
Žinios iš Lietuvos. 

MARIJAMPOLE. 
“Žiburio” progimnazija tai 

puiki įstaiga, kurioje mokina- 
si lavinasi lietuvaitės iš visų 
Lietuvos pakraščių; neša ji 
didelį raųsų moterims apšvie- 
timą tikrai lietuviškoje dva- 
sioje. Gyvuoja jau ketveri 
metai. G) vuoja per vargus- 
negales, lyg koksai didvyris, 
kurio likimas priguli nuo a- 

teities: atmįs ją tautiečiai — 

gerai; jei ne, ar permažai — 

tai... Pinigiškas padėjimas ne- 

koks, užiat dvasiškas — pil- 
nai aprūpintas. Čia darbuoja- 
si visai Lietuvai žinomi veikė- 
jai ir tėvynės mylėtojai: Ša- 
trijos Ragana (Marija Pečkau- 

skaitė), Petras Kriaučiūnas, 
kun. M. Gustąįtis, kurie ne- 

maža duoda dvasiško peno sa- 

vo mokinėms-auklėtinėms. 
P-lė Vt-tė išguldo matema- 

tiką ir geografiją. Ji perdaug 
lekcijų praleidžia, taippat 
kun. Uog. užduoda ir reika- 
lauja daug, o aiškina maža. 
P. Žiburys rusų kalbą išgul- 
do gerai. Teisių progimnazija 
neturi, bet tikisi gauti. Šie 
met atidaryta ir ketvirta klesa. 

Motiejus Rūta. 

PAPILE. 

(Šiaulių ap.). 
Nesenai geležinkelio stotyj 

buvo nelaimingas atsitikimas. 
Keleivis-totorius pasivėlino j 
traukinį įsėsti, šoko į vagoną 
traukiniui jau einant. Kojos 
nuo lipinės nusprudo ir abi- 
dvi nupiovė vagono tekiniai. 

Traukinys buvo suturėtas 15 
kai minučių. 

rius nusiųstu į konsistoriją ra- 

ptu š. m. Liepos m. 12 d. No. 
5616 apskelbė kun. Vitoldą 
Zanievskį degraduotu ir ek- 

bkomunikuotu; kun. Zaniev- 
skis netikusiai gyvenęs, buvęs 
pametęs kunigystę ir neklau- 

sęs perspėjimų, pertat tuo pa- 
čiu inkritęs Bažnyčios pa 
skirtą tokiems ekskomuniką 
ir “infamiam facti”. 

VILNIUS. 

'kun. Administrato 

KIETAVIŠKĖS. 
Šalin degtinė, šalin ir taba- 

kas! Kietaviškių parapijoj 
pereitą savaitę buvo net du 

gaisru: Gilšiuose sudegė tiį' 
ūkininkai su visais suvežtais 

rugiais ir ankstyvais šienais; 
Senosiose Kietaviškėse septy- 
ni. Abiejų pradžia nelaimės 
ir popierosų. Vienur “ameri 
kantas” balių kėlė; paviešėję 
išėjo kluonan gult pasirūky- 
dami; kitur vėl patsai šeimi- 
ninkas rūkydamas išėjo arklių 
šerti. 

Srebia žmonelės viralus po 
nusvilusiais medžiais sutupę 
kaip čigonai, iš sugraibytų šu- 

kių. Tartum sapnuodamos ne- 

šioja tuos valgius apdrisku- 
sios, susivėlusios ir apsvilu- 
sios, palaikiais rūbais šeimi 
linkės. Nei baltų drobelių, 

nei dryžų sijonėlių šventai die- 
nai. Vyrai lietuviai, meskite 

rūkę!.. 
Dzūkas Trakietis. 

MAIICINKONĮS. 
(Trakų ap.). 

