
Žinios iš Lietuvos. 

DUSETOS. 
(Ežerėnų ap.). 

Suėjo lygiai savaitė nuo 

baisiausios Birželio 27 dienos, 
kaip Dusetas ir vėl aplankė 
didžiausia nelaimė. Liepos 4 
dieną po piet antrą va.andą, 
žmonėms vaikštant kryžiaus 
kelius ir vėl varpai apgarsino 
gaisrą. Šiemet tai jau penkta 
sai iš eilės gaisras. Šitas buvo 
baisių baisiausias, kokių dar 
nepamena mųsų seneliai. Nuo- 
stolius galima skaityti šimtais 
tūkstančių rublių. Dabar dau- 
giausiai nukentėjo ūkininkai. 
Ugnelė prasidėjo iš Juozo brir- 
čio klojimo. Sudegė 200 tro- 

besių, tame skaičiuje 70 gy- 
venamųjų namų ir 130 kitų 
trobesių. 

Šventosios pužas. 

MOTERŲ DARBŲ 
PARODA. 

Liepos 7 d., kun. kan. Ma- 
culevičiaus namuose, prie Vie- 
šojo pleciaus, Kaune, atidary- 
ta Liet. Kat. Moterų dr-jos 
namų ruošos mokyklos darbų 
paroda. Anot “S. Z. T.” pa- 
roda išiodanti turtingai. Yra 
skyriai — namų ruošos, pietų 
taisymo, duonos kepimo, dar- 
žininkavimo, gėlių auginimo, 
skalbimo, namų darbo ir kiti. 
Bufetas puikiai intaisytas, 
kambariai labai gražiai išpuo 
šti žalumais. Gražiausiai atro- 

dą pietų taisymo ir duonos 
kepimo skyriai; indomus taip- 
pat ir daržininkavimo sky- 
rius; begalo išbujojus galere- 
ja. Parodą pašventė šv. Tėvo 
šambelionas kun. Prapuolenis. 

MAINYS VARDUS. 
Z. T.” praneša, girdėjęs, 

BHHIvPanemunėlio, AugštOjo 
Panemunio ir Panemunio kra 

sų įstaigas, vadinamas dabar 
rusiškai —“Murovanij Ponie- 
munok”, “Bolšija Poniemuni” 
ir “Poniemunok”, žadama va- 

dint: pirmąją — Budberginė 
(Budberskoje), antrąją — Vy- 
tautinė (Vitoldovskoje), tre 

čiąją — Božedarovskoje. Mat, 
dabar delei vardų vienodumo, 

dažnai išeidavo painios su a- 

teinančiais tenai rastais. 

MARIJAMPOLĖ. 
(Suv. gub.). 

Pas raus Liepos 13 d. buvo 

bažnyčioje pamaldos už dū- 
šias kritusių Žalgirio mūšyje. 
Pamaldos prasidėjo 10 vai. 

ryto. Žmonių bažnyčioj visai 
maža tebuvo, vos kasdieninės 
bobelės, trįs lenkės ponios ir 
vienas studentas lenkas. Iš 

lietuvių inteligentų vos du 
mokiniu gimnazistu. Kun. J. 
Miknevičius atlaikė paprastas 
mišias, o po mišių pasakė pa- 
mokslą. Štai jo turinys: “Lie- 
pos 15 d. 1410 m. lenkų kara- 
lius Jagaila sumušė ties Žal 
giriu vokiečius. Lenkams pa- 
dėjo ir lietuviai, nes tąsyk lie- 
tuviai gyveno vienybėje su 

lenkais. Tąsyk liejo lietuviai 
savo kraują už lenkus, užtat 
ir dabar tur lietuviai palaikyt 
tą vienybę.” Įsikarščiavęs pa- 
baigė šiais žodžiais: “O jei 
kas nepalaikytų tos vienybės, 
tas teprapuola ir tegu išeina” 
(iš Bažnyčios ?). 

