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Tuo tarpu laivas iplauke i Messinos susmauka, 
o aplenkes to pat vafdo miesta, pasuko i rytus, palik- 
damas rukstancia Etnos ATirsune. 

Kiekviena karta, kada Arius tik pasirodydavo 
ant platformos, mislydavo apie irklininka, kalbeda- 
mas pats Sau: — Tai yra ismintingas ir stropus Ami- 
kin as. i Zydas — tai ne barbaras... Turiu apie ji 
daugiaus ka patirti. 

Ketvirta keliones diena Astrea — toks bnvo 
laivo vardas — plauke jau Jonijos juromis. Diena 
buvo giedri, vejas parankus. 

Arius tikejosi patilcti laivyna dar siapus sales 
Citros ir. delto nuolat sedejo kambaryje. Is savo pa- 
valdiniu buvo uzganedintas. Sedus i kede jam nuo- 

lat uzeidavo ̂ mintis apie jauna nelaisvi. 
— Ar pazisti zmogu, kuris dabar ve pakilo nuo 

suolo? — paklause koborto mainant irklininkus. 
— Siasiasdesimta numeri? — paklause priziu- 

retojas. 
— Taip. 
Priziuretojas paziurejo i jaunikaiti. 
— Kaip zinai, o valdove! — atsake — laivas dar 

tik menuo, kaip liko pastatytas, o zmones man taip- 
pat nauji, kaip ir laivas. 

— Yra zydas — tare uzsimislijes Arius. 
— Garbingas Ivvintus yra zmoniu zinovu. 
— Yra labai jaunas — toliaus kalbejo Arius. 
— Neziurint to yra musu geriausiu irklininku; 

nekarta patemijau, kaip irklas linko jo rankose. 
— Ivokio jisai yra budo? 
— Mazai apie j| zinau, bet yra nuolankus. Tik 

viena karta prase manes. 
— kb? 
— Prase, kad perkelciau jj i§ desines laivo pu- 

kes j kairiajq. 
— Kokia padave priezasti? 
— Paminejo, kad zrnones nuolat dirbanti is vie- 

pos puses paiieka luilais. Apart to laike karo ar i§- 
tikus nelaimei netiktu j darba nemokant naudOties ki- 
ta ranka. j 

— Del dievu! tai nauja ir labai gera inintis! 

Kq daugiau patemijai? 
— Labai myli tvarkq, ko nematyti pas jo 

draugus. 
— Tat turi buti Eymionis. Ar nezinai nieko 

i§ jo praeities? ■ 

— Yisai nieko. 
Tribunas uzsimislijo ir nuejo ant savo vietos. 
— Jaigu laike irklininku permainos busiu cia, 

o jis bus liuosas — tare staptelej^s — atsiusk jj pas 
mane. 

ITz poros valandii po to Arius stovejo su vcliava 

rankoje, lyg laukdamas kokio nepaprasto atsitikimo. 
Tokie Zmones, kaip jisai tokiuose atsitikimuose buna 
labai ramus. Styrininkas sedejo ant savo vietos. Ne- 
kurie jurininkai miegojo pavesyje po zegliais. Virguj 
ant stiebo sedejo sargas. Arius palcele akis liu© sola- 
rium (saulinis laikrodis) ir pa mate altinantisi ir- 

klininka. 
— Priziuretojas uzvardino tave garbingu Arium 

ir sake, kad tavo noru buvo, kad as ateiciau; Stai esu. 

Arius su domumu ziurejo j liesa, bet stipru jau- 
aikaitj ir mintimi klejojo po cirko arena. Drasus ap- 

siejimas padare ant jo dar kitf}, jspudj; i§ jo balso 

pazino, jog jaunikaitis buvo isaukletas aukstesnio luo- 
mo zmoniu. Jo aiskios atviros alqs reiske zingeidu- 
ma. Nors tribunas agtriai ir liepianciai ziurejo j jj, 
jo veidas neatsimaine nei truputj, neapykantos ant jo 
nebuvo nei zenklo; patemyti galima tiktai zenklus, 
kuriuos jspaudzia sunkus ir ilgas skausmas. Ta viska 

patemijo Arius ir kalbejo su juomi ne taip kaip savi- 
ninkas su vergu, bet kaip vyresnysis su jaunesniuoju: 

— Hortatorius man sake, kad esi geriausiu ir- 
klininku. 

