
Žinios iš Lietuvos. 

KAUNO PILIS. 
Kaune, pas Neries kran- 

tą,, netoli seminarijos baž- 
nyčios, stovi bebaigią irti 
senosios Kauno tvirtpilies 
murai, pastatyti dar XIV 

metašimtyje — Kryžiuočių 
ar kunigaikščio Vytauto. 
Šiemet .miestas pasirūpino 
bent kiek aptaisyti ir su- 

laikyti tų senovės mūrų 

griovimą ir paskyrė tam 
tikslui 400 rub. Senovės 

pilinių vieta bent kiek ap- 
dailinta, bet daug dar reikia 

padaryt, kad apsaugojus tą 
brangų senovės paminklą. 

SEINŲ VYSKUPIJOS 
KUNIGŲ PERMAINOS. 

Kun. Kušinskas, Dom- 
bruvkos kleb., pasitraukė 
nuo vietos; kun. Močidlov- 
ski Silvanovų kam., paskir- 
tas klebonu Dombruvkon; 
kun. Seniūnas perkeltas iš 
G ra javo į Silvanovcus; kun. 

Ciborovski perkeltas iš 
Miastovo Grajavon; kun. 

Jeron. Valaitis ir Pom- 
bruvkos į Mastkovą; kun. 
P. Kudirka, Balbieriškio 
kam., išvažiavo į užsienį gy- 

dyties, jo vieton paskirtas 
kun. Starkevičius. 

SKAPIŠKIS, 
Ežerėlių apskr. 

Skapiškio apylinkėje ap- 
švietimas tebestovi visai dar 
žemai. Kitur, Lietuvoje, 
kaip girdime iš laikraščių, 
paskutiniu laiku žmonės 

stropiai jungiasi į įvairias 
draugijas-kuopas, dažnai 
taiso pasilinksminimo vaka- 

l’uą.-ieatrus, steigia skai- 

tyklas ir tt. Apie Skapiš- 
kį gi — tylu, ramu, viskas 

lyg apmirę. 
Čia netiktai, kad nėra 

draugijų, bet ir jokio kny- 
gynėlio nėra. Tiesa, ir čia 
buvo susitveręs “Ūkio bū- 

relis”, “rateliu” vadina- 

mas, bet tas “ratelis” dar 

pirmomis savo gyvavimo 
dienomis buvo jau beprade- 
dąs bįrėti. A. a. Vytautas 
Civiliškas buvo jį kiek su- 

taisęs, bet jam nelemta bu- 

vo ilgai darbuotis, nes ne- 

laboji mirtis pakirto tą jau- 
nikaitį pirmuose jo veiki- 
mo žingsniuose. Paskui iš- 

sisklaidžius kitiems būrelio 
vadams, subirėjo jisai visiš- 
kai. 

Skapiskieciai ir laikraš- 
čius visai mažai kas te- 

skaito, ypač neskaito jų 
jaunimas. Į Skapiškio pae- 
tą lietuviškų laikraščių ne- 

pareina nei 20-ties egzem- 
pliorių. Užtat girtuokliavi- 
mas čia žydi pilnoje skais- 

tybėje; girtuokliauja dau- 

giausia jaunimas, “pusber- 
nėlai”, kų tiktai išėję iš pie- 
menų. Šventadieniais, o 

ypač per atlaidus, alkoholio 

mylėtojų grūste prisigrū- 
dusios netiktai aludės ir 

traktierius, bet ir kiekvieno 

žydelio “kalupka”, nes čia 

kiek žydų grįčių, tai tiek ir 

slaptų smuklių. 
Priežastis tokio skapiš- 

kiečių apsileidimo, tai tru- 

kumas apšviestesnių žmo- 

nių, atsidavusių visuomenės 
labui. Tiesa, negalima sa- 

kyti, kad Skapiškyje visai 
nėra inteligentijos iš lietu- 

vių; be dviejų kunigų yra 
dar lietuviai: valsčiaus raš- 
tininkas, mokytojas ir fel- 
čeris, bet jie nei švietimu, 
nei blaivybės platinimu ne- 

užsiima.' Niekas čia nega- 

lėjo net pasirūpinti, kad bu- 

tų pardavinėjama laikraš- 
čiai atskirais numeriais, 
nors Skapiškio miestelyje 
yra 4 lietuvių sankrovos, 
vienok nei vienoje nebuvo 

pardavinėjama lietuviški 
laikraščiai. Ir tiktai per 
rūpestį vieno žmogaus, at- 
važiavusio iš svetur pavie- 
šėti, nuo Sekminių p. A. 
Melnio sankrovoje pradėjo 
pardavinėti lietuviškus lai- 
kraščius. 

