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PASIŠVENTIMAS TAISO 
PAKLYDĖLIUS. 

1. Motinos mirtis. 
— Ar da neatvažiavo 

daktaras Vaikys? 
•— Ne, poniute! 
— Dieve mano! jau pasi- 

vėlins ! 
Tuos žodžius ištarti silp- 

nu ir gęstančiu balsu be- 
mirštanti moteriškė, dažnai 

siusdama prie savo kruti- 
nės kryžių. Išblyškęs jos 
veidas liudijo apie besiarti- 
nančią mirtį, tiktai akyse 
buvo da vis matyti gyvas- 
ties kibirkštėlė. 

— Dieve mano! — pakar- 
tojo ligonė, turbut negavo 
mano laiško; pasivėlins, tik- 
rai pasivėlins; negalėsiu su 

juo pasikalbėti... mano jė- 
gos nyksta... visa atsalau... 

Karšintoja prisiartinus 
stengėsi ją, kiek'galima, su- 

raminti... o ligonė kalbėjo 
toliau: 

— Melskis už mane, braiv 

gi mano drauge, prašyk 
Dievo, kad nors kelias va- 

landas pasiilgintų mano gy- 
vastis... Dieve mano! Tu 

žinai, kam aš to trokštu; — 

išklausyk manęs! 
Poni Daugėlienė apsiaša- 

roj us karštai spaudė kryžių 
r savo rankoje; karšintoja at- 

siklaupusi meldėsi; ir tur- 
būt Viešpats išklausė jų 
maldų, nes tuoj aus pasigir- 
do gatvėje dundėjimas. 

— Ar tik ne jisai? — su- 

šuko nudžiugusi ligonė. 
Atidarymas ir uždarymas 

su trukšmu vartų buvo jai 
^ atsakymu. 

— Daktaras Vaikys at- 

važiavo, — pasakė, greitai 
įbėgusi tarnaitė. 

— Įvesk jį čia! 
^ —■ Imdama iš karšintojos 

rankų šaukščiukų sustipri- 
nančių vaistų, poni Daugė- 
lienė rengės prie pasikalbė- 
jimo, kurio drauge ir troško 
ir bijojo. 

Daktaras Vaikys įėjo pa- 
lengva, rodėsi susigraudi- 
nęs; jis prisiartinęs prie lo- 
vos paėmė ligonės ranka ir 

jautriai jų pabučiavo. 
— Išsiilgau belaukdama 

tamstos — sako poni Dau- 

gėlienė, širdingai dėkoju už 

išklausymų mano paskuti- 
nio prašymo... 

— Tikiuosi mylimos mano 

giminaitės paliepimus ne- 

kartų da išpildysi! 
— Ne, mano brangus — 

ne, aš savęs nenoriu prigau- 
dinėti... valandos mano gy- 
venimo paskaitytos... dėlto 
ir tamstų taip trokštu pa- 
matyti... Klausyk, kų aš 
tamstai pasakysiu, o jei ka- 
ine užgausiu, dovanok, kai- 
po giminaitei, velijančiai 
tau gero... prie. amžinasties 
durių į .viskų kitaip žmogus 
žiuri... 

Čia nutilo. Daktaras 
smarkiai susigraudinęs į ją 
žiurėjo. Ta mirštanti mo- 

teriškė, kurios kiekvienas 
žodis rodėsi jau paskutinis, 
kurios kiekvienas pažvelgi- 
mas rodėsi paskutinis besi- 
leidžiančios saulės gęstantis 
spindulys, nebuvo jau ta 

graži, jauna mergina, lai- 

minga pati ir motina, kokia 
jis ją seniau pažino. Skaus- 
mai dvasios ir kimo nutrynė 
nuo jos veido visus gražu- 
mus, kokiais seniau taip 
spindėjo; tiktai gyvas jos 
tikėjimas ir nenykstanti vil- 
tis liepsnojo tose akyse, ku- 
rios neužilgo turės ant vi- 
sada užsimerkti. 

— Mielas giminaiti! — 

prabilo vėl ligouė — tamsta 
atsimeni, iogei mano vyras, 

mirdamas paliko tave glo- 
bėju musų vaikų... sunkų 
rasti vertesne ir geresne šir- 
dis pavedimui to mano tur- 
*0, /i.-jjus".'■ ! 

