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Kunigas Pilypas
Pirmenysis kunigas, kuru 

mirė prieš Pilypo atvažiavimą, 
prieš pabaigą tiek suseno ir su- 
karšo, kad bažnyčios sargas be
veik už jį pamaldas atlikdavo 
ir duodavo šliubą. Kaip gi ki
taip tai galima pavadinti; jei
gu visi matė, kaip paskutinius 
šliubiis duodant senas kunigas 
'tik stenėjo ant lazdos pasirė
męs, kuomet Antanas, pagal 
priimtą tvarką, jaunavežiams 
ant rankų uždėjo išsiuvinėtą r 
kunigo ornatą!

Tik vieną dalyką senas kle
bonas sugebėjo tinkamai atlik
ti,— plėšti 
skaras už 
Tiesa, visi 
gaspadinė, 
gėsi šį tą atidėti juodai dienai. 
Prieš kunigo mirtį daėjo iki 
to, kad ji pati vesdavo derybas 
dėl krikštynų, šliubiy ir laidoji
mo, priegtam plėšdavo žmones 

mielaširdystės ir gėdos. Bet 
kunigas, ar jo gaspadinė bu- 
gobšavimo priežastimi,— ga
gate tai buvo nesvarbu, ir 

parapijonai rugojo ant kunigo. 
Kada atvyko jaunas kunigas ir 
kartu su juo žila ir geraširdė 
teta, ir kada, be to kunigui už 
patarnavimą pradėjo mokėti 
kaip ir senais laikais, kiek kas 
gali, tai visi apsidžiaugė., An
tanas jau nebeturėjo tos reikš
mės, kaip prie senojo kunigo; 
liet norėdamas įtikti naujam 
klebonui, jis prie kiekvienos 
progos pasakojo Pilypui viską, 
ką apie jį pasakojo gero.

Tačiau ir pats kunigas matė 
pakankamai pavyzdžių, kurie 
aiškiai liudijo apie jo reikšmę 
parapijoj. Dažnai vakarais, ka- 
ka neturėdavo kitokio užsiėmi
mo, jis pradėdavo skaičiuoti 
saVo nuopelnus,— mėgo .jais 
gėrėtis. ; ..*• į į

Kartą, pavyzdžiui, žiemos me
tu atėjo pas jį iš Pamento ne
turtingas žmogus, kaimo dar
bininkas, ir kaipo didelės ma
lonės paprašė per Antaną, kad 
jam butų leista išpažintį at
likti.

Iš pradžių Pilypas nenorėjo 
eiti. Lauke snigo, putė šiurpus 
vėjas, ir bendrai tai 
pažinties laikas.

Bet, ant galo, jis 
daryti tą malonę, ir 
liąi to nesigailėjo. Reikalas bu
vo rimtas.

Mažai apšviestoj bažnyčioj 
kaimiečio šešėlis šiūravo. Jis 
virsdavo dvilypis ir labai dide
lis. Kaimietis taip tvirtai sug
riebė Pilypo kojas, kad beveik 
nepakėlė jį, nors kunigas buvo 
tikras milžinas. Padaręs tai, jis 
pradėjo prašyti kunigo atleidi
mo už savo drąsą. O puskui, 
prie konfesionalo, kuris nuo se
numo siūbavo ir girgždėjo, pa- 
gimdydamas aidą tuščioj bažny
čioj, jis papasakojo savo reika-

nuo parapijonų dvi 
visokį patarnavimą, 
žinojo, kad plėšia jo 
kuri tuo budu sten-
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Turėjo jis žmoną. Gyveno su 
ja blogai, taip blogai, kad ga
lų gale pametė ją, pripuolamai 
susipažinęs su viena mergina. 
Tada tik jis patyręs, kad že
mėj yra tokia laimė, apie ku
rią pirma jis nei sapne nesap
nuodavo. Gyveno jis su ja nors 
ir be bažnyčios palaiminimo, 
bet pavyzdingai. Susilaukė ir 
vaikų. Vienok gyvenimas yra 
gyvenimas, o nuodėmė pasilie
ka nuodėme. Seniai jau juodu 
norėję kaip nors apsivalyti nuo 
tos nuodėmės; daug galvoję, 
kaip pirmąsias vedybas pada
ryti neįvykusiomis, kaip tai kito 
luomo žmonės daro miestuose. 
Ir kada tuo laiku į parapiją, 
—kaip klebonui žinoma,— at
vyko misionieriai, abu nuėjo 
attikti išpažintį ir prašyti pa
galbos tame reikale:, gal kon
sistorijose ir pas aukštus vys-

kupus galima kas nors pada 
ryti. Vienok tėvai misionieriai 
ant jų užsirūstino, nuodėmių 
atleidimo nedavė, uždėjo sun
kią epitimiją, paliepė su Pelase 
išsiskirti ir grįžti prie pirmo
sios žmonos. Maža to, prigrasi
no, kad Dievas visą kaimą nu
baus už tą baisią nuodėmę. Jie 
Vis dar vilkino, nes išsiskirti 
buvo tas pats, ką peilį į širdį 
smeigti.

—Bet nuo to laiko,— prisi-. 
pažino kaimietis iš Pamento,— 
tiesiog mums nėra gyvenimo 
šiame pasaulyj.

—Ir nuo žmonių turime daug 
pakelti,— prisipažino jis to
liau. —Kol nebuvo išneštas 
nuosprendis, tai dar buvo ga
lima kentėti, o kai tapo Dievo 
tarno nuosprendis paskeltas, tai 
tuoj visi pradėjo reikalauti, 
kad mes ką nors su savim pa
darytumėme. Ant galo, sakau 
aš/ eisiu pas kleboną ir ką jis 
pasakys, tai bus šventa. Ir jei
gu jis palieps daryti tą pat, ką 
liepė tėvai misionieriai, tai mes 
priimsime ir tą nuosprendį. O 
dabar aš gailiuosi už savo nuo
dėmes, gailiuosi, kad iš pat 
pradžių nepadariau taip, kaip 
buvo liepta.

Nuodėmingas kaimietis visa 
tai šnibždėjo kunigui į pat au
sį ir savo kvėpavimu šildė jo 
veidą. Nuo to kvėpavimo net 
veidas apsirasojo.

Kunigas Pilypas pridengė ran
ka veidą ir negalima pasakyti; 
kad butų klausęs kaimiečio iš
pažintį be abejojimo. Retai 
kaimo parapijonai pas jį atei
davo su tokiais sunkiais nusi
dėjimais. Gaila jam buvo to nu
sidėjėlio prieš Dievo įstatymus, 
kuris dabar prieš jį stovėjo ant 
kelių ir dejavo. Bet greit susi
griebęs, kunigas atsiminė apie 
Dievo įstatymų neklaidingumą 
tokiuose atsitikimuose, atsimi
nė apie savo brolius Kristuj— 
kunigus iš misijos, su kuriais 
jis negalėjo nesutikti, ir patvir
tino jų nuosprendį.

Kaimietis karštai pabučiavo 
kunigui į ranką, tarsi norėda
mas tuo parodyti, kad suprato 
ir yra dėkingas už tokį rustų 
nuosprendį. Mėnesiui praėjus 
jis sugrįžo pranešti, kad uždė
tą epitimiją pilnai išpildė, ga
vęs nuodėmių atleidimą, padė
kojo Dievui ir klebonui už tai, 
kad nuo jo nuėmė tos sunkios 
nuodėmės naštą.

Kiti kasdienio gyvenimo įvy
kiai visai nustelbė tą atsitiki
mą su kaimiečiu. Vienok pėdsa
kas visgi pasiliko Pilypo širdyj. 
Kunigas pradėjo suprasti, jog 
jis gali daryti didelės itakos Į 
žmonių gyvenimą.

Bet juo labiau jis jautėsi 
esąs vietoj laike pildymo baž
nytinių apeigų, tuo labiau jį 
paskui traukė prie kitoniško 
gyvenimo, prie gyvenimo pa
prastų žmonių.

Po mišių ar atlikimo kitokių 
bažnytinių pareigų pa‘s kunigą 
gimdavo noras savo liuosą lai
ką praleisti kaip tinkamas. Jei
gu jis sąžiningai ir prideramai 
savo pareigas eina, tai kodėl 
laikas nuo laiko jis negali' ir 
pasilinksminti? Juk kitų profe
sijų žmonėms niekas nedrau
džia linksmintis.

Kunigas pradėjo lankytis pas 
žmones; iš pradžių dalyvauda
vo tik krikštynose, vedybose 
arba šiaip didelėse šeimyninėse 
iškilmėse. Paskui pradėjo eiti 
ten, kur tik jį kvietė. O kvietė 
jį gana dažnai, nes parapijoj 
buvo daug tokių žmonių, kurie 
laikė už didelę garbę,, jei juos 
kupigas aplankydavo. Priegtam 
kbnigas buvo jaunas, gražus vy
ras. Su juo buvo malonu laikas 
praleisti, nes jis mėgdavo pa-
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tarai ir gailestingos sesers per apeigas Walter Reed ligoninėj, Washingtone, 
Velykų rytą.

juokauti ir pasikalbėti, žodžiu, 
kompanijoj jis užmiršdavo savo 
kunigišką stoną.

Kartais, kai kunigas Pilypas 
nusivilkdavo kasdieninį padėvė
tą sutoną', kad prieš darant ko
kį nors vizitą užsivilkti nau
ją su šilkiniais sagučiais, į jo 
galvą pradėdavo skverbtis min
tis: jeigu jis jau jaučia dva
sišką pašaukimą, tai ar jis ne
privalo save stiprinti maldomis, 
vienatve,, dvasiškais apdūmoji
mais ir ddrbu? Sugalvojo jis 
net sąuatatinkamą darbą,— 
pradėjo šv. Petro bažnyčios is
toriją. Apt stalo padėjo daug 
balto popiėrio ir išsirašė reika
lingų knygų.

Bet kiekvieną kartą, kai to
kio ūpo pagautas, jis atsisaky
davo nuo pakvietimo ir pasilik
davo namie, jam pasidarydavo 
neįmanomai nuobodu. Vakarą 
praleisdavo besįkrimsdanTa's ir 
besigailėdamas, kad nepriėmė 
pakvietimo, o sekamą dieną ei
davo į bažnyčia, tarsi kokią 
bausmę atlikti. Visa tai pasi
baigė tuo,* kad jis paliovė krei
pės dėmėsi ,į savo; sąžinės grau
žimą. Kada tik j am. užsimanyda
vo eiti pas žmones, jis ir eida
vo. Dažnai eidavo ir be pakvie
timo, jeigu tik žinodavo, kad 
ten galima gauti pavalgyti, iš
sigerti, pajuokauti ir kortomis 
palošti. Viename ar kitame— 
pas dvaro užveizdą arba mo
kytoją— visuomet vakąrais 
tam atsirasdavo laiko. Svečiui 
visuomet būdavo pastatoma į- 
vairiausių gėrimų.

Iš pradžių kunigas Pilypas 
susilaikydavo nuo gėrimo— 
jautė galvos silpnumą.

—Ne,daugiau nebegaliu,— 
griežtai pareikšdavo jis ir ap
versdavo : stikliuką.

—Na,— ragindavo kaimynai. 
—Kas tai per kunigas, jeigu 
negeria! Dvasiškiai turi gerti. 
Mes juk žinome kokį vandenį 
bažnyčios tarnai įpila į nušau
ną vyną.

—O gal būti rūkysite papi
rosą? —siūlė kiti.

Ne, ir rūkyti nenorėjo.
—Palikite ramybėj, —įsimai

šydavo drąsesnieji 
siškas tėvelis pasirinko - trečią 
dalyką, geriausį pasaulyj. ,v

Jeigu pasikalbėjimas įvykda
vo-po krikštynų, tai moterys be, 
jokio susivaržymo žiūrėdavo 
jam į akis, lupas ir sakydavo:

—Jeigu kunigas viską taip 
sąžiningai daro, kaip jis šian
dien kad krikštijo mažiuką, tai 
tokiame atvėjyj jis yra šaunus 
vyras. '

—Šaunus, šaunus,— šaukė 
vyrai, nenugirdę pasikalbėjimo 
pradžios. —Už musų klebono 
sveikatą. Už tai jau jokiu budu 
negalima neišsigerti.

Galų gale Pilypas išsigerda- 
vo. Kuriam laikui praėjus jis 
jau gėrė ir rūkė nei kiek ne 
blogiau, kaip kiti, o gal ir ge
riau.
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Pradėjo ir siį moterimis žais
ti:* griebdavo ųž nuogų pečių 
ir nuduodu piktu balsu sakyda
vo: į \

—Eik geriau namo! 
renk! Nevesk į j.pagundą!

žaisluose jis; stengėsi
taip jau stropįis, kąip ir atli
kime bažnytinių pareigų.