— Hortatorius yra labai geras — atsake jau- 
nikaitis. 

— Ar senai tarnauji? 
— Netoli trjs metai. 
— Visados prie irklu? 
— Taip, nepamenu dienos, kurioje buciau ne- 

turejes irklo rankose. 
— Tai sunkus darbas, retas atlaiko daugiau 

kaip nietus, o tu dar kuone vaikas. 
— Garbingas Arius uzmirgta, kad dvasia daug 

gali, ji sudrutina silpn%, kada stiprus puola po nasta. 
— Pagal kalbq. menu, jog ear zydas. 
— Mano proteviai daug pirmiaus pirmutiniu Ry- 

mionu vadinosi hebrajais. £ 
— Tavo tautos i&didyfee neuzgeso tavyje — ta- 

re Arius, pamates ufkaitiisj jaunikaiCio veida. 
— JSdidybe neikados, nera taip garsi kaip tao- 

%et, kad Serskina geleiiniais pan&ais. J 

— Delko esi taip iSdidus? 
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Delixy kad esU 2ydas. o bl 
'Arius nusijuoke. > >uj 
— Nebuvau niekad oeruzolimoje tare — bet 

girdejau apie jij kunigaik§£ius. Pafcinojau viena jij, 
buvo tai pirklys ir atliko daugelj keHonia juromis, bet 
iSties buvo uZgimps karaliauti. Briefjkokio priguli 
luomo? 

— Jaigu turiu atsakyti nuo irklininko suolo, tat 
esu vergu, rnauo tevas buvo vienu Jeruzolimos kuni- 
gaikSSiu* o kaipo pirklys atliko daugelj kelioniij. Pa- 

zinojo j j ir vaiSinb didysis Augustas savo svetinguo- 
se rumuose. j, ;; 

— Jo vardas? 
— Itamaras is Hunj namu. 

Tribunas pakele rankfj is nusistebejimo. 
— Tu... Huro sunus!... / 
Uz valandos vel paklause; 
— Kas cia tave atvede? 
Juda nuleido galva, krutine suspaude skausmas, 

greitai vienok pergalejo jausmus, dr^siai pa^iurejo i 
tribuna ir tare: 

— Apskustas buvau uz pasikesiniinq ant pro- 
kuratoriaus Valerijaus Gratuso gyvasties. 

— Tu! — susuko Arius truputj atstodamas nuo 

jo. — Tai tu tas nusidejelis?! Visas Rymas buvo jnir- 
ses, kada isgirdo apie tai. As apie tai patyriau bu- 
damas ant laivo ties Bodinum. 

Abu tyledamu ziurejo viens j kita, pagalios 
Arius atsisauke pirmutinis: 

— Maniau, kad Huru Seimyna panaikinta ant 
§ios zeines. 

Baisus atminimai pagalios pergalejo jaunikai- 
cio isdiduma; asaros ritosi per jo veidus... 

— Mot in, mot in! maziuke mano Tirza! Kur 

jus dabar esate?: — Tribune, garbingasis tribune, kad 
tu zinotumem apie jas! — lcalbejo sudejcs maldau- 

janciai raulcas — pasakyk, jei zinai, pasakyk, ar da 

gyvos, o jei gyvos, kur yra? kokiame randasi padeji- 
me? Meldziu tavys, pasakyk man! 

Prisiaitino prie Arijaus taip, kad rankomis pa- 
sieke jo toga. 

— Trjs metai perejo nuo tos baisios dienos — 

kalbejo toliaus — trjs metai, kuriu kiekviena valanda 
buvo pilna vargo, kurioje nieko daiigiaus nemacian 

kaip bedugne, kurioje apart darbo nieko daugiaus ne- 

turejau; per ta visa laika nepratariau j nieka nei zo- 

dzio. Delko uzmirstieji patis negali uzmirsti! Delko 

isplestos sesers paveikslas, paskutiniS niotinos dirste- 

lejimas iieduoda man ramybes; pasislepli nuo ju ne- 

galiu. Jauciau mirties kvapq. ir laivb braskejimq. lai- 
ke musio; girdejau gaudziancias bangas~ir juokiausi, 
kuomet kiti meldesi; troskau numirti it tokiuo budu 
atsiliuosuoti nuo kanciu., Su kiekvienu irklo moste- 

lejimu norejau uzmirsti ana diena. Yiskas veltui! 

