjų tautie- 

čių, o drauge ii* visų katalikų 
domę, kad butų stiprinami Sei- 

mynų ryšiai. 
Moterystė Amerikoje iria vir- 

sti komedija. Ypač tarp neti- 
kinčiiijų. Šeimynų suirimas iš- 

lieja viską, kaip tvanas. Nu- 

puolusios šeimynos duoda nu- 

puolusių žmonių. Taigi svar- 

bu, kad šeimynose viešpatau- 
# 

tų Kristaus dvasia. 
Tai vykdina religinės mo- 

kykloj 
Štai, ar ne ton pusėn turė- 

tų buti kreipiama lietuvių 
katalikų pažanga, kur žengia 
vokiečiai katalikai. Tenesu/i- 

lioja saldus, bet pilni nuodij 
socialistų ir laisvamanių žo- 
deliai. 

Ne jų pusėje laimė ir ramy- 
bė. 

Titnagas 

Ii L. JI. S. SEIMO. 
Lietuvių Darbininkų Sąjun- 

gos Septintasis Seimas, buvu- 

sis Bostone rugsėjo 7 ir j d. 
š.. 111., padėjo naujus pagrin- 
dus tai organizacijai ir visam 
Amerikos lietuviu kataliku 

4» * 

darbininkų judėjimui. 
L. I). S- su savo organu 

"Darbininku" buvo beatsidu- 
riųs finansiniu ir krypsnio 
žvilgsniu krizin. Pabartinis sei 
mas abu krizių atitolino. Kun. 
F. Kemėšis, L .D. S. tėvas, pa- 
tiekė seimui referatų, kur išdė- 

ta nauji pagrindai Amerikos 

lietuvių katalikų darbininkų 
judėjimui. Seimas naujus pa- 
grindus užgyrė ir tokiu budu 

darbininkų judėjimas atsiduria 
ant tvirto pamato, 

i Finansiniu žvilgsniu seimas 

irgi pasirūpino. Delegatai pa- 
Virvžo visose kolonijose veikti 
del sustiprinimo 4'Darbiniu 
ko'' finansiškai: Per Spalio ir 
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lapkričio mėnesi u£r!h\Vtiirta lai- 

| kyti vajus gavimui naują 
Darbininkui" skaitytojų ir 

L. IX S. narių. Sekantis Sei- 
mas bus Cliicagoj. 

Veik visa valdyba perkeista. 
Naujoji valdyba: 
Dvasios vadas — kun. F. 

Kemėšis; 
•Pirm. — M. Žioba», buvusis 

pirmutinis tos organizacijos 
pirmininkas; 

Vicerpirm. — Jurgis Yer- 
i siackas iš Xor\vood, Mpss.; 

Rašt.-adm. — Jurgis Tuma- 

sonis, buvusis S. L. R. K. A. 

rašt.-adm.; 
Ižid. VI. Jakas iš Cambridge, 

SVEIKATA- BRANGUS 
T U R TAS. 

V 
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PASIUTUSIO ŠUNS APRIE- 
JIMAS. 

Vasarą tan- 

kiai pasiutę 
'šunys apkram 
to žmones. Šu- 

nų savininkai 

turėtų saugoti 
šunis, jiems 
ant nasrų ge- 
gančius užd6- ] nr. a r. m. rauktis 

OFFICE 
1*411 So. W-th Ave, 

Cicero, III., 
ti. Jei šuo 
sukramto žmo 

gų, tai šuns nereikia užmušti, 
bet pririšti jį su retežiu ir da- 

boti, Jei pasirodytų, kad šuo 

nėra pasiutęs, tą, syk giliukis 
ir rūpesčio mažiau. Bet' vis- 

vien, saugiausia yra gerai 
tuoj išdeginti žaizdą su įkai- 
tinta raudona geležimi, ne- 

laukiant persitikrinimo ar šuo 

yra pasiutęs ar ne. O jei šuo 

butų ištikro pasiutęs, tai kuo- 

greičiausia reikia šauktis gy- 
l (lytojo ir policijos pagelbos; 
! 