Jeigu tokiose sueigose 
dažniau ir dažniau būdavo 
šiepiamos šventos apeigos,
jis prieš tai neprotestuodavo. 
Skaitė, kad šventas daiktas pa
silieka. šventu tik tam tikruose 
rėmuose, o už jų ribų yra svie
tiškas daiktas, iš kurio prie pro
gos galima ir pasijuokti. Ant 
galo, nejaugi [jo pamaldumas 
yra toks nepatvarus, 'kad kiek
vienas menkniekis. gali viską 
sugadinti? Ne, tegul taip nema
no'! ■
^Vienok tas pamaldumas iš 

tiesų nebuvo patyąrus, ir dau
gelis dalykų kdnigą viliojo.

Kada ’ Pilypas’ "Jūruga,! kiek 
atsipeikėjo nuo meiliško kvaitu
lio ir apsidairė, jis ypač ašt
riai pajuto savo* dvasiškų dra
bužių sunkumą. Jis jautėsi bai
siai suvaržytas. Galvojo, kad 
geriau butų dirbti juodą darbą,, 
jeigu tik kas jį paliuosuotų nuo 
kunigystės. Jis skaitė save ne
tinkamu nešioti dvasišką stoną. 
Taip pat ir meilė link Verutės 
jam pradėjo rodytis didele nuo
dėme, kurią negalima suderinti 
su kunigyste. 1
, Prislėgtas jau ir taip, kaip 

jam rodėsi, paskendęs nuodė
mėse, Pilypas pradėjo ieškoti 
nusiraminimo čarkutėj. Ir kaip 
visada kad pasitaiko, kuomet 
grįžti prie blogo, pradėjo ger
ti su įdukimu, tarsi į jį butų 
velnias* įlindęs. Greit atsitiko, 
kad atvažiavę žmonės į. iš kalno 
užsakytas krikštynas, rado kle
boną gulintį be sąmonės,— tiek 
jis buvo girtas! Antanas ir Ve
rutė su dideliu vargu jį prikėlė 
ir šiaip taip nuvedė į bažnyčią. 
Krikštynas faktinai atliko An
tanas,. kuris laikė kunigo ran
ką ir darė su ja tai, kas prie 
krikštynų reikalinga daryti. Ki
tą kartą atsitiko taip, kad rei
kėjo iš bažnyčios grabą išnešti, 
o kunigą teko dievai žino kur 
ieškoti.

Ir kas blogiausia: prisigėręs 
Pilypas kartais pasakydavo to
kių dalykų, kurie dvasiškiam 
jokiu budu nepritiko sakyti. 
Lai^e pasilinksminimo, kurį su
rengė ugniagesiai, pavyzdžiui, 
kai kurie girdėjo, kaip jis dai
navo, kad jeigu dabar Kristus 
atvyktų, tai jį žinama, nuvestų 
į policijos nuovadą. Kartą jis 
paniekino kitus kunigus, ir pa
reiškė: nuo ugnies, bado, karo 
ir tokių kvailių bei prigavikų, 
kokie randasi tąrp jų, išgelbėk 
mus Viešpatie. Ir buvo stebėti
na, kad jis taip galėjo kalbėti, 
nors pats buvo vienas blogiau
sių. Kartą net išdrįso melangin- 
gai atsiliepti apie vyskupus: gir-

di, kas jie tokie, visa jų Savybė 
yra tik ta, kad nešioja ypatin
gas kepures.

Ant galo, daėjo iki to, kad 
kartą .saulei tekant jį reikėjo 
vilkti iš svečių, kur jis naktį 
praleido girtuokliaudamas ir 
lošdamas kortomis, žmonės, ei
dami į darbą, matė, kaip Voro
se, verkdama, tempė svirduliuo
jantį kunigą. Kur gi jį, besar
matė, vedė kunigą? Tur būti, Į 
lovą, nors kaip tik buvo laikas 
eiti mišių laikyti.

Pagalios, atsirado ir tokių, ku
rie ėmė kurstyti parapijomis 
paduoti vyskupui skundą. Dau
gelis nenorėjo: jie, tiesa, apie 
kleboną daug kalbėjo, bet kai 
pamanydavo apie skundą, tai su- 
siminkštydaVo, sakydami: 
. —Kas čia tokio! Ir kunigas 
nuodėmingas žmogus. Gyvena, 
kaip ir mes.

Daugelis jautė, kad jie nei 
kiek nėra geresni, ir nors norė
jo turėti kitą,, kleboną, tačiau 
skųsti nedriso.

Kiti gi rūsčiai tvirtino, kad 
kunigas privalo būti visai kito
niškas, negu kiti,— geresnis ii 
stovėti aukščiau nekad jie. Ii 
galų gale, skundas tapo paduo
tas..

Vieną gražų vasaros sekma 
dieni, dar nieko nežinodamas 
apie paduotą skunda, stovėjo 
Pilypas sakykloj ir skaitė Evaiv 
geliją apie Jeruzolimo sugriovi
mą.' Pamokinimas, kurį su dide
liu sunkumu jis išvedė iš per
skaityto', buvo tokis, kad reikia 
gerbti bažnyčią. Negalima baž
nyčioj— nors menkutėj ir ne
turtingoj-— plepėti, nederamai 
elgtis, stumdytis ir juoktis.

—Jeigu,— šaukė jis,— prieš 
ministerį arba kokį kitą valdi
ninką jus stovite išsitempė, kaip 
styga, tat tuo labiau tai reikia 
daryti prieš Dievą.

—Prieš Dievą!— pakartojo 
jis, stengdamos savo balsui pri
duoti išdidumą ir skambumą.

Jo balsas nenutruko, skambė
jo išdidžiai. Pilypas net pats gė
rėjosi savo balsu. Bet atrodė, 
kad žodžiai niekain nedarė jo
kios įtakos.

Pirmiausia žmonės buvo nu
kamuoti rugiapiutės, o prieg
tam dar — nuvarginti šešta
dienio nakties girtavimu.

, Grasus choro giedojimas, 
vargonų nemalonus ’ skambėji
mas, smilkytuvės durnai, ausį 
veriantis mažų ' varpelių skam-, 
bėjimas, galingas kunigo bal
sas, saulės spinduliai, kurie 
veržėsi į bažnyčią, — visai tai 
vertė parapijomis snausti.

Vyrai, laikantys prieš save 
žvakes, kurių liepsnos virpėjo 
nuo kvėpavimo, su dideliu var
gu galėjo išlaikyti atmerktas 
akis. Kai kurios moterys klū
pojo nusilenkusios beveik iki 
pat žemes labai nužeminto j, 
bet nepaprastoj pozoj. Kiti tie
siog saldžiai miegojo atsisėdę 
ant žemės ir- atsilošę ; sienas.

Viena moteris pasodino savo 
dviejų metų sūnų ant altoriaus 
laiptų ir padavė jam rožančių. 
Vaikas tuo rožančių bandė ap
vynioti sau galvą ir kojites. 
Kita maža mergaitė pakėlė sa
vo drabužius iki kaklo ir pliauš
kino rankute sau per pilvuką.

Kunigas Pilypas matė visa 
tai iš pradžių iš sakyklos, o 
paskui nuo altoriaus, kai atsi
gręždavo į žmones.

Matė ir negalėjo tverti iš 
pykčio. Jam buvo koktu, kad 
žmonės jokio dėmesio nekreipia 
į apeigas.

— Kas tai per žmonės, lyg 
kokie mediniai! — galvojo jis, 
eidamas iš vįenos altoriaus pu
sės į kitą.?

O paskui, kišdamas savo pir
štus tarnaujančiam prie mišių 
berniukui, kad nuplautų, jis 
pradėjo sau išmetinėti.

— Kokis gi ir aš kunigas, 
jeigu nevaldau jų sielas. Ir ku
riems galams aš' Čia atsidūriau 
ne savo vietoj. .

Vienok laike Agnus Dei ge
rokai nusiramino. Mašinališkai 
užbaigė paskutines maldas. Liū
liuojamas kaimietiško chdro 
bliovimu, jis pasinėrė į tokį 
pat pamaldų snaudulį, kokia
me buvo prakaituojantys ir 
sunkiai apsirengę 
Kada atsigręžęs į 
pasakė “Ite missa 

. da po paskutinio 
žmonės ėmė skirstytis, Pilypo 
galvoj netikėtai kilo klausimas: 
ko jis galų gale nori ir. iš sa
vęs ir iš jų? Ar gi ne ji, ne 
ta žmonių minia, kuri pripil
do bažnyčias, . sukurė ir tas 
giesmes, ir tas pamaldas, ir 
tuos papročius ir, ant galo, pa
čią religiją? Ir ar gi ne ta pat 
minia visa tai traukia toliau? 
Ir ar jis ne tam tik tėra rei
kalingas, kad žmonės galėtų 
pasinerti mieguistame kvaitu
ly j ir tuo budu melstis prie 
Dievo ?

Jau jam nebesinorėjo vado
vauti parapijoj, valdyti žmones 
ir rodyti jiems kelią.

Grįždamas iš bažnyčios, mi
nutei jis stistojo prie kapinių 
tvoros dr su gailesčiu žiurėjo, 
kaip žmonės būreliais po du 
ir po tris ėjo į savo namus. 
Niekas Saugiau juo nesidomė
jo, niekam daugiau jis nebuvo 
reikalihgas. Pasiliko jis vienas 
su savo abejonėmis. Pradėjo 

•Pilypas ilgėtis kokios tai pa
ramos. Rodėsi jam, kad ta pa
rama randasi kur nors čia ar
ti, jautė, kad ji praslinko pro 
jo pirštus ar širdį ir staiga 
pranyko, kaip pranyksta nepri
jaukinta maža žebenkštė.

Pirm negu spėjo jis papie
tauti iš Pamentų atvažiavo ve
žti jį prie mirštančios moters.

Grįždamas paskui, apie 4 va*- 
landą, kunigas snaudė, kadan
gi buvo labai šilta. Arkliai vos

vilko kojas. Iš snaudulio ku
nigą išvedė vežiko balsas.

— Tprr... Pasitrauk iš ke
lio!

Viduryj kelio Pilypas pama
tė dpyplušusią moterį. Ji irgi 
ką tai šaukė. Arkliai sustojo.

— Kas atsitiko? Kas tai?— 
paklausė nustebintas kunigas.

— Tai Fleska, toji, kuri prieš 
metus laiko pabludo. Kai ji at
sistoja kam ant kelio, tai ne
duoda pravažiuoti.

Moteris ėmė grūmoti kumš
timis.

— Neduoda pravažiuoti, — 
sušuko ji piktai. —žiūrėkite! 
Tu pats subludai.

Paskui priėjo prie kunigo ir 
pradėjo jam rodyti nepaprastai 
sudraskytą sijoną.

— Štai pažiūrėk
kreipėsi ji į Pilypą. — Šunes 
Gaulikuose 
žius; negaliu dabar net namie 
pasirodyti.

Arkliai pasijudino. Kunigas 
atsigręžė, norėjo surasti smul-. 
kių pinigų, bet pamatė, kad pa- 
kvaišėlė rodo jam liežuvį ir su
simaišė. O priegtam jis jau 
buvo tolokai nuvažiavęs.

Persirengdamas paskui Pily
pas paklausė Antano:

— Kas tai per Floska vaik
što po Pamentus ? Iš kur ta 
pamišėlė?

Antanas atsuko į kunigą sa
vo geltoną galvą su ilgu plok
ščiu snlikiu, kuriame, rodėsi, 
dar butų pakakę vietos kitam 
veidui.

— Tai tiesa, kad ji neseniai 
pakvaišo, — atsargiai tarė jis, 
— bet visą laiką ji nebuvo per 
daug protinga. Buvo labai kei
sta, ir su vyru blogai sugyve
no. O galų gale pakvaišo po 
to, kai tas pat Flosas ją taip 
primušė, jog ji valandą su vir
šum išgulėjo be sąmonės. Ma
tomai, jai ką tai galvoj atmu-

sudraskė drabu-

Jo veidas

jau seniai 
bobą my-

I
c /

• •>.

kaimiečiai, 
žmones jis 
ėst” ir ka- 

giedojimo

Net

Kunigas prisiminė, kad vie
nuose namuose jis apie tą įvy
kį ką tai girdėjo, 
užsidegė.

— Todėl, kad jis 
buvo paliovęs savo
lėti, — tęsė tuo tarpu Anta
nas, nuimdamas nuo kunigo 
rubus ir žiūrėdamas j jį savo 
pageltusiomis akimis, 
suėjo gyventi su kita mergina,
su Pelase, ir gyveno su ja, ga
lima sakyti, gerai. Vaikų susi
laukė. Gyveno sau kartu.

Antano pasakojimas tuoj pa
sirodė nelaimę lemiančiu ir la
bai pažįstamu. Momentališkai, 
su nepaprastu aiškumu, prisi
minė jam žiemos diena ir kai
mietis, kurio šešėlis bėginėjo 
aukštomis bažnyčios sienomis.

