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kad ikaltu vyrus .t~es lang~ ir pakabintu Kryželi. Tas ir
padare. Dabar VISI grožauJas: dabar tai kas kitas.

Mikulas.

Naujos aukos persekiojimo lietuvo rasztu..
?: Plateliszkiuose, .esanc~iuos.e netoli nuo PruSlIi

rub~zlaus, buy? gan~ .g~ral praslplatmes "Tevynes Sargas",
kUrI kuo-ne-vlsl noriaI lr su džiaugsmu skaite. Kartu su
"T~v;ynes Sa~gu ': priplud? da.ug ivairilJ kningelilJ svietiszko
tUrl~lO vSu v~soklaIs .~audmgals. pamokymais, kurias skaity
?aml, zmones pradeJ.o s?prastl savo padejima po maskoliu.
Jungu, savo sa.ly~as lr .tles~s. Ir buvo viskas gerai. Bet,
ant .muslJ ~el~lmes, nellga~. 1898 m. parvažiavo pas mus
nauJa~ u;'-"ednmkas p'u~ovlkas, ~itr?s obrusitelilJ tarnas,
kur~al, lszvy:de~ VIS-gi dar dIdelI mus1} ta.msuma ir
~yaIluma, .užslgelde pasinaudot~ vardan motynos - Masko
bJos - del sayo. delmon? (klszenes). Pradejo važineties
I?0 sodas. pats~l VIenas, taI su szimtininkais ir poniataisiais
lr kr~tytI. JeI ~avykdavo. ka rasti, tai ~rba sztrapavodavo
patsa~, ~r?~ sll,lsd~vo I .Skuo?a p~le ase~oriaus, jei
"p~aslk.alteb~ nvep~klszdavo J~m tIek, kl~k noreJo. Raszyti
apie .. VI~USJO Z!~ll~S cze nera: VIetos lr neverta popieriu.
teptI, ?elto pammeslU cze .~lk~al pora. Ižymesnil,l atsitikiml,l ..

V~ena karta atvy~o JIS I Gnga1CzIl,l soda pas N. ir
pam~te ~erna, turmtI rankose szaudykle. Dubovikas
puol.e, kaip patrakes, ant persigandusio berno ir iszlupo
~sz JO rankl,l szaudykle, 0 paskui jeme gandyti paduosias
I s~da; ga~es 5 ru? p~pri~l,l, .niekam nebesake. Antra.
sykI Pl~tebl,l karc~lamoJe JIS lszkrate viena kromninka,
pas k?fl. rad~ .k~llUs exe~pliorius "Tevynes Sargo", (»

rade~ Je~e tyn~etl, kame JIs. gavo i.r ~a darys su jais.
KvaIlas lr perslgandes kromll1n~as*) lT lszpasakojo viska:
~aves nuo Razm.a~s, gyvenanczlO ~nt Salantl,l kelio; gaves,
]eID:es pardavmetl arba dovanoti "Sargus" tokiems ir
tokIems. žmone!Ds. Dubovikas, susiraszes vislJ pavardes,
ta paczla naktI padare pas juos visus kratas; ka nOTl

. *). Tas galejo buti ne .persigandes, bet perpirktas, nes jo
paslelglmas karcziamoje yra labai keistas. Red.

rasdamas, tuoj aus sujeme lT pristate pas asesoril,l, kurs
padave i vyriausybe. Vyriausybe mažne visus iszteisino,
tikt viena RazmlJ pasodino i kalejima ant 3 metll (ant
apsigyvenimo, tur but, svetur).

Plateliszkiai, iszvyde toki maskoliszka uoluma, baisiai
persigando, apsistojo skaite "T. Sarga" ir szeip jau
lietuviszkas kningeles; lioves mokyties ir szviesties, žinoma,
kol neapsipras su Duboviku. Jis tuotarpu darbuojas ir
darbuojas be periszkados. Geda jums, garsil,l žemaiczill
sunl,ls, kad buksztaujate ir nemokate suvaldyti vieno
uredninkpalaikio! Ignotas.

6. Plateliszkiai, rodos, bene žydai, iszdave dar viena
vezPJa lietuviszku kningll. Petra Grigalauski, ukininka isz
Kulil'lzkiu isz Pakutuvenl,l sodos. Pas ta atvyke liubrikai
atrado po virbais už svirnlJ 4 didžius pakius ivairilJ
ivairiausil,l kllillgelill ant 200 rub., už kurias, tur but
aptaisytas, liepe užmoketi 75 rub., poszlinos, 0 paties
nemaž nekuszino. Metams beveik praslinkus, atejo palie
pimas persikelti ant gyvenimo ant dviejll metll i Arlo
gubernija. Grigalauskis - vedes, su vaikais. Palieka uke.
Tuodums vertetu paszalpa suteikti, ypacz, kad turejo
trumpesnius liežuvius, neg kiti, kuriems rodos, jog
lengviaus bus, jei su savimi nusivež daugiaus kaimynll' -

7. Lietuvi!'zkas teatras Liepoje, saleje Labdaringos
Latviu Draugystes, 16 d. sausio men. (Praneszima skaityk
Nr. 1 "T. S."). Tam vakarui paskirta buvo komedija:
"Amerika Pirtyje". Nemaža sale pilna prisirinko ivairiu
ivairiausil,l sveczil,l. Buvo netiktai Liepojaus lietuviai, bet
ir isz kitur atvll.žiavo tyczioms ant to vakaro. Isz RomnlJ
gelžkelio buvo nuo pat galo atvažiave. Retai, gal, atsitinKa
matyti toki margamyna saleje. Buvo kunigai, buvo bajorai,
~urie prisiskaito prie lenkl,l ir lietuvill ; buvo daug ponill
lr panelil,l, buvo darbininkll su sudiržejusiomis nuo sunkaus
darbo rankomis, buvo mergaiczilJ, kurias žmones davatkomis
va~ina; 0 vislllinksmiausis buris susitaise isz jaunimo
mokytinil,l gimnazijos ir kitll mokykIll. I juos pažvelgus,
ramu paSIdaro, nes ten matai gyvuojanczia dvasia su


