
Žinios iš Lietuvos. 

neatsargumo aukos. 
Birželio 22 d. Vilniaus gu- 

bern. kalėjime ištiko gaisras, 
kurį tečiau greitai užgesino. 
Gaisras kilo kalėjimo sargo 
Andrejevskio buste. Andre- 
jevskis, norėdamas greičiau 
užkurti krosnį, apliejo pirma 
malkas kerasinu ir uždegė. Šoko didžiausia liepsna. An- 
drejevskis nusidegino sau ran- 

ką, o trįs jo maži vaikučiai 
taip apdegė, kad netrukus visi 
mirė baisiose kančiose šv. Jo- 
kūbo ligonbutyje. Birž. 23 d. 
visus tris palaidojo. Motina 
bemaž iš proto neišeina iš to- 
kio didelio skausmo. Andre- 
jevskiai — katalikai. Tasai 
baisus atsitikimas tai geriau- 
sias pamokymas, kad neikuo- 
met nereikia malkų laistyti 
kerasinu, kad geriau degtų. 

KAUNAS. 
17 Birželio per D. Kūną ėjo 

graži procesija iš Katedros į š. 

Trejybės bažnyčią, paties Vy- 
skupo vedama. Iškilmė nepa 
prasta, tik nebuvo vietos, kur 

procesijai išsitiesti. Užtat 20 
Birž. seKmadienį, ėjo procesi- 
ja iš Karmelitų bažnyčios per 
visą miestą iki pat Šaričių. 
Pačių vėliavų, kryžių altorė- 

lių išsitęsė į pusę viorsto. Ku- 

nigų ir klerikų būrys, kamžo- 

tų vyrų su žvakėmis, mergai- 
čių su lelijomis eilių eilės. 

Švenčiausįjį nešė Žem. semi- 

narijos rektorius, kanauninkas 
Maculevičius. Mieste skersai 

gatvių buvo pertiesti vainikai 
su parašais, beveik visur tik 
lietuviškais. Sako, ir bažnyčią 
puošę šiemet beveik vieni lie- 
tuviai. Taip, jog iš riršaus 

—fii(kasjiudijp, jog lietuvių čio- 
nai žymus skaičius; prie iškil- 
mės pagražinimo jie kame 

daugiaus pridėjo truso, negu 
lenkai, o tuo tarpu per pustre- 
čios valandos procesijos, kle- 
bonas neleido lietuviškai su- 

giedoti nei vienos giesmelės. 
Viskas lenkiškai. Vieną tik 

pamokslą prieš sumą lietuviš- 
kai teišgirdome. Taippat bu- 

vo ir ketverge Katedroje. Ka- 

dangi šiemet, iš priežasties 
Gruenvaldo, taip lenkai tri- 

mytuoja apie vienybę su lietu- 

viais, rasit, duodant lietu- 
viams, kas išpuola, jie ir neuž- 

tų. Jų leidimo gal ir nereikia. 

PASVALYS. 
(Pan. ap.). 

Birželio 15 d. Panevėžyje 
pirmos nuovados žemiečių, vir- 
šininkas teisė kun. J. Banevi- 

čių, Pasvalio kleboną, už nu- 

sidėjimą prieš ministerio cir- 

tulerą apie perėjimą iš stačia- 

tikių tikėjimo į katalikų. 
Skundė policija už dvi stačia- 

tikes, kurias kun. B. priėmė į 
katalikystę. Iš pasiaiškinimo 
kaltinamojo pasirodė, kad jis 
netik tas dvi moteri priėmė, 
bet net visą Gipiškių sodžių, 
kurio gyventojai tik poperiuo- 
se skaitė save stačiatikiais. 
Kaip tik jie užgirdo apie ma- 

nifestą, kuriuo buvo suteikta 
tikybai laisvė, tai tuojau ir 

atėjo pas kun. B. prašyti, kad 

jis juos priimtų į katalikų ti- 
kėjimą. Kun. B. liepė jiems 
pasiųsti apie tai gubernatoriui 
prašymą. Mėnesiui praslinkus, 
jie ir vėl atėjo — negavę dar 

