
SEMES PARDAVIMAS. 
Kur nezengsi musp gyve- 

nime, vis uzklupsi ant ko- 
kio nors nesmagaus ir liu- 
dno apsireiskhno. Vienp 
is tp apsireiskinip noriu 
cia paaiskinti. 

Musp nelaime, kad mazai 
tecsame susipazinp su sio- 
kiais ar tokiais gyvenimo 
reikalavimais, arba isdalies 
ir su valdzios jstatymais. 
Dabar, kada pergyvename 
visokip-visoki a visip permai- 
np laika, mes tp perinainp 
kartais visai uematome ir 

nejauciame, nors jos ir duo- 
da siokip tokip naudp mu- 

sp gyvenime. Kartais gi 
sodietis visai neistikimai 
ziuri \ visokius naujus pa- 
starpjp metp jstatus, ir 
atvirai laikosi savo senp pa- 
ziurp. Gal cia kaltas pats 
gyvenimas, kuris priverte 
valstieti \ viska ziureti ne- 

istikimai? Bet-gi turime 

pripazinti biskutj ir savo 

kaltes, kada uaudodamies 
duotomis mums teisemis, 
megstame neteisingai lupti 
is artimo, kas galima gau- 
ti. Kas buvo tarpe valstie- 

ciu, kas yra lank§s vals- 
ciaus teisma ar sueigas, tas 

pasakys, kad lietuviams 
ukininkams daznai truksta 

augstesnio jausmo savo ypa- 
tos gerbimo. Apie senas 

bvlas nekalbesiu, bet pasa- 
kysiu, kaip valstieciai nau- 

dojasi naujai isleistu jsta- 
tymu 14 birzelio, pagal ku- 

rj kiekvienas valstietis, ar 

nuo tevii gavgs, ar siaip is- 

vald§s virs 10 metp zemg, 

gali tp zeme parduoti, uz- 

statyti ar dovanoti, kam 
nori. Tas jstatymas musp 
kraste sutiko nemazp vals- 
tiecip pritarimp, lies dau- 

gumas musiskip parduoda- 
mi savas zemes mazaze- 

miams, parsivezusiems pini- 
gp is Amerikos, patis per- 
kasi sau is ponp didesnes 
zemes. Bet paziurekune, 
kiek sutinka kliucip tie vi- 
si, kurie nori savas zemes 

parduoti. Pinna, negu ga- 
les parduoti zemp ir pada- 
ryti rastus pas notarp, rei- 
kia ispildyti daugybp viso- 
k*ip reikalavimp. Pirmiau- 
sia valstietis, noredamas 
parduoti savo zemp, turi 

apie tai pranesti valsciui, 
paskui turi savo visp zemp 
ismatuoti, nurodydamas 
kiekvienp rezj, — kiekvie- 
np stryka ir pievos gabalp. 
Turi parodyti sienas is so- 

il u ir galp, skyrium paro- 
dyti sedimp, ganyklp ir tt. 

Jaigu to padaryti negali- 
ma, zemes valdytojas turi 
miimti planp su pagalba 
tarn tikro zinovo, kaip tat, 
misko taksatosiaus ar lau- 

kp matinmko. Is visko to 

matome, kad labai daug 
yargo su panasiais darbais. 
Ant galo tuos visus: ar re- 

zip surasymus, ar planp ze- 

mes valdytojas turi prista- 
tyti to sodziaus sueigai, ku- 

riame randasi zeme, ir su- 

eiga turi sustatyti nutari- 

inp, kuriuo patvirtinama, 
kad ta zeme tikrai priguli 
Ijos valdytojui. Tas nuta- 

^^■imas, patikrintas virsaicio, 
|Biuiiciama zeraiecip virsi- 
Hiinkui, o sis jau uz dvieju 
j^nenesip isduoda kopijp nu- 

tarimo, su kuriuo galima 
| zem? parduoti ir daryti pas 
l notary rastus. Viskas bu- 
I tu gerai: galima ir zem§ 
I ismatuoti, ir plan§, padary- 
L ti, bet kaip prieina prie kai- 

sueigos, tada jau tik- 

ra be da: vienas del koknj tai 
kivirciu su zemes valdyto- 
]u, kitas is uzvydejimo, tre- 
eias (o tai beveik daugu- 
ma) tiesiok noredami is- 

gerti — atranda jvairiij- 
ivairiausias kliutis ir ant 
nutarimo nesiraso. Kar- 
tais gi atsitinka, kad kai- 
mvnai be jokio varzyinos, 
ramiai klausia zemes valdy- 
tojaus: “o kiek duosi ma- 

gary chj”? Sis duoda 5 r., 
tie rekia: “maza, visai ma- 

za! neuzteks nei po burne- 
Ig!” Taip ir tgsiasi dery- 
bos, kol ar viena, ar 

kita puse nenusileidzia, 
Esti ir taip, kad sukelti 
kolcio nors vieno prieso, vi- 
si grieztai atsisako paliudy- 
ti visai teisinga dalyk^, zi- 
nodami gerai, kad reikala- 
vimai teisingi, kaip is pu- 

istatymu, taip ir sg,zi- 
nes. Matomai kaimynai uz- 

mirsta kaimyniskg, prieder- 
mg ir artimo meilg, taipogi 
uzmirsta ar nenori pripa- 
zinti, kad gal rytoj-poryt ir 
jit nores ant savgs prisipa- 
zinti sav^ja zemelg. Mine- 
las jstatymas turi buti mu- 

sii kraste niekeno nevarzo- 

mas, nes jis tabai naudin- 

gas musij kraste. Pasku- 
tiniij metu gyvenonas visc- 
id e vietose parode, kad ga- 
lint parduoti savajg, zeme- 

lg, galima nusitverti dides- 
ne vieta kur nors is dvaro. 

Pavvzdziai parodo, kad 
pargrjzg is Amerikos su pc- 
ra ar trejatu tukstanteliu, 
neturi ju kur kitur deti: 

pirkti vienasedziui perma 
zai piuigij, o-£iaip kur nors 

sodziuje liiekas parduoti 
nenori. Dabar gi darosi ki- 

taip. Sumaningcsnis uki- 
rinkas matydamas, kad su- 

vo kaimymj neperkalbes is- 

sikelti j viensedijas, savajq 
gem? parda^s kok> i" 
amerikieciui bezemiui, par- 
ka sau vienasedij? is dvar% 
nes turedamas gyvnlius ir 

padargus, gali kurkas dau- 

giau zemes nupirkti uz 

amerikietj su yidutiniais 

pinigais. Reikia pridurti, 
kad nuo 1906 m. nuo islei 
dimo jstatymo 9 lapkricio, 
kaip suzinojau, visame pa- 
viete nebuvo atsitikim**, 
kad lietuvis ukininkas butij 
r ardav?s sav$ zero? vien is 

apsileidimo, ar skoloms is 
moketi. Lietuvis nuo am- 

prisiris?s prie zemes, ir 

jj sunku nuo jos atitrauk- 
ti. Visai nusigyven?s uki- 
ninkas, prislegtas skolomis, 
bet paklausk, ar neparduos 
zemes? Isglrsi — “ge- 
riaus tegul mane uz skolas 
pasmaugia, bet zemes ne- 

parsiduosiu. Kijgi vaikai 

uzaug? pasakys? Vaikai 

paaugs, skolas ismok«siu... 
ir vel tvirtai ant savo ze- 

mes gyvensiu”... Toksai 

prie savo zemes prisirisi- 
mas labai pagirtinas. Rei- 
kia tiktai taisyti virsui pa- 
minetas savo ydas 

J. Besparnis. 

zODIS AMERIKIE- 
CIAMS. 

Pastaruoju laiku suma- 

zejus Amerikoj uzdar- 
biams, pablogo gyvenimas 
inusu iseiviams uz mariij. 
Nevisi musiskiai-ameriko- 
njs tenai vienodai gyvena: 
vienas sveikas, kitas ligo- 
tas; vienas taupus, net syk-i 
stus, kitas vis§, savo uzdar- 
bj pralaka saliune. Suma- 
zejimas uzdarbiij: siuos pa- 
staruosius prfeerte grieb-- 
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ties yisoMQ Kurie 
pasibalgia blogai, JDaugu- 
mas amcriMecrg-nmsiskiij 
apleid? turting§ tevisk?, 
palik§ tevns ir jattnesnius 
brolius, isvaziuoja aukso 
karalysten pralobti. Pas- 
kui ta karalyste pasirodo 
ne tiek turtinga auksu, kiek 
var gu. N epripratgs prie 
sunkaus darbo saumis uki- 
ninkaitis atsiduoda Ameri- 
kos linksmybems ir nuskgs- 
ta ant dugno. Nebetureda- 
mas dolerio nei pasilinks- 
minti, nei namon parva- 
ziuoti, pradeda savo tevy- 
nes pazjstamiems siulyti 
“savo” zenif, likusiiya Lie- 
tuvoie; is pazjstamu ge- 
riaus pasiturinehj atsiran- 
da ukvatninkij pirkejij ir 
daugumas '■ naudodamiesi 
tuom, kad zeme nebrangiai 
parduodama, perka uz pas- 
kutinius dolerius. Padaro 
savotiskus amerikietiskus 
rastus ir rodosi viskas uz- 

baigta. Pirkejas, tureda- 
mas rankoj rastus, raso te- 
vams Damon: “Mieli te- 
veliai! Nupirkau is Jono 
Valecko jums zem§ su vi- 
somis triobomis, valdykite 
patis, kol as negrjsiu. Ti- 
kiuosi dziaugsites mano do- 

vana, busite dabar ukinin- 
kais ir pries “gaspadorius” 
galvos nelenksite, kaip lig 
siol; uz ganvrmj parsu ir 
karves nebereikes dieuu 
atidirbineti... Sidiev, rna- 

no senukeliai, likkite ap- 
rupinti iki senatves ir tt.”. 

Nepaspejo 5 savaites sii- 

simegsti, pirkejas skaito 

laiskg: ‘Mielas Joneli! 

Apsidziaugeme apturej? ta- 
vo laiskg, bet perskaitg un- 

liudome, kad tavo pinigai 
vejais nuejo. Juozas Va- 
leekas nors ir turejo isva- 

ziuojant savo dalies 12 dc- 

simtiniu, bet prabuves 
Amerikoj 11 metu nustojo 
pagal Rusijos jstatij teisip 
nuosavybes. Pasinaudodami 
ilgu buvirnu Amerikoj se- 

sers per teismg zemg pri- 
sipazino sau, kurig ir val- 
do. Praeitg ketvergg par- 
vaziavo is Amerikos ir Juo- 
zas tevynen, bet seseris jo 
neisileide nei \ namus, lies 

sako, kad ji koks tai ad- 
vokatas pamokgs. Mes ir- 

gi buvom pas advokatg Pa- 

nevezyj. Advokatas geras, 
bet pasake, kad Amerikoj 
daryti rastai, palieciantis 
nojudinamajj turtg Rusijoj, 
— neturi jokio tvirtumo, ir 
tavo pinigai prazuvo”. 

Jaigu taip tat, as ir be 
advokato paaiskinu: nepir- 
kite budami Amerikoj nuo 

draugg zemes Lietuvoje, 
nes rastai nors ir paliudyti 
konsulio, netures Rusijoje 
vertes, nes pas mus turi bu- 
ti padaryta tarn tikri pir- 
kimo rastai, patvirtinti vy- 
resniojo notaro. Geriaus 

pirkite, kaip parvaziuosite 
tevynen, o dabar likkite 
sveiki... 

Juoz. Besparnis. 

LENKIMAI, 
Telsnj apskr. 

Musij apylinkeje labai is- 

siplatino tarp piememj ir 

pusberniij vartojimas pista- 
lietij. Nesenai per vienas 
vestuves sunkiai susizeide 

jaunas vaikinas. Priezas- 
tis buvo: neatsargumas ir 

nemokejimas vartoti. Kad 

tai butij pirmas ir paskuti- 
nis kartas, bet kiek jau to- 

kiij atsitikimij buvo ir kiek 

bus. Labai platina tuos 

pistalietus vienas kontra- 
bandistas. Reiketij seimi- 
ninkams geriau priziureti 
savo seimymj. P. B. 
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cl r KELME, 
Raseiniy apskr. 

[Pa Naujy Mety bus mu- 

sy yals^igus virsaicio rinki- 
mai. Norinciyjy buti vals- 
ciaus ppnu yra daug; kiek- 

vienas, is ;jy, noredamas 

kuodadgiausiai balsy ture- 
ti, taip 'dabar myli rinke- 
jus, kad smuklininkams net 
prakaitas sunkias nuo bu- 
teliy atkimsinejimo. 

Nors ligsioi valscius tu- 

rejo pakgstinus virsaicius, 
bet gali tureti ir visai gerg. 
Yra du zmogu (vienas La- 
sinskiuose, o kitas Pazvar- 

kulyje) blaivu, doru ir 
miesto mokyklg baigusiu. 
Kodel kurio-nors is siy- 
dviejy neisrinkus ? Rinkti 
reikety kad ir delto, jog 
juodu po smukles nieko ne- 

girdo. Todel paziuresime, 
kg rinkejai padarys: ar is- 
rinks jie virsaiciu blaivy ir 
ismintingg zmogy, ar tg, 
kurs jiems buteliy tuzinus 
state ? Dilge. 

VIEzATClAI, 
Raseimij apskr. 

Gruodzio 14 dienoje Yie- 
zaiciy dvare .grafo Yolmie- 
rio, Jona Gaili istiko haisi 
nelaime. Gailys buvo dva- 
ro gyvuliU seGku. Yien§ 
diena becystydamas jauti 
gavo gaby Mat ipykes gy- 
vulys negyvai. zmogij suba- 
de; perlauze rank§ ir kru- 
tine sutvine. Saukiantj 
jam pagalbos. niekas negir- 
dejo, paskiauF atrado jau 
zmogu visai sustingusi. 

•.Autano Sunus. 

PASYALYS,- 
Panevezio ap. 

Vitartu dvarc misko sar- 

go namuose 16 gruodzio at- 
sitiko baisi nelnirne. Vaka- 
re sargas gie?krojo. kaziko 
triobojc*, kifr buvo pakabin- 
ta saudykle i Kai jis j.;j. 
varte, beregint zmona isgir- 
do suvio balsfy .Tejus rado 
savo vyrq. gulinti kraujuo- 
se, saly ir saudykle buvo. 
Suvis perejo per galva, nu- 

trauke tris pirstus. Per- 
sautasis beregint pasimire. 
Paliko zmona su septyniais 
mazais vaikais. Taigi at- 

sargiai su saudyklemis. 

SALOClAI, 
Panevezio apskr. 

Visur girtybe mazinasi, o 

pas mus didyn eina: Salo- 

eip miestelyje atsiranda 
daugiau aliniu ir zmones 

ima labiau ge>‘ti. Per gir- 
tvbg kitas ir mirtj atranda, 
o mustyniii tai daug atsi- 
tinka. Kunigai meilingais 
zodziais ragina i blaivybe, 
tiktai is musu puses reikia 

susipratimo. 
Salotietis. 

(“Vienybe”). 

LIUDVINAVAS, 
Kalvarijas apskr. 

Del valsciaixs sueigos 23 

d. lapkricio, tariusios apie 
smuklivj gventadieniais uz- 

daryma, vietiniai smukli- 
ninkai susirgo' ‘baisia karst- 

lige. Lakste vazinejo ap- 
skritin, lakste’ gubernijon. 
Neatrazdarhi ramybes, sau- 

ke net patj “dfegamastj” is 
Prienu. Atvyko ‘ ‘dagamas- 
tis”, suralninoi vargsus irj 
suteike lafeai •if pamaclyv^” 
pagalb^: katitlige, kaip 
ranka atimta... 

VILNIUS. 
8 dien% gruodzio “Ruto- 

je” buvo vaidinta zinomo- 

jo musu rasytojo p. Liudo 
Giros historiska tragedija 
‘ * Kerstas ’ \ Kaip pats vei- 

kalas, taip it jo ispildymas 
buvo neprastas, bet tai ir 

nestebetina, nes surinktos 

buvo visos geresniosios vai- 

dintojij pajegos. Ypac pui- 
kijs buvo: historiska renga 
ir papuosalai. Pasibaigus 
vaidinimui publika uzzave- 

ta plojo delnais, isreiksda- 
ma pagarbg, vaidintojams, o 

ypac autoriui ir rezisieriui. 

Pasibaigus vaidinimui, 
skaitlingi sveeiai snekucia- 
vosi sau dalindamiesi vai- 
dinimo jspudziais, kiti ki- 
tados rado sau rimtas kal- 
bas. Bet staiga suskambe- 
jo saleje partapijonas, 
paskui vienas posmelis lie- 
tuvisko suktinio, po kurio 

prasidejo valsas. Kas cia 
tokio % 

Juk adventas, sokti ne- 

galima. Bet “Rutoj”, mat, 
nesama advento. Praside- 
jus valsui, prasidejo jau 
tarp svecip kitos kalbos, 
vieni dziaugia.si tokia “pa- 
zanga”, kiti jaueiasi uz- 

gauti, kaipo katalikai. Vie- 
nas-kitas klausia, kodel cia 
taip yra, nes visuotinojo 
susirinkimo nutarta per ad- 
ventg, nekelti sokiu. Bet 

mat, kitaip nori valdyba, 
tai ji leidzia sokti stai kuo 
femdamasi: “Ruta” sokiu 
nedarO, nes jij afisose ne- 

skelbia, kaip kad visada da- 
roma, o jaigu patis sveeiai 
to nori, tai ji negalinti 
drausti; beto nuolatinis 
“Rutos” grojikas negro-; 
jas, bet tik is paciu sveeiu. 

Vadinas “Ruta” laiko 
bufeta be svaiginaneip ge- 
rimp; bet jaigu patjs sve- 

ciai panoretu, tai, gal, val- 

dyba ir tada leistu parsi- 
gabenti degtines ir jaigu. 
dar ko uzsimanytu, tai tai- 

pdgi butp galima... lies vis 
but 11 tai negi “Rutos” var- 

du darorna. Keistas aiski- 
nimas. 

Turiu cia pridurti, jog 
sokiai advente lie vietoje ir 
kiekvienas lietuvis katali- 
kas turi pries tai protes- 
tuoti ir artimiausiame vi- 
suotiname “Futos” susi- 
rinkime tai apsvarstyti, ir, 
jaigu “Ruta” leis viesai uz- 

gaulioti kataliko jausmus, 
tai, tikiuosi, katalikas lie- 

panores priguleti prie to- 
kios draugijos. Taip gi 
reiketp atminti “Rutai” 

jos tiksla —' vienvti lietu- 

vius, o ue stumti jij nuo 

sav§s tokiais uzgauliojimais. 
Jonas Rinkevicius. 
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SPIRAKIAI, 
Panevezio apskr. 

Spirakiai turi vienaklesg 
ministerijos mokyklg,. Ji 

isteigta 1909 m. Savo bu- 
to neturedaraa, mokykla; 
nuomuoja buta Dragoniij 
sodziuje, bent keturi vers- 

tai atstu nuo Spirakiij. Yy- 
riausybe. mokyklai pastaty- 
ti paskyre apie du tulcstan- 
ciu su virsum rubliij ir pri- 
zadejo duoti medziagjj, 1o 

valstieciai, patariant kun. 
Andrasiunui ir mokytojui 
Ubeikai, sutiko t§ medzia- 

ga suvezti. 

Mokykloj kasmet moki- 
nasi suvirsum 50 vaikij. 
Butij jij ir siratas, kad bu- 
tii vietos mokykloj e, nesant 

gi vietos, turi vaikuciai lik- 
ti be mokslo. 

Mokytojas Ubeika yra 
zmogus blaivas ir padorus, 
puikiai issilavings, graziai 
mokina vaikuoius. 

Kun. Digaicio rupesciu, 
Spirakiuose jsteigta “Blai- 

vybes” skyrius. 
Yargoninkas Slapelis tu- 

ri savo lietuvisk^, sankrove- 

lg, kuriai gana gerai seka- 

si, nes savminkas moka 

graziai apsieiti su zmone- 

mis, duoda geras prekes ir 
prieinampmis kainomis, 

Be Slapelio sankrovos 
yra dar ir zydas Eizikas, 
bet jo jstaiga jau silpnai 
gyvuoja. 

Spirakieciai yra gana ge- 
ro budo zmones: dievobai- 
mingi, teisingi, jautrys, 
mandagys, meilys, duosnys, 
vaisingi, blaivys, padorys. 

Spirakieciai ligsiol tebe- 
gyvena sodziuose. Ukis — 

trilaukis. Sejama daug li- 
ny. Nors, apskritai imant, 
spirakieciai gana turtingi, 
bet trilaukiame ukyje po 
truputj vis smunka zemyn, 
todel jau zada dalinties vie- 
nasedziais. 

Spirakieeiai yra visi gry- 
ni lietuviai ir tautiskai ge- 
rai susiprat§.% 

Nors mokykla mio Spira- 
kiij. tolokai, bet zmones vi- 
si gana apsisviet§, visi 
troksta mokslo. 

DABRAYALkS YALSC., 
Naumiescio apskr. 

Labai linksma, kai j lai- 
krascius ateina zinios apie 
zmoniij susipratim^, sten- 
gim§si tinkamai aprupinti 
savo reikalus. Nemaz$ su- 

sipratinnj parode ir Dabra- 
vales didesneji valstieeiij 
dalis per sueiga, buvusifj 9 

gruodzio 1911 m. Tai su- 

eigai buvo pavesta apsvars- 
tyti pernesima valseiaus 
rastines is Silkines \ Leke- 
cius. Eeikia pasakyti, kad 

Siikine, kur dabar randasi 
ra stine, yra paeiame vals- 
eiaus kraste, ant Nemuno 

kranto, taip kad kuriems- 
ne-kuriems valstieciams 
bus 16 — 17 verstij, o ir pri- 
vaziavimas cionai nekoks, 
lies kaliiij, grioviu neapsi- 
lenksi; valseiaus rastine — 

is vienos puses zydo Leize- 
rio karcema, o is kitos — 

to paties zydo vandeninis 

malunas, — tai ir visi Sil- 
kines namai bei gyvento- 
jai... Yisai kas kita yra 
Lekeeiai: cionai jau penkti 
metai, kaip jsikurus para- 
pija; Lekeciij kaimas di- 
dziausias (apie 2.000 gyven- 
tojij) visame valsciuje ir 

guli paeiame jo viduryje; 
keliai visuomet geri. Tokj 
padejinuj gana gerai su- 

pranta ir mato valstieciai 

(bent jij didesne dalis). 
Bet kur tau uzsileis zyde- 
lis!... Valsciaus rasting is- 

nesus, pasibaigty jo visi 

“geseftai”; nors emgs ir 
bek i Afrika (pasakoja, kad 

jis tenai yra buvgs). Taigi 
pasikvietgs \ pagalby Alau- 
ciaus (apie 3 verstai pake- 
liui \ Silking) zydus, soko 

gelbeti savo “gusty”. Pir- 
miausiai puolesi prie vals- 
ciaus pony: vaitas is-pat 
pradzios jam dave suprasti, 
kad pas ji neky telaime- 
siys; taigi inkibo \ vals- 
ciaus rastininky, Petry La- 

zaucky. Tasai tai ir buvo 
didziausiu zvdo reikaly, o 

ne valstieciu (gal, kam ir 
keistai atrodo) uztareju. 
Nemaza zydeliui padejg 
kai-kurie valstieciai, kaip 
antai: jo se?\as biciuolis 
Petras Puida is Setijy, Ga- 
baritis, Arkusauckas ir ki- 

ti, kuriy pavavdes tuo tar- 

pu apleidziame. 
Pasakoja, kad zydeliai 

siarn reikalui paskyr§ \ 300 
rub. Gal, ir nujauzdami 
gera pelnq, darbavos zydo 
naudai issijuosg. Pirmiau- 

siai, norejo atgrasinti vals- 
tiecius nuo perkelimo ras- 

tines j Lekecius — didele- 
mis valsciui islaidomis, bet 
kuomet paaiskejo, kad val- 
stieciai galj parduoti prigu- 
lintj jiems SUkineje darz§ 
su triobomis ir uz tuos pi- 
nigus jrengti triobas Leke- 
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eiuose, — griebesi kitokio 
jrankio. Prasidejus suei- 
gai, pakele tokj riksmy, 
staugimy, jog istikryjy at- 
rode, kad “ne sausai” ir ne 

del bereikalo taip rekiama. 
Yaitas paliepe kamuoliukus 
mesti: kas nori j Lekecius 
— mete balton skrynuten, 
kas ne — juodon. Zydo bi- 
ciuoliai, matydami, kad 
pralaimesiy, erne atkalbi- 
neti nuo metimo ir traukti 
vienus j karcemy, kitus j 
rastininko kambarius, nes 1 
ir cionai pilna buvo geri- 
my, gal, nemaziau, kaip 
karcemoje; atsirado tokiy, 
kad paklause, bet didesneji 
valstieciy dalis parode ne- 

mazy susipratimy ir likg 
balsavo uz Lekecius. Pa- 

sibaige balsavimas; reike- 
jo nutarimas rasyti: vaitas 
nuejo ieskot rastininko, nes 

sueigoj jis maza rodes: ma- 

tyt, su biciuoliais stenges 
skausmus uzlieti. Siaip- 
taip surase nutarim§: vals- 
tieciai ejo pasirasyti. Ras- 
tininkas, matydamas, jog 
zydo reikalas zuva, soko 
gelbeti, bet taip nelemtai, 
kad isejo, kaip auoje pasa- 
koje, “ meskiuo pasitarna- 
vimas”. Mat, erne atkal- 
bineti zmones nuo pasirasy- 
mo, paskui gazdinti ir keik- 

ti, o kuomet vaitas uzsis- 

tojo, tai soko anam j kru- 

tis; — vos perskyre. Vals- 
tieciai is tokio rastininko 

pasielgimo yra labai pasi- 
piktine, nes, jzeizdamas 
valsciaus isrinkta vyr$, 
izeidzia ir visg, valseiij. Sa- 
ko, jaigu jo nuo mus nepra- 
salis, tai skijsimes augstes- 
nei valdziai. Vargu jam 
valdzia dovanos, nes vaitas 
buvo su medaku. Tai mat, 
kaip veikia zydo uztaryto- 
jai!... Valstieciai sako: 
musu valseiuje da bar yra 
trjs zydai, ir kaip jie zmo- 

nes uz nosies vadzioja ir 

kokj truksmg, sukelia, o kas 

butp, kad jie turetij lygias 
teises ir jij butij daugiaul., 

(“Saltinis”). 

Tegu mane Dievas nuo to 

apsaugoja. 
Ant juros siaucia baisi 

audra. Vilnys laivg meto 

kaip bol§, visi persigandg. 
— Ponas kapitone —• 

klausia persigandusi viena 

keliauninke, jau gera valan- 
da kalbanti poterius — ar 

yra kokia nors viltis? 
—- Labai silpna. Po pen- 

kiu minucig poni busi dan- 

guje. 
— O tegu mane Dievas 

nuo to apsaugoja. 
Prastai suprato. 

— Ponas fVvtografai, la- 
bai prasau, kad tik gerai 
iseiciau. 

— O, kas link to, poni 
buk rami! Pas mus tre- 

pai istaisyti kaurais. 

0 i kg turiu rasyti? 
Motina: — Kg as matau, 

Mariute, rasai meiliskg 
laiskg ir tai dar pas vyris- 
kj! 

Dukte: — O j kg turiu 

rasyti? 
Atsikirto. 

Yiename vakarelyj vie- 
nas vyras isnetyeiij uzmyne 
merginai ant sijono uode- 

gos. Inirtusi mergina at- 

sisuka ir staiga surinka: 
Jautis! 

— Atsiprasau — sako vy- 
ras, bet as nesu kaltas, kad 

karve turi tokia ilgq, uode- 
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Kiekvienas zmogaus am- ] 
zius su -savimi atsinesa ki- 
tokias mintis. 


