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Tąsa. 

trijų Apaštalų persimaino į dangišką gražybę, parody- 
^ damas jiems Savo' Dievystę, prikelia numirusius. Žmo- 

nės, sujudinti Jėzaus meile, seka paskui Jį. O vyresni 
žydu rabinai, ieško progos, kaip galėtu Jėzų nugala- 
binti. Didžiausią intekmę Jėzus padarė tarp žnlonių, 
prikeldamas Lozorių, Mortos brolį, iš numirusių. Kas 
tik tai išgirdo, visi stebėjosi, ir bėgo žiūrėti ir intikė- 

jo Jėzui, delei ko labai neapkentė Jėzaus žydų vyriau- 
sybė, ypač rabinai, nes Jėzus skelbė dangišką, naujo 
įstatymo mokslą. (Palūkėjus). Šitai jau prisiartino 
Jėzus artyn miesto Jeruzolimo, minia žmonių, apsiau- 
tus Jį, šlovina Jo darbus. (Skersai sceną palengva pe- 
reina procesija. Procesijai prasidėjus, Angelas pra- 
nyksta nuo scenos. Procesijos tvarka sekanti: Pir- 
miausiai eina vaikai su medžių šakelėmis rankose gie- 
dodami. Paskui juos žmonės, mišriai vyrai ir moterįs. 
'Poliaus Jėzus, sėdėdamas ant asilės, greta asilaitis, 
ant kurio uždėti viršutiniai Jėzaus rūbai; paskui 'vėl 
žmonės. Nekurie žmonės taipgi laiko rankose medžių 
šakas, kiti pirma eidami tiesia ant kelio savo rubus, 
ar medžių šakas. Vaikai eidami gieda ir linguoja su 

šakelėmis). 
Vaikai gieda: 

*' 

Ho san na Do-vi-do Su-nui, pa-gir tas,Kur-sai ei-m 

Var dan Vieš pa-ties. Ho sau na ant aug-sty-bui. 

Žmonės eidami <jieda: 
A 

IŠ ga nyk mus, Ka ra liau! 

Fa lai-min tas, Kur-sai ei na var-dan Die v o, 

„te-gul bus Jam garbė ant amžių. Ho-sąn-na ant aug'-šty-bių. 

(Ant scenos pasirodo Jėzus. Sustoja visa proce- 
sija ėjus. Jėzus užsikniaubęs rankomis verkia, paskui 
garsiai kalba). 

Jėzus: (Verkdamas). — Jeruzaliau! Jeruzaliau.. 
Kad žinotum savo nupuolimą, kurs ant tavęs ateiti tu 

ri, tikrai ir tu verktumei, kurs šiandiena linksminiesi 
nes ateis ta diena, kurioje apstos tave tavo nepriete 
Jiiįi ir nebeliks tavyje akmens ant akmenio, nes ne 

pažinai savo aplankymo laiko, kurs tau nuo Dievo sto 
jos be tavo uždarbės! (Visa procesija vėl pradeda eiti. 
Gieda visi drauge). 

Gieda visi: 

Gar bė, šio vė. buk Tau Vieš pa te. 

Pa-lai-min tAs Kur sai ei-m var-dan Vieš pa ties, 

Ho-san-na Su-nui Do-vi-do, Ho-san-na ant aug-šty-bėsf 

(Pasibaigus procesijai, Angelas ant scenos apsi- 
reiškia ir apsako, kas atsitiko Jėzui inėjus i baž- 
nyčią). t 

Angelas: — Jėzus inėjęs i bažnyčią, atrado tenai 
žydus, pirkliaujančius ir pardavinėjančius jaučius, 
avis, balandžius ir bemainančius pinigus; vis tai žy- 
dai darė iš goduly bės. Tada Jėzus padirbęs iš 
virvagalių botagą, pradėjo ganioti žydus iš bažnyčios, 
išvarinėdamas jų stabus, ir kitas prietaisas. Matyda- 
mi jie išeinančius iš Jėzaus veido spindulius, kaipo ii 
saulės, persigandę visi išbėgiojo. O Jėzus ilgai sakė 
žmonėms pamokslą. Žydų rabinai ir vyresnieji tarėsi 
Jėzų užmušti, bet nedrįso dėl daugybės žmonių,, kurie 
Jėzaus žodžių klausėsi ir intikėjo. Jėzus sakė pa- 
mokslą iki vakarui ir labai nuvargo ir su savo moki- 
niai išalko. Taigi visi nuėjo prie savo Švenčiausios 
Motinos, i Mortos namus, kame buvo ir sesuo Magda 
Iena. Tos dievobaimingos moteris priėmė juos ir pa- 
taisė vakarienę. (Angelas išnyksta). 