Sis “pamokslas” padarė ne- 

kokį įspūdį. 
Argi negalėjo pasakyt jau 

pamokslo kiti kunigai, žiną 
istoriją ? 

R. Skruzdė. 

LIETUVIŲ MOKSLO 
DRAUGIJOS SUSIRINKI- 

MAS. 

Liepos 13 d. laikas prieš 
piet buvo paskirtas ištisų me- 

tų darbų apyskaitai ir jų pa- 
aiškinimams. Ją paskelbsime 
vėli.u. Popietuvė buvo pa- 
skirta referatų skaitymui. P. 
Augustinas Voldemaras, kaip 
ir visados, grynai moksliškai 
sekė Vytauto politiką prieš ir 
po Žalgirio mūšio. Daug to- 

kių dalykų paaiškėjo, kurie 
iki šiol buvo visai nesupran- 
tami: jo santykiai su kryžiuo- 
čiais, lenkais, rusais ir toto- 

riais, kodėl pirmiau siūlomo- 

jo karaliaus vainiko nepriė- 
mė, kodėl kryžiuočių nepri- 
baigė, kodėl sąjungą su len- 

kais palaikė ir tt. Gaila, kad 

kalbėjo atmintimi ir to indo 
maus referato negalime su- 

teikti skaitytojams. 
P. Jonas Yčas, Srietensko 

gimnazijos inspektorius, svar- 

stė patį mūšio bėgį, lietuvių ir 
lenkų prisiruošimą ir kieno 
buvo didžiausis nuopelnas. 
Anot jo, kryžiuočiai perlabai 
buvo pasitikėję savo galybe, 
nors tuo laiku buvo žymiai 
susilpnėję; lenkai buvoneran 

gus, Jagaila vis vyl oi santai- 
ką padarysiąs; vienas Vytau- 
tas rimtai ruošėsi į kovą, jo 
buvę ir čekai pasamdyti; jo 
ir visas genijališkai sumany- 
tas ir išpildytas pienas. Apie 
žymią rolę Zindramo iš Miš- 

kovicų kronikos niek nesą 

ką. Jagaila ne per mūšį, bet 

po mūšio ingijęs garbę, nes 

inpykę europiečiai ėmė jį vi- 

saip šmeižti, o kronikų rašy 
tojai ginti, pripažindami jam 
ir tokiuos nuopelnus, kokių 
jis visai neturėjo. 

P. J. Yčo išeis apie tai pla- 
tesnis veikalas. 

Vakarą mėgėjų-vai. kuopa 
pastatė Vydūno ‘‘Ne sau žmo- 
nės”. Retai tenka matyti to- 
kios rųšies dramatišką veika- 

lą netiktai ant lietuvių scenos, 
bet ir ant kitų. Primena Me- 

terlinką. Vaidinimas buvo 

lygus, nors, rodos, perlėtas. 
Gaidelionis, Marcinkevičius, 
Rucevičius, Rucevičienė, Sap 
kauskaitė puikiai stilizavo sa- 

vo roles. 
Paskui Žmuidzinavičius pa- 

statė du nepaprastai puikiu 
paveikslu: 1, senovės baudžia- 
vos laiką su magnatais len 

kais, vaito bizuuu varomus 

baudžiauninkus, kvailius pie- 
menaičius; 2, dabarties laiką- 
inteligentus, liuosus darbinin- 

kus, besimokinančius vaikus 
ir tt. Vertėjo tas kompozici- 
jas nufotografuoti. 

14 d. p. Trzebiriskiui dar 

nepabaigus lekcijos apie florą 
ir jos rinkimą, policija per- 
traukė posėdį iki 6 vai. vaka- 
ro. Ne usipratimas kilo dėl 

korespondencijos “Siev.-Zap. 
Golose”, buk tai esąs “lietu- 

vių suvažiavimas”. 