Šitan Dzūkų kampelin ne- 

persenai buvo atvykę mokslo 
tikslais du lietuviu inteligen- 
tu: gamtininkas p. Tadas Iva- 
nauskas ir žinomasai d ilinin- 
kas p. Antanas "Žmuidzinavi- 
čius. Žmuidzinavičiui taip pa- 
tikę savotiškai gražus Grūdos 

upės pakriaušės, kad jisai ne 

iškentė nepadavęs nors poroB 
vaizdelių iš to Dzūkų kampe- 
lio. “Šalt.” 

ANYKŠČIAI. 
(Ukmergės ap.). 

Liepos 17 <J- V Laskauskp 
knygyne, Anykščiuose, buvo 
krata. Kratą darė vietinis ant 

stolis su sargybiniais, nuo 9 

vai. vakaro lig 12 naktį. Pir- 

mučiausiai iškratė visus kam- 

barius, paskui pradėjo ir patį 
knygyną; peržiurėjo taippat 
ir sąskaitų knygas. Uždraustų 
knygų nerado, vienok kai-ku- 
rias pasiėmė ir išsiuntė isprau- 
ninkui ir cenzuron. Keletą 

tuojau sugrąžino, su pažymė- 
jimu—K. S. p. V. L. 

JEZNAS. 
(Trakų a p.). 

Parapija nemaža, turi arti 

šešių tūkstančių gyventojų. 
Be kelių dešimtų sulenkėju- 
sių, visi lietuviai. Pamokslai 
ir giesmės bažnyčioje lietuviš- 
kai. Buvusia klebonas Zubric- 
kas, lietuvis-suvalkietis, buvo 

lenkų pusėn palinkęs. Delei 
to žmonės tautiškai nesusipra- 
tę, laikraščių neskaito, nors 

jaunesnieji jų pageidauja, nė- 
ra kam kelio parodyti, paža- 
dinti, tik vasaros metu vieną- 
kitą iš Birštono nuo lietuvių 
svečių parsineša. Nei reika- 

lingiausių žinių iš savo tiky- 
bos nežino. Vaikai 13 — 15 

metų ir vyresnieji išpažinties 
ne.ną, pats klebonas jaunes- 
niųjų nepriimdavęs, nes, gir- 
di, jie nieko dar nesuprantą. 
Dabar kun Zubrickaa paša- 
lintas nuo vietos, o parapijoje 
pasidarė dvi partiji, kurios 

tarp savęs pykstasi, riejasi; 
vieni prieš kleboną eina, kiti 
už kleboną; vienybė įra, nesu- 

tikimas, neapykanta gema, au- 

ga. Katrie turi tiesą, sunku 
suprasti. 

Jeznan paskirtas kun. Jo- 
nas Golovnia, dar jaunas, uo- 

lus kunigas, darbštus vyras, 
ras begales darbo. Be tikybos 
ir tautiškojo apšvietimo, jau 
našai klebonas turės pasiru 
pinti bažnyčia. Ji šaukte šau 

kiasi pataisymo, o tai atsieis 

nepigiai, nelengvai. Kūmas 
rokoko stiliaus, sienos ir 
skliautai freskomis teplioti, 
tik labai jos apdulkėjusios, 
nušutusios, išdilusios; pats 
skliautas viduryj trukęs. Prieš 

pataisant, jauuamjam klebo- 
nui patarčiau pasiteirauti ži- 

novų, kurie nurodytų, kaip 
ruošties prie darbo ir pataisy- 
mo, kad gražaus rūmo, atmin- 
ties grapų Pacų ir kunig. Te- 
resės Kad vilai tės Pacienės pa- 
likimo nesugadintų, o taisant 

visoje tyrybėje rokoko stilius 
užlaikius. 

Didžiajam altoriuje šv. My- 
kolo paveikslas, turbut Smu- 
glevičiaus tepliotas, dar tebė- 
ra gerai užlaikytas. Bažnyčio- 
je yra du skiepu: tamsiajame 

grapų Pacų kūnai ilsisi, švie- 
siajame žmonės per pamaldas 
suveina melstųsi, ten yra alto- 

riukas, prie kurio kada-neką 
dos kunigas mišias laiko. 

