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Istoriskas Romanas 

Isgulde Jonas Montvila. 

(Pabaiga). 
— Mano teve! — tare nerami Alena — prisi- 

ziurek tiktai, kaip sitas vienuolis panasus \ Davain^. 
— K§ tu kalbi! tu kiekviename matai Davai- 

n$. Tai yra kolcis mokytas pamokslininkas; gaila, 
kad negalima prieiti arciau. 

— IStikro, tai Davaina! — kalbejo Alena — 

juk gerai jj pazistu. 
Tuotarpu pamokshninkas pabaige savo kal- 

ba, nulipo imo kelmo. Nekantri Alena lauke tik 

progos, kad prisiartinti prie 30. 
— Davaina! — susuko ji — nesitikejome is 

taves taip daug; kaip matyti, Dievas laimino ta- 
vo darba, bet eiksen prie musij ir pasilsck po darbu. 

— Dievota moteriske — atsake vienuolis — 

tegul Dievas tau uzmoka uz artymo meile; a§ dar 
neuzsitarnavau siandie ant atsilsio. — Ir norejo 
atsitolinti. 

— Bet palaukie truputj — kalbejo laikyda- 
ma ji mergina — o pirmiausia pasakykie, ka reis- 
kia sitas abitas? Ar tai jame nori stoti su ma- 

jiim jjries altoriu? Nedekingas! kreipi akis. Pa- 

sakyk, kur dingo tavo meile, prisiegos, aulvos? 
— Nusidejusi moteriske! kas tau darosi? — 

kalbejo pasipiktines vienuolis — ko nuo manes 

nori? Tave ajieme setonas. Atsitraukk, nes pa- 
rasyta: negundysi teisingaji. 

— O as nelaiminga! Kas su juom pasida- 
re? — gailestingai sauke Alejia. 

— Karzygi Davaina! — atsisauke Habtlan- 
kas — veltui slepiesi. Ivalbekime patylomis, nes 

tas riksmas nei tau, nei mano ilukterei garbes ne- 

atnes. Juk negali uzsiginti, kad prasei manes jos 
rankos ir tau ja prizadejau; laukeme tik tavo su- 

grjzimo. Tuotarpu pribuni vienuolio rubuose nei 

tyciodamasis is musu. Apsvarstyk, ka darai! Nes 

yra cia karalius ir tiesos mus teis. 
— Matau — atsake pamokslininkas — kad 

esate abudu ant blogo kelio. Bet bedieviai! as jus 
nepazjstu! 

— Iva matau? — suSuko priejes Stognievas. 
— Juk tai tas pats lietuvis, kuriam prie§ pora me- 

tu Sandomieriuj ismusiau is ranku karda! 
— Meluoji! — suriko per§ird§s vienuolis — 

daiH^ekas man i§ ranku neiSmuse kardo. Kad 

nenorejau tuomet su tavim mustis, tai tik delto, 
kad klausiau vienos moteriskes. Bet dabar jei 
nori pamegink stoti su manim, o pamatysi, kieno 
ginklas bus ant zemes! 

— Perstok Stognieve — kalbejo Habdari- 
kas. — Matai, Davaina, pats issidavei. Delko tat 
nenori aplaiminti mano namo? 

— Nedekingas! — sauke Alena ■— as del ta- 
ves apleidau tevyne, o tu manes issizadi. Ar-gi 
gali turtei rami a sazine nesiodamas sita ruba, kol 
dar as gyva? BeSirdi, pamislyk tiktai, kokis lau- 
kia mane likimas? 

— Eikk vienuolynan ir gailekis uz savo nuo- 

demes — atsake vienuolis. 
— Bet, dievotas zmogau! — tare priejes ka- 

ralius — pasakyk man, kas tau pasidare? 
— Nezinomi yra zmonems, malonus vieSpate, 

keliai ju paskyrimo! — atsake Davaina. — Tu ne- 

zinojai, kad aplaikysi vainika, as nei nepamislijau 
apie abita. Stai, nesenai visi buvome ant prazu- 
ties kelio ir dekokime Dievui, kad nuo jo atsi- 
traukeme. 

