
Seinų Vyskupo Anta- 
no II ingresas. 

Seilių arba Augustavo vy- 
skupas Antanas I Baranau- 
skas mirė 1902 m. Vyskupi- 
jai valdyti kapitulą išrinko 
prelatą Antanavičių, tuomet 
Dv. Kolegijos narį. Peterbur- 
ge J. 8. pr. Ant. buvo lietu- 
vių tarpe labai populeriškas, 
todėl skyrėsi su juo ašarotom 
akim. Seinų vyskupijai reikė- 
jo lietuviams palankaus val- 
dytojo ir jų užtarytojo. Lie- 
tuviai buvo jau sujudę, susi- 
prasti pradėję, savo teisių ieš- 
koti ėmę. Atvykęs 3einue, 
pr. A. daugelyje vietų išlygi- 
no santykius tarp lietuvių ir 
lenkų; atpainiojo ir tai, ką 
a. a. vyskupas Baranauskas 
•avė nieko nežiūrinčiu statu- 
■u bnve gerokai sudraikęs. 
A. a. vys. B ko despotišku- 
Mas, nesiskaitymas su valdo- 
mosies vyskupijos nuomonė- 
Mis, (Vedimas lenkiškų evan- 

gelijų ir suplikacijų ten, kur 
nei didžiausi lenkintojai jų 
nereikalave ir neįvedė, neap 
kentissa* lietuvių idėjos, pra- 
sidėjęs nue 1882 metų,— visa 
tai nebūtų padėję taip pakilti 
seiniškių lietuvių idėjai ir jų 
laikraštijai, kaip tai atsitiko 
pr. Antanavičiui valdant. Gra- 
žiai pasižymėjęs tuo laiku, 
gražiai bus ir lietuvių istori- 
joje užrašytas. Tai privalome 
atminti, dabar su juo atsisvei- 
kindami, atvykus tikrajam vy- 
skupui J. E. Antanui II Ka- 
rosui. 

Vis dėlto skaitome savo pa- 
reiga pažymėti, jog garbingos 
«avo rolės pr. A. iki galo ne- 

išlaikė; santykiai su žemesnią- 
ja kunigija buvo gerokai pra- 
dėję irti, o su lietuvių spauda 
ir visai suirę; darbštieji sei- 
niškiai lietuviai kunigai pate- 
ko į nemalonę, pradėta jie po 
truputį išstumti. Iš antros pu- 
sės imta gabenti ir remti gal 
ir labai geri kunigai, bet per- 
uolus lenkai, kurie Lenkijoje 
butų labai daug verti buvę, 
bet Lietuvoje tesugeba ardy- 
mėlius daryti. Daug faktų 
pradėjo liudyti, jog pr. A. 
griežtai persimetė lenkų pu- 
sėn. Kam ir kodėl, nedrįsta- 
me čia spėti... Vyskupo atva- 

žiuojant pradėta nekantriai 
laukti. 

Štai pačių lenkų (pavardes 
apleidžiame, bet turime pasi- 
žymėję) paliudijimas. Atvykę 
į ingresą ir prisiklausę vieti- 
nių lenkų-kunigų pasakų, ši- 
taip mums išreiškė savo įspū- 
džius. 

Kas čia darosi! kas čia da- 
rosi! Pasigailėk, Viešpate, 
jaunosios kunigų kartos! Ar 
gi tai kunigai? Tai šėtonai 
kunigų rūbuose! Draskyti, ką 
amžiai sujungė! Tiesa, ant tų 
šiukšlių spiauja senoji kuni- 
gija, let kas iš to, kad vis 
dėlto prišiukšlino Seinus. Ė- 
jome čia mokslus. Neikados 
nebuvome girdėję, kad Sei- 
nuose butų lietuvių. Dabar 
štai — į komitetą vyskupui 
sutikti jie užsigeidė kišties. O 
vietiniai lenkai kunigai sako, 
Seinuose tesą št-ši “chlopy i to 

