
Žinios iš Lietuvos. 

SENOVĖS KAPŲ 
KALNAI. 

Utenos parapijoj yra visa 

priekalnių sruoga 3—7 viors- 
tai nuo kits kito. Žymiausieji 
bene bus. 16. U t e n o kal- 
nas, trilypis “dvaras, bažny- 
čia ir kapas”), bene tik Uteno 
-Vitėnio pilies griuvėsiai, nes 

ir vienbalsiai senių pasakoji 
mai mini čionai buvus palai- 
dotą “sidabro grabe didelį po- 
ną, kunigaikštį”. 

17. Pilekalnis ties Pa- 
kalniais nepaprasto augš- 
čio, ties Viškėnais, Vazgeliais, 
V n i k u t ė n a i, Kaimynų 
parapijoje: Tauragnų, Kuk- 
tiškės taippat daugybė pilių 
ir pilelių. Ši apygarda, mato- 

mai, buvo ypatingai ginkluo- 
jama. (Utenos bažnyčia staty- 
ta Vytauto). 

18. Ties Stulgių miest., 
Res. ap. Tarų kalnas, Skubur- 
tas ir k. 

19. Ties V e i v e r ž ė ■ 

n a i 8 taippat pilekalnių bū- 

rys nuo kits kito netolysai. 
20. Daug pilekalnių Eler- 

nos ir Neibaro parapijose ties 
Dinaburgu, itin tyrinėtini 
Neiborno ir Altborno pile- 
kalniai, kurie lietuvių ir da- 
bar Pilekalniais vadinami, o 

jog lietuvių dar 19 amž. pra- 

džioje butą daug, liudija Eler- 
nos bažnyčios archivas. Balt- 

gudžių padavimai apie tuos 

pilekalnius suvis panašus į 
lietuvių padavus. 

R. M. 

KRATA. 

D-ras J. Šlapelis Birželio 
13 d. parsivežė iš savo knygy- 
no savo bustan 4 skrynias 

“revoliucijos lizdą” aptikęs, 
tuojau pranešė šnipų skyriui, 
ir tas Birželio 14 d. atsiuntė 
policijos būrį visų namų kra- 

tytų. Atradę tas keturias 

skrynias (arti 100 pūdų) ir 

nepagalėdami jų visų paimti, 
išsirinko visų knygų po 1 egz., 
išviso 14. Tos “baisiosios” 

gDoma neuždraustų. 
Pas pamatęs, manėsi 

knygos pasirodė: Aišbės Ele- 
mentorius, Mikolainio Pradi- 
nė Aritmetika, Baltrušaičio 
Viešp. Jėzaus gyvenimas, Bu- 
cherio Spėka ir Medega, Bal- 
tramiejaus Naktis, Vilius Tell, 
Mikolainio Naujas būdas iš- 
mokti rašyti, ir t. t. Visas 
jas dabar šnipai cenzuruos; 
beneras Aritmetikoje kurios 
skaitlinės revoliucijoniškai 
parašytos. 

AUKSAS LIETUVOJE. 
Sferose mųsų miesto me- 

džiotojų pakėlė sensaciją toks 
atsitikimas: per medžioklę p. 
G. užmušė seną teterviną, vi 
dūriuose kurio apart kelių ak- 

menukų rasta trupinėlės bliz- 

gančios naugės; ištyrus tą 
naugę per anąlizą, atrasta, 
kad tai buvo auksas. Ir da- 
bar daugelis laužo sau galvas, 
kur tas paukštis galėjo rasti 

tą aukso žvirgždelį? Jis už- 

mušta Rudnickių smiltynų 
apylinkėje. Kai-kurie žmonės 

jau pavydžia tam nelaimin- 
gam paukščiui laimės. 

PAPILE. 
(Šiaulių ap.). 

