
Zinios is Lietuvos. 

SVEKSNIAI, 
* 

1 Raseiniij apskr. 
(Musij koresp.) 

2 client rugpiueio Rieta- 
vo miestelyj sudege 100 su- 

virsum butu. Sako, kad ko- 
^Tdamc tvarte susirinkes jau- 

nimas gere degtine ir is tos 

priezasties gaisras pakilo. 
Dvi savaites atgal ten pat 
ukininko S. sudege visi 

trobesiai, gaisras pakilo nuo 

perdideles pecians ugnies 
per kamina. 6 diena rug- 

piucio Sveksniu parapijoj, 
Poeiuim sodziuj sudege ke- 

turiij ukininku trobesiai ir 

visas siais metais suveztas 
sienas. Trobesiai sudege 
labai greitai, lies taip vis- 
kas isdziuve, kad by-kur 
degtukg, prikisi ir tuojaus 
viskas liepsnoja. Lietaus 

mazai, zeme labai isdziu- 

vus, kad negali nei su as- 

tria lopeta jos jkasti. Zo- 

les ir sieno pas mus dar 
nemaziausiai buvo, vasaro- 

jus nera blogas, rugiai jau 
nupiauti ir atimti, o po 
biski jau ir vasarojus piau- 
nama. Siemet nepaprastai 
sausas metas ir visur van- 

dens truksta. Girios taip- 
gi dziusta, o vpaeiai egles 
uzpuola kokie-tai kirminai 
ir sie medziai paliko be 

skujii. 
Jaigu pas mus dar ilgai 

prasitys tokis sausmetis, tai 

bus visai blogai su vande- 
niu. A. Arnasius. 

NATJMIESTIS, 
Suvalku gub. 

Geguzes men. Yilkaviskio 
zandarp virsininkas su sar- 

gybiniais buvo atpiskej^s 
Armoniskip kaiman. Is- 

krete A. Misevicig, sueme 

jo sunp. Rado laiskus. 
Paskum aplanke A. Grybg 
ir nieko nerad§ nuvaziavo 

aplankytp Raugaliu Plausi- 
naicio. Sueme tiktai rasy- 

r~ tas merging dainas ir lais- 

.kus. Praslinkus kick lai- 
ko erne saulcti i Naumiestj. 
Buvo daromas tardymas. 
Sauke daugyb§ zmonip 
(Gryba Antanp ir Plausi- 
naicio sunp Antana ir k. 

k.), klausinejo apie kokias 
tenai draugijas, apie kny- 
gas ir laikraseius. Kelin- 
tas menuo eina, o nezinia, 
ko lino tp zmonip nori. J. 
M-cia sedi Vilkaviskio ka- 
le jime; uz kg kaltina, ka- 
da paleis — nezinia. 

Mamos Vaikas. 

ROKISKIS, 
Zarasu pay. 

! “Mokyldoje” buvo rasy- 
ta, kad inspektorius drau- 
dzia isvaryti is niokvklos 
Bvetimu valsciij vaikus, ku- 
rie neinese valsciun paskir- 
.tfl- piuigij. 
> Bet Rokiskio zemieeiu 
virsininkas Nazimovas ki- 
taip erne galvoti. Jam pa- 
sirode, kad jis virsininkas 
ir viskg, gali daryti — kaip 
'jis nori, taip turi ir buti. 

Taigi jis prisake valsciui 
sulaikvti inokytojai alga, 
ligi ji neuzmokes pinigu uz 

svetimu valsciij vaikus. 

Mokytoja padave tg reika- 
Ig inspektoriui, inspekto- 
rius direktoriui ir tt. Yisi 

jpripazino zemieeiu virsinin- 
ko pasielgima neteisotu, o 

kada tai suzinojo guberna- 
torius, tai prisake telegra- 
ina taip nedaryti. 
t Be to mokytoja pasi- 
iskunde gubernatoriui, ir 

gubernatorius taipogi tele- 

grama liepe isduoti moky- 
tojai alga. Tuo laiku, ka- 

ia alga buvo sulaikyta, mo- 

kytoja sunkiai sirgo siltine- 
rnis ir labai buvo reikalin- 

ga gydytojo pagalba. O 

kadangi alga buvo sulaiky- 
ta tai mokytoja negalejo 
laiku parvezti gydytojo. 
Be to negalejo atsakanciai 
valgyti ir, nuolatos girde- 
dama vaiku riksmus, labai 
susikritmo. Mokytoja zada 

paduoti zemieciu virsininka 
teisman ir reikalauti atlv- 

ginimo, kad duotu dirks- 
niams gydyti. Yra ir pa- 
liudyjimas, jog atvezimas 
uelaiku gydytojo pakenke. 
Paziuresime, kas is to is- 
eis. 