— Taip — atsake juokdamasis karalius — 

bet pasakyk, kolciu budu taip greit is karzygio pa- 
virtai vienuoliu? 

— Kada likau issiustas atversti stabmel- 
dzius, pasidekojant §itai, tuomet dievotai mergelei, 
turejau nukesti daug vargo; zmones manes neklau- 
se ir persekiojo. Lietuvos parubezyj sutikau be- 
gantj liuo Svetoslavo persekiojimu vienuoli, per- 
mainiau su juomi drabuzius ir priemiau ElijoSiaus 
varda. Nuo tada man pradejo geriau sektis. No- 
rints jau daug atvereiau stabmeldziu, bet vis-gi 
jauciu, kaip mazai dar esmi nuveikes. 

— Kokis tavo tolimesnis mieris? — paklau- 
se karalius. 

— Vedu situos zmones \ savo valscius prie 
Nernuno; pastatysime tenai vienuolyna ir maldin- 
gai baigsime savo gyvenimo dienas. 

— Labai gerai, mano mielas, bet pasakykie, 
ka padarvsime su Alena? 

— Tai negali buti! — atsisauke Habdan- 
kas — as neduosiu isjuokti savo dukterj. Pirm nei 
Davaina uzsklarys vienuolyne, turi prieiS mane gin- 
klu atsakyti uz sulauzyma savo zodziu. Jei as se- 
nas nevaliosiu, turiu ivalias giminiu, kurie mane 
uzvaduos. 

— As esmi pasirenges tamistai patarnauti 
— atsisauke Stognievas. 

— Mes to nedaleisime — tare vienas Da- 
vainos saliuinku, — kad nuzudytumet teva Eli- 
ioSiii. 

— Tevas Elijosius — tare kitas — gana 

jau ir taip daro, kad paliuosuoja Sitq. mer^in^ Ji 

buvo jo nelaisve. 
— Jisai man jau tada ja paliuosav^-Is at- 

sake Habdankas — kada, atvezes j mano^nalaus, 
pra§e jos rankos. 

— Prizadai tie buvo niekam nezinomi -^ta- 
re kitas — ir juos galima atmesti del viemtblio 
pasaukimo. i .• i 

Davaina, nuleid§s akis, klause tu gmcu. »u- 

simaisiusi Alena neisdriso atsisaukti. Karalius, 
zinoma, greieiau butij stoj§s uz Habdank^, bet pra- 
dzioje tikybos pletojimosi, matydamas didel§ Da- 
vaiuos salininku skaitliu, nenorejo atsisaukti, bet 
karaliene praSe arcivyskupo Badzianto isriSti sj 
klausima. Isklauses visko arcivyskupas, liepe 
Davainai prizadeti pastatyti vienuolyna, o tuonltar- 
pu tula laika buti prie karaliaus. Tada atgijo Ale- 
nos viltis, ir nors turejo nukenteti nusisypsojimus 
dvarenu, bet ji mazai to paise. Davaina, persitikri- 
nes, kad daugiau jau nepapuls i niekystes sio pasau- 
lio, drasiai ziurejo \ akis Alenai. Bet pamazu tas gy- 
venimas pradejo vel atitraukti ji nuo tu dievotu 
minciu, del kuriij buvo pasventes visa savo gyve- 
nima. Pirmiausia tat apsikirpo plaukus. Alena 
tai patemijo ir pradejo gaivinti savo viltj, nors 

neissidave su tuomi. Bet veltui stengesi tevas Eli- 

josius pergaleti pats save. Neperejo nei menesio 
laiko jau jisai vaiksciojo karzygiskuose rubuose pil- 
nas saldziu atminimu ir zaizdu, kurias gyde Ale- 

na, ir neuzilgo apreiske Habdankui savo nora vesti 

ja uz padia. 
Nudziugo is to senis; danese tuoj apie tai 

karaliui, kuris tuojaus liepe apgarsinti vestuves. 