Seniau du augštu bokštu 

buvę. Anais metais, a. a. kun. 
Nonevičiui klebonaujant, per- 
kūnas vienam trenkė ir su- 

skaldė; tai klebonas ir antrą 
panaikinęs; du daug žemes 

niu, netinkančiu bažnyčios sti- 
liui pastatė; dabar jiedu iš 

priešakio visą reginį gadina. 
B. Dzūkas. 

P. S. Kas norėtų daugiau 
sužinoti apie Jezuą ir jo apy- 
linkę teskaitai: “Teka Wilen- 
ska” ir M. Balinskio “Staro- 

žytna Polska” tom III. 
B. D. 

ČENSTAKAVAS. 
(Lenkuose). 

Kiekvienas katalikų vienuo- 

lynas turi savo perdėtinį, ku- 
ris yra vienuolių renkamas 
keleriems metams. Nepersenai 
rašėme, kad Čenstakavo Pau- 

linų vienuolyno peidėtinis, 
vieton baigusiojo savo laiką 
tėvo Euzebijaus Raiman’o, iš- 
rinkta naujas perdėtinis, tėvas 

Veliuoniškis (Weloriski), lie 

tuvis, lenkų dailininko Pijaus 
Veliuoniškio brolis. Dabar 
vėl lenkų laikraščiai rašo, kad 

perdėtiniu palikta tėvas Rai- 
man’as. Pranešę tai laikraš- 
čiai aiškina tą žinią tuo, kad 
tėvas Veliuoniškis atsisakė 
turbut nuo pirmininkavimo 
delei savo senumo, mat, jam 
jau suėję 83 metai. 

JONIŠKES. 
(Šiaulių ap.). 

Prie Joniškio bažnyčios at- 

sirado kažin iškur beprotė; ji 
vaikščioja jau apie 9—10 die 

nų ir nieks neatsišaukia. Ne 

gražu butų apleisti žmogų be 

jokios pagalbos. Mbterė, ma- 

tyt, metų apie 40, miliniu si- 

jonu, juoda skarele ir pilku 
storu burnosu. Atsiimkite, 
kieno ana yra. 

J. Juziuks. 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. 
“Didžiosios Kalvarijos” at 

laidai šiemet 4 Liepos d. dėl 

gero oro nusisekė gerai. Baž- 

nyčia buvo išpuošta vainikais, 

ant viršaus durių išdirbtas ža 

humynais vyskupo pasveiki- 
nimui parašas: “Sveikas mųsų 
ganytojau”, ant didžiųjų gi 
vai tų raidės: “J. M. V. G. C.” 

Kompanija tebuvo viena iš 

Platelių, kuri išrodė gražiai. 
Išeinant iš Platelių, kuone 
kiekvienas turėjo rankose ža- 
lias kvietkas su žvakėmis. 

Dar turiu paminėti, kad ir 
šiemet buvo kinematografas, 
kurį žmonės vadino “Jeruzoli- 
mu”. Buvo rodoma mišinys iš 

amžinojo žydo, Genovaitės, 
girtuokliavimo. Tvarka buvo 
ne ką gera: vieni norėjo inei- 

ti, kiti norėjo išeiti, per ką 
pasidarydavo grumtynės, taip- 
gi pačioje salėje rūkydavo, 
keldavo trukšmą, bet kaltės 

negalima versti ant kinemato 

grafo vedėjų, nes ir prie ge- 
riausių norų negalima greit 
nuraminti minios. Taippat ne- 

gražų įspūdį darė išeiškimas 

nuomonių apie paveikslus dar 

negražiais žodžiais: “Geriau 
bučiau tuos 15 kapeikų pragė 
ręs, arba, girtuoklį mes ir ant 

gatvės matome”, ir tt. Gerai 

butų, kad ir kitais metais su 

kinematografu atsilankytų. 
Svajotojas. 

