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Žinios iš Lietuvos. 

SEINAI. 
Nebesant vyskupo per 8 

metus Seinų Kapituloje pa- 
sidarė net 5 neužimtos vietos 
Kapitulos užklaustas J. E. 
Vyskupas Karosas, ką įvesiąs 
Kapitulon stačiai pasakė: jog 
rinkti busimuosius Kapitulos 
narius tai jau pralotų ir ka- 
nauninkų darbas, nes Jo Ma- 
lonybė kaipo naujai atvykusia 
nieko dar iš kunigų nepažįs- 
tąs. 

Pagal tautybę, iš 7 dabarti 
nių kapitulos narių yra v i e- 
nas lenkas ir 6 Ii e 

tuviai. 

Susirinkę tat į posėdį, 2 

Liepos dieną, šitie seinų kapi- 
tulos nariai dar šiuos narius 
išsirinko: Tris lenkus: 
Kun. J. Lendo, — V. Sienke- 
vičių ir profesorių R. Jalbrzy- 
kovskį, ir du lietuviu: 
Kun. Žaliauską ir profesorių 
G. Banaitį. 

Į garbės kanauninkus pate- 
ko — lietuviai: Kun. M. 

Dobrila, V. Novickis, B. Smo- 
lenskis, Panemunės klebonas 
I. Staugaitis ir vienas len- 

kas, vyskupo mokslo drau- 

gas kun. V. Zielinskis. 

Rinkimas buvo ramus, kuo- 
ne vienbalsis. Ginčus iššaukė 
vos tik klausimas, apie kun. 

Jalbrzykovskio įstatymą į Sei- 
nų Katedros užveizdėtojus. 
Lenkybės šalininkai būtinai 
norėjo pavesti šitą vietą len- 

kui, apleidžiantis ją,iš priežas- 
ties persikėlimo Peterburgan, 
kanaun. Augustaitis, užpro- 
testavo ir pritarus jam balsų 
didumai, katedros užveizdėlo- 
ju išrinkta kun. Banaitis. 

1^^ Katedros užveizdėtojo vieta 

^Bra labai svarbi, beūt lietu- 

IjBiams, kadangi nuo jo pir 
^^niausia priguli įleidimas te- 

nai lietuviškųjų pamaldų. A- 
čia kanaun. Augustaičio veik- 

lumui, daug ko lietuviš 
k a i įvesta į Seinų bažnyčią. 
Ar tai butų ir prie Jalbrzy- j 
kovskio pasilikę —- galima a- 

bejoti. Todėl nuoširdžiai ačiū 

gerb. kanauninkui Augustai- 

čiui už tvirtą savųjų palaiky- 
mą. 

Visi kapitulos išrinktieji, 
naujieji jos nariai, bent tik 

rieji kaip antai, Lendo, Sien- 
kevičius, Jalbizykovskis, Ža 
liauskas ir Banaitis, sulyg 
valstybės įstatų, turi bnti J. E. 

vyskupo perstatyti Varšavos 

gen. gubernatoriui. Iš Varša- 
vos jie bus perstatyti vidaus 

reikalų minieteriui, ir tik jam 
perstačius, apturėję Aukš- 

čiausiąjį Ciesoriaus 

“placet” (leidimą) užims ski- 

riamąsias jiems vietas. Dieve 

padėk! Vienas. 

PILVIŠKIAI. 
(Suv. gub.). 

Teko man aplankyti Pilviš- 
kius. Kasmet aplankydama*, 
matau, kad žmonės kuo tolyn, 
tuo labyn pradeda šviesties ir 

susipraeti. Tik pažiūrėkime: 
turi įsisteigę keletą draugijų, 
kaip antai: “Žiburio”, “Žag- 
rės” ir “Plaivybės” skyrius. 
“Skolinamai taupomąją kasą” 
ir draugiją “Gyvojo ražan- 