Dar buvau pamiršęs, kad 
Skapiškio parapijoje yra ke- 
letas ir blaivininkų, bet gi 
jokios blaivininkų draugi- 
jos nėra; jokių susirinki- 
mų niekad niekas nedaro. 
Seniau klebonas kun. Da- 
leckis dar ragindavo žmo- 
nes prie blaivybės, bet ma- 

tydamas menkas pasekmes 
liovėsi. Keleivis, 

PANEVĖŽYS. 
Nors ir taip maža bėra 

mišku Lietuvoje, bet jie ir 
toliau greitu žingsniu men- 

kėja. Ypač šiemet daugel 
miškų dingo ugnyje. Kur 
tik pažvelgk — pamatysi, ir 
kur tik pauostyk — užuosi 
degančius miškus. Šį mė- 

nesį man teko važiuoti ke- 
lis syk siauruoju Švenčio- 
nių geležinkeliu ir beveik 
kas kartą esu matęs įvai- 
riose vietose degančius 
miškus ir durpynus (torto 
raistus). Ypač paskutinį 
kartą nustebau, pamatęs 
prie to geležinkelio kelioli- 

koj vietų ugnį, kuri svilino 
ir naikino netik miškus ir 

durpynus, bet dagi ir ga- 
nyklas. Iš to galima spėti, 
kad to geležinkelio trauki- 
niai labai kalti tame dalyke. 
Jų garvežiai taip mėto ki- 

birkštis, kad net savo va- 

gonus uždega. Verta nu- 

kentėjusiems lietuviams pa- 
reikalauti atlyginimo. 

Kad dabar tokie sausi me- 

tai, tai, mano nuomone, 
šiek-tielc kalti musų ponai 
ir iš dalies sodiečiai, kurie 

padėjo žydams sudoroti 
miškus. Augštaitis. 

KAIP UŽ 30 SIDABRINIŲ 
BUVO PARDUOTA LIE- 

TUVIŲ KALBA. 
“B. Ž.” No. 160-me ran- 

dame gana indomų straips- 
nį, kurį paduodame skaity- 
tojams. 

“Vyskupui Roppui val- 
dant Vilniaus vyskupiją, 
Butrimonių (Lydos apskr.) 
klebonas kun. Budra, ga- 
vęs iš savo ganytojo leidi- 

mą, buvo pradėjęs sakinėti 

pamokslus lietuvių kalba, 
kurią dauguma parapijonių 
dar tebevartoja. Tai ne- 

patiko vietinei dvarininkei 
Glouvaldienei, ir jinai ėmė 

prikalbinėti apylinkės vals- 

tiečius, kad tie kun. B ūdrą 
apskųstų vyskupui už vie- 

nybės ardymą katalikų tar- 

pe. Tam dalykui ištirti 

vyskupas pasiuntė du kuni- 

gu — vieną lenką, antrą 
lietuvį. 

Tarp ko kito, jiedu klau- 

sinėjo dvarininkės Gouval- 
dienės šalininkų, kiek išvi- 
so galį būti parapijonių lie- 

tuvių. Tie jiem atsakė, kad 

esą pusė parapijos. Kodėl 

gi jus nenorite, kad ir lietu- 

vių kalba turėtų lygias tei- 
ses bažnyčioje su lenkišką- 

ją, paklausė jų kunigai-tar- 
dy tojai? Todėl, atsakė len- 

kuojantieji lietuviai, kad pas 
mus, iki nebuvo lietuvių 
kalbos, viešpatavo taika, 

santarve, vienybė, taigi bu- 
vo Lenkija, dabar gi visa 
skils. 

Lietuvių irgi klausta, ar 

jie nieko neturį, jaigu bu- 
sianti lenkų kalba bažny- 
čioje. Tie atsake, te sau 

pasiliekanti ir lenkų kalba, 
bet reikią, duoti lygias tei- 
ses ir lietuvių kalbai. 