Seniau pasamdymui mo- 

kyklos sargo buvo skiria- 
ma nuo valsciaus pinigai. 
Si a is gi metais “zem. virs.” 
isgalvojo jog reikia sudeti 
pinigai skiriami valsciaus ir 
mokyklos sargams ir pa-' 
samdyti vieng sargg. Da- 
bar “valsciaus vyresnybe” 
pasisamde moterisk§, kuri 

pildo ir tarnaites, ir virejos 
priedermes. Bet kaip su 

patarnavimu mokyklai bus, 
tai Dievas zino. Rasi, kaip 
Naujamiestyje. Algos vals- 
ciaus rastines ir mokyklos 
sargui 144 rub. Sargas vie- 
nas, kadangi rastine ir mo- 

kykla viename name. Bet 
turiu pabriezti, kad sargas 
mokykloj mazai tedirba, ka- 

dangi reikia dirbti rastine- 

je kaine atlieka visus ir 

juodus darbus. X. 

KRAKIAI, 
Kauno apskr. 

Zydai baigia paimti dva- 
rus nuomon. Mazai teturi- 
me, kad savininkas valdytp 
pats dvara. Stebetina, kad 
dvarininkai ir musiskiai 
lietuviai negali valdyti, o 

zydas pragyveno. Apie 
draugijas nera ko kalbeti. 
Kai-kurie vyrai prisidetii 
bet, vargiai gyvendami, ne- 

gali. Kun. A. Luksa ragi- 
no, kad steigtu draugijg, 
bet niekais visi raginimai 
nuejo. Krakiuose vienas 
lietuvis turi krautuvg, vi- 
sos kitos zvdu rankose. 

Apinys. 

GAsCIUNAI, 
Kiauliu apskr. 

Jau penki metai, kaip so- 

dzius Yanagai issiskirste \ 
vienasedijas. Sj pavasari 
komisija atsiunte kaiku- 
riuos zemdirbystes jran- 
kius, k. t. plugus, 
piaunamaj;j masimj, grebia- 
rnaja ir kt. taippat ir veis- 
lini buliu. Tuo visu gali 
naudotis ukininkai uz men- 

k;j atlyginimg. Pradzioje 
liepos menesio atvyko ir ag- 
ronomas, kuris norintiems 
be jokio uzmokesnio dalija 
zerne \ devviiius laukus ir 
duoda visokius patarimus 
apie vaisnamj ir tt. Deja 
tiktai, kad mazai kas nau- 

dojasi tuo, mazai kas klau- 
sia patarimij ir pildo juos. 
Pasiulius isdalyti lauka \ 
dauglaikj, mazne visi atsi- 
sake: bijo, kad neuzdetij ko- 
kiij naujij mokesciij. Ne- 

gelbejo nei klebono paais- 
kinimas is sakyklos. 

Paminesiu da, kad visi 
kainiai Gasciumi parapijos, 
isskyrus Gedrainius, issi- 
skirste j vienkiemius. 

Musiskis. 

ER2VILKAS, 
Raseinip apskr. 