■ 

1 l$syk reiks gydytis Pasteuro 
institute. Pasiutusį šunį, žino- 

ma, policija ir daktarai pasi- 
ims savo žinion. Lietuvių tar- 

pe yra visokių šundaktarių- 
bobelkų, kurios pasižada su 

rukymu* ir žolelėmis pagydyti 
nuo pasiutimo. Neapsivilkite! 
Jokios žolės nuo pasiTitimo ne- 

1 pagydo. Jei Lietuvoje atsitiko, 
kad šunies sukramtytas žmo- 

gus žoleles gerdamas pagijo, 

tai reiškia kad šuo nebuvo iš- 

tikrųjų pasiutęs.\Tik moksliš- 

ka Pasteuro gydymo metodą 

gelbsti nuo pasiutimo, 
Vabalo Įgilimas. 

Amerikoje tūlose vieto.se 

randasi nuodingų vabalų. Jei 

kartais vabalas įgilia, įgilta 
vieta parausta, peršti, sutins- 

ta, tai nors gyvybei pavojaus 
nėra, bet žmogui teikia daug 
nemalonumo. Tokiame atsitiki- 
me geriausia yra patrinti į- 
geltą vietą su amonija, arba 

su valgomąja druska, arba su 

svogūnu. 
Uodai. 

f 

Prisiminus apie uodus, 
turime pasakyti, kad tie maži 

kraujo siurbeliai tankiai už- 
krečia žmones su bjauria liga 
vadinama 'drugiu*. Kur daug 
yra uodų ten žmonės kaip kada 

suserga 'drugiu' (malaria), 
mat uodai su savo seilėmis į- 
leidžia į žmogaus kraują ma- 

žyčius perus vadinamus 

'protozoa Laverani', kurie pra- 
deda kraujuje veistis ir augti. 
Užtatai patartina išvažiavus 
ant vakacijų miegoti po tan- 

kiu tinklu (mosąuito tent), 
kad uodai neprieitų siurbti 

kraujo. Sirgti 'drugiu', tai no 

juokai gerčiau užmokėti do- 

lerį-kit$ už tinklą ir ramiai 
sau miegoti, negu gauti drugį 
ir mokėti už varstus. 

Mass.; 
i Iždo globėjai J. Glineckis ir 

j A. Vaisiauskas. 
Kontrolės komisija: kun. 

IVL Taškunas iš Norwood, 
Mass., kun. Julius Čaplikas iš 

, Providence,' R. 1., V. Sereika 
iš Cambridge, Mass. 

Literatiška komisija: kun. J. 

Jakaitis, kun.. P. Juškaitis, 
kun. V. Taškunas, kun. F. Ke- 

mėšis, Leonardas Šimutis, P. 
(j ūdas. 

Reporteris. 

NEPASITENKINIMO YPA- 
TYBES. 

Yra sakoma, nuo savo likimo 

neišbėgsi. Vokietija jame ran- 

dasi šiandien. Bet negalima 
žinoti kas gali atsitiktu Euge- 
ne Timofejef buvo .didis radi 
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kalas kuomet caras gyveno. 
Jis kovojo prieš carizmą ir 

praleido dešimts metų prie sun 

kiu darbu carui valdant. Tuo- 
A. i, 

niet atėjo carams galas su Le- 
ninu- ir-Trotzkiu priešaky. Ti- 

mofejef iš džiaugsmo metė sa- 

vo kepurę augštyn. 
Dabar jis jau miręs. Bolševi- 

kai, caro įpėdiniai, pasmerkė 
,įį miriop draug su jo vienuo- 
lika draugi}. Taigi jis nebuvo 
radikališkas užtektinai arba 

i;e ton pusėn. Jis nemėgo savo 

kalėjimo ir nužudė save uzsi- 
troškindamas. 

Nepasitenkinimas turi dide- 

lę galybę, didžiausią pasauly- 
Bet daugelis nepasitenkinan- 
čių nežino kas atsitiks, ar 

kaip tai išrodytų, jei jie gau- 
tų ko maldauja. 