jokios žinios iš gub. Klebonas 

jiems ir vėl liepė pasiųsti. Bet 
kada du mėnesiu praėjo, o vis 

atsakymo nebuvo, tai jis, pil- 
dydamas savo dvasiškos vy- 
riausybės įsakymą ir remda- 
masi tuo, kad jei gubernato- 
rius nedave jokio atsakymo, 
tai reiškia jis nieko nekliudy- 
siąs, ir priėmė. O tuo tarpu 
dar minėtojo cirkulero nebuvę 
pas kun. E. Iššauktos tos dvi 

moteri; jos parodė ir kvitas, 
kurias gavo siųsdamos į gub. 
prašymus ir pasisakė, kad jos 
liuosu noru priėmusios katali- 

kystę. Kun. J. Banevičių ištei- 
sino. Ten buvęs. 

LIETUVIŲ KALBOS TEI- 
SES SUVALKŲ GUBER- 

NIJOJE. 
“Kur. Polski” rašo: suma- 

nius vyriausybei įvesti Lenkų 
gubernijose Savyvaldą, Su- 

valkų gub. lietuvių kuopa bu- 
vo inteikusi vyriausybei pra- 
nešimą, kuriame reikalavo su- 

teikti lietuvių kalbai Suvalkų 
gubernijoje tokias-pat teises 
valsčiuose, kaip lenkų kalbai 
kad duodama kitose guberni- 
jom. Tasai klausimas, anot 
dienraščio, jau buvo keliamas 
pirma pačios vyriausybės tar 

pe. Vyriausiosios valdybos 
(kokios ?) valdininkai buvo 
tuomet už tai, kad Suvalkų 
gub. įvedus vien tik rusų kal- 

bą valsčiuose, lietuvių gi ir 
lenkų kalbos neleisti visiškai, 
kadangi dėlei tų dviejų kalbų 
vartojimo galį kilti tautiniai 
vaidai tarp lietuvių ir lenkų. 

NEŽINOMI MATEIKOS 
PAVEIKSLAI. 

Varšavos “Zachętoje” (Dai- 
lės Dr-ja) išstatyta naujai su- 

rasti, nežinomi ikišiol veik nie- 
kam garsaus lenkų tepliotojo 
Mateikos paveikslai. Yra jų 
dvylika ir visi jie nupiešia 
vaizdžiai visą Lenkų istoriją 
nuo pat pradžios iki išnykimo. 
Vienas paveikslas parodo ir 

Lietuvių krikštą. Anot apra- 
šymo paduoto “Kur. Lit.” ta- 

sai paveikslas taipgi išsivaizdi: 

palei Vilniaus sugriautą Per- 
kūno žinyčią, pastatytas Kry- 
žius; iš aukuro ugnelė išžars 

tyta ir padėta Švenč. Panelės 

paveikslas. Jadvyga (Lenkų 
karalienė) laiko rankose kieli- 
ką, kurį inteikia vyskupui; 
palei kryžių keliaklupsti nau- 

jai pakrikštyti kunigaikščiai: 
Vigundas Aleksandra, Kievo 

Vladimiras, Kaributas, Svidri- 

gaila, Nirimantas.' Palei miš- 

kelį žmonių minia klausosi 

pamokslo. 

“MIŠMERES CHOILIM”. 
Taip vadinasi veikliausioji 

Vilniuje žydų labdaringumo 
draugija. Nepersenai dar su- 

sitvėrusi ji, ačiū žydų visuo- 
menės duosnumui, taip jau yra 
eustiprėjusi, kad pajėgia sta- 

tyti didžiausius rumus. Antai, 
Birž. 15 d. buvo iškilmingai 
padėti pamatai viešajai 
tos draugijos ambulatorijai 
(ligonbučiui) ir aptiekai. Bu- 

sią tai didžiausi rūmai. Vieta 

parinkta tarp Kievo ir Kau- 
kazo gatvių. Pamatų uždėji- 

mo iškilmėje dalyvavo guber 
natorius, policmeisteris, miesto 
galva, daktarai ir tūkstantinės 
žydų minios. 

VALKININKAI. 
(Trakų ap.). 

Mųsų bažnyčioje jau įvyko 
šiokia-tokia tvarka: “lenkai” 
nurimo ir per pamokslus jau 
nebeužgieda, tik iš bažnyčios 
išsinėšina; į tai jie taip jau in- 

prato, kad ir laike lenkiškų 
pamokslų strigso šventoriuje, 
arba miestelyje. 

