
Žinios iš Lietuvos. 

DEL “BIEL. ŽIZNI” 
PASKALŲ. 

(Iš “Vilensko Yiestniko” 

atsispauzdinta). 
Vilniuje leidžiamoji “B, 

Žizn”, paskutiniu metu pa- 
skleidusi savo skaitytoj ij 
tarpe begales žinių apie len- 

kų-lietuvių santykius, išėju- 
sio mėnesio pabaigoj palei- 
do gandų, kad lietuvių orga- 
nizacijos prašiusios rusų 

vyriausybės visiškai panai- 
kinti Rymo-Katalikų vys- 

kupijų. 
Nors ir labai aiškus to 

gando melagingumas, nors 

lietuvių laikraštis (‘Viltis” 
87 No.) tuojau nurodė jo 
nesųmonę, teeiau lenkų 
spauda vis dėlto uoliai pla- 
tina tų melų, kaip įmanyda- 
ma. Ji nori dar labiau su- 

stiprinti lenkų intekmę Ry- 
me, pakirzdama ten įsiti- 
kėjimų lietuviais, ir nu- 

šmeižti organizacijų vadus 
miniose. Lenkų klerikalų- 
nacijonalistų laikraštis “2 

Grosze” straipsnyje “Wro- 

go\vie wiary i ludu” nega- 
lėdamas atsidžiaugti pasku- 
tiniu “Biel. Žizni” išsišoki- 

mu, negalėjo tverties viešai 

nepasakęs “Biel. Ž.” ačiū, 
jau nekartų jiems panašio- 
mis paskalomis patarnavu- 
siai. 

Apsimezdamas visa kuo- 

geriausiai žinąs, publicistas 
iš “Biel. Žizni” ėmė ir nu- 

lėmė: kam, girdi, besirūpi- 
nus atlenkinti vyskupiją, ar 

ne verčiau tiesiog ėmus ją 
ir panaikinus? Tad kaip 
bemžttemt jis ilgai gal vės 

nesukęs panaikina didžiulę 
^Vilniaus vyskupiją ir pa- 
skirsto ją į kitas ploto di- 
dumu ir gyventoją daugu- 
mu nei kiek už ją ne ma- 

žesnes, tikėdamasis įvesti ,to- 
kiuo budu pernelyg geresnę 
valdymo tvarką. 

Basib ir dovanotina pu- 
blicistui “Biel. Žizni”, kad 

jis taip savotiškai sanpro- 
tauja, bet vargu pakenčia- 
ma, kad jis pakiša savo li- 

gotos vaidentuvės prasima- 
nymus lietuvių organizaci- 
joms, nors tiksliai ir nenu- 

rodytoms, ir dalimi jau pa- 
čiai vyriausybei. 

“Biel. Žizn” esama išra- 

dėjo lengviausio budo, kaip 
nuspręsti visoki valstybės 
ir visuomenės klausimai pa- 
naikinus ir pargynus visa, 
kas jai nepatinka. Nesenai 

ji yra mėginusi taikinti tą 
būdą į pačius gudus, panai- 
kinusi net jų buvimą ir pa- 
vertusi juos visus rusais- 

katalikais, bet tas prasima- 
nymas buvo pavadintas of- 

ficijozo “Rossijos” (1702 
No.) organo provokacija. 

Ar tai bus “B. Ž.” pu- 
blicisto tamsus nenusima- 
nymas, ar kaip kitaip pa- 
vadinus tokie jo žygiai, — 

kol-kas nedrįstu spėti, bet, 
atsiminus kad ir paskuti- 
nius “B. Ž.” išsišokimus dėl 
Montvilos įstaigų ir kitų 
.vietos klausimų, noromis- 
nenoromis nustebęs pasi- 
klaususi, kodėl “B. Ž.” pu- 
blicistas neskaito naudin- 

gesnių daiktu mesti savo 

darbą, kurs visuomet išeina 
geran tik tiems, prieš ku- 
riuos jis tariasi einąs? 

Donatas Malinauskas.' 
Išspauzdinusi tg, p. D. 