Girdejau jas gaukiant mane viduryje nakties, maciau 

vaikgciojancias ant jurij. O, pasakyk man, pasa- 
kyk, kad numire, o nuramjsi mane, nes jos negali buti 

laimingos netek§ manes! Kas gali buti aukgtesnis uz 

motinos meilij! O Tirza — jos kvapas tai kaip baltos 

lelijos kvapsnis. Iiuvo tai lyg jauntite palmos atzala 
— tokia jautri, grazi ir dekiuga! Ji mane taip my: 
lejo, o mano ranka jstume ja j nelaime! Ag!... 

— Tat ispazjsti savo kalte? — astriai paklau- 
se Arius. 

Jdomi atmaina pasidare po tu zodziu ant Ben- 
Huro veido. Balsas atsiiuaine, pakele sughiauztas 
rankas aukstyn ir d rebuilt1 iu balsu tare: 

— Girdejai apie mauo tevu Dieva, apie nemir- 

pradziu suteike Izraeliui, prisiekiu tail, jog esu ne- 

tinq Jehova! Aut Jo visagalybes, nieiies, k'tiriq nuo 

kaltas! 
Tribunas susijaudino. 
— O garbingas Iv3Tmionie! — toliaus sauke Ben- 

Huras. — Nors truputj patikek man, jleiskie nors 

spinduleli svicsos i tamsybes, kurios mane apsiaut$! 
Arius apsisuko ir pradejo vaik&b'oti, 
— Juk nepasmerke taves be teismo? — pa- 

klause staiga sustojes. 
— Taip. 
Bymiouis su pastaba pakele galva. 
— Kaip tai?... be teismo? be liudininku. O kas 

tave pasmerke? 
Bymiouis, kaip zinoma, laike ju nupuolimo stro- 

piai uziaike visas teisimi formas. 
— Suriso mane virvemis, jgriidb? i pozeminj 

bokSto kambarj, nemaciau nieko. Mekas su manim 

nekalbejo, o antrytojaus kareiviai nkivedS mane ant 

juru lcranto ir nuo to laiko esu irklininkut' 
— Ka galetum privesti ant savo pasiteisinimo? 
— O daug! Pirmiausia, buvau dar perjaunu 

ant maistininko, toliaus Gratuso visi&Uai Uepazinojau. 
Kad buciau manps jj nuzudyti, tat buBatf pasiskyres 
kita laika ir vieta. Temyk, jojojisai tarp legijona 
vidudienyj ir negalejau pagalvoti apieepabegima- Pa- 

galios paejau i§ prielankios Bymionims gimines ; te- 

vas nekarta buvo apdovanotas uz patarndvimus ceza- 

tui. Turejome didelj turta, kuri® nebuciau norej§s 
nustoti. Pagalios neturejau jokios priezasties del ne- 

apylcantos; nedaleidzia daryti tai tiesos, — tiesos, ku- 

rios yra gyvybe kiekvieno Izraeliaus sunaus. Ne, ne- 

buvau pabludusiu ir velyciau numirti, nei uztraukti 

ant saves geda- 
— Kas buvo prie tav^s laike to atsitikimo: 
— Stovejau ant savo tevo namo stogo; Tirza 

stovejo salia man§s. Drauge pasirememe ant aptvaro, 
aiskian noredami pamatyti ijojirn^ naujo prokurato 
riaus ir jo legijono. Staiga aptvaro dalis nuslinko is 

pa mano rankos ir nupuole ant Gratuso. Hpradziij 
nna-Tiia.il, kad ufcmuSiau j|, buvan baisiai nusigandes. 

r— Kur tuomet buvo tavo motina? 
.— Zemiaus, savo kambaryje. 
— Kas atsitiko su jaja? 
Ben-Huras sudejo rankas ir sunkiai atsiduso. 
— Nezinau, matfiau kaip jsj drauge su seserim 

nuvede, daiigiau nieko nezinau. Is namu iSvare viska, 
net ir gyvulius ir uzpeeetijo vartus, kad nieks negaletij 
sugrjzti. Kad nors zinociau, kur josios randasi... juk 
jos nieku nekaltos! Tark vienq, zodj, o atleisi — ah! 

atleiskie, garbingas tribune, kad tokis vergas, kaip as, 
ant amziu priristas prie irklo, drjstk kalbeti apie 
atleidima! 