Girtuoklystė pas mus bai- 
siai išsiplėtojusi. Šventadie- 
niais aludės pilnos žmonių, 
kaip aviliai bičių. Kaipo vai- 
sius girtuoklystės, pas mus y- 
ra biaurus inprotis, išvažiavus 
iš bažnyčios po viečiaus gie- 
doti. Kad nors per miestelį 
išvažiuotų tyliai, bet kaip tik 
nuo altoriaus į vežimą, tai ir 
ima rėkti, o žydai, žydelkos, 
žydukai, išlindę pro duris, su 

pašaipa klausos tų rėksmų- 
giedojimų. 

Išeivystė pas mus gal labiau 

kaip kitur Lietuvoje, išsipla- 
tinusi. Vienu žodžiu važiuoja 
visi, kas tik gali. Parvažiuoja 
gi kaikurie gana gerai pralo- 
bę; paskum skolinėja po šim- 

tinę, imdami neapsakomai di- 
delius nuošimčius, o žmonelės 

vargdienėliai ką darys, kada 

bloga prisieina, skolina ir mo- 

ka, kiek tik tie pareikalauja. 
Tėvynės Mylėtoja. 

ŠVENTVAGYSTE ŠID- 
LAVOJE. 

Naktį Birželio 9 — 10 gar- 
sioje Žemaičių šventavietėje 
Šidlavoje nežinomų šventva- 

gių pavogta iš Dievo Motinos 
ir Švenčiausiojo Kūdikio sto- 

vylos koplyčioje vainikai (ka- 
rūnos) ir sidabro liktoriai. 
Vainikai išrodė, lyg butų iš 
aukso nulieti ir nuvarstyti 
brangiais akmenimis, kaip 
kad Sidlavos bažnyčioje kur 

puošia Panelės Švenč. paveik- 
slą. Šventvagiai manė, matyt 
gerai pasipelnysią: Pavogtieji 
vainikai buvo iš geltonos skar- 
dos ir nuvarstyti stikleliais. 
VieDą intariamąjį sugavo. 

TRAUPEŠ. 
(Ukra. ap.). 

Ūkininkas Taliutas parsiun- 

tė savo žmonai, gyvenančiai 
Traupėse, šimtą rublių iš A- 
menkos. Kaip tik ji tuos pi- 
nigus atsiėmė iš pačto, tuojau, 
vieną naktį pradėjo plėšties 
pas ją vagįs. Ji persigandusi 
ėmė šaukties pagalbos. Nors 

jau vėlas buvo laikas, tečiau 
miestelėnai atbėgo tan riks- 
mam Vagįs, nieko negavę, pa- 
bėgo, bet jį Taliutienė pažino. 
Dabar vedamas tardymas. 
Kaip pirma šilta buvo,tai jau 

net peršilta: net žolė nuo karš- 
čio išdegė, o dabar taip šalta, 
kad bulbieniai nušalo ir iš 

grinčios be kailinių bijai išeiti. 
Nuliūdęs Brolis. 

TROŠKŪNAI. 
(Ukm. ap.). 

Gegužės m. pabaigoje Troš- 

kūnų apylinkėje buvo, labai 
baisi audra su ledais. Ledai 
tie buvo, kaip balandžio kiau- 
šiniai; kur tik jie palietė, tai 
nieko nebeliko: rugius su že- 
mėmis sumaišė; o kai kur lau- 

kuose, tai ir ant rytojaus dar 
balta buvo. 

Šiomis dienomis Troškū- 
nuose sudegė Mantvilo darži- 
nės ir klojimas su kuliamomis 
mašinomis; ir iš daržinių ma- 

žai kas pasisekė išgelbėti. 
Nuostolių apie 20 tūkstančių 
i-ub. 

Jankausko gi šiomis dieno- 
mis sudegė visos trobos; ir ten 
nuostoliai baisus. 