čiaus”. Daugiausiai ir labiau- 
siai čia šviečia “Žiburys”. Jis 
užlaiko knygyną-skaityklą, 
turintį, rodos, daugiau kaip 
500 knygų ir jan dar išrašomi 
6 lietuvių laikraščiai. Jis ne 

kartą surengė vakarus ir pa- 
skaitas. Ir dabar Liepos 17 d. 
žada surengti lietuvių vakarą. 
Ketinama vaidinti: “Žilė gal 
von, velnias uodegon” ir “Ne- 

atmezgamas mazgas”. “Žag- 
rės” skyrius dar nepersenai 
čia įsteigtas, tečiaus jis turi 

narių nemažą ir vis “Žagrie- 
čių kuopa” didinasi. Bet kaip 
kviečiuose atsiranda kūkalių, 
taip ir tai draugijai atsiranda 

priešininkų. “Blaivybės” sky 
rius taippat dar nesenai į-teig- 
tas bet jau turi keletą šimtų 
narių. Nors tas skaičius dai 

nedidelis, bet palygintinai su 

anais metais, dabar girtuok 
liaujama toli mažiau. “Gyvo 
jo raž.” dr. šiemet nupirko 
bažnyčiai du mišiolu. 

Iš laikraščių pilviškiečiai 

daugiausiai “Šaltinį” skaito: 

jo egzempliorių pareina į Pil 
viskius šimtas suviršum; bet 
ir kitus pilviškiečiai gana ge 
rai skaito. J. Žebr. 

PANEVĖŽYS. 
Birželio 21 d. kilo gaisras. 

Sudegė klebono tvartas, 9 

kiaulės, viena karvė ir vienas 

arklys, daržinė, svirnas su 

grūdais. Nuostoliai dideli. 
Darbas padegėjų, nors jie dar 
nesuimti. 23 č. taippat tapo 
padegta vieni namai, bet juos 
tuojau užgecino; tuos bėgėsi- 
nant, tapo padegti namai ant 

Bamygalos gatvės, kurie sude- 
gė. Ten suimtas vienas žydu 
kas, kaipo intanamas padegė- 
jas. Gal pasiseks suimti tie 

paukščiai. 
Aldonas. 

KOKIŠKIS. 
(Ežer. a p.). 

Miškinių sodžiuje, palei 
Kavališkį, pasikorė ūkininkas 
•Jasiunas. Matyti, kad jis, tur 

būt, prieš tai buvo ingavęs 
proto pamišimą, nes buvo 

žmogui* doras ir ramus ir ne- 

buvo jokios tokios priežasties, 
dėlei kurios galą pasidarytų. 
Paliko jauną pačią ir 4 vai- 
kus. S. Z. 

BUTRIMONIS. 
(Trakų ap.). 

Birželio 22 d. Butrimonių 
antstolio kalėjime staiga ap- 
sirgo 4 ten pasodintos mote- 

rįs: dvi katalikės ir dvi žydės, 
bet priėmusios krikštą, viena 

katalikų, kita stačiatikių. Pa 
šaukta tuojau gydytojas. Jis 

pripažino, kad jos nunuody- 
tos. Užklausus jų, ką jos val- 

gė, jos pasakė, kad už pusva- 
landžio prieš apsirgimą atnešė 

kalėjiman neprašyti, žydukas 
su žydei kaitė, arbatos ir pada 
vė ją toms žydėms krikščio 
nėms. Jiedvi atsigėrusios, da- 
vė gerti tą arbatą ir savo drau- 

gėms. Kaip tik jos atsigėrė, 
neužilgo ir apsirgo. 

Dvi po apžiūrėjimo nuvežta 

į Trakų ligonbutį, o dvi pa 
likta aut vietos, Butrimonyse. 

Ten buvęs. 

SEINAI. 
Iš Seinų Liepos 7 d. (n. st.) 

išvažiavo kun. J. Laukaitis. 
Jo išleisti susirinko skaitlin- 
gas lietuvių būrys. Gaila to 
kio žmogaus, labai gaila, ku 

ris buvo kiekvieno žmogaus 
netik prieteliue, bet ir drau- 

gas. Pasidarbavo jisai gerai 
ue. vieniems Seinų lietuviams, 
bet ir visai Lietuvai. 