przyblędy”. Kasžin ar užteks 
energijos vyskupui Karosui 
visa tai iš čia išluoti... Du tė- 
ra išmintingu lietuviu: pr. 
Antanavičius ir pr. Blaževi- 
čius, ir tuodu drauge su len- 
kais kunigais kuoneveikiamu 
po laikraščius. Pr. Ant. pa- 
klaustas, kodėl vištai kentė, 
atsakė: “Bučiau senai iššlavęs, 
tik negalėjau: lietuviai kuni- 

gai butų mane suėdę” ir tt. 
To lenkų kunigų apsisaky- 

mo butumc nei nedėję: kam 
to juodo taško reikia ant gar- 
bingo pr. A. valdymo istori- 
jos. Bet jis mums reikalin- 
gas toliau seiniškių santykių 

vaizdeliui piešti ir parodyti, 
kas gi čia kaltas: ar “šiuk- 
šlės”-lietuviai, ar “šluojėjai” 
-lenkai. 

Visųėtinąjį lenkų ir lietu- 
vių susirinkimą susitarti apie 
vyskupo priėmimą aprašė 
“Šaltinis” No. 24. Jis parodė 
ir intariamą tame susirinkime 
rolę kun. profesoriaus Vondo 
lovskio, be kurio žinios niekas 
tuo laiku Seinuose nesidarė. 
Lietuviai buvo pašalinti nuo 

vyskupo priėmimo. Anot len- 
kų, vyskupą turi priimti Sei 
nų miestas. Lietuvių namų sa- 

vininkų tesą 6, tai jie, kaip- 
“lietuviai”, negalį turėti j j^io 

balso, nei galį lietuviškai pra- 
bilti savo vyskupą. Kitų 
Seinų lietuvių, nę namų savi- 

ninkų, nenorėta žiūrėti. Taip 
susidarė skyrium lenkų komi- 
tetas ir skyrium lietuvių. A- 
budu padavė prašymus į gu 
bernatorių ir abudu gavo lei- 
dimą. Bet dabar apskrities 
viršininkas atsirado keblame 
padėjime — katriem leisti 
bromą taisyti. Jis ėmė versti, 
kad lenkai ir lietuviai bendrai 

pastatytų vieną bromą. 10 

žmonių lietuvių komiteto iš- 
siuntė tada kun. Staugaitį ir p. 
Petruškevičių tarties su len- 

kų komitetu. ŠisaiJ teisinosi 
neesąs /isuotinojo susirinkimo 
ingaliotas, nes protokole aiš- 
kiai pasakyta: lenkai rūpinasi 
vyskupą sutikti. Tečiau d-ras 
Urban, pasišnekėjęs su kitaie 
komitetininkais, nors peržen- 
gęs ingaliojimą, nusileido, sta- 

tydamas išlygas 1) kad ant 
bromo nebūtų lietuviško pa 
rašo, užtai ir komitetas nepa- 
dėsiąs lenkiško (!), ir 2) kad 
visą darbą atliktų vieni len- 
kai, nesikišant lietuviams, tik 

padedant jiems pinigais. Lie- 

tuvių pasiuntiniai sutiko ir 

pasiūlijo pusę išlaidų. Pasi- 
rodžius, kad lenkai jau turį 
surinkę didžiąją pusę ir nepri- 
tenką tik 20 rb., lietuviai bent 
tuos įmokėjo. Rodės, nesuti- 
kimai tuo ir užsibaigs. Bet po 
kelių dienų lenkų komitetas 
sugrąžino pinigus, pasiteisin- 
damas, kad visuotinasis lenkų 
susirinkimas užsipuolęs ant jo, 
kam peržengęs pirmojo susi- 
rinkimo nutarimą ir “za 20 rb. 

sprzedali Polskę” (!). Kvietė 
tad tarties su pačiu susirinki- 
mu. Lietuviai, žinodami len- 

kų minios įnirtimą, nebepano- 
rėjo eiti į jų būrį ir antrą syk 
klausyti pažeminimų. Taip 
tad ir paliko lenkų valioje 
bromos taisymą, o patįs sky- 
rium ėmė ruošties. 

Bažnyčios puoštų tečiau at- 

vyko daugybė lietuvaičių so- 

diečių su begale pintų vaini- 

kų. Bet vos tik pasirodė ba 

žnyčioje, lenkės sušuko: “Won 
z košciola, wy poganie, ma- 

rjawici! Jedna wiara — jeden 
język! Tu poganstwa (ne: po- 
garistvva) niebylo i niebędzie” 
ir tt. Kad katedros klebonas 
kon. Augustaitis nebūtų visų 
išvijęs iš bažnyčios, tikrai bu- 

tų bobos susimušusios. 

Vakarą prieš atvažiuojant 
vyskupui lietuvių minios bu- 
vo tokios, kaip kad nabaštiko 

laidoti, o ne laukiamojo vy- 
skupo susitikti butų pasiruo- 
šę. Iš visų lenkų akių tryško 
neapykantos ir keršto spindu- 
liai. Vos tik peržengs lenkas 
slenkstį, tuoj prasideda keik 
smai ir plūdimai ant lietuvių, 
kaipo kaltininkų. Kuo jie bu- 
vo kalti, niekas nemokėjo pa- 

sakyti: taip jiems inkalta bu- 
vo vietinių lenkų vadų ir ga- 
las. 

16—29 dieną J. Mylista 
Vyskupas atvyko iš Krasno- 

polės, kur buvo nakvojęs. Mi- 

nių-minios suplūdo į Seinus 
iš visos tolimos apylinkės ir 
kuone vienų lietuvių; kur tik 

pasiklausysi — visur lietuvių 
kalbą girdi. Dvasiškių šuva* 

“VESTUVES”. Iš p. Šileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos mėn. m. Chicago, III. 

žiavo apie 130; iš jų veik vi 
sas šimtas lietuvių, su kau. 

Prapuoleniu ii pr. Styra vičiu- 
mi iš Kauno, o Akademijos 
prof. Grigaičiu iš Peterburgo. 
Jo puiki raudona toga labiau 
stebino minią, neg pats vy- 
skupas. Prie bromos Vysku- 
pą sutiko Seinų lenkų depu- 
tacija savo prakalba. Seinų 
lietuvių deputacija su rinklia- 

vų inspektoriumi p. Urbu 
taippat sutiko prakalba, nors 

lenkai ir buvo andai prieši- 
nęsis. 

Kitą kart, vyskupą sutin- 
kant ir į katedrą vedant, gie- 
dodavę lenkiškai. Bet šiuo sy- 
kiu, kad ir lietuviai nepreten- 
duotų, giedota lotiniškai. 

Taip bent lenkai aimanojo. 
Vainikais papuoštoje Kate 

droje Suvalkų kanauninkas 
Daukša iš sakyklos paskaitė 
Popežiaus raštus lotiniškai, 
lenkiškai ir lietuviškai. Jo 

Malonybė Vyskupas Antanas 
II prakalbėjo į žmones lenkiš- 
kai ir tą patį puikiai taisy- 
kliškai atkartojo lietuviškai. 
Atidavus jam pagarbą, kaipo 
jau tikrajam vyskupui, prela- 
tas Antanavičius, atsistatyda- 
mas nuo vyskupijos valdymo, 
savo ir kapitulos vardu prabi 
lo ne oficijaline bažnytine lo- 

tinų, bet lenkų kalba. Atrodė 
gana keistai: pr. Antanavi- 
čius gražiai moka lotiniškai. 
Jo Malonybė vyskupas patai- 
sė jį— atsakydamas lotiniš- 
kai. J. M. išrodo gana silpnas 
— prieš mišias, ingreso cere- 

monijas atlikęs, turėjo eiti 

pasilsėtų. 
Po mišių J. M. prelato Bla- 

ževičiaus buste priėmė depu- 
tacijas. Visų-pirma pasveiki- 
no lenkų deputacijos: 
Seinų miesto ir drau- 
gijos “Związek Katolicki”. 
Daugiau jų draugijų gal ir 
nėra, o iš gilumos vyskupijos 
niekas neatvyko. Lenkų dele 
gacijos atvyko tuščiom ran- 

kom. 

Puikiai išrodė ilga eilė lie 

tuvių deputacijų iš Seinų, Ma- 

rijampolės ir k. Visos nešėsi 
puikiai papieštus adresus. 

Prakalbėjus draugijų vardu 
Lekėčių mokytojui p. Joku- 
bauskui, o lietuvių mokyklų 
vardu mokytojui Žirniui, vi 
sos ūkio, švietimo ir darbinin- 
kų draugijos paskaitė savo a- 

dresus ir inteikė. Visoms J. 
M. meilingai dėkojo, visas lai- 
mino ir pasisekimo velijo. Ne- 

truko nei Marijampolės Ūki 
niūkų Draugijos, kuri šiaip 
jau gana smarkiai pešasi su 

“katalikiškąja Žagre”. Malo- 

nų įspūdį darė nors tame da- 

lyke katalikų su pirmeiviais 
vienybė. 

Ypač gražiai išrodė Seinų 
miesto lietuvių paminklas — 

gražiai papieštas “Geras Pie 
muo” viršuje, o Seinų katedra 

apačioje adreso. Betc inteikė 
jie puikiai auksu išsiūtą pa- 
galvėlę su labai dailiais auk- 
su išsiūtais lietuviškais pasvei- 
kinimais. Darbas tikrą garbę 
darąs išpildytojai — p. C. Pe- 
tronienės mokyklai Kaune. 

Paskui sveikino Seinų lie- 

tuvių laikraščių: “Šaltinio”, 
“Vadovo” ir “Spindulio” var- 

du redaktorius kun. Staugai- 
tis ir Vilniaus “Vilties” var- 

du kun. J. Tumas, taippat iš- 

girdę prielankumo žodžius. 

Skyrium salėje savo Gany- 
toją pasveikino seminarijos 
klerikai puikia lotinų kalba 
ir giesme “Gratulamur” Nau- 
jalio kompozicijos. J. M. taip- 
pat lotiniškai atsakė, kaipkle- 
rikams taip ir chorui. 

Pietus iškėlė kapitula, pa- 
kviezdama vienus kunigus. 
Atmosfe.a buvo sunki; visi 

jautė, jog čia susirinkta nors 

vienodo pašaukimo, bet nevie- 
nodos širdies žmonių: lenkų 
ir lietuvių. Skurdu buvo sė- 

dėti, atminant, kokia maloni, 
liuosa ir džiaugsminga dvasia 
viešpatavo per J. M. Kauno 

Vyskupo Gasparo ingresą ir 

puotą... 
Kapitulos vardu Vyskupą 

pasveikino pr. Antanavičius 
vėl lenkų kalba. Ir vėl gavo 
atsakymą lotinų kalba. Susi 
rinkimas tai pasergėjo ir ne- 

mažai stebėjosi iš pr. Antana- 
vičiaus užsispyrimo vien len- 
kiškai prakalbas laikyti. J.M. 
vėl lotiniškai sveikino ypačiai 
pr. Antanavičių, kaipo ligi 
šiol nešusį valdymo naštą. 
Taippat lotiniškai sveikino 
dekanus ir klerą. 

Kada-gi tikras mozūras de 
kanas Lendo prabilo lenkiš- 
kai ir vyskupas jam atsakė 

lenkiškai. 
Žemaičių kapitulos ir vy- 

skupijos vardu sveikino bu- 

vusį profesorių ir kanclerį at- 

vykęs prelatas Styravičius, 
stebėtina, ne žemaitiškai, bet 
lenkiškai. Šiaip jau gražiai ir 
taktingai kalbėjo. Indomu 
buvo gerb. kalbėtojo spėjimas, 

jog, turbut, “visi be išimties 
džiaugiasi, gavę ze krwi i 
košei litwina”. Lietuviai — 

taip, bet lenkai gal butų be- 

veliję mozūrą gauti, kurs drą- 
siau šluotų “Seinų šiukšles” 
— lietuvius laikraštininkus. 
Susirinkimas dideliu pagavi- 
mu pagiedojo ilgiausių metų 
Žemaičių Vyskupijai. 

Pr. Antanavičius vėl len- 
kiškai sveikino apskrities vir- 

šininką, kurs pabaigoje toastą 
pakėlė už vyskupą rusiškai. 

Labai įsišoko senutis lietu- 
vis Kudirka, dekanas Mozuri- 

joje, lenkiškai pynęs, jog lai- 

kraščių pranešimai apie “roz- 
lamą” esą melas — esanti pil- 
na santaika ir tt. Kaip lenkai 

taip ir lietuviai gana š.ykščiai 
juokėsi iš to senelio kliedėji- 
mų. 

Prasidėjo lietuvių kalbos. 
Kun. M. Gustaitis nupiešė se 

novė8 ir dabarties gadynę. 
Džiaugėsi, kad pirmą kartą 
galima drąsiai viešai lietuviš- 
kai prabilti. Daugelis gal 
mielu noru grįžtų, sako, į se- 

novę, bet ką veiksi, kad laikas 
visas formas keičia; nabašti- 
kai pasikėlę dabarties nebe- 

pažintų. Štai iš 9 Seinų vy- 
skupų sveikiname antrą lietu- 

vį, štai jau Seinuose kelių lai- 

kraščių redakcijos. Kalbėtojo 
džiaugsmas buvo pamatuotas, 
nes ir per pirmojo “lietuvio” 
Baranausko ingresą, vos tik 
kanauninkas Staniulis pradė- 
jo lietuviškai garbinti vysku 
pą už jo darbus litvanologijo- 
je, tuoj jį vyskupas pertrau 
kė, nenorėdamas klausyti lie 
tuviškai. O lenkiškų plepalų 
klausėsi kantriai, nors dažnai 
buvo tušti ir upe liejosi. Taip, 
kitokių laikų virsta ir senųjų 
nebesugrąžįsi. 

Jo Malonybė atsakė lietu- 

viškai, tuo pačiu sykiu gera 
velydamas ir lietuvių spaudai. 

Toliau dar kalbėjo kun. 
Laukaitis “Šaltinio” vardu ir 
kun. Staugaitis — katalikiš- 
kosios spaudos vardu sveikino 

pirmąjį katal. laikraščio “Ne- 
dėldienio Skaitymo” Redak- 
torių. Kalba buvo graži. 

Gal butų ir daugiau buvę 
ko indomaus, bet J. M. pasi- 
darė silpna ir jisai galo nebe 

laukdamas, išėjo. Veikiai ir 

pietus pasibaigė. 
Daug suvalkiečiai lietuviai 

laukia iš dabartinio savo Ga- 

nytojo. Reikia tikėti, kad ne- 

užsivils. J. M. Vyskupas An- 

tanas II Karosas moka įsigi- 
liuti į dalykų padėjimą. Tii 

tegu žino tikrą visų dalykų 
padėjimą. 

Vyskupas Antanas II yra 
gimęs Kauno gub. Ukmergės 
apskrityje Anykščių parapi- 
joje Vėjeliskio vienasėdyje, 
1858 m. Dabar tad turi vos 

tik 52 metus. Duok Dieve dar 

ilgai gyventi. Mokslus ėjo 
Šiaulių gimnazijoje, Žemaičių 
Seminarijoje Kaune ir Peter- 
burgo Akademijoje. Gavęs 
Teol. Magistro laipsnį, sugrį- 
žo Kaunan profesoriautų ir 

sekretoriautų. Tūlą laiką bu- 
vo Seminarijos rektoriumi; 
1906 m. liko pakeltas į titule- 
rinius Dorylėjos vyskupus ir į 
Žitomieriaus pavyskupius. 

Indomus subėgimas aplin- 
kybių: Seinų vyskupijos sostą 
vienas paskui kitą užima an- 

tras Antanas, antras anykštie- 
tis, antras lietuvių kalbos pro- 
fesorius Žemaičių Seminarijo- 
je. Tikra garbė anykštėnams. 

Valio! Gerbiamasis Vysku- 
pas — plurimos annos! 

Iš “Vilties”. 

Liaudės Mokyklos Įstatai. 
(Tąsa nuo 4-to puslapio). 

§ 8. Sąnarys nesilankęs per 
šešis mėnesius į Dr-jos susi- 
rinkimus ir aktiviškai neprisi- 
dedąs Liaudies Mokyklos kul- 
tūriškame darbe, skaitoma sa 

vo noru iš Dr jos išstojusiu. 
§ 9. Paprastieji L. M-klos 

posėdžiai laikoma sykį į mė- 

nesį; prisiėjus reikalui sušau- 
kiama nepaprastasai susirin- 
kimas. 

§ 10. Posėdis skaitoma tei- 
sotas, atvykus į narių. 

TURTAS. 
§ 11. Liaudies Mokyklos 

turtas susideda: a) iš mėnesi- 

nių sąnarių įnašų; b) pelno iš 

įvairių Dr jos parengiamų su- 

sirinkimų, vakarų, spektak- 
lių, etc.; c) dovanų. 

§ 12. Turtas apverčiama: 
samdui butų susirinkimams ir 
vakarams; knygynų steigimui; 
parsisiųzdinimui įvairių lietu- 
viškų ir svetimomis, sulyg rei- 
kalo, kalbomis perijodiškų ra- 

štų skaityklon ir abelnai pri- 
dengimui visokių išlaidų, ku- 
rios tik L. M-klos kultūrinia- 
me darbe pasidaro. 

ORGANIZACIJA. 
§ 13. Pildomuoju Draugi 

jos organu yra jos Valdyba, 
renkama vieniems metams ir 

susidedanti iš a) Pirmininke, 
b) Kaštiuinko-Išdininko, e) 
Knygininko ir d) dviejų Lite- 
ratiškojo Komiteto sąnarių. 

§14. Viršiausioji L. M-klos 

įstaiga yra jos narių Visuoti- 
našai Susirinkimas. 

§ 15. Visuotinąjį Susirin- 
kimą sušaukia Valdyba sykį 
į metus, pasibaigus paskaitų 
sezonui, ne vėliau Gegužės 15 
dienos. 

§ 16. Pakvietimą Visuoti- 
nan Susirinki man Valdyba iš- 

siuntinėja visiems nariams ne-j 
vėliaus dviejų savaičių prieš 
jo atidarymą. 

§ 17. Visuotinasai Susirin- 
kimas: 

a) išklauso Draugijos Pir- 
mininko pranešimo apie L. 
M klos veiklumą prabėgusiais 
metais; 

b) nuskina revizijos Komi- 
sij i peržiūrėjimui Draugijos 
turto; 

c) perkrato Valdybos ir 

Komisijų veikimus; 
d) peržiūri ir patvirtina 

Dr-jos inplaukų ir išlaidų a- 

pyskaitą už prabėgusiuosius 
metus; 

e) perreuka Dr-jos Valdy- 
bą sekamiems metams; 

f) nubraižo Liaudies Mo- 
kyklos darbų projektą seka- 
miems metams. 

§ 18. Visuotinojo Susirin- 
kimo nutarimai atliekama 

slaptu balsavimu. 

§ 19. Visuotinojo Susirin- 
kimo posėdžiai teisoti daly- 
vaujant juose vienam trečda- 
liui visų Dr jos naiių išski- 
riant tarimuose apie Draugi- 
jos likvidaciją (§ 21). 

§ 20. Šie įstatai gali būti, 
sulyg reikalo, Visuotinųjų 
Susirinkimų taisomi ir papil- 
domi, neliečiant vienok pačių 
L. M klos pagrindų, apskelb- 
tų jos Tiksluose (§ 2, 1, II). 

§ 21. Draugiją gali uždeng- 
ti tik Visuotinasai Susirinki- 
mas dalyvaujant jame ne ma- 

žiau dviejų trečdalių visų 
Dr-jos narių ir tinkant ant to 

nemažiaus dviem trečdaliam 
visų Visųot. S me dalyvaujan- 
čiųjų- 

§ 22. Įvykus Liaudies Mo- 
kyklos reikalų likvidavimui, 
visas jos turtas turi būt pave- 
stas Lietuvių Mokslo Draugi- 
jai Vilniuje. 

Miškų gaisrai vakarinėj 
valstybės Montana dalyj su 

visu smarkumu siaučia ir api- 
ma vis didesnius miškų plotus. 