LIETUVIO JUBILIEJUS. 
Rugsėjo 26 d. š. m. sueina 

30 metų, kaip darbuojasi ko- 
vos su ugnele dirvoje dabarti- 
nis Vilniaus brandmeiste is 

(ugnagesių viršininkas) p. Ra 
davičius. Pradėjęs veikti, kai- 
po ugnagesys, dar 17 kos me- 

tų vaikinu bodamas, Peter- 
burge, tūlą laiką buvo ten, 
paskui brandmeisteriu Kur- 

ske, Vilniuje yra tik nuo 1906 

metų. P. Radavičius yra ir 

prisipažįsta esąs lietuviu. 

VALSTIEČIŲ BANKO 
VEIKIMAI. 

Birželio mėnesį Kauno gu- 
bernatorius aplankė Valst. 
Banko nupirktus d varus Šiau 
lių ir Telšių apskr., kame ap- 
gyvendinta daug rusų valstie- 

čių. Kapėnų dvare parduota 
žemės: katalikams — 677 de- 

šimtinės, stačiatikiams — 856 

dešimt., o 334 dešimt, dar ne- 

parduotos. Pasvaigių dvare 

gyvena 26 stačiatikių šeimy- 
nos. Juozapavo dvare parduo- 
ta žemės: katalikams — 451 

dešimt., senatikiams — 983 

dešimt., o 373 dešimtinės dar 

ueparduotos. Senatikiai viso- 
se tose vietose pasirodė guber- 
natoriui tvirtai apsigyvenu- 
siais. 

ROKIŠKIS. 
(Ežerėnų a p.). 

Gyvenant Rokiškyje m. Si- 
monui prie bažnyčios buvo 

puikus giesmininkų choras ir 

bažnytinė kapelija. Jam mi- 
rus visa tai išnyko. Dabar 
vargonininkas Milaknis taiso 

bažnytinį chorą, kuris šiaip 
taip jau mišias pagieda. To- 

kioj puikioj bažnyčioj ir prie 
tokių puikių vargonų butų la- 
bai malonu, kad butų ir pui- 
kus choras. Miręs klebonas 
buvo chorui priešingas, o jo 
vietininkas jam pritaria. Žmo 
nės privalo p. Milakniui būti 
labai dėkingi.^ 

N e giesmininkas. 

VAGONAS SUDEGE. 

Liepos 7 d. žmonių trauki- 
niui einant iš Dvinsko Vii 
niun, užsidegė pirmos klesos 
vagonas. Priežastis neišsiai 
škino: gal paperosas kaltas, o 

gal nuo garvežio žiežirka pro 
atvyrą langą inkrito. Sustab- 
džius traukinį, visi keliaunin 

kai išsigandę puolė žiūrėti 

gaisro. Vagone butą oficierų, 
bet šie skubiai išbėgo. Viena 

panelė išpuolė pro langą. Su 
žmonėmis nelaimių nebuvo, 
tik bagažas nukentėjo. Vago 
nui liepsnojant pasigirdo keli 

šūviai: matyt kas revolverį 
užmiršo. Gaisras sugaišino 
traukinį pusantrai valandai. 

Margalis. 

TAURAGNAI. 
(Ežerėnų ap.). 

Liepos 4 d apsilankė čia 
Kauno gubernatorius, darė 
reviziją valsčiuje, aplankė ba- 

žnyčią, kleboniją ir Seimatie9 
sodžiaus senatikių cerkvę. 
Tauragniškiai (nors tik iš va 

karyje sužinojo apie apšilau 
kymą) ren 'ės jo sutiktų, bet 
nesuskubo dėlto, kad atvažia 
vo mišparų laike. Valsčiuje 
susirinko daug žmonių. Žydai 
skundės ant kamendoriaus už 

tai, kad persekioja slaptus 
degtinės Sinkius, bet guber- 
natorius pasakęs, kad sulyg 
perstatomo isprauninko jų 
skundos esą melagingos. Se 
natikis Babachinas skundė 
miestiečius už kryžiaus pasta- 
tymą, buk tai ant jo pleciaus, 
o kamendorių už to kryžiaus 
pašventimą; bet kameudoriui 
su pienu prirodžius, kad ten 

bažnytinis piečius, guberna- 
torius apskelbė skundikui, 
kad toks ginčas gali būti pa- 
keltas tik teisme. 