Arms su domumu klause jo kalbos ir master 

jaigu jisai tik nudave savo jausmus, tat melavo; jai- 
gu sake teisybe, buvo nekaltas, o pasielgta su juomi ir 
jo seimyna neteisingai, ir jisai puole auka aklai vei- 

kiancios spekos. 
Pa§v§sta visa seimyna atkersijimui atsitikimo, 

uz kuri niekas nebuvo kaltas. Toji mintis sujaudino 
tribuna. Jurininkai vadino jj “geruoju tribunu”, o is 

daugelio atzvilgiu galima buvo tiketies nuo jo gero. 
Gal pazinojo ir nekente Yalerijaus Gratuso, o gal pa- 

zinojo senaji Hura? 

Tribunas, rodosi, buvo dar nepersitikrines; ant 

laivo jisai buvo visagalingu valdovu; pasmerktojo ap- 
sakymas padare ant jo didelj ispudj ir tikejo tarn. 

Yienok pasirizo nesiskubinti, ar teciau pasiskubinti 
prie Citro, nes neismintinga butu toje valandoje pa- 
leisti taip gera irklininka; nusprende tat palaukti ir 

patirti apie ji ka-nors daugiau — persitikrinti, ar tai 

yra kunigaikstis Ben-Huras, nes is patyrimo zinojo, 
kad visi vergai meluoja. 

— Gerai — tare — grjzk ant savo vietos. 
Ben-Huras nusilenke ir dar karta dirstelejo j 

savo valdovo veida, o nepatemijes nieko tokio, kas ga- 
lejo suteikti jam viltj, pamazu tolinosi — staiga susto- 

jo ir tare: 
— Jaigu dar kartq pamislysi apie mane, tribu- 

ne, atmink, kad meldziau vientik zinios apie savuosius 
— motina ir seserj, nieko daugiau. 

Tai tar^s nuejo. 
Arius seke paskui jj akimis, mintydamas: 
— Kad pamokinti j j, kas butu per puosalas are- 

nos ! kas per begikas! galincius! Sustok! — suktelejo. 
Ben-Huras sustojo, o tribunas priejo prie jo. 
— Pasakyk, ka darytum, kad butum liuosu? 
— Garbingas Arius juokiasi is mano nelaimes 

— tare Juda drebanciu balsu. 

Ne, del dievij, »e! > • 

— Tat noriai atsakysiu: atsiduotfiau visas pir- 
mutiniai savo priederystei; kol motina ir sesuo nesu- 

grjztu j savo namus. nepamislytfiau apie atsilsj. Kiek- 
viena diena, kiekvien^ valanda paSvestfiau jij laimei. 
Neturetu istikimesnio uz mane vergo! 

Rymionis nesitikejo tokio atsakymo, tat tare: 
— Kalbu dabar j tave. Kad tavo motina ir se- 

suo jau negyventu, pasakyk, kq. tada darytum? 
Ben-Huras nublanko; truputj atsikvepes tare: 
— Ar kokj apsirinkciau amata? 
— Taip. 
—■- Pasakysiu teisybg. Vakare pries ta nelai- 

mingq, diemp apie kuria tau pasakojau, gavau leidi- 
ma likties kareiviu. Ir siandie neatmainiau savo pasi- 
ryzimo, o kadangi visame pasaulyje Siandie yra tiktai 
viena kareiviSka mokykla, jstociau j ja. 

— Tat ant arenos! — suSuko Arius. 
— Ne, v Rymionij kariuomene. 
— Bet pirmiaus turetum pramokti vartoti 

ginklus. 
Neikados perdetiniui nepridera duoti patarimas 

pavaldiniui. Arius pamate, kad suklydo ir tuojaus 
permaine balsq. ir apsiejima. 

— Eikk — tare liepianciu balsu — nieko neiS- 
vedziok iS to, ka kalbejau, gal aS tiA ty^iojausi iS ta- 

v§s, arba, kad ir galetum tiketies atmainos, tai reikes 
tau skirties gladijatoriaus garb§ arba kareivio tarnys- 
ta. Prie pirmos gali tau pagelbeti cezaro malone, o 

kariumenej neturesi nei pagalbos, nei pripazinimo, nes 

nesi Bvmionim. 
Uz valandos Ben-Huras vel buvo jsikirtes j irklq. 

ant savo paprastos vietos. 