Yisiskai silpnuciai gyvuo- 
a vietinc vartotoju krautu- 
,re. Na ir kaip gali gyvuo- 
;i? Vedejo tikro nera, 
/aldyba-gi irgi tuomi nesi- 
•upina. Kas-gi kaltas? 
Kalta valdyba, kalti ir val- 
stieciai, nes nieko patjs ne- 

iiuri, arba bijo zinreti, kad 
aeuzrustinus valdvbos. 
Kaip-gi priestarausi valdy- 
t>os nariui ?... Daugelis pa- 
sipiktine visa taja betvar- 
ke kuri viespatauja krau- 
tuveje. Idant tas visas 
kalbas prasalmus tiktai ir 

tegalima patarti revizi jos ko- 
tnisijai padaryti nors vienp 
revizija ir, susaukus visuoti- 
np susirinkimp, tp viskp ap- 
tarti, nes ligi sio laiko tepa- 
sikakinta viena revizija \ 
metus, kuomet reikia duoti 
apyskaitp. Cia-gi randama 
zmoniu gana veiklip. 

Pasalieeiai. 
(“L. Ukininkas”). 

KALTINENAI, 
Syencionixj ap. 

Kaltinenxj dvaro savinin- 
kas Mardvinovas (rusas) 
parduoda savo zem§ arti- 
mesniesiems kaimynams; 
jisai sumane bezemius sura- 

sinet. ir zada bendrai duot 

keletjj valakxj; tat zmones 

suskato rasyties, jau yra ar- 

ti 20 seimynxj. Parduoda 
aplinkinius vienasedzius ir 

pati dvarjj zada parduoti; 
p. Mardvinovas pats pade- 
da ir is banko isgaut pini- 
gus uz zem§ uzmoket. Jau 

isparduota apie 20 valakxj, 
bet dar nemaza yra. Da- 

bar, girdejau, rusai taikinas 
vienasedzius pirkti. Reik- 
txj ir lietuviams ne snausti. 

A. Jurgaitis. 

ALUNGIAI, 
Ulanerges apskr. 

Sio dvaro kumeciai visi 

(isskiriant vien§ seimyna) 
sulenkej? lietuviai. Kalba 
jie, rods, lenkiskai, bet ate- 
jgs tikras lenkas mazai gal 
tesuprastp jxj kalbos: tai 
kazkokis siupinys. 2inau 
kai-kuriuos jogei jxj tevai 
kalbejo tiktai lietuviskai, 
o jie dabar kalba lenkiskai, 
nors nemokedami. Savo 
vaikus irgi mokia lenkiskai. 
Girdejau, kaip vienoj gry- 
cioj motina kalbejo j val- 

gantj vaika: Nierukai z 

pirszcziukim, biesz z szaxxk- 
szcziukim”. Snipas. 

ABELIAI, 
Kauno gub. 

Liepos 1 cl. via atidaryta 
pacto skyrius. Zmonems 

jis buvo labai reikalingas. 
Miestelis nemazas, prie ge- 
lezinkelio, valscius labai di- 
delis. Taigi aein tiems ke- 
liems zmonems, kurie ne- 

pagailejo ngi laiko nei ska- 
tiko, kad jvykinus tokj 
svarbij dalyka. Dabar lais- 
kai ir laikraseiai nebesival- 
kios bent po svetimas ran- 

kas, kaip pirma budavo 
valsciuje. Ten buv§s. 

ALUNCIAI, 
Ukmerges apskr. 

Alunciij dvare kasa grio- 
vius “kroleviakai”. Jij yra 
cia 20 zmoniij. Cia pat 
Alunciij sodziuje jie ir gy- 
vena. Jie sako turj namie 

po 3 valakus zemes, o jij pa- 
cios kuone silkus nesiotij ir 
skaniausiai valgytij. Ki- 
tos mergaites tai girdeda- 
mos ir in tike jo jiems naba- 
ges. Taigi sventadieniais, 
kai “kroleviakai”, pasisam- 
d§ muzikanta, daro vaka- 
ruskas, susirenka j jas ir 

musij merginos. LVakarus- 

kos gi kaip vakaruskos — 

daznai pasibaigja musty- 
nemis. K. Kyzas. 

ZEMAICIG KALYA RKrA, 
Telsip apskr. 