— Uždanga nusileidžia. — 

SKYRIUS VIII. 
Nuo atsisveikinimo Jėzaus su Marija iki Paskutinei 

Vakarienei. 

1-mas ATIDENGIMAS. 

(Bctanijoj, Mortos namuose. Marija sėdi nuliū- 

dus, Morta ir Magdalena stovi šalia Jos ramindamos). 
Marija: — Ak kaip aš esu nuliudus; mano mie 

liausiąs Sūnelis taip dažnai vaikščioja po miestą Je 

ruzolimą, o žydu gaujos Ji neapkenčia ir taikosi su 

L L 

gauti... Kočios širdis mano prijaučia ir, 
kokio nepaprasto atsitikimo. 

Jam nebus, Jis visados vaikščioja su mokintąją ir didi 
minia žmonių Jį gerbia. 

Marija: — Tiesa, bet žydai tyko išnętyęių Sūnelį 
nutverti, o sugavę jau Jį nebepaleis. Atmenu žodžius 
Simeono ir Onos, ką man kitkart prie Kūdikėlio atna- 
šavimo kalbėjo. 

Magdalena: (Žiūrėdama per langą). — Matyt, tar- 

si, du iš Jėzaus mokinių pareina... Beje, Jonas ir Pet- 
ras (Visos nusigandusios žiuri per langą). 

Marija: — Kas galėjo atsitikti, kad Sūnelis ne- 

pareina su anais? 

Magdalena: — Regimai nieko blogo nėra, nes jie 
nesiskubina eiti. 

Morta: — Taigi, palengvėle žengia, tikrai nieko 

pikto neatsitiko (Du mokiniai įeina). 
Mokiniai: (Sykiu). — Dievas tebūnie su jumis. 
Moterįs: (Sykiu). — Per visas dienas musų am- 

žiaus. 

Marija: — Kur Jėzus, mano Sūnelis? 
Jonas: — Nesirūpink, Marija, Jis pareina su ki- 

tais mokiniais. 

Marija: — Kodėl judu pirma?... Visus palikote?... 
Petras: — Jėzus siuntė mudu pirma pranešti jums, 

kad mes visi esame laimingi ir visi pareiname į na- 

mus. Todėl Jėzus sakė, kad šiandie drauge su jumis 
valgis vakarienę (Morta išeina gamint vakarienės, tuo- 
lai ku Jėzus įeina su kitais mokiniais. Marija prišo- 
kus apkabina Jeziį ir meldžia). 

Marija: — Mieliausias Sūneli, nebevaikščiok dau- 

giau į Jeruzolimą, nes iuirtę žydai gali Tave sugauti ir 
nukankyti. 

Jėzus: — Mieliausia mano Motin! Klausysiu Ta- 

vęs. Šiandie valgysiu su Tavimi ir visais, čionais esan- 

čiais, vakarienę ir apsakysiu jums, kas atsitiks su 

žmogaus sunum. (Morta dėsto ant stalo valgius. Mag- 
dalena jai pagelbsti. Mokiniai išsiskirstę pasieniais, 
susėdę ant suolų, kiti ant žemės, tarp savęs po du ar 

tris, patylomis kalbasi. Marija sėdi arčiau stalo nu- 

liūdus užsimąsčius, Jėzus žiuri tai į Mariją, tai į 
mokinius, tai į moteris, triūsiančias-aplink vakarienę). 

Morta: (Baigdama dėti vakarienę).*— Malonus 

sveteliai, prašau visus sėsti arčiau prie 'stalo, valgy- 
sime vakarienę (Marija slenkasi prie stalo. Jėzus ša- 
lia Jos. Magdalena kitoj šaly Jėzaus, Morta stovi ga- 
le stalo. Jėzus palaimina valgius. Marija fdeda Jė- 
zui salotu ir nulaužia šmočiuką avinėliai Taip sau 

pritaiso ir Magdalena. Mokiniai priėję prkčįjstalo pa- 
siima valgio ir vėl nueina į savo vietas. ji*Įsi valgo. 