Igijus spindulelj vilties if irklavimas neisrode 

taip sunkus, kaip pirma. Persergiancius tribuno zo- 

dzius: — gal tik tyCiojosi is tav§s — stengesi uzmirsti, 
kiek tik kartu atejo jam mintin. Yisos jo mintis — 

buvo tik apie tai, kad tribunas paSauke jj isklausyti jo 
gyvenimo nuotikiij. Ant jojo suolo suspindejo aiskus 

vilties spindulelis, o jisai meldesi: 
— Viespate, esu iStikimu sunum Izraeliaus, tau- 

tos, kuriq, numylejai pirm amziij. Gelbek mane, mel- 

dziu Tav^s! 

XX. 
Autemonium uztakoje, rytuose nuo salos Citros, 

suplauke simtas laivu. Perziurej^s laivyna tribunas 
link Naxos, didziausios i§ Cikladu stovincios nei uola 

tarp Azijos ir Grekijos. Ten sustojes tribunas valde 

visus laivus, kokie tik pasirode tanie vandenyne; gale- 
jo vyties jurij plesikus, jaigu pasirodytu EgeiSkose ar- 

ba Yidurzeminese jurose. Kad laivynas artinosi prie 
kalnuotos salos, pasirode laivas, plaukiantis i§ ziemiij. 
Arius pasitiko jj ir pamate, kad tai laivas pirklio, plau- 
kiantis staciai is Eizantijos, o jo kapitonas suteike tri- 
bunui daug naudingij 2iniu. Piratai paejo nuo tolimij 

(Toliaus bus). 

KNYGOS DEL 
MOKYKLTJ. 

No. Kaina 
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvii* 

Kalbos Gramatika” del Lietuvis- 
kq mokykly giaurineje Ameriko- 
je. Pagal Stuobrj ir kitus pa- 
renge S. P. Tananevlcia. Yra tai 
geriausla sutaisyta Gramatika del 
lietuviskij mokyklq. Ji paranki 
ir tiems kurie nori gerai ismoktl 
lietuviska kalbg ir raSyba- Pusl. 
102. Kaina drutuose audekli- 
niuose apdaruose 50c. 

2 LEMENTORIUS. Lietuviu Pa- 

rapijij Mokykloms giaurineje Ame- 
rikoje. Sutaise S. P. Tananevi- 
cia. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimul skaitymo ir rasymo 
rankvedis, sutaisytas mokinimui 
vaikij. Pusl. 76. Kaina drutuose 
audekliniuose apdaruose 23c 

3 KATEKIZMAS. Rymo-Katalikis- 
kas Didesnvsis Katekizmas. Pa- 
rase kun. J. Deliarbe, D, J. Ge- 
riausias, nes labai suprantamas 
kad ir mazieins vaikams Kate- 
kizmas, parankiausias lietuviij 
pradinems mokykloins. Pusl. 199. 
Kaina drutuose apdaruose 50e. 

4 NAUJA CHRESTOMATIJA deL 
Lietuviskij Mokslaiuiij Amerikoje. 
Dalis I. Parenge I’. Brandukas. 
Si knyga yra geriausia skaitymui 
Siek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te'pa trumpos, gerai su- 

prnatamos jaunam protui pasakai- 
tes. Pusl. 155. Kaina drutuose 
apdaruose 50c. 

5 NAUJA KNYGA del Lietuviskij 
Mokslainiij Amerikoje. Dalis II. 
Parenge P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos. labai 
paranki mokinimui jau pramoku- 
siij skaityti ir rasyti vaikij. Tel- 
pa joje apysakeles ir eiles. Push 
212. Kaina drutuose apdaruose 50c. 

6 NAUJA SICAITYMO KNYGA Lie- 
tuviskoms Mokslainems Ameriko- 
je. Dalis III. Su paveikslais. 
Tai yra treeia Chrestomatijos da- 
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems skaityti vaikams ar- 
ba ir suaugunsiems. Joje telpa 
daugiau moksliskij apsakyunj ir 
eiliij. Push 138. Kaina druotuo- 

s_- apdaruose 65c. 

7 § VENT A ISTORIJA. Senojo ir 
Naujojo Jstatymo. Parage Vys- 
kupas Motiejus Valaneauskas. 
Treeias su pataisymu isdavimaa, 
Su daugel paveiksleliij. Yra tai 
aiskiai ir kiekviennm suprantamal 
aprasyta visa istorija nuo sutve- 
rimo pasaulio ligi pradziai krikg- 
eionybes. Pusl. ISO. Kaina 
drutuose apdaruose 50c 

BELESTRISTIKA. 
8 ADYXOS APIE GIRTUOKLIUS. 