Važiuojant Šeimatin, gu- 
bernatorius sustojo Pilkenių 
sodžiuje, kur jam buvo pa- 
puošti puikus vartai ir pasta 
tytas staliukas su duona ir 
druska. Gubernatorius malo- 
niai su žmonėmis pasikalbėjo, 
užsirašė mažažemius ir liepė, 
jaigu kas sodiečius skriaustų, 
skųsties tiesiok jam. Margalis. 

ĖRIŠKIAI. 
(Kauno gub.). 

Mųsų sodžius vertas pagy- 
rimo už supratimą savoytėvy- 
nės reikalų. Kiek man teko 
matyt ir girdėt, nei vienas so- 

džius nedavė tiek aukų Tau- 
tos Namams Vilniuje, kiek 
Ėriškiai. Čia kiekviena mer- 

gaitė ir vaikinas kiek galėda 
mas aukojo. Retai jau koks 
atsirado tamsuolis ir užsimer- 
kėlis, kuris gailėjosi kapeikos 
tokiam svarbiam reikalui. Te- 
būnie ėriškiečiai pavyzdžiu 
kitiems lietuviams! 
” Viltis”. J. B. 

Amerikos žinios. 
Leivis pavadinta išdaviku. 

Indianapolis, Ind. čionai 
atsibuna anglekasių konven- 

cija. Andai visame mieste už- 

gimus sensacija, kuomet iš 

valstybės Illinois atstovai da- 

bartinį anglekasių unijos pre- 
zidentą T. L. Lewis pavadinę 
tiesiok unijos išdaviku. Už- 
mesta jam būtent, jog 
jis buvęs susinešęs su 

privatiškųjų detektyvų agen 
cija m. Chicago su tikslu su- 

naikinti Illinois anglekasių u- 

niją. Ant Levviso užsipuoluR 
taipgi mergina H. Reid, jo se- 

noviška stenografė, kad ją be 

priežasties iš darbo prašalinęs, 
ir jos vieton priėmęs kitą ne- 

unistę. Lewis tuo tarpu pasa- 
kęs, kad Reid daug unistams 

plepėjus apie jo paslaptis. Ta 
tai Lewi80 stovis randasi 

prastame padėjime ir labai 

greitai galįs netekti unijoje 
viršininkystės. 

Milicija mieste. 

Columbus, O. čionai nuo 

ilgo laiko straikuoja tramvajų 
darbininkai. Kuomet straike- 
riai ėmė kelti mieste nepa- 

prastas riaušes ir mušti straik- 
laužius, gubernatorius atsiun- 

tė miliciją ir straikeriai nusi- 

malšino. Milicija buvo nerei 

kalinga, netrukus buvo at 

šaukta. Pasitraukus milicijai 
įieste vėl prasidėjus baigiau 

rius buvo priverstas vėl ke- 
lias kompanijas miestan grą- 
žinti. Sugrįžus milicijai rodos 
viskas vėl aprimo. Grąžinant 
kariuomenę, milicijos vienos 

kompanijos 45 kareiviai su- 

straikavo. Kompanijos kapita- 
nas nepaklusnius patraukė ka- 
ro teisman. 

Nepaprastas aukojimas. 
Old Orchard,Maine. New 

Yorko pastorius A. B. Simp- 
son vietiniame maldnamyj 
pusvalandžiu surinkęs aukų 
$46.627 misijų tikslams. Jis 
čia viename misijų susirinki- 
me pasakė pamokslą, o paskui 
ivieus klausytojus apėjo su ka- 
suku ir surinko tiek daug pi- 
nigų. Kitus kartus tasai pats 
pastorius vienu žygiu surin- 

kęs dar daugiau aukų tiems 
patiems tikslams. 