Troškūnų valsčiaus rašti- 
ninkas atstatė savo pagelbi- 
ninką. Tada tasai nuėjo Trau- 

pėn ir pradėjo vaikščioti po 
žydų sankrovas, klausdamas 

bilietų ir reikalaudamas pini- 
gų. Kas pinigų nedavė, tai jis 
ant to protokolą rašė. Bet 

greitai žydeliai pažinę girtą 
apgaviką, davė žinią policijai 
ir nugabeno šaltojon. 

Nuliūdęs Brolis. 

Latvių dainųšven- 
t ė a dalyvautojai (daininin- 
kai) mušė carui telegramą, ku- 

rioje, pasidžiaugdami 200 me- 

tu jubiliejumi Kuršo prijun- 
gimo prie Rusijos, išreiškė 
vardu visų 3.000 susirinkusių 
dainininkų jų ištikimiausius 
jausmus. Caras teikėsi per 
Kuršo gubernatorių jiems pa- 
dėkoti. “Viltis”. 

Amerikos žinios. 

Straikai ir sumišimai. 

Oolumbus, O. Šiame mie- 
ste tramvajų etraikuojanti 
konduktoriai ir motormanai 
kelią riaušes, taip kad miesto 

majoras buvo priverstas par- 
sikviesti miliciją policijos pa- 
galbon. Dabar mieste viešpa- 
taujanti ramybė, tečiau neži 

nia, kaip ilgai. Miesto majo- 
ras Marshall visą miestą pave- 
dęs milicijos generolui McMa- 
ken. Miestą atlankęs ir pats 
gubernatorius. 

Durand, Mich. Ir čionai 

milicija pakviesta saugoti ge- 
ležinkelio Grand Trunk sava- 

stį, kur darbininkų straikuo- 

jama. Grand Trunk gelžkelio 
linijos traukiniai labai mažai 

bėgiojanti. Kompanija turės 
didelius nuostolius, jei nenori 

išpildyti darbininkų reikala- 

vimų. 
Brooklyn, N. Y. Ameri 

can Sugar Refining Co. dirb- 
tuvėse straikuoja taippat keli 
tūkstančiai darbininkų. Tenai 

daugiausiai dirba lietuviai. 
Nesenai kompanija parsikvie- 
tė straiklaužius nigerius. Kilo 
sumišimai. Apmušta daug po- 
licijantų ir nekurie jų besi- 
gindami du lietuviu ant vie- 

tos nušovė, o keliolika sužei- 
sta. Straikerių vadovai are- 

štuota. 

New Yorke straikuoja 50.- 

000 siu7ėjų vyriškių ir mote- 

rų. Pranešama, kad straikas 

galįs tuojau užsibaigti, kadan- 

gi einančios derybos. 
Illinois valstybėje angleka- 

šiai 12.075 balsais atmetę kon- 

traktą, kurį su darbdaviais be 

jų žinios padaręs anglekasių 
prezidentas Lewis. Angleka- 
šiai neatmainomai reikalauja, 
kad Lewis pasitrauktų iš pre- 
zidentystės, nes esąs vodingas 
darbininkų reikalams. 

Uošvei užklijavo lupas. 

Indianapolis, Ind. Neko- 
kiai Klarai Bronden nepatiko i 

kasdieninis ir nuolatinis uoš- 

vės murmėjimas. Ir kuomet 
vieną sykį jau tasai murmėji- 
mas Klarai atsipriklino, ji nu- 

tvėrė su klijais poperą, kuria 
muses gaudo ir su prievarta 
užlipino uošvei burną. Visas 
reikalas atsikliuvo teisman ir 

teisėjas jauną Klarą nubaudė 
$10 pabaudos už gaudymą ta 

popera uošvės. Sūnūs pats 
pripažinęs, kad motina per- 
daug šnekanti (plepanti), ta- 
tai jai rasiąs pragyvenimui 
vietą skyrium. 
Didelis emigrantų užplaukimas 

New Yokk. Valdiškoji 
emigracijos biuro statistika 
parodo, kad pereitais metais, 
pasibaigusiais Birželio 30 d. 
š. m., į Jungtines Amerikos 
Valstybes pribuvo 1.041.570 

emigrantų. Dusyk tiktai A- 

merikos istorijoje atrandama, 
kad .vieneriais metais butų 
pribuvę daugiau emigrantų. 
Daugiausiai atkeliauta iš Ita- 

lijos, paskui iš Rusijos, Vo- 

kietijos, Airijos, Svecijos ir tt. 
Į Europą tuo tarpu sugrąžin- 
ta į 25.000 emigrantų, kurie 
neatsakė šio krašto reikalavi- 

mams, ty. kurie sirgę ir pini 
gų paskirtos sumos neturėję. 