Malinauskio laišką, “Vii. 
iViestn. ” redakcija priduria 
nuo savęs šiuos žodžius: 

“Vii. Viešiu.” atkartojo 
gandą, “B. Ž.” paleistą, la- 
bai atsargiai, nurodydamas 
jo šaltinį iy pažymėdamas 
tik kronikos skyriuje. Kol 
tas gandas nebuvo pilnai 
patikrintas, redakcija jo ne- 

nagrinėjo ir net neatkarto- 
jo tų komentarų dėl jo iš 
laikraščio, iš kur jis pirmu- 
čiausia pakilęs, kaip tat yra 
padarę lenkų laikraščiai, 
nepanorėję skubiai jo nu- 

tremti. Gavę tą laišką iš 
žinomo lietuvių atgijimo pi- 
jonieriaus daugelio lietuvių 
organizacijų nario ir vado, 
p. Malinatiskio, mes gaili- 
mės turėję iššpauzdinti jį 
truputį vėliau, kadangi mu- 

sų laikraštis neišėjo dėl 
dviejų greta sutapusių šven- 
tadienių. Tuo tarpu netik- 
ra žinia spėjo pasirodyti 
jau “Nov. Vrem.” skilty- 
se”. 

SĄJUNGOS” PRANEŠI- 
MAS. 

“Sąjungos liet. kalbos tei- 
sių grąžinimo“ pirmininkas 
d-ras A. Paškevičius pra- 
neša “Kur. Wil.” (No. 60), 
jog minėtoji Sąjunga, ku- 
rios tikslas esąs “ne silp- 
ninti, bet stiprinti tikėjimo 
jausmus” su paskelbtu- 
“Biel. Žizn” sumanymu pa- 
dalinti Vilniaus vyskupiją 
nieko bendro neturinti, tokio 
sumanymo nekėlusi nei apie 
tai net savytarpy nekalbė- 
jusį. 

PERMAINĖ VARDĄ. 
Einąs Vilniuje rusu kal- 

ba dienraštis >■** Bicloruskają 
Žizn” rugpiueio 10 dieną 
(No. 169 — 1) išėjo jau 
nauju vardu, būtent, “Sie- 
viero-Zapadnaja Žizn”, Re- 
dakcijos straipsnyje paaiš- 
kinama, kad pirmasai var- 

das “nors ir simpatingas” 
permainyta dėlto, kad per jį 
redakcija turėjusi “keliais 
tūkstančiais rublių mažiau 

pelno”, mat, daugelį taip 
nuo prenumeratos taip nuo 

apsiskelbimų tame dienraš- 

tyje baidęs jo vardas “Bie- 

loruskaja”. Nuo pirmojo 
nauju vardu numerio po 
dienraščio nebepasirašo lei- 

dėjas p. Koronkevičius, ir 

leidėju ir redaktorium pa- 
sirašo dabar tik vienas p. 
Solonevičius. 

PAPARČIAI, 
Traki! apskr. 

Čia, kaip buvo pranešta 
“Viltyje” jau nuo keleto 
metų steigiama parapija 
vietoje panaikintos čia per 
lenkmetį. Pirmininku yra 
gerb. Žaslių klebonas kun. 
Paukštis. Medžiai klebonijai 
ir kitiems trobesiams jau 
suvežti ant buvusios rinkos. 
Tik deja, kad parapijoms 
nesutinka dėl vietos. Pa- 

partiškiai ir kai-kurie so- 

džiai nori nupirkti iš sta- 
čiatikiii konsistorijos sodną,, 
bet dėl mažumo ir bėdinu- 
mo parapijos, neišsigali, o 

antra ir brangiai reikalau- 
jama. Už kalnuotą ir su- 

džiūvusiais medžiais sodną 
norima virš 5.000 rublių. 
Neravių sodžius duoda 3 
deš. prie kapų, kur stovi 
koplyčia, bet kai-kuriems 
tai nepatinka. Papartiškiai 
taipgi duoda 3 dešimtines, 
bet visai netinkamoje vie- 
toje. Siaurame sklype, kur 
nuo pietų pusės prieina ru- 

sų sentikių ribą, nuo šiau- 

rėš papartiškių daržai, nuo 

rytų sodnas, o nuo vakarų, 
pačioje siaurumoje ir inva- 
žia vinie, du žydų namu, ku- 
riuose pardavinėjama smul- 
kios prekės, riestainės o 

slapčia ir degtinėlė. 
Jinai tai matomai kal- 

kinius ir vilioja. : 
Kai-kurrems 'atkakliai 

spyriantis ten statyti baž- 
nyčią, buvo atvykęs gerb. 
Trakų dekonas, kuris pa- 
aiškino žmonėms,: jog čia 
bažnyčia rengiama statytine 
vieniems metams ir nė vie- 
niems šiems žmonėms, bet 
ir ateinančiai kartai, todėl 
negalima esą paisyti į kie- 
no-nors tikslus įr kokius 
tuščius norus, bet vien rei- 
kia rupinties parinkti tin- 

kamesnę vietą ir tolesniam 
laikui. Atkakliems tai ne- 

patinka, ir jie ketina va- 

žiuoti prie J. M. Valdytojo, 
išrodinėdami, jog ten norin- 

čių yra ir daugiau. Me- 
džių pripirkta už 1800 rub.; 
dabar šie medžiai suskįla, 
o jei ilgiau pabus, tai gali 
pradėti puti. Baisus nuo- 

stolis tokiai bėdinai parapi- 
jai. A. Račkauskas. 

ASAYA, 
Lydos apskr. 

Šešetas metų atgal prie 
kun. Arbatavičiaus Asavoje 
kas nedėlių ir šventę buvo 

girdėti lietuviškos evange- 
lijos ir pamokslai, bet dabar 
šito nieko jau nebėra. Prie 
kun. Gudanio ir kun. J. 
Stašio taippat buvo sako- 
mi lietuviškieji pamokslai, 
o paskutiniais laikais baž- 

nyčioje lietuviškai nebeiš- 
girsi nei žodelio. Nėra ži- 
nios, dėl kokių priežasčių 
taip atsitiko. Lietuviškai 
gi kalbančių yra bent pusė 
parapijos, ir reikia baisiai 
stebėties, kokiu budu komi- 
sija iš kun. kanauninko Jo- 
no Burbos, praloto Kurčiau-* 
sko ir Lydos dekono Špoko, 
tardydama nesusipratimus, 
kilusius tarp lietuvių ir len- 

kų prie klebono kun. J. Sta- 
sio, rado tik vienų (sic!) lie- 
tuvį kaip rašė “Goniec Wi- 
lenski”. Geistina butų, 
kad kas geriau žinodamas 

paaiškintų kaip ten ištikrų- 
jų buvę. 

ŽASLIAI, 
Trakų apskr. 

Čia vietinis gerb. klebo- 
nas dar birželio mėn. buvo 

apskelbęs iš sakyklos lietu- 

vių ir lenkų kalba, jog bu- 

siąs padarytas parapijonių 
surašąs ir pamaldos busian- 
čios galutinai sutvarkytos. 
Lenkai tuojau sujudo, su- 

kruto ir ant greitųjų nuta- 
rė: visai nesirašyti ir jokiu 
budu nepasiduoti. 

Rimtesni gi rimtesni ir 

būdą išsirinko. Prisideng- 
dami neva katalikybės ap- 
gynėjais, jie lietuviams dū- 
saudami pasakoja kunigų 
lietuvių “klaidas”: .girdi, 
artinas pasaulio pabaiga. 
Siūlo seneliams net perskai- 
tyti Oficinkose tas giesmes 
apie paskutinįjį pasaulio 
teismą. Ten aiškiai esą pa- 
sakyta, jog pirmiausia im- 

sią klysti dvasiškieji. Tai 
vėl pasakyta, jog iš lietu- 

vybės nieko kito nebusią, 
kaip tik stačiatikybė. 
Kvailesni tik ir klausinėja 
vienas kito, kaip čia reiksią 
rašyties, kad nepalikus bur- 
liokais su barzdomis. Iš- 
mintingesnieji tik pasijuo- 
kia, sakydami: “tai kas, 
visgi mes busime geresni, 
negu dabar. Dabar, -anot 
jūsų, esame pagonįs, tada 
busime krikščionimis. ,Vis 
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tiek, atšakos juokaudami, ar 

lenkui teka praryti ar ru- 

sui, gal rusų nors gerklė 
platesnė”? Lenkai leidžia 
paskalas, kad tyisi jau len- 
kų laikraščiai fįtšą, buk tuo- 
jaus busiu visi lietuviai 
burliokais, i- ;• Sanatna. 

ČIOBIŠKIS, 
Vilniaus apskr.' 