J. A. 

ŠIŠNIŠKIAI. 
(Švenč. ap.). 

Viena mergaitė Šišniškių 
sodžiaus buvo padavus ant už- 

sakų su ūkininku iš Švenčio- 
nių par.; bet tuojau paskum 
ant jos nosies atsirado koks tai 

spaugelis. Jinai jį nuplėšė, 
nudraskė. Nuo to sutino vi 
sas veidas, visa galva ir ji už 

savaitės prieš savo vestuves 

mirė. Nieko nei gydytojas pa- 
gelbėti negalėjo. A. V. 

GRĄŽINO PAŠALPĄ. 
1906 metais Vilniaus mies- 

to taryba buvo paskyrusi ir 
nusiuntusi Bielostokan 1 000 

rublių pašalpos žuvusiųjų per 
‘pogromų” šeimynoms. Dabar 
B'elostoko miesto Valdyba 
grąžino atgal tuos pinigus 
Vilniaus mie to tarybai, nesą 

neatsiradę buk Bielostoke to- 

kių žmonių. 

PAŠUŠVE. 
(Kauno ap.). 

Birželio 16 d. per Pašušvės 

miestelį perėjo audra su per- 
kūnija. Į vienus namus tren- 

kė perkūnas kaminan. Kaip 
trenkė, tai tinkas kamino at 

griuvo į šalį, o plytos suvirto 
vidun. Iš priemenės tan kami- 
nan buvo iueinamos durįs. Ja- 
me tuo tarpu stovėjo molinis 

puodas su miltais. Viename 
šone to puodo išmušta apvala, 
graži skylė, bet miltams nieko 
nekenkta ir jie dargi per tą 
skylę neišbirėjo ir pats puodas 
ant vietos stovėjo. P skum iš 

priemenės žaibas pateko ka 
maron, kur balanėlėmis suplė 
šė kabančios ant sienos plieni 
nės piuklelės rėmus, bet pa 
čiai pinkielei nieko nepadarė. 
Daugiau namuose nieko nesu- 

gadinta ir jie neužsidegė. 
K. Pr. P. 

MITOŠIUNAI. 
(Troškūnų vals.). 

Mitošiunuose buvo toks at- 

sitikimas: Ūkininkas Justinas 
Šimėnas pririšo ant nakties 
savo arklį kuone ir pats neto- 

liese atsigulė jo sergėti. Rytą 
3 valandą atėjo jis grinčion 
visas kruvinas, su pramušta 
galva ir be žado. Tuojau ai 

vežta iš Panevėžio gydytojas. 
Apžiūrėjęs jisai rado jo gal- 
voje skylę 2 vėm veiškam gi- 
lumo ir 1 no platumo. Š- pa 
sirgęs 3 dienas mirė didžiau- 
siose kančiose, palikdamas 
verkiančią pačią ir 4 tą vaikų. 
Tardytojui su gydytoju išra- 

vidavojus, atrasta: visa galva 
sudaužyta ir smagenįs sumai- 

šytos, ranka iš peties išnerta, 
daug kaulų sulaužyta ir 1.1. 

Priežastis to baisaus darbo 
šitokia: Antanas Skarpušis, 
vaikinas iš artimojo sodžiaus 

įsimylėjo Šimėno dukterį, ir 

inprato pas ją naktimis val- 
kiotiee. Doras tėvas užgynė 
jam pas savo dukterį vaikš- 

čioti, tai jis tada pasižadėjo 
už tai atkeršyti ir galų gale 
atkerši o. 

Baltras Kaminskas. 

TRAUPIS. 
(Ukm. ap.). 

Mųsų parapijoje, beveik, 
nėra tokių, kurie nesuprastų 
lietuviškai, tečiaus per atlai- 
dus ir šiaip jau 8vaibe«ne8 

šventes, giedoma bažnyčioje 
lenkiškai. Kodėl taip, tiesiog 
nesuprantama. Labiausiai per 
Aktavas laikomasi lenkiškų 
giedojimų. Taip, kasdiena nu- 

eidavau bažnyčion ant aktavi- 

nių pamaldų ir kunigas visa 
da užgiedodavo lenkiškai. 