Kaip sena žemė? 

Washington, D. C. Smith- 
sonian instituto geologai dar- 
kė ir Becker su atkaklumu 

tvirtina, kad mųsų žemė sena 

70 milijonų metų. Jie tai ap- 
skaito pagal žemės sluogsnių 
susigulėjimo. Lordas Kelvin 
1862 m. apskaitė žemės senu- 

mą 20 milijonų metų. De La- 
ppacent 1890 m. — 67 lig 90 

milijonų metų, King ir Barus 
1891 m. apskaitė senumą ant 
24 milijonų metų, o J. Jolly 
1899 m. vėl tvirtino, kad že- 
mė turinti 80 — 90 m’lijonų 
metų, ty. tiek metų gyvuojan- 
ti. Kasžin kieno čia teisybė ? 

Areštuotus norima mušti. 

St. Paul, Minn. Minnea- 
polis miesto parkų policijos 
viršininkas, Bert Kingsley, iš- 

leidęs savo policijantams pa- 
liepimą, idant visus valkatas 
ir išdykėlius, užkabinėjančius 
parkuose moteris ir nepado: 
riai apsieinančius po suarešta- 
vimui negabenti į kalėjimus, 
bet ant vietos nubausti. Poli- 
cijantas areštuotą privaląs pa- 
siguldyti ant suolo ir savo dir 

žu plakti tiek, kol tasai nepri- 
žadės pasitaisymo. Kiek tok- 
sai radikališkas būdas gelbės, 
parodys netolimoji ateitis. 

Ex-majoras bombos sudrasky- 
tas. 

Ridgevvay, Va. Kuomet 
šio miesto buvęs majoras A. 
H. Bousman sau ramiai palei 
savo namus ant pakabinto 
“hamako” ilsėjosi, nesugautas 
pi tadaris pametė po juo 
bombą, kuri plyšus ir ex-ma- 

jorą suplėšius į šmotus. Mie- 
sto piliečiai ant to piktadario 
labai įnirtę ir apsiginklavę 
visur jo ieško, šnipinėja. Jį 
saėmus, butų jam bloga, pra- 
žūtų be teismo. Sakoma, kad 
tai esąs atkeršijimas už ką 
nors jam majoraujant. 
Skundžiamas prezidento sūnūs. 

Boston, Mass. Darbinin- 
kas M. Tithwolk, ant kurio 
anais laikais užvažiavo auto- 

mobilium prezidento Tafto 
sūnūs ir sunkiai sužeidė, įne- 
šęs teisman bylą, reikalauda- 
mas nuo Tafto sūnaus atlygi- 
nimo. Sužeistą darbininką 
Tithvvolk laikė savo globoje 
pats prezidentas su sunum, 
sukvietė geriausius chirurgus 
ir daktarus ir išgelbėjo nuo 

mirties. Dabar jis pasveikęs 
reikalauja sau už kentėjimus 
atlyginimo $5.000. 

Žaltys užpuolė mergaitę. 
Pittsburg, Pa. Kuomet 19 

metų K. Conway įėjo į savo 

namų rūsį m. Braddock, Pa., 
ant jos užpuolė ten pasislėpę 

i 

juodas žaltys. Tas biaurybė 
apsisuko merginai aplink ka- 
klą ir ėmė ją smaugti. Ant 

jos riksmo subėgo namiškiai 
ir žaltį užmušė, bet mergina iš 

persigandimo susirgo ir neži- 
nia, ar dar pasveiks. 

Trumpesnės Žinios. 
Pavieto kalėjime Harris- 

burg, Pa. andai pakarta nige- 
ris H. J. Johnson, kuris delei 

plėšimo nužudęs Johną Hart- 
maną, arklydžių savininką. 
Nigeris drąsiai ėjo po kartu- 
vėmis. 