Pilypas pajuto, kaip jį nu
krėtė šiurpis. Kojos staiga pa
sidarė silpnos. Ir lyg prislėg
tas prie sienos, stengdamasi iš
sisukti jis dirbtinai nusijuokęs 
tarė: • ( ’• <

— Lyg kažką prisimenu. Jis, 
rodosi, buvo atėjęs pas mane 
išpažinties atlikti.

— Tai tas pat, —< pasisku
bino pridurti Antanas. — Dė- 
liai to Flosus ištiko Dievo bau
smė. Ėjo jie ir prie misionie
rių ir vis nenorėjo priimti die
višką nuosprendį. Ir tik kai 
jus jam įsakėte, tąsyk paklau
sė. Bet matomai — dovanoki
te man, klebone jus mažą 
jam epitimiją paskyrėte, nes jį 
dar gyvą Dievo bausmė ištiko. 
Ir nors jis sugrįžo^ prie savo 
tikrosios žmonos, o visgi da
bar jis neturi nei žmonos, nei 
tos bobos.

kas atsitiko su Pauli- 
paklausė . labai garsiai 
su bereikalingu išdi-

— O 
sa? — 
Pilypas, 
įumū.

— Su Pėlase, — pataisė jį 
Aptanas. — Nors ta Pelasė ir 
buvo, atleiskite, klebone, apsu
kri, bet ji merga gera ir die- 

(Tąsa ant 2-ro pusi.)'

'-•j
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Kunigas Pilypas
Pirmenysis kunigas, kurta 

mirė prieš Pilypo atvažiavimą, 
prieš pabaigą tiek suseno ir su- 
karšo, kad bažnyčios sargas be
veik už jį pamaldas atlikdavo 
ir duodavo šliubą. Kaip gi ki
taip tai galima pavadinti; jei
gu visi matė, kaip paskutinius 
ši i u Ims duodant senas kunigas 

’ tik stenėjo ant lazdos pasirė
męs, kuomet Antanas, pagal 
priimtą tvarką, jaunavežiams 
ant rankų uždėjo išsiuvinėtą 
kunigo ornatą!

Tik vieną dalyką senas kle
bonas sugebėjo tinkamai atlik
ti,— plėšti nuo parapijonų dvi 
skaras už visokį patarnavimą. 
Tiesa, visi žinojo, kad plėšia jo 
gaspadinė, kuri tuo budu sten
gėsi šį tą atidėti juodai dienai. 
Prieš kunigo mirtį daėjo iki 
to, kad ji pati vesdavo derybas 
dėl krikštynų, šliubų- ir laidoji
mo, priegtam plėšdavo žmones 
be mielaširdystės ir gėdos. Bet 
ar kunigas, ar jo gaspadinė bu
vo gobšavimo priežastimi,— ga
lų gale tai buvo nesvarbu, ir 
parapijonai rugojo ant kunigo. 
Kada atvyko jaunas kunigas ir 
kartu su juo žila ir geraširdė 
teta, ir kada, be to kunigui už 
patarnavimą pradėjo mokėti 
kaip ir senais laikais, kiek kas 
gali, tai visi apsidžiaugė. An
tanas jau nebeturėjo tos reikš
mės, kaip prie senojo kunigo; 
liet norėdamas įtikti naujam 
klebonui, jis prie kiekvienos 
progos pasakojo Pilypui viską, 
ką apie jį pasakojo gero.

Tačiau ir pats kunigas matė 
pakankamai pavyzdžių, kurie 
aiškiai liudijo apie jo reikšmę 
parapijoj. Dažnai vakarais, ka- 
ka neturėdavo kitokio užsiėmi
mo, jis pradėdavo - skaičiuoti 
saVo nuopelnus,— mėgo -jais 
gėrėtis.

Kartą, pavyzdžiui, žiemos me
tu atėjo pas jį iš Pamento ne
turtingas žmogus, kaimo dar
bininkas, ir kaipo didelės ma
lonės paprašė per Antaną, kad 
jam butų leista išpažintį at
likti.

Iš pradžių Pilypas nenorėjo 
eiti. Lauke snigo, putė šiurpus 
vėjas, ir bendrai tai nebuvo iš
pažinties laikas.

Bet, ant galo, jis sutiko pa
daryti tą malonę, ir vėliau dė- 
liąi to nesigailėjo. Reikalas bu
vo rimtas.

Mažai apšviestoj bažnyčioj 
kaimiečio šešėlis šiūravo. Jis 
virsdavo dvilypis ir labai dide
lis. Kaimietis taip tvirtai sug
riebė Pilypo kojas, kad beveik 
nepakėlė jį, nors kunigas buvo 
tikras milžinas. Padaręs tai, jis 
pradėjo prašyti kunigo atleidi
mo už savo drąsą. O puskui, 
prie konfesionalo, kuris nuo se
numo siūbavo ir girgždėjo, pa- 
gimdydamas aidą tuščioj bažny
čioj, jis papasakojo savo reika-

Turėjo jis žmoną. Gyveno su 
ja blogai, taip blogai, kad ga
lų gale pametė ją, pripuolamai 
susipažinęs su viena mergina. 
Tada tik jis patyręs, kad že
mėj yra tokia laimė, apie ku
rią. pirma jis nei sapne nesap
nuodavo. Gyveno jis su ja nors 
ir be bažnyčios palaiminimo, 
bet pavyzdingai. Susilaukė ir 
vaikų. Vienok gyvenimas yra 
gyvenimas, o nuodėmė pasilie
ka nuodėme. Seniai jau juodu 
norėję kaip nors ‘apsivalyti nuo 
tos nuodėmės; daug galvoję, 
kaip pirmąsias vedybas pada
ryti neįvykusiomis, kaip tai kito 
luomo žmonės daro miestuose. 
Ir kada tuo laiku į parapiją, 
—kaip klebonui žinoma,— at
vyko misionieriai, abu nuėjo 
atlikti išpažintį ir prašyti pa
galbos tame reikale:, gal kon
sistorijose ir pas aukštus vys

kupus galima kas nors pada 
ryti. Vienok tėvai misionieriai 
ant jų užsirūstino, nuodėmių 
atleidimo nedavė, uždėjo sun
kią epitimiją, paliepė su Pelase 
išsiskirti ir grįžti prie pirmo
sios žmonos. Maža to, prigrasi
no, kad Dievas visą kaimą nu
baus 114 tą baisią nuodėmę. Jie 
vis dar vilkino, nes išsiskirti 
buvo tas pats, ką peilį į širdį 
smeigti.

r —Bet nuo to laiko,— prisL, 
pažino kaimietis iš Pamento,— 
tiesiog mums nėra gyvenimo 
šiame pasaulyj.

—Ir nuo žmonių turime daug 
pakelti,—- prisipažino jis to
liau, —Kol nebuvo išneštas 
nuosprendis, tai dar buvo ga
lima kentėti, 0 kai tapo Dievo 
tarno nuosprendis paskeltas, tai 
'tuoj visi pradėjo reikalauti, 
kad mes ką nors su savim pa
darytumėme. Ant galo, sakau 
aš,* eisiu pas kleboną ir ką jis 
pasakys, tai bus šventa. Ir jei
gu jis palieps daryti tą pat, ką 
liepė tėvai misionieriai, tai mes 
priimsime ir tą nuosprendį. O 
dabar aš gailiuosi už savo nuo
dėmes, gailiuosi, kad iš pat 
pradžių nepadariau taip, kaip 
buvo liepta.

Nuodėmingas kaimietis visa 
tai šnibždėjo kunigui į pat au
sį ir savo kvėpavimu šildė jo 
veidą. Nuo to kvėpavimo net 
yeidas apsirasojo.

Kunigas Pilypas pridengė ran
ka veidą ir negalima pasakyti 
kad butų klausęs kaimiečio iš
pažintį be abejojimo. Retai 
kaimo parapijonai pas jį atei
davo su tokiais sunkiais nusi
dėjimais. Gaila jam buvo to nu
sidėjėlio prieš Dievo įstatymus, 
kuris dabar prieš jį stovėjo ant 
kelių ir dejavo. Bet greit susi
griebęs, kunigas atsiminė apie 
Dievo įstatymų neklaidingumą 
tokiuose atsitikimuose, atsimi
nė apie saVo brolius Kristuj— 
kunigus iš misijos, su kuriais 
jis negalėjo nesutikti, ir patvir
tino jų nuosprendį.

Kaimietis karštai pabučiavo 
kunigui į ranką, tarsi norėda
mas tuo parodyti, kad suprato 
ir yra dėkingas už tokį rustų 
nuosprendį. Mėnesiui praėjus 
jis sugrįžo pranešti, kad uždė
tą epitimiją pilnai išpildė, ga
vęs nuodėmių atleidimą, padė
kojo Dievui ir klebonui už tai, 
kad nuo jo nuėmė tos sunkios 
nuodėmės naštą.

Kiti kasdienio gyvenimo įvy
kiai visai nustelbė tą atsitiki
mą su kaimiečiu. Vienok pėdsa
kas visgi pasiliko Pilypo širdyj. 
Kunigis pradėjo suprasti, jog 
jis gali daryti didelės įtakos į 
žmonių gyvenimą.

Bet juo labiau jis jautėsi 
esąs vietoj laike pildymo baž
nytinių apeigų, tuo labiau jį 
paskui traukė prie kitoniško 
gyvenimo, prie gyvenimo pa
prastų žmonių.

Po mišių ar atlikimo kitokių 
bažnytinių pareigų pas kunigą 
gimdavo noras savo liuosą lai
ką praleisti kaip tinkamas. Jei
gu jis sąžiningai ir prideramai 
savo pareigas eina, tai kodėl 
laikas nuo laiko jis negali * ir 
pasilinksminti? Juk kitų profe
sijų žmonėms niekas nedrau
džia linksmintis. /

Kunigas pradėjo lankytis pas 
žmones; iš pradžių dalyvauda
vo tik krikštynose, vedybose 
arba šiaip didelėse šeimyninėse 
iškilmėse. Paskui pradėjo eiti 
ten, kur tik jį kvietė. O kvietė 
jį gana dažnai, nes parapijoj 
buvo daug tokių žmonių, kurie 
laikė už didelę garbę,, jei juos 
kunigas aplankydavo. Priegtam 
kunigas buvo jaunas, gražus vy
ras. Su juo buvo malonu laikas 
praleisti, nes jis mėgdavo pa-

juokauti ir pasikalbėti, žodžiu, 
kompanijoj jis užmiršdavo savo 
kunigišką stoną.

Kartais, kai kunigas Pilypas 
nusivilkdavo kasdieninį padėvė
tą sutoną, kad prieš darant ko
kį nors vizitą užsivilkti nau
ją su šilkiniais sagūčiais, į jo 
galvą pradėdavo skverbtis min
tis: jeigu jis jau jaučia dva
sišką pašaukimą, tai ar jis ne
privalo save stiprinti maldomis, 
vienatve,. dvasiškais apdumojb 
mais ir darbu? Sugalvojo jis 
net sau atatinkamą darbą,— 
pradėjo šv. Petro bažnyčios is
toriją. Ant stalo padėjo daug 
balto popiėrio ir išsirašė reika
lingų knygų.

Bet kiekvieną kartą, kai to
kio ūpo pagautas, jis atsisaky
davo nuo pakvietimo ir pasilik
davo namie, jam pasidarydavo 
neįmanomai nuobodu. Vakarą 
praleisdavo besįkrimsdam'a’s ir 
besigailėdamas, kad nepriėmė 
pakvietimo, o sekamą dieną ei
davo į bažnyčia, tarsi kokią 
bausmę atlikti. Visa tai pasi
baigė tuo/ kad jis paliovė krei
pės dėmėsi ,į savo pažinės grau
žimą. Kada tik jam, užsimanyda
vo eiti pas žmones, jis ir eida
vo. Dažnai eidavo ir be pakvie
timo, jeigu tik žinodavo, kad 
ten galima gauti pavalgyti, iš
sigerti, pajuokauti ir kortomis 
palošti. Viename ar kitame— 
pas dvaro užveizdą arba mo
kytoją— visuomet vakarais 
tam atsirasdavo laiko. Svečiui 
visuomet būdavo pastatoma į- 
vairiausių gėrimų.

Iš pradžių kunigas Pilypas 
susilaikydavo nuo gėrimo— 
jautė galvos silpnumą.

—Ne, '.daugiau nebegaliu,— 
griežtai pareikšdavo jis ir ap
versdavo stikliuką.

—Na,— ragindavo kaimynai. 
—Kas tai per kunigas, jeigu 
negeria! Dvasiškiai turi gerti. 
Mes juk žinome kokį vandenį 
bažnyčios tarnai įpila į mišau- 
ną vyną.

—O gal būti rūkysite papi
rosą? —siūlė kiti.

