
Žinios iš Lietuvos, 

ŽAKENAI, 
Telšių apskr. 

Žarėnų miestelis priklau- 
so p. Ondoravičiui (šian- 
dien, vyrui mirus, viską 
valdo jo žmona). Dvaras 
stovi prie pat miestelio. 
Miestelėnai žydai nuomuoja 
dvaro žemę ir persamdo ją 
arba atiduoda ant pusės že- 
maičiams. Keistai atrodo, 
kad p. Ondoravičius arba 
šiandien p. Ondoravičiene 
tariasi su žydais, o iš jų jau 
nuomuoja žemaičiai-žemdir- 
biai. Kartą buvę prašyta, 
kad į žydų vietą butų įleis- 
ti lietuviai, bet dvaras ne- 

sutikęs. Senybinis dvaro 
bičiuliavimas su žydais. Se- 

nybinė gi ir nuoma: reikia 
užmirštų, kaip tai senovės 
dvarui kiaušiniai ir kiti 

niekniekiai, eiti dienas, ve- 

žioti, reikalui atsitikus, 
dvaro žmones ir tt. Ma- 

tyti čia sergima, kad ne- 

užmirštų, kaip tai senobės 
baudžiavos laikais butą. 

Žydeliai pardavinėja degti- 
nę ir laiko slaptas smukles. 
Nesenai akcizninkas iš Tel- 

šių sustatė net keletą pro- 
tokolų. Blaivesni vyrai 
buvo sumanę panaikinti 
pragariukus, buvo net tam 

tikrą nusprendimą padarę, 
bet tai nieko negelbėjo. Vi- 

sos mugės būna šventadie- 
niais. Žmonės norėtų per- 
kelti jas į šiokias dienas, — 

žydeliai nenori, nenori ir 

dvaras. Veik tu žmogus 
neveikęs. Kad dvaras čia 
labiau yra linkęs į žydelius, 
tai liudija faktas: net vie- 

^ieaasėd^įuomuoja zy- 

pils (kalba, liet pi- 
fiu, negu seni nuoinuo- 

(įavęs žemaitis, i"okių (la- 
žų) nepildąs). O p. Ondo- 
ravičiai katalikai. Matyt 
taippat ir patri,jotai, nes 

daro taip, katp senovės da- 

ryta: — dvaras be žydelio 
nei žingsnio. 

Čia baigiama statyti nau- 

ja bažnyčia puiki, nors ir 
medinė. Klebonas nesigai- 
li nei darbo, nei skatiko, 
užtat parapija pasidžiaugs 
puikiais Dievo namais. 

Margalis. 
t---- ■— — 

LYDA, 
Vilniaus gub. 

Vilniaus apygardos teis- 
mas nuteisė valstiečius Da- 
nieliii ir jo žmoną Aleną 
Gliaudelius už padegimą šių 
tnetii balandžio mėnesyje 
Danieliaus brolio Gliaudelio 
trobų Volkovicų sodžiuje; 
dėl to padegimo sudegė tuo- 
met 16 ūkininkų trobesiai 
ant 12.000 rub. vertės. 
Gliaudeliai padegę iš keršto 
dėl žemės pasidalijimo. 
Danielius Glaudelis pas- 
merkta 5 metams areštan- 
tų rotų, jo žmona 4 me- 

tams kalėjimo. 

ILUKŠTA, 
Kuršo gub. 

Tai vienas nedidelių Kur- 

šo apskričių miestelių. Mie- 

stelyje ir apylinkėje gyve- 
na lenkai, latviai ir lietu- 
viai. Šie pastarieji čia jau 
pradeda pamažu tarp sa- 

vęs platinti laikraščius ir 

knygas. Nors tokių skai- 
tančių šviesuolių čia dar 

neperdaug, bet vis galima 
tikėties, kad ir čia ilgainiui 
nebus lietuviai. Smagu 
Ilukšto bažnyčioje viskas 
tebūdavo lenkiškai, tik, at- 

važiavus gerb. kun. deko- 

nui J. Gražiui, pradėta sa- 

kyti prieš suma kas antras 
šventadienis ir, lietuviški 
pamokslai, 

P. Valgutis. 

ZYTELA, 
Slonimo apskr., Gardino g. 