Tuomtarpu nelaimingas Lizdeika, sugriz^s 
i Kernava, ipuole j sunkia liga. Po visii tu'nelai- 
miu senis igavo lig sumisima proto. Mazai jam 
galejo gelbeti Tevunas su paeia. Kupuoiimas ti- 

kybos ir prazuvimas dukters, vienatinio jo sura- 

minimo, spaude jo sirdi. Kartais sokdavo is lo- 

vos, lyg sveikindamas ja, griztancia is Vilniaus; 
tai vel mate ja ant kalno tarp dievu linksma ir 

laiminga; tai vel mate tasoma uz plauku, sukru- 

vinta, ir tada senukas baisiai dejavo. Is viso ga- 
lima buvo matyti, kad paliuosavimas jo nuo siu 
kaneiu artinasi. 4 

Isgirdo apie tai Jagaila ir labai jo gaijavo. 
Karaliene stengesi kaip nors jam pagelbeti f mjrejo 
pamatyti jj kogreitfiausia ir iSgelbeti jo sie^||. ;|?Ka 
ji neduotu, kad galetu sugrazinti jam dukteii! Pa- 

siryzo pagalios nors apgavimu pasaldinti paskuti- 
nes senelio dienas. Zinodamas, kad ji labaPpa- 
nasi j Pajauta, apsirenge jos drabn&iais irumakia- ; 

ve j Kernava. Nelaimingas senelis sedejo savo 

kedej, kada Jadviga patyka iejo j grincia. ^ 

— Brangus teve! — susuko stovintb salia 
senio Tevuniene. — Pajauta! 

— Pajauta? — atkartojo dairydamasis se- 

nis. — Kur Pajauta? 
— Oia esmi, teveli! — bailiai suSuko kara- 

liene, paemus j[ uz rankos ir ziuredama jam \ akis. 
— O tu mano brangiausia suramintoja! — 

sauke apglebdamas JadAriga senis. — Kur buvai 
taip ilgai? 2iurek, ant ko mus atvede Jagalla? 
Nera jau musu dieAm! — ir apsiliejo asaromis. 

— Nusiraminkite, teveli! — jautriai kalbe- 
jo Jadviga — dievai tavo gyvena, Aukse juokiasi. 
Zincius dega. 

— Ne, mano dukrele ! Dienos musu laimes 
jau perejo. Lietuva pamyne savo dievus; dabar 
puola pries Kryziij! 

— Lietuva neapleido tav^s, teveli, ji gerbia 
tavo dorybes, laukia naujo su tavim susijungimo. 

— Naujo susijungimo? Kas tu esi? —; susu- 

ko senis. — Tu ne Pajauta! Ivlausyk, Pajauta bu- 
vo mano dukte, dievai musii buvo galingi. Ivad su- 

sukau: atkersijimas! perkunai puole is ju ranku, 
zmones drebejo. Jagaila atvede lenkus; ar girdi, 
kaip skambina ir gieda? Lietuvos dievai sunai- 
kinti! 

— Mano teve! Jagaila nori, kad gyventum 
tarp savo dievu; jokios atmainos tavo gyvenime 
nebus. 

— Kas tu esi? — Salin! tu krikscione! — 

§auke nusigandes senis. — Uzmusk verciau mane; 
noriu mirti istikimu savo dievams. 

Nusigandus karaliene pasitrauke j §al|. Te- 
vuniene padave jam viena staba; buvo tai papras- 
tas jo apraminimas. Aprimo uz valandof, nusi- 
juoke ir paklause, kas su juomi daresi. Tevuniene 
pasake. 

— Ir kam-gi mane prikelete? — tareT i kai*a- 
lien§. — Mano poni, gaila darbo; mane jau sunku 
suraminti. 

— Nesunku, jei klausysi draugu. bals<j^-*at- 
sake karaliene. — Tavo kancios yra dideles, bet 
Dievo malone dar didesne. Yra tikyba, kuri gydo 
visus sopulius ir perkeicia juos j dziaugsma; rei- 
kia ja pazinti. 