Ne, ir rūkyti nenorėjo.
—Palikite ramybėj, —įsimai

šydavo drąsesnieji. —Musų dva
siškas tėvelis pasirinko trečią 
dalyką, geriausį pasaulyj. ,v

Jeigu pasikalbėjimas įvykda
vo po krikštynų, tai moterys be 
jokio susivaržymo žiūrėdavo 
jam j akis, lupas ir sakydavo:

—Jeigu kunigas viską taip 
sąžiningai daro, kaip jis šian
dien kad krikštijo mažiuką, tai 
tokiame atvėjyj jis yra šaunus 
vyras. '

—Šaunus, šaunus,— šaukė 
vyrai, nenugirdę pasikalbėjimo 
pradžios. —Už musų klebono 
sveikatą. Už tai jau jokiu budu 
negalima neišsigerti.

Galų gale Pilypas išsigerda 
vo. Kuriam laikui praėjus jis 
jau gėrė ir rūkė nei kiek ne 
blogiau, kaip kiti, o gal ir ge
riau.
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“Baltas kryžius”. — Raudonojo Kryžiaus dak tarai ir gailestingos sesers per apeigas- Walter Reed ligoninėj, Washingtone, 
Velykų rytą.

vilko kojas. Iš snaudulio ku
nigą išvedė vežiko balsas.

— Tprr... Pasitrauk iš ke
lio!

Viduryj kelio Pilypas pama
tė apyplušusią moterį. Ji irgi 
ką tai šaukė. Arkliai sustojo.

— Kas atsitiko? Kas tai?— 
paklausė nustebintas kunigas.

— Tai Fleska, toji, kuri prieš 
metus laiko pabludo. Kai ji at
sistoja kam ant kelio, tai ne
duoda pravažiuoti.

Moteris ėmė grūmoti kumš
timis.

— Neduoda pravažiuoti, — 
sušuko ji piktai. — žiūrėkite! 
Tu pats subludai.

Paskui priėjo prie kunigo ir 
pradėjo jam rodyti nepaprastai 
sudraskytą sijoną. ;

— Štai pažiūrėk, klebone, 
kreipėsi ji į Pilypą. — šunes 
Gaulikuose sudraskė drabu
žius; negaliu dabar net namie 
pasirodyti.

Arkliai pasijudino. Kunigas 
atsigręžė, norėjo surasti smul-

Pradėjo ir si| moterimis žais
ti:' griebdavo ųž nuogų pečių 
ir nuduotu piktu balsu sakyda
vo: j \

—Eik geriau namo! Apsi
renk! Nevesk j,pagundą!

žaisluose jis stengėsi būti 
taip jau stropus, kąip ir atli
kime bažnytinių pareigų.

Jeigu tokiose sueigose vis 
dažniau ir dažniau būdavo pa
šiepiamos šventos apeigos, tai 
jis prieš tai neprotestuodavo. 
Skaitė, kad šventas daiktas pa
silieka šventu tik tam 'tikruose 
rėmuose, o už jų ribų yra svie
tiškas daiktas, iš kurio prie pro
gos galima ir pasijuokti. Ant 
galo, nejaugi Jo pamaldumas 
yra toks hepatyarus/kad kiek
vienas menkniekis gali viską 
sugadinti? Ne, tegul taip, nema
no'!

Vienok tas pamaldumas iš 
tiesų nebuvo patvarus, ir dau
gelis dalykų kvįnigą vilioję.

Kada ' Pilypas’ Jūtuga' kiek 
atsipeikėjo nuo meiliško kvaitu
lio ir apsidairė, jis ypač ašt
riai pajuto savo; dvasiškų . dra
bužių sunkumą. Jis jautėsi bai
siai suvaržytas, Galvojo, kad 
geriau butų dirbti juodą darbą,, 
jeigu tik kas jį paliuosuotų nuo 
kunigystės. Jis skaitė save ne
tinkamu nešioti dvasišką stoną. 
Taip pat ir meilė link Verutės 
jam pradėjo rodytis didele nuo
dėme, kurią negalima suderinti 
su kunigyste. *
, Prislėgtas jau ir taip, kaip 

jam rodėsi, paskendęs nuodė
mėse, Pilypas pradėjo ieškoti 
nusiraminimo čarkutėj. Ir kaip 
visada kad pasitaiko, kuomet 
grįžti prie blogo, pradėjo ger
ti su įaukimu, tarsi į jį butų 
velnias’ įlindęs. Greit atsitiko, 
kad atvažiavę žmones į. iš kalno 
užsakytas krikštynas, rado kle
boną gulintį bė sąmonės,— tiek 
jis buvo girtas! Antanas ir Ve
rutė su dideliu vargu jį prikėlė 
ir šiaip taip nuvedė į bažnyčią. 
Krikštynas faktinai atliko An
tanas,. kuris laikė kunigo ran
ką jr darė su ja tai, kas prie 
krikštynų reikalinga daryti. Ki
tą kartą atsitiko taip, kad rei
kėjo iš bažnyčios grabą išnešti, 
o kunigą teko dievai žino kur 
ieškoti.

Ir kas blogiausia: prisigėręs 
Pilypas kartais pasakydavo to
kių dalykų, kurie dvasiškiam 
jokiu budu nepritiko sakyti. 
Laiįie pasilinksminimo, kurį su
rengė ugniagesiai, pavyzdžiui, 
kai kurie girdėjo, kaip jis dai
navo, kad jeigu dabar Kristus 
atvyktų,’tai jį žinama, nuvestų 
į policijos nuovadą. Kartą jis 
paniekino kitus kunigus, ir pa
reiškė: nuo ugnies, bado, karo 
ir tokių kvailių bei prigavikų, 
kokie randasi tarp jų, išgelbėk 
mus Viešpatie. Ir buvo stebėti
na, kad jis taip galėjo kalbėti, 
nors pats buvo vienas blogiau
sių. Kartą net išdrįso melangin. 
gai atsiliepti apie vyskupus: gir

kių pinigų, bet pamatė, kad pa- 
kvaišėlė rodo jam liežuvį ir su
simaišė. O priegtam jis jau 
buvo tolokai nuvažiavęs.

Persirengdamas paskui Pily
pas paklausė Antano:

— Kas tai per Floska vaik
što po Pamentus? Iš kur ta 
pamišėlė ?

Antanas atsuko į kunigą sa
vo geltoną galvą su ilgu plok
ščiu snukiu, kuriame, rodėsi, 
dar butų pakakę vietos kitam 
veidui.

— Tai tiesa, kad ji neseniai 
pakvaišo, — atsargiai tarė jis, 
— bet visą laiką ji nebuvo per 
daug protinga. Buvo labai kei
sta, ir su vyru blogai sugyve
no. O galų gale pakvaišo po 
to, kai tas pat Flosas ją taip 
primušė, jog ji valandą su vir
šum išgulėjo be sąmonės. Ma
tomai, jai ką tai galvoj atmu-

.....Kunigas prisiminė, kad vie
nuose namuose jis apie tą įvy
kį ką tai girdėjo. Jo veidas 
užsidegė.

— Todėl, kad jis jau seniai 
buvo paliovęs savo bobą my
lėti, tęsė tuo tarpu Anta
nas, nuimdamas nuo kunigo 
rubus ir žiūrėdamas j jį savo 
pageltusiomis akimis. — Net 
suėjo gyventi su kita mergina, 
su Pelase, ir gyveno su ja, ga
lima sakyti, gerai. Vaikų susi
laukė. Gyveno sau kartu.

Antano pasakojimas tuoj pa
sirodė nelaimę lemiančiu ir la
bai pažįstamu. Momentališkai, 
su nepaprastu aiškumu, prisi
minė jam žiemos diena ir kai
mietis, kurio Šešėlis bėginėjo 
aukštomis bažnyčios sienomis, 

Pilypas pajuto, kaip jį nu
krėtė šiurpis. Kojos staiga pa
sidarė silpnos. Ir lyg prislėg
tas prie sienos, stengdamasi iš
sisukti jis dirbtinai nusijuokęs 
tarė: I i '• ta

— Lyg kažką prisimenu. Jis, 
rodosi, buvo atėjęs pas mane 
išpažinties atlikti.

— Tai tas pat, —1 pasisku
bino pridurti Antanas. — Dė- 
liai to Flosūs ištiko Dievo bau
smė. Ėjo jie ir prie misionie
rių ir vis nenorėjo priimti die
višką nuosprendį. Ir tik kai 
jus jam įsakėte, tąsyk paklau
sė. Bet matomai — dovanoki
te man, klebone jus mažą 
jam epitimiją paskyrėte, nes jį 
dar gyvą Dievo bausmė ištiko. 
Ir nors jis sugrįžo^ prie savo 
tikrosios žmonos, o visgi da
bar jis neturi nei žmonos, nei 
tos bobos.

— O kas atsitiko su Pauli- 
sa? — paklausė labai garsiai 
Pilypas, su bereikalingu išdi
dumu.

— Su Pėlase, — pataisė jj 
Antanas. — Nors ta Pelasė ir 
buvo, atleiskite, klebone, apsu
kri, bet ji merga gera ir die- 

(Tąsa ant 2-ro pusi.)'

di, kas jie tokie, visa jų Savybė 
yra tik ta, kad nešioja ypatin
gas kepures,

Ant galo, daėjo iki to, kad 
kartą .saulei tekant jį reikėjo 
vilkti iš svečių, kur jis naktį 
praleido girtuokliaudamas ir 
lošdamas kortomis, žmonės, ei
dami į darbą, matė, kaip Vero- 
sė, verkdama, tempė svirduliuo
jantį kunigą. Kur gi jį, besar
matė, vedė kunigą? Tur būti, į 
lovą, nors kaip tik buvo laikas 
eiti mišių laikyti.

Pagalios, atsirado ir tokių, ku
rie ėmė kurstyti parapijomis 
paduoti vyskupui skundą. Dau
gelis nenorėjo: jie, tiesa, apie 
kleboną daug kalbėjo, bet kai 
pamanydavo apie skundą, tai su- 
siminkštydaVo, sakydami:

—Kas čia tokio! Ir kunigas 
nuodėmingas žmogus. Gyvena, 
kaip ir mes.

Daugelis jautė, kad jie nei 
kiek n£ra geresni, ir nors norė
jo tupėti. įritą., kleboną, tačiau 
skųsti nedrįso.

Kiti gi rūsčiai tvirtino, kad 
kunigas privalo būti visai kito
niškas, negu kiti,— geresnis ii 
stovėti aukščiau nekad jie. Ii 
galų gale, skundas tapo paduo
tas..

Vieną gražų vasaros sekma, 
dieni, dar nieko nežihodamas 
apie paduotą skunda, stovėjo 
Pilypas sakykloj ir skaitė Evan
geliją apie Jeruzolimo sugriovi
mą: Pamokinimas, kurį su dide
liu sunkumu jis išvedė iš per
skaityto', buvo tokis, kad reikia 
gerbti bažnyčią. Negalima baž
nyčioj— nors menkutėj ir ne
turtingoj— plepėti, nederamai 
elgtis, stumdytis ir juoktis.

—-Jeigu,— šaukė jis,— prieš 
ministerį arba kokį kitą valdi
ninką jus stovite išsitempė, kaip 
styga, tat tuo labiau tai reikia 
daryti prieš Dievą.

—Prieš Dievą!— pakartojo 
jis, stengdamos savo balsui pri
duoti išdidumą ir skambumą.

Jo balsas nenutruko, skambė
jo išdidžiai. Pilypas net pats gė
rėjosi savo balsu. Bet atrodė, 
kad žodžiai niekafn nedarė jo
kios įtakos.

Pirmiausia žmonės buvo nu
kamuoti rugiapiutės, o prieg
tam dar — nuvarginti šešta
dienio nakties girtavimu.

i Grasus choro giedojimas, 
vargonų nemalonus skambėji
mas, smilkytuvės durnai, ausį 
veriantis mažų ' varpelių skam
bėjimas, galingas kunigo bal
sas, saulės spinduliai, kurie 
veržėsi j bažnyčią, — visai tai 
vertė parapijomis snausti.

Vyrai, laikantys prieš save 
žvakes, kurių liepsnos virpėjo 
nuo kvėpavimo, su dideliu var
gu galėjo išlaikyti atmerktas 
akis. Kai kurios moterys klū
pojo nusilenkusios beveik iki 
pat žemės labai nužeminto j, 
bet nepaprastoj pozoj. Kiti tie
siog saldžiai miegojo atsisėdę 
ant žemės ir atsilošę f sienas.

Viena moteris pasodino savo 
dviejų metų sūnų ant altoriaus 
laiptų ir padavė jam rožančių. 
Vaikas tuo rožančių bandė ap
vynioti sau galvą ir kojites. 
Kita maža mergaitė pakėlė sa
vo drabužiu iki kaklo ir pliauš
kino rankute sau per pilvuką.

Kunigas Pilypas matė visa 
tai iš pradžių iš sakyklos, o 
paskui nuo altoriaus, kai atsi
gręždavo į žmones.