Siemet per didziaja Kal- 

varija pasiMkg labai gra- 
zus oras: nelijo ir nebuvo- 
nei karsta, nei salta. Zmo- 

nip, kaip apskritai apskai- 
toma, pripludo daugiau, nei 

pernai metais. Maldininkij 
kompanijos atvyko tik dvi: 
is Platelin ir is Sedos, bet 

jos buvo labai skaitlingos 
ir graziai sutvarkytos. Ypa- 
tingai sediske kompanija 
buvo taip graziai suredyta 
ir sutvarkyta, kaip nebuvo 

ligsiol nei viena kita is Kal- 

varija aplankiusiu kompa- 
nijp. Kompanijos giesmi- 
ninkai labai graziai giedo- 
jo balsams suderintas sv. 

Dievo Motinos pagarbini- 
mui giesmes. Kompanijos 
sutvarkymu, kaip buvo pa- 
sakojama, pasirupino pat- 
sai gerb. dekonas kun. Ge- 
nys. Kompanija atvede j 
Kalvarij§ k§ tik naujai at- 

vaziavgs Sedon kamendo- 
rius kun. Bandziulis. 

A. B. 
__ 

UNTITKKE, 
Svencioniij apskr. 

Nedidelis sis miestelis 
yra uzkampyje, netoli Uk- 

merges apskricio sienos 

tarp Maletijj Labanoro, Jo- 
niskio ir Dufeingiij. £mone- 
liai gerokai: sulenkejy, bet 
dar galutinai nenutauty, vi- 
si beveik lietuviskai moka, 
a dauguma ir namie lietu- 
viskg kalbg vartoja. Ap- 
svieta labai zemai stovi, 
kaip ir kitose Vilniaus gub. 
vietose. Tautiskas susipra- 
timas labai, cuppas. Lig- 
siol gyvenim^s cia bego 
paprasta vaga. Zmones gy- 
veno santarvej, meldes 

baznycioje vieng sventg die- 
ng lietuviskai, kitg lenkis- 
kai; visi buvo patenkinti. 
Bet nereikia uzmirsti, jog 
kaimynisteje nepertoli yra 
Joniskis. Taigi Unturkes 
lenkeliai, Joniskio karzygip 
sukurstyti, pasiryzo isvyti 
lietuviij kalbg is baznycios. 
Pasinaudojo jie kunigij per- 
maina. Ir stai atvaziavus 
Unturken kun. Mateviciui 
ir prisilaikant jam papras- 
tos tvarkos, lenkininkai 

pradejo ieskoti priekabiij. 
Birzelio 17 d. po lietuvisku- 

jij pamaldij lenkij burys su 

Civiliu priesakyje, ate jo 
klebonijon ir smarkiai uz- 

sipuole ant klebono, kam, 
girdi jis salco lietuviskus 

pamokslus ir lietuviskas 

giesmes gieda, pas juos, 
girdi, lietuviij tik maziau- 
sia dalele kuriems jokiij gie- 
dojimu nereikig, ir liepe 
greiciausia daryti sgrasg, 

prizadedami duoti porg vy- 
nj. Klebonui atsisakius 
tuo tarpu daryti sgrasas de- 

lei darbo mejto, jie tuojau 
issiunte Recjytojui skundg 
ant klebono, kad jis nepil- 
dgs cirkulero,, skriaudzigs 
lenkus ir tt... Jie reikalau- 

ja, kad Redytojaf, atvazia- 
vys patsai sutvarkytij pa- 
maldas. Mat,-gal pasitiki sa- 

ve kumstimi' sugrgzysig lie- 

tuvius nuo uBsirasymo, kaip 
yra padarg Jqniskyje. Vi- 

sqlabiausia inablauja ne- 

siqsti istirti tg dalykg deka- 

ng Kovickj.. Mat, tasai, bu- 
dams keletg metg Maletuo- 

se, arti Unturkes, gerai pa- 
zjsta unturkiecius ir neduo- 

tq apsigauti ir laike sgra- 
sq visokias sunybes daryti. 
Lietuviai labai nerimauja. 
Ir istikro yi*a kq bijoti. Kle- 
bonas tik kg atvaziav^s ne- 

'* •: 

—Harding in Brooklyn Eagle. 