— Vienok... 
— Kas tai, miela gimi- 

naite? 
— Vienok vis da man ru- 

pi ir negaliu būti rami kas 
link likimo mano vaikų. Pa- 
silikus našle ir dabar ilgai 
sirgdama, daug, daug visko 

primasčiau, prisiąrtinau 
prie Dievo, nuo kurio ieš- 

kojimas žemiškos laimės bu- 
vo mane atitolinęs... dabar 
gerai jau suprantu, jogei 
tiktai tvirtas tikėjimas ir 

pamaldumas, ant, kurių, 
kaip pats žinai, seiliau be- 
veik nieko nepaisiau, šutei-' 
Ida tikrų laimę. / 

Netrokštu savo sunui nei 
turtų, nei garbės, bei šio pa- 
saulio gėrybių; žinau jų tuš- 
tybę ir prigavimų: vieno 
tiktai trokštu, idant butų 
geras katalikas! 

Tu gi pats, mielas gųni- 
naiti, kuris užstosi dabar 
jam tėvą, kurio pavyzdis ir 

pamokinimai turės jo gyve- 
nimą taisyti, tu pats, ar esi 
geras katalikas? : i 

— Miela giminaite, tiek 

aš, kaip ir tu galime atsa- 

kyti ant to klausimo, — iš- 
tarė;, užkaitęs iš imsi gėdi- 
nimo, daktaras Vaikys. 

— Taip, aš guliu atsakyti, 
ir žinau, kad blogas išauklė- 
jimas, negeros draugijos, 
reikalai, gyvenimo smagu- 
mai, klaidingos knygos, be- 
dieviška mokyklų mokslo 
dvasia atitolino tave nuo 

Dievo, kaip ir kitus baigu- 
sius augštesnį mokslą vy- 
rus. Neturi tikėjimo, ir ta- 
vo pavyzdis išaušins, išnai- 
kins iš mano vaikelio dūšios 
ir tą tikėjimo diegą, kurį 
aš taip auklenau... ir jis 
bus netikėlis, kaip ir tu;. ir 
jis užmirš apie Dievą ir pa- 
niekins Jo tiesas... tarnaus 
šio pasaulio stabams ir su 

tuščiomis rankomis stos 
Dievo teisman. 

— Mano sūnūs, mielas Jo- 
nukas, gal bus Dievo atmes- 
tas ir per amžius busime at- 

siskyrę... Vardan Dievo ir 
savo garbės, ponas Vaiky, 
išklausyk manęs! neniekink 
mirštančios motinos prašy- 
mo. Nemanyk, kad iš ko- 
kios nors baimės taip kal- 
bu... — O ne! dabar šimtą 
kartų geyiau, kaip kitąsyk, 
tą viską išmanau ir jaučiu... 
Žinau, ko nuo tavęs prašau; 
dėlto prižadėk tikėjime ir 

pamaldume išauklėti mano 

sūnų. 
Poni Daugėlienė; taip 

karštai ir smarkiai tą viską 
kalbėjo, kad visai pailsus, 
pašlijo ant patalų; daktaras 

gi atsiklaupęs paėmė jos 
ranką ir kelis kartus pasa- 
kė: 

— Ko nori nuo manęs, 
miela giminaite, sakyk, vis- 

ką padarysiu, ką tiktai liep- 
si. — 

Ligonė, kiek galėdama, 
suspaudė jam ranką ir taip 
toliau kalbėjo: v 

— Koriu, kad Jonukas iki 
savo išsiauklėjimo pabaigai 
.pasiliktų toje mokykloje, į 
kurią jį įstačiau; sugrįžus 
gi jam pas tave, žiūrėk, kad 
nei išjuokimais šventų daik- 
tų, kaip dažnai mus vyrai 
daro, nei prikalbinėjimais 
neatitrauktum jo nuo Die- 
vo tiesos pildymo; kad ser- 

gėtum nuo blogų draugijų, 
nuo klaidingų knygų, žo- 
džiu, kad darytum taip, 
kaip mudu su tėvu butuva 
darę... 