Matė ir negalėjo tverti iš 
pykčio. Jam buvo koktu, kad 
žmonės jokio dėmesio nekreipia 
į apeigas.

— Kas tai per žmonės, lyg 
kokie mediniai! — galvojo jis, 
eidamas iš vįenos altoriaus pu
sės į kitą.?

O paskui, kišdamas savo pir
štus tarnaujančiam prie mišių 
berniukui, kad nuplautų, jis 
pradėjo sau išmetinėti.

— Kokis gi ir aš kunigas, 
jeigu nevaldau jų sielas. Ir ku
riems galams aš Čia atsidūriau 
ne savo vietoj.

Vienok laike Agnus Dei ge
rokai nusiramino. Mašinališkai 
užbaigė paskutines maldas. Liū
liuojamas kaimietiško chdro 
bliovimu, jis pasinėrė į tokį 
pat pamaldų snaudulį, kokia
me buvo prakaituojantys ir 
sunkiai apsirengę kaimiečiai. 
Kada atsigręžęs į žmones jis 
pasakė “Ite missa ėst” ir ka
da po paskutinio giedojimo 
žmonės ėmė skirstytis, Pilypo 
galvoj netikėtai kilo klausimas: 
ko jis galų gale nori ir iš sa
vęs ir iš jų? Ar gi ne ji, ne 
ta žmonių minia, kuri pripil
do bažnyčias, . sukūrė ir tas 
giesmes, ir tas pamaldas, ir 
tuos papročius ir, ant galo, pa
čią religiją? Ir ar gi ne ta pat 
minia visa tai traukia toliau? 
Ir ar jis ne tam tik tėra rei
kalingas, kad žmonės galėtų 
pasinerti mieguistame kvaitu
ly j ir tuo budu melstis prie 
Dievo ?

Jau jam nebesinorėjo vado
vauti parapijoj, valdyti žmones 
ir rodyti jiems kelią.

Grįždamas iš bažnyčios, mi
nutei jis sustojo prie kapinių 
tvoros ir su gailesčiu žiurėjo, 
kaip žmonės būreliais po du 
ir po tris ėjo į savo namus. 
Niekas daugiau juo nesidomė
jo, niekam daugiau jis nebuvo 
reikalihgas. Pasiliko jis vienas 
su savo abejonėmis. Pradėjo 
Pilypas ilgėtis kokios tai pa- 
ramos. Rodėsi jam, kad ta pa
rama randasi kur nors čia ar
ti, jautė, kad ji praslinko pro 
jo pirštus af širdį ir staiga 
pranyko, kaip pranyksta nepri
jaukinta maža žebenkštė.

Pirm negu spėjo jis papie
tauti iš Pamentų atvažiavd ve
žti jį prie mirštančios moters.

Grįždamas paskui, apie 4 va*- 
landą, kunigas snaudė, kadan
gi buvo labai šilta. Arkliai vos



kunigas pily-
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įvobaiminga. Ji pati prikalbino 
Flosą eiti išpažinties. “Eik, — 
pako, —• Dievas yra mielašir- 
dingas. Gal mus ir pasigailės. 
Gal musų laimei ir duos leidi
mą“. Tokia kvailutė. Tašyk jis, 
kaip žinia, ir nuėjo pas tėvus 
misionierius. O kai sugrįžo iš 
įjų, tai tik daužė kaktą į sie
ną, norėjo ir jai ir pats sau 
galą padaryti. Bet ji ir tada 
nenustojo vilties ir šiaip taip 
jį nuramino. Tie, kurie juos 
pažįsta, pasakoja,' kaip ji per
kalbinėjo Flosą'. “Nedaryk to. 
Pasielgkimc taip, kaip misio
nieriai sako“. Manė, kad jei 
jie padarys visa tai, kas jiems 
liepiama, tai gal Dievas pasi
gailės. “Gal,' — sakydavo, — 
tavo Fleska dar numirs“. Pas
kui, kai Flosas sugrįžo prie 
žmonos, ji vaikus atidavė žmo
nėms auginti, o pati nuvyko į 
Gaulicus dirbti padienį darbą. 
O kai jos vaikai pas tuos žmo
nes pasimirė, tai ji, sakoma, 
ant savęs drabužius sudraskė. 
Ir kai ėmė imti darbininkus į 
Franciją, tai ji ir užsirašė. Jau 
bus apie, trys mėnesiai, kaip iš
važiavo. Taip visi jie niekais 
ir nuėjo.

— Gerai 
važiavo, —

iš-
ne-

Gerai

ir padarė, kad 
tarė* Pilypas ir 
Antaną išėjo.

padarė, — pakar
tojo jis, prieidamas prie savo 
durų. ; ■

Lauke vis dar buvo labai šil
ta. Važiuojant jam kelis kar
tus buvo pasidarę trošku. Nu
džiugo, kad, ant galo, turės 
progos pasiilsėti.

Pažiurėjo į savo keturis kam
barius, kuriuos Verutė labai 
švariai užlaikė. Kambariai bu
vo pripildyti žolių ir vaško kva
po.

— Verute, — pašaukė jis. 
Tyloj pasigirdo silpnas aidas. 
Prisiminė, kad ji po pietų ruo
šėsi uogauti.

Atsisėdo į šiaudinį krėslą ir 
nuleido galvą. Sunku buvo iš
silaikyti nuo miego. Ir mato
mai užsnūdo, nes jam prisi
statė gerui pažįstamas kamba
riukas tėvų namuose. Viskas 
jame buvo sutvarkyta taip, 
kaip tais laikais — lova, sta
las, krėslai, tik sienose nebuvo 
langų.

— Bet kode! sienose užmū
ryti langai? — klausė jis tė
vų.

— Kodėl užmūryti langai?
— jis beveik verkdamas kar
tojo. Tėvai lyg kažką norėjo 
atsakyti, vienok nepratarė nei 
žodžio. Ir bendrai jie tarsi bu
vo čia, bet kambarys tuščias.

Pilypas išbudo. Jį slėgė ne
įmanomas liūdnumas. Jis gar
siai pratarė:

— Nežinau, kas man dary
ti.

— Aš nežinau, — pakarto
jo jis, — kas man daryti.

Paskui vedžiodamas pirštu 
po rašomąjį stalą, pakartojo 
dar kartą:
. — Vaikus nuvariau į kapus.

Dar pratarė žodį — velnias,
— ir staiga pats sau pripaži
no:

— Aš daugiau nei tai pada
riau. Vaikus be laiko į kapus 
nuvariau. • v

Tiesiog Pilypas nepajėgė su
prasti, kaip jis galėjo tiems 
žmonėms iš. Pamentų padaryti 
tiek daug blogo. Kiek jį jau 
prikamavo tas faktas, kad ne
turėdamas pašaukimo jis ėjo 
kunigo pareigas,’ -kad padarė 
daug nuodėmių, o čia dar pa
sirodė, jog jis pasidarė ppęžas- 
timi didelių nelaimių ne dabar, 
o kaip tik tuo laiku, kada j U 
manė tinkamai suprantąs Die
vo įstatymus. 3

Griebėsi jis dabar už vįsFo, 
kas pasitaikė, kaip s|<ęstaiLtis. 
Bandė įtikinti save, jog, pe£iu- 
rint*j tai, kaip jis bųjtų pasiel
gęs, visVieu tų žmonių ųebiitą 
išgelbėjęs nuo ijėląįniės, yjsvien

jie butų save pražudę. Pritaiky- 
fnas jiems teisėtumo tik dar la
biau parodė jų neišgydomas 
žaizdas. Dar nežinoma, ar to
kiose sąlygose buvo galima iš
vengti tos ar kitos nelaimės. 
Bet visus tuos' pasiteisinimus 
lengvai nuneigė įsitikinimas, jog; 
ne tame dajykas, ar jiems bu
tų pasisekę ko tai išvengti, bet 
tame, kad jis apie tai' hėsirųpi- 
no, kad jis nię nieko nepadarę, 
kad paleiįgyinuš jų padėtį. Vi
sai ką jis iurijo ' galvoj, 
kai tamsioj Maus^
Floso išpažintį?1 įr' tį^ip visada, 
ir visur— ne tai K ‘ nė tai jis , _.Tur lai u t.iii *4.’ turėjo omenęi. Save, ir tik 
vieną save jis turėjo ir savo y. , . Vr'-'v- ,T:T l'.Ūr-U.; U.' UV'.r sn-dypr į

Sėdėjo nesijudindamas. Ir ro- 
dėsi jam, kad jiš niekuomet, 
nepasiliųosos nuo t(M mažai jam 
žinomų ■U‘
beveik šnibždomis, y-., h;|Ut ■Flosas, Flosas.

Vienok kai kuriam laikui pra- 
ėjus, nerasdamas mekUr para- 
mos ir jausdamasi bejėgis, jis 
visai netikėtai' įajulb1 augimą 
kokios tai laimės. Tarsi su tuo 
blogumu, kurį jis visai nenorė
damas padarė Flosams, galuti
nai išsisėpiė visas gyvenimo 
blogumas. Niekuomet jis dar 
sa^įyj nejautė tokios jėgos nau
jo gyvenimo pradėjimui, kaip 
dabar. Jis daugiau nebegalvo
jo apie tai—ar jis turi pasilik
ti kunigu, ar ne. Taip, žinomą 
jis gali būti kunigu, ypač jis 
juo gali būti. Tas įsitikinimas 
pas jį augo vis labiau ir labiau.

—Šiandien sekmadienis. Jau 
po pamokslo,— galvojo.— Vieš
patie, kodėl visa tai m'a'n neat- 
ęjo į galvą vakar.

Susijaudinęs jis pradėjo ant 
stalo vartyti popierius. Suplė
šė lapą, ant kurio buvo pradė
jęs rašyti šv. Petro bažnyčios 
istoriją. Paėmė kitą lapą ir pra
dėjo rašyti sątrauką savo se
kamam pamokslui. Savo pir
mam, tikram pamokslui.

“O jeigu jums rocftsi,— ra- 
|ė jis,— kad blogai išsirinkote 
savo užsiėmimą, kad neatlaiky
site savo pašaukimo naštos, at
siminkite, kad pasaulyj yra vie
nas darbas, vienas pašaukimas 
—būti mielaširdingu link arti
mo savo“.

Išbraukė parašytą ir pradėjo 
iš naujo.

“Skaitliuoti savo nuodėmes— 
tai negyventu bet puti. Vienas 
tėra gyvenimas ir vienas pa- 
šaukims— gelbėti žmonėms.

Pasaulis žengia pirmyn ne 
įstatymų pildymu, ale g-e£ais 
darbais“..,

Pasirodė, kad tai žmonėms 
lyg truputį ir sunkoka ir jam 
pačiam nelabai tesuprantama. 
Vėl išbraukė ir paėmė kitą lapą.

“Kuo tu nebūtum— kunigu, 
valdininku ar kaimiečiu-— nie
ko nenuveiksi ir Dievas tau ne
padės, jei nejausi meilės link 
žmogaus. Juk vienas tėra pašau
kimas... vienas kelias“... rašė 
jis vis lėčiau ir lėčiau.

Ir greit jis. padėjo pluksną į 
šalį. Galva pradėjo sukeis, ne
žinojo ką daugiau rašyti, bo
rėjo pailsėti ir atsikvėpti. Pri 
ęjo prie lango ir daugiau ji 
pravėrė lyg ne savo ranka. Net 
nustebusiai -apsidairė: ' kieno 
ranka jis vadžioja? Nugąsdi
no jį ir neįmanoma betvarke 
aplinkui. Pajuto jis neįmanomą 
skausmą. Krūtinėj kas tai dras
kėsi lyg įdūkęs žvėris. Apėmė 
jj liūdesys. Stengėsi jis save 
nuraminti, kad tai niekis, kad 
dabar jis stovi ant slenksčio 
naujo gyvenimo? kurį tuoj pra
dės vesti. Užsinorėjo valandė
lėj 'atsigulti. Bet iki lovos jau 
nedasigayo. *

iffi? W’

Rado jį sugnjužusį asloj. Gu
lėjo kniupščiąs. • Bąpdė "'atgai
vinti, bet nieko iš to neišėjo.

Hado jį Antanas, kai atėjo 
su rąstu iš konšUforįjos. Tilo 
Vąšjtu Jiunigas Pilypas buyo sau- 
filmas p^jęiš^nti dę| gagj$- 
J9’j» Hjn

• «w»5? n k1?-na kjębonną prisipildė žmonių.
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Vaizdely matoma kaili ajilinkui tunelį sienose buvo sup.il- 
tos piovenos (sawdust), kuriom^ iižsidegųs žuvo 12 žmonm.

----- ------
per žmones, šaukdama: Kas 
atsitiko? Kas atsitiko?“

Kada ją atitraukė ■ nuo'lavo
no', ji įbėgo į virtuvę ir bandė 
peiliu pasipiauti.