Ištikrųjų, Lietuvoje išeivys- 
tė baisiai, kaip kokia liga, 
prasiplatinusi. Žmonės seni ir 

jauni daugiausiai važiuoja 
nieko nežiūrėdami ir nepagal- 
vodami apie tai, koks ten juo* 
sutiks likimas. Daugiausiai 
bėga mųsų vyrukai nuo ka- 

riuomenės; tas tik eina tar- 

nauti kariuomenėn, kuris ne- 

turi pinigų keliui, arba kuris 

negali išsisukti. Tevirst mųsų 
tėvynė gaus vardą tokį: “Ša- 
lis senių, lošų ir mažų vaikų”. 
Tai ne juokai, gali taip virsti; 
juk ir dabar yra tokių sodžių, 
kur liko beveik vienos bobos, 
seniai ir maži vaikai. 

“Vilties” No. 65 Pavenčio 

Špuokas (p. Sivinskis) rašo iš 

Papilės žinutę apie išeivystę; 
tuotarpu pats, nepatekus dar 
tam numeriui į skaitytojų ran- 

kas, išdrožė Amerikon. O bu- 
vo labai darbštus ir mylįs tė- 

vynę žmogelis: rengė lietuvių 
vakarus, darbavosi “Saulės” 

skyriaus skaitykloje ir t.t. Pa- 
liko jis gerą mums atmintį. 

Tautietis. 

ANYKŠČIAI. 
(Ukm. ap.). 

Mųsų apylinkėje šiemet vi- 
sai netikę javai, dėlto, kad la- 
bai jau senai lietus buvo, o 

nuo Birželio 6 d. kaip užstojo 
šaltos dienos, tai nušalo bul- 
vės ir agurkai. 

Aft. Dube. 

PAPILE. 
(Šiaulių ap.). 

Papilėje Kušmanas, žydas, 
jau nuo 5 metų turi savo tar- 

toką ir šiemet prie to paties 
lokomobilio pritaisė malūną. 
Per tą laiką jau keletas dar- 

bininkų tapo sužeista; vienok 
jie nuo Kušmano negavo jo- 
kio atsilyginimo. 

Taip Birželio 9 d. malunin- 
ko pagelbininkas Al. čera- 
pas, einant svankračiui, pali- 
po uždėti diržo, bet tuotarpu 
tas pats diržas truko ir, užga- 
vęs jį per veidą, trenkė žemėn. 
Nuo žemės jis atkelta be žado. 
Sunkiai pasirgęs ligonbutyj, 
Birželio 12 d. mirė. 

Tautietis. 

SVĖDASAI. 
(Ukm. ap.). 

Eirželio 9 d. Daujočių so- 

džiuje pas ūkininką J. Gaiga- 
lą baisiai primušė K. Pečiuką. 
Jį primušė visai nekaltai, už 

arklius kad jų nepridabojęs, o 

jie į javus suėję. Parvežtas iš 

Svėdasų gydytojas susiuvo 

jam galvą, bet ar pagys, neži- 
nia. Tie, kurie jį primušė, bu- 
vo pasigėrę. 

J. Nokutis. 

SKUODAS. 

(Telšių ap.). 
3 d. Birželio, Skuodą ir jo 

apylinkę ištiko baisi nelaimė. 
Po kelių savaičių didžiausių 
kaitrų minėtąją dieną aplan- 
kė perkūnija su ledais, sumai- 
šė su žeme rugius, vasarojus ir 
daržus; vaisinių medžių sod- 
nai beveik dyki paliko, nes 

ledai numušė kuone visus vai- 
sius. Labiausia nukentėjo 
Skuodo miestelėnai ūkininkai, 

Narvydžių, Puotkalių, Kulių 
ir Kulalių sodžiai, ir Gramdo 

apylinkė Latvijos pusėje. 
Nuostoliai siekia virš 30.000 

rublių. D. Tr. 

V OLKO VISKAS. 
(Gardino gub.). 