— Zinau, ka nori pasakyti — atsake senis 
— bet ka man toji tikyba, kq. gali zadeti? Ji ma- 

ne persekiojo tyruose, ji ateme man pa£ia. Bet 
kodel nepasilikau tarp zveriii! Ji i§ple§e mano 

Pajauta! 
— Ji gali tau viska sugrazintL Krikgcio- 

niu Dievas — visagalis; reikia tik vieno atsiduse- 

jimo, o jgysi laim§, kokios dar nezinojai. 2iurek, 
jau milijonai imoniu naudojasi Jo gerumu. Tu tik 
vienas atmeti Apveizd^ ir didini savo kandias. 

*J 

— Gerai — tare senis * noriu taves klau- 
syti. Tavo balsas saldina man §irdj. 2inok, kad 
as niekad nebuvau niekeno priesu. Svarsciau apie 
jusu tikyba, bet jaigu ji yra tokia galinga, tegul 
sugrazina man Pajautsj. 

— Mano teve, krik§6ioniu Dievas nori ne is- 
lygu, bet nuolankumo. PraSau tav§s, meldsSiu, mesk 
i§ Sirdies ta neapykanta, pasiduok Jo sventai va- 

liai, o p milasirdystes Jo sugrp tavo suraminimas. 

Ilgai ziurejo | ja senis tyledamas; mintp bu- 
vo labai kuomi uzimtos. Karaliene temijo \ kiek- 

vienq. jo pasijudinima. Staiga durp atsidaro, 
jpuola j grinCiq. mergina, o paskui jq, vaikinas su 

melinu raik&ciu ir senis. Vos spejo Tevuniene 
sugukti. 

— O dievai! Pajauta su mumis. — Jau 

dziaugsmo asaromis sugrazinta dukte laiste te- 
vo kojas. 

— Dukrele mano! Pajauta, ar tave as 

matau! 
— Yra tat sugrazinta! — tare karaliene — 

matai, tamista, krikscioniii Dievo geruma! 
— Yisagalis ir milasirdingas! nuo dabar tik 

Jisai bus mano Dievu! — sauke nudziuges senis. 
Uzimta taip sunkum padejimu savo tevo, 

Pajauta negreit susiprato pasveikinti karaliene. 
Kada tevas kiek nurimo perstate jai jaun§ Fir- 
lei’ji, kaipo savo isgelbetoja; neuzmirso ir Vis- 
baro. Pazino Lizdeika jaunikaitj, jautriai jj svei- 
kino ir uzmirses jo prigavystes, nuosirdziai dekojo. 

Bet tas dziaugsmas tuoj atsimaine i liudnu- 
ma; senelis taip nusilpo, kad reikejo tiketis mir- 
ties kiekvienoje valandoje. Pamacius tai karalie- 
ne pasirupino kogreiciausia jj apkrikstyti. Nesi- 
priesino jai Pajauta, nes jau ir pati buvo kriks- 
cione. Viespats daleido mirtj. Numire, laimin- 
damas susirisima dvieju tautu, o Paiautos su ios 
isgelbetojumi. Vos tik LizcTeika numire, karaliene 
issiveze verkiancia Pajauta j Vilniu. Smagu jai 
buvo patirti, kad apsikrikstijus turejo Jadvigos 
varda. Tuotarpu jaunikaitis su Visbaru uzsieme 
Lizdeikos laidotuvemis, o palaidoje krikscioniskai, 
skubinosi j Vilniu suraminti savo brangia Jadvi- 
ga. Karaliene uzsieme jos likimu, o perejus ap- 
gailestavimo laikui, atidave jq, suziedotiniui. Ir 
Aukse, matydama nuolatinj kunigaikscio Danie- 
liaus prisiriSima, atidave jam savo ranka. Ka- 
da po metu darbo tikyba Lietuvoje buvo sutvirte- 
jus, karalius su dvaru sumislijo grjzti Lenkijon. 
Sulaike dar juos truputi paskyrimas Lietuvos ku- 
nigaikScio Vilniuje vietoje Jagailo, nuo seniau bu- 

•vo jjrizadejes ta garbe Vytautui, bet uzbego tarn 
uz akiii Skirgaila, tikras karaliaus brolis. I§ to 