Šioji parapija persiskyrė 
su savo gerb. kun. J. Krau- 
jeliu. Retas tai atsitiki- 
mas, kad taip mylėtų kle- 
boną, kaip mylėjo eiebiš- 
kėnai. Bet buvo už ką. 
Nors lenkų čia kaip ir nėra, 
tečiau ir lenkiškai kas ne- 

dėldienis sakydavo pamoks- 
lą, lenkai gi tik tada jau 
nusileidžia, kai išbando vi- 
sus kovos budus... Nors 

prie kitų klebonų nebuvo 
čia sakomi lenkiški pamok- 
slai, tečiau,} įvedant juos, 
niekas čia nedarė demons- 

tracijų ir nekėlė jokių pro- 
testų... Čiobiškėnai labai 
nusiminę; išgirdę, jog jiems 
paskirtas yra !' bonu len- 
kas. Nors, sako, mes dar 
nesame kėlę,. jiAl i riaušių, 
tečiau jei naujas kunigas 
nepaisys į mus, tai ir mes 

neiškęsime. 5 Bet nežinia 
dėl kokių priežasčių perėjo 
jau du nedėldieniu, o čia 
nėra dar jokio kunigo. Ki- 

tų parapijų;,, lenkuojantieji 
baido, jog čipbiškėnams ne- 

duosią jau jokio kunigo, 
kam nenorį lenko. 

Keleivis. 

ŠAUKĖNAI, 
Šiaulių apskr. 

BeržėnŲrSlabados ūkio 

draugijos ajupesčiu rugpiu-' 
čio 25 d, šįabadoje rengia- 
ma galyijgfcįr ąrfelių paroda. 
Parodos pradžią -ryto 11 vai. 
Dovanu pigigaM•yra 1,90, r.; 
paskui vienas; sidabrinis 
medalis, du žalvariniai ir 
keletas garbės dovanų. 
Prie Beržėnų-SJabados ūkio 

draugijėlės grafo St. Čaps- 
kio lėšomis yra užvesti ant 
2 dešimtinių bandymų lau- 
keliai, kuriuos prižiūri Bai- 

sogalos bandymų stoties ag- 
ronomas. 

Geistina, kad daugiausia 
sodiečių dalyvautų parodo- 
je iš visų šonų: iš Šaukėnų, 
Kuršėnų, Luokės, Upynos, 
Užvenčiu, Vaiguvos, Kel- 

mės, Kurtuvėnų ir iš kitur. 
Parod. Komit. narys Š. 

NAUJOJI VILEIKA, 
Palei Vilnių. 

Atėjęs viešnagėn pas VI. 
Kubalevičių Nauj. Vileikoje 
Vilniaus gyventojas Bro- 
nislavas Pučkįs, susivaidi- 

jęs su Kubalevičium, taip 
stipriai spyręs šiam pilvan, 
kad tas, žado nebeatgavęs, 
mirė Savičo ligonbutyje, 
Vilniuje, kur jis nugabenta. 
Puėkis suimta. 

PARDUODA DVARUS. 

Kauno apygardos teisme 

pardavinės šiuos dvarus: 

lapkričio, 3$ 4‘ Vieros Vie- 
riovkinos dvarai: Apnariai 
ir Šuneliškiaį, j Kauno ap. 
Žemės 58p,4ęš.* banko sko- 
los 35.100 Jųlįi ( 

Gruodžiu; 6 į. grapjenės 
M. O’Roirgk dyarai: Kliu- 
čikas BopjkaiKg ir Ferma, 
‘Kauno ap. Žįįnęs 400 de- 

šimtinių, banko skolos 10- 
000 rub. Pardavinės taip- 
pat trobas ir gyvulius. 

PELNAS IŠ LIETUVOS 
MIŠKŲ. 

Sulig valdiškai surinktų 
žinių 1909 metais vyriausy- 
bė gavo pelno iš jai pri- 
klausančių miškų: Vilniaus 

gub. 1.151.000 rublių, Kau- 

PKejTTAF1 
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Prezidentas Taft keliauja į rytus su savo prakalbomis. 

no gub. daugiau, kaip 500- 
000 rub., ir Gardino gub. — 

2.227.000 rublių. Gryno pel- 
no iš Gardino gub. preky- 
bos vyriausybe gavo 1.892- 
000 rub. 

DATNUVA, 
Kauno ap. 

Naktį iš sekmadienio pir- 
madienių, rugpiueio 1 d., 
špitolėje kilo ugnelė, kuri 
persimetė netrukus ir ant 
bažnyčios ir Vildės malūno. 
Pasidarbavus ugnegesiams 
dvarininko Štrautmano ir 
nuo geležinkelio gaisras nu- 

malšinta apie 8 vai. rytą. 
Špitolė sudegė su visais za- 

kristijono daiktais ir bal- 
dais. Bažnyčia labai ap- 
degė, sudegė būtent: stogas, 
langai durįs ir visa kas bu- 
vo presbiterijoje iš medžio, 
didysai altorius ir tt. Ap- 
degė ir abu, bokštu, varpai 
nukrito žemėn. Graži Dat- 
nuvos bažnyčia pastatyta 
dar 1773 m. tėvų bernardi- 
nų. 