| — Kas link mano dukters, 
i reikalauju, kad jos neatim- 

tum iš tos mokyklos, kur ji 
dabar yra; o pabaigus jai 
mokslą, kad leistum apsi- 
gyventi pas ponią Sabienę, 
kurios globoje ji ir dabar 
yra., 

Tai toks mano noras! 
— Išpildysiu jį tinkamai 

— atsake daktaras. 
— Bet ar gerai 'suprasi 

mano prašymu ir troškimą? 
ar nesusilpnės prie tavęs 
mano vaikelio tikėjimas ? ar 

neieškos jisai tiktai turtu ir 
svieto smagumu? Dovanok 
man, aš bijau^Mepasitškiu. 
Atsimink, j ogei dabar Die- 
vo akyveizdoje atitkiodiAau 
mano gėrę ir nekaltą vaike- 
li, ir Dįevo tpi^me atsakysi 
už Jonuko dusižį, jis 
dėl tavo kaltūSTpraimių.,. 

Tais žodžiais •e^jH^intas, 
daktaras V ai kys.- -pasakė: 

— Aš žmogus, taikęs duo- 
tą žodį, brangi giminaite! 

— Taip, atsakė Hgoūė -ri- 

ta ip, mano drauge, žinau tai 
gerai, bet nesi geras katali- 
kas; mano baimės priežas- 
ties nesupranti... Te Die- 
vas tamstą apšviečia... Te 
laimina tave. Užlaikyk sa- 

vo žodį, melsiuosi už tave... 

Negaliu daugiau kalbėti... 
su Dievu!,., pasilik sveikas, 
mano drauge.!, atsimink!..! 

Nepajėgė užbaigti, tik, 
paėmus iš po priegalvio -už- 

darytą laišką, padavė dak- 

tarui, kuris garsiai perskai- 
tė adresą: “Mano duktė- 

ref! suėjus jai i pilnus me- 

tus”. 
Dabar ligone linktelėjo, 

mielu pažvelgimu atsisvei- 
kindama su globėju.. 

D-ras Vaikys pabučia- 
vo jos ranką, labai susigrau- 
dinęs, bet prie Dievo da ne- 

atsivertęs. 
Daktarui išėjus iš kamba- 

rio,. ligonė prabilo į karšin- 
toją: ; r 

;. 
;• 

— Miela drauge, ąr ma- 

nai, kad jis išpildys žo- 

dį? O! tegu nebūtų šitos 

baimės, kaip man butų leng- 
va ir saldi mirtis, 

— Dievas neapleis, tams- 
ta melsiesi už jį ir savo vai- 
kelius. 

— Su dukterimi nebus 

blogai; į geras rankas ją 
pavedžiau... bet Jonukas!... 

Čia nutilo... akis,' pilnas 
meilės, pakreipė į kryžių, 
prieš ją esantį. 

— Neužilgo grįžta. Jonu- 

kas, — ištarė karšintoja. 
— Tegu čia ateis. Te- 

gu paprašo kunigą su Šv. 
Sakramentu ir prirengia 
viską Jam vertai pasitikti, 
— pasakė ligonė. 

V aikimukas, parėjęs iš 

mokyklos, tuojaus atėjo pas 
motiną,. Ji meiliai “jį glos- 
to, o jis, išsigandęs .smar- 
kiai išblyškusio motinos 
veido, ėmė grandžiai verkti. 

— Neverk, mielas Jonuti, 
— sako silpnp. balsu motina 
— neverk man liūdna.jai- 
gu nori padaryti man 

džiaugsmą ir palengvinti 
man numirt, tai pasižadėk, 
kad visados mylėsi** Dievą 
ir nepaliausi meldęsis... 

— Taip, motinėle, visada 
mylėsiu Dievą, melsiuosi. 

— Buk geras su sesere; 
mylėkitės tarp savęs... Lai- 
minu judu abudu... 

Tuom tarpu suskambėjo 
varpelis: kunigas atnešė Šv. 
Sakramentą, ir poni Daugė- 
lienė, pastiprinta Anioliška 
Duona, ir Paskutiniu Pate- 
pimu prieš pragaro galybes, 
su tikėjimo žibintuvu ran- 

koje, ramiai laukė valandos 
Sužiedotinio atėjimo. 