Į j! Į 
Kun. P. Lapelis. j 

ATSILANKYMAS LIETUVON 
IŠBUVUS 14 METU 

AMERIKOJE, 

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 
(Tęsinys) 

Ivytė 6jau laikyti Mišių į Žemaitijos' 
Katedrą, kuri neseniai tapo paaukštinta 
Apaštališkojo Sosto j Mažąją Baziliką. 
Net gėda man buvo vilktis į tuos bažny- 
tinius rubus, kurie buvo apiplyšę ir be- 

galo nesvarus. Tai apsileidimas ir šventu 
dalyku panieka, — kas Vyskupijos širdy- 
je — Katedroje neturėtų buti. Ir už var- 

tojimą tu bažnytinių nešvarių skarmalu 
reikia kiekvienam kunigui užsimokėti au- 

kos formoje, nes tokis yra Katedros rek- 
toriaus įsakymas! 

Kelionė gimtinėn. 

Atsisveikinęs su gerb. Dr. Maliausku 
ir jam širdingai padėkojęs už vaišes ir 

malonu priėmimą leidaus toliau, link savo 

gimtiriės, kuri randasi Rokiškio Apskri- 
tyje, Panemunėlio parapijoje, Kebų vien* 

kiemyje. 
Važiavau visą -dienų ir naktį nei ge- 

ros, nei valgos, nei apsiprausęs. Rodos, 
nuo Kauno iki mano gimtinės esama tik- 
tai apie 150—200 varstų ir galima butų tų 
kelionę atlikti prie geros tvarkos į 4-0 
vai. Tos kelionės a S visų savo amžių ne- 

užmiršiu. Turėjau net dviejose vietose 

persėsti t. y. Radviliškyje ir Panevėžyj ir 
kiekvienoj vietoj laukti mažne po 4 va- 

landas! Iš Kauno buvau siuntęs savo bro- 
liui telegramų, kad pribūtų į stotį sutikti 
10 vai. vakare Liepos 8 d., o mano trau- 

kinys atpiškėjo vos o vai. ryto Liepos 9 
d.. Panevėžyj, žinodamas kad mano trau- 

kinys tiek daug* suvėluos, pasiunčiau tė- 
viškėn antrų telegramų t. v. specialę, už- 
mokėdamas už jų 3 kartus brangiau, negu 
už paprastųjų, nes norėjau, kad ji tuoj 
butų pasiųsta ir kuogreičiausiai įteikta 
mano broliui. Bet telegrama tikslo nepa- 
siekė. Tula bobutė, kuriai buvo pastos val- 
dininko įduota tų telegramų nunešti mano 

gimtinėn, kiekvienam jų perskaitė, taip 
kad visa parapija jau žinojo jog "parva- 
žiuoja kunigas iš Amerikos", bet gi mano 

gimtinėn jų atnešė vos antrų dienų po pie- 
tų, kuomet aš jau senai buvau namie. 

Panevėžyje belaukdamas traukinio 

aplankiau p. Konkulevičių, miškų inžinie- 

rių, gerą pažįstamą ir draugą p-no Kuku- 
raičio iš Roselando. Mane jis labai malo- 

niai priėmė ir skaniai pavaišino, nei nepa- 
mačiau kaip keletas valandą prabėgo. 

Panevėžys atrodė švaresniu ir lengves- 
niu -miesteliu, kuris man daug geriau pa- 

tiko, negu Kaunas.. Mat Panevėžyj esama 

mažiau žydų, dėlto ir švarumo daugiau 
jame yra. 

Panevėžį apleidau Liepos 8 d. 11 vai. 
vakaro. Iš Panevėžio į Panemunėlio stoti, 
nuo kurios už kelią varstą randasi mano 

gimtinė, tėra tiktai apie 60 angliškų my- 

lių, bet aš baladojaus lietuviškuoju trau- 

kiniu net 6 valandas, pasiekdamas Pane- 

munėlį 5 vai. ryto! 
Traukinyj nei pirmos nei antros klia- 

sų vagomj nebuvo, o trečios kliasos vago- 
nai pilnutėliai prisigrūdo visokio gaivalo, 
jog sunku buvo ir alsuoti. Toj gelžkelio 
šakoje traukinys tik vieną sykį praeina į 
24 vai. laiko, nestebėtina, jog tokio žmo- 

nių susiglaudimo nesu matęs savo gyveni- 
me. 