Lietuvoj kilo nauji sumisimai, bet tie prie sios 
apysakos nepriguli. Lieka tik pasakyti, kad Fir- 
lei su savo pacia, sugrizes Lenkijon, apsigyveno 
Janovcuose. Davaina gyveno Lietuvoj ir isstate 

vienuolyna. Tevunas su pacia lik§ krikstfionimis, 
gyveno Kernavoj. Tuotarpu Sviesa sventos tiky- 
bos pletodamosi po Lietuva, junge ta tauta stipres- 
niais rysiais su Lenkija; nors nekuriose pakam- 
pese, ypatingai Zemaitijoj, dar davesi matyti ne- 

kurios stabmeldiskos apeigos salia krikScionisku, 
net viespataujant Jagailo ainiams. 

GALAS. 
-y- 

LAI MEILE TEYYNES. 
Lai meile tevynes sirdele man sildo, 
Lai kesmu spaudima is krutines dildo. 
Lai gyvuoja tai toji meile pirmutine, 
Lai dziaugias, lai geris manoji krutine! 
Lai gvinta, lai blaivos, dienele miglota, 
Lai nyksta, lai dingsta, migla ukanota, 
Lai skaisti saulute padange apsviecia, 
Lai meilen, vienyben, mus brolius sukviecia. 
Lai as-gi sulauksiu ta valanda miela, 
Lai skausmai nevarzo, neliudin man siela. 
Lai broliai mus myles brangiaja Lietuva, 
Lai tuojaus taip stojas, jvyksta ir buva. 

Cbicagos mergina. 

VAIKINAMS. 
(Satyra). 

Merginos graziausios ant svieto esybes! 
Nors juokais rasau cia, beto isteisybes! 
Be j rjj ry nebun kaip prasciokai, taip mokyti, 
Galvociai, narsunai, ir ka cia sakyti? 
Nebun nei karaliai, didi prezidentai, 
Be jujij nerimsta, o ypac studentai. 
Ziurekit, kaip starkus mus tie kavalieriai, 
Kurie tai bus toliau geri inzinieriai, 
Nes nuolat dabar iie gabiai studiiuoia. 
Kad net kada eina kur nors, ar vaziuoja — 

Tai alq primerk§ vis kelia mieruoja, 
Bet kita isput§ j mergas Snairuoja. 
O tie, ka jau baigia sakas medicinos, 
Tai Dievo maldauja, kad sirgtii merginos. 
Kurie-gi pramoko Amerikos tiesu, 
Merginoms tie ieSko visokiij ten Sviesu. 
Poetai kiekvien^-gi jauna mergina 
Eilese dievaite gamtos vis vadina! 
O laikragciij puikus, jauni redaktoriai 
Tik, tokius tai darbus talpina taip noriai. 
Mandagus vaikinai i§vyd§ merguc?, 
Tuoj meta i zem§ ir galva, o, mutfe! 
O kas apsiejimo nei kiek jau nemoka, 
Merging pamat^s tuoj dzika tas Soka. 

Daili Chicagiete. 

D-ras K. Grinius. 

RAUPLES. 
(Lot. Variola vera). 
(Is “Sveikata”). 

... (Pabaiga). 
negali uzkresi. Taigi karvip rauples 
tai visigkai ne brantai, bet rauples. 
Kad taip tikrai yra, tai aigkiai i§ro- 
dyta tyrinejimais daktaru Fiserio, 
Voigto ir kt. 

Ivunigas J. Gerutis didziai klysta, 
jeigu mano, jog karviu rauples ir, 
brantai tai vis viena. 

Ivun. Gerucio “Sveikatoj” yra pami- 
neta keleto daktaru pavardes, kurie 

irgi pripazjsta karviii rauples bran- 
tais esant. Bet reikia zinoti, kad tarp 
daugumo ir daktaru atsiranda viso- 
kiu. Kam jie kartais niekus raso, kas 

juos tesupaisys. Kantri popiera vis- 
ka pakelia, o lengvatikiai Gerudiai 
tuos niekus toliau platina. 