Rytmetyje jos dūšia at- 

siskyrė su šiuom svietu... 
Girdėti buvo Jonuko ir na- 

miškių raudojimai ir rim- 

tas balsas ktfiilgo, kalbančio 
“De — profųndis” — “Iš 
gilumos” 1 

tjrj, •. 

2.fclobŠjas. 
Nors pasikalbėjimas su 

mirštančia"' giminaite ir 
smarkiai įjudino daktaro 
Vaikio širdį,5 A vienok tas 
įspūdis greitai'pas jį išny- 
ko, nes jisai riiemėgo gal- 
voti apie tikėjimiškus rei- 
kalus, jam rūpėjo kortos, 
smagumai ir linksmybės, 
jis ir užmiršo, kad tai visa 

gali greitai pasibaigti bai- 
sia amžinastimi. 

Daktaras Vaikys, nors 

buvo blogas katalikas,' nors 

jo gyvenimas buvo tuščias, 
vienok, kad buvo turtingas, 
lipšnus, mandagus, tai visi 

jį laikė už gers}, teisingą 
žmogų. Del ei šių jo ypaty- 
bių ir delei artimos giminy- 
stės ponas Daugėla apsirin- 
ko jį savo Vaikų globėju. 

Tiesa .pasakius ir neapsi- 
riko taip apsirinkęs, nes 

daktaras Vaikys gražiai ir 

sąžiningai už veizdėjo na- 

šlaičių turtus. Pagal savo 

ir svieto manymą jis neva 

išpildė ir savo giminaitės, 
ponios Daugėlienės, valią; 
Jonukas baigė mokslą ka- 
talikiškos draugijos moky- 
kloje; per vakaeijas globė- 
jas jam nedraudė vaikščioti 
bažnyčion, klausyti šv. Mi- 

šių, atlikti išpažintį, bet 

jaigu Jonukas to nedaryda- 
vo, įai globėjas jo niekad 

neparagiiid&vo, nes ir pats 
to visko j aha senai nepildė. 

Iš jo burnos1 Jonukas ne- 

girdėdavo pajuokimo ir iš- 
niekinimo 'tikėjimo, bet iš 

jo draugų labai dažnai, 
ypač kada ibudavo užsilink- 
sminę; ir šitas dalykas pa- 
mažu silpnino1 Vaiko tikėji- 
mą. i" 

Nors 'iš įMkyklos^ parva- 
žiuodavo" tikįs, bėt po va- 

kaeijų grįždamas, veždavosi 
mintis, kad ir be tikėjimo 
ir jo pildymo, gali žmogus 
smagiai gyventi, būti gi- 
riamas ir gerbiamas. 

Per antras vakacijas ti- 

kėjimo priedermės pasirodė 
jau jam da sunkesnės, be- 
veik neišpildomos; jis jau 
pradėjo neklausyti savo 

dvasiško tęvo, kuris jį ra- 

gino stiprinties, nepasiduo- 
ti pagundoms. 

Palengva ėmė net gėdin- 
ties atlikti tikėjimo prieder- 
mes. 

— Ką mano globėjas pa- 
sakytų, jaigu pamatytų ma- 

ne atliekantį išpažintį, — 

manė sau Jonukas. 
Dėlto gis nustojo ėjęs iš- 

pažinties .-ir pametė katali- 
kišką mokyklą, kur būtinai 
turėdavo j ą atlikti. Už tą 
viską globėjas jam nieko 
nesakė. To tiktai jauni- 
kaičiui ir reikėjo. 