MIŠKŲ GAISRAI. 

Ukmergės apskrityje, Lu- 

kėnų apylinkėje, dega miš- 
kai ir durpės; gaisras ap- 
ėmęs, anot “S. Z. T.” apie 
200 dešimtinių ploto. Ug- 
nele įsivariusi žemėn taip 
giliai į medžių šaknis, kad 
miškas griūna, kaip pakirs- 
tas. Ir gesinti suku. Taip- 
pat degą miškai apie Radvi- 
liškį, Šiaulių ap. 

KULIAI, 
Telšių apskr. 

Iš didelės kaitros išdžiu- 
vo daugelis šulinių ir kūd- 
rų. Nėra kur linų merkti. 
Atsigerti, valgyt išsivirti, 
prisieina ieškoti vandens už 

pusvarsčio ir toliau. 
Labiausiai vargas su gy- 

vuliais, dabar delei vandens 
trukumo, 0 toliau bus var- 

gas su pašaru. Dobilų, šie- 
no vos trečdalis pripjauta. 
Vasarojus menkas, gerai 
kad išduos 3 — 4 grudų. 
Delei pašaro trukumo pi- 
giai gyvuliai parduoti. 

Iš didelės kaitros miš- 
kuose prisiveisė begaliniai 
daug drugių (Liparis mo- 

nacha), eglių naikintojų. 
Einant per miškų ranko- 
mis prisieina skinti sau ta- 

kų. Matyt visi eglynai žus. 
Kulys. 

PAPILĖ, 
Šiaulių apskr. 

Liepos 31 d. per pat sumų 
kilo gaisras. Sudegė Sai- 
kučio gyvenamoji troba ir 
daržinė su kute, kurioje bu- 
vo dvejatas karvių. Padeg- 
ta tyčia iš "daržinės: Prieš 
keletu dienų Papilės urėd- 
ninkas buvo gavęs laiškų, 

kur rašoma, jog miestą de- 
gįs; gyventojai labai inbau- 
ginti, nemigdavo naktimis. 

Kadangi buvo tykus oras, 
ugnį pasisekė sustabdyti. 
Yra čia gaisrininką būrelis, 
bet, matyt, dar menkai išsi- 
lavinę ir gerą mašiną gesi- 
nimui nėra. Tautietis. 

ŠAUDYMAS PER DVY- 
LIKTĄ. 

Vilniuje yra paprotys, 
kad lygiai 12 valandą die- 
ną iš Pilies kalno iššauna- 
ma iš tam tyčia pastatytos 
čia armotos. Tai yra žen- 
klas miestiečiams, kad tai- 
sytųsi savo laikrodėlius ir 

lygintą, ar gerai eina. Mies- 
to taryba buvo nutarusi, 
kad tą šaudymą panaikinus, 
o vietoje to intaisius kelio- 
se vietose mieste elektros 
laikrodžio s, kurie garsiai 
muštą valandas:' Buk tai 
nuo armotos šovimo gendą 
apylinkės namai. Tečiau 
Vilniaus gubernatorius to 
miesto tarybos nutarimo ne- 

patvirtino ir vėl sugrąžino 
jai šitą klausimą apsvars- 
tyti išnaujo. Dabar miesto 
taryba, apsvarsčiusi tai ant- 
ru kartu, nutarė vėl šaudy- 
mą pakeisti elektros laikro- 
džiais. 

MIŠKŲ GAISRAS. 

Ukmergės apskrityj apie 
Troškūnus, Raguvą, Taujė- 
nus dega keliose vietose 

valdžios ir privatiniai miš- 

kai, taip, kad durnai visur 
pakvipę, ir durną -debesis 
darė ūkaną dieną, bet lie- 
tus liepos 25 d. apstabdė ug- 
nies baisenybes. 

Ligšiol taip buvo karšta 
ir sausa, kad lapai nuo me- 

džią nugeltą krito, tarytum 
vėlybame rudenyje. 

(“'Viltis)'”. 

KODINĖ, 
Lydos apskr. 