PANEVĖŽYS. 
Mųsų kai-kurios moterėlės 

džiaugiasi^ kad Naujamiesčio 
parapijoj yra stebuklingas 
“daktaras”, “Bernardinas Juo- 

zapėlis”, gerai pažįstąs žmo- 

nių ligas ir nuvokiąs jas gy- 
dyti. Šiemet jisai buvo apsi- 
gyvenęs Papusiu kaime, kur 
— sako — savo kambaryje 
laikydavęs “mišias”, tik be 

komunijos, anot jo, kur tokį 
daiktą visur pasinešiosi... Be 
to — sako — jisai ir “atpus- 
kus” galįs suteikti. Žmones 
gydąs ir vaistus laiminąs žeg- 
nojimais ir šnibždėjimais. Jo 
vaistai, sako, nepigus esą, nes 

iš Varšavos esą pargabenti; 
Panevėžyje tokių negavęs, nors 

visą miestą su bonkute išvaik- 

ščiojęs. Šiaip jau išrodo kaip 
ir šventas: ilgais rūbais pasi 
rėdęs, apsimeta labai maldin- 

gu, o čia vėl “mišias” laiko ir 
tt. Žmonelės pas jį plūste plu- 
sta. Nebūkite gi tokie tam- 
suoliai ir netikėkite monelnin- 
kais! Žemės Dulkė. “V”. 

žinios. 
Darbininkai pralošė kovą. 

Pittsburg, Pa. Po 18 mė- 

nesių darbininkų straikavimo 

plieno dirbtuvėse, prigulinčio 
se prie kompanijos American 
Sheet and Tiu Plate, straikas 

pagaliau atšaukta ir 15.000 

darbininkų sugrįš prie darbo. 
Darbininkai pralaimėjo, ka 

dangi buvo priversti sutikti 
su “open shop”, arba dirbti 
kartu su neunistais. Darbinin- 
kai kokį milijoną dolerių už 

darbio prakišo ir galutinai dar 

pralošė. Sakoma tat, kad jų 
unija, Amalgamated Associa- 

tion, turės suirti. Minėta kom 

panija savo dirbtuves turi ke 
liuose miestuose ir visur taigi 
tas pats likimas patiko darbi- 

ninkus. 

Illinois anglekasiai laimėjo. 

Indianapolis, ind. Angle 
kasių konvencijoje Illinois 

valstybės anglekasiai laimėjo, 
kadangi atstovai jų reikalavi- 

mus atrado teisingais ir nuta- 

rė jiems, jų dabartinėje kovo- 

je su kasyklų savininkais, su- 

teikti morališką ir medžiagiš- 
ką pašalpą. Taippat konven 

cijoje nutarta, ’dant tuojau 
į darbą grįštų darbininkai 

prie pumpų ir mašinistai, ka- 

dangi vanduo gali užlieti ne- 

kurias kasyklas. Šitiems dar- 

bininkams leista straikuoti 

tik tuokart, kuomet kompani- 
jos jų vieton priimsiančios 

Įtekinto;.. ^. 

straiklaužius. Ant visą dir- 

bančią anglekasią uždėta spe- 
cijališkos mokestįs, kuriomis 

busią šelpiami straikuojanti 
anglekasiai Illinois valstybėje. 

Pigus namai darbininkams. 

Milvvaukee, Wis. Šito 
miesto socijalistiskoji valdy- 
ba turinti savo naujame pro- 
jekte indomą dalyką. Šalę 
miesto norima nupirkti geras 
plotas žemės, ant kurios pa- 
statydinti namelius darbinin- 
kams ir turtingesniems iš ją 
pigiai tuos namelius pardavi 
nėti. Apskaityta, kad vienas 
toksai namelis su visokiais 

pataisymais ir botu daugiau 
800 dol. neatsieisiąs, kas kiek- 
vienam darbininkui butą len- 

gva išmokėti. Bet tai tik pro- 
jektas. Garsus išradėjas Edi- 
sonas tą projektą pagiliąs ir 

patai iąs visuose miestuose tai 

daryti, jei jis praktikoje pasi- 
rodysiąs geru. Edisonas pata- 
riąs tokius n am ei i us statyti iš 
cemento. 