Jis matydamas dabar kas- 
dien palaidą ir liuesą nuo 

tikėjimo savo globėjo gy- 
venimą, sumanė ir pats pa- 
ragauti iŠ užihiddmtos svie- 

tiškų smaginau Taurės. 
Kad norš- jiŠai butų pasi- 

pasakojęs ;ąpie tuos savo 

sumanymui kokiam išmin- 

tingam savo draugui, gal 
tas butų parodęs tų smagu- 
mų tuštybę ir' niekybę, gal 
butų nurodęs- pavyzdžius 
garsių mokytų žmonių, ku- 

rie, paragavę Svieto links- 

mybių, skubinai grįžo prie 
Dievo ir pas Jį rado ra- 

mybę ir atsilsį: — tie tiesos 
žodžiai gal butų išnaikinę 
blėdingas vaidentuvės sva- 

jones; bet jis slėpėsi. 
Jonukas, apsigyvenęs pas 

daktarą Vaikį, nepasirūpi- 
no užsiimti kokiuo nors rim- 
tu darbu, bet atsidavė svie- 

tiškiems pasilinksminimams 
ir juose -visiškai paskendo. 

Žaislai# pokiliai, parodos, 
sueigos su draugais rijo vi- 
sa laika Jonui... Daktaras 
Vaikys, pats užsiėmęs viso- 
kiais niekniekiais, nematė 
visų jo bloga pasielgimą ir 
nieko jam nesakė. — 

Tegu praeis jaunystė, ma- 

nė sau, pasitaisys, o tuom 

tarpu leido visus niekus da- 
ryti. 

Jis buvo įsitikrinęs, jogei 
teisingai pildo prižada, duo- 

ta mirštančiai Jonuko moti- 
nai, dėlto kad nekados Jo- 
nuko neatkalbinėjo nuo pil- 
dymo tikėjimo reikalą; nie- 
kad nepadavė jam skaityti 
blogos knygos ir tokiuo bu- 
du už paklydimą neskaitė 
save. kaltu. Taip pasielg- 
damas, jaunikaičiui, apim- 
tam pešėlusiij norų, leido 
su visu smarkumu lėkti į 
prapultį. 

Buvo da vi enas silpnas 
balsas, kuris Jonuką kaip 
kada sujudindavo: — tai 
maža jo sesutė Klementina, 
kuri iš savo užkampio, kur 

mokinosi, retkarčiais pas jį 
šį-tą atrašydavo. Štai, kg, 
ji kartą rasė pas savo brolį: 

Mylimas Broleli! 

"Gegužes 15 dieną bus mu- 

ši} mokyklos jaunesnių jų 
mergaičių pirmoji komuni- 

ja. Laimingos tos mergai- 
tės, prie jų skaičiaus ir aš 

priguliu, bet mano laimė 
nebus suvis pilna, jaigu Tu 

nematysi, kaip aš pirmą 
kartą Dievą į savo širdį pri- 
imsiu. O! Broli mano! 
tiktai dabar, kada, rodos, 
jau matau, jau jaučiu Die- 

vą, ateinantį į mano širdį, 
pradedu vis aiškiau supras- 
ti savo mylimo kunigo ka- 

peliono žodžius. Taip, Jo- 
neli! Dievas pas mane 

ateis; Dievas Didis, Dievas 

Visagalis ateis į mano varg- 
dienės mergaitės širdį!. Ar 
tai gali Imti? rodos tikėti 

negaliu, kad ir aš užprašy- 
ta į tą dangišką puotą. Ver- 
kiu iš džiaugsmo, apie tai 
atsiminus... Tikrai manau, 

jogei ir Tu verkei ir da da- 
bar atsimeni, kokie buvo Ta- 
vo jausmai toje laimingoje 
dienoje*. Kas galėtų tai 
užmiršti? 

Laukiu Tavęs, nepasivė- 
lyk ateiti, atsimink, Myli- 
mas- Joneli, netekus mums 

tėvų, Tu buk man brolis ir 

tėvas... 
Atvažiuok, nes be Tavęs 

mano širdis nuliūdimo bus 

suspausta. 
Tavo sesuo 

Klementina. 

Jonukas, nenorėdamas 3a 
liudminti, nuvažiavo. 