Gardino gubernijoje šiemet 

javai kur tai blogesni neg 
Kauno gub. čia lietus, kaip 
ir Kauno gub., pirmą kart ge- 
rai užlijo tik prieš Sekmines 

petnyčioj ir nuo to laiko už- 

stojo šaltos dienos. Antrą die- 

ną Sekminių naktį buvo net 

šalna, kuri sušaldė agurkus, 
bulves ir kitas bailesnes dar- 
žoves. Gardino gub. žemė vi- 

sai smiltino, todėl javai šiemet 
čia visiškai išdegė. Rugius jau 
nupiovė, bet be grudų, vasa- 

rojus taippat sulindo atgal že- 

mėn. Jau ir taip suskubu- 
siems baltgudžiams šiemet bus 

dar didesnis skurdas, čia be- 

veik kiekviena parapija stato 

sau bažnyčią, nes visos bažny- 
čios čia sulužę. Neturtingiems 
baltgudžiams labai yra vargu 
pastatyti sau bažnyčią, bet jie, 
būdami labai dievoti, mielu 
noru atiduoda paskutinį skati- 

ką bažnyčios statymui. Bet 

šiemet, jie sako, to paskutinio 
skatiko jau nebeturėsią, prisi- 
eisią jiems gal pelai valgyt. 

Čia ūkininkai gyvena dau- 

giausia dideliuose sodžiuose. į 
vienasėdžius nenori dalyties. 
Vienas, kitas sodžius išsidali- 

jo, bet ten matininkų biškį 
sukta, neteisingai išmatuota 

žemė, todėl dabar net ir bijosi 
dalyties. 

Išdegė Svisločiaus miestelis. 

Sudegė jame cerkvė ir moky- 
tojų seminarija. Iš didelio 
miestelio bepaliko tik kelioli- 
ka namų ir bažnyčia, kurią 
vargiai išgelbėjo, nes aplink 
bažnyčią visur degė. 

Svirno Žvyne. 
MARIJAMPOLE. 

Pas mus jau pasibaigė mok- 
slo metas. Gimnazistų egzami- 
nai buvo nepersunkųs. Sun- 

kus buvo tik pašaliniams, iš 4 

klesų išlaikė tik 2 (abu lietu- 

viu). Daugiausia skerdė nese- 

nai atvažiavęs lotinų kalbos 

mokytojas Kaufman. 
Šiemet vyrų gimnaziją išėjo 

12 lietuvių: Brundza, Biels 

kus, Civiliškas, Papečki3, Ka- 

tilius, Klimas, Naujokaitis, 
Milčinskas, Žadeika, Žemaitis, 
Vyšniauskas ir Tekorius. 

Breverniutės mergaičių gim- 
naziją 3 lietuvaitės: M. Drau- 

geliutė, O. Valaičiutė ir M. 

Mačiuliutė. 
P. Skruzdė. 

TRAUPIS. 
(Ukm. ap.). 

Jonas Kašneriaučius, Siesi- 

kų dvaro užveizda, betarnau- 
damas Traupio dvare, savo 

gabumu susitaupė nemažą 
krūvelę pinigų. Dabar jis su- 

manė Žiurlių sodžiuje mūryti 
garo malūną. Džiaugias trau- 

piečiai, kad turės arti malūną 
ir kad nereikės taip toli važi- 

nėti, kaip Raguvon ir Troš- 
kunuosna. Būdavo žmonelės 
ir arklius prikankina ir patįs 
prisikamuoja, belaukdami, 
nuvažiavę malunan, kokias 

dvi, tris dienas, kolei jų grū- 
dus sumals. Iš džiaugsmo 
traupiečiai supuolė per dvi 
dieni p. Kašneriaučiui talkon 
plytų vežti. K. turi savo ply- 
tinę ir žemės sklypą. Darbi- 
ninkai vėl džiaugias, jog turės 

gerą sau uždarbį. Malūnas 
žadama per vasarą pastatyti. 

Antrą dieną Sekminių 
Traupio klebonas prileido prie 
pirmos komunijos mažus vai- 
kelius. Pasakė jiems gražų 
pamokslą taip, kad net ir ne 

vienam dideliam ašarą išspau- 
dė. Jis juos pats ir prie išpa- 
žinties priruošė ir bemokinda- 
mas katekizmo, mokino ir 

skaityti. 
Nuliūdęs Brolis. 

ROKIŠKIS. 
(Ežerėlių ap.). 

Birželio 5 d. Sniegių sodžiu- 
je užmušė brolis brolį ir sūnų. 
Muštynės kilo už žemę. Tėvas 
padalijo duotąją^žemę visiems 
sunams lygiai, bet pirktąją 
užrašė vienam, o vienok ir tą 
broliai buvo lygiai tarp savęs 
pasidalyję. Dabar tasai per 
kovą norėjo ją atsiimti iš kitų 
ir įniko mušties. Kiti broliai 
užmušė jį ir jo sūnų; taippat 
pridaužė pačią ir kitus vaikus. 

J. S. 
“Viltis”. 

žinios. 

Svarbi ištarmė. 

New Yobk. Viršiausiojo 
New York valstybės teismo 

teisėjas Williams J. Kelly iš- 

davęs nusprendimą, kad ap- 
draudos (asekuracijos) drau- 

gijos Royal Arcanum centro 

valdyba negalį pati sauvališ- 
kai didinti mokesčių be sąna- 

rių leidimo ir be priėmimo 
kitos konstitucijos. Tą orga- 
nizaciją vienas sąnarių, Samu- 
ei Grreen, patraukęs teisman, 
kuomet be kitų sąnarių žinios 
ant jo užkrauta mokestis. 

Teisėjas be to pridūrė, kad 
kiekvienas sąnarys lig pat 
mirčiai turis mokėti tiktai to- 

kią mokestį organizacijos iš- 

dan, kokią mokėjęs įstodamas, 
pagal mokesčių lentelės. Pra- 
slinkus keliolikai metų drau- 
džiama padidinti mokestis se- 

niems sąnariams, kadangi tas 

priešinga įstatymams, nors ne- 

kurtose organizacijose tas ir 

praktikuojama. 
Bažnyčia prieš skraidžiojimą 

oru. 

Cleveland, O. Katalikiš- 
kame savaitraštyj “Catholic 

Universe”, šiame mieste išei- 
nančiame, redakcija inžangi- 
niuoju straipsniu užsipuola 
ant aviatikos ir peikia tuos 

žmones, kurie nori skraidžioti 
oru. Straipsnio autorius sako, 
kad Dievas nenorįs, idant 

žmonės, kaip paukščiai, skra- 

jotų oru, nes jei Dievas to no- 

rėtų, butų žmonėms davęs 
sparnus, o tuokart nereikėtų 
dirbti jokių mašinų ir daužyti 
sau galvų. 

Regis, skraidžiojimui oru 

priešinasi ne Bažnyčia, bet to 

straipsnio autorius, kuriam 
svieto pažangumas temdo pro- 
tą. Už tokius atžagareivius 
Bažnyčia visai nėra atsakanti. 

Tafto telegramas mikadni. 

Beverly, Mass. Preziden- 
tas Taft andai mušęs telegra- 
mą Japonijos ciesoriui, išreik- 
šdamas jam savo širdingiausią 
padėką už svetingą karo mi- 
nisterio Dickinsono m. Tokio 

priėmimą, kuris dabai lanko- 
si Tolimuose Pytuose. Depe- 
ša skambėjo: 

“Beverly, Mass. Liepos 17 

d., 1910. Japonijos Ciesoriui. 
Tokio. Išreiškiu Jųsų Cieso- 
riškai Didybei giliausio pri- 
pažinimo žodį už širdingą pri 
ėmimą sekretoriaus Dickinso- 
no podraug su jo štabu, vie- 
šint jam Japonijoje. To priė- 
mimo apsireiškimai sudrutina 
prietelystės ryšius tarp abiejų 
viešpatysčių. Pasirašė: Willi- 
am Taft.” 

Prekyba su Francija didinasi. 

Washington, D. C. Ame 
rikos prekių Francijoje reika- 
lavimas kasdiena vis didinasi. 
Pastaraisiais keturiais mėne- 
siais į Franci ją iš Jungtinių 

Valstybių prekių pasiųsta už 

$380.415.159, ty. $25.400.000 
daugiau nei pernai metais tuo 

pačiu laiku. Iš Francijos-gi 
prekių partraukta už $431.- 
787.706, arba $9.600.000 dau- 

giau nei kuomet nors pirmiau. 
Pensija už 13 vaikų. 

Pensacola, Fla. Nekokia 

moterystė Borbein šiame mie- 

ste, susišliubavus pirm 19 me- 

tų, turi 13 vaikų, kurių trįs 
poros yra dvinučiai. Visi vai- 
kai gyvi ir sveiki. Motina tu- 

rinti 35 metus. Florida gu- 
bernatorius nusiuntęs Borbei- 
nams dovanų sidabrinį šauk- 

štą su valstybės herbu ir norįs 
įnešti legislaturon projektą, 
idant tų vaikų gimdytojam 
butų paskirta pensija. 

Uolos sumalė traukinį. 
Haversville, Ky. Kuomet 

pasažierinis traukinis linijos 
Louisville & St. Louis bėgo 
šalia aukšto kalno netoli šio 

miestelio, staiga ant traukinio 

nuslydo žemė su uolomis. Lo- 

komotyvo kurentojas žuvo 
ant vietos, o keliauninkai la- 
bai sukrėsti. Kitokių nelai- 

mių su žmonėmis nebuvo, nors 

visi vagonai nuo bėgių nusiri- 

tę, apart poros Pullmano va- 

gonų. 
Trokšta tarnaičių. 

Augusta, Me. Valstybės 
Maine piliečiai skelbia, kad 

jiems ten reikalinga į 10.000 

mergaičių namų darbams. Ža- 
dama mokėti savaitėje nuo 

$3.00 lig $6.00 ir duoti visiš- 

ką užlaikymą. Mat tenai mer- 

ginos taip daug atpratusios 
nuo naminių darbų, kad beve- 

lijančios dirbti dirbtuvėse ir 
krautuvėse. 

Trumpesnės Žinios. 
New Yorke teismai nuspren ■ 

dę, kad kas eina į laižybas ir 

pralošia, nėra priverstas išmo- 
kėti suderėtos sumos išlosian- 

čiam, nes pastarasis pralošėjo 
negalįs už tai patraukti tei- 
sman. Mat, nesenai keli nige- 
riai su vienu baltu žmogum 
sukirto į laižybas už kumšti- 
ninkus ir baltasis, kaip žino- 
ma, pralošė. Nigeriai jį ap- 
skundė ir teismas nusprendė, 
kas viršui pasakyta. 

Valdžios advokatai cukraus 
trusto byloje už apgavystes 
gavę $433.700 už savo pastan- 
gas. Žinomas dalykas, kad 
tas aukštas lėšas turėjo apmo- 
kėti patsai trustas. 

New Yorkeį susiorganizavus 
lyga prieš ci&aretų rūkymą, 
kurion įeina vienos... moterįs. 
Toji lyga sutverta specijališ- 
kai prieš motetfs, nes aukšte- 

snių sluoksnių tos dykaduo- 
nės, esą, ėn usios perdaug 
čiulpti cigareti s. 

Ariz 
Andai šiemet 

valstybėje 
lietus, bet lieti 
vus tokia dideli 
Pedro išsiliejus 

pirmu sykiu 
ona išpuolė 

banga bu- 

, kad upė San 
ir patvinę vi- 

aus 

803 apylinkės. Sausuma lig- 
šiol tenai sunaikinus visokius 

augalus ir visur laukai pavir- 
tę į nuogus tyrynus. 

Brockton, III. praplytus di- 

fterijos epidemija ir keliolika 
vaikų susirgę. Akiveizd: j to, 
sveikato3 valdyba prisakius 
neapribuotam laikui uždaryti 
visas mokyklas, bažnyčias, sa- 

les ir kitokias viešąsias vietas, 
idant nepraplatinus tos negei- 
stinos epidemijos. 

Nesenai sustraikavo trįs tū- 
kstančiai darbininkų, dirban- 
čių gelžkelio Illinois Central 
kompanijai. Tai paprasti dar- 
bininkai. Jie tiesė bėgius tarp 
Cairo ir Louisville. Gavo die- 
noje $1.25, o reikalavo $1.50. 
Ir tas jiems atsakyta. 

Vagis, kuris pirm 16 metų 
pavogė nekokio Cavern iš 
Washington, D. C. tuziną viš- 
tų, andai tokių vištų nuskriau- 
stajam nusiuntęs net dvi klėt- 
kas ir parašęs laišką, kad jam 
atiduodąs “paskolintas” pirm 
16 metų vištas. 

Kanadoj ant gelžkelių lini- 
jų Grand Trunk ir Central 
Vermont sustraikavę visi dar- 
bininkai. Paskui juos seka ir 

visų kitų linijų darbininkai, 
kaip tai Wabash, Delaware 
and Hudson. Naujoj Anglijoj 
vietomis traukiniai nebėgioja. 
Kompanijos ieško straiklau- 
žiu. Tasai straikas paraližuo- 
ja komunikaciją netik Kana- 
doj, bet ir Jungtinėse Valsty- 
bėse. Straikas rengiama ir ant 

Pennsylvanijos linijos. 

LEW. WALLACE. 

BEN-HUR 
ISTORIŠKA APYSAKA 

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU 
Sulietuvino 

JONAS MONTVILA. 

(Tąsa). 
čiaus už kareivius. Poetus-gi vainikuoja nevystančiais vaini- 
kais. Mųsų tėvai labiau už viską garbino Dievą, o išreiškimui 
jų tikėjimo, vietoje dejavimo ir baimės, buvo Psalmai ir Ho- 
sanna! Taip Žydai, kaip ir Grekai troško pastūmėti pasaulį 
pirmyn, į viršų, bet nelaimė! šio pasaulio valdžios skaitė ne- 

atbūtina savo egzistavimo išlyga karą. Dėlto Rymionįs iškėlė 
savo cezarį aukščiau žmogaus proto, ir net aukščiaus Dievo ir 
matė jame vienatinį perstatymą galybės. 

Grekų galybė augo pagal dvasios liuosybę, o visa mi- 
nia mąstytojų liudįs apie ją per amžius. Jų mokslas buvo taip 
išplėtotas, kad net pergalėtojai Rymionįs, visame seka juos, 
išskiriant karo vedimą. Šiandie kalbėtojai ant Forum už pa- 
veikslą ima sau Grekų kalbėtojus, Rymo dainose aiškiai gir- 
dėti Grekų ritmas, o jei kuris Rymo piliečių atidarys burną 
dėl pagyrimo dorybės, arba pasileis tyrinėti gamtos paslaptis, 
tai žodžiai jo bus arba pasisavinimu minties, arba pasirodys, 
kad yra Grekų mokyklos mokiniu. Nieko, apart karo, Ry- 
mas neturi savo originališko. Jo cirkai ir regyklos yra gre- 
kiškos. Kad patikti laukiniai miniai, sulaistyta juos kraujais. 
Rymionų tikyba, jaigu jų stabmeldystę galima taip pavadin- 
ti, yra surinkimu mokslo ir apeigų, paskolintų nuo visų pa- 
muštų tautų; labiausia jų garbinami Marsas ir Jovis, paeina 
nuo grekiško Olimpo. Taip, mano sunau, tarp viso pasaulio 
tautų tiktai vieni Grekai gali ginčytis už pirmybę. Tiktai jie 
gali stengtis pasisavinti užsitarnavimo palmą, kuri gali apvai- 
nikuoti tikro genijaus galvą. 

Rymionių saumeilė taip juos apjakina, kad nieko a- 

part savęs nemato, savo aklybėje taip sulukštėjo, kad nepri- 
eina prie jų jokis šviesos spindulėlis. O begėdingi vagys! Že- 
mė dreba po jų kojomis, kaip pėdai suduodant spragilams! 
Dėlko, mano sunau, turiu tau pasakyti, kad ir męs, taip kaip 
ir kitos tautos, esame arti nupuolimo! Atimta nuo mųsų jau 
mųsų nuopelnai, pasisavinta švenčiausios vietos, o galo niekas 

negali pramatyti. Vienok tą tikrai žinau, kad, nors sutrins 
Judėją, kaip grūdą girnomis ir suės Jeruzolimą, kuris yra vi- 
sos šalies žiedas, bet vis-gi Izraeliaus garbė pasiliks šviesa 

danguose, o tos šviesos nepasieks žmogaus ranka, nes Izrae- 
liaus istorija yra podraug ir Dievo istorija. Jisai pats rašė ją 
rankomis žmonių, išrinktų iš tarpo Izraelitų, kalbėjo jų kal- 
ba, dalyvavo visuose jų geruose darbuose. Negana to, buvo 

jų teisdaviu ant kalno Sinai, vadovu tyruose, vadu karuose ir 
karalium teisme. Dar toliaus, kelis kartus praskleidė uždan- 

galą savo buveinės ir dangiškos garbės šviesybėje, kalbėjo 
kaip žmogus į žmogų, nurodydamas kelią dorybės ir laimės, 
duodamas prižadėjimus, liūdinančius apie Jo visagalybę ir 
neatmainomą prižadų išpildymą. 