Nepaprastas žmogus. 

Cairo, III. Čionai nesenai 

pasimirė nekoksai Frank W. 
Wilson, buvęs anglišką laik- 

raščią sandarbininkas St. Lou- 
iš, Chicago ir Cairo. Miręs 
nuo operacijos, kokią jam pa 
daryta, kad išimti iš jo vidu- 
rią visokius prarytus geleži- 
nius ir misinginius daiktus. 
Taigi jam iš vidurią išimta; 
.- 

krukutis čeverykų užsaginėji- 
mui, skrybėlės špilka, trįs ra 

ktai, paišukas, sagtis nuo dir- 

žo, vaikiškas pištalietukas, trįs 
didelės vinįs, viena adata ir 
keli tuzinai knypkių. YVilson 

turėjęs nesveiką protą, tatai 
ir rydavęs tuos geležinius 
daiktus, kurie paskui jam pa- 
skubinę mirtį. 
Persiskyrusiems vyrams-rojus. 

New York. Šitos valsty 
bės viršiausiojo teismo teisėjas 
Lehman išleidęs nusprendimą, 
kad persiskyręs vyras su savo 

žmona kitoj kokioj valstybėj 
ir kuriam teismu liepta savo 

buvusiai žmonai mokėti ali- 

mentus, kuomet jis paspru- 
siąs į New Yorko valstybę, a- 

iimentų mokėti neprivaląs ir 
už tai nebus baudžiamas. Mat, 
vienas toksai vyras persisky- 
rėlis iš Philadelphia paspru- 
dęs į New Yorką ir nuo jo nu 

imta dabar visokia bausmė už 

nemokėjimą alimentų. Dabar 
New Yorko valstybės gyven- 
tojai tvirtina, kad šitoji val- 

stybė busianti pilna persisky 
rusių vyrų. 

Miškų gaisrai. 
Missouka, Montana. Šitoj 

Montana valstybėje jau kelin- 
ta savaitė miškai dega. Andai 
nekuriose vietose ėmė lyti 
smarkus lietus ir gaisrą pri- 
gesino, bet toli ne visur. Gai- 
srą miškuose gesina kariuo- 
menė ir darbininkai. Sudegę 
ligšiol daug miestelių, kaimų 
ir daugybė žmonių. Tukstan- 

^ .----■■t.- 

čiai žmonių netekę pastogės. 
Valdžia ir gyventojai panešę 
milijonus nuostolių, kadangi 
puikiausios miškų dalįs išnai 
kintos. Kitur ugnis nesiduoda 

užgesinti. Dar nei vienais me- 

tais miškai taip daug visur 

nedegę, kaip šiemet. Ar-gi 
jau valdžia negalėtų kokiuo 
nors budu tiems gaisrams už- 

bėgti kelio? 

Pavyzdingi valdininkai. 

Rossvvell, New Mexico. 
Vietiniams detektyvams vieną 
gražią dieną pranešta, kad 

vienoje saldumynų krautuvėje 
pardavinėjama svaiginanti ge- 
rymai be jokio leidimo. De- 

tektyvai taigi netrukus apspi- 
to krautuvę ir insilaužė vidun. 
Ten atrado begeriančius svai- 

ginančius gėralus miesto ma- 

jorą, policijos viršininkų, de- 

puty šerifą, du konstabeliu, 
advokatą ir du privatišku pi- 
liečiu. Juos visus, žinoma, 
tuojau areštavo, bet kaipgrei 
tai areštavo, taip dar greičiau 
ir paleido. 
Nusižudė dėl... pačios gerovės. 