Taigi lietuviškieji pa- 
mokslai buvo palikti. Dva- 
rininke Gouvaldienė pečiau 
nenurimo ir ėmė kurstyti 
kai-kuriuos parapijomis, 
kad tie, sakant kunigui lie- 
tuviškąjį pamokslą, susi- 
rinktų prie sakyklos ties di- 
džiuoju altorių ir vienu me- 

tu prievarta visus išstumtų 
iš bažnyčios. Lietuviai, su- 

žinoję apie tą lenkuojančių- 
jų riaušininkų sumanymą, 
išanksto perspėjo savo ku- 

nigą. Šis artimiausiame 
“lenkų” sekmadienyje pa- 
tarė savo parapijonams ne- 

klausyti “nusigyvenusių 
dvarininkų” ir nekeltų Die- 
vo namuose riaušių. Dva- 
rininkė Gouvaldienė pritai- 
kino prie savęs žodžius “nu- 

sigyvenusių dvarininkų”- ir 
kun. Budrą apskundė vys- 
kupui Roppui. Į Butrimo- 
nius buvo pasiųsta antra 

komisija iš vienų tik lenkų. 
Bet ir po to lietuvių kalba 

bažnyčioje pasiliko. 
Aršioji lenko vistik žūt- 

būt nutarė išvyti lietuvių 
kalbą iš bažnyčios. Bet 

kaip? Jinai pasižadėjo 
vyskupui iš savo dvaro pa- 
aukoti bažnyčios naudai 30 

dešimtinių žemės, jei tik 

vyskupas sutiktų uždrausti 

sakyti Butrimonių bažny- 
čioje lietuviškus pamokslus. 
Sutartis įvyko: dvarininkė 

paaukojo 30 dešimtinių baž- 

nyčiai, vyskupas gi Roppas 
paaukojo lietuvių kalbų lie- 

tuvių lenkinimo naudai. 
Gouvaldienė jau pernai 

mirė. Taigi ar negalima 
butų sugrąžinti lietuvių kal- 

bą iš lenkiškojo dvaro į 
Butrimonių bažnyčią? 

Gal lenkų spauda šauks, 
kad visa tai esą pramanyta. 
Te paprašo iš vyskupijos 
vyriausybės pirmosios ir 

antrosios komisijos tardy- 
mo protokolus ir te įsitiki- 
na, ar daug mano apsilenk- 
ta su tiesa. 

Paiiašųs atsitikimai esti 
ir šiandien. Vyskupijos 
vyriausybė beveik jokios 
atydos neatkreipia į tūks- 

tančių lietuvių prašymus; 
jaigu gi kalbama yra apie 
lenkų reikalus (spra\va), 
tai kartais užtenka vienos 
anonimiškos skundos ar 

laiško,kad tuoj aus butų duo- 
tas įsakymas ištirti, ar ne 

skriaudžiami yra parapijo- 
nįs lenkai, kurių, tiesą pa- 
sakius, visoje parapijoje bū- 
na tik keletas. Kad tai 

nepasirodytų kam tvirtini- 
mu be pamato, nurodysiu 
čia Labanoro parapiją, kur 
dabartinio vyskupijos val- 

dytojo kun. Michalkevičiaus 
buvo įsakyta dekonui ištir- 

ti, ar nėra toje parapijoje 
lenkų. Šio tardymo prie- 
žastimi buvo laiškas be pa- 
rašo. Z. Z.” 

NAUJAS LAIKRAŠTIS. 

Rygoje žadama pradėti 
leisti naują lietuvių laikraš- 

tį, kuris vadįsis “Švitu- 

rys”. 

“TEATRAS”. 
P. J. Strazdas prašo mus 

pranešti, kad jo žadama leis- 
ti “Teatro” pirmoji knyga 
išeisianti ne liepos mėnesį, 
kaip buvo kitkart pranešta, 
bet rugplučio mėnesį. 

PAGEDĖLIS, 
Ežereną apskr. 