Davatkp Gadzinkos Ir Davatka. 
Labai juokingi apraSymai, geri 
smagiai praleisti laikp. Pusl. 
24. Kaina ... 10a 

0 AMALT'NGA arba Tyro dukte. 
Labai graZi- apysaka apie bait-;, ■ 

veidzius ir indijonus, kurie Ame 
rikoje musesi uZ savo tevyn?. 
Pusl. 91. Kaina .,. 25c. 
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c. 

10 ANTRAS KRIKSTAS. Sip lai- 
kp apysaka. Parage Hr. Varg- 
Sas. Labai zingeidi ai>ysaka 
apie padejimp Sip dienp Rusijoje 
ir buvusip revoliucijp. Pusl, 83. 
Kaina 25c. 
Ta pati apdaryta 50c, 

11 APIE RUIvYMA. Kell ZodZiai 
norintiems suprasti teisybe. P. 
B. Sioje knygeleje apraSo kokl 
pavojp atgabena Zmogui rukymas 
ir alkoholiSki geryniai. Pusl. 
23. Kaina .. 10c. 

12 APSAKIMEGIAI. Keturi pui- 
kps apsakymeliai. Surinko ir 
isverte Siuleis. Pusl. 75. Kai- 
na 25c. 

13 APSIRIKIM1J KOMEDIJA. At- 
sitikimas is Amerikonisko gyveni- 
mo. H. SienkieviC. Isgulde Lap- 
Saus vaikas. Antra laida. La- 
bai juokingas aprasymas apie 
uzsidejima vieno Amerikos mies- 
telio. Pusl. 32. Kaina .... 15c 

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka. 
Parase Vaikas. Labai uzimantl 
giij diemj astitikinnj apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuviui-tevynainiui. Pusl. 57. 
Kaina 25c. 

15 CIECORIUS DOMICl JONAS IR 
KASEJAI KATAKUMBOSE. Is- 
toriSkas apsakymas Laikuose 
KrikSCionii} Persekiojimo. Pa- 
gal lenkij kalba sutaise P. B. La- 
bai puikus aprasymas apie perse- 
kiojima pirmutlnia krikSeioniq 
Ryme, vieSpataujant ciecoriui Do- 
micijonui. ApraSyta, kaip pir- 
miejie katalikai, veugdami perse- 
kiojimii, susirinkdavo ant pamal- 
dij J pozeminius urvus, katakum- 
bomis vadinamus, kurie ir Sian- 
die dar tebrandasi Ryme. Pusl. 
217. Kaina.... 50c. 
Ta pati apdaryta 65c. 

16 DANGT7S. Pagal K. Flamarion 
parage P. Brandukas. Su pa- 
veikslais. Astronomija — inoks- 
las apie pasaulj. Parodo kokios 
yra planetos, kaip jos eina ir 

kokia jtekme turi viena ant ki- 
tos. Knyga yra moksliska di- 
deles vertes. Pusl. 193. Kaina 60c 
Ta pati apdaryta 75c 

17 GEL2KELIS. Pagal svetimus 
rasinius paraSe K. Stiklelis. <5ia 
labai aiSkiai parodyta iSradimas 
pirmutinio gelikelio Anglijoje, ir 
kliutjs, kokias utrejo jo igradejas. 

Pusl. 21. Kaina lOe 

18 GRA2I DOVANELE LIETUV08 
ARTOJAMS. Eiles. K. Stikle- 
lis. Joje telpa kellolika puikia 
tevynainigkQ eilti} garsaus musii 
poeto K. S. Pusl. 21. Kaina 10c. 

19 GRATTDTJS VERKSMAI, arba 
pasibudlnimas prie apmislyjimo 
KanCios VieSpatles Jezaus Kris- 
taus. Pusl. 20. Kaina 5c. 

20 GTJEIVERO KELTONES i ne21- 
nomas galis. Verte P. Eemutis. 
Yra tai labai puikus ir juokingas 
aprasymas apie atsitlklmus ke- 

liaujant po issvajotas galis. UsS- 
imanti ir podraug pamokinantl 
knyga. Su paveikslelials. Pusl. 
98. Kaina 50c. 
Apdaryta 75c. 

J. M TANANEVICE 
3244 S. Morgan st., Chicago. 