Surišta’ dejavo:
—Nužudėte jį man! Nužu

dėte !
Paskui desperatiškai ėmė rėk

ti:
—Nebuvau aš prie jo, nebu

vau paskutinėj valandoj!— 
Nuo to šaukimo ji užkimo ir 
neteko sąmonės. Nunešė ją į 
kaimą, toliau nuo pagundos? 
kad 'atsipeikėtų.

—Maža to, —murmėjo žmo
nes,— kad numirė nuo girtavi
mo ir palaidumo. Dar reikia ir 
tai Verutei Dievą rūstinti.

Tuo .tarpu karštas ir troškus 
oras pasigadino. Prieš saulėlei
dį pradėjo rinktis audra, ža
lumynai pradėjo mainyti savo 
spalvą. Horizonte pasirodė juo
di debesys, kurie neužilgo visą 
dangų apėmė. Pradėjo ' temti. 
Kur .tai sužaibavo,’ o greit* po 
to pasigirdo griaustinis, žmo
nės išsiskirstė. Tapo pranešta 
ten, kur reikalinga. Du kaimie
čiai, iš choro, pasiliko laukti, 
ko! ateis pakviestos moterys, 
gurios turėjo nupjauti ir ap
rengti klebono kūną, kai per
kūnijos audra ^6 truputį ėmė 
rhažeti, jie priėjo prie skam
bančio nuo lietaus lango; pro 
kurį: pamatė gaisrą. Raudonos 
liepsnos, lyg kraujas,' veržėsi į 
viršų.

—Dega,— tyliai pratarė jie 
. . .M,. «j « ■ < ’ i: • 3 I * • įkartu.
' Jiems pasidarė baisu. Tyliai 
jie žiurėjo į kunigo pilypo vėi- 
(|lą, kuris matėsi kiekvieną kar
tą, kai 'tik sųžaibodavo.

Paš'kui nusigręžę Į langą pra
dėjo pusbalsiu kalbėtis.

—Tai Gaiilicuose d^ga,— suš
nibždėjo vienas jų,— Tųr būti, 
perkūnas į namus trenkė.

■' Galas

fei nori išmokti
z^r^ąšyti '
5Usipirk typewr1terįIfuM • . a
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Napoleono mirtis
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ąemįrę^ šv. plonos saloj. Jis mas savo darbą. O 1823 me-
'pądavįmas apie to- tais jis atėjo pas Petrucijų ir 
į tėsąs ne legenda, t. - * - — - atidayęs jam voką, užanspau- 

b'et tikroji realybė. Ir todėl, duotą keliais antspaudais, pasa- 
kada 1821 metais pasklido žį- kė
hios apief?Najx)l<eono mirtį, tai tris mėnesius, tai prašyčiau ttą 

j Qs yį^P^n? .jietike-.| Raišką nusiųsti Prancūzijos ka-
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“Jeigu aš nesugrįšiu per
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V.

M. M V rimti. ’JllA

nebu- 
sali!- 
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5 dieną štai Įyą: “Praeitą nak
tį ka|in įto^is nežinomas vy
ras norėjęs perlipti per kara
lišką*” daržo aptvarą. ’ ‘Varžybi
ninkas iššovė ir mirtinai ■ j i su
žeidė. Nepažįstamas mirė, kar
todamas : “Reichštato kuni
gaikštis... karalius... sūnūs..“ 
Prie, užmušto vyro neradę jo
kių dokumentų, kurie galėtų 
paliudyki jo asmenį, bet maty
ti, kad buvo prancūzas, nes 
Prancūzijos pasiuntinys, .suži
nojęs apie tokį atsitikimą, la
bai nusiminė ir paprąsė ati
duoti jam užmušto žmogaus 
lavoną? Be to, Balisoro mieste
lio knygose, yra pažymėta, kad 
tikras miestelio gyventojas Ka
reivis ' Pranciškus Eugenijus 
Robe mirė šv. Elenos saloje. 
Mirimo laikas buvo pažymėtas, 
bėt nežinia kieno įsakymu ta ' 
data buvo išskusta.' i .

Taip susidarė dramatiška 
legenda apie Napoleono mirtį.

Praslinkus trims mėnesiams 
Petrucijųš pųsiunįte vojką nuro
dytu adresu, nes nežinomas 
jam vyras nebegrįžo. Greit po 
to į Veroną atvyko Prancūzi
jos karališkų rūmų policijos 
agentas ir likvidavo optikb 
reikalus ir įteikė auksakaliui 
šimtą tūkstančių frankų, prąr 
šydąmas jį laikyti tai paslap
tyje. ^ąigi fetrucijus' buvo įsi
tikinęs, kad slėpiningas opti
kas buvo Napoleonas. Be tų pa
davimų'yra dar oficialus doku
mentai. Taip advokatas T. 
Aristeinas, , gimęs Šenbrune, 
kur buvo auklėjamas Napole
ono sūnūs, įtraukė į savo kny
gas J823 metais rugsėjo mėn.

sav0 ' I c^e 
pirmiausia 1 paremia negmčyti- 
m r "u°-
monę, esą memuarai Paryžiaus

Mis-«^ja,sa- 
ys W kar- 

o.«tfe l M# lyr 
meni, kad, reikalui esant, gali
ma butų juo pakeisti impera
torių. Ledriu, * padedamas vie
no pėstininkų pulkininko, vei
kiai /atliko tą svarbų įgalioji
mą. Jis surado asmenį, visiš
kai panašų į Napoleoną. Ar
mijoj buvo' kareivis nuostabiai 
panašus į Napoleoną ir dėl tos 
priežasties jis naudojosi dideliu 
popjulJariskjumų kaip pulke, taip 
ir savo tęviškęje. Tai buvo Eu
genijus fobe, 'gimęs 17.81 me-; 
tąįs Balisoro niieštely. Led’riu 
pris^tė''jj 'ministeHųi, o paštai 
rasis Napoleopui.

Tolią.ų savo atsiminimuose 

ąs nięko negirdėjau apie Robe. 
į)' 18ię 'metąįš Balisoro Įnios- 
telio Liudovijko
Panešė, ka<J n^inja kur ęijngo 
Robe, apie, kurį pęr visus me
tus nebuvo jokių žinių. Ir iš
keltas _tųo .reikalu? tardymas 
biiVę yeikiai numarintas. Aš,-- 
priduria Lednu, — visuomet 
maniau, kad tame, dalyke esąs.■tt/JuLu.7J.m; Artįlh/- koks tai nežinomas slėpinys.;
'' įr š&i ta slęįĮįhį ‘ nešviečia 
pateiš$imai^iFKliu liudininKų

Rici gerai pažinusi Napoleoną,, 
kuriai teko' 'matyti Šy? Elepoš

M® -i*m
?r, 

kapniu, tuo tarpti, kai kalinys, 
y&.vM1' ‘feyo “aP,d f b- 
kaupus. : : ’ . . ..

ge' t,0, Rętrųcijųs, auksaką; 
lys iš Veronos, praneša, kad 

m.: gretą su jo krautuve 
jkiire. optikos dirbtuvę kažin 
koks į nęžįndmas žmogus, kuris 
iš ' karto: nusipelnė viso kvarta
lo gyventojų .pasitikėjimą ir 
ipęįĮę. Tam žmogui, pąžyplgųš 
į. jį,': buvo apie penkiasdešimt 
metų. Jis. buyo ,tąip panašus į 
FTapoleoną, kad jį kitaip ir ne
vadino,' kaip tik{ Bonapartu. ’ 

- Optikas išgyveno Veronoj li-

žmogaus fantazija visuomet 
stengiasi papuošti įvairiais pra
simanymais ir apvainikuoti le
gendomis kiekvieną 'pagarsėju
sį asmenį, nors tos legendos ir 
prieštarautų • tikriems faktams 
ir istoriškiems įtikinamiems 
duomenims.

Napoleoniškosios epopėjos fi
nalas ir liūdna Napblčono gy
venimo pabaiga, kalinamo šy. 
Elenos saloj, neatitinkanti j p 
gyvenimo, veiksmų jr ? gąrbęs,: 
buvo perdaug sunki nącionalį-' 
nei prancūzų savimylai. Ir štai 
padėti tai savimylai ateina fan
tazija ir., sukuria gražią * ir; 
reikšmingą, apysaką. Ši pasaką 
sako, kad vieton Nepoleono J Į 
šv. Elenos salą 1815 hiatais buk 
vo ištremtas *■' paprąstaš? pran
cūzų kareivis vardd Robė; la
bai i ji, panašus, fai buVo Na-;

''.'j ' T ' <•

poleono lygmuo.k' Toks faktas 
aiškinamas yra #uo, ‘ kad nie
kas iš Napolęond artimų ir iš
tikimų jo šdlihiidkų “ir draugų 
tarpo nenorėjo gerą valia pas
kui kalinį. sekti,'; ‘ o ritivažlavo 
tik vienas Bertianda 
vieninteliu tikslu, būtent 
pridengti tos paslapties.*.5 Pats 
Napoleonas nuyy^o1 į' Įtaįijį . ir 
slėpėsi VerOnbs^. mieste?? ’kuį;’ 
buvo jis įkūręs 'hptikoš dirb- 
■tuvę ir varęs tą ^Jarbą. Cią jis 
ramiai baigė gyventi ^ayo d>e-/ 
nas, bet jo didi meilė savo viė- 
milteliam sųpui j j prązųdziusi. 
l’roįšdamaš matyti myĮįųią 
sūnų, jis prasikverbė į šenbųr- 

te ištrėmimo vietą, kur’ iy' 
j nuo austrų? sątįyįjininko 

kareivio kuį^pą, - bey^ijk ‘ grįę; 
tikslo... Taip pasakoją legendą.

prancūzų rdšyfįijas 'Ą? .Cljayę| 
pąskeįbė laikraštyje .“Temps“: 
kaip istorišką medžiagą, kuri 
turi įrodyti, kad is tiįcrųjįj Ną-j. v/pvingus .og^venv ..TCivuvj **• 
poįęonas ' nebuvo ištremtas ir gi 1,823* m*, visąląikądirbda-

as ir tai
■ r..

t>

.111 m į 1 11. .. 11      U r ■>     Į
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Lithuania Building, Loan and Homestead
. <*/’■ M' ‘ K A c a a » > a f i'n n

> ' , V '» ‘ *i -i-

Inkorporuotą Kovę

METINE ATSKAITA
' t ' . ' p \ J, ■ ;/ '

Baigiant Metus Sausio 31, 1931

ną - 
žuvo

STIPRUS KAIP UOLA
Bankos stiprybė yra pagrindas. į kurį reikia kreipįi atydos pasiren
kant vielp savo pinigų taupymui. O dabar šlip^ųinąs ir saųgunias dar 
labiau turi rūpėti kidkvienain. . ' ' ‘

METROPOLITAN STA.JE BĄ^K^ buvo ir tebęrą stipru ir saugus 
bankas.' Metropolitan Mate Bapkąs yįrą bąnįkas,
todėl, kad mes esanįc 'padėję ą|sa|įpjrpenais ^kųjs 4tiug]itiu> pjni^ų, 
negu valstija reikalaują. ,'rt .? h
* < • * , ...... ... < ... ...

Visokiais Į)iiii(įitiiais reikalais, U^iĮc į inųsų 
‘ ■' ’ * ' • ‘A? \ .• . ’•

Metropolitan Stato Benk
' r 7 J'..-

. t rfą**. .c j.B’i

t ’ A i
IWTU ■■

V ..
H

MARGEVIČĮA JOHN WALĄNTI^AS
“ ' 3 1 JOHN BOGVILAS 1 • A '
ĘWAĮjD -' ra A ADAM SŪBAITIS

JOSEPH R. STAŽAS ’ i 'J
TAMKEVIčlA' ' - ALEX DARGįS

> •“ ‘ JOSEPH SELENIS L.kJLjb
te . , i * Į 4-Į* w

^SETS-TUR'fAS
$328,900.00

13,575.00
... 2,769.82
.... 8,479.56
.... ‘6,75*^49
......5 572.35
.... 6,000.00
...... ...’90.00
.. 17,283.f|

$384,2?5.^2

FRAtfK 

JOHN P. 

ANTON

Loans Ę.cal Estate 
' dans dn Stock’ ... 

r.'nĮ.......
Instajlmertts due .... 

‘f.'jil. ...... 
Trfshiriri<!e'';Premiums 

j-'*-?..:.
Ącėouiits Recėivable

Ldans dn S 
Irttbrest -dui?
r f
ReaP Estate^ /....