Kadangi procesija eina apie 
bažnyčią, tai vienas tik var 

gonininkas begieda lenkiškai, 
nes kiti nesuprasdami tos kal- 

bos, negali jam pritarti. Taip, 
mat, nori mųsų klebonas. 
Prie kun. Mitskuno lenkiški 

giedojimai buvo naikinami, 
nes jie Traupyj nereikalingi, 
o prie šito paturiami. 

Nubudęs Brolis. 
“Viltis”. 

Amerikos žinios. 

Sufraffisėių smarkumas. 

New York, N. Y. Šio mies- 
to sufragistės saviškėms drau 

gėms pataria sunaudoti kumš 
tis prieš vyriškius, kurie yra 
priešingi moterų lygybei po- 
litikoje Advokatė M. Cole 
man, kalbėdama viename su- 

fragisčių susirinkime taip at 

si 1 i e p u s: “Jei kuris vyriškių 
priešinasi jųsų lygybei politi- 
koje, tokiam drožkite tiesiok 

į terlą. Tai geriausias ir pa- 
sekmingiausias toje kovoje 
mums ginklas. Mušti atžaga- 
reivius vyriškius, kad jiems 
net snukiai supu«tų!” Tuos 
radikalės moteriškės išvedžio- 

jimus BUsiriuku>-ios moterįs 
rankų ploj mais priėmusios ir 
prižadėjusios pasinaudoti pa- 
siūlytomis metodomis. Tatai 
netrukus turėsime daug pa- 
guodos, kuomet moterįs ims 

vyrams perti kailius. Bėda 

juo didesnė, kad ir teismai 

palaiko moterų pusę. 

Kruvinas mušis su nigeriais. 

Paiestine, Tex. Nesenai 
čionai buvęs smarkus krūvi 
nas rasų mušis, kuriame pra- 
žuvo 17 baltųjų ir į 50 uige 
rių. Kovos priežastimi buvę* 
balto žmogaus nigeriu užmu- 

šimas, kuomet baltasis nuėjęs 
pas nigerį kolektuoti pinigus 
už apgyvenamus juo namus. 

Kuomet pasklydęs garsas apie 
baltojo nužudymų, tuojau i 

baltieji ėmę prieš nigeiius 
ginkluoties, o nigeriai išplėšę 
kelias ginklų krautuves ir, 
taip apsiginklavę, nuėję į miš- 

ką. Juosiuos ten užpuolę bal- 

tieji ir prasidėjus skerdynė. 
Be to baltieji pačiame mieste 

nigerių namus sudegiuę ir jų 
beginklių daugumą išžmlę. 
Tik pagaliau pasiųsta milicija 
inirtusius baltuosius sutvar- 

kius. Ot kok e dvikojai miš- 
kiai šiame civilizacijos meta 

šimtyj! 
Vaikiuko deportavimas. 

New York, N. Y Emigra- 
cijos valdyba andai vėl pasi- 
elgus nežmoniškai, liepiant 
sugrąžinti į Europą 8 metų 
nekokį Benjaminą Pocvizą, 
kuris į Ameriką su savo moti 
na ir seserim atkelavo pas tė- 

vą. Tasai vaikas prieš emigra 
cijos valdybą tuo prasikaltę*, 
kad kuomet jis pamatę* ant 

salos žmonių minias, tai iš bai 
mes ėmęs baisiai šaukti. Emi- 
gracijos daktarai paskui pri- 
pažinę, kad vaikas esąs paikas, 
taigi kaipo toksai negali būt 
šian kraštan įleidžiamas. Išei 
na dabar taigi tas, kad vaikas 
turi būt atskirtas nuo gimdy- 
tojų ir sugrąžintas atgal, arba 
su juo d/auge lai sau atgal 
keliauja ir motina. Tikrai bet 
Jar nenuspręsta, kas padaryti, 
dienok jau tik toksai galvoji- 
nas 7aldybą pastato nemalo- 

įioj šviesoj. I 

Geležinkelio straikas pasibaigė. 
Ottawa, Ont. Kanada. 