Čia tebėra trįs dideli lie- 
tuvių sodžiai:. ’Zasačių ‘nuo 
‘ žąsis ’ ’ — žųsis). Narčių, 

Pagirių, apie du varstų nuo 

miestelio. Sako,, kad, jie 
senų senovėje atsigabenę 
iš Prūsų, žemės, bėgdami 
nuo kryžeivių. Tat butų 
senovės Prūsų liekanos,' 
sprendžiant sulig jų kalbos 

ypatybių. ^ 
Lietuviams kunigams 

esant Zvtetoje,' bent' trečia 
dalis vaikų eidavusi lietu- 
viškai išpažinties. Beto, 
yra ten dar lietuvių- -sta- 

čiatikių. Pavardės užsiliko 
dar lietuviškai: Žvirblis, 
Žiukeliš, Tumakas, Traine- 

lis, Lubaka, Gervė, Maneiu- 
kas, Kaška. Visi dar labai 

tebemėgsta lietuviškai šne- 
kėti. Seniau tyčia ateida- 
vę pas lietuvius kunigus 
pasišnekėti. 

Zasačių sodžius labai 
didelis: apie: 70 dubų ir 

apie 800 gyventojų, iš ku- 

rių apie 300 ir namie lie- 
tuviškai tebekalba. Vyrai 
viso sodžiaus moka lietu- 
viškai. Kur naminė kalba 
lietuvių, ten vaikai kitaip ir 
nemoka, kaip lietuviškai. 

Pigiriuose lietuviškai te- 

bekalbančių yra apie 30 

žmonių, Norčiuose ir apie 
tiek-pat. 

Čia būtinai reikalingas 
lietuvis kunigas. Klebonas, 
Krzysztofik šiek-tiek moka 

lietuviškai, bet jis lenkas ir 
nemėgsta lietuvių. Kamen- 
dorius ir lenkas -— kun. 

Oldziejou'ski. Parapija di- 
delė — apie 11.000 gyven- 
tojų. 

To valsčiaus viršila (star- 
šina) yra lietuvis, Gabrys 
Žiukelis, tariamas šviesiau- 
siu žmogum visoje parapi- 
joje. 

Pirma būdavo ir kas lie- 

tuvių laikraščius skaito: 
Ant. Žiukelis, Žvirblis, Lu- 
bakas ir kiti Žiukeliai. 

Zytela nuo Naugardėlio 
(Novogrudek) gelžkelio sto- 
ties apie 10 varstų. 

Žmones moko vaikus len- 

kiškai, kad galėtų prileisti 
vaikus išpažinties. 

1910 m. buvo 12 vaikų, 
kurie ėjo išpažinties lietu- 
viškai. Seniau tai ir baž- 
nyčioje pagiedojo lietuviš- 
kai. Dabar vietos kunigai 
vadina lietuvius “klausiu- 
kais”. 

Taip tad apleisti Zytelos 
lietuviai! P. V. 

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS. 
Rinkimams į Valstybės 

Seimą artinantis, ir politi- 
kos kova Prusą Lietuvoje 
eina vis smarkyn. Prieši- 
ninkai, su kuriais musą bro- 
liai Mažojoje Lietuvoje da- 
bar kovoja, yra tai vokie- 
čiai nacijonal-liberalai, ku- 
rie visa, kas yra ne vokie- 
čią, trokšta nusmelkti. 

Gaila tik, kad lietuvią 
tarpe ten randasi dar to- 

kią žmonią, kaip Kaltinis, 
Šuišelis ir buvęs “Varpo” 
ir “Ūkininko” atsakomasis 
redaktorius, kurie eina 
draug su na ei j onal-libera- 
!ais. 

TeS&rn džiaugdamiesi ga- 

lime 
vo teises ai- sa^S^EaąSiSiifej 
Strėkį atoj«o^C3Ėe^MJ 
skaičius vi$^«igač;.:-;;;Xiętfl- 
viai ūkininkai įsiteigė, net 
savo lai kraštį “Apžvalgai1 ’ 
(Memely ©r. SahdsĮriZNiO. 
’19, Germany), kurį iiiia-lie- 
pos mėnesio š. m. ,dnr3att 
savaitėje iš Klaipėtfūšl.' iš- 
eina ir dabąr. net, jaiflSi di- 
na savo formatų, be: tįOlar 
Kalėdoms žartay~skatfy to- 

jams duoti kalefidoli^H f 

Apie savo užglaiiinų, 
‘ ‘ Apžvalga ’ ’ N<į-,.^>Q«Saip 
rašo: "i T~~r*t i 

“...Viskas butų. gerai, jei 
ne Geitungėlė ((Klaipėdos 
‘Lietuviszka Geituoga ”, 

vokiečio leidšiama)“ni«s-bu- 
tų be pa s i ge ri 11 imo vi s -ir vėl 
užpuolusi. Prieš; tai reikė- 
jo ginties,. -bet-^ ‘Kaujoji’ ’ 
(“Nauja Liet-uviszka €ei- 
tunga”, v. Madert^dės lei- 
džiama) jau-nebų^^ėi-mu- 

