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VARGONININKAI SUVA- 
ZlAVIMAS KAUNE. 

Liepos 4 d. s. m. jvyko 
metinis sv. Grigaliaus drau- 

gijos vargonininku suvazia- 
vimas Kaune. Vargoninin- 
ku atvvko apie kelias de- 

simtis, daugiausia is Kau- 
no vyskupijos. Is Vilniaus 
ir Seinu vyskupijij maziau. 
Vieni vargonininkai atva- 
ziavo lankytij kursus, kiti 

gi pasiteirailtij apie tai. 

Pagiedoj? sv. misias 4 bal- 
sais Katedros baznycioje, 
vargonininkai susirinko \ 
Seminarijos sal§ ant 11 

val., kur svarstymai ir pas- 
nekesiai t?sesi iki 5 val. po 
piet. Pirmuciausiai buvo 

perziuretas vargonininkij 
draugijos stovis, paskui 
valdybos rinkimas ir nariij 
sumanymai. Buvo svarsto- 
ma, lcokiuo budu pritrauk- 
ti nariuosna daugiau var- 

gonininkij, kaip pagerinti 
vargonininluj buvis. Kaip 
isplatinti musu baznyciose 
grigalinj. giedojim^ ir pa- 
kelti muzik§. Per visg, 
susirinkim^ beveik vieni 
vargonininkai state savo 

reilcalus, tik pabaigoje pa- 
sirode du kunigu. Po vi- 

sokiij kalbij paaiskejo, kad 
kaikuriuos vargonininkus 
klebonai suselpe medziagis- 
kai ir atsiunte lavinties 
kursuose. Kiti gi aimana- 

vo, kad jvj klebonai ne tik 

neselpe, bet priesingai at- 

kalbinejo nuo to sumanymo 
ir nenorejo leisti suvaziavi- 
man, sakydami, kad is to 
nieks neiseisi^. Taip-gi pa- 
sirode, kad kiekvienas var- 

gonininkas uoliai geistij la- 
vinties kursuose, tik, nelai- 

niC, atsiranda kliutjs: kam 
neleidzia klebonas, kieno 
tuscias delmonas ir tiek. 

Uzbaige savo pasikalbeji- 
nuis, vieni vargonininkai 
ruosesi \ kursus, kiti gi 

^^»gesi namuosna keliauti. 

^B^uriu pridurti, lead semi- 

narijos perdetinis, savo 

prielankioje kalboje vargo- 
nininkams tarp leo leito pa- 
leele klausimit, leaip suar- 

tinti vargonininkus su dva- 

siskiais, idant galima buty 
bendrai veikti baznycios la- 
bui. Mano nuomone ben- 
drai veikti baznycios labui 
galima tiletai, uzjaueiant 
dvasiskijai vargonininkij 
draugijy. Juk vargoninin- 
kij draugija, yra grynai lea- 
talikiska ir turi bendra rv- 

sj su baznycia... Kitas gi 
panasias draugijas kunigai 
noriai lanleo ir noriai jsira- 
so j jij narius. 

Duokim sau, kad ir p. 
Gregorianus savo straips- 
nyje plaka vargonininkus 
uztai, kad jie menkai yra 
issilavin§ savo amate, net 

Lmejsteng§ jvesti grigalini 
■riedojimjj, j baznyci&s, nors 

Hfenigai ir nepriestaraujjy 
rDar aimanuoja, kad apie 
puskapj vargonininku per- 
arpav§s, o atsakancio nesu- 

radgs. Tik ant laimes p. 
Gregorianui gera proga pa- 
sitaike, nes jau jsteigti 
vargonininkams kursai 
Kaune, kuriais vertetu ir p. 
Gregorianui su savo vargo- 
nininku pasinaudoti. Tik 
nelaime; per vargonininku 
suvaziavim^ neteko matyti 
p. Gregoriano, butij labai 

geistina isgirsti naudingg, 
sumanyma is paties p. Gre- 

goriano apie jsteiginui nau- 

dingesniij kursu. P. Grl. 

gorianas ir p. Naujalio lek- 

cijas plaka, kad menkai 
duodancios naudos, ir bran- 

gios, o mokoma vien tik te- 

orijos ir p. Gregorianas tu- 

rej§s vieng, is tij mokiniij, 
kuris jam kvoeiant nedriso 
net prisiartinti prie melo- 
dikono. Uztatai dabar yra 
pakviesti net trjs profeso- 
riai, rasi nors vienas is jij 
pasistengtij atsakanciai is- 
lavinti ir p. Gregoriano var- 

gonininka. Lacrimoso. 