Jėzus: — O mieliausia mano Motina! Jau trum- 

pai su Tavim begyvensiu;- nes atėjo laikas, kuriame 
vis tai turi išsipildyti, ką Dievas per pranašus paža- 
dėjo. O dėlto apreiškiu visa Tau, idant tai regėdama, 
turėtumei kantrybę. Kentėsiu karčiausias kančias, 
taip kad nuo kojų ligi galvos viršaus nebeliks sveiko 

kūno; galva, kuri dabar sveika yra, pėtnyčioje bus ap- 
vainikuota erškėčių vainiku, kurio dygliai lig smege- 
nų įsismeigs; ausys bus pripildytos visokių išjuoki- 
mų ir žydų šauksmų: nukryžiuok! nukryžiuok! Akys 
bus užrištos; veidas krauju apšlakstytas, su spjaudy- 
tas ; rankos ir kojos ant kryžiaus ištemptos ir geležies 
vinimis prie jo prikaltos. Šonas bus ragotine perdur- 
tas; pirm to visas kūnas bus prie stulpo pririštas ir 
baisiai nuplaktas, o paskui ant kryžiaus numirsiu ir 
kareiviai pasidalįs mano drapanas. (Marija apalpsta, 
parpuola ant žemės ir pats Jėzus, gailėdamasis Moti- 

nos, verkia. Visi verkia, visi labai nuliūdę). 

Jėzus pavalgęs, pradeda kalbėti, 

kia). 

Marija: (Truputį atsigavus). — O mieliausias ma- 

no Sunau! Veizėk ant mano sopuliu. Išklausyk mano 

prašymo ir neatsiduok taip baisioms kančioms. Bet, 
jei yra galima, prašyk dangaus Savo Tėvo, idant teik- 
tųsi atpirkti žmonių giminę kitokiuo budu. O jei ne- 

atbūtinai reik Tavo mirimu atpirkti, tad prašyk nors 

padoresnės mirties. 
Jėzus: — O Motina mano miela, žinok tą gerai, 

kad aš kitaip nenoriu atpirkti žmonės, tiktai taip. 
kaipo pranašai apie mano mirtį apsakė ir tokia yra 
mano mieliausio Tėvo valia. 

Marija: — Mielas mano Sunau, kad jei pagal pra- 
našavimo nori kentėti ir mirti, išklausyk manęs ir pa- 
daryk tai, idant ir aš su Tavimi kentėčiau... 

Jėzus: — Tas yra negalimu, dėlto kad kurs nori 

nžgana padaryti Dievui už svieto nuodėmes, turi būti 
tikru Dievu ir tikru žmogumi. Dievu, idaut galėtu už 

gana padaryti, — o žmogumi, idant galėtu kentėti. 
Marija: — O mieliausias mano Sunau, atmink, kad 

tiktai Tave vieną teturiu ir, nustojusi Tavęs, nustosiu 
savo gyvenimo. Pasigailėk manęs ir padaryk man 

tą mylistą, idant aš pirm Tavo kentėjimai numirčiau 
kad savo akimis neregėčiau taip didžiu Tavo sopulių 
ir baisios mirties. i V 

Jėzus: — Mieliausioji mano Motin! Zinai gerai 
jogei neišpuola Tau pirm Manęs mirti, nes nei vienas 

smogus negali įeiti į dangų, kol Aš savo kančia ir 
mirtim jo neatidarysiu. Dėlto Aš turiu pirma mirti 
ir dangų atverti, o paskui su Angelų buriu Tave tenai 
priimsiu ir ant sosto pasodįsiu. O jaigu tu pirma 
mirtum, kas mane, ant kryžiaus kybantį, gailėsis, jei 
ne Tu? Tada Mano mokiniai ir visi mano mylimi 
mane apleis. Tu tik viena busi dalininkė Maifo sopu 
lin, stovėdama po kryžium 
niai subėba ir Ją pakelia). 

