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ANT STOTIES. 

Buvo dar ankstybas pa- 
vasaris ir ant takelių gulėjo 
tamsus pernykšti lapai, kuo- 
met aš persikėliau į vasari- 
nį gyvenimą. 

Drauge su manim nebuvo 
nieko. Pats vienas klai- 

džiojau tarp tuščių dar va- 

sarinių butų, kurių languo- 
se linksmai žaidė balandžio 
mėnesio saulė; vaikštinėjau 
po ruimingas, šviesias tera- 

sas, spėdamas, kad lemta šių 
vasarą praleisti tarp tų 
skaisčiai žalių ąžuolų ir ber- 

žų. 
Kartais, man užmerkus 

akis, ant valandėlės, vaide- 
nosi sunkus žingsniai, jau- 
na, linksma dainelė ir skam- 
bus moterų juokas. 

Ir tankiai aš nueidavau 
ant stoties; laukdavau kol 
ateis traukinys. Nieko ne- 

laukiau, nes ir nebuvo kam 

pas mane atvažiuoti, bet 

mėgstu aš tuos geležies mil- 
žinus, kuomet jie slenka pro 
mane svyruodami ant bėgių 
nuo didelios spėkos ir sun- 

kumo ir nešdami kurten į to- 

limą, pasvietį nepažįstamus, 
tečiaus artimus man žmo- 
nes. Jie rodėsi man gy- 
vais ir nepaprastais, jų vi- 
krume aš jaučiau žemės di- 

denybę ir žmogaus galybę, 
ir kuomet jie šaukia palie- 
piančiai ir laisvai — ma- 

niau sau: taip šaukia jie ir 
Amerikoj, ir Azijoj, ir ug- 

ninėj Afrikoj. 
Stotis buvo mažutė ;i 

traukiniui nudardėjus, miš- 
kas su saulės spinduliais už- 

viešpataudavo ant žemutės 

platformos ir žvilgančiu bė- 

gių ir tapdavo čia visai ra- 

mu ir šviesu. Ant atsargos 
bėgių, 'apačioj tuščio, it 
snauffanelo vfcgono, valkio- 

josi vištos, ruošdamos že- 

mėje aplink špižo -tekinių 
ir žiūrint į jų ramų trusą 
nenore josi tikėti, jog kur 
ten yra Amerika, Azija ir 

ugninė Afrika. 
Savaitei praslinkus, su 

visais mažne šito užkampio 
gyventojais: sargais moli- 
nuose marškiniuose, maž- 
kalbiais stoties tarnais, 
sveikinausi kepurės pakė- 
limu, kaipo su pažįstamais; 

Ir kiekvieną dieną ant 
stoties mačiau aš žandarą. 
Buvo tai sveikas, diktas vy- 
rukas, kaip ir jie visi, pla- 
čia nugaiš, aptempta mėlir 
nu švarku, didelėmis ranko- 
mis ir jaunu veidu, kuriame 
iš po šiurkščios-valdiškos 
didybės matėsi kaimo nai- 
viškumas. Iš pradžių jis ap- 

žiūrinė j o mane rūsčiomis', 
neužtikinčiomis akimis, da- 
rė neprielankiai-žiaurų be- 
gailestingą veidą, einant 

jam pro mano šalį, jo batų 
pentinai žvangėjo ypač 
skardžiai, daug reiškiančiai; 
tečiaus gan greit priprato 
jis ir prie manęs, taip, kaip 
priprato prie tų stulpų, 
ramstančių platformos sto- 

gą, tuščių bėgių ir nuošaly 
stovinčio vagono, kurio apa- 
čioj kuitėsi vištos. 

Tokiuose užkampiuose su 

visuo kuo greit apsipranta- 
ma. 