YILNIAUS VYSKUPI- 
JOS REVIZIJA. 

Rusu laikrastis “Riec” 

pranesa, kad Yilniaus vys- 
kupijos revizija buvusi is- 
saukta tuo, kad sioje vys- 
kupijoje pastaruoju laiku 
daznai atsikartojg, atsiver- 
timai is staciatikiij \ kata- 

liluj tikybg,. Delei to rei- 
kalo vidaus dalyku minis- 

terijos rupesniu buv§s pa- 
siustas svetimij tikybij de- 

partamento valdininkas Lo- 

zino-Lozinski, kuriam pa- 
liepta esg, padaryti vysku- 
pijos kancelerijos revizija 
ir perkratyti visus dabar- 
tinio vyskupijos valdytojo 
praloto Michalkeviciaus su- 

sirasinejimus su Rymu. De- 
lei tos tai revizijos esg,s jau 
prasalintas Balstoges ap- 
skricio kunigas Puzirevski 
uz prikalbinejimus pereiti 
is staeiatikiu \ katalilaj ti- 

kybet. Tas-pat busia ir dar 
su keletu Yilniaus vyskupi- 
jos kunigij 

RASEINITJ PARODA. 

Is visu parodos skyriy 
daugiausia pasizymejo ar- 

klip skyrius. Is 150 arkliij 
valstieciu arkliu buvo 140. 

Daugiausia tai buva Belgi- 
jos veisles arkliai darbinin- 
kai. Pirmg, dovang, — si- 
dabro agnasg, ir 25 rublius 
— gavo valstietis Bonevi- 
ce uz treigj drigant§ Belgi- 
jos veisles, taipgi sidabro 
agnasg, ir 35 rublius uz trei- 

g§ kumelg. Antrg, dovamj 
— bronzinj agnas§ ir 25 r. 

gavo valstietis Palabecka 
uz treig§ kumel§. Ir va- 

zinejamiijvL arkliu liko ap- 
dovanotas pirma dovana 
dvarininko Przecisevskio is 

Plunges ketveriu metii an- 

glij. veisles arklys. Be to 
dar sidabro agnas^ gavo du 
Jancausku. Naminiij gy- 
vuliij skyrius buvo kiek 
silpnesnis. Vertos pamine- 
ti kiaules vietines ukio mo- 

kyklos. Isviso dovanij isda- 

lyta 750 rublii; pinigais, 16 

agnasais ir 15 pagirimo 
lakstais. Paroda tgsesi dvi 
dieni — birzelio 24 ir 25 

dieng,. 

SEINAI, 
Suvalku gub. 

Yra eia bendrove “Gas- 

padorius”, kuri turi savo| 
sankrova. ‘ ‘ G aspadoriaus ’ 

nariais yra lenkai ir lietu- 
viai; bet sankrovininkai- 
pardavejai bene visi len- 
kai, nes kiek kartij as bu- 
vau uGaspadoriuje” ir pra- 
siau ko-nors lietuviskai — 

jie man atsakinejo lenkis- 
kai... Kelis kartus as ne- 

mokedamas gerai isaiskmti 
lenkiskai reikalaujamos 
man prekes vardo, turejau 
iseiti is “Gaspadoriaus” 
nieko nepirkgs eiti kiton 

sankrovon pas zyd$, mo- 

kantj lietuviskai. 

Girdejau, kad beveik vi- 

si pardavinetojai moka lie- 

tuviskai, bet ne&alba, buk 

tai*. noredami lieiuvius ?pri- 
bausti ir ismokinti lenkis- 
kai. Jaigu tai tcisybe; tai. 
gali kartais atsitikti, jog) 
“Gaspadoriaus”' pardayiiK!- 
tojams pildant dvi pareigi: 
mokinant lietuvius lenkis- 
kai ir parduqdant prekes, 
nariu kapitalas gali gauti 
dziovg,. V. Z. 