(Marija apalpst suk 

Marija: (Į mokinius). — Prašykit 

M olci- 

naus, idant galėčiau su Juom valgyti Jeruzolimoj Ve- 
lyku avinėlį, idant regėčiau, kas dėsis su Juomi. 

Petras: (Nužemintai). — Mokytojau, teikkis iš- 
klausyti savo Motinos prašymo. 

Jėzus: (Šluostydamas Marijai ašaras). — Mano 
miela Motina, nesirūpink, nes Velykas valgysi Jeruzo- 
limoj, bet bus labai karčios (Atsisukęs į Magdaleną ir 
Mortą). Mielos sesutės, turėkite dabar ant mano Mo- 
tinos pasigailėjimą (Magdalena ir Morta prieina ar- 
čiau Marijos ir Ją ramina). 

— Uždanga nusileidžia. — 

2-ras ATIDENGIMAS. 
Kajafo namuose. Žydu mokytojai daro suokalbį 

kaip sugavus Jėzų. 
(Kajafo butas. Kajafas sėdi papuoštoj Teresėj. 

Žydų rabinai ir farizėjai). 
Kajafas: — Gerbiamieji mokytojai, ką mes turi- 

me daryti su Jėzum Nazariečiu. Jau Jis labai daug 
blogo mums padarė. 

I Rabinas: — Blogo padarė labai daug. Sakyda- 
mas savo pamokslus žmones atitraukė nuo musų intek- 
mės ir jau musų žmonės nelabai nori mus klausyti ir 
kaskartas Jis gauna daugiau pasekėjų. 

II Rabinas: — Tiesa, dažnai Jis sakydamas pa- 
mokslus, mums, žmonių mokytojams išmetinėja blo- 
gąsias musų puses ir tokiuo budu žmonės, į tą viską 
žiūrėdami, šalinasi nuo mus, prieštarauja musų tvar- 
kai ir paseka Jėzų. 

I Farizėjas: — Tas tiesa. Pastebėkime, kaskartas 
paskui Jezii seka didesnė krūva žmonių ir jie taip Jį 
pamylėję, nes ką tik Jis pasako, tai anie Jo klauso, o 

mus, mokytojus, niekina. 

Kajafas: — Matau ir girdžiu tą patį nuo savo iš- 

tikimų žmonių, kad Jėzus labai daug užkenkia musų 
mokslui, net ir Mozės įstatymui. 

II Farizėjas: — Geriausiai butų Jis sugauti ir, 
pastačius liudininkus mums prielankius, nuteisti Jį 
niiriop. 

I Rabinas: — Geras Įnešimas bet kaip ir kur Jį 
pagausini? 

II Rabinas: — Geriausiai dabar Jį Imt pagauti, 
ant Velykų švenčiu, nes Jis kas metai atsilanko į Je- 

ruzolimą. -••• 

III Farizėjas: — Per Velykas negalima to daryti, 
nes tuo kartu Jeruzolimoj bus žmonių daugybė, o tie 

Jėzų laiko už pranašą, todėl išvydę Jo nelaime, gali 
mieste padaryti sumišimą. O liymo vyresnybė gali 
mums pripažinti to sumišimo priežastį. 

Kajafas: — Tas tiesa, galėtų išeiti sumišimas... 
I Rabinas: — Spręskim prieš šventes pagauti ir 

užmušti. 
III Farizėjas: — Tas butų geriausiai. 
Kajafas: — Sutinkat visi, kad prieš šventes Jėzų 

sugavus? 
Visi: (Keldami rankas ir rėkdami). — Sutinkam, 

lai būna nužudytas! (Tuo laiku įslenka pamaži Jude- 
sius ir lenkiasi žemai). 

Judošius: — Tarnaudamas jusli didybėms, atėjau 
į jūsų susirinkimą. Girdėjau, kad jus tariatės, trokš- 
dami savo neprietelį Jezii Kristų Nazarietį užmušti. 
O tai dėlto pas jus ir atėjau, liudydamas, kad noriu 

jūsų prietelium būti ir Jam atkeršyti už nedorybes 
jums padarytas. Dėlto nuspręskite tarp savęs, ką jus 
man duosite, o aš išduosiu Jį slapta į jūsų rankas be 
didelio žmonių būrio, nes aš, kaipo Jo draugininkas, 
žinau visas Jo slaptybes (Visi su domu išklausę tyli į 
viens kitą dairydamiesi). 