New York. Nekoksai Bru- 
no Feder, siuvėjas, andai savo 

namuose atsisėdęs kresėn ir 

nusišovęs revolveriu. Palikta- 
me laiške savo pačiai paaiš- 
kinęs faktą, kad jis negalėda- 
mas savo pačiai ir 3 metų du- 
krelei suteikti atsakomojo už- 

laikymo, kokio ji esanti ver- 

ta, pasitraukiąs iš šio svieto 

šalin, idant pati galėtų rasti 

sau kitą, geresnį vyrą, kuris 
jai ir mergaitei suteiktų lai- 

mingesnį būvį. Pasakojama, 
kad jis su savo pačia meilėje 
gyvenęs. 

Naujas Edisono išradimas. 

New York. Garsusis fono- 

grafo ir kitokių daiktų išra- 

dėjas, T. A. Edison, uoliai 

darbuojasi aplink naują išra- 

dimą, kuris padarysiąs perver- 
smes teatruose, kuriuose rodo- 
ma krutanti paveikslai. Jisai 
būtent apgalvojęs prietaisą, 
su kurio pagalba rodomi ki- 

nematografe asmeuįs galėsią 
kalbėti, taip kad tuokart in- 

spudis busiąs nepaprastas. 
Tuo aparatu mėginimai buvę 
pasekmingi. 

Unistų siuvėjų konvencija. 
Detroit, Mich. Pereitoj 

savaitėj čionai atsibuvo siuvė- 

jų organizacijos konvencija, 
kurioje dalyvavo keli šimtai 

delegatų iš Jungtinių Valsty- 
bių ir Kanados. Gana maišiai 
perkratyta organizacijos rei- 
kalai ir ramiai sau išsiskirsty- 
ta. 

Persisbyrusios—našlės. 
San Francisco, Cal. Tei- 

sėjas Graliam tomis dienomis 
nusprendęs, kad kiekviena 
persiskyrusi su vyru moteris 
turi būt laikoma per našlę ir 
net tuokart, kuomet susitai- 
kius su savo pirmutiniu vyru 
vė] su juo susituokia. Tai pir- 
masis tos rųšies nusprendimas 
AmeriKoje., 

LEW. WALLACE. 

BEN-HUR 
ISTORIŠKA APYSAKA 

JĖZAUS KRISTAUS LAIKU 
Sulietuvino 

JONAS MONTVILA- 

(Tąsa). 
rijų Gratua’ą naują Judėjos prokuratorių. 

Tas persekiojimas nieko dar blogo nepadariusio Ry- 
mionies sukėlė sąjausmą širdyje jauno žydo. Norėdamas ge- 
riaus jam prisižiūrėti, atsirėmė ant aptvaro. Aptvaras matyt 
buvo jau nuo seniau įlūžęs, nes dalis jo nulužo ir nupuolė 
stačiai ant jojiko. Drebulys perėmė jaunikaitį. Ištiesė ranką, 
kad sulaikyti pagalį, bet tas tik pridavė išvaizdą metančio. 

Negalėjo susilaikyti nuo šūktelėjimo, o tas atkreipė domu- 

mą ant jo, sargybos ir paties vado. Tuomtarpu pagalys nu- 

puolė tiesiok ant Gratus’o galvos; vadas nukrito nuo arklio ir 

gulėjo kaip negyvas. 
Minia sustojo, sargyba nusėdo nuo arklių, skubindama 

pridengti vadą uždengtuvu. Minia, manydama, kad Juda ty- 
čiomis uždavė vadui smūgį, drąsino jį šukavimais. Jisai-gi 
pats persigandęs stovėjo ant vietos lyg prikaltas. įniršusi mi- 
nia pradėjo mėtyti pagalius ir molį nuo stogų ant kareivių. 
Plytos pasipylė ant karumenės. Kilo kova, kurią, žinoma, 
laimėjo kareiviai. 

Nublankęs Juda atsigrįžo į seserįs ir sušuko: 
— O Tirza, Tirza! kas bus su mumis?! 