Ant geležinkelio linijos Grand 
Trunk pagaliau darbdavių su 

darbininkais susitaikiuta, 
kompanija sutikus su darbi- 

ninkų reikalavimais. Pagal 
naujo kontrakto darbininkai 

apturėsią algas, padidintas ant 

18$ ir kitokius pagerinimus. 
Kas metai be to alga busią di 
dinama. Paskui šitą liniją ant 

kontrakto pasirašius ir Cen 
tral Vermont linijos kompani 
ja. Dabar taigi aut tų linijų 
judėjimas vėl prasidės, o 

strai kiaušiams nebus vietos. 
Už straiko užbaigimą galima 
padėkoti Kanados viešųjų dar- 

bų ministeriui King, kuris su 

savo intekme abi pusi gražiai 
ir greitai sutaikė. Tatai šiarnr 
straike darbininkai visiškai 

laimėjo. 
P. Roosevelt tarp anglekasių. 
Sckanton, Pa. Buvęs pre- 

zidentas Itoosevelt pereitoj sa 

vaitėj čionai ir Wilkes-B«rre 
viešėjosi ir aplankė apylinkė 
se nekurias kasyklas, kurdir 
ha m a daujr lietuvių ir kitokių 
ateivių iš Europos. Vi«ur be- 
landžiodamas pats anglių dul- 
kėmis iš~itepė, taip išrodė, kai- 

po koksai arglekasys, dirbęs 
po žeme sunkiausius darbus. 
Scrantone eidamas per miestą 
užkalbinėjo darbininkus ir su 

|ais ilgokai šuekučiavosi. Pas 

vieną anglekasį net butan bu 
vo apsilankęs ir tenai pusva 
landį pašnekučiavęs. Pamatę* 
Jaug įspūdžių, turės paskui 

apie ką rašyti, ką matęs ir ką 
girdėjęs. 

Maištas ant karo laivo. 

Washington, D C. Ant 
kariško monitoro “Oz«rk” už- 

gimęs jūreivių maištas prieš 
oficierus ir jų 12 nuo laivo 

dezertavę. Likusieji ant laivo 
juieiviai pasakoja, kad jų 
draugai turėję tiesą dezertuoti 

(pabėgti), kadangi ant moni 
toro sautikiai esą kuoaršiausi. 
Oficierai jūreivius kankiną 
suukiais darbais nuo tamsos 

'lig sutemos, o be to duodą 
blogą ir mažai valgio, taippat 
gerymui sugedu-į vandenį, bet 

anaiptol kar'škų mankštymų 
jų nemoko. Karo jureivijos 
departamentas pradėjęs tardy- 
mus tame reikale. 

ŽimĮs myli muziką. 

Winsted, Conn. Žuklinin- 
k«i gaudanti žuvisežtieH gh- 
laud tvirtiūa, kad žuvįs nepa 
prastai mylinčios muziką ir 
dai. as. Kuomet vieną sykį pa 
lei ežerą griežus muzika ir 

giedojus rel g j'nė sekta savo 

himnus, ž'ivįs pulkais priplau- 
kusios arčiau krašto ir klau- 
pusios tų sau įstabių balsų. 
Tuokart buvo galima žuvis 

gaudyti tiesiok ranka, taip jus 
buvę insiklaūsiusios. 

Puikus uždarbis. 

Hammond, Ind. Buvęs mie- 
stelio Hatnmoud majoras, F. 
R. Mott, pirm keturių metų 
tiary, Ind. pirkęs 20 akrų že- 
mės ir užmokėję^ viso $640. 
Andai jis tą visą žfemę pardavęs 

kompanijai Condit McGmity 
Realty Co. iš Ch cago ir už 

tai gavęs $40 000. Gražus už- 

darbis ir tai be jokios galvos 
sukimo ir spekulecijos. 