Lenkuojantieji vis dar čia 
tebeviešpatauja, skriaudžia 
lietuvius, net ir užpuldinėja 
ant jų, kaip kad dabar atsi- 
tiko. Sekmadienį, liepos 31 
d. klebonas po mišparų nuo 

altoriaus ėmė aiškinti žmo- 
nėms išpažintį lenkiškai. 
Lietuviai, žinoma, negalėjo 
suprasti ir ėmė prašyti kle- 
bono, kad šis jiems paaiš- 
kintų visa ir lietuviškai. 
Nors klebonas jų noro ne- 

išpildė, teeiau kai išėjo lie- 
tuviai iš bažnyčios, lenkės 
užsipuolė ant vienos Kurkų 
sodžiaus moters ir ėmė jų 
stumdyti: “Klausykite, sa- 

ko, lenkiškųjų pamokslų ir 
nereikalaukite lietuviškų”. 

Antrų sekmadienį, būtent 
rugpiučio 7 d., lietuviai su- 

silaukė didelio sau džiaugs- 
mo; nors šis džiaugsmas ir 

neilgai tęsėsi, bet mes jį ii* 
gai užlaikysime atmintyje. 
Musų klebonas kun. Saba- 
liauskas' išėjo į šventorių ir 
lietuviškai ėmė skaityti 
evangelijų ir sakyti pamok-, 
slų. Lietuviai, išgirdę su-į 
prantamus sau žodžius, ėmė 

bėgti artyn ir klausėsi 

džiaugdamies. Bet neilgai i 
lietuviai tesidžiaugė, nes iš-, 
šoko vienas lenkininkas ir 
ėmė šaukti ant klebono: 
“prosze wykodzic za mur i 
tam mowic po liteucku” 
paskui atsiliepė antras len- 
kuojantis: “drennyja našija 
usio probosči i drennyja”.. 
Tuojau susirinko lenkų bu- ; 

rys, ėmė šaukti, visokiais; 
budais trukdyti pamokslų ir i 
kolioti lietuvius, nors ir j 
grasė juos kleb. ir bandė 
raminti. “Kų, sako, jums 
kenkia, eikite į bažnyčių ir 
melskitės; po sumos' aš 
jums pasakysiu lenkiškų 
pamokslų bažnyčioje”. Me- 
ko tečiau negelbėjo. Vie- 
nas lenkininkas iš Papiškių 
sodžiaus Petras Bemackis, 
buvęs bažnyčios špitolnin- 
kas, drauge su kitu vyru 
nusitvėrė Druskininkų so- 

džiaus lietuvį Juozapų Me- 
ciunų ir ėmė tempti jį iš 
šventoriaus į rinkų. Jiems 
vedant, pribėgo kiti, ėmė 

kumščiuoti, bobų paakina- 
mi: “dajcie jemu, dajcie!” 
Išvedę į rinkų, butų gal ge- 
rokai jį apkulę, jei ne stu- 
dentas iš Varšavos p. Ko- 

zakevieius, kuris, išgirdęs 
riksmų, tuojau atbėgo ir jį 
apgynė. Klebono tai, mato- 

mai, neišdrįso užpulti, bet 
girdėti buvo kalbant, kad 
teksią ir klebonui. Sargy- 
biniai kaip tik tuo laiku ne- 

žinia kur dingo. 
Paskui lenkininkai išsine- 

šė stalelį ir ėmė tarties apie 
kaž-kokį prašymą, tik gir- 
dėti buvo šaukiant: “pad- 
pišeciasia za ks. Davidovi- 
ča”. Paskui sužinojome, 
kad parašai buvo renkami 
ant tuščio poperio be jokio 
teksto, ir rinko juos Kuz- 
mickis iš Nočės parapijos. 
Vieni jų gyrėsi: “Ką, sako, 
lenkai turi tokius bilietus 
tai ir suteikia jiems teisę 
lietuvius mušti ir vaikyti; 
už tai niekas jų nekaltįs”. 

Musų lenkininkai labai 
nemėgsta turėti ant savęs 
vyresniųjų; jie patįs nori 

valdyti ir bažnyčią ir kuni- 

gus. Taippat girdėjau kal- 
bant: “Pan Jėzus po li- 
tousku nia bavariu, ala pa 

polsku”. Liūdnas, j 

Ne tas, kas į lupa^ įeina, 
! darko, žmogų, bet tas, kas ift 

[lufjų išeina, jį darko. ̂  