Taigi, mano sunau, ar gali būti, kad tie, su kuriais taip 
apsiėjo Jehova, nebūtų nieko nuo Jo perėmę ? kad jų gyveni- 
me, tiesose ir darbuose, apart žmogaus gabumų, nebūtų ko. 
kios priemaišos dieviško paėjimo ? kad jų genijuj, nors ir am- 

žiams praslinkus, nebūtų dangaus atspindžio ? 

Valandėlę kambaryj vėl buvo tyku, apart vėdylo šla- 

mėjimo nebuvo girdėti nieko. 
— Jaigu kalbėdami apie dailą, kalbame tiktai apie 

paišymą ir drožinėjimą, tai tiesa — kalbėjo toliaus — kad 
Izraelius neturi artistų. 

Pripažino tai su gailestimi, nes, prigulėdama prie Sa- 
ducejų, mylėjo visokią dailą, o tam farizejai buvo priešingi. 

—Vienok kiekvienas teisingas turi mums pripažinti, kad 

gabumą mųsų rankų surišo prisakymas: “nepadarysi sau nei 
paveikslo, nei panašumo”. Tą uždraudimą teisdarystė nutęsė 
už jo mierio ir laiko. Nereikia taipgi užmiršti dviejų Izraeli- 

tų, Bezaeelių ir Aholiabą, mistrų statymo pirmutinio buto, 
apie kurius yra parašyta, kad turėjo didelį gabumą savo ama- 

te, padirbo ausinius Cherubinus, puošiančius santaikos arkos 
skrynią. Tos stovylos buvo ištikro aukso, savo sparnais pri- 
dengė Dievo sostą, stovi vienas prieš kitą atsigręžę į skrynią. 
Kas drįsta kalbėti, kad tos stovylos tai nebuvo dailos darbu ? 

— Ah, dabar suprantu dėlko Grekai mus aplenkė — 

tarė Juda — o arka ?... Tebūna prakeikti Babilioniečiai, ku- 
rie ją sunaikino! 

— Na, Juda, nesunaikino, bet pražuvo, o greičiaus y- 
ra paslėpta kokiame nežinomame urve kalnuose; Hillel ir 
Sahamai abudu į tą tiki ir sako: ateis diena, kada Viešpats 
panorės, atsiras arka, sustatys ją, o Izraelius šoks prieš ją, 
dainuos kaip senovės gadynėje. Tie-gi kurie pamatys Cheru- 
binų veidus, nors butų matę ir Fidijaus, Minervos veidą iš 
dramblio kaulo, panorės suspausti ranką Žydo, atiduodant 
garbę jo genijuj, užsilaikiusiam per tūkstančius metų. 

Užsidegus motina kalbėjo kaipo koks geriausias kal- 
bėtojas; vienok truputį susilaikė dėl suvedimo į tvarką minčių 
ir atsikvėpimo. 

— Kokia tu, motin, gera — tarė dėkingai Juda. — 

Nei Hillel, Schamai, negalėtų geriau ir dailiau papasakoti. 
Vėl esu ištikimu Izraeliaus sunumi. 

— Pataikūne — atsakė — lyg nežinai, kad atkartoju 
tiktai tą, ką kadaisia kalbėjo Hillel su tulu Rymionų moks- 
linčium. 

— Gali būti, bet vis-gi kalbėjai perimančiai. 
— Ant ko aš sustojau ? — užklausė pavartauniai mo- 

tina — kalbėjau apie mųsų tėvų pirmybę ir dailą, apie droži- 
nėjimą stovylų, bet drožinėjimas, mano Juda, pats dar netve 
ria dailos, nei daila neturi savyje didybės. 

(Toliaus bus). 