Nabagė nežinojo, kas atsitiko; nors girdėjo šukavimus 

kovojančių, nors matė kovą, bet nežinojo jos priežasties, ir 

nežinojo, kad gręstų kokis-nors pavojus jo numylėtiems. 
— Kas atsitiko? Ką tas viskas reiškia? — klausė nu- 

sigandusi. 
— Užmušiau aptvaru Rymo viet:ninką. 
Tirza nublanko. Apkabino brolį ir žiurėjo jam į akis 

negalėdama ištarti nei žodžio. Jisai pradrįso. 
— Nepadariau to tyčiomis, Tirza — tarė — atsitiko 

tai išnetyčių. 
— Kaip manai, ką darys su mumis ? — paklausė. 
Dirstelėjo į pilną trukšmo gatvę ir akyse stojo nuoi 

mus Gratus’o veidas. Jaigu dar gyvas, kur bus galas jo at- 

keršijimo? Jaigu negyvas, kokis legijonų pasiutimas? Dirste- 

lėjo vėl žemyn ir pamatė, kaip sargyba gelbėjo vadui užsėsti 
ant arklio. 

— Gyvas, Tirza, gyvas! Tebūna pagarbintas mųsų tė- 

vų Dievas! 
Šiek tiek aprimęs tarė Tirzai: 
— Nesibijokie; išaiškįsiu, kaip tas atsitiko, primįsiu 

tėvo užsitarnavimus, atleis mums. 

Norėjo eiti į vasarnamį, bet tuomtarpu išgirdo bildesį 
ir traškėjimą laužomų vartų. Ant kiemo buvo girdėti moterų 
ir vaikų klikemas; paskui išgirdo artinančiuosius žingsnius, 
keiksmus ir maldavimus. Tuojaus kareiviai užėmė rumus, o 

Juda prijautė, jog tai jo ieško. Persigandus Tirza pagriebė 
brolio ranką, klausdama: 

— Juda, ką tas viskas reiškia ? 
Jisai žinojo, ką tas reiškia — žudyta tarnai — o jo 

motina!... Kas žin, ar vienas iš tų šauksmų nebuvo josios 
balsu! Baisybė!... Vienok pasidrąsino ir tarė: 

— Tirza, pasilikie čia ir laukie manęs, eisiu pažiūrėti, 
kas ten darosi. 

Bet drebantis iš baimės jo balsas negalėjo suraminti 
merginos, kuri dar labiau glaudėsi prie jo. 

Pagalios aiškiai išgirdo motinos balsą. Apkabino sese- 

rį ir tarė: 
— Eiva, skubinki va! 

Rūmai pilni buvo kareivių; vieni plėšė, 
kiti su nuogais kalavijais landžiojo... 

Rūmai buvo pilni kareivių; vieni plėšė, kiti su nuo- 

gais kalavijais landžiojo po kambarius žudydami ir žeizdami 
tarnus, čia ir ten klupodamos moterįs meldė susimylėjimo. 
Viename kambaryje moteriškė su sudraskytais drabužiais gy- 
nėsi nuo nuožmaus kareivio. Jos baisus kliksmas pasigirdo 
ant stogo. Prie jos skubinosi Juda, šaukdamas: “motin! mo- 

tin!” Bet vostik pasiekė ją rankom, kaip liko tuo jaus nu- 

tvertas ir atitrauktas. Tarp baisaus kliksmo išgirdo žodžius: 
— Tai jisai! 
Balsas buvo jam pažįstamu, dirstelėjo... ir pažino 

Meęsalą. 
— Kaip tai, ar tai šis gali būti žmogžudžiu ? — tarė 

vienas kareivių. 
— Juk tai dar tik vaikiščias! 
— Dievai! — atsakė Messala — Ar tai būtinai reikia 

būti senu, kad ką neapkęsti? Štai turite jį, o drauge su juomi 
motiną ir seserį!.., visą šeimyną! 

(Toliaus bus) 
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