William J. Bryan, trissyk 
buvęs kandidatas j preziden- 
tus, netekęs visai politiškos 
kontrolės savo valstybėje Ne- 
braška ir šiandie tenai jis nie- 
ko nereiškiąs. Demokratų 
konvencijoje atmesta jo siūlo- 
ma platforma, kad visoj val- 
stybėj įvesti prohibicija. Tik 
pasijuokta iš jo už tokį suma- 

nymą. 

Miškų gaisrai vis labiau 
platinasi Missouba, Mont., 
Kanadoje. Smarkus vėjas ug- 
nį vis labiau išpusto ir žūva 
gražiausieji šilai. Taippat mi 
škai dega palei Denver, Colo. 

Garsus ant Filipinų salų 
žmogžudis, Feliksas Salvafor, 
senai valdžios gaudomas, an- 

dai suimtas. Salvafor nuola- 
tos plėšdavo kaimus ir žudy- 
davo žmones. 

LEW. WALLACE. 

BBN-HUR 
ISTORIŠKA APYSAKA 

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU 
Sulietuvino 

JONAS MONTVILA. 

(Tąsa). 
Myliu svajoti apie didžius žmones, per amžius sten- 

giančiuosius atsiekti didžius mierius, skiriu juos į grupas; čia 
Indusai, ten Egiptiečiai, tenais Assyriečiai; ant jų girdžiu 
triubų gaudimą ir šlamėjimą pergalėtojų vėliavų, o tuomtar- 
pu po dešinei ir kairei stovi nesuskaitomos gentkartės ir pilni 
pagodonės ir pasistebėjimo žiuri į juosius. Išnykus tiems, iš- 
eina dailus Helenietis ir veda pulką su triumfo šauksmu, bet 
tuojaus liepia jam nutilti Rymionis, tardamas: šalin! kas bu- 
vo jųsų, dabar yra mano. Pasaulis guli sumindžiotas, o aš 

viešpatauju! Tuomtarpu ištolo, tiesiok ant pėdsakio, kuriuo- 
mi eina pulkas, spindi žiburys, apšviečiantis seniausią praeitį 
ir tolimiausią ateitį. Nežino apie jį nieko kovojantieji, o juk 
jis juos veda — nes tai yra apreiškimo žiburys. Kas neša tą 
šviesą ? Ah, tai sena Judo giminė! Kaip smarkiai, pamislijus 
apie tai, kraujas teka gįslose! Toje šviesoje ir męs juos mato- 
me aiškiai. Po triskart bukite palaiminti, didieji mųsų tėvai, 
tarnai Dievo, santaikos sargai! Jus tai esate žmonijos vado- 
vais, jus esate priešakyj gyvų ir mirusių karalystėje! Tenais, 
šalia jų, yra tavo vieta, mano sunau, o nors ir kiekvienas Ry- 
mionis butų cezaru, užties, neapleisi jam pirmybės. 

Juda buvo susijudinęs. 
— Kalbėk toliau, motin — šaukė — girdžiu lyg per- 

galės triubas ir man rodosi, kad artinasi Mirjam (Marija) su 

buriu savo moterų, kurios šoka ir dainuoja. 
Suprato sunaus jausmus ir, norėdama jais pasinaudoti, 

kalbėjo toliaus. 
— Kada girdi himnus ir valtornes (pučiama muzika), 

sekančius paskui pranašę, duokie vadžias vaidentuvei ir sto- 
kie drauge su manim ant krašto vieškelio, kuriuo iškilmingai 
žengia išrinktieji, Izraeliaus sūnus. Šitai eina patrijarkai ir 

gentkarčių tėvai — rodosi girdžiu kuprių skambučius ir bau- 
bimą jų kaimenių. O ten, tarp minios, kas tas yra, ką eina 
vienas sau ? Tai senis, bet jo spėkos nepergalimos, o akįs žė- 
ruoja šventa ugnimi; tai Jisai, kuris žiurėjo į Viešpaties vei- 
dą. Stovi vienas, nes kas išdrįs galėties su karvedžiu, poetu, 
kalbėtoju, teisdariu, pranašu ? Jo didybė yra kaipo saulė vi- 

dudienyj, jo šviesybė gesina visas kitas, net ir garbę pirmuti- 
nio ir garbingiausiojo cezaro. Paskui jį eina būriai teisėjų, po 
jų karaliai, o štai Jesse’s sūnūs, karžygis kovoje, dainius ne- 