Jaučiau važiuodamas, kad stotyj nie- 
kas iš namiškių manęs nelauks, nes nesi- 

tikėjau, kad siųstą mano telegramą žiopli 
valdininkai įteiks kam reikia savu laiku. 

Taip ir įvyko. 5 vai. ryto — o tai bu- 

vo sekmadienis Liepos 9 dieną — aš bu- į 

vau jau Panemunėlio stotyj, kame niekas 
iš namiškių, manęs nelaukė, nes aišku, kad 

telegramos negavo. 

Prisiėjo ką nors pasisamdyti, kad nu- 

vežti) mane kur veikia, t. y. gimtinėn. 
Pasisiūlė mane nuvežti tūlas -žmoge- 

lis. Turėjau laukti kokią vai. laiko kol jis 
pakinkė savo arklį. Bričkutė buvo labai 

menkutė, o arklys «da -menkesnis atrodė. 
— Ar manai tamsta, kad mes dava- 

žiuosime prie mano gimtinės su tokiu 
menku arkliuku? — užklausiau aš savo 

vežiko. 
— Nėra baimės, atsiliepė žmogelis į- 

sivilkęs į nudėvėtą rudinę. Jis jau ne vie- 

ną amerikietį nuvežė kur reikia gana pa- 

sekmingai. Štai ir Bimbų Juozą Pašakar- 

nį, kuris nesenai pargrįžo iš Amerikos, nu- 

vežiau jo gimtinėn be jokio "pripodko" ir 
dar viršaus pridėjo $1.50 dovanoms. 

Aš nusiraminau. Man keistai atrodė 
ta visa apylinkė, kuri kituomet labai gerai j 
man buvo žinoma. i 

Dangus jau blaivėsi ir tamsus rukai 
švito naikinami bekįlančios saulės spindu- 
lių. 

Abejojau ar atrasiu savo gimtinę, nes 

mano vežikas, pasirodė, nežinąs tos vie- 

tos ir jam reikėjo informuoti kuriuo ke- 

liu važiuoti. 

Žmogelis vis švaistė botagu ir ragino 
savo nuvargusį arkliuką greičiau bėgti, 
aš gi aiškinau jam, kad nėra reikalo taip 
vargidinti gyvulio, nes laiko turime už- 

tektinai. 

Kalbėjaus su savo vežiku apie gyve- 
nimo sąlygas Lietuvoj. Pasirodė jis esųs 
vos sugrįžusiu iš Rusijos. 

— Na, kas gera girdėtis toj Rusijoj ? 
užklausiau jo. 

v 

— Labai prastai. Butų gerai, jeigu 
butų duonos, šilumos ir kuom apsivilkti. 
Matote, ne iš gerumo sugrįžau ir dar nes- 

pėjau atsigriebti. Neturiu nei drabužių 
tinkamų šventadieniui.. Matai ponelis, 
kuom esu apsivilkęs dabar, tai visa, kų 
turiu geriausia, gėda ir bažnyčion nedėl- 
dienio sulaukus nueiti... Jau bus keli mėne- 
siai kaip bažnyčioje nebuvau. 

— Dievas labiau žiuri į žmogaus šir- 
dį, negu į drabužius, užtat Tamsta netu- 
rėtumei apleisti savo dvasinių pareigų, 
— aš jani paaiškinau. 

Arkliukas pasiprunkšdamas bėgo vis 
toliau. Štai privažiavome jau ir Panemunė- 
lio miestelį, kame matėsi graži muro baž-. 

nyčia su dviem augštais bokštais iš fron- 
to. Kuomet apleidau savo gimtinį kraštų * 

apie 14 metų atgal ta bažnyčia vos buvo 
pradėta statyti. p$us daugiau), 