Kajafas: — Girdėjote, šis vyras esąs draugininkas 
Jėzaus Nazariečio ir jis galėsiąs Jį išduoti slapta, jei 
mes jam kiek užmokėsim. 

IT Rabinas: — Negąlim daugiau mokėti už Jį, taip 
kaip už kitus vergus. Trisdešimt sidabrinių šekemų. 

Visi: (Smarkiai). — Yra ga\ia trijų dešimčių še- 

kemų. 
Kajafas: (Į Judošių). — Ar užteks tau už tą 

darbą? 
Judosius: (Lenkdamasis). — Užteks, jūsų didybės. 
Kajafas: — Kada tu mums Jį išduosi? 
Judosius: —.Šią kurią naktį. Jus bukite pasiren- 

gę, su kareiviais, o aš kaip tik rasiu progą, tuo jums 
pranešiu (Kajafas ima iš'išdiny&ios pinigus ir užmoka 
Judošiui. Rabinai ir farizėjai džiaugiasi. Judosius 

rengiasi išeiti). 
Judosius: (Išeidamas). — Duosiu jums pasargą. 

Įsakjidte kareivių vadams ir kareiviams, kada jau aš 

pasakysiu kame Jėzus yra, tegu jie eina ir suima. Tik 

neapsirikite, idant kito į Jo vietą nepaimtumėte, nes 

.ienas iš Apaštalų visai yra panašus į Jėzų. Taigi tė- 

mykit, kada ateisite Jo suimti, busiu ir aš tenai. Kurį 
aš pabučiuosiu, tai tą turėkite ir sugavę veskitės. Tas 
bus Jėzus Nazarietis (Judosius, paskui rabinai ir fa- 
rizėjai džiaugdamosi išeina). 

— Uždanga nusileidžia. — 

3-eias ATIDENGIMAS. 
Paskutinė Vakarienė. 

(Vakariėnbutis Jeruzolime. Stalas užtiesta bal- 
ta drobule, ant vidurio padėta Velykų avinėlis ir in- 
das su vynų, kraštais plokštės (tarielkos). Keli kepa- 
lėliai duonos ir salotos. Tyla. Įeina Angelas ir ap- 
sako, kas dedasi su Jėzum ir Jo Apaštalais, paskui įei- 
na Jėzus ir Apaštalai). 

Angelas: — Šį rytą Jėzus Petrą ir Joną, Savo Apaš- 
talus, atsiuntė į Jeruzolimą nupirkti ir pagaminti kas 
reikia Vakarienei. Jėzus, žinodamas Judošiaus dar: 
bus, kad jau Jį pardavė žydu vyresnybei, siusdamas 

.(Toliau busęV 

“KATALIKO" AGENTAI, 

JUOZAS SZLIEAS 
“KATALIKO” GEPEBALIŠKAS 

AGENTAS. 
Turi tiesi} užrašinėti laikraštį “Ka- 

taliką” ir priiminėti už jį prenume- 
ratą, rinkti drukus ir apskelbimus 
“Katalikui” ir kolektuoti už juos 
pinigus, taipgi pardavinėti namus ir 
lotus. -V 

Jonas M. Tananeviče, 
“Kataliko” leidėjas. 

P. Andrius .'ireviče musą keliau- 
jantis agentas po visą Chieagą. Pas jį galite drąsiai užsirašyti laikraštį Ka- 
taliką?', priduoti apskelbimus ir kito- 
kius drukoriškus darbus. 

“Kataliko” Išleistuvė. 

CHICAGO HEIGHTŠ, IIL. 
J. K. Valinskas. 1419 Wentwortli Ar. 

ST. CHARLES, ILL. 
-S. Kiela, P. O. Box 16. \ 

VVILKES PARKE, PA. \ 
A. šeškeviče, 501 New Grand SL 
W. Adomiuas, 34 Logan Street. 
J. Kučinskas, 238 Slocum Street. 
K. Kučinskas,168 N.Washington st. 

SO. BOSTON, MASS. 
Paul P. Mikalauskas, 24S W. Fourth st 

N. Gendrolis. 224 Arherns St. 

NORWOOD, MASS. 
J.PakarkIis,1032N.Washingtonst. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
W. Staseviče, 349 Hamilton St. 
Kaz. Brazaitis, 581 Broadvray St. 