mirtinų giesmių; toliaus jo sūnūs, išmintingesnis ir turtinges- 
nis už visus to laiko karalius, apgyveno tyrą ir pastatė mies- 
tus ir neužmiršo Jeruzolimo, kuriame Viešpačio garbei pasta- 
tė šventinyčią. Dabar nulenk galvą, mano sunau, nes štai ei- 
na tie, kuriems nėra panašių. Jų akįs pakeltos į dangų, lyg 
girdėtų Dievo balsą; jų drabužiai atsiduoda kapų puvėsiais. 
Tarp to būrio girdi moteriškės balsą, šaukiantį: “Giedokime 
Viešpačiui Dievui garbę”. Nusilenkie prieš juos, mano sunau, 
nes jų kalbą vartojo Viešpats, jie buvo Jo pasiuntiniais ir tar- 
nais. Dangus jiems buvo atviras; matė tautų ateitį; savo ma- 

tymus paliko rašte, o išsipildymas pranašavimo liudijo ir liu- 

dija, kad jie buvo teisingi vyrai. Karaliai blanko ant jų pa- 
matymo; tautos drebėjo išgirdžius gaudimą jų balso; gyvūnai 
klausė jų; jų rankose buvo palaiminimas ir prakeikimas. Žiū- 
rėk, štai didysis Tezbejus ir Elizejus! o ten vėl trįs jaunikai- 
čiai ugniniame krosnyje. O dabar — priklaupk, mano sunau, 
nes, štai, artinasi tas, iš kurio giminės užgims Messijus. 

Tai kalbant smarkiai vėdylavo vėdykla, kad staiga 
perstojo, ir ji tyliai užklausė: 

— Ar nuilsęs, sūneli ? 
— Ne, motin — atsakė — su pasistebėjimu klausiau 

giesmių apie Izraeliu. 
Nudavė negirdint pagyrimo iv kalbėjo toliaus, norėda- 

ma atsiekti savo mierį: 
— Kiek galėjau, stengiausi priminti tau mųsų didžius 

vyrus — patrijarkus, teisdarius, karvedžius, dainius ir prana- 
šus. Dabar atsižvelgkime į garsiausius Rymionis. Prieš Maižį 
pastatykime cezarą, prieš Tarkvinius’ą Dovydą, Sullę prily- 
ginkime prie Machabejų, o garsiausius rodininkus prie teisė- 
jų, pagalios Augustą prie Saliamono, čia jau ir galas — nes 

ką galima prilyginti prie pranašų, didžiausių iš didžiųjų! 
Paniekos nusišypsojimas pasirodė ant jos lupų. 
— A-tleisk, užmiršau priminti burtininką Augurą, ku- 

ris persergėjo Kajus’ą Julijų prieš Markų Junijų Brutus’ą, 
matau jį, kaip ieško burtų vištos viduriuose. Nežiūrėkime į 
taip paprastą paveikslą, bet perstatykime sau Elijų, keliaujan- 
tį per kalną į Samariją, viduj rūkstančių kūnų anų šimto ka- 
reivių, išsiųstų karaliaus, o apimtų dangiška ugnimi, paliepus 
pranašui, kuris tuomi baisum budu apreiškė Achabo sunui a- 

pie artinančiąsi mirtį. Pagalios, mano Juda, — jaigu galima 
ir tinka kokiu nors budu palyginti Jehovą su Jovis’u, tat pa- 
kanka perveizėti darbus tų, kurie jiems tarnauja. Kaslink ta- 
vo ateities... 

Pastaruosius žodžius kalbėjo lėtai ir drebančiu balsu: 
— Tarnauk, sūneli, savo Viešpačiui, o ne Rymo val- 

dovams. Izraeliaus sunui netinka jokia kita garbė, kaip tik 
garbė tarnystės Dievui, nes joje telpa didžiausia garbė ir pa- 
godonė. 

— Kaip tai, tat negaliu būti kareiviu ? — užklausė 
Juda. 

— Kodėl ne ? Juk Maižis užvadino Viešpatį “Minios 
Dievu”. , 

Nutilo. 
— Turi mano leidimą — tarė už valandos, — bet at- 

(Toliaus bus). 