Eikime toliau. Argi istikrijjii rau- 

ples sukelia kitas ligas? 
Teisybe, pirmiau, kada skiepydavo 

ne karviij limfa, bet zmoniu skiepu 
skystimu, tuomet kartais istikrujij si- 

filj perkeldavo nuo vieno ant kito, Bet 

dabar, kada skiepija ver§iu skiepais, 
tai negali atsitikti. 

Dar kai-kas uzmetinedavo, jogei 
dziova kartais iskiepija. Yienok isty- 
rinejimai ant milijonu skiepijimu ne- 

surado nei vieno tokio atsitikimo. 
Toliau prie skiepu prisimeta kar- 

tais roze ir kuno nupuvimas. Bet jei 
atsargiai, Svariai skiepyti, tjxi tos li- 

gos neprisides. 
Beto, zinoma filiozofas Herbertas 

Spenceris (medicinos gerai nepazinda- 
mas) tvirtino, jog nuo skiepijimo dan- 
tys nyksta. Ir daugiau yra pana§iij 
uzmetimu, bet vargu kas rimtai apie 
juos gali kalbeti. 

Daugiau ligu, kurios nuo skiepijimo 
galetu paeiti, nezinome. 

Pasilieka atremti paskutinis Geru- 
£io uzmetimas, kad skiepijimas nuo 

raupliu neapsergsti, nes rauplemis ir 
skiepyti serga. Daktaras Flinzer 
1870—71 metais, kuomet Chemnice 
viegpatavo raupliu epidemija, padare 
tos vietos visu gyventojij suras-i^. Ir 
kas gi pasirode, kad is 1000 Zmoniu 
rauplemis apsirgo — tu, kurie vieng. 
karta buvo skiepyti 15, tu, kurie du 
kartu buvo skiepyti — 8, tu, kurie bu- 
vo jau persirge rauplemis, apsirgo 
antru kartu 1 is 2000. Tuo tarpu tu 
kurie visai nebuvo skiepyti, rauplemis 
uzsikrete net 100 is 1000. Eeikia dai 
atminti, kad skiepytij buvo 550000, o 

neskiepytu tik apie 6000. 
Is tos apyskaitos matyt, kad skie- 

pymas visgi sergsti nuo raupliu, nors 

ne visiskai. 

Kaip isaiskino, skiepijimas apsergs 
ti nuo raupliu 7—12 metu. 

Yokietijoj nuo 1874 m. visi kudikiai 
turi but priverstinai paskiepyti pir- 
mais gyvasties metais, antru kartu vel 
juos skiepija sulaukus 12 metu ir pa- 
galios vyrus skiepija noru-nenoru dar 
stojant kariuomenen. Toltiu budu vi 
si Yokietijos gyventojai yra skiepyti. 
Ir ka-gi mes matome? Yokietijoj per 
paskutinius 30 metu nebuvo nei vienos 
dideles raupliu epidemijos. Jei ir 

apserga kas, tai daugiausia svetimu 
saliu atejunai, viena karta skiepyti ar- 

ba visiskai neskiepyti. O kas-gi daro- 
si Lietuvoj, kuri greta su Vokietija gy- 
vena? Ar nezinome, kad pas mus rau- 

pliu epidemiju netruksta, kad kas ke- 
linti metai jos nuvaro \ kapus ir ap- 
drasko nemaza zmoniu. 

Tai teisybe, atsako Gerucio “Sveika- 

ta”, bet vokieciai per tai rauplemis ne- 

serga, jog Svariau, sociau, ramiau uz 

mus gyvena. 
Taigi nepaisydami, ka raso kunigas 

Gerutis savo “Sveikatoje”, visi skie- 

pykimes bent du kartu savo amziuje. 

-o- 

TEISME. 

Teisejas: — Tatai prisipazisti tarns- 

ta, kad siam zmogui pavogei tiek mil- 
tu rnaisu? 

Apskustasis: — Septynis, gerbia- 
mas teiseji: tris panedelyj, o du utar- 
ninke. 

Teisejas: — Tai bus tik penki. 
Apskustasis: — Taip, bet pasku- 

tinius du rnaiSus §iandie dar uavog- 
siu 


