
^tinios is Lietuvos. 

NETVARKA SEIN1J 
BA2NYCI0JE. 

Seimj parapijos lietuviai, 
kuriij yra perpus su len- 

kais, pradeda ispalengvo 
gauti sau teises baznycioje. 
Dvasiskajai vyriausybei jsa- 
kius, laikomos buvo gegu- 
zes pamaldos. Graziai is- 

sipuose lietuviai Paueles 
Svenciausios koplycia, bet 
atsirado pavydznj zmonhi, 
kurie nupiauste daug sus- 

tatytrijij prie altoriaus ge- 
liij. 

Lietuviai nenusimine. Uz- 

stojus birzelio menesiui, 
jie vel kiek galedami pa- 
puose Sirdies Jezaus koply- 
ci§, kur laikomos pamal- 
dos. Nesitiketai pirmg, die- 

n§ pakele lenkai truksma. 
Beeinant kunigui prie alto- 
riaus lietuviams pamaldij 

it$ valand;j rvto, 
dejo giedoti, kad 

gies- 
HHBLbi1 v. H -« 

^WHKartojotaspat. Tik 
dabar ne vien per Misias, 
bet net po Misip neleido 
lietuviams giedoti. Lietu- 

yiai uzsilaike visq laikq ra- 

miai ir klause katedros pri- 
ziuretojo J. M. kan. Ba- 
naicio jsakymp. 

Seiniskiai lenkai, kaip ir 

visur, stoja priesais savo 

'dvasiskqjq vyriausybq. Tas 

fstabiausia ,kad kai-kurie 
baznycios tvarkos ardytojai 
priklauso “Katalikiskajai 
Sajungai”, vietines lenkij 
katalikp organizacijos. 

Yel tai pastebetina, jog 
didziausios truksmadares 
tarnauja pas lenkus inteli- 

gentus, kurie noredami, be 

abejo, galetp savo tarnus 

apmalsinti. 
Kada zmogus klausaisi 

apie augstqjq lenkp kultu- 

rq ir ziuri \ jp zemus, tie- 

siog nieksiskus darbus, ne- 

noroms atsimeni salnos pa- 
kirstq zydinciq gelq. Yarg- 
se nyksta pinn laiko. Ly- 
ginai lenkp kultura depra- 
vuota nieksiska endekp po- 
litika jau suvyto, nupuole 
ir siandien jstengia pagim- 
dyti vien nieksus, norin- 
cius kovoti uz savo “kultu- 

rq” jai lygiais jrankiais. 
Lietuviai ramys. Mes 

zinome, jogei kovojame uz 

amziais pamintas musy pri- 
gimtas teises. Teisybe ais- 
kiai musy puseje. Sian- 
dien dar neteisingai sutvar- 

kytos pamaldos Seiny Ka- 

tedroje. Bet mes tikime, 
jog nepoilgo isgirsime is 
savo -Ganytojaus lupy tei- 
sybes istarm?, kaip jy is- 

girdo vilniskiai lietuviai, 
kurie dar labiau buvo 
skaudziami. Mes nesiliau- 
sime rupingsi savo prigiin- 
tosios kalbos reikalais baz- 

nyciose, bet lenky jrankiy 
nevartosime. Nors jie da- 
ro provokacijas ir tycia er- 

zina, nieko neisdarys. Sie 
niekiski “prakilniuju” len- 

ky darbai bus tiktai dar 
viena pavytusi gele, jsegta i 
baigiamy pinti “augstosios 
lenky kulturos” vainiky 
Lietuvoje. Seiniskis. 

MARCINKONJS. 
Marcinkoujs — gelezinke- 

lio stotis ir miestelis Vil- 
niaus gub., Trakri apskr. 
Kaip stotj, taip ir miestelj 
galima pavadinti kuo ne 

/‘paskutinios njsies”: ke- 

^ivis vaziuodamas gelezin- 
Rliu, vargiai kada tepate- 
■ys, jei bent per langa, 

dirsteles \ menkutg stube- 

1? su iskaba “St. Marcin- 

kanci”, ir tuoj ir vard$ pa- 
mirs, nes traukiniai tik bis- 

kutj cionai teapsistoja. Kur 

nepazvelgsi, tas pats nuo- 

bodus reginys: menkutes 
kuteles, o aplink smelis ir 
— net galo-krasto nema- 

tyt... Tas pats reginys ir 

Marcinkonyse — miestely- 
je: tarytum kur jau, bet 
cia, tai turi buti zmones — 

visai be duoneles, nes sme- 

lis, yt ziemos sniegas — 

kalnus supusto. O vienok 

apsiriktij keleivis: ne tik 
zmoneles nebadauja, bet 

dauguma pasituri dar ge- 
riaus, negu kitose Lietuvos 

salyse. Mareinkonjs mat 
turi daug miskii, kuriuose 

ypatingai daug dygsta gry- 
by. Juos pardavinedami, 
kai-kurie gyventojai labai 

gerai verciasi. 
Nelaime tik, kad stmga 

tiems pirkliams apg^^m 
mo, o dpHfeinjjq galetij var- 

zyties, kad ir su specijalis- 
tais pirkliais zydais. 

Tai “dzukq kampelio” su 

“dravemis” ir kitokiomis( 
ypatybemis... labiausiai gi 
“tamsybemis”. Istiesq 
tamsybe neispasakyta, ypac 
semjjij zmonnj tarpe. Ti- 
ke jime tai jie labai tvirti: 
mat, patjs iskovojo sau ku- 

nigq ir pasistate baznyeiq. 
Vienq svarbq apsireiski- 

mq patemijau, butent: ga- 
lingq jtekmg kunigo-veike- 
jo kas link apsvietimo. Tik- 
rai stebetinas daiktas; sitq 
beveik amzinij tamsuoliq 
jaunoji karta per kokius 
tris metus virsta visai ne- 

panasi \ savo protevius. 
Mateisi pries kelius metus, 
ir dabar tarytum stebuklai; 
o vienok, areiau pazin§s ap- 
linkybes, kuriose isdygo tas 
“buketas graziausiy dzuky 
geleliy” — pripazjsi, kad 
tai ne stebuklas, tiktai nuo- 

seklus ir ismintingas dar- 
bas ir jtekme vietinio kuni- 

go (kurs, nota bene, uz 

“veikluma” is kitos, geres- 
nes parapijos, cia buvo pa- 
tekgs). Nemanau as cia mi- 
netam kunigui P. “liaury 
vainika” pinti, bet noreciau 
tiktai atkreipti atidy kity 
jaimy musy kunigy-veike- 
jy, — kad galima ir taip 
greitu laiku tamsiausiy pa- 
rapijy gerokai apsviesti. 
Su vargonininko pagalba 
pramoke jis giedoti, kaip 
baznytines taip ir svietis- 
kysias giesmes, — o sventa- 
dieniais surengdavo dorus 
pasilinksminimus — zaislus 
su dainavimais. % tokias pa- 
silinksminimus, man rodos, 
labiausia reikia ziureti, kai- 

po lavinimos ir apsvietimo 
budy, nes cia jaunuomene 
gali neapsakomai daug 
rnaisto pasemti svelnumui, 
dorai ir tautiskai meilei. 

Istiesy: dar niekur nebuvau 
mates tokiy graziy zaisly 
drauge su giedojimais, kaip 
Marcinkonyse, labiausia, 
kad tie visi zaislai grynai 
tautiski ir taip dziugina sie- 
ly, kad nors mesk salin ge- 
riausiy “operete”. 

Duok Dieve, kad iskelia- 
v§s | kitg, parapijjj, tas ku- 

nigas-veikejas ir ten tokiij 
vaisiij sulauktiy 

Kaunietis. 

LIETUVTTJ PPOCESLTA. 

Sekmadieni, geguzes 22 d. 
is sv. Mykalojaus baznycios 
vaiksciojo Verkij Salvari- 

jon lietuyhj maldininkij 
proeesija. Maldininkams va- 

doyavo kun.: Janusevieius, 
sv. Mykalojaus baznycios 
klebonas, kun. Maliukevi- 
cius, Katedros kamendorius 
ir kun. Kemesis. Maldinin- 
ky buvo apie 2.000 zmoniy 
lietuviy. Ty paciy dieny 
buvo apsilankiusi Kalvari- 
joje maldininky procesija 
is Karnaves, Vilniaus ap., 
kur lenky laikraseiai raso, 
buk lietuviy nesy. Tarp 
kernaviskiy buvo teciau, 
kaip patemijome, ne maza 

lietuviy. 

NAUJOS STIPENDIJOS 
LIETUVOS MOKSLEI- 

YIAMS. 

Mirys sausio 4 d. 1911 m. 

Narvi, Italijoje, didelis Lie- 
tuvos myletojas, autorius 
“Litwini w Litwie” ir Lie- 
tuviy Hymno, inzinierius a. 

a. Ottonas Zavisa, savo tes- 
tamentu uzrase 15.000 rub. 
gelezinin kapitolan jsteig- 
ti is procento 900 rubliy 
tris stipendijas studentams- 
katalikams is Lietuvos, be- 
simokinantiems Technology 

RIETAVAS, 
Raseiniu apskr. 

Geguzes 12 d. buvo rnusy 
baznycioje sv. Komunija 
vaikams. Susirinko jy ne 

maza kuopele, apie pustre- 
cio simto vaikuciy. Kim. 
Vaitekunas nenuilsdamas 
juos renge, mokino kate- 
kizmo ir aiskino alkoboliz- 
mo pavojingum§. Kun. 
Adomauskis ziurejo tarp 
einanciyjy prie Dievo sta- 
lo vaikuciy tvarkos. Po sv, 
Misiy kun. Vaitekunas pra- 
kalbejo \ mazulelius, ragin- 
damas juos giliai sirdelese 
islaikyti t$ brangig, pirmos 
sv. Komunijos dien^. Jra- 
se visus j “Blaivybp”. Pas- 
kui arbatineje pavaisino ar- 

bata ir saldainiais. 
Smekla. 

NAUJIEJI SVENCIONJS, 
Yilniaus gub. 

Sis miestelis visai dar 
jaunas, nes pirni pravedus 
cia siaurgjj gelezinkelj be- 
veik jo (miestelio) ir ne- 

buvo. Naitjuosius Svencio- 
nis labai iskjele kun. kan. J. 
Burba. Jis cia pastate pir- 
nuijg, baznyci^, kuri nese- 

nai gav'o parapijos teises. 

Daug cia pasidarbavo kun. 
Burba. 2mones tainsus 
puslaukiniai, apie tikejimo 
dalykus kitas tiek tesupra- 
to, kiek vista apie “kompa- 
sg,”. O cia reikia baznycia 
statyti! klebonijos nera! 
Vargo senelis ankstame na- 

mely je ant greitosios nu- 

pirktame, ir vargo pajpapi- 
jonhynaudai, nes, galedlmas 
gyventi Svencionyse, Ivie- 
nok cia vargo, kol uzdejo 
pirniuosius pamatus katali- 
kybei ir tautybei. Cia bu- 
vusieji letuviai buvo sugu- 
dej§ ir sulenkejg, nors jij. 
iiamij kalba buvo lietuvis- 
ka 

Pradejus dirbti atsirado 
ir zmones, ir pajegos. Jau- 
nuomene pazino tikejima, 
pramoko lietuviskai puikiai 
giedoti, ir dabar, kad ir pa- 
mainomis su lenkais, vis tik 
garbiname Dievg, graziais 
giedojimais prigimta kalba. 
Myli lietuvius ir kun. Bal- 
ciunas, dabartinis klebonas. 
Tik gaila ,kad cia vargoni- 
ninkai kaip tycia vis len- 
kintojai. Sit kad ir dabar- 
tinis: lenkus moko, o lietu- 
vius uja; §ie gi, matydami 
neapkentimg,, pradeda iiuo 

giedojimo atsalti; o giedoti 
nepalyginamai geriaus mo- 

NAUMIESTIS, 
Suvalky gub. 

29 d. geguzes pavakarj 
atvyko eionai Seiny vysku- 
pas Antanas Karosas. Zo- 
lynais buvo papuostas veik 
visas keliones kelias nuo 

Sintauty iki Naumiescio. 
Uz miesto ^skupy pasitiko, 
vainikais ant peciy ne&U 
nos, 50 baltais rubais pasi- 
puosusiy lietuvaiciy, o ma- 

zosios mergaites bere prie- 
sais ant kelio geles. Zmo- 
niy laukti privaziavo dau- 
gybe, taip kad net per gat- 
v§ sunku praljsti. 

Isbuvo Naumiestyje dvi 
dieni 30 jr 3,1 geguzes ir 31 

pavakarj.jau buvo islydetas 
1 Vilkaviskj. Dirmavonen 

zmoniy atvyko netoli trijy 
tukstanciy. Yisos pamal- 
dos buvo atliekamos grynai 
lietuviskaj, ir pamokslus 
vyskupasj ir: kunigai sake 
vien lietyviskai. 

Visokiy vagiliy per ty 
laiky irgi ̂ nesnausta. Nes 
pasitinkanis ir antryjy die- 
ny, kuomet daresi didele 
spustis, daugelis zmoniy, 
isej§ is baznycios, pasijuto 
nebeturj desimeiy, o kaiku- 
rie dagi ir simty rubliy — 

isimta tiek, kiek katro tu- 
reta. Sakoma, jog vagiliai 
buvo atvaziav? is Kauno, o 

net ir is Varsavos. 
Pirmiau aplankytose vie- 

tose: k. a. Pilviskiuose, 
Luksiuose,, Griskabudyje, 
kaip girdeti, vagiliai veik§ 
dar pasekmingiau. 

Kitokiy nemalonumy ne- 

buvo. Vince. 

MART AT, 
Kruopiij valse., Riauliij ap. 

Geguzes 7 d. cia is vieno 
laidario kilo ugnis (bene 
vaikai bezaizdami bus uz- 

kret§); sudege 4 ukininkai 
— kitam liko tik marski- 
niai ant nugaros, ugnj sun- 

ku buvo sustabdyti, nes bu- 
vo didelis vejas. Nuosto- 
liai dideli. Ritas kaimas 

jau senai taresi iseiti \ vie- 
nasedzius, bet vis atsiraz- 
davo priesininkij. Ri$ zie- 
nnj vargais negalais zemes 

tvarkomo&ios^ komisijos na- 

riams tarpiniilkaujant galu- 
tinai nutarta* jau issiskirs- 
tyti ir jau sj1 pavasarj lau- 
kia atvaziuojant matininko 
matuoti ‘laukams; belau- 
kiant stai ir nelaime atsiti- 
ko. Jei butij pries metus- 
kitus susltar^, tai gal tik 
vienas butij Tftikentejgs. 

; Kaunietis. 

DRUSKININKT7 STOTIS. 

Vasarps-vakanj gelezin- 
kelio stotis Parietis (Po- 
riec j e) artimiausioji Drus- 

kininkp. stotis, pavadinta 
taippat Druskiniukai. Ka- 
dangi Druskininkij kurorte 
jau prasidejgs gydjuno lai- 
kas ir pradpjp vaafioti ten 
daugelis zmoniy, tai Driis( 
kininkij stotyje yasaros lai- 

ku be paprastyjy traukiniu 
[sakyta staptereti viena mi- 
nut§ ir greitiemsiems trau- 
kiniams NN. 15, 16. 

MGARE, 
Siauihj apskr. 

Naujoje Zagareje, vidu- 
naktj geguzes 18 dien$ kilo 
ugnele. Supleskejo ugny- 
je apie 200 gyvenamijjy 
trobij ir apie 100 siaip kitxj 
trobesiy. 

KAZOKISKES, 
Trakij apskr., Vilniaus gub. 

Si parapija kad ir pri- 
skaitoma prie grynai len- 
kiskijjij, teciau arciau pri- 
siziurejus ir patyrinejus, 
pasirodo kitaip es§. Paciij 
sodieeitj ir zmoniij pavadi- 
nimai parodo, jogei cia lie* 
tuvitj yra. Stai kuriuose 
sodziuose lietuviskai sneka: 
Dirzionyse, Grabijoluose, 
Kaugonyse, Selenuose, Rek- 
stonyse. 2moniij pavardes 
siuose sodziuose tokios: Sa- 
gaiciai, Mileikos, Ruciai, 
Gimbliai, Biliai... 

Nors namie kitaip nesne- 

ka, kaip tik lietuviskai, te- 
ciau meldzias lenkiskai. 
Kunigai cia visadbuvo siun- 
ciami lenkai. Keistai ir 
liudnai isrodo sie nelaimin- 
gi zmoneliai. Susitik§ pra- 
eivj pasveikina “Niek ben- 
dzie pokvalony”. Toliau 
jau prakalbjs lietuviskai. 

Kart$ atsilanke pas ma- 

ne motere su dvylikos me- 

ty. suneliu. As j$ paklau- 
siau, kodel taip elgiasi: pa- 
garbina lenkiskai, o toliau 
jau kalba lietuviskai. At- 
sake: pas juos kalb§, kad 
lietuviskai pagarbinti esan- 

ti nuodeme, nes tai pago- 
niska kalba. Patikrinimui 
pasake, jogei a. a. kun. 
Bobkevicius buvo jiems at- 

siuntgs tokius didelius po- 
pierius, kuriuose ji maciu- 
si stambiomis raidemis 
“Litwa poganska”. K%gi 
daugiau raso tuose popie- 
riuose, paklausiau as. Ne- 
zinau, atsake, nes nieks ne- 

skaitg, ot, aiskino, kiek, 
bet nieks nesuprato, atsake 
motere. 2ingeidumo veda- 
mas paklausiau: ar ema su- 

nelis ispazinties? Sako, ei- 
na. Uzsimaniau suzinoti, 
kokia gali buti lenkiska is- 

pazintis nemokancio nei 
zodzio lenkiskai... Atsake, 
kad pati mokiusi atlikti is- 

pazinti. Pasirodo, kad is- 

pazinties pas juos mokia te- 

vai, ar siaip vyresni, nely- 
ginant kokio katekizmo. 
Iskaltos formulos pereine 
is tevy j vaikus. Ana mo- 

tere taip mokinusi: “Oica i 
matki ne poslukalam, grok 
scipalam, smetana liza- 
lam”... Ir tarn panasijs da- 

lykai. 
Susigriebusi motere pa- 

klause: ar taip pas jus spa- 
viedojas ? nenoredamas pa- 
niekinti moters ir josios is- 

pazinties, pasakiau: taip, 
tik biskuti kitaip. Aa! ge- 

rai sakai, atsake motere; as 

buvau vien§ syki pas jys 
knniga. ispazinties, tai pa- 
vare. Sako: nemoki spa- 
viedotis; o tai mat pas jus 
kitaip... 

Teko susidurti su vienu 

zmogumi, nusipirkusiu ten 
skinimo sklyp§. Gan rim- 
tas zmogelis. Pasakojo 
kad nusipirk§ zemes kenci^ 
didelj varg^. Vaikus turi 
vezti kitur ispazinties, nes 

jie taip is eilios nemok§, 
kaip eionyksciai parapijo- 
njs. Padziuginau jj, jogei 
dabartinis J.E. Valdytojaus 
eirkuleras pasalins vis$... 
Gana jau, gana! tare zmo- 

ffelis, ne vienas jau buvo 
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Svieto civilizacija uzkala kanuolg. 

toks dziaugsmas ir kas is 
to? ir kad intikinus mane 

pridure: Ogi juk ir po ku- 

nigij suvaziavimo lietuvis- 
kose parapijose em§ ir len- 
kiskai sakyti, o pas mus nei 
Evangelijos nesakoma. 

Nors ir aiskinau, jog tai 
tur buti patjs zmones negei- 
de pamokslij lietuviskij, bet 
zmogelis ir sneket nedave, 
sakydams: kur tik bus to- 
kie kunigai, kaip Kazokis- 
kese buvo Yaidoga, tai ir 
niekur lietuviai nenores sa- 

vo kalbos. Pridure, jog ir 
2asliuose ir Ketaviskese ne- 

norejo lietuviskai; kodel gi 
dabar nori? Bet jaigu ir 
lietuvis bus kunigas, toliau 

t§se zmogelis, tai betgi Iie- 
tuviams sunkiau jvesti sa- 

vo kalba pamaldas, nes jie 
neturi kam rasyt nei skun- 

dy, nei vaziuoti j Valdytoja. 
O lenkai lietuvj kunigg, be- 
matant sudoros. Pats ne- 

pasijus, kaip jau ir bes$s 
ten kur apie Garding,. Gal 
ir tiesa, tariau sau. 

Nezinia, ar pasieks kuo- 
met Kazokiskiij lietuvius 
sviesos spindulys? 

Neraviskis. 

YILNIAUS MARIJA- 
VITAI. 

Ispradzios marijavitai 
gyr§sis, buk esg, jij Vilniu- 

je apie 2.000 zmoniiy Te- 

ciau pemai metais kaledo- 

jant kunigams po miestij. — 

uztikta daugiau-maziau uz- 

jaucianciij marijavitams la- 

bai mazai, nes isviso tik: sv. 

Rapolo parapijoj 13 zmo- 

niij, visij Sventij parapijoj 
— 9. zm., sv. Jokubo par. 
_3 seimynos ir kitose pa- 

rapijose po kelet§, zmoniij. 
Vilniaus katalikij konsisto- 

rijon iki 1911 metij nepa- 
duota nei vienas oficijali- 
nis pranesimas apie pereji- 
mg, is katalikij \ marijavi- 
tus. 

2ASLIAI, 
Trakij apskr. 

Cia nuo pernai metij gy- 
vuoja vartotojij draugija 
‘ ‘ Solidariskumas ’ Sekasi 
tur buti pusetinai, nes plati- 
na sankrovg, ir galvoja apie 
savo namus. Tik bloga, 
kad zmones nesupranta 
naudos is draugijos: daznai 

girdeti kalbant, jog ir ten 

suksig, ir gana. 
Neraviskis. 

DERLIUS. 

Yidaus reikalij ministeri- 
jos surinkta sitokios zinios 
apie javij derliij geguzes 1 

dien§ Lietuvoie^^Kamia 

gub. — ziemos javai veil 
visur gerai zele; vasaroja 
tik pradej§ zelti, o kai-ku: 
tik sejami tebuvo. Ora: 
siltas, bet javai menkai au 

gq, kad lietaus truk§. Su 
valkij gub. — visi javai, aj 
skritai, geroki (ypac ziemc 

rugiai). Vasarojai tik Se 
mj apskrityje buv§ ne koki 

OR&A, 
Magilevo gub. 

Orsos miesto mokyklos 
inspektorius apskelbe, kad 
ateinanciais mokslo metais 
tikyba katalikams, kuriy. 
namine kalba ne lenkiska, 
tures buti isguldoma rusis- 
kai. 

Realine j gi mokvkloj di- 
rektorius pareikalavo, klU 
egzaminas katalikij is tikB 
bos butij daromas rusiskB 
kalboj. Ant to kapelionB 
nesutiko, del to egzamuB 
visiskai nebuvo. B 

Matyt, jog valdzia pracfl 
da nebe juokais kovot Bflj 
tarusijoj su lenkybe. V 

Pradedamoj Pohosto mfl 
kykloj egzaminas is katalB 
kij tikybos tTWITTialtarusim 
kalboj. Skatikas. I 

VALKININKAI, 
Traku apskr. 

Geguzes 29 d. sekmadienj, 
ir geguzes 30 d., pirmadienj 
— buvo cia, kaip jau buvo 

pranesta, lietuviy. 2 vakaru. 
Pirm§ dieny Vilniaus artis- 
tai-megejai rode komedijy 
“Svarkas ir miline”, antry 
diena du veikaleliu: “Tar- 
nas padejo” ir “Kurcias 
zentas”. Be to, abi dieni 
buvo dar ir koncerto sky- 
rius. 

NAUJI SVENCIONJS, 
Vilniaus gub. 

Apie Naujus Svencionis 

valkiojasi kaz-koks senis, 
kurs lenkisku zargonu in- 

kalbineja tamsiems kaimie- 

ciams, jogei ji Sventasis Te- 

vas siuntgs rinkti aukij, uz 

kurias popezius laikysias 
pamaldas isprasyti reikalin- 

gam lietui. Vilnieciai laik- 

rasciy neskait§, perspejinnj 
negirdej?, lengvai seniui in- 

tiki, ypac dabar, kada lie- 

tus reikalingas. Taigi bobu- 

tes ir aukoja monelninkui 
po pcnkiolika kap. 

J. Keleivis. 

(“Viltis”). 

Namij vaistine. 
— Tavo iudauja, isteisy- 

bes, indomi. Auoj randasi 

tik vyuai, degtine ir viso- 
kie 