Jau šešti''metlai, kaip be- 
girdėjome savai'bažnytėlėje 
lenkišką žodį —• Evangeli- 
ją. Ir, tiesą pasakius, jis 
pas mus visai' nereikalin- 
gas, nes parapija gryną-'} 
gryniausia^ lietuviška, nėra 

nei vieno žmogaus, kuris 
nemokėtą lietuviškai. Po- 
ną musą parapijoje visai 
mažai tėra, o ir tie patįs 
bažnyčios beveik nelanko, 
kart-kartėmis viena-kita po- 
nia atkeliauja į čia dažniau 
pasimelstą. Rodos jau tam 
lenkiškam žodžiui, kuris bu- 
vo panaikintas dar prie kle- 
bono a. a. Viksvos, neberei- 

kėjo atsiliepti. Bet štai bir- 
želio 19 d. dabartinis klebo- 
nas perskaito iš sakyklos 
lenkišką evangeliją. Išsy- 
kio manėme, kad tai pada- 
lyta per apsirikimą, nes jis 
beklebonaudamas pas mus 

ketvirtus metus, dar ligšiol 
nebuvo nei vieno sykio skai- 

tęs, bet kaip išgirdome ant- 

rą, trečią ir daugiau kartą, 
tai jau supratome, kad čia 

naujas įvedimas. Rodos, 
jokie kanonai, cirkuliarai ir 
įstatai jo nevertė ir nespy- 
rė tai daryti, ar nebus tik 

viso to priežastimi tvirtes- 
nis ir artimesnis susidrau- 

gavimas, susibičiuliavimas 
su ponais, jiems pataikavi- 
mas, nuolankumas. 

Dobilėlis. 

SUMELIŠKĖS, 
Trakų apskr. 

Parapija ■ čia maišytinė, 
bet lietuvių dauguma; bal- 

tarusiai, kurių čia yra įsi- 
maišę, nors namie kalba bal- 

tarusiškai, bet; bijo save 

baltarusiais vadinti ir sa- 

kosi esu “poliakai”. Pažy- 
mėtina tiktai, :kad patsai 
Sumeliškiųf, ^miestelis tai 

yra, gal-but, Jietuviškiau- 
sias iš visų maišytų Vil- 
niaus vyskupijos parapijų 
miestelių; miestelėnai susi- 

pratę lietuviai, už ką jie 
tikrai garbės ir pagirimo 
verti. J. Keleivis. 

KETAVIŠKeS, 
Trakų apskr. 

Kun. Cepono rūpesčiu 
manoma čia! greitu laiku 

bažnyčią mūryti; plytas jau 
daro savas žmogus lietuvis, 
šiaulietis. Ketaviškės par. 

yra vienas ūkininkas, Gri- 

bauskas, kuris eilėmis nu- 

pasakoja daug ką iš Lietu- 

vos praeities ir iš. lietuvių 
santykių su lenkais; tiesa, 
jisai yra išsimokinęs dau- 

gelį kun. Gimžausko eilių, 
bet, matyt, sudeda ir pats. 

J. Keleivis. 

ŽARĖNAI, 
Telšių apskr. 

2 verstu nuo Žarėnų yra 
kaimas Paplynija. Liepos 
22 d. ūkininkė Barbora Do- 

nikauskienė rinko rugius, 
plaunant juos jauniems vai- 
kams. Žinoma, jauni vai- 

kinai, norėdami pasirodyti, 
kad esu geri plovėjai, ėmė 

skubinti'es .ir dalge perkirto 
Donikauskįeuei kojų; patai- 
kė kaip tik į Sislų (arteri- 
jų). Kraujus ėmė bėgti, kaip 
iš švirklėSf' -Vaikinai iš- 

sigando, nęišmąnė, kas da- 

ryti, bėgo.į netoli stovintį 
malūnų ir, atsinešę žvaktau- 

kių, manė tuo užtūrėti 

kraujų, bet nieko nepadarė. 
Tada puolėsi vežti į Žarė- 
nus pas feleęrių, bet, nelai- 

mė, niekur nebuvo arklių. 
Pasipynė vienas žydelis su 

palaikiais ratais ir sena ku- 

mele. Vaikinai įkėlė ratuos- 
na ligonę, ėųiė greit varyti 
arklį, bet, taip bevažiuojant, 
sugedo ratai. Daug, laito 

Milijonierius Rockefeller padailina savo rezidenciją, ties Tarrytown, N. Y. 
(Žiur. Šis-tas). 

praėjo, kol pagalios ją nu- 

vežė. Nors felčeris tuojaus 
užtūrėjo kraują, bet mote- 
riškė čia pat mirė, nes mat 

jau daug buvo nutekėję 
kraujo. 