3. Pirmoji Komunija. 
Bažnyčioje gražu, visa ji 

puikiai išpuošta, visur tik 
ir matyti kvepiantįs žoly- 
nai. Pati saule rodėsi tą 
dieną aiškesnė. Jos aiš- 
kus spinduliai, Įsiveržė pro 
langus, puošia stivo bliz- 
gėjimu Marijos ir aniolų 
stovylas. Arti didžiojo al- 
toriaus klupo eilėmis jau- 
nos mergaitės, baltai pasi- 
rėdžiusios; galvą jįj puošia 
žolynų vainikai, o veidą 
pridengia baltas užtiesimas. 
Pasieniais suoluose sėdi 
rimti mokytojai ir mokyto- 
jos, su pasigėrėjimu žiūrė- 
dami į savo gražiai išauklė- 
tas mokines. Jų troškimas, 
kad šios dienos iškilmė pa- 
siliktų ilgai mergaičių šir- 
dyse, nes pirma komunija, 
gerai priimta, yra tikriau- 
sias ateinančios laimės žen- 
klas. Užpakalyje mergai- 
čių bažnyčioje buvo mer- 

i gaičių tėvai ir giminės, į te 

iškilmę susirinkę; tarp ji, 
, galima buvo patėmyti ir Jo- 
■ nukų Daugely. 
; Tarp mergaičių, jis pate- 

mijo Klementiuą, tų vieno 
t liemens’ šakelę, tų vieno liz- 
■ do paukščiukę, kraujų sa- 

vo, savo seserį ir toje va- 

landoje jo atmintyje atgijo 
visa jo praeitis. 

Jis atsiminė savo kūdi- 

kystę, kada buvo maldin- 

gas, nekaltas, trokštas su 

karšta širdžia priimti į save 

Dievų. Atsiminė senus 

gražius papročius, džiaugs- 
mo ašaras, kurias liejo, pri- 
žadus, Dievui padarytus, ge- 
rai užlaikyti Jo prisaky- 
mus. 

— Kas tai pasidarė? — 

prašnabždėjo jisai. Kur aš 

nuklydau? Kur dingote 
jus, laimingos, jus, saldžios 

kūdikystės dienos? Kur 

dingote saldus smagumai, 
dūšios ramybė, viltis? 

Taip jis mastė, žiūrėda- 
mas į seserį, ir ašaros jam 
biro iš akių, o ta kaip anįo- 
lėlis meldėsi prieš altorių. 

— Vargdienis vaikelis! 
Bet ką aš sakau? Ji lai- 

minga! Ji tiki ir myli... 
Mišios šventos prasidėjo. 

Kunigas atnašavo Jėzų už 

tas mergeles, kad jos su 

Juoini butų amžinai. Pas- 
kui pats priėmęs Dievą į sa- 

vo širdį, išdalino Jį ir ki- 
tiems. Gražiausiai ir karš- 
čiausiai priėmė į savo širdį 
Jėzų tos jaunos mergaitės. 
Jonas per ašaras žiurėjo į 
savo seserį, nušvitusią iš di- 
delio džiaugsmo; jo veidas 

degė meilės ugnimi, ant jo 
buvo matyti aniolo skaistu- 
mas. 

— Ak! dclko aš ne toks, 
kaip ji? — atsiduso jauni- 
kaitis — laiminga tu Kle- 

mentiną! ? 

Del ko tas sujudinimas, 
kurį Jonukas toje valando- 

je atjautė, nepagrąžino jį 
Dievui? Kas jam kliudė? 
Ogi tai, kas ir kitus jauni- 
kaičius sulaiko nuo išpa- 
žinties ir komunijos. Kad 

gerai pasitaisyti ir katali- 
kiškai gyventi, butų reikė- 

ję jam pamesti nekurtas pa- 
žintis, draugijas, nelankyti 
kaip kurių vietų, išsižadėti 
kaikurių netikusių smagu- 
mų... o ta auka, kaip dau- 

geliui jaunikaičių, taip ir J o- 

nukui pasirodė perdidelė. 
Jautė jis savo netikumą ir 

silpnybę, bet nedrįso, pasi- 
prašęs Dievo pagalbos ir 

malonės, stoti pats su savim 

į kovą, kad save pataisyti. 
Pasikalbėjimai su sesere, 

jos džiaugsmas, jos klausi- 

nėjimai, ką jis gero padarė, 
gyvendamas dideliame mie- 

ste, tai visa buvo jam kan- 

kinimu. Jis tik pečiais 
traukė, raudonavo prie ne- 

kaltos kaip aniolo sesers; 

jautėsi niekšu, nuskurėliu, 
nužemintu prie to kūdikio, 
kuris jam, kaip vyresniam, 
rodė pagarbą. 