Ir kuomet jis liovės at-, 
kreipti į mane atydą, aš iš 
savo pusės patėmijau, jog 
tam žmogui nuobodu—nuo- 
bodu, daugiau, negu kam ki- 
tam ant svieto. Nuobodu 
nuo inkirėjusios jam stoties, 
nuobodu nuo minčių stokos 
ir fiziško darbo, būtinai rei- 

kalingo išaikvoti subrendu- 
siam kunui; nuobodu nuo 

keisto savo padėjimo, tarp 

kur ten ertvėje nepasiekia- 
mos jam stoties viršininkys- 
tės ir nelygių su juo, žanda- 

rui, žemesniaisiais tarnais. 
Vėlė jo gyveno tvarkos ar- 

dymu, o ant tos menku- 
tės stoties nieks jos ardyti 
nei manyte nemanė; todėl, 
kiekvieną kartą traukiniui 
nuriedėjus be jokių atsiti- 
kimų, žandaro veidas reiš- 
kė užvilkto žmogaus suerzi- 

nimą. Keletą minučių pas- 
tovėjęs ant vietos, nežino- 

damas, ką, su savimi veikti 
— ėjo sunkia eisena į antrą 
platformos galą — be jokio 
tikslo. 

Pagaliau stabtelėjo prie- 
šais bobos, laukiančios trau- 

kinio; bet boba buvo, kaip 
boba ir susiraukęs žandaras 
slinko toliau. Paskui atsi- 
sėdo, sunkiai, net prisislė- 
gė, visai sudribęs. Aiškiai 
matėsi gležnumas ir minkš- 
tumas riebių, dykaujančių 
rankų, visas-gi tvirtas, svei- 

kas, darbui sutvertas kū- 

nas, aptemptas gelumbiniu 
švarku, kankinosi baisioje 
dykvstėje. Mes budime 
galva, bet jis. budėjo visas 
skersai ir išilgai: budėjo jo 
kepurė be jokio tikslo nu- 

smaukta ant pakaušio, bu- 
dėjo pentinai, žvangėdami 
disharmoniškai, kurčiai. O 

kaip jis žiovauja! Jo lu- 

pos kraipėsi, išsiskėtė nuo 

vienos ausies ligi kitos, pla- 
tėjo, augo, tartum visas jo 
veidas lupose pražūti keti- 
no; ir manei sau: dar akies 
mirksnis — o toje prapul- 
tyje galima bus pastebėti 
net pačius jo vidurius, pri- 
kimštus koše ir riebiais 
barščiais. Kaip jis žiovau- 

ja! Skubiai tuomet nuo jo 
šalinaus, tečiaus inkirus žio- 

vulys ilgai neduodavo man 

ramumo, miegūstose akyse 
medžiai lankstėsi1 ir Šokinė- 

Pagalios, vieną kartą kra- 

sos traukinys sulaikė žmo- 

gų važiuojahtį be bileto, ir 
ant stoties liepė jam išlipti 
iš vagono — buvo tai didi 
šventė nubodusiam žanda- 
rui. Urnai ištiesė savo iš- 
tižusius sąnarius, pentinai 
prie batų sužvangėjo bal- 

siai, godžiai, bet tąja laime 

gėrėjosi trumpai: keleivis 
pinigus už biletą užmokėjo 
ir skubiai, piktai murmėda- 
ins grįžo į traukinį, paskui 
jo, nusistebėję apgailestau- 
dami žvangėjo plieno teki- 
nėliai, viršūnėje kurių silp- 
nai svyravo žandaro kūnas. 

Dažnai, pradėjus žandarui 
žiovauti, man kažin kodėl 
už ką tai buvo baisu... 

Nuo kelių jau dienų, apie 
stotį judėjo darbininkai va- 

lydami, prirengdami vietų; 
praslinkus dviem dienom, 
sugrįžęs iš miesto, radau 
darbininkus klojančius jau 
trečių eilę plytų: stočiai sta- 
tėsi naujas plytų rūmas. 

Darbininkų buvo daug, 
veikė jie spėriai ir vikriai, 
aukšta siena augo ir augo. 

Žiūrint į jų darbų buvo 
malonu ir vienkart keista. 

Baigę vienų eilę, klojo kitų 
pritaikydami plytas tai šo- 

nu, tai stačiai, dažnai ker- 
tes atkapodami ir matuoda- 
mi. Jie mastė. Jų min- 

čių bėgis buvo aiškus taip, 
kaip aiškus uždavinys — to- 
dėl ir jų tas darbas buvo 
indomus ir malonus akims. 