ŽIŽMARIAI, 
Trakų apskr. 

Liepos 14 d. prigėrė upė- 
je 19-kos metų vaikinas Jo- 
nas Niemcevičius, p. Stru- 
milos virėjo pagelbininkas. 
Mat nuėjo vakare maudy- 
tųsi, pataikė gilion vieton 

ir, nemokėdamas plaukti, 
nuskendo. 

Kitą dieną vienas ūkinin- 

kas, pragėręs per naktį 8 

rublius, netoli monopoliaus 
bandė pasikart, bet nepa- 
vyko. Pamatė tai pro šalį 
eidamas vienas žmogus, 
puolė prie jo ir perplovė 
virvę. Šis nukrito žemėn 
ir gulėjo, iškišęs liežuvį, tik 
nežinia nuo ko — ar nuo 

degtinės, ar nuo virvelės. 
Ant rytojaus vėl matėme tą 
patį žmogų įkaušusį einant 

gatve ir rėkiant, kiek tik 

gali. Mat už savo 8 rub. 

ką tik nebuvo nusipirkęs 
mirties. Kazio brolis. 

DERLIUS KAUNO GUB. 

Liepos 15 d. Kauno gub., 
anot mokesčių inspekto- 
riaus surinktų žinių, javai 
taip išrodė. 

Kauno apskr. — žiemi- 
niai javai — neblogi, va- 

sarojai — apygeri, žolės — 

neblogos. 
Ežerėlių ap. — žieminiai 

javai — apygeri, vasarojai 
—neblogi, žolės ir pievos— 
apy geros; 

Panevėžio ap. — visi ja- 
vai — neblogi; 

Raseinių ap. — žieminiai 
— apygeri, vasarojai — ge- 
ri, žolės — neblogos;. 

Telšių ap. —-žieminiai — 

neblogi, vasarojai — geri, 
žolės — neblogos; 

Šiaulių ap. — žieminiai — 

apygeri, vasarojai — neblo- 

gi, žolės — neblogos. 
Iš Ukmergės apskrities 

žinių nebuvo. 

ŠIRVINTOS, 
Vilniaus apskr. 

Liepos 17 d. Šešolėlių 
dvare P. Konča saviems 
darbininkams padarė rugių 
“nuobaigas”. Žmonėms 
sugrįžus iš bažnyčios ir su- 

sirinkus į dvarą, penktą va- 

landą po pietų prasidėjo 
“nuobaigų” procesija ap- 
link dvarą. Plovėjai ėjo 
pirma į dvarą, nešdami vai- 

nikus; paskui jų traukėsi 
visa eilė įvairių ūkio maši- 
nų: plūgai, akėčios, mašinos 

javams sėti, piauti, grėbti. 
Visa buvo apkaišyta žoly- 
nais. Einant procesijai, 
mažu vaikų choras dainavo 
paeiliui lietuviškas ir len- 
kiškas * daineles. Pasibai- 
gus apeigoms, prasidėjo pa- 
silinksminimai, šokiai, dai- 
nos. Jaunimas, labiausia 

mergaitės, dainavo visokias 
lietuviškas daineles, bernai- 
čiai užvedė lenkiškai, o du 

vyruku gana energiškai už- 

tempė giesmę apie Rokiš- 
kio bažnyčią. 

Pasilinksminimai įvairi- 
nami buvo vaišinimais. 
Duota visokias užkandas iš 

mėsos, pieno, ir gerta alų, 
arbatą. Girtų nebuvo, nes 

degtinė nepavelvta ragauti., 
Pagalios išdalyta susirin- 
kusiems uogos ir saldainiai. 
Visi darbininkai ir kume- 
čiai buvo sotus, linksmi 

patenkinti. Apie vienuolik- 
tą nakties kai kurie pradė- 
jo skirstyties, bet jaunimas 
šoko iki auštant. 

Gaila, kad niekas čia ne- 

mokėjo lietuviškų tautinių 
žaislų su dainomis, kurias 
netiktai musų jaunimas, 
vaikai taip mėgsta, bet ir 

seneliai, išgirdę jas ir pa- 
matę visa, apsidžiaugia ir 
ne vienas apsiverkia. Vien 
nuvalkioti kadriliai ir nu- 

trepsėtos polkos nusibosta 
žmonėms ir nedaro tokio 

įspūdžio, kaip tautiniai 
gražus žaislai. 