KRUOPIAI IR PAPILE 
Siaulip apskr. 

Tuose valsciuose yra la- 
bai issiplatin^s inprotys'da- 
ryti lioterijos. Kebetinka 
laikrodis, reikia leisti liote- 
rijon. Numeriai papras- 
tai parduodami po 10—15 

kap., surenkama po 10—15 
rub., ir daugiau. Alaus 
prie maz kiekvienos lioteri- 
jos daroma isvieno — pu- 
santro puro.Muzikantai gro- 
ja veltui iki traukimp. ^mo- 
nip prisirenka po 100—150. 

Tarpe tp atsiranda daugv- 
be pestukp, kurie ir vaiks- 

cioja peilius apsigniauz§. 
Seimininkas turi dziaugties, 
jei lieka jo sveiki langai. 
Tokias lioterijas rengia uki- 

ninkp bernai arba ukinin- 
kaiciai. Seimininkas duo- 
da tik trob$ sokimui. Pi- 

nigai renkami placiai po 
miestelius per atlaidus ir 

siaip po kaimus. Kurie 
megsta pasipesti, netingi 
keliauti ir uz dviejp mylip. 
Nesenai Mazaiciuose per 
vienp lioterijg,, vaikinas is 

Zarenp-Latvelip, smarkiai 

primusta, net reike buvo li- 

gonbutin vezti. 
Tautietis. 

DABSUNISKIS, 
Trakxj apskr. 

Kiek tas zmonixj nesva- 

rumas, tamsumas pridaro 
jiems eibixj! Stai koks at- 
sitikimas buvo Darsuniskio 
parapijoje. Kondrotxj kai- 
me mire viens zmogus. 2i- 
noma, musu paprociu yra 
nuprausti velionj, Taip ir, 
cia nuprause velionj nu- 

sluoste balta staltiese. Pa- 
sitaike pasnykxj laikas, taip 
kad reike jo silkixj. Zmoncs, 
nieko blogo nemanydami, 
suverte tuojau tan pacian 
indan silkes plauti, ku- 
riarne prause velionj, o 

stalties§, kuriij nusluoste 
velionj, uztiese ant siltine 
Velionis buvo sirggs siltine 
ir todel kas tik valge tas 

silkes, tas turejo sirgti ir 
nemazas jxj skaicius mire. 
Bet negana to, kad patjs 
susirgo, bet dar ir vis$ savo 

seimyn§ uzkrete. Jau ses- 

tas menuo, kaip toji liga 
siaucia Darsxmiskixj apylin- 
keje, ir negalima numanyti, 
kada toji neprasyta viesnia 

paliaus kankinusi mus. Kas 
dabar cia kaltas? Kaltas 
zmonixj nesvarumas, tamsxx- 

mas, neisauklejimas, galxj- 
gale patjs esame kalti. 

Siuo perspeju ir visus 

skaitytojxis, kad tarpe mu- 

sxj kaimiecixj to neatsitiktxj. 
Klevelis. 

RODINE, 
Lydos apskr. 

Rodines lietuviai vis dar 

tebelaukia, kada jiems bus 
duota baznycioje lietuvis- 
kos pamaldos. Niekur lie- 

tuviai, turi buti, nera taip 
apleisti, kaip Rodineje, kur 
nuo Visit Sventijjij dar jie 
negirdejo pamokslo savo 

kalba. Visa jii linksmy- 
be tiktai, kad nueina jo pa- 
siklausytij \ svetimas para- 
pi jas: Dubieius, Rudnig ir 
Noc§. Savo baznycioje ro- 

dinieciai neranda ramumo: 

kurie geriau supranta, tai 
klauso lenkisko pamokslo, 
o kurie visai nezino lenktj 
kalbos, tai irerkia, isejg is 

baznycioSf^airkuriuos lietu- 
vius ggjdej&u kalbant, 
kad geriau.,1 esa mir- 

ci, negiy nnskriaustiems 
baisu, nea lenkai persekio- 
ja lietuvins, kaip kad dabar 
atsitiko sy. Petro ir Povy- 
lo dienoje. Pamedies so- 

dziaus mergaite ejo is baz- 

nycios \ namus ir, jai beei- 

nant, pastojo keli^ mieste- 
lio lenkij vaikai (piemenjs) 
ir, koliodamiesi, erne stum- 

dyti; stumdo ir klausia: 
“Kas esi, lenke ar lietuve? 

parodyk koki§ turi knyg$, 
tai mes zinosime, kas tu to- 

kia”. Laime, kad jos tu- 

reta dvi maldaknygi: lietu- 

viskg, ir lenkisk^, todel, pa- 
rodzius jai lenkisk^, palei- 
do. Dabar lietuviams ei- 
nant j baznycig,, reikia tu- 

reti dvi knygi: is lietuvis- 
kos melsties, o lenkisk^jg, 
lenkams rodyti. Miestelio 
lenkai kalba, kad jaigu lie- 
tuviai giedosig, baznycioje, 
tai jie pagaliais ir lazdomis 
musi$ juos; cia grieko ne- 

sq, del tokio grieko jie dan- 

gun pateksi^. Lenkai gi- 
riasi, kad kunigai jiems sa- 

k$, buk nesg, jokio grieko 
trukdyti lietuviams pamal- 
das. Delko gi tai lenkams 
ne griekas, o lietuviams tas- 

pat yra griekas? Rodinie- 
ciai klausia lietuvius kuni- 

gus: “Jaigu nera grieko, 
tai ir mes trukdysime len- 
kams pamaldas”. Bet ku- 

nigai lietuviai baisiai drau- 

dzia taip daryti. “Didelis 

griekas, sako jie, geriau bu- 
kite ramus ir melskites”. 
Rodines baznycioje reikia 

kunigui zinoti: ir kaip len- 
kisk§ pamoksbj sakyti. Jai- 

gu ne taip kunigas sako, 
kaip lenkai nori, tai jie 
greit pyksta! Musij lenkus 
is sakyklos galima tik girti. 
Viemp sykj per geguzio pa-J 
maldas kunigas kamendo-1 
rius savo lenkisku pamoks- 
lu aiskino, kaip Dievas gali 
pabausti uz nusidejimus, 
o ypac tuos, kurie niekina 

baznycijj. Lenkams, zinoma, 
jij s^zine cia nurode \ jij 
darbus, ir todel toksai pa- 
mokslas jiems labai nepati- 
ko. Parejus kunigui \ kle- 

bonijjj susirinko lenkij bu- 

rys ir pareikalavo, kad is 

klebonijos iseitij kunigas. 
Kada kunigas isejo, lenkai 

jj apstojo ir erne saukti: 
“Kam sakei mums tokj po- 

mokslg*?” Dievas zino, kas 

pas mus bus toliau. Len- 

kai zada nebeileisti lietuviij 
kalbos j baznycisj ir giriasi: 
“Mainysime kunigus ir 

mainysime tol, kol neatva- 
ziuos kunigas lenkas”. Da- 
bar nesenai atvaziavo Ro- 

dinen kun. Sabaliauskas, 
bet, girdeti, lenkai jau pra- 
symus siuncig vyskupijos 
valdytojui Nezinia, ko jie 
nori; klebonas ligsiol lietu- 
visko pamokslo dar nepa- 

sake, o lenkai. jau giriasi, 
kad tuojau vaziuosigs is 

Rodines. Labai mums ro- 

dinieciams liudna, kad mu- 

sij kamendorius kunigas 
Leonas Betkelis apleido 
mus ir isvaziavo \ Vilniu 
Ausros Varti?! baznycion. 
Labai mums malonu buvo, 
kai jis mokajndavo mu- 

stj vaikelius «:. lietuviskri 

poteriij, priruosdavo juos 
ispazinties ir pirmo- 
sios Komunijos, pasakyda- 
vo jiems grazy lietuvisk^, 
pamoks4 ir apdovanodavo 
juos paveiksleliais. Uz tai 

jam mes visi Rodines lietu- 

viai tariame girding^ 
“aeiy”! Liudnas. 

ASAVA, 
Lydos apskr. 

Teko man sylq buti Asa- 

voje. Baznyeioje visos pa- 
i L 

• —Morgan in Boaton Herald. 

Jaunaturkiai Albanijoje inveda- reformas su ugnim ir kalaviju. 
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maldos atliekamos lenkis- 
kai. Isejau is baznycios ir 
girdziu: zmones beveik visi 
kalbasi lietuviskai, tik kur- 
ne-kur girdeti guduojant. 
Uzejau paskui pas vien$ 
ukininkg, pernakvotij ir 
klausiu, delko gi jusij baz- 

nycioje nieko nera lietuvis- 
ko. “Buvo, sako zmogelis, 
ir pas mus; kai buvo lietu- 
viai kunigai, tai ir pa- 
moksbj, sakydavo lietuvis- 
kai. Labiausiai tai patiko 
jaunimui. Ir mano dukte, 
sake jis, viso mokejo — ir 

potenus lietuviskus ir skai- 

tyti. Dabar gi jau mes pa- 
t\s nebenorime buti lietu- 

viais, nes kunigai mums sa- 

ke, kad visus lietuvius ver- 

sig rusais. Kunigas Ko- 

chanski, buvusis klebonas, 
labai nemegdavo lietuvii^ 
tai ir mes nebenorime buti 
lietuviais”. Apie kun. Ko- 

cbanskj tg-pat kalbejo man 

ir viena Asavos parapijos 
moteriske. Dabar Asavoje 
lietuvis nei nepasirodyk, 
nes visi tenyksciai lietuviai 
labai suerzinti. Jie mano, 
kad lenkg kalba ir sventes- 
ne ir geresne. Taip mat 

primoke juos lenkininkai 
kunigai. Keleivis. 

PROF. YOLTERIO APSI- 
LANKYMAS. 

Si$ vasar§, kaip raso 

“Vien.”, Peterburgo Moks- 
lo Akademijos narys prof. 
E. Volteris, betirinedamas 
lietuvhj kalbg, ir bud§, za- 

da apsilankyti Vidziuose, 
Dukste ir Rimsonyse, Kau- 
no gub., paskui pavaziuos 
Veliuonos apygardon. Va- 
saros pradzioj prof. Volte- 
ris buvo nuvyk§s pas Zi- 
tielos lietuvius, Slonimo ap., 
Gardino gub. 

SYECIAS IS ANGLIJOS. 

Birzelio 16 d. Kaunan at- 

vaziavo Liverpoolio univer- 
siteto profesorius Pers; ji- 
sai nori susipazinti su Kau- 
no gub. zemes tvarkomyjy 
komisijij veikimu. Prof. 
Pers aplanke keletg, sodziij 
pas Nemun^, kalbejo su 

valstieciais ir apziurejo ke- 
letg, naujai jsikurusiij vie- 
nasedziij. Londone jisai za- 

da padaryti kelet% paskaitij 
ir aprasyti savo keliones 
jspudzius anglij laikraseiuo- 
se. 

(“Yiltis’’). 

Paikas tyli, kuomet rei- 
kia kalbeti, o kalba, kuomet 

reikialtyleti. 

LAIMINGOS KELIO 
NfiS!... 

Tamsus ir slapias rudens 
vakaras. Lietus su sniegu 
krinta, vejas uzia, linguo- 
damas medzip sakomis. Gai- 

zeny kaime pro mazus lan- 

gelius matyti lemputes 
spinduliai. Lauke nieko 

nematyti, tiktai kur-ne-kur 

girdetis neaiskijs sunp loji- 
mo balsas, slopinamas vejo 
uzimu. 

Gale kaimo Tekles tna4 

muose visa seimyna buvo 

susirinkusi grincioje ir 

kiekvienas buvo uzsiem?s 
savo vakariniu darbu. 

Juozas, sededamas uz 

skobnio, prie mazos lempu- 
tes skaite is uzsienio laik- 

rastj, ir m§.ste apie tolimg, 
vakarp salj. 