SCRANTON, PA. 
J. Petrikis, 1514 Ross Avė, 

J. Digrys, 1213 Philo St ■ 

FOREŠT^CITY, PA. 
J. Dzikas, Box 453. 

W. LYNN, MASS. ; 

W. Waicenavicze, 26 River St. 

PLYMOUTH, PA. 
St. Poteliunas, 345 E. River St. 

Y/ATERBURY, (30NN. 
Sab. Walentinas 370 Humbold st. 
K. Ch. Kazemekas, 785 Bank St 

WORCESTEK, MASS. 
J. Vieraitis, 107 S. Harding St. 
M. Palte ttaviče, 15 Millbury St 

P1TTSBURG, PA. 
J. G. Miliauekas, 

e o Union Saving Bank. M 

ROCHESTER, N. Y. 
A. Kaspar, 19 Štoke St. 

Jos. Bickis, 781 Cliford Av. 

KENOSHA, WIS. 
M. K. Petrauckas, 415 Middle St. 
Jonas Bagdonas, 106 Maple Street. 

NEW P t VF.N COVN. 
K.az. Makarevicze, 255 VVaiiace St 

¥OUNGSTOWN, OHIO. 1 
J. P. Sabaliauckas, 28 Murduck 8t. 

BROCKTON, MASS. 
R. P. Meškinis, 35 Arthur St. 
John Ramunauckas, 135 James St. 

NEW YORK, N. Y. 
J. Zeinantauckas, 307 W. 30 St. 

CICERO, ILL. 
F. A. Golubicki, 1412 — 40th Av. 
M. Szarka, 1410 — 49 Ct. 

BROOKLYN, N. Y. 
Sabast. Valantinas, 370 Humbold St. 
J. V. Lutkauckas, 120 Grand St. 

CH1CAGO, 1LL. 
P. Monkus,. 2345 VV. 20 St. 
A. Gembutas, 3036 Union St. 
Kaz. J amo utas, 3952 \V. Lake St. 
M. Andruškeviče, 1521 N. Ashland Av! 
P. Laikar, 710 W. 14 Place! 
V. Stulpinas, 921 — 33rd PI. 
K. Steponis, 3241 Illinois Ct! 
Dom. Venckus, 3222 Auburn Av. 

“Aušros” Draugijos Skaitykla 
3149 So. Halsted St. 

John Pabuiski,, 3202 So. Morgan St. 
M. K. Vilkevič, 3225 So. Halsted St. 
Jonas Visockis, 8132 Vincennes Rd. 

šiai 

SO. OMAHA, NEBR. 
P. Versacki, 261 So. 33rd St. 

CLEVELAND, OIIIO. 
P. Szukys, 1408 E. *25th St. 

(JAMBRIHGE, MASS. 
P. Bartkeviėe, S77 t'ambridge St. 

Kur galima gauti “Katali- 
ką” pavieniais numeriais. 

CHICAGOJE, ILL. 
J. Tauuuevi^ze. 670' w. 18 St 
j. Vildakas, 345 Keutiiugtou Av. 
M. Kalas, 1607 N. AsUJaud Ar. 

SO. BOSTON. MASS. 
P. Mikalauckas, 248 — 4 St 

NEW HAVEN, CONN. 
Kaz. Makarevlczo, 255 Wallace St 

ELIZABKTH PORT, N. J. 
D. Boczkus, 211 — lts St 

BROCKTON. MASS. 
CU. Tamuleviče, Box 108, Moutello Sta. 
B. P. Mlszkinla Co., 25 Arthur St. 
Jcbn J. Kamanosid, 135 Ames St 

BROOKLYN, N. Y. 

A. Plachockv, 87 Grand 8t. 
kumford, maine. 

Jenas Kalvelis, 222 Pino St. 

LAWBENCE, MASS. 
A. F. Svirta, 31 Union St 
A. Ramanoski, uoto Oak St 

LOWELL, IIASS. 
L. Stakeliunas, 69 Charles St 

NEW HAVEN, CONN. 

f. J. VaitkeviCiui, 48 Walnut St 