BiHs' ^eccNabjc

Paskolos ant Namų

hešintti fte<*Wėti 1 
Nejudinamas Tutcas 

Apdraudds premijos 
Bi!6r0 ’ritmanf<W^ 
Sąskaitos '■ briitnhmos

DanKs
■ »*- "if |5

J’otaį Assets
L^BįLfT|Ėg-A'ĮCSAKQMX»B

Installmcnts paid on 
■' stock A.;a.,.į?a........
Installmcnts paid in ad 

..........:.:A
ĮnstaHments due ................ .
Paid-up Stock .....................
Int&^st adtfahccd .............
Incomplctc Loans ...............
Ąccounts Payal)le .............
trttėWšt accčutd ’ ■.............
Contingent pund ...............
Profit (divided) .,............
PtbFit (Undividėd) ..........
rrVM hm .1

$202,?8?.44 

.... 3,653.92 

.... 8,479.56 
105/650:00 

...' 1,742.00 

.. 14,000.00 
......... 59.73 
.... 3,200.00 
.. 15,000.00 
.. 30,108.04
........ •. '4Ž.43

ĘPCĘipTS-JPLĄŲįK.Q& 
' 5 L* _ _ ■ — ’L -

Cash in Banks ......
Installmentš ’.J..........
Paid-u0 Stock .........
Irtt^št .'.y.r?.?:...........
premiums ............
Mcmbcrship ...............
Pines .............................
R’ents .............................
LoMis Repaid .........
ReAl Estate '.............
Irtsuranče "f............ .
Bills Payable ............
įllli RVcdvible ..... 
ĄccouHfš1Payable ...

: Accbunts JtečėiVablc 
‘ Incompletc' Loans

Contingcnt FunU ...

$13,637.13
81,626.33 
48,600.00 
19,3'15.94

...... 121.45 
..... Į 50.60 
42,|25.0O 

L'.’.' 589;H 

.. 5,000.00 

.. 4,560.00 
59 73

. 3,638.?7 
14,000.00

.J 1,006.00

|237,^2.jT4

Loans on ReaJ Estate . 
Loans on stdek .............
InstaHrricnt^ Kwithdrawn 
Paid-up stock ........
Interest ................................
RįjiF*Eštate ......................
Insurance"''.............. ;...........
BiHs Payable .................
Bills k^čėivable -k..........
Accounts Rčtcivable ... 
Interest on Bills Payal 
Gėhėral Eipense 
'SMirics
Stationary and Print 
Cašb"in BahTČls . 

‘ C6MtinM^ fbW 
, T5 ,____ .-

Totai Disburscments $237,932.74
^»r»n<nv r J /JJL.if

$$6,000.00 
.< 4.400.00 

58.Š24.70 
27.70B.00 

. 6,458.12 
. 4,567.38
.... 76O.h

J5.580.57 
. 6,600.00 
.... 165.00

2,90'3.40

1? eta
T

tl.650.6Q

Pinigai Bankuose

Visas Turtas

/

įmokėti

įmokėti 
_______ hcdimokčli

Užmokėtos akcijos 
NubšiihČial pcrmojkcti 
Ncužbiigtos paskolos 
Sąskaitos mokamos 
Nuošimčiai
Atsargos* fondas 
pelrias' išdalintas 
Pelnas neišdali'ntas

‘I J L h<-.

Visos Atsakomybes

įnešimai
J ' •.......  K"

Įnešimai
Įnešimai

iš kalno -

Pinigai Bankuose 
Irisiniai ; .
Užmokėtos Akcijos 
Nuošimčiai 
P’ttinijbs 
Įstojimai 
Baukniės 
Nudrtia 
Paskolos - atmokėtos 
Ne jtodt'hanias' 'T tirtas 
Apdrauda ■ 
Bilos Mokamos 
Bilos Priimamos 
Sąskaitos' Mokamos 
Sąskaitos jPrtihramos 
Ncižbaifctos paskolos 
A^irgds fondiš “ ‘ 

..J. .v .♦ '
Visos įplaukos 

■ imm rpiuM ♦>

Paskolos ant namų 
Paskolos ant akcijų 
Įnešimai ištraukti 
Užmokėta Ąkcijų 
Nuošimčiai • 
N'ėjudinalhas T 
Aipdtatrda' ' 
Bilos Mokamos 
Bitės PrHnlarilos 
Sąskaitos Priimamos 
Nuošimčiai 
Iškdščiai ‘ 
Algos' 
Spauda, ctc. , 
Pinigai Bankuose 
AhŠtįįos'fdndis, etc. 

t **• ' ,*** ' -
Visi Išmokėjimai ; M Iii 'luv'Iri J

urtas

AKpiJpS KAINUOJĄ ’ 
|tQę“^"j-2į4ę—Į5ę——25ę—~30(ę——4pę—5Qc ir, $10.0.01)

Serijog prasideda pirmą Antradienį

- PW.<
- aiBioft;

® f? w,4® pirjęiipo sįa^yiuo 
iffiėpesiBjaĮs mokesčiais.

IMPERFECT IN ORIGINAL



JUSĮJ PATOGUMUI

APŽVALGA

žmones

indu

CHIČAGO’S LARGEST EXCLUS1VE CLOTHIERS

žmones

su china

uz

nos

NOW
ieniet

Tel. LAFAYETTE 0287
mals
i . ?•« .» jųnjs

nems 
torius.

popiergaliu, kurį 
agentas.
kokią nors biznio 
visuomet turėkite

uz žemesnes

9’^OŽ Čommercial Avė 
Tel. SAGINAVV 4847.

rųmoj išeina 
jie ne

krautuvėj
nauji prekių pągra- 

pagerinimai, viskas 
Tik maža dalelė

ais sieteliais ir ■US SnTrU-..'

Coęper an(J jBrass tyrinėji
mo įstaiga sako,' ‘ kas šiais mie
lais statybai bus išleista $4,- 
§00,0,qp,O- palyginti su 1929 
m. pernai statyba namų suma
žėjo 30 nuošimčių. Tai įvyko 
vyriausia dėl depresijos.

‘Better 
savo bankų arba kitų 

ir klauskite

Marąuette Park 
TUBUČIO APTIEKA 

2832 W. 63rd St.
i

Brighton Park
B. R. PIETKEEWICZ s 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

Roseland ir Pullman
WAITCHES

* 52 E. 107th St.
Tel. Pullman 5950

Kai jums reikės pa
siųsti pinigus Lietuvon, 
paduoti “classified”' 
skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės 
į artimiausi atstovų.

jog už 25' mėtų Amerika nebe- 
turėsianti savo aliejaus.

Na, o kas dabar dedasi? Pa-

GRAŽUS, RANKOMIS PASIŪTI
j. į, . ,«■ - •* -i X «r V • •» • •» ‘-S • •*>; • • **■ ’’**■ • •• • !♦

TO P KAUTAI

Pilnai "Maudynės kambarys už didelį sutaupyma. ‘ TRIJŲ ŠMO 
TISmiSr VISAIS TRIM^AIS ■' - -----------

ykla—plataus užlenkimo stiliaus su china kranų rankenomis,

Mes padarėm 
tus—o ne 
kainas. T . *- Fnausio—u

Grąžus pleituoti 
sinkų fixturiai su. 
muilui <

Del Pavasario
GERI RŪBAI KAINUOJA MAŽIAU

žmonės mėgsta spekuliuoti. 
Q kas spekuliuoja, tas daugu
moj atvejų praranda savo pi
nigus. šalti statistikos duome
nis rodo, jog 75% nuošimčių 
tų, kurie spekuliuoja, papras
tai turi nuostolių. Vadinasi, 
jąigu mes turime 100 spekų- 
liajitų, tai iš jų1^5 turės nuo
stolių ir tik 25 šį tą uždirbs.

Amerikoj žmones labiausia 
spekuliuoja Šerais. Kas metai 
biriose jų parduodama už bi- 
lįbnus dolerių. Kadangi šėrų 
vertė nuolat įvairuoja, tai ban
doma juos nupirkti tuo laiku, 
kada vertė yra nukritusi, o 
parduoti, kada jie pradeda kil
ti. Bet dažnai pasitaiko taip, 
jog žmogus nenuspėja laiko: 
jafti atrodo, kad Šerai yra pa
siekę paties dugųi> ir tuoj jie 
turės pakilti 
kaip tik priešingai

žmonėmis, kurie 
visokių - gerybių

plės Furnitųrė Co. krautuvę, 
šie sėkmingi lietuvių biznie
riai tikrai iškilo bizny tik to
dėl, kad mokėjo garsintis,. ir 
mokėjo savo kostumerius pa
tenkinti. Šios dvi lietuvių įstai
gos paėmiau kaip pavyždį. Yra 
nemažai ir Kitų lietuvių, ku
rie apsčiai garsinasi ir yra pa
sekmingi biznierai.

Kai kurie mano, kad tie, ku-
. ' » -4. -> . . ’ ' < į

rie daug garsinasi, turi bran
giau imti iš kostumerių, kad 
apmokėti už apgarsinimus. Tai 
yra į<aip tik priešingai. Tie biz
nieriai kurie garsinasi neima 
už savo tavorus brangiau už 
tuos, kurie visai nesįgarsina, 
bet dar pigiau. Jie tą gali pi
giau .padaryti štai dėlko. Biz
nieriai apsčiai garsindamiesi 
turi daugiau kostumerių ir 
galbūt su tiek pat žmonių ir 
su nedaug brangesnėmis ren- 
domįs parduoda galbūt dvigu-

’f-Mt i*** »’ < -
yra sukčiai, kų

Įloti iš jūsų do
*1.0 U bu. tK)

ti pakrikusį1 biznį, pastaruoju 
laiku sumanyta pradėti “busti- 
nimo” kampaniją. Tam tikslui 
norima sukelti kas metą po 
$500,000. Ta “bustinimo.” kam
panija turės tęstis per trejus 
metus. Visoj Amerikoj bus pa
skleista tam tikra literatūra, 
kuri perstatys Floridą puikiau
sioj šviesoj. Tuo budu vėl bus 
bandoma sužvejoti žmonių, ku
rie panorės investuoti savo pi
nigus į Floridos nej udinamą 
nuosavybę.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

■ - ------------- --------- ----------------

žada
Daugu-

Mes turime perdaug 
šio didumo Basin ir 
įries 100 parduoda

me po

Per pereitus metus apdrau 
dos kompanijos investavo į ne 
judinamą 
riausia namus 
000,000. Įdomu pastebėti, kad 
per paskutinius kelis metus tos 
kompanijos daugiausia inves
tuoja pinigus didmjesčiuose, fi- 
nansuodamos namų statymą. 
Investavimas į farmas per pas
kutinius septynis metus nupuo
lė ant 19 nuošimčių.

yąrgiai rasis Amerikoj nors
■ viępąs biznierius, kuris be sar
■ vęs garsinimosi-reklamos pa

siekė didelio pasisekimo biz
ny j. Amerikoj tiek daug deda 
svarbos apgarsinimams, jog 
apgarsinimai matosi gątyeka- 
riuose, traukiniuose, anit įvai
rių “bill board,” per radio, ang
lų ir svetimtaučių laikraščiuo
se. Didelės biznio įstaigos turi 
tam tikrus žmones, kurie stu
dijuoja, kaip geriau pasigar
sinti, kaip prekę gražiau lan
ge įstatyti, kaip geriau pa
tarnauti kostųmeriams, kuomet 
jie ateina krautuvėn. Ir prak
tika parodo, kad tas viskas ne 
tik apsimoka, bet ir gerą pel
ną neša.

Bet nežiūrint, kaip gražiai 
bus biznieriaus krautuvė įreng
ta, kaip mandagiai jis bus 
pasirengęs patarnauti kostu- 
meriui, kaip gerą tavorą jis 
turės, jeigu žmones nežinos, 
kas jo krautuvėj yra parduo
dama, kokie bargenai yra, ko
kie nauji tavorai 
randasi 
žinimai- 
bus veltui

aunąte geriausį ką pinigaą
i už J^miaušią kainų kokios nebuvo per daugelį metų.
Įsidekite sau boilerį. (įapar. Užmokėkite už jį ateinančią žiemą.

' NEIMAM NU'^IlįlČIŲ pER TRIS MBNESIUį. ' 
Radiacija 30c už ketvirtainę pėdų.

smukti. Gerai dar, jei žmogus 
už šėrus yra sumokėjęs visus 
pinigus: tame at^ejyj jis mė
nesį kitą gali palaųjkti, kol bir
žos reikalai kiek pasitaiso. Sėt 
jeigu jis šėrus nusiperka ant 
‘įnargin” — sumoka tik dalį 
pinigų, tai reikalas prastas. 
Kuomet Šerai pradeda smukti, 
tai' brokeris reikalauja įnešti 
daugiau pinigų, kad apsaugojus 
savo pinigus. Jeigu to nepada
roma, tai j iš šėrus parduoda. 
Tokia transakcija kostumeriui, 
žinoma, neišeina ant naudos, 
nes jis beatgaiina tik mažą da
lį savo įneštų pinigų.