Pasira.se po ramybes traktatu Amerika, Anglija ir Francija kviecia ir kitas 
valstybes prie jij prisideti. 

susipazings su dalyluj sto- 
viu, o cia lenkberniai klebo- 
ng, bombarduoja is yisij pu- 
siij, grasindami smarkiau- 
siomis bausmemis, jaigu ju 
neklansys. Tuo tarpu ne- 

susiprateliai linksta lenkuo- 
janciijjij pusen. Teko suzi- 

noti, jog vienas lietuvis, la- 
bai silpnai temokas lenkis- 
kai, uzsirase lenku esas. Ka- 
da jam patemijo kaimynas, 
kad jo zmona ir vaikai nei 
zodzio lenkiskai nemoka, 
sis atsake: niekis, as siek 
tiek suprantu lenkiskai, o 

kad namie lietuviskai kal- 
bames tarp sav§s, tai kas-gi. 
Moteriske, pasirodo, geriau 
suprato dalyk$, nes uzpro- 
testavo pries vyro pasikesi- 
nima. Kaip pasibaigs si by- 
la, ar taip, kaip Joniskyje 
ir Rodyneje sunku dabar 

spresti. 
Pagyven§ pamatysime. 

Kaimynas. 

DEL KALBOS TEISI\T. 
Kitakart “Litwoje” buvo 

indetos kelios koresponden- 
cijos is DAnnsko apie te- 

nyksciij latviu-Ienkij santy- 
kius, kurios labai sujudino 
dvinskiecius; DA7insko dek. 
kun. Hordyjevie net pri- 
verstas buvo to j e-pat “Lit- 

AAroje” teisintis. 

Dabar latviii- laikrastis 

“Dryva” raso, jog Vitebsko 

gubernatorius jsake sutai- 

syti sarasa gyvenaneiij 
Dvinsko mieste katalikij pa- 
gal to, kas kokios tautos. 
Sutaisius sarasa pasirode, 
jog Dvinske latviij daug 
daugiau, negu tai buvo nu- 

rodes kitkart “Litwoje”, at- 
sakinedamas \ daromus jam 
to laikrascio uzmetimus 
Dvinsko dekonas kun. Hor- 

dyjevic. Dabar to s§raso 
pasiremdamas Vitebsko 

gubernatorius jsake Dvins- 
ko katalikij kunigams saky- 
ti pamokslus taipgi ir lat- 
viij kalba. Be to, Dvinsko 
latviai katalikai pries ke- 
letij dienu padave guberna- 
toriui skund§, kad vie'tine 
kataliku dvasiskija, yeda- 
ma to paties lain. Hordyje- 
vieo, esanti latviams neprie- 
lanki, ir delto pradeta ru- 

pinties, kad isgavus leidima 
isskirti Dvinska \ dvi pa- 
rapiji: latviij parapija ir 
1 enkij-balta rusiu. Ligsiol 
Dvinske nera nei vieno ku- 

nigo latvio; kunigai latviai 

siuneiami, mat, \ baltarusiij 
parapijas. 

| (“Viltis.”). ^ 

GYVA U2MURYTA. 

Su anoniminio laisko pa- 
galba vietoveje Neu Eth- 

ling, Bavarijoj, susekta se- 

kantis baisus atsitikimas: 
Nuo sesiolikos metp sa- 

vo sesers ir jos vyro Kat- 

zenmayer globoje gyveno' 
44 metu Plane Huber ir uz 

jos uzlaikym^ mokejo gmi- 
nas. Kadangi kelinti me- 

tai Pranes Huberienes mie- 

stely nekuomet nematyta, 
o paklaustiems apie jg, Kat- 

zenmayerai atsakydavo, jo- 
gei ji isvaziavus i kainnj, vi- 
sur plaeiai imta sneketi, 
kad tame dalyke turi buti 
bent kokia slaptybe ir ne- 

paprastas atsitikimas. 
Ir isteisybes, tame daly- 

ke tardymai isvilko baisiau- 
sius daiktus. Taigi Hube- 
riene nuo 16-kos metu buvo 

uzmuryta po Katzenmaye- 
ru uamais sklepe, kur nein- 
eidavo jokia sanies sviesa 
ir, kad nelaimingoji ten ne- 

galetu trankyties, prirista 
pric gelezines lovos, ant 
kurios guledama tiek metu 