Noriai žiurėjau į juos, 
kad tuo tarpu šalyj manęs 
suskambėjo valdiškas bal- 
sas: 

— Klausyk tu! Kaip ten 
tave! Ne tų dedi! — Tai 
buvo žandaro balsas. Už- 
sigulęs ant geležinės tvoros, 
skiriančios platformų nuo 

darbininkų, rodydamas pirš- 
tu plytą, šaukė: _, 

— Sakau tau! Barzdo- 
čiau! Šitą padėk. Matai 
— pusikę. — Darbininkas- 
savininkas, barzda, vietomis 
nuo kalkių baltuojančia, ty- 
lėdamas atsikreipė į žanda- 
rą, kurio veidas buvo rus- 

tus, tylėdamas sekė akimis 
paskui piršto, paėmė nuro- 

dytą plytą, primieravo— ir 
tylėdamas padėjo ją atgal. 
Žandaras piktai į mane pa- 
žvelgęs, nuėjo šalin, teeiaus 
nuoseklus darbininkų triū- 
sas pergalėjo gėdą: paėjęs 
kelis žingsnius į šalį sugrį- 
žo jis ‘atgal, atsistojo prie- 
šais darbininkų ir su panie- 
kinimu žiurėjo į juos. Da- 
bar nebematęsi ant jo veido 
nuobodumo. 

Aš nuėjau į mišką,. Dviem 
valandom praėjus grįžau 
namo per stotį; buvo jau 
pirma valanda po pietų — 

darbininkai ilsėjosi,' tyla 
čion, viešpatavo, kaip ir vi- 
suomet. Prie pradėtosios 
sienos kažinkas judėjo — 

tai buvo žandaras. Rankio- 
jo jis plytas ir guldė nepa- 
baigtą dar kartą eilę. Ga- 

lėjau matyti tiktai plačią jo 
nugarą, bet iš judėjimų 
sprendžiau, jog ir galva čia 
drauge darbuojasi ir darbas 
tas atlikti pasirodė sunkes- 
niu, negu manė apie jį žiū- 
rėdamas ištolo. Nepripra- 
tusios akįs, klaidino jį ir 
mažne kiekvieną plytą pri- 
dėjęs, persikreipdamas žiu- 

rėjo į ją ir tankiausia pur- 
tė galvą, neužganėdintas iš 
savo kontrolės. 

"" Vėl ėmė 

plytą, dėjo į: vietą, žvaiage- 
damas kabančiuoju': pagal 
šoną kardu;1 7 y r a 

Vieną sykį pakėlęs pirštą 
aukštyn — padarė kliasišką 
ženklą žmogaus, atlikusio 
uždavinio išrišimą,' gal dar 
Archimedo' Vartojamą — ir 
drąsiau, savistoviau jau iš- 
tiesė savo nugarą. Neilgai 
tas truko — ištiesta nugara 
vėl susitraukė, jausdama 
pradėtą darbą neatsakančiu 
sau ir tuomet matėsi jo 
stiprame, apsčiame lame, 
buk kas paslėpta, kaip pas 
vaikus, bijančius, kad ją. be- 
užkluptą, prie uždrausto 
daikto. 

Degdaąias papirosą brie- 
žiau degtukąj kurio traškė- 
jimas nugazdino žandarą. 
Krūptelėjęs atsigręžė į ma- 

ne. Valandėlę jis žiurėjo į 
mane, nežinodamas, ką su 

savim veikti, paskui urnai 

jo jauną veidą apsiautė ra- 

mus užsitikėjhhaš ir žmogiš- 
kai prasišypsojo. Akies- 
mirksnį gal truko ta graži 
permaina, jos vietą tuoj už- 
ėmė atstumiantis rūstumas 
ir neprieinamas atkaklumas. 
Pakėlė ranką prie retą ūsą, 
bet joje dar teberiogso j e 

plyta-išdavikė. Mačiau, kaip 
jis susigėdo ir tos plytos ir 
savo nusišypsojimo, neno- 

roms iššokusio jam ant vei- 
do. Tur būt jis visai jau 
nebemokė j o raudonuoti, nes 

butą tuomet būtinai parau- 
donavęs, kaip šita plyta, ku- 
ri vis dar tebebuvo .jo ran- 

koje. — 

Siena jau- aukštokai paki- 
lo, -lig pusės, už kurios, gu- 
drąs darbininkai pasislėpę, 
stovėdami ant savo lieptą, 
tęsė darbą mums nebema: 
tant. Ir vėl ant. platformos 
žiovaudamas bastinėjosi 
žandaras; kuomet-gi apsisu- 
kęs grįždavo pro mane,-jau- 
čiau, jog jis manęs gėdisi ir 
už tai manęs neapkenčia. 

Aš visgi žiurėjau į. jo sti- 

prias rankas, plevėsuojan- 
čias rankoves, į jo, be sutar- 
ties, žvangančius pentinus 

ir palei ^nę^aibiantį kardą 
ir rodėsi maįn, kad* tas vis- 
kas neteisybei nei makšnoj 
yra kardas, galintis nukirs- 
ti, nei už juostos yra revol- 
veris, galintis mirtinai žmo- 
gų nušauti. Net pats jo 
apdaras — tai taip sau — 

keista liČyna vidudienyje, 
apsiausta' pavasario saule, 
tarp paprastų darbo žmonių 
ir plasnojančių, renkančių 
grudus iš po miegančio va- 

gono, vištų. 
Valandomis... valandomis 

darėsi man baisu už kitus. 

Perdaug*' jau jam nuobo- 
du... ! 

PASAKA, UŽRAŠYTA 
KODINĖS DEKONIJOJE, 

VILNIAUS GUB. 

Viename Kodinės deka- 
nato miestelyje, nedėlios 
dieną susirinko kelios de- 
šimtis vyrų “dėl labai svar- 

baus reikalo”,, kaip kvie- 
čiant jiems buvo pasakyta. 
Visi susirinkusieji šnekėjo 
lenkiškai arba, geriau pasa- 
kius, “po polskiemu”. Jie 
susėdo, kur kam papuolė, 
susėdę ėmė laukti, kas bus 
toliaus, tikėdamiesi pama- 
tyti ir išgirsti nepaprastų 
daiktų. Keli vaikščiojo po 
vidurį ir stelbė, tuoj atei- 
siąs žmogus, kuris pasaky- 
siąs daug naujienų. Susi- 
rinkusieji jaukė gal pusva- 
landį, o įp žnjogaus su nau- 

jienomis vis nebuvo. 

Pagaliąųs (turįs trinktelė- 
jo ir iijėjo,^ nepažįstamas 
žmogus. buvo apsitai- 
sęs juodais. 'apsrtrynusiaas 
rūbais, turėję mažą apkar- 
pytą bąrgdįįg ir didelius 
pasiputusius ,usus> Jis iš- 
rodė paprastas tos apylin- 
kės šlėki^u Susirinkusiems 
paaiškinu. kąd- tąį yra ,taa; 
pats, kurio buvo, laukę,. Tai 
buvo ponas .Šakinskis, atvy- 
kęs iš trečios parapijos nuo 

tam tikro žmogaus gelbėti 
“ojczyznos”. Svečias pasi- 
sveikino su, visais susirinku- 
siais ir atsistojo prie lango, 
norėdamas į juos pratarti. 
Visi nutilo ir laukė, ką pa- 
sakys tas .tolimas svečias. 

— Broliai! *rf tarė Šakins- 
kas graudingu balsu, — gel- 
bėkim sayo:. “ojczyzną”: 
musu neprieteliai iš visų 
pusių taiko r mus praryti. 
Jei nemokėsime apsiginti, 
jie išplėš : iš musų “polską 
vierą” ir į “polską” kalbą, 
kurią mes gavpin iš savo tė- 

vų ir kurią mums tėvai mir- 
dami įsakė ginti lig pasku- 
tiniam kraujo lašui. Nu- 
mirkime už musų brangią 
“ojczyzną!” 

— Kur tie yra nepriete- 
liai? — pasigirdo balsas iš 

vidurio. 
— Kas turi ausis — te- 

klauso, kas turi akis — te- 

mato, — atsakė kalbėtojas: 
— musų didžiausi nepriete- 
liai lietuviai! 

— Kaįp tai gali būti? — 

kiti ėmėtabejoti, — jie irgi 
“polskos vienos”. 

:— Jiji nenorite tikėti? 

Tuojaus p&n&atysite. Jei 
manim rifetilrfte, tai paklau- 
sykite, 1^4 mšb sakė vienas 

išmintin^ks lenkiškas kum- 

gas, kuris netoli nuo čia gy- 
vena; ji£ satė: “Kas nori 

tapti pravoslavu, tegul kal- 
ba lietuviškai, tegul reika- 

lauja lietuviškų pamokslų. 
Visi lietuviai greit liks pra- 
voslavais arba marijavi- 
tais”. Taip mieli broliai, 
tas kunigas daug kartų man 

kalbėjo, o jei dar netikite, 
tai pažiūrėkite, ką rašo mu- 

sų lenkiški laikraščiai, ku- 
rie nuo pasaulio pradžios 
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dar nėra nei už aguonos 
grūdą pamelavę. 

Ponas Šakinskas išsitrau- 
kė “Kurjerę Wil.” No. 42 
ir ėmė skaityti. Visi klau- 
sėsi. 

— Kas tai yra tas šovi- 
nistas toks? — beskaitant 
įsikišo vienas klausytojas. 

— Šovinistas- tai yra šovi- 
nistas, kaip_ gi nesupranti, 
kas yra šovinistas? Mūsiš- 
kai tariant, “negramatič- 
nai”, bus ‘šubienistas”, tai 
toks žmogus, kuris karia. 

— Argi lietuviai karią 
ką?vienas paklausė nu- 

stebęs. 
— O kaip gi: lenkus ka- 

ria. Žiūrėk: čia aiškiai pa- 
rašyta ir dar ne vieną kar- 
tą: “šubknistas”, “šubie- 
nistas!” 

Klausytojai, išgirdę tai 

sujudo, o ponas Šakinskas 
skaitė toliau. 

— O kas gi tie litvoma- 
nai?—kitas uždavė klausi- 

mą. 
— Litvomanai tai tokie 

žmonės, kurie yra atvažiavę 
iš Litvomanijos, iš tokios 
žemės; jie yra tokie-pat bai- 
sus žmonės, kaip ir “šubie- 
ništai”. Nelaimė tam kraš- 

tui, kur litvomanai pastato 
savo4Icoją. Jus esate di- 
džiai nelaimingi: j ūsą ką-tik 
atvažiavušis klebonas yra iš 

LįtyoinamjpS! Aure “Kur- 

jet Wil.” rašo, kad jis ir 
“ Šubienistas” ir litvoma- 
naš.: todėl gelbėkitės nito 

jo,' kad jis neparduotą 
“pOlskos” bažnyčios. 

— NepasidubsiinT —- atsa- 

kė ^si susirinkušieji, — 

buvom; užmanę statyti nau- 

ją bažnyčią, buvom jau kiek 
ir pinigų sudėję, daugiau 
nebeduošime. Kaip gi ga- 
lima duoti f Mes, girdi, pa- 

statysim bažnyčią, jis par- 
duos ir išsiveš pinigus! 

— Gerai šnekate, — pa- 
gyre ponas Šakinskas, — 

aš, jums sakau: jei nenorite 

prapultį, tai išvarykite šitą 
kleboną. 

— Kaip mums dabar jį 
išvargti? 

—- įjięko dabar pasaulyje 
nėrą lįąngyęsnio, kaip išva- 

ryti litvpmaną kleboną: ap- 

sįąiskitę jį vyskupijos val- 

dytojui ir pareikalaukite 
lenko. Taip man sakė geri 
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žmpnė^. 
Visi sutiko ir nutarė rei- 

kaiąnti lenko klebono. 

Kadangi nei vienas nemo- 

kėjo rašyti, o pats ponas 
Šakįnskas tiktai savo var- 

dą ir pavardę, tai, reikėjo 
ieškoti žmogaus, kuris jiems 
parašytų skundą. Vienok 

eią daug galvos sukti nerei- 

kėjo* tam pačiam miestely 
buvo garsus skundų ir viso- 

kių prašymų rašinėto jas po- 
nas Keįninskas, to mieste- 
lio “prisiekusis advoka- 
tas”. Sukruto jo ieškoti ir 

pagalios surado pas Iršiuką 
miegantį. 

Atėjo,advokatas jis 
buvu ką-tik atsikėlęs, trin- 
damas užmiegotas akis dai- 
rėsi į susirinkusius. Daug 
negaišdamas, ponas Šakins- 
kąs ėmė viską nuo pradžios 
smulkiai pasakoti. Ponas 
Kelnjįnskas, nebelaukdamas 

galo pasakojimo, atsiliepė: 
‘‘Tokių.dalykų man aiškinti 
nereikia, tik sakykit ko jus 
norit; aš ne bet kas: aš pa- 
rašiau skundų daugiau, 
negu plaukų ant mano gal- 
vos. 

Panką parodė ir pabrau- 
kė savo pusiau pliką galvą. 
Paskui karštai pridėjo: 

— O! aš esu didelis žino- 
vas. Kad aš parašysiu, tai 
nei vienas kunigas litvoma- 
nas neišsiturės. Duokit tik 

poperio, už savaitės turėsi- 
me kitą kleboną. 

Poperio pristatė. “Pri- 
siekusis advokatas” išsiėmė 
akinius, užsidėjo ant savo 

didelės mėlynos nosies ir, 
padažęs plunksną, ėmė, už- 

sigulęs ant stalo, rašyti: 
“Mes žemiau pasirašiu- 

sieji, tos parapijos piliečiai, 
atsiklaupę ant kelią, kruvi- 
nomis ašaromis maldauja- 
me, kad Jūsų Malonybė 
teiktųsi pažvelgti į musų 
persekiojimus ir vargus, 
kuriuos prityrėme nuo ltle- 
boiio-litvomano. Jis išbuvo 

jau visą savaitę pas mus ir 

pridarė tiek blogo mums 

lenkams, kad viso to nega- 
lėtumėm surašyti nei ant. 

jaučio odos. Nieko nėra 

stebėtino:- jis yra atvažia- 
vęs iš Litvomanijos gilumos. 
Mes dar labiau nusiminėm 
ir ėmėm verkti, išgirdę, kad 
tas klebonas žada būti “šu- 
bienistas”, kuris gali nė tik 
mus, bet ir musij vaikus iš- 
karti. Beto, jis yra jau 
pardavęs penkias “polskas” 
bažnyčias ir sau pinigus iš- 
sivežęs, užtat ir mes bijo- 
me, kad vieną gražų rytą 
atsikėlę neberasime nei baž- 

nyčios, nei klebono. Mes 
tol nenurimsim ir nemiego- 
sim nei vienos nakties, kol 

bus musų parapijoj kunigas 
^šubienistas” ir litvomanas 
ir negausime tikro lenko. 
Neikuomet, Jūsų Malonybe, 
nepalikai neišklausęs musų 

prašymo, tikimės, kad ir 
šiuo kartu išklausysi, kaip 
musų geriausias tėvas. 
Amen. 

Toliau eina parašai. 
Rodoviti paliokai: Mar- 

kun, Gaidue, Kirvelevie, 
Barzdinski, Kauš, Kipšo 
etc., etc... 

Parašų išviso buvo trįs- 
dėšimtįs-. Už visus nemo- 

kančius rašyti, patiems pa- 
prašius, savo ranka pasira- 
šė ponas Kelninkas ir Ša- 
kinskas. 

Skundų nusiuntė vysku- 
pijos valdytojui. 

Už kelių dienų po pada- 
vimo skundos atėjo raštas, 
kad klebonas pasiteisintų. 

Simtanagis. 
“Y.” 

CHOLERA PIETŲ ETJ 
ROPOJ. 

Rodosi, kad laikais tele- 

grafo ir telefono, laikais 

greitųjų traukimų, kurie 

dvylikos valandų bėgyj per- 
kelia'žmogų iš vienos vie- 
tos kiton, atstumo j e 800 — 

900 kilometrų, laikais, ku- 

rie išdirbo laikraštiją, ga- 
linčią atidengti ir užregis- 
truoti mažiausius menknie- 
kius, bus negalimu daiktu 

paslėpti faktą, jogei visoj 
pietinėj Europoj, imant nuo 

Konstantinopolio lig Buda- 

peštui ir nuo Triesto lig 
Neapoliui, platinasi labai 
aštri ir biauri cholera, pa- 
prastai vadinama maru. 

Tuo tarpu viskas kitaip 
dedasi. Europos laikrašti- 
ja pasikakina trumpomis ir 
paviršium sugraibytomis ži- 

nutėmis, bet dar gana ir ne- 

aiškiomis pažymėti choleros 
siautimą. Laikraštijai, ta- 

rytum, nei negalvoj, kad to- 

ji epidemija smaugia tūks- 
tančius beginklių žmonių, ir 
neatkreipia do-mos į pasek- 
mes ateityj, kuomet toji 
epidemija diena dienon už- 
ima vis didesnius savo piu- 
tei plotus. 

Choleros ten prasiplatini- 
uimas ir siautimas įšteisy- 
bės yra didelis. Visupir- 
mu cholera platinasi Kons- 

tantinopolyj ir visoj euroi 

pinėj Turkijoj. Senojo sys- 
temo šalininkai Konstanta 
nopoly kaipo priežastį cho- 
leros besiplatinimui paduo- 
da — garsingų per amžius 
tame mieste šunų panaiki- 
nimą. Kas tiesa, tie šunes 
tūkstančiais miesto gatvė- 
mis valkiojosi ir retkarčiais 
būdavo labai neparankiais, 
bet ėmus antraip, tie šunes 
valė gatves, naikino viso- 
kius likučius ir išmatas, ku- 
rie aplink namus pudami 
gamino įvairiausias epide- 
mijas. Nūdien ant gatvių, 
kas tiesa, šunų jau nėra, 
bet gatvių valymas reika- 

lauja daug truso, o už tą 
trusą nėra kam prideran- 
čiai atlyginti, jei dar imsi- 
me atidžion rytų tautų ne- 

švarų gyvenimą. Nekurie 
Konstantinopolio priemies-. 
čiai ir nekurios net miesto 

dalįs išrodo kaip išminusios, 
kadangi gyventojų viena 
dalis išmirus, o kita į kur 
kitur pabėgus. 

Taippat Turkijos kariuo- 

menėje, ypač rezervų bata- 

lijonuose, cholera išplėšus 
daug aukų. Regis, kariuo- 
menė cholerą nugabeno ir į 
šiaur-vakarinius vilajetus, 
kadangi visoj Makedonijoj 
ir Albanijoj cholera pasi- 
baisėtinai siaučia. 

Antruoju dideliu choleros 
židiniu tai Vengrija, o visu- 

pirmu anos sostinė Buda- 

peštas. Cholera Budapešte 
ingavus labai aštrų būdą, 
kadangi tankiausiai baigia- 
si mirtimi. Taippat anoji 
nepaprastai staiga ir apsi- 
reiškia. Praeiviai eidami 
miesto ghtvėmiš suserga ir 
sukrinta. Dunojuj vanduo 
užterštas ir to delei epide- 
mija grasia Serbijai, Rumu- 

nijai ir Bulgarijai. 
SmarMausiar Ir ankš-- 

čiausiai cholera apsireiškė 
Italijoj. Italijos valdžia, 
miestų vyresnybes, taippat 
laikraštija ir sąjungos vei- 
kia ką tik išmano ir gali, 
by tik sulaikius ir panaiki- 
nus visokias apie choleros 
siautimą žinias, siunčiamas 

į užsienius. Lengva supras- 
ti tų veikimų priežastis. 
Italija yra typiškas turistų 
kraštas, o be to šiemet Tu- 
rine ir Ryme atsibuna pa- 
rodos. Tad jei užsienis iš- 

girstų tikras žinias apie 
choleros besiplatinimą, tu- 
ristai tuokart Italijos lenk- 

tųsi, kaipo užkrėsto krašto. 

Nežiūrint to tylėjimo, vis- 

gi užsienin gauta teisingos 
žinios apie cholerą, jei Itali- 

jos miestai nūdien pratus- 
iu j ę, niekas anų nelanko ir 

įvairiomis ypatybėmis nesi- 

geri. Venecijos Lidoj 
maudosi tik vieni vietiniai, 
svetimžemių sutinkama la- 

bai mažai. Taippat ir pa- 
čiame Ryme atšaukta dau- 

gybė tarptautinių kongre- 
sų, nes bijotasi sulaukti 

fiasco, jei daugumas dele- 

gatų būt nepribuvę. 
Atvėsus orui epidemija 

mažinusi, bet per žiemą su- 

sigulėjus ir atsilsėjus ar 

neims dar aršiau pavasarį 
siausti, apie ką baisu ir pa- 

galvoti. 
Visoms viešpatystėms 

bendromis jėgomis priderė- 
tą su ta j a neprašyta vieš- 
nia pradėti kovą ir panai- 
kinti aną visai nuo žemės 

paviršiaus. 
Kitokis būdas surasti yra 

sunku. 

Gera motina daugiau sa- 

vo vaiką išmokys, negu 
šimtas mokytoją. ^ 