Bet kas spekuliuoja biržoj, 
tas turį būti prisirengęs prie 
visko, — pelnyjti ar žudyti sa
vo pinigus. Tačiau daug blo
gesnis reikalas yra su tais žmo
nėmis, kurie“perką šėrus iš vi- 
sdkių agentų. Kas mėtai išdyg
sta naujos korporacijos ir kom- 
panįjjps, kurių *vienhtinis tiks
las yra 
tų korporacijų serai yra be
verčiai. Kofppracįjds prisisam- 
do agentų, kurie valkiojasi po 
žmones ir siūlo “bargenų”, ža
dėdami didžiausių pelnų. Leng
vatikių visuomet atsiranda. Na, 
o kuomet korporacija. pakanka
mai prisižvejoja dolerių, tai ji 
išnyksta, kaip kamparas be pi
pirų. ‘ n ‘ 1 ‘

Apskaičiuojama, kad-net da
bartiniais blogais laibais tos 
sukčių korporacijos ir kompa
nijos išvilioja iš Amerikos žmo
nių apie $600,000,000 per me
tus. Geresniais metais jos pri- 
sTž ve j odavo * iki $2,000,000,0Q0.

Tikros ^50 Vertėj;
savo nitsistatymu teikti gęresųės ausies Siu 

paprastos kokybės ir pasiuvimo ' *vi 
i labai patiko žmonėms, kurio iiageicjaųja ge 
: mažiausią kainą. Musų pasirinkimas si:z::J 

alį .pasigirti naujausiais patteriiais ir spalvomis.

PASINAUDOKITE
TIKRAIS DABAR ESANČIAIS 
^BARGENAIS ant plumbingo^ 

ir apšildymo prčkiiį.
Išmintingi žmonės 
pasinaudos šiomis 

nepaprastomis 
' vėftybėmiš 

ii' ^irks 
k dabat.y

$44.90
nikeliuo-

Trukus tai išpustai pūslei, 
žmones nuo Floridos pradėjo 
kratytis. Biznis ten visai ap
mirė, o nejudinamo turto par
davinėtojai išsikraustė kitur. 
Po tos katastrofos jau praėjo 
keli metai, o Florida vis dar

U, ar 5 pėdų maudynė ant kojų su vieno šmoto kranų kombi>acij 
raiĮkięrioniis dėl šalto ir šilto vandens —sujungti waste ir over- 
fldw. Pilnai tiktai už ..................    I......... ......... ;...........

y^iAU^iAS ofisas lą ^oąuiMis
2113-^5 South State Street 

Telefonai. Calumet 0642-0643-0644-0645
SpŲTH WEST SKfą|US

sirode, Kaci visi rie pranašavi
mai buvo klaidingi. Aliejus iš
tekliai nei kiek nesumažėjo. 
Dabar yaldžios rupesnis yra ne 
kur gauti aliejaus, bet kur pa
lieti ‘jo perviršį, nes aliejaus 
pagaminama daugiau, negu jo 
sunaudojama. —> K.

Prieš kelis metus 
buvo apsikrėtę Floridos svaigu
liu. Florida buvo pažadėtoji že
mė, kur kiekvienas gali tapti 
turtingu. Laikraščiai skelbė 
tiesiog pasakingų dalykų. Štai 
trys studentės pritruko pinigų 
mokslui ir sumanė vykti į Flo
ridą. Ten jos pasisamdė pala
pinę ir užsidėjo “real estate” 
ofisą. Biznis joms . taip gerai 
sekėsi, kad per kelis mėnesius 
pasidariusios apie du šimtu 
tūkstančių dolerių.

“Boom” tais laikais buvo di
džiausias. Kainos žemei (to
tams) kito kas‘dieną. Būdavo 
atsitikimų, kad žmogus prieš 
pietus nuperka, gabalą žemės, 
o vakare jau parduoda kitam, 
uždirbdamas kelis tūkstančius 
dolerių, 'taip tęsėsi per porą 

t:- * F i r.
metų. .

J3et kaip greit tas “boom” 
užėjo, taip greit jis'ir pasibai
gei ’ ’gĮaiįą-' išpustos nejudina
mos nuosavybės kainos pradė
jo gaivatrūkčiais smukti. Žmo
nės, kurie sapnavo apie milži
niškus pelnus, prarado visus 
savo piriigusi Žuvo miįionąi do
lerių, kurie suplaukė į apsuk
riųjų ‘‘real estate” biznierių ki- L .♦ JH • ' 11 > ’ •: 1 ,11' i ..senes.

Mineralinio aliejaus pramo
nėj siaučia tikra anarchija. 
Kainos gazolinui ir kitiems naf
tos produktams nuolat smun
ka. Kartu su tuo smunka ir 
aliejaus korporacijų Šerai.

Prieš kokius septynis metus 
buvo reiškiama didelio susirū
pinimo dėliai to, kad trumpoj 
ateityj aliejaus pritruksią. Val
džios paskirta ekspertų komi-

TURNERBR(
Kampas Haisted ir Roosevelt

jo koštuihenų' apie visa tai ži
nos. Koštumeris atėjęs karta j 
krautuvę, nusipirkęs ko jam 
reikia, dažnai pamiršta ją iki 
jam kas no^ primena.

jKrautuvininJko - ryšiai su kos- 
tuineriu pasilieka beveik nu- 
traukti po to, kai kostumeris 
nusiperka 
Kad palaikyt 
sius 
garsintis Ocraštyj 
žmonės gauna

bei baugiau tavorų už tiOs/ 
kurie sakysime, turi maž-daug 
tokias pat krautuves, tik nesi- 
garsina. Dideli' uždarbiai pasi
karo nejš to, kad brangiau už 
tavorą ima, bet iš to, kiek 
daug tavord1' parduoda. Sakysi
me vidurmiesty, rendos nepap
rastai brangios, o už tavorus 
paprastai neimama brangiau, 
negu priemiesčiuose. O tai yia 
todėl, kad ten tūkstančiai kos
tumerių pereina per dieną ir 
daug tavorų išperka. Be to, 
kaip minėjau, tos krautuvės ir 
apgarsinimams dideles pinigų 
sumas išleidžia.

Iš to, kas aukščiau paminė
ta, bus aišku, kad garsintis 
laikraštyj yrą dviguba nauda: 
kostumeriai gauna geresnes ir 
rigesne kaina prekes, o biznie- 
i?; i gali parduoti pigiau pre 
kės už tuos,' kurie nesigarsina 
ir daugiau pelno turėti.

—V. R-s.

IGERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių rėikalaiš eiti T tas 
krautuves, kurios skelbiasi 

a u j i e m . o s e*

BUY^
COMPtffi

BIZNIO, EKONOMIJOS tr FINANSŲ SKYRIUS 2 į
Ęjna kiekvieną savaitę bendradarbiaujant j* ’

----------------------------- K. ANKSTUI. J. ir v. ------ - -------- -------------- .

čįų žabangas,' reikalinga, sako 
A^atson Washburn, prisilaikyti 
SęĮsamų taisyklų:'1

1. Patirti, kiek yra atsako- 
mįnga firma, kuri siuto par
duoti šėrus arba bonus.

2. Jeigu firma arba agentas 
nėra jums žinomi, tai kreipki
tės i “Better Business Bu- 
reau 
patikimą įstaigą 
informacijų.

3. Patirkite ekspertų nuomo
nę apie daromų pasiūlymą.

4. Atsiminkite, kad bonai 
taip pat gali būti beverčiai, 
kaip ir kai kurių korporacijų 
šęrąi.

i 0. Niekuomet nesirašykite po 
bile kokiu 
jums pakiša
' Darant

S apsakei ją, 
Odininkų.
7. Jeigu jus tapote svindle- 

rių auka, tai tuoj prapeškite 
prokurorui J Tuo bųdu 'jus ne 
tik4 sukčius įklampinsite į bė
da, bet apsaugosite nuo jų ir 
kitus žmones.

d. Pirm visko ir paskui vis-

« tie, kurie-praaėjei-save
garsintis ant didelės skalės, pa
siekė ‘ didelio biznio pašisėkimo. 
Tarp tų, lietuviui biznierių ku
rie apščįai" save" gaivinasi, ga
lima paminėti J°^ Budrik imi- 
zikos daiktų -Krį 
plės Furnitųrė

kas jam reikia, 
nuolatinius ry- 

kostumeriais, reikia 
Laikraštį 

kaš dien. Jame 
linko garsinimą, 

jį peržvelgia, pamato, kas jam 
tinkama ir reikalinga, eina ir 
nusiperka. Dažnai pasako ir 
savo draugui, jkad ten ir ten 
yra bargenas. Tad krautuvnin- 
kas garsindamąsis , laikrašty 
palaiko nuolatinius ryšius su į 
šąvo kostumefiaiš. Tie jo nuo
latiniai kostumeriai praneša 
apie savo pirkinius kitiems ir 
taip biznierius garsinasi ir jo 
biznis plečiasi. ' '

Yra nemažai lietuvių biznie- 
nų, kurie kaip ir bijosi garsin
tis. Mano,' jog daug bus išlai
dų, o pelno ar bUs kiek ar ne. 
Tokiems biznieriams, aišku, 
sunku savo biznį praplėsti, 
sunku varyti kompeticiją su 
kitais biznieriais, kįirie garsi
nasi, kurie turi tūkstančius i 
kostumerių ir vis suranda nau
jų kostumerių savo tavorams.

Kai kurių lietuvių biznierių 
pasisekimas absoliutiškai pri
klauso nuo garsinimosi. Tiesa, ' ' K 4 ' j • ■ ’!nedaug mes Chicagoj turime 
lietuvių biznierių, fcurie ame-1 
rikpnisku budu save reklamuo-
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Radio Arba Radio Kombinaciją, Kada Oras Yra Pilnas Gražios Muzikos ir Tiek Daug Lietuvių Radio Programų

$65
3 šmotu Parlor Setai, vertes $100.00 $49

$117

ZENITH
tikrai sensacinis pagerinimas radio

Chicago, Illinois

$99
$37

7 Šmotų Walnut valgomojo kambario 
setai vertes $125.00, už .........................

Freshman elektrikinis rądio, su tūbomis it 
viskuo už ................................ .......................
Sonora Radio-Fonografas Kombinacija, 
9 tublį,wiiž ...........  .....................—-

Geri laikai sugrįžta! Ęudriko milžiniškas stakas naujų 1931 modelių turi būt išparduotas už pusę kainos ir ant lengvų išmokėjimų. Tokia proga pasitaiko tiktai 
vieną sykį į 10 metų. Todėl nelauk nieko, atsilankyk dabar. Su kiekvienu radio dykai graži liampa arba gražus suolelis Visos radios garantuotos. Vienus me- 

, . * tus dykai patarnavimas.

Autorizuoti pardavėjai visų žinomų Standard radio išdirbysčių: Atwater Kent, Stromberg 
Carlson, Majestic, Philco, Zenith, Sparton, General Motors, Bosh, Brunswick, Victor, RCA Ra
diola ir kitų

Naujas gražus Gulbranscn Grojiklis pianas, (F <g *7E 
vertas $500, už ................. ........ ......... 3

Dadesim 50 rolelių, suolelį 
Vartoti upright geri grojikliai 
pianai po... ............................ .

MODELIS 75
fonografo kombinacijoj. Jis turi naują automatiš
ką rekordų permainytoją. Kabinetas puikiai išmar- 
I .

gintas, riešutines arba beržines spalvos. Naujas Ze
nith 70 screen-grid chasis ir super didumo dynamic 
typo speakeris, 9 tūbų, su rectification. 43 colių au
kščio, 29% colių pločio, ir 17% storu- Cbft 
mo (deep), $395, už ........................... !•

liampą

$25 $49

liauji elektrikiftiai Refrigeratoriai (Ice Box) su 3 metų 
garantija. Kainos

$175, $169, $190, $205
‘ Didelis pasirinkimas

NAUJAS DAY FAN 
General Motors, 9 tūbų, Radio ir Vic- 
trola krūvoje, kaina $195, 
su tūbomis ir 12 rekord. už
Naujas Philco kombinaci- CCCMO 
ja, už ...............................
Naujas Victor, Screeų-Grid, Radio ir 
Victrola krūvoje, vertes
$225, už .....  .... ZPJJO

THOR elektrine skalbimui 
mašina už ........... ............
Nauja plovimui mašina
Ginderella, už ....lt............
HAAG didele elektrikine skalbimui
mašina, vertes $175, $79

Naujas Brunsvvick Radio 
Kombinacija, už ....................... |
Naujas Automatic Brunswick Ra- <FQtf%g 
dio, permaino 20 rekordų, už ....

Naujas Phiico Radio ir Fonografas sykiu, modelis 1931, su 
screen-grid tūbomis ............. .............-...................... -.............-......

Duodame $50 už seną radio ar vietrofą nuolaidos

Naujas Sparton radio, 9 tūbų, dynamic speakeris, 
$169.00 už .........................-—v................. .......... ...........................................
Naujas Zenith, Baby Grand Radio /

3417^21 South Halsted Street
Telefonas BOULEVARD 4705-8167
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