
Žemaičių Vyskupo 
Gasparo I ingresas. 

Senų seniausioji Kauno šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia, spė- 
jama, kad dar Didžiojo Lie- 
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
palikimas, dabar patapusi Že- 
maičių Vyskupijos katedra, 
priima į savo sostą antrąjį Že- 
maičių vyskupą. Nemačius 
a. a. vyskupo Paliulionio in- 

greso, arba sosto apėmimo, 
sunku pasakyti, katrą dieną 
paviršutiniškai iškilmingiau 
išrodė: tada ar dabar štai Bir- 
želio 6 (19) dieną. Bet tai ir 
nesvarbu. Pažymėtina, kad iš- 
kilmės dvasia šiuo sykiu vi- 
siškai kitokia buvo, dvasia 
tokia, kokios seni katedros 
murai per pusę tūkstančio me- 

tų dar nėra jautę — grynai 
lietuviška dvasia. Lenkišku- 
mo žymės tebuvo vos-vos pa- 
stebimos. 

Kas tą naują dvasią inkvė- 
pė ? Daugiausia nauji laikai, 
kurie į laikus prieš 27 metus 
tiek tėra panašus, kiek daik- 
tas į savo metamąjį šešėlį. Dar 
anais, nors ir ne taip jau ne- 

tolimais laikais, visą kraštą 
atstovavo vieni, galima sakyti, 
nutautę bajorai ir nutautę 
praturtėję miestelėnai. Šian- 
die savo kraštą ima atstovauti 

patįs tiKrieji, dar neapgadin- 
tieji jo piliečiai lietuviai: ne 

nutautę sodžiuje, nebenutautę 
mieste, nebenutautę augštuo- 
siuose moksluose, nebenutau- 
tę, nors kur-kas didesnę in- 
tėkmę ingiję — dvasiškiai. 
Lietuvių t^uta, pakirdusi iš 
šimtamečio miego, štai prade 
da vaizdžiai lodyties, viešai 

pirmojon vieton išeiti tada, 
kada viso krašto akįs nukryp- 
sta į pirmosios eilės atsitiki- 
mus. Pasirodė per visus trejus 
rinkimus krašto atstovų j Du- 
rną, pasirodė ir dabar štai: 
“lietuviai” priėmė savo vy- 
skupą, “lietuviai” džiaugėsi, 
jo susilaukę, “lietuviai” atida- 
vė jam garbę, kaipo dvasiška- 
jam savo vadui, “lietuvių” 
draugijos ir redakcijos svei- 
kino jį padarius pirmąjį žing- 
snį, “lietuviai” linksminosi 
per dvi dieni, ankštais priete- 
lybės ryšiais susirišdami su 

savo šlovinamuoju perdėtiniu. 
Tą ypatingą dvasią, noro- 

mis ar nenoromis, šiai iškil- 
mei suteikė ir patsai naujas 
Vyskupas Gasparas I Felici- 
jonas Cirtautas. Bet to nega- 
na. Keikia čia pažymėti dar 
keletą dalykų, apibudinančių 
jo asmenį. Nors jau gerokai 
augęs, 70 metus einąs, J. M. 

Vyskupas Cirtautas visai nė- 
ra žmogus “anojo amžiaus”, 
visai nenutolęs nuo dabarties, 
tvirtu protu tebesuprantąs lai- 
ko reikalavimus ir nei nemė- 

ginąs “suturėti upės bėgimą”, 
anot Maironio. Juo indomes- 
ni8 jisai, kad visai “kitokiose 
aplinkybėse augęs ir mokinę- 
sis”, kaip patsai viešai sakėsi. 

Darbštus, trukšmingų susirin- 

kimų nereikalaująs ir napa- 
mėgęs, susiduriąs vien su tais 

žmonėmis, kurie tėra darbui 

reikalingi, J. M. Vyskupas 
Cirtautas neturi ypatingų 
draugų ir prietelių tarpe mų- 
sų bajorų ir kilmingųjų didi- 

kų. Nevažinėja pas juos į vai- 
šes ar pasilsėtų, kaip tai darė 
a. a. vysk. Paliulionas ir Be- 
resnevičius. Neturėdamas ypa- 
tingo palinkimo į tą luomą, 
rūpinasi visados būti visiems 

lygus, “visus be skirtumo tau- 

tų ir kalbų teisingai globoti, 
idant visus galima butų prie 
Kristaus patraukti”, kaip sa- 

kė pirmojoje savo programi- 
nėje prakalboje. Taigi ir ba- 

jorams ko užsimetus, visados 
ir visur reikalauja aiškių pri- 
rodymų, išmintingų motivų; 
jų neturint, visados galima ti- 

kėties, kad pralaimėsi bylą. 
Visa tai savavaliams, tuštiems 
ir viešpatauti geidžiantiems 
mųsų bajorams negalėjo pa- 
tikti, ir jų per ingresą ir pa- 
skui nebuvo; nebuvo nei ho- 

magium atiduoti, nei pasvei- 
kintų. Klausiami iš šalies, ko- 
dėl nedalyvavo iškilmėje, vie- 
ni atsakė: “pražiopsojome”.(!) 
kiti: “kiek mųsų čia tėra”! 
kiti, su panieka pamoję ran- 

ka: “ne mųsų žmogus”; kiti 
stačiai: “boikotuojame už mų- 
sų apleidimą litvomanais”. 
Pražiopsojo — didžiausį savo 

krašte atsitikimą — savo vy- 
skupo sosto apėmimą; ne mų- 
sų — mųsų vyskupas; boiko- 
tuojame savo vyskupą — visa 
tai ne linksmos ir ne šviesios 
mųsų bajorų katalikiškumo 
žymės. Bažnyčia, pasirodo, ne- 

kiek tegalinti remties šiuoju 
luomu. Na, bent gi šiuo sy- 
kiu gražiai apsieita ir be jų. 
Net ačiū galima pasakyti, kad 
nesudrumstė lietuvių džiaug- 
smo. 

10 vai. ryto 100 su viršum 

atvykusių kunigų su Kauno 

lietuvių draugijų deputacijo- 
mis išėjo sutiktų Vyskupo ir 

įvedė jį puikiai vainikais iš- 

puošton katedron. Dešinėje 
pusėje kuone per visą kate- 
dros ilgumą švietė aiškus mė- 

lynas parašas: “Kauno kata- 
likai sveikina Žemaičių Vy- 
skupą Gasparą, prašydami pa- 
laiminimo. Sveikas, Ganyto- 
jau! Laimink mus—mes Tavo 

avįs”. Kairėje trumpesnis 
balkšvai auksinėmis, nelabai 
vaizdžiomis raidėmis: “Witaj 
Pasterzu drogi, upadamy pod 
Twe nogi. Blogoslaw nas'\ 

Vyskupo sekretoriui Pope- 
žiaus Rūmų Sambelionui kun. 
Br. Žongollowicz’iui paskai- 
čius priešais vyskupo sostą 
popeziaus laiškus į patį nau- 

jąjį vyskupą, į kapitulą, į dva- 
siškius ir svietiškius, dvasiš- 
kiai ii sulig ritualo “nobiles” 
— kilmingieji svietiškiai, vie- 
šai atidavė soste sėdinčiam 

kaipo tikrajam savo perdėti- 
niui homagium. “Kilmingai- 
siais” šiuo sykiu pasirodė vie- 
na lietuvių inteligentija. 

Paskui prelatas Povilonis 
popežiaus raštus į dvasiškius 
ir svietiškius apskelbė lenkiš- 
kai ir lietuviškai iš tam tikros 

prieš kroteles pastatytos sa 

kyklos. O naujai paskirtas 
ganytojas tom pat kalbom 

pirmą sykį prašneko į jo ga- 
nymui pavestus žmones vir- 
šiau įrašytaisiais žodžiais. Se- 
novės budu, pirma prakalbėjo 
lenkiškai. Paskui: “Kadangi 
žinau, jog nevisi supranta len- 

kiškai, tą patį pasakysiu lie- 

tuviškai”, tarė, pradėdamas 
antrą prakalbą. Už tai lietu- 
viai kiek susiraukė... Nebu- 

vę bažnyčioje lenkai inteli- 

gentai neapvertįs tos jiems 
maloningai paliekamos privi- 
legijos. .. 

Pamaldoms pasibaigus, se- 

minarijos auklėtiniai vyskupo 
rūmuose pasveikino savo Va- 
dą; paskui sveikino vienuoli- 
kos Kauno lietuvių draugijų 
deputacijos, astuonių Kaune 
esamųjų ar busimųjų redakci- 
jų deputacija ir “Vilties” at- 
stovas. Draugijų vardu dai- 
liai prakaloėjo gerb. ir žino- 
mas advokatas Petras Leonas. 
Paskui kiekvienos draugijos 
atstovai skyrium perskaitė 
gražiai surašytus ir mųsų dai- 
lininkų lietuviškais motivais 
išpuoštus adresus, kuriuos su- 

dėję į vieną ąžuolinę teką, iš- 
piaustytą lietuviškais orna- 

mentais sulyg T. Daugirdo 
projekto, inteikė Jo Mylistai. 
Taippat inteikė puikiai pada- 
bintą Kauno redakcijų adre- 
są skaisčioje lietuvių tautiško- 
mis spalvomis apjuostoje te- 

koje. Reginys buvo gana švel- 
nus ir graudingas; J. M. Vy- 

skupas, nors baisiai nuvargęs 
per 4 valandas bažnyčioje, 
kantriai ir mielai visoko iš- 
klausė ir lietuviškai išreiškė 
savo padėką už “amžinai at- 

mintiną paminklą”. 
Visos deputacijos buvo pa- 

kviestos pietų 6 vai. 
Lenkai nei sutiktų, parva- 

žiuojant iš Peterbuigo, nei 

dabar, nei skyrium, nei drau- 

gijomis nebuvo. 

6 valandą seminarijos pui- 
kioji salė pilna priėjo J. M. 

naujojo Vyskupo pakviestų 
svečių. Senieji kunigai, daly- 
vavę a. a. Vyskupo Paliulio- 
nio ingrese, dabar apsidairy- 
dami aplinkui ir klausydamies 
prakalbų, turėjo iš daugelio 
dalykų pasistebėti. Andai bu- 

vę svečių daugiau, apie 200; 
dabar kiek mažiau, apie 150. 

Andai didžioji pusė svečių bu- 

vę svietiškiai, susirinkę ne tik 
iš miesto, bet ir iš tolimiausių 
vyskupijos kraštų: grafai, ku- 

nigaikščiai ir šiaipjau kilmin- 

gieji bajorai; dabar dauguma 
buvo dvasiškių, pasiskubėju- 
sių iš pat gilumos krašto at- 

vykti, nors tai buvo viena di- 

džiųjų metinių švenčių; ma- 

žuma buvo vienų lietuvių in- 

teligentų ir fabrikų darbinin- 

kų, savo draugijų atstovų. 
Regimai pildėsi gerb. advoka 
to Leono žodžiai, pasakyti dar 

Vyskupo rūmuose: “Dievas 
visus padarė lygiais, tik ilgai- 
niui pasidarė vieni iškilę, kiti 
šalin atstumti — jų tarpe ir 
lietuviai. Bet atėjo laikas ir 
šiuosius globoti ir teisėse su- 

lyginti”. Andai dvi trumpu- 
tės kalbelės tebuvusios, — vi- 
sos lenkiškos; dabar priešin- 
gai: visos lietuviškos ir tik 
dveitas-treitas trumpučių len- 

kiškų. Pietaujančių ūpas iš- 
karto pasidarė liuosas, paki- 
lus ir linksmas. Visi jautėsi 
lygiais, kaip vienos šeimynos 

nariai. Kalbos plaukė upe- 
liais, o visos atvirai prietelin- 
gos, tikrą prisirišimą prie sa- 

vo Ganytojo reiškiančios, veik 
visos — lietuviškai. Nei vie- 
nos Jo Mylista nepraleido ne- 

atsakęs taippat gražiai lietu- 
viškai. Net ir solenizanto 

draugai-senelįai atsakė lietu- 
viškai. Ką jautė du, tiktai du, 
lenku miestelėnu, nežinia. Už- 

silaikymas-gi 2—3 lenkuojan- 
čių kunigų, jų pyktis ir gailė- 
jimasis, kam atvažiavę į “to- 

kį” susirinkimą, darė nemaža 

juoko ir pasityčiojimų. 
Kalbėta daug, draugijų ir 

visų skyrių kunigijos vardu. 

Pažymėtina kalba advokato 

Leono, Ciemnolonskio — 

Skaitymo mėgėjų draugijos 
atstovo, kun. Prapuolianio, 
vienatinio seiniškio (gaila kad 

daugiau seiniškių nebuvo), 
kun. Dambrausko, “Draugi- 
jos” redaktoriaus ir daugelio 
kitų. 

Antrą dieną pietus iškėlė 
savo Perdėtiniui klebonai. 
Svečiai buvo tik prašomieji, 
bet taippat daug. Ūpas taip- 
pat geras, kalbų taippat daug. 
Klerikų choras, kun. Bylos 
vedamas, dainavo naują Nau- 

jalio sukomponuotą pasveiki- 
nimo giesmę, kurią prisiėjo 
daug sykių atkartoti per pie- 
tus ir po pietų, ir kitas dai- 
nas. 

Šią dieną pažymėtinos kal- 
bos apie vienybę bažnytinia- 
me ir visuomeniniame darbe, 
vienybę su Ganytoju, tarp dė 
kanato kunigų, kas kaltas, 
kad nebėra vienybės su dva- 

rininkais, vienybę su Lietuves 

pakraščiais ir taip toliau. Jo 

Mylista karštai pritarė tam 

kunigų geidimui, ragindamas 
mėginti visur tos vienybės, 
nes tai svarbiausioji dvasiškių 
pareiga. Iš lietuvių spaudos 
Jo Mylista daug laukiąs, ypač 

kad prisilaikytų krikščioniš- 
kosios etikos. Prielankiais lie- 

tuvių spaudai Vyskupo žo- 
džiais pasinaudojo redakto- 
rius kun. Dambrauskas. Pa- 

dėkojęs už meilingumą Jo 

Mylistai, pasakė dabar drą- 
siau busią tikru vardu vadinti 
viską. Tai palengvįs redakto- 
riams darbą, nes iki šiol pa- 
dėjimas buvo tikrai keblus: 
vis reikėjo žiūrėti, kad nebū- 

tų nei perdaug, nei per aiškiai 
pasakyta. 

Gražiai pakalbėjo kun. Ja- 
zdauskis dvasiškosios jaunuo- 
menės vardu, kapelionas Ja- 
sienskis — mokslus einančios 
jaunuomenės ir jų kapelionų 
vardu, dekanas Maciejevskis 
Žemaičių vardu, ypač tų, iš 
kurių krašto yra kilęs Jo My- 
lista. Kun. Przyjalgauskis sa- 

kė žemaitiškai-tarmiškai. Kur- 
šo dekanas Pr. Lukša latviš- 
kai sveikino Ganytoją latvių 
vardu. Visiems minimiems su- 

sirinkimas šaukė širdingą va- 

lio! Tik vienų lenkų vardu 
nebuvo kam prakalbėti. 

Abeji pietus buvo be spiri 
tų ir be brangiųjų vynų. Vai 

gymų nedaug, nors rinktinių. 
Didžioji dalis klebonų sumes- 

tų pinigų paskirta klerikams 
ir labdarių tikslams. Be to 

nuspręsta įsteigti jaunuome- 
nei stipendiją J. M. Vyskupo 
Cirtauto vardu. 

Viskas atlikta gražiai, pa- 
doriai, inteligentiškai. Visi 
skirstėsi labai patenkinti iš- 

kilmybėmi8, laukdami kuoge- 
riausių vaisių iš naujojo Vy- 
skupo valdymo dijece/ijos. 
Visi tikisi neužsivilsią, todėl 
iš širdies trokšta, kad šį vy- 
skupavimą Dievas kuolabiau- 
šia prailgintų. Iš “Vilties”. 

Pasikėsinimas ant buvu- 
sio ministerio- 

Pereitame “Kataliko-’ nu- 

meryj paminėjome apie pasi 

Vaizdeliai iš cukiernių darbininkų straiko Brooklyne, N. Y., kur 
nesenai butą didelių sumišimų ir užmušta ir sužeista daug darbininkų. 

kesinimą ant buvusio Ispani- 
jos ministerių pirmininko 
Maura gyvasties. Dabar gau- 
nama iš ten apie tai platesnės 
žinios. 

Buvęs ministerių mirminin- 
kas Antonio Maura pašautas 
m. Barcelona ant gelžkelio 
stoties. Piktadaris tuojau su- 

imta. Senor Maura išlipo iš 

vagono traukinio, atbėgusio 
iš Madrido, kad tuo tarpu 
prie jo prisiartino koks tai 

žmogus ir į jį trissyk iš revol- 
verio iššovė. Dvi kulipkos peį 
rėjo šalę, o trečioji pataikė 
Maurai į koją. 

Maura visos Ispanijos gy- 
ventojų, o labiausiai pažange- 
sniųjų, neapkenčiamas, nes jis 
būdamas ministerių pirminin- 
ku tramdė visokį krašte pa 
žangumą ir net pasitraukęs 
iš premierų, kuomet karalius 

Alfonsas jį pabaręs už Ferre- 
ro sušaudymą. Revoliucijo- 
nieriai jo labiausiai neapken- 
čia ir tasai jau nebepirmasant 
jo gyvasties pasikėsinimas. 
1904 metais jis norėta durtu- 
vu perverti, tečiau tik lengvai 
sužeista, o anarchistas už tai 
areštuota. 

Blogam žmogui bloga gy- 
venti. 

RANKOS JAM SUŠALO. 
Vienam ponui vagis inkim- 

šo į kišenių rankas, norėda- 
mas ką nors tenai sau pasi- 
pelnyti. Ponas tečiau sveti- 
mas rankas pajuto ir vagilių 
nutvėrė, bet šis nenorėjo pri- 
sipažinti kaltu esąs; per tar- 

dymą paklaustas atsakė: 
— Man, ponuliai, rankos 

nušalo, norėjau pasišildyti ir 

daugiau nieko. 
^ _ 

Pirmutinis Chicagoje Imtynės arba Ristynes 
Mos vak. 10 d. Rutjpluozlo 1910 
Freiheit Turner Salėj, 3417 S. Halsted SI. 

Prasidės 8 valandą vakare. 

Tikietai po 25c, 50c, 75c ir $1.00 

ANTHONY BALADINSKI TOM ROLEWICZ 

Antanas Baladinskas, Susitiks su Tom Rolewicz 
Drūčiausias Lietuvis visoj Chicagoj, teipgi Profesorius Dručiausiu Lenku visoj Valstijoj Illinois. 

Jaunu Vyru Lietuvių Draugiško Kliubo 
Bus ir daugiaus susitikimu lietuviu su svetimtaucziais priesz tuos du drutorius. 

ANTANAS BALADINSKAS, Drūčiausias lietuvis Chicagos 
mieste savo vogoj. 5 pėdų 8 col. augščio, sveria 175 sv., sprandas 
17 col., 40 col. per krutinę storas, 25 m. senas. Jis turi labai drū- 

tą sprandą ant kurio išlaiko keturis vyrus. Jis nesibijo ne jokio 
vyro savo vogos, kas tik atsiranda, jis eina galynen už pinigus. 

TOM ROLEWICZ, drūčiausias lenkas visoj Valstijoj Illinois 
savo vogos. Jis pakelia 400 sv. tiesiog j viršų. 5 pėdų 6 col. augš- 
čio, sveria 145 sv., 16^ col. storio kaklas, 37 col. per krutinę 
storas, 27 m. senas. Jis nesibijo ne jokio v}^ro savo vogos, kas 
tik išsiranda gali su juom susitikti ir persitikrinti. 