Trumpesnės Žinios. 
Pulkininkas George Har- 

vey laikraštyj “North Ameri- 
can Review” aštriai užsipuola 
ant buvusio prezidento Roose- 
velt, pavadindamas jį žmogum 
su girta spėka”, kuris manąs, 
kad šiame krašte esąs jau vi- 

sagalingiausiuoju. 

Moterų kliubai pareikalavę 
pas pulkininko Rooeevelto 
dukterį, ponią Longworth, i* 
dant ji pame-tų rukius cigare- 
tuR. Ir tuo dalyku užimti visi 
laikraščiai. Ot, koksai milijo- 
nierių moterų užsiėmimas, o 

laikrašč'ų pažeminimas, kad 
tokius niekus taip plačiai ap- 
rašinėti Verč au jos užsiimtų 
darbininkų likimu. 

Pulkininko Roosevelto sū- 

nūs, Theodore, apsivedęs su 

mergina Aleksauder, audai m. 

San Francisco piadėjo dalbą 
vienoj kaurų krautuvėj. Kai- 

lio paprastas darbininkas jisai 
kaurus dėsto, paženklina ir 

užrašinėja. 

Valstybėje Nrw York į gu 
bernatorius iš demokratų pu- 
sės pastatyta buvęs m. Au- 
burn, N. Y. majoras, Thomas 
M. Osborne. 

LEW» WALLACE. 

BEN-HUR 
ISTORIŠKA APYSAKA 

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU 
Sulietuvino 

JONAS MONTVILA. 
t 

(Tąsa). 
mink, jog turi tarnauti Viešpačiui, ne cezarui. 

Išlygą priėmė su džiaugsmu, bet neužilgo ėmė snausti. 
Pamačiusi tai motina, padėjo jam pagalvą, užklojo ir, širdin- 

gai pabučiavusi, nuėjo. 
VIII 

Kiekvienas mųsų, blogas ar geras, turi mirti; atminda- 
mi tat mųsų tikybos prižadus, ramiai sakome: tai niekniekis, 
atidarysime akis danguje. 

Kada Juda pabudo saulė buvo jau aukštai pakilus ant 

kalnų; karveliai plesdeno erdvėje savo baltais sparneliais, o 

piet- vakariuose spindėjo šventinyčia, lyg auksinė regykla, nu- 

piešta ant tamsiai mėlino dangaus. Juda visai ant to netėmi- 
jo, vos akim permetė regyklą, o visą atidžią atkreipė ant pen- 
kiolikos metų mergaitės, sėdinčios šalia jo ant kauro ir žai- 
džiančios ant arpos. Jausmingai klausė muzykės. Pabaigus 
dainą atkreipė akis ant jo. Kadangi toji mergina užima žy- 
mią vietą mųsų apysakoje, turime supažindinti skaitytoją su 

jaja. 
Erodas mirdamas apdovanojo daugelį žmonių, kurie 

turėjo su juomi kokius nors susinėsimus; jaigu karaliaus sali- 
ninkas buvo aukštos kilmės, ypač jaigu paėjo iš Judos giminės, 
tai turtas suteikdavo jam gerą vietą tarp Jeruzolimos kuni- 

gaikščių. Tokis išskyrimas užtikrino pagarbą neturtingų tau- 

tiečių ir pagodonę stabmeldžių, su kuriais tankiai turėdavo 
reikalus. Prie tų išrinktųjų prigulėjo ir Judos tėvas, kuri* 

kaip viešame, taip ir privatiniame gyvenime buvo didei pa- 
godotas ir turėjo vardą Jeruzolimos kunigaikščio. Dievobai- 

mingas žydas ištikimai tarnavo karaliui ir nekartą savo dar- 
bais priparodė ištikimybę. Kaipo Erodo įgaliotinis kelis kar- 
tus aplankė Rymą; ten atkreipė ant savęs atidžią Augusto, 
kuris norėjo patraukti jį savo pusėn. Taigi jo name buvo pri- 
krauta dovanų, kurios užganėdina tuštybes kaip karalių, taip 
ir dvarininkų: purpurinės togos, dramblio kaulo kėdės, auk- 
sinės taurės; jų vertę didino tas, kad paėjo iš cez iro rankų. 