Čia, Širvintų parapijoje, 
lietuviai buvo jau apsnūdę; 
senobinės dainos pamesta, 
užmiršta. Savo tėvų kalba 
buvo niekinama, paminta. 
Žmonės tarp savęs gedėsi 
šnekėti. Prašnekinti lietu- 
viškai, paprastai užraudę 
atsakydavo ‘ ‘ nierozumiem ’ ’ 

(nesuprantu). Bet šian- 

dien, išgavus lietuviams 

spaudą, viskas virsta kiton 

pusėn. Žmonės suprato, 
kas jie yra ir kuo turi būti, 
pradėjo mylėti lietuvišką 
savo tėvų kalbą. Namie 

girdėti tėvai kalba su vai- 
kais lietuviškai, jaunimas 
rodžiai dainuoja, žaidžia ir 
net pradeda skaityti sau 

garbe šnekėti lietuviškai. 
Nemažai yra ir tokių, ku- 
rie skaito lietuviškas kny- 
gas ir laikraščius. Kai-ku- 
rie sodžiai gegužės pamal- 
das ir šiaip jau prie numi- 
rėlio gieda lietuviškai. 

Labai yra malonu, kad 
šiam lietuvių kilimui iš gi- 
laus miego pritaria ir, kiek 
galėdama, padeda panelė 
Paulina Konča, Šešolėlių 
ir Olainių dvaro turtinga 
savininkė. Būdama pati 
lenkė, ji ne tik ką nenieki- 

na lietuvių kalbos, bet daų 
ragina mokytieš lietuviškų 
dainų, davinėja žmonėms 
lietuviškas knygas ir laik- 
raščius. Jaigu taip elgtųsi 
visi dvarininkai, tuomet ne; 
butų peštynių bažnyčiose, 
ir visur viešpatautų santar- 
vė. Aukuras. 

(“Viltis”). 

CIVILINIS KRIKŠTAS. 

Paryžiaus “Tempso” ko- 

respondentas praneša savo 

laikraščiui, kad daugelyje 
garsios vyno apylinkės Ma- 
con valsčių nuo nekurio 
laiko yra suorganizuoti ci- 
viliniai krikštai. Flace les 
Macon valsčiaus majoras 
prie tokio civilinio krikšto 
invedė naujieną. Priėmęs 
valsčiaus valdybos įstaigo- 
je krikšto tėvus, inteikia 
jiems raštą, kurio turinis 

yra intraukiamas į tam tik- 
ras rejestravimo knygas. 
Tas raštas skamba: 

Civilinis krikštas: Marija 
Filiberta Seve, duktė 
Liudviko Seve ir Filomenos 

Charcopet, sodauninkų iš 
Flace, buk pasveikinta di- 

džiųjų dvasių šeimynoje, 
liuosų nuo dogmatų. Esant 
Filibertui Seve ir Marijai 
Klaudinai Bascot, tavo 
krikšto tėvų, aš Antanas 

Coron, civilinis valdininkas 
ir majoras, krikštinu tave 
varde visuotinųjų laisvama- 

nybės tiesų. Varde visa- 

garbingos 17811 metų revo- 

liucijos, tos motinos žmo- 

gaus ir piliečio teisių; varde 

francuzų demokratinės res- 

publikos. Krikštinu tave ir 

duodu tau tris pamokini- 
mus, šaukdamas tame iškil- 

mingai į liudininkus tavo 
krikšto tėvus: 1. Tėvynę sa- 

vo, savo tėvų ir motinų go- 
dosi ir jiems tarnausi 2. 

Visomis savo jėgomis stosi 

teisybės ir tiesos apgynime. 
3.Daugiausiai už viską sviete 

saugosiesi nepadaryti savo 

artimiems nuoskaudos. O 
dabar piliete, Marija Fili- 

berta Seve, grįžk į savo na- 

mų šeimynų, buk savo gim- 
dytojų džiaugsmu ir gy- 
venk ramybėje. 
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Coron. 
Seka tėvų ir kūmų pa- 

rašai. 

Taipgi gėdinga. 
— Kaip patyrei mane 

esant pliku, tai jau nenori 
net man ant klausimų at« 
sakinėti! 

— Ba aš su plikais gėdi-u 
puoš užsiimdinėti. 