-V '* ."/-ė—. 
sų straipsnių.- ieemus vie- 

nų straipsnį,—“Artoje” ra- 

šytų, pasiliko iųaums ji -už- 

rūkyta, ir nieks-nemaeijo, ir 
nei aštriausispkkda&fnimžis. 
Dar pareikalavo pipfe- ėapie 
2 kap.) ant eilutės.. Žino- 
ma, tolyn taip- eiti- nega- 
lė j o. TodeĖ lietuviai su- 

stoj o ir gruntavoje-šavėtiš- 
kų laiškų, būtent “Apžval- 
gų”. Todėl ‘ ‘ Nau j osios ” 

5 pf. “Apžvalgos” užgimi- 
mo yra...” 

Taigi, išeina, kad v. Mau- 
derodės firmos leidžiamajai 
“N. L. C.” lietuvių reikalai 
ne tiek rupi, kiek jų pini- 
gai, ir kad iš vokiečio lietu- 
viams sunku laukti sau pri- 
tarimo. “N. L. C.,? redak- 
torius dar savo skaityto- 
jams nei “Apžvalgos“ atsi- 
radimo nėra pranešęs. 

Šis musų brolių susispie- 
timas apie savo laikraštį 
reiškia didžią pažangą.. 
Mes jiems linkime kuage-1 
riausio pasisekimo jų tau- 
tiniame darbe. Mes neabe- 
jojame, kad “Apžvalgai” 
pasiseks savo miegančius 
brolius sužadinti ir jiems jų 
tautinio susipratimo jaus- 
mus sukelti. Lietuviams 
susipratus, turės visos “cei- 
tungos” galą gauti, nes jos 
ne lietuvių naudai, bet jų 
išnaudojimui leidžiamos. 

UŽUGUOSTIS, 
Trakų apskr. 

Vargu ar kur Lietuvoje 
taip niekinama lietuvių kal- 

ba, kaip Užuguosčio bažny- 
čioje. Nors parapija, kurio- 

je yra apie 4000 žmonių, 
grynai lietuviška, išskiriant 
kelius dvarininkus ir kai 
kuriuos nuomininkus, te- 
čiau lietuvių kalba kaip ir 

išvyta iš šios bažnyčios. 
Tiesa, leista lietuviams gie- 
doti rąžančius ir kelios 
giesmelės lietuviškai, ka- 
da jau nebėra ponų bažny- 
čioje, taippat pasakomas 
lietuviškas pamokslas kas 
šventadienis. Užuguosčio 
klebonas kun. Konstantas 
Gruzdis nors lietuvis kau- 

nietis, bet visa širdžia atsi- 

davęs yra lenkams. Norė- 
damas ponams intikti, jis 
liepė lietuviams giedoti bū- 
tinai lenkiškai per procesi- 
jas ir per sumą, kada po- 
nai suoluose sėdi; mergi- 
noms įsakė dėvėti lietuvių 
tautinius rubus, bet giedoti 
lenkiškai, už ką ponai labai 
yra dėkingi savo klebonui. 
Ar ne paniekinimas ir ne 

pajuokimas lietuvių! Gaila 
žiūrėti iš šalies į taip nur 

vargintus lietuvius, kuriuos 
lenkiškai kalbą ponai ir 
nuomininkai, pradedant 
klebonui, išnaudoja, .. 

Ypač tai žymu per atlai- 

dus, kada apsilanko žmo- 
nės išb sulinkęs lietuviu 
parapijoj. ,k;Jie tai baisiar 
piktinami tokiu lietuvių nie- 

kinimų,? Jcitįi net nebežada 
daugiai! eiti Užuguostin at- 

laiduosna.se-Nežiūrint į tai, 
klebonas drįsta sakyti jiems 
akysna*; kad jis labai gerai 
darąs. • Žmonės tyli, sukan- 

dę dantis, ir kenčia, o ra- 

sit nebežino, kas daryti, ka- 

dangi ten žmonės neskaito 

knygų nei laikraščių, ir nė- 

ra kam jų paraginti prie 
skaitymo.- Klebonas te-, 
eiau nepasitenkina/sąvo pa-' 
rapijos lietuvių niekinimu,: 
stengiasi užgauti ir svetimų 
parapijų lietuvius, kur tik 

nuvažiuoja -atlaiduosna, bū- 
tinai tuoj pasako lenkišką 
pamokslą. Štai šiemet per 
šv. Trejybės atlaidus pasa- 
kė lenkišką pamokslą Stak- 

liškėse, kur gryniausia lie- 
tuvių parapija ir nekuomet 
nebuvo lenkiško pamokslo. 
Stakliškiečiai tuo baisiai 

pasipiktino, kai-kurie no- 

rėjo net protestą siųsti į 
laikraščius. 

Laikas jau pabusti užu- 
guostiečiams iš miego, lai- 
kas suprasti savo apsilei- 
dimą ir nebesiduoti niekin- 
ti. 

~ 

Litvomanas. 

SKUODAS. 
Telšių apskr. 

Rugsėjo *18 d. buvo su- 

šaukta ingalįotinių sueiga 
pasitarti dėl pradinės ber- 

Mat senai jau toje moky- 
kloje esti stqka vietos, skai- 
čius norinčiu jų mokyties 
kasinėtai’ eina didyn, o mo- 

kyklos įsienos tuo tarpu 
stovi toSiį pačios; nei kiek 
neauga, (todėl paduota ap- 
svarstyti' sumanymas kaip 
nors padidinti mokyklos 
bustų, kad ji vietoj 60 vietų 
mokiniams4 ‘bent ligi 100 

vietų. Yalstięčiai tečiau 
sumanymų griežtai atmetė, 
teisindamies tuo, kad vy- 
resnysis mokytojas (rusas) 
be valstiečių žinios, savo 

motu, kasmetai priimųs mo- 

kyklon bala iškur po ke- 
liolikų mokinių rusų, nors 

šio valsčiaus vaikams trūk- 
sta vietos, padidinus, girdi, 
mokyklų, naujųsias vietas 
rasit vieni kitų valsčių ru- 

sai užimsiu, o pačių vaikai 
vistiek be mokslo ir be švie- 
sos liksiu. 

niūkų reikalų. 

Dam. Treigys. 

LAUKĖSA, 
Kuršo gub. 

Vieną šventadienį teko 
man būti Laukėsoje. Baž- 
nyčia medinė, sena ir pras- 
ta gi prastutė. Iš vienos 

pusės bažnyčios stovi ka- 

pai, iš kitos — klebonija. 
Toliau mačiau dar keletą 
trobesių. Prie vieškelio, ne- 

toli bažnyčios, yra sankro- 
vėlė ir alinė. Ine jau bažny- 
čion. Giedota lietuviškai. 
Pamokslas taippat buvo lie- 

tuviškas, mat, pataikiau lie- 

tuvių. šventadidnin. Dau- 

gelį žmonių įSiačiau mel- 
džiantis iš lietuvišku malda- 

knygių, bet šiųs buvo gal 
nuo baudžiavos, laikų: pa- 

juodavusioj, suplyšusios, ir 
iš tokių sužinojau, čia esa- 

ma gana daug. Pamaldos 

bažnyčioje atliekamos lietu- 
viškai kas. trečiu šventa- 
dienis. Tautinis lietuvių 
susipratimas stovi ligšiol 
dar žemai. Tik keli para- 
pijonįs teskaitą “Šaltinį”. 
Knygynėlio jokio nėra. 

Vietose lietuvių kalba la- 
bai sudarkyta : daug žodžių 
yra paimta iš rusų, lenkų ir 
latvių kalbos. 

Laikas butų ir Laukesos 

Ohinij. revoliucija priešai Manchu dinastiją, kurią chinai galutinai sutrynė. 

lietuviams sekti kitų kraš- 
tų lietuvius, šviesties ir 

valyti Savo kalbų. 
P. Valgutis. 

DŪKŠTAS, 
Ežerėhų apskr. 

Bus jau apie du mėnesiu, 
kaip pas mus atsirado “gy- 
dytojas”. Pavardė jo Te- 
ofilius Mištautas. Esąs 
vargonininko sūnūs iš Tyta- 
vėnų. Turi jis brolį gydy- 
dojų, kuris gyvena Peter- 
burge, pats gi jis, kaip gir- 
dėti, buvo tik feldšerium 
kariuomenėje. Dukštan at- 

važiavęs iš Daugų, Vilniaus 
gub. Vadina save tikru gy- 
dytoju ir iš ligonių brangiai 
ima: už apžiūrėjimų reika- 
lauja nuo 50 kap. lig 5 rub. 

i Jaigu gi reikia vežti kur to- 

jliau, tai nuo varsto yra po 
du rublių, o kartais ir dau- 

giau. Savo ligoniams jis 
mėgsta dažniausia leisti 
vaistus po oda, nes geriau 
“mačijų”, kad ir brangiau 
užmokėjus: taip ir reikia už 

tokį darbų. Pradžioje jam 
gerai sekėsi, ir, begydyda- 
mas, daug žmonių yra ap- 
gavęs, bet ilgainiui žmonės 
suprato, kad tai joks gydy- 
tojas ir neturi jokių medi- 
cinos paliudijimų. 

Kaip girdėti, dabar jau 
niekas pas jį nebeatsilanko, 
ir jis ketinus iš Dūkšto iš- 
sikelti kiton vieton, matyt 
ten, kur jo dar niekas ne- 

pažįsta. N. L. 

KOVA PRIEŠ DŽIOVĄ. 
Vilniuje atidaryta visos 

Rusijos kovai prieš džiovą 
draugijos skyrius. Rugsė- 
jo 23 d. buvo pirmasai šio 

skyriaus narių visuotinas 
susirinkimas. Kalbėta, kaip 
reikia platinti žinias apie 
džiovą, kaip daugiau narių 
šion draugi j on in traukus 
(dabar esama tik apie 70 
narių, nors nario mokestis 
mažas, — tik 1 rub. me- 

tams) ir k. 
Išrinkta laikina valdyba, 

kurion pateko pp. Mare- 
nię, Bagenškis, Šabad’as, 
Šapiro, Krajinskis, Sviders- 
kis, Damose vi čius ir Matu- 
laitis. 

GRYBŲ BRANGUMAS. 
Grybams neužderėjus 

paskutiniu laiku jie labai 
pabrango. Už nedidelį ba- 
ravyką reikalaujama 3—5 
k.; už pernykščių džiovin- 
tų grybų svarą reikalauja- 
ma po 2 rub. 

LITERATŪROS ŽINIOS. 
Esame gavę žiniąrkad jau 

spauzdinama didelė p. M. 

Pečkauskaitės knyga “Jau- 
nuomenės auklėjimas ’ ’. Šis 
veikalas, kaipo pirmoji lie- 
tuvių kalba, rimta apie au- 

klėjimų knygų, senai ir ne- 

kantriai buvo laukiana tų, 
kuriems rupi auklėjimo 
klausimai. 

TAUBAGNAI, 
Ežerėnų apskr. 

Nors ir vyriausybė perse- 
kioja žydus už slaptų deg- 
tinės pardavinėjimų, ir daž- 
nai girti žmonės neužsimo- 
ka, net kartais ir langus iš- 

daužo, vis dėlto tas neat- 
graso žydų nuo tokio ama- 

to. Išvažiavusio kamendo- 
riaus laikais žydai už slap- 
tų degtinės pardavinėjimų 
buvo persekiojami, bet tai 
nieko negelbėjo. Kelios die- 
nos sėdėti arba keliolika 

rublių užmokėti pabaudos 
— tai niekis. Paskutinis 
teismas bene atpratįs žy- 
dus nuo to biauraus ama- 

to. Boruchas Iciksonas — 

miestelėnų seniūnas — už 

degtinės pardavinėjimų da- 
bar nubaustas 6, o jo žmo- 
na 4 mėn. kalėjimo. 

Mg. 

KRUONIS, 
Traluj apskr. 

Šį mėnesį musų valsčiu- 
je sudegė du sodžių. Židei- 
kiškių sodžiaus 8 ūkininkai 
liko be pastogės, vien tik 

klojimų nepalietė ugnis. 
Mat vėjuotą dieną vienas 
ūkininkas kuopė bites. Vė- 
jas užnešė kibirkštėlę ant 

stogo, tuoj užsidegė troba, 
o po jos ir kitos ėmė degti. 

Dar didesnį nuostolį pa- 
darė ugnis 6-riems Rokiškių 
sodžiaus ūkininkams. Ten 
viskas sudegė — neliko nei 
kuolo tvorai tverti. Spė- 
jama, kad tai buvę tyčia pa- 
degta. Nesenai mat išleista 
iš kalėjimo vienas arkliava- 

gis. Jis tai ir gązdinda- 
vęs rokiškiečius ir ketinda- 
vęs atkeršyti. A. L. 

ŠVABACHO KELIONĖ. 

Klaipėdos ir Šilokarče- 
mos valsčių atstovas į vieš- 
patijos seimą, vokietis Šva- 
bachas važinėja dabar, kaip 
praneša “Apžvalga”, po 
Prūsų Lietuvos sodžius ir 

drauge su savo šalininkais 
Šuišeliu ir Kaltiniu, daro 

susirinkimus, kuriuose 
kviečia lietuvius balsuoti už 
save busimuose rinkimuose. 
Tečiau jis nebeturi jau to- 
kio pasisekimo, kaip kad 

pirmiau turėdavo. Kretin- 
goje net priverstas buvo iš- 
klausyti daug sau nesma- 

gumų, nes ten kai-kurie su- 

sipratę lietuviai viešai iš- 
kėlė jo paties ir jojo parti- 
jos engiančius lietuvių tau- 

tų darbus. 
Vokiečiai tautininkai-li- 

beralai, kaip matyti, išsi- 
juosę agituoja už Švabaehų. 
Klaipėdiškė “Liet. Ceitun- 
ga” (kuri dabar yra vokie- 

čių rankose), išleido priedą- 
lapelį, kuriame į padanges 
kelia Švabaehų ir stengiasi 
nužeminti lietuvių kandi- 

datų ūkininkų Strėkį. Iš- 
spauzdinta esu tų lapelių 
keliolika tūkstančių, ir jie 
Nelabai tečiau Švabacko ša- 
lininkams klojasi, nes lietu- 
viai pamažu jau pradeda 
suprasti savo padėjimų ir 
tvirtai pasiryžę yra rinkti 
savo žmogų “būrų” Strėkį. 
Anot. “Apžvalgos”, Strė- 

kys, vasarų, pačioje darby- 
mėteje, važinėdamas po 
Klaipėdos ir Šilokarčemos 
valsčius ir laikydamas ten 

prakalbas, turėdavęs dau- 

giau klausytojų ir daugiau 
pritraukdavęs žmonių, ne- 

gu dabar Švabachas. 
Šis apsireiškimas rodo, 

kad Prūsų lietuviai jau žy- 
miai yra tautiškai pakilę. 

PUŠALOTAS, 
Panevėžio apskr. 

Pušaloto apylinkėje pra 
dėjo vaikai sirgti škarleti- 
na-krupais. Kai-kuriose 
pirkiose serga net po 5 vai- 
kus! 

Nesant Pušalote gydyto- 
jo, žmonės, ligai ištikus, 
kreipiasi į įvairius burti- 
ninkus-monelninkus. Vie- 
nas jų apsigyvenęs šiemet 
arti Pušaloto, ir žmonės jį 
vežioja pas save, kaip kokį 
gydytoją. Tečiau ‘ ‘ gydy- 
tojas” neturėdamas tinka- 
mi! vaistų nuo krupo (dif- 
terito), “gydo” kokiais tai 
tepalais, per ką giltinė ir 
nuneša vaiką į kapus. 

Kidžionių kaimo ūkinin- 
ko Ožalo du vaiku tasai 
“gydytojas” taip “nugy- 
dė”. Čia kaimietis nedaug 
kuo kaltas, bet “gydyto- 
jas”, rodos, turėtų žinoti, 
jog dėl kokio tai rublio- 
antro nepadoru yra tarnau- 
ti giltinei. Pamiškinis. 

Blaivus. 
Gydytojas: — Meldžiu te- 

myti, idant tamsta neger- 
tum karštų (svaiginančių) 
gėralų. 

Sergantis (girtuoklis): 
Pons gydytojau, mano žmo- 
na gali paliudyti, kad arba- 
tą visuomet man turi atšal- 
dinti. 