Penkiolikos metų mergaite žaidžia ant arpos, o Juda išbudęs į ją temijasi. 

Tokis vyras turėjo būti turtingu, bet jo turtas nebuvo sukrau- 
tas rupestimi jo globėjų, bet jo paties darbštumu. Daugybė 
piemenų, ganančių kaimenes Libano kalnuose ir slėniuose, 
Harą vadino savo duondaviu; kaip uostų taip ir g lumoje ša- 
lies esančiuose miestuose turėjo skaitlingas savo krautuves; 
laivai pristatydavo jam sidabrą iš Isj anijos, kuriuoje tuomet 

buvo didžiausios sidabro kasyklos, o karavanai iš Rytų pri- 
statė šilkus ir šaknis. Teisingai ir sąžiniškai atlikdavo savo 

užduotis uždėtas hebriečių tikyba; buvo Šv. Rašto išguldyto- 
jum, nuolat lankydavo sinagogą. Noriai klausydavo vadovų 
išvadžiojimų, labiausia-gi godojo H.Helį. Jisai taipgi buvo 
labai svetingas; pas jį viešėjo svetimžemiai, o far'zejai tvirti- 
no, buk jis vaiš ndavo net šamai itonus. Jaigu butų buvęs 
stabmeldžiu ir gyvenęs laikuose R odo Attikus’o, butų buvę 
galima paskaityti jį ano konkurentu. Žuvo vienok jaunystėje 
ant jurų Apverkė jį visa Judėja. 

Pažinome jau motiną ir šutų, o taipgi dukterį, kad 
dainavo savo broliui. Jos vardas buvo Tirza. Jijė buvo labai 
panaši į brolį. Apsisiautus buvo šlebe, susegta ant deš niojo 
peties, uždengenčia pečius ir krutinę, paliekant rankas visiš- 
kai nuogas. Slebė per liemenį buvo perjuosta dirželiu. Dai- 
liai sušukuotus plaukus dengė šilkinė kepuraitė. Ausyse bu- 
vo suverti auskarai, ant pirš ų žiedai; kaklą puošė žemčiūgų 
karoliai. Žodžiu, buvo daili pilnoje to žodžio prasmėje. 

— Labai gražu, Tirza, labai gražu — tarė Juda. 
— Patinka tau ? 
— Taip, daina graži, dainininkė taippat! Dainoje atsi- 

muša Grekų atbals ai. — Nuo ko ją išmokai? 
— Pameni tą Greką, ką dainavo pereitą mėnesį teatre? 

Kalbėta, jog jis buvęs dainium Erodo ir jo sesers Salomėjos. 
Dainavo tuojaus po ėmimosi galinčių i* svetainėj buvo dar 
didelis trukš uas, bet pasigirdus jo balsui, viskas nut lo, ir aš 

neapleidau nei vieno žodžio — taigi nuo jo išmokau dainą. 
— Bet jisai dainavo grekiskai. 
— O aš hebraiškai. 
— Dabar suprantu ir didžiuojuosi savo sesute. Gal 

moki dar kokią kitą gražią daine!ę? 
— O taip, moku kelias, bet pameskime tą; Arnra ma- 

ne atsiuntė pasakyti tau, kad pusryčius ai neš tau čia. Ji tuo- 
jaus ateis, nes mano, jog sergi, kad vakar sutikai kokius ne- 

smagum'.s. Kus tai buvo? Pa-akyk man, kad galėčiau pagel- 
bėti Amrai gydyti tave; ji žino Egiptiečių vaistus, bet tie 
mažai ką gali gelbėti, aš-gi žinau Arabų vaistus kur»e... 

(Tolinus bus) 