Kad taip gausiai aukotų 
lietuviai savo tautos reika- 

lams, nebūtų vargo su tautos 
namais ir su viskuom. 

Milijonieriaus kūdikis klėtkoje. 
Ben Harbor, Maine. Sun- 

kiose sąlygoi-e privalo gyventi 
mažas sūnelis milijonieriaus 
W. McLean, kadangi jam grę- 
sia banditų išvogimas, kad 

paskui gauti už tai didelius 

pinigus. Tasai kūdikis sava- 

me laike turįs paveldėti šimtą 
milijonų, tatai plėšikams rupi 
toji suma jam dabar sumažin- 
ti. Kj^^iiLtėvas taigi liepęs 

padirbdinti plieno klėlką ir 
tasai jaunas milijonierius joje 
naktimis miegąs. Klėtką be to 

saugojanti detektyvai. Ir die- 
nomis kaip akis jis saugojama 
su detektyvų pagalba. 

Esperantistą suvažiavimas. 

Washington, D. C. Perei- 

toj savaitėj čionai atsibuvęs 
esperantistų suvažiavimas. At 
stovai dalyvavę iš visų svieto 

kampų, neišėmus net Chinų, 
Japonijos ir Persijos. Espe- 
ranto kalba visur plačiai pri- 
gijus ir nuolatos vis platina- 
ma. Ji norima padaryti tarp 
tautiškąja. Posėdžiai buvo ve 

darni esperantų kalba ir taja 
kaina lošta teatrai. Sakoma, 
kad tame suvažiavime daly- 
vavę 22 tautos. Esperantistai 
Wa.-hingtone žadą inkurti tos; 
kalbos pasimokinimui moky- 
klą. 

Kurpių straikas. 

Salem, Mass. Čionai su- 

straikavo apautuvų darbinin- 
kai keliose dirbtuvėse, pri- 
klausančiose firmai L. G. 
Straw and Dūliam Co. Abel 
nai straikucjama nemažiau 
1.000 darbininkų. Svarbiau- 

siąja to straiko priežastimi 
prašalinimas iš darbo kelių 
darbininkų ir tai vientik to- 

dėl, kad jie buvę uoliais uni- 

jos organizatoriais. 
Pavojus perėjęs. 

New York. Visokis pavo 
jus kraujo užnuodijirao, ar 

tak kokiu, kitu komulil^ciiu 

sužeisto majoro Gaynoro sis 
teme perėjęs laimingai ir dak- 

tarų nuomone majoras Gay- 
nor, praslinkus savaitei, ap 
Įeisiąs ligonbutį, nes busiąs 
visai išgydytas. Žaizda pa- 
lengva gįjanti ir kraujas ne- 

užnuodintas. Kulipka regis 
majoro kakle pasiliksianti. 

Mažiausias kūdikis. 

East Templeton, Mass. 
Šitame kaime nekokiems Bur- 

pee gimęs kūdikis moteriškos 

lyties, kuris svėręs vieną sva- 

rą ir 15 uncijų. Kūdikis esąs 
sveikas ir normališkai išsivys- 
tęs, norints yra tai ant žemės 
mažiausias. 

Žuvis trokšta. 

Pottsville, Pa. Delei sto- 

kos lietaus ir karščių per ke- 
lis mėnesius, išdžiuvę maži u- 

peliai ir kūdros, be to pražu- 
vę daugybė žuvų. Pav. čionai 

prie upės tvenkinio susirinkta 
tiek daug žuvų iš džiūstančių 
upelių, kad jas galima gaudy- 
ti rankomis. Nekoksai Frank 

Mojer valandoje sugavęs 800 

žuvų ir kai kurios svėrę po 7 
svarus. 

Tikras rojus jaunoms poroms. 