Tekle baige siuti marski- 
nius Jonui, kuris slapstesi 
nuo kazokij girioje. 

O Onyte, 16 metij mer- 

gaite, saldziai miegojo 
minkstoj patalinej, — jai 
nerupi, kas lauke dedasi. 

Naktis tamsi, per por§ 

zingsniij nieko nematyti. 
Slapiu keliu eina Jonas, 
vargdienes nasles sunus, 

slapstydamasis nuo ziauriij- 
iu persekiotojij. 

Staiga pasigirdo sautuvo 

balsas. Tai nelaukiamij 
svechj balsas. Juozas pro 

langelj uzmate ginkluotp 
kareiviri burj. Tuojaus 
kaip varnai apspito vis§ 
kiemg, ir atsibelde j grin- 
cia. 

— Kur tas podlec, k§ ne- 

nori kariuomenen eiti? — 

susuko vyresnysis. 
— Reikia atsakyti tiems 

nevidonams, juk kitaip su 

jais rodos nebus — pusbal- 
siai j saviskius pratare Te- 
kle. 

— Jonas ar namie, kas 
ten sedi uz skobnio ? 

— Tai jaunesnysis sunus 

Juozas, — drebanciu balsu 
atsake motina. 

— Ale tu, suns vaikeL. 
— suriko inirtgs kareivis 
ir uzsimoj§s kirto rapninleu 
nelaiminga meting. 

Nieko nepesg, puolesi 
kareiviai po visus grincios 
kampus k$-nors pagrobti, 
kad jau nors ne su tuscio- 
mis rankomis isejus. Kas 
tiktai geresnio grobia, ne- 

sa; isvarto skrynias, spin- 
tas ir ko-ko, bet pinigiy tai 

jau nepalieka. 
— Pinigus giliai kavoja- 

me, bet kur tau! jie suran- 

da. Keikty manyti, kad 

|ir kazokai krikseionis, bet 

kas cia tauL. — kalba verk- 
slendama Telde. 

— Issiuntinejo juos ziau- 

rioji vyriausybe kovotojy 
uz tevynes laisv? malsyty, 
jie nekaltiems ir ramiems 
gyventojams od$ lupa, mu- 

sy moteris zagina. Sun- 
kiai mys tevyne per amzius 
persekiojama! — graudeno, 
Juozas. — Bet ne tokie jie 
neismaneliai, sedeti namie 
ir laukti savo persekiotojy. 

— Kaip kad ir musy Jo- 
nukas, neina namo, bet ei- 
na ten, kur jo nepazinsta, o 

jis ten dirba po zmones ir 

pasakoja apie caro berny 
ziaurum§, ir zmoniy ’kankp^l 
nima, — t§se senute-moti- 
na. 

Pasigirdo kazolaj balsas, 
jojant pro Juodgiriij kaimq,, 
garsiai keikianchj. nepasise- 
kim§,. 

— O kokia lamieL. Tai 
as esu laimingas, aciu Die- 
vui laimingai isvaziuosiu!... 
.— galvojo pradziug§s Jo- 
nas ir tuojau leidosi begti 
linkui namij 

TJzmirso jisai ir bad§. ir 

salt}. Nejaute pailsio, uz- 

mirso apie save, skubinosi, 
bego pas mamyt§. 

Cia jau vezejas yra, visi 
kelionei reikalingi daiktai 
sudeti, tiktai laukiama Jo- 
no pareinant. 

Nieko nejausdamas, ap- 
svaigintas dziaugsmo puo- 
lesi Jonas prie motinos, ap- 
kabings buciavo jos veidus 
ir rankas, dekavodamas uz 

visus per j} pakeltus rupes- 
nius ir vargus. Skubiai 
rengiasi kelionen. 

Ir diena jau netoli, gai- 
dziai gieda rytin§ savo 

giesmg, tarsi, atjausdami 
Jono laimg. Visuose na- 

muose, tarsi, kas nepapras- 
to atsitiko, — begioja vie- 
nas pro kita, skubiai ren- 

gia isleisti is gimtines pