
MOTERiy SKYRIUS. 

VAIKV AUKLEJIMO 
BUDAI. 

Daug tevu skuncTziasi, 
kad vaikai neklaus§, es$ 
tamprijs ir atkaklus, nieko 
jiems negalima padaryti 
uzsispiriant. Oia kaltybes 
dalis krinta ir ant paciu te- 

vi^, kad nuo mazumes atsa- 
kanciai neauklejo vaiko, ne- 

pratino jo prie pakusnybes, 
perdaug isleide i vali§. Reik 
teeiaus zinoti, kad ne visi 
vaikai vienodo budo uzgim- 
sta: vienas turi pagimima 
tampresni, atkaklesnj, ldtas 

letesni, palankesnj. Todel 
atsakanciai reik elgties ma- 

zysteje vaikus auginant. 
Tampriijjij nereikia per- 
daug erzint, uzgaulioti ju 
savymeiles, koliot prie visu 
arba daznai vartot kuniskas 
bausmes. Jos tik dar la- 
biaus uzkietina vaiko sirdj, 
padaro ji staciai atkakliu. 
Tokius reikia daugiaus mo- 

kyti perkalbinejimais, pa- 
renkant atsakancias progas, 
kad vaikas yra gerame upe, 
zadint uzuojautos, sannat- 
lyvumo jausmus. Su letes- 
niais vaikais galima elgties 
kiek smarluaus, jei nepa- 
klauso arba padaro kolq 
prasizengimg; teeiaus ir cia 
reikia didelio atsargumo ir 

ismanymo, kad nuo nuola- 
tiniu rekojimu ir bausmiu 
vaikas visai nepavirstu j 
pastumdelj, taipogi reik 

saugoties, kad vaiku akyse 
nenustoti istikimybes viena 
kart liepiant vienaip elgties, 
kita syk kitaip, arba daz-' 
nai atmainant savo jsaky- 
mus. Nuo to vaikai visai 
nustoja haimes 'dr:siizniek 
ima Igikvt yistp'tevtyfjaie- 
dymus. Todel reik gerai 
apmislyt, kg, vadkams isa- 

kome, uztat vieiig syk jsa- 
kius,. reik ziuret, kad jsa- 
kymas bntij ispildytas: nei 

atsiprasiriejimai, nei malo- 

nejimasi, nei verksmas is. 
pusc'S vaiko neturi mojtmos: 
ar tevo parodying atmainyt, 
tuo labiaus gi, kad vienas is 
tevn nemainytg to, kg katas 
jsake. 

Taigi jsakymuose reikia 
but atsargiems; nereikalau- 
ti nuo vaiko to, ko jia nega- 
li atiikt, netampant nuolat 

jo tai i vieng tai j kita pus§, 
nepaliekant jam paciam jo- 
kios progos prie savarankis- 
ko galvojimo, elgimosi. 
Beik atmint, kad vaikas ne- 

ra koks nors molio smotas, 
kurj galima maiiiVt kaip 
kam tinka, bet reikia vaikui 
duoti proga prie apsireiski- 
mo ir lavinimosi jo ingimtu 
gabumij, palinkimu ir tilc- 
tai tuokart perserget, o jei 
neklauso, pabausti, kaip vai- 
kas krvpsta prie blogo, ima 

sauvaliaut. Nuo vaiko te- 

galima reikalauti tik to, lm 

vaikas sugeba padaryt. Ne- 

gal noret nuo vaiko tokios 
isminties ir tokiiy speku 
kai mio suaugusio. Ka nors 

jsakant vaikams, reik ta da- 

ryt rjmtai, bet be 'sitirkstu- 

1110, nepykt, nebart tuo- 

jaus, jei ,vaikas ko is karto, 

nepermano, tu,o labiaus gi 
nereikia vaikp koliot, pra- 
vardziuot uz maziausius ap- 
sireiskimus ir nuolat jiems 
grazioti, o nekuomet tu 

graziojimu neispildyt. Ver- 
ciaus maziaus rekaut, ma- 

zesnius apsirikimus nuduot, 
kad nematdm, ir tik uz at- 

kaklp pasielgimg, neklausi- 
mg nubaust. Cia ved reik 
vaiku kalcig istirt, nebaust 

tiiojaus supykus, arba, 

kas blogiaus, supykus ant 
kitko savo apmaudg, ir kers- 

ti| ant vaikij nugiezt, ies- 
kant prie jij priekabiu uz 

mazmozius baudziant labai 
smarkiai. Jei vaikas k§ 
blogo padare, tai reik pirma 
istirt priezastj delko: jei ta 

padare per neismanyma — 

tai reik dalyka isaiskint, 
pamokint, kaip turi toliaus 

elgties ir ko tur sergeties. 
Jaigu gi prasizengimas pa- 
eina is pikto noro, tai reik 
nubaust butinai, kad zinotij, 
jog nei vienas blogas pasiel- 
gimas nepaliks be bausmes. 
Vaikus reik netik baust uz 

prasizengimus, bet taipogi 
mokint ir pratint prie donj 
pasielgimu: prie svaraus 

uzsilaikymo, prie mandagu- 
mo is atzvilgio \ vyresniuo- 
sius, prie darbstumo, moks- 
lo. <3ia sale zodziij dar dau- 

giaus reiskia paeiij tevu pa- 
vyzdingas pasielgimas. 

Nereik visuomet vaikams 
leisti daryt k§ tile uzsigei- 
dzia, kad ir labai to prasy- 
tu, bet pratint prie susival- 
dyiuo, aiskinant, kad viskas 
bus galima — gaus savo lai- 

ku, kaip atliks kas jam bu- 
vo jsakyta. 

Nereikia taipogi zadmt 

vaiky godulystes, zadant 

jiems visky, kad tik nusto- 

ty verkt. klausyty. Tokiuo 
budu pas vaiky uzmusamas 

pasisventimo jausmas ir pa- 
keiciamas yieii isrokavi- 
mu, pelno troskimu. Vai- 
kas tur tevo klausyt, ne 

delto, kad tuojaus gauty ko- 

kj “pelny”, bet delto kad 

pajausty* savyje reikaly pa- 
siaukavimo sdel kity labo, 
atsizadedainas. kity/arba te- 
vy Ududai, li^'sild^i^ 
my. Jei vaika s ima spir- 
ties, atkaklaut^ reik mio 

pradzios jam Tsrodiuet/ kad 
toksai pasielgipias dideliai 
yra ncgrazus, kad kiti is to 

juokias, kad daros sarmata 
tevarns, kad namai, ,ar te- 
ciui, ar kam kitam is arti- 
myjy labai uemalonuj skau- 
du veizet, i toki pasielgimy. 
Norint vaikus gerai aukleti, 
reikia pasigauti ant jy in- 

tekmes, kuriy iugaimama 
tik per limty ir sumaningy 
pasielgimy su jais. Yai- 
kams kaipo. tokiems, reilda 

daug rodyt nuolaidumo, bet 
dar daugiau rupinties apie 
teisingumy ir rimtumy, -kad 
be reikalp, miolat. Jy ne- 

kumseiojus, bet taipogi, 
kacl nepalikus nenugenetais 
blogtj palinkimu diegus, ku- 
riuos tik patemijam. Tg rei- 
ki a uzvis labiaus atsiminti 
motinoms, kaipo daugiau- 
siai su vaikais turineioms 
susidurimo. "Norin't Vdcvu. 
virsenybe (autoriteta) pa- 
1 aikyt vaiku akvse, nerei- 
kia vaikus perdaug'anksti 
pratint prie t'okiij,.dalytv,tj. 
kurie tik suaugusiems te- 

pridcya -ir tai"ne.u3&^dpsV 
Taip aiitai, te^^fig‘ 
up — ir vaiku4»fb saVmi y^t; 
das, eina pntkaruskas, ba~ 
iius ir. vaikus ten tempia il$ 
vargina, Jugs ikid isawtapt,; 
Negerai yra taipogi duot 
vaikams daugiaus pinigu j 
rankas, arba pavedgiit 
jiems. kokias vertelgysbeS/ 
prekyba. Nuo ’do, Vaikai 
pinn laiko isgudreja, nieko 
nebeklauso ir daznai pavir- 
sta j niekus dar pilnai ne- 

subrendg, neS niokslo laike 
nesimokino, kas buvo reika- 
linga, nesipratino prie inok- 
slo, darbo ir doro elgimosi, 
uztat paskiaus nebetinka 
rimtesniam uzsiemimui. 

ZEMDIRBiy KOLIONIJA 

yiename angly. zumale 
randame indomij aprasymjj 
zemdirbio kolionijos, esan- 

cios netoli miesto San Die- 
go, Kalifornijoj, beveik pa- 
gal pac4 Meksiko sieng. To- 
ji kolionija jsteigta turciaus 
Smith ’o, idant zmones ga- 
letij ten susitaisyti nepri- 
gulming§ gyvenim§. Visas 
zemes plotas turi 400 ake- 
riij, kurie parduodama po 
300 doleriij uz akerj. 

Iki siam laikui jau ukis. 
vedamas ant 40 atskirij skly- 
pij, nuo puses iki 7^ ake- 
riu diduino, ir vistj gyven- 
toju kolionijoj yra 160 zmo- 

niu. Jie uzsiima vistij au- 

gininni, sodininkyste ir dar- 
zininkyste, pilnai padengia 
visas savo islaidas ir gyve- 
na neprigulmingai. Kiek- 
vienas dirba sau kaip ir k<*j 
jis nori, bet Itself vistoms 
jie perka bendrai cielais va- 

gonais. Pirmiau jie parda- 
vinejo savo pvoduktus ant 

vietos, gaudatnL 23 nuosim- 
cius tos kaiiioS; kokia pai> 
duodama produktai mieste 
San Diego, bet veliaus jie 
pasamde zinogii,. timnt'i art> 
1| ir vezima, -kiu;is nuveza 

produktus mieStaix, 'ii'-kgau- 
na uz juos j au. TZ5kaiu(Jsim- 
cxus pardavimo kamos.— -» 

Visi kolionisiai, tarpe Icn- 
riij yra dang seniy ir silp- 
nn, pilnai uz gai ied inti- kvwe- 

sibijo bedarbes, kriziirir~pa*i 
brangimo pragyvenimo ir 
bustu. Klimatas siltas, to- 
del daugumas gyvena set- 

rose, namus gi turi nuo sim- 
to doleriu iki keliu tukstan- 
ciu vertes. Tarpe kolionistu 
yra vienas mokytas agrono- 
mas, bandantis zem§ ir ies- 
kantis budii daugiausiai 
gauti pelno is nedidelio ze- 

roes sklypd.3 Jisl p&fcakidja, 
lead panasios kolionijos yra 
labai naudkigpfcub^ip pa- 
tiems kolionistams, taip ir 

gy ventoj ams, ap.sjgyy e.nu- 
siems arti tos kuUoiuj()$,.kur 
jie visuomet. gauna gveikus 
ir sviezius prodi^btus. ..... ... 

*•? ■ {*: ••; 

Gabumo stoka, 
" 

— Regis moterjs yra la- 
bai gabios roknotif 

— Abejoju, maho pati' gi- 
mus 1875 metais;'' 6 visuo-' 
met sako, kad ji turihti' 25 
met us. 

Nedekingumas. 
— Paskutinius pinigus, 

kokius turejau, isleidziau, 
idant mano sthius gaiety 
pabaigti medieinos skyriii 
ir likties dakta.ru. Dabar, 
kuomet as jj pakvieeiau 
pas save, jis man atsidekojo 
tuo budu, kad uzdraude 

gerti alu. Tai koksai su- 

naus dekingumas! 

Atkaklus. 

Motina: — Vaikeli, tu 
nuolatos valkiojiesi, tu nei 
valandeles ties savo namais 

asbuti.negali. Jei tu nepa- 
sitaisysi, tai as tave uzda- 

rysiu vistininkan. 
5 Antanukas: — Tegu ma- 

ma mane uzdaro, bet as vis- 
vien ten maniai kiaitsinio 
iiepadesiii. 

Ismintingas nuodemklausis. 
—; Ar buvote ispazinties, 

Adomel? 
— Buvau. 
— O kg kunigui sakete? 
— Sakiau, kad apmusiau 

■paeig, bet kunigas man per- 
trauke sakydamas, idant as 

jam gery savo darby iicpa- 
■sakociau, bet tik nuodemes. 

. H. SIENKIEWIC?, 
\A LI 

K EISYBE 

Uz >e drauge su dailide Lu- 
kosium, -as, kaip $zuolas, tikras 
medziak md§s medziij kirsti, nes 

dvarpon miska zydams. Rope 
darbavos istikimai, bet ir darbininkas geras jis buvo. 

Budavo, spiaus j delna, griebs kirvj, kaip prades kirsti, 
tai net pusjs drebedavo. Niekas taip negaledavo me- 

dziij sukrauti, kaip kad jis kraudavo. Zydai vaiksti- 
nedami po miska su sieksniu ir ziuredami virsttniij me- 

dziij, lyg varmj lizda ieskodami, stebejosi Ropes speka. 
Niu, tu, Rope! Ead tave deivel! se sesi grasiai, 

issigerk snapso... ne, palauk, se penki... 
Bet Rope; kad nors laj, tik mojuoja sail kirviu ir 

tiek, retkareiais susukdamas: Hop! bop!... Jo balsas 
lgke per kebilus ir aidu sugrjzdaVo atgal. Ir vel uz- 

stodavo tyla, tik kirvio tauskejimas ir pusiij slamejimas 
— kaip jau miske, kartais budavo girdeti dainos malka- 

kireiij, bet is kitij visij balsij, Ropes balsas issiskirdavo. 

O-gi ir karciamoje jis nebudavo paskutinis, jis dik- 
ciai trauke baltakes ir jgergs susipesdayo kai kada. 
Eartg, dvaro darbininkui, vardu Dominikui, taip pras- 
kele galvij, kad ekanomka sakesi maeiusi pro skyl§ jo 
dusiij. Antrjj kartij, bet tas buvo tada, kada Ropei tebu- 
vo tik septyniplika metij, susipese su paliuosiiotais ka- 
reiviais. Skorabevskis, kuris tuomet yirsaieiii buvo, 
pavadmo jj rastinen ir ten del akiij, sudroze jam kaita, 
kit.j ir paklause: 

— Susirqildainas, pasakyk iiian, kaip tu ten juos 
iveikei, juk jiu^eptyni buvo? 'yv 

— Tai kas is to ? — atsake. RopP ju kojos nuo 

marsirovkij iskraipytos, kurj uqyjb|^,jpjr^tu pastumek, 
tas ir kriuta. 

Skorabevskis taip ir uztylejd "tg. datykq. Kada tai 
Rope buvo jo mylimas. Bobos'paslapeiouiis snabzdejo, 
buk Rope wmSkorabevskio sunns. -, y 

— Tas jail galiiria nUmaiiyti,y^ k^ibejo jos, — jo jr 
ambicija bajoriska. —.....1.... 

Bet tai tik melas buvo. Norint Ropes motina pa- 
zinojo visi, tevo-gi nei vienas nezinojol Is pradjziij ji 
nuomojo zemy, paskui gi paliko jos savininku, bet jis 
buvo geras ukiniukas. Jo reikalai kas karta ejo geryn. 
Jo zmona buvo tokia, kokios ir su- ziburiu neatrastum. 
Zodziu kalbant, viskas butu buvy gerai, kad jis maziau 
butyt gores. -Bet cia sunku buvo pagelbeti. Jei kada 

ka&morint-megindavo jj ntto to atkalbineti, jis paprastai 
atsakyd&vo: u.?/ up -;i.. 

; —- Rasntan etarbo, as no uz tavo, tik uz savo geriu. 
•*eKatiH0>ifei vieno jis nebijojo, apart. r^stipinkOj,-Dar 

istok?> p&Hiaitys1;kepury;, uzriest? nosj ir ozkos 

baradgueiuozianeras-ant ilgij -kojij,. nusnmdayo kepury. 
Rastimnkasdsaz-k^ tokio* zindjo npia jj: Betvarkes lai- 

ke, buvb liepta Ropei vezti j mis^a.poperius, jis ir.vg- 
ziojo. Kas jam rupi? Apart tqj, .tuomet teturejo tik 

penkioliki}, mettjy jis gane kiaujes ir zqsis; bet-gi supra’; 
to, kad taip jau nepraeis be-bausmes, uztai ir bijodavo 
rastininko.f 1 .1u 

" 

y * 
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TolvS^ tai buvo Rope. r 

Kiioraet jis sugrjzo is miskq, jejoj trioba, pribego 
prie jo raudodama. zmona. 1 

— NebeiIg§j,;,mano mielasis, .mano akjs matys tave, 
nebeilgai as tau virsiu valgyti ir plausju skaibinnis.’ Ei- 
si tii bedirigis pasatiles krastanj 

Rope iabai. nitstebo. 
— Ar tu duinaropes (drigniij) apsivalgei ar kg? 

Arba gal tau kas iiika ndo? ■ 

— Ne cliirnaropes apsivalgiau, nei neinkando tnan 

niekas, bet buvo atej?s rastinlnkas ir kglbejo, lead tu 

nekaip gyybi neistiksi nub kareivijos... Ocb! eisi tu, eisi 
pasaiilio kraStan! 

Vyras iskiausinejo jos ir ji visleg apsake, apart 
rastininko meilinimosi, nes bijojo, lead jis neprikalbetti 
Dievas zino leo, ir kad galutinai neuzkenktij sail. 

— Tu, levaile, neraudok! -u tare antgalo Rope, — 

manes leaieivijon nepaims, delto, lead as jau isejes is tg 
liietij, apart to, turiu zem£, taye, kvailg bobg, ir tg ne- 

laimingg kiidikf? — Tai kalbedamas parode lopselj, ku- 
riame sveile.ut.is raudonas metinis vaikelis mosavo leoja- 
lemis ir yelee kiele bile galedamas. 

{ 
Moteriske nusluoste 

priekaiste asgras ir tare: 
...... 

— Vis itai'Wiekai. Ar-gi jis ne?ino .to, kad tu ve- 

ziojai- miskap* psoperius.?- ■ •. .. ... 

Tiki^ai.iiiio. — Patylejgs pridHTe: 
Ei4$u ̂ aS-su juo‘pasika:lbeti,; gal buti, kad dar 

dalykas-B^feiap^bgai-stovi. ;„a 
— Eifi^f>-i^tUre moterisko, p-r.jtik pasiimk su savim 

rubling. Be.piuigu prie jo nepHeisi. 
Boptr biidare -«pint$, issien|erj$ ten rublin? ir nuejo 

prie rastinlliko. ~ 

Kadangi rastininkas biivo neyed^S, tai jis neturejo 
nuosavo bustojifoet gyveno ketprkampyje, kame papras- 
tai gyvenaafeeftirios seimynos^ su atskiru jejimu kiek- 
vienai. =1fes keturkampis stotejo prie pacios kudros 

(prudo) / Ten- jis tui'ejo uzem§s do .kambariu.. 
Pirmajame kambaryje nebuyo nieko, apart siaudu 

ir senu batu; antrajame kambaryje, kuris buvo ir sale 
ir gulemasai, stovejo nekuomct neklojama lova, su pa- 
galviais be uzvalkalij, is kurhj kysojo plunksnos; cia 
buvo snmestpsi kaneeliarijos knygos, ir keletasNo.No. 
romano ‘Mzabele, Ispanijos kar^liene”, Breslauero islei- 
dimo; dvi sutepti apikakli; bopkute tepaloi 

d§ztjte. gilzy if tanking zvakg, skardiniame zibintuve, 
musiy papuostamc. Tas viskas sukrauta buvo ant 
skobnio. 

Prie lango kybojo gana didelis veidrodis, prie ant- 
ros sienos stovejo komoda, kurioje sudeta buvo jvai- 
riy-jvairiausi rastininko rubai; ten buvo visokiy keii- 
niy, kamizelky, kaklaraisciy, zakety, marskiniy, pirsti- 
niy, lakeruoti bateliai, dar-gi skrybele, cilindras, kurj 
rastininkas uzsidedavo, kada atsitikdavo jam vaziuoti 
pavieto miestan. Ant galo, tame pat kambaryje nu- 
mestos buvo ir tos kelines, kurias Rudis sudraske besi- 
lankant jam pas Ropieng. Pats rastininkas gulejo lovoje 
ir skaite romana “Izabele”. 

Jo isveizda buvo visai apverktina, ir kad tas gali- 
ma buty aprasyti, reikia buti Viktoru Hugo. Nepagel- 
bejo nei skaitymas “Izabeles”, kuris kitykart jam at- 
nesdavo nusiraminimy, dar-gi paguody, bet dabar, — 

dabar dar labiau padidino sopulj ir gamino nusiminimy, 
kuris ji kankino nuo to laiko, kuomet susipazino su 
Rudzio dantimis. Zaizda baisiai skaudejo. 

Kankino ji nedidelis karstis, tai-gi ir mintjs jo bu- 
vo issklaidytos, jis jy niekaip negalejo sutvarkyti. Kar- 
tais jam rodesi baisys reginai. Skaito jis, kaip jaunas 
Serano, apgalejgs karlistus, grjzo atgal; karaliene Iza- 
bele sutinky ji susijudinus ir isblyskus. Baity drabu- 
ziy rauksles banguodamos kilnojos ant jos krutines. 

Oenerole, tu suzeistas? — uzklause ji jo dre- 
banciu balsu. 

Nelaimingam Zilzikeviciai rodesi, kad jis ir yra 
tas Serano. 

— O! as suzeistas, — kalba jis silpnu balsu, — at- 
lleisk, karaliene. 

— Pasilsek, generole! Seskis ir apsakyk man sa- 
ve narsius zvgius. 

— Ispasakot galiu, bet atsisest niekaip negaliu! —* 
atsiliepe jis. — 0! atleisk, karaliene! Tas prakeiktas 
Rudis... as norejau pasakyti: Don Hoze... Ai! Ai! 

Skaudus sopulys suzadino jj. Serano zvalgosi ir 
inato: ant skobnio spirgsta zvake, nes sumirkusios tau- 
kuose muses pradejo degti, kitos-gi valkiojos ant sie- 
iios. Tai cia lie Ekskurialas? Karalienes Izabeles taip- 
pi ucra'f Galutinai prasiblaivgs Zolzikevicia atsikelia ir 
■pakeicia kompresy. 

la da nusisuka sienon ir uzmiega, tikriaus sakant, 
snaudzia ir traukia toliaus savo kelione \ Eskuriala. 

— Mielas Serano! Numyletinas mano! — snibz- 
da karaliene. — duok, as perrisiu tavo zaizdas. 

Seranui eplaukai siaiisiasi ant galvos. Ivaip cia pa-.. 
daryti, Neklausyti karelienes, negalima, bet ir pritarti, 
taipgi negalima? 

Emai karaliene isnyksta, truksmingai atsidaro du- 
rjs, pro kurias jeina, .didziausias jo priesininkas Don 
Haze. ., 

Ko tail reikia? Kas tu .per vieuas? — rekia 
Seraiio. ... ... 

— Tai as, Rope, — atsiliepe dualiai Don Hoze-. ■ •• 

Zolzikevicia nubunda antra lcarta; Eskurialas virs- 
ta j' keturkampi, zvake dega, uzkritusi ant jos muse 

spirgsta ir taskos melinais lasais; duryse st.ovi. Rope*, 
bed ijz jo... plunksna krinta is rankos... pro, atvertas 
duris lcisa savo snukj Rudis. 

Baidykle ismeige savo akis tiesiai j * Zolzikevicia 
ir buk tai juolciasi. 

Cia jau be juoku saltas prakaitas issimUse ant kak- 
tos Zdlzikevieio, galvoj-gi perbego mintjs, kad Rope tik 
todel ir ate jo) idant jam sonkaulius sulauzyti. Rudis-gi, 
is autros puses jam pagalbon... 

— Ko judviem abiem is manes reikia? — klausia 
nusiminusiu balsu Zolzikevicia. 

Bet Rope deda ant skobnio rubline ir bailiai pra- 
bjla: 

— Giarbiamas p. rastininke! As atejau prie.tams- 
fos del tos kareivijos... 

— Lank! von! — uzriko Zolzikevicia susigriebes. 
Supykes, nori pulti ant Ropes, bet karlistu zaizda pri- 
meua jam save ir j is' virsta ant lovos atgal slcaudziai 
dejuodamas. 

•• 'I 

m. 
Zaizda dege. 
Matau, kaip dailiosios skaitytojos pradeda asaroti 

ir, lead jas nuraminti, skubu pranesti, jog lnusu didvv- 
riui neprisieis skirties su siuo pasauliu, ir kad jis ne- 

miye del tos zaizdos. Jam lemta buvo dar ilgai gyventi. 
Ir jaigu tai butij atsitikg, tai man reiketu padeti plunks- 
na 'ir uzbaigti apysakg, bet as traukiu toliau, mano 

didvyris gyvas ir sveikas. 
Nors zaizda ir labai kankino musu kanclerj is Avi- 

galvip, tuo pasinaudojo, nes turejo laikg ir geros pro- 
gbk viskg apsvarstyti, kg ligsiol buvo nuveikps. Jis 
isitikrino, kad ligsiol kvailystes tik dare. Musg kanele- 
rls yisg-pirmu'nusprende neatbutinai paveldeti Ropier 
u^;o tarn reikia prasalinti jos vyras, bet kokiu budu — 

... 

jiS ;pats dar gerai nezinojo. Ropiene, tai buvo del jo 
didziausia pagunda, pries kurig musg didvyris negalejo 
atsjspirti, lies rodes jam, kad kitos tokios moteriskes 
netik; kad tame apskrityje, bet ir visame pasaulyje 
nebersi. Bet ne taip lengva buvo sugalvoti, kaip tas 
padaryti. Ne taip lengva buvo prasalinti jos vyras. 
Nors jis prikalbinejo virsaitj vieton jo sunaus atiduoti 
karieivijon Rop§. Rastininkas — tai speka, toji speka 
buvo Zolzikevicia, bet ant nelaimes jis nebuvo paskuti- 
ne instancija, Reiks tuireti reikalas ir su tokiomis 
ypatomis, kurioms tas visai nerupi; tos ypatos, tai karo 
komisija, zemiecig jstaiga ir polieija, bet ir paciam 
Ropei burnos neuzkisi. Intraukti jj j rekrutg sgrasus, 

.{Toliaus bus)’. 