turejo praleisti didziausia- 
me varge, smarveje ir ne- 

svarume, neturedama net 
virsutinio apsivilkimo. Pra- 
stas valgis sykj dienoje jai 
buvo paduodama per lan- 

geli, kuris tuojau buvo uz- 

stumiamas, idant nelaimin- 
gosios riksmo negaletu is- 

girsti artimieji kaimynai. 
Sklepe buvo toks trosku- 

mas, kad policija issyk bi- 

jojosi ten ir ineiti, kad ne- 

uztroskus; taigi pirmiausiai 
sklepas pravedinta. Ir tik 

paskui prieita prie nelai- 

mingosios moteriskes, kuri 

padare beprotes ispudi. Is- 
dziuvusi kaip skeletas, i 

lempuciu sviesa negaleda- 
ma ziureti, kreivomis aki- 
mis temijosi i polieijos val- 

dininkus, kurie pribuvo ja 
isgelbetu is tii nepaprastii 
kaneiu, is to negirdeto pra- 

garo. Paklausta apie to 

atsitikimo smulkmenas, is- 

pradziu nenorejo atsakyti, 
puldamasi ant valdininku ir 

pastaruosius kandziodama 
istariant tuos zodzius: 

— Paleiskite mane, ne- 

klausinekite, nes sesuo ma- 

ne uzmus! 

Dang praejo laiko kol ji 
nuraminta, ir pertikrinta, 
jogei sesuo jos daugiau jau 
nemus ir nekankys. Pa- 
kviesta daktaras, duota jai 
sudrutinanti .vaistai ir pas- 
kui nugabenta \ ligonbuti. 

Isgama sesuo ir jos vyras 
arestuota ir uzdaryta kale- 

jiman. Miestelio gyvento< 
jai ant abiejii buvo taip 
inirtg, kad noreta abudu 
linciuoti, teciau policija ap-* 
gyne. 

Uzmuryta skyle, kurioje 
buvo uzdaryta Huberiene, 
turejo pusantro metro plo- 
cio ir du metru ilgio, ne- 

kuomet neapsildoma tatai 
reikia suprasti kokias kan- 
cias turejo iskgsti nelai- 
mingoji ziemos metu; ir vis 
tai kente pasidekavojant 
zveriai-seseriai. 

Ir tas viskas atsitiko sia- 
mc simtmetyj, salep kultu- 
rinio Monacbium miesto... 

> 1 
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Paklusnus. 
A: — Kaip miegojai pra* 

ejusia nakti? Ar paklausei 
mano patarimo, ar skaitei, 
kad uzmigus? 

B: — Nuskaiciau lig 18- 
GOO. 

A: — Na ir kaip? Pas- 
kui uzmigai ir issimiegojai 
gerai? 

B: — Kas tau! Pabaigus 
man skaityti, jau metas bin 
vo kelties! 

Sena historija. 
Kalbetoja moteru susirim 

kime: 
— Manau, jogei jau pa- 

kaktinai paaiskinau, kad 
moteriske is kiekvieno at- 

zvilgio yra pasidavus vy- 
riskiui. Atejo laikas, idant 

padarytumem gala tai tiis- 
eiai kalbai apie kokia ten 
tvirtesne zmoniu gimtines 
lytj! Ne mes, bet vyrai yra 
silpnesne zmonijos dalimi! 

Taigi laikykimes, mano po- 
nios, bendrai kaip vienas 

vyras... 

Pavyzdingas sunus. 

Viena ponia nori nusi- 

samdyti kambarj pas kit a 

pabuvusia ponia, kuri uz- 

duoda sekaneius klausimus 

pirmutinei: 
— Turi ponia vaiku? 
— Viena sunn. 

— Jis ruko cigaretus? 
— Nekuomet! 
— Mvli svaiginancius ge- 

rains ? 
— Tegu Bievas saugoja! 
— Ar gal vakarais velai 

pareina namof 
— Tas dar neatsitiko. 
— Tokiuo budu — sako 

seimininke — ponios sunus 

yra pavyzdingas ir mielai 

persamdysiu kambarj. 
— Alegi, brangi ponia H' 

atsiliepia pirmutine — ma- 

uo sunus turi vostik treius 
metus. 