"VVoneham, Mass. Aristo- 

kratiškojo miestelio Cape Cad 

pirkliai ir pramonininkai, 
geizdami padidinti savo mies- 

telyj skaitlių gyventojų, apsi- 
ima vedusioms jaunoms po 
roms medžiagiškai pagelbėti, 
jei tos poros apsiimsiančioB 
pas juos ant visados apsigy- 
venti Tatai kiekviena jauna 

pora, vyriškis nuo 21 lig 59 

metų, o moteriškas nuo 19 lig 
49 m. tenai gausią šliubą vel- 

tui, puikų chorą maldnamyj, 
muziką vestuvėms, visiems 
užkviestiems svečiams puikius 
pietus, daug visokių davanų, 
automobilių vienam mėnesiui 
ir pinigų pradžiai gyvenimo, 
Kuriuos suaukosią gyventojai. 
Apart to vyriškiui gvarantuo- 
jama nuolatinis darbas, dak 
taro ir advokato patarnavimas 
veltui, taippat veltui barzda- 
skutys ir rūbų prosinimas. 

Jaunavedžiams tikrasis ro- 

jus ... 

Policija neleido kumščiuotis. 

New York. Andai čionai 
turėjus atsibūti kova ant 

kumščių tarp sunkaus svaru- 

mo kumštininkų Kaufman ir 
Bill Lange viename atletų 
kliube. Tečiau kuomet susi- 
rinko į tris tuktančius žiūrė- 

tojų ir kumštininkai pasirodę 
ant arenos, atėjus policija ir 
kovą pertraukus. Uždraudi 
mą išdavęs sergančio majoro 
vietininkas — John Mitchell, 
motivuodamas teisingai savo 

uždraudimą, kad kuomet ma- 

joras serga, mieste negali būt 

brutališkų kovų. Susirinku- 
siems pinigai už ineigą su- 

gražinta. 
Žinoma, kad be policijos 

leidimo tos kumštvnės ne- 

rengta ir blogai tat pasielgia- 
ma, jei policija savo nuomonę 
maino. Čia leidžia, čia vėl 
draudžia. [ 

LEW. WALLACE. 

BBN-HUR 
ISTORIŠKA APYSAKA 

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU 
Sulietuvino 

JONAS MONTVILA. 

(Tąsa). 
— Taigi kad nemanau. Teisės nesako, kad sūnūs turi 

būti tuomi, kuomi buvo tėvas. 
— Kuomi-gi kitu gali būti? 
— Kareiviu — atsakė su pasididžiavimu. 
Ašaros nusirito per jos veidus. 
— Pražųsi... 
— Jaigu tokia butų Dievo valia, tegul bus ir taip. 

Tirza, ne visus kareivius išmuša. 
Apkabino jį lyg norėdama sulaikyti nuo pasiryžimo. 
— Broli, esame dabar taip laimingi... likkie namiej. 
— Namai nebus visados tuomi, kuomi yra dabar. Ne- 

užilgo ir tu pati apleisi juos. 
— Neikados! 
Juda nusišypsojo. 
— Neužilgo ateis kokis kunigaikštis iš Judos ar ko- 

kios kitos giminės, paims mano Tirzą, išvež ją, kad apšviestų 
kitą namą. Kas tada bus su manim ? 

Jijė apsiverkė. 
— Karas, tai taipgi užsiėmimas — kalbėjo jisai — 

kad išmokti jį vesti, reikia eiti į mokyklą, o geriausia moky- 
kla Ryme. 

— Juk nekovosi dėl Rymo? — užklausė. 
— Tat ir tu neapkenti jo! Visas pasaulis neapkenčia 

Rymo. Stengkis suprasti mano atsakymą: taip, kovosiu dėl 
Rymo, jaigu užtai išmokįs mane, kaip su laiku reikės kariau- 
ti priešais jį. 

— Kada minai išvažiuoti? 