Labiausiai jį sujudino 
Klementinos žodžiai, ku- 

riuos ji, atsisveikinant, iš- 
tarė : 

— Už kelių metų priimsi 
mane pas save — ar ne tie- 
sa? Tu busi mano globė- 
jas... busiva drauge, tai bus 
mudviem ramu! 

(Pabaiga seka). 

Gal todėl žmonės pasko- 
lintų knygų tankiai neati- 
duoda, kadangi lengviau 
pasilaikyti knygų, nei jos 
turinį. 

Skirtumas tarp užsirūs- 
tinusio ir padūkėlio tik tok- 

sai, jogei pirmutinis trum- 

pam laikui netekęs proto, q 

pastarasis ant visados. j 

Kuomet žmogus save tiki 
rai ima pažinti, persitikri- 
na, jogei esąs paikas, o te- 
čiau labai rustinasi, jei jį 
kas pavadina paikium. į 

Mergina, norėdama prisi- 
vilioti jaunikį, retkarčiais 
taip stebuklingai gieda, 
kaip lakštingalas; bet kuo- 
met prisivilioja ir apsiveda, 
nustoja giedojus ir pradeda 
barties ir rėkauti. -ą 

—-- i 
Žmonės visuomet nepa- 

kakinti tuo, ką .turi, bet 

trokšta, ko neturi; žiemą; 
pageidauja šilumos, o va- 

sarą -šalčių. j 

JONAS M. TANANEVIČE, 
3244 S. Morgan St. Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Eeal Estate. 

Perka ir parC uodą namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare:: 

nedeliomis, utarninkais ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol. 

A. OLSZEWSKI 
3252 S. Halsted St. Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 

3%. Skolina pinigus ant Eeal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxes) 
po $3.00 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželiu 4 dienos 
šis ofisas užsidarys ■ valandą vakare: 
nedeliomis, utarninkais ir petnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

MIKAS J.TANANEVICZE 
670 W. 18th St. Chicago. 

Priima ankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Eeal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
j visas svieto dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedeliomis, utarninkais ir petnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, Kaip ikišiolei. 

JOHN J. BAGDŽIUNAS 
2334 S. Oakley Av. Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Eeal Estate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skryneles (boxes) 
po $3,00 metams. Parduoda šifkortes 
ir siunčia pinigus j visas dalis svieto. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos šis 
ofisas užsidarys G valandą vakare: ne- 

dėliomis, utarninkais ir pėtnyčiomis. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

TOWN OF LAKE 
SAVINGS BANK, 

Joseph J. Elias, savininkas, 
4600 S. Wood St. Chicago. 

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Esiate. 
Perka ir parduoda namus ir lotus. 
Parsamdo bankines skrynutes (boxea) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šia ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedėliomįs, utarninkais ir pėtnyeioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

— 

NEW CITY SAVINGS 
BANK ?. 

4601 S.Ashland Av. Chicago 
Priims bankon pinigus ir moka 

3%. Už sudėtus pinkus musų ban- 
koj duodam'; čekių knygutę, iš kurios 
galima rašyti čekius ir ji© tinkanti 
visur. Skolina pinigus ant lieal 
Estate. Perka ir parduoda namus ir 
lotus. Parsamdo bankines skryneles 
(boxes) po $2.50 metams. Parduo- 
da laivakortes ir siunčia pinigus į vi- 
sas dalis -vieto. 

OFISO VALANDOS: Nuo 3 ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandų vakare: 
nedėlioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

IZIDOR NAUSIEDAS 
917 W. 33rd St. Chicago. 

Priima bankjn pinigus ir moka 
3%. Skolina pinigus ant Real Estate, 
Perka ir paduoda namus ir Jotus. 
Parduoda šifltsrtes ir siunčia pinigus 
į visas svieto dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo (1 ,-yto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
Sis ofisas užsidarys 6 valandų vakare: 
nedėlioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms vimm'. diencms bus atdaras 
iki 9 vaL rukt.ro, kaip ikSBoiai, 