Staiga išgirdo Amros žingsnius. 
— Tylėk — tarė Juda. — Tegul nežino mano mierių. 
Tarnaitė atnešė pusryčius ir pastatė ant skuomės prie- 

šais juodu, o paėmus baltą rankšluostį pasiliko patarnauti 
jiedviem. Pavilgė pirštus vandenyj ir šluostė rankšluosčiu, 
kuomet išgirdo ant gatvės trukšmą. Pažino kareivių muzykę, 
kuri artinosi prie jų namo. 

— Tai kareiviai iš Pretorium, 
tunu juos pamatyti! — susuko pakil- 
damas nuo kauro ir skubindamas ton 

pusė i,iš kurios girdėjosi muzy- 
|| kė. Sustojo atsirėmęs ant stogo ^ 

Pirmiausiai ėjo išsiskirsčius su lengvais gink- 
lais kareivių sargyba, po jų sunkiai apsišarvoję pės- 
tininkai ... 

aptvaro; Tirza stovė- 

jo šalia jo pasirėmus 
ant jo peties. 

Vieta, kurioje jie 
stovėjo, buvo aukš- 
čiausia namo dalis, 
nuo kurios aiškiai 
galima buvo matyti 
visa apielinkė net iki 
Antonia bokšto, ku- 

ris, kaip jau žinome, 
buvo dalimi tvirtovės 
ir vietininko buvei- 
ne. Nedaugiau kaip 
dešimt pėdų gatvė 
kur nekur buvo per- 
kirsta tiltais, kurie 

taippat kaip ir stogai 
buvo pilni muzykės 
patrauktų žmonių. 
Paskui muzykę pasi- 
rodė eilės kareivių. 
Hurų šeimyna nuo 

stogo viską galėjo 
matyti labai aiškiai. 
Pirmiausia ėjo pla- 
čiai išsiskirsčius su 

lengvais ginklais sar- 

gyba, po jų sunkiai apsišarvavę pėstininkai; — paskui juos 
ėjo muzykė, po jos raitas oficieras su šonine sargyba; paskui 
vėl ėjo pulkas sunkiai apsiginklavusių pėstininkų, pripildan- 
tis visą gatvę. 

Visas karumenės pavartaunumas ir baisi išvaizda pa- 
darė ant Judos įspūdį, kurį lengviau yra atjausti, nei aprašy- 
ti. Vienok du daiktai labiausia atkreipė jo atidžią: legijono 
erelis, t. y. paauksuotas paukščio panašumas, iškeltas ant 

smaigo. Žinojo jisai, kad išnešus iš tvirtovės tą ženklą, laikė 
jį didelėje garbėje. Kitu-gi daiktu buvo pats vadas, jojantis 
viduryj karumenės. Jojo jisai pilnai apsiginklavęs, vienplau- 
kis; prie kairiojo šono turėjo trumpą kalaviją, rankose laikė 
vadovo buožę. Ant arklio vietoje balno buvo uždėta purpu- 
rinė gunė. Pavadis buvo iš geltono šilko, išsiųtas auksu. 

Dar vadas buvo toli, o Juda jau patėmijo minios pik- 
tumą. Vieni pasirėmę ant stogo aptvarų, kiti išdidžiai stovė- 
dami grąsino jam kumščiomis; stovintieji-gi ant tiltų keikė jį 
ir spiaudė ant jo iš viršaus; net ir moterįs mėtė į jį sandalais 
ir nekartą sudavė jam Prisiartinus vadai riksmas girdėjosi 
aiškiausi Žmogžudis, budelis, Rymo šuo! Šalin Izmaelius! A- 
tiduokite mums Annas’ą! 

Prisiartinus vadui, Juda patėmijo jo rustų, nuožmų 
veidą, o žiauri jo pažiūra reiškė panieką ir pasigrąsinimą. 

Jaunikaitis matė, kad vadai, sekdami pirmutinio Ceza- 

ro pėdomis, parodymui savo didybės, viešai pasirodydavo su 

vainiku ant galvos. Juda suprato, kad mato prieš save Vale- 

(Toli aus bus) 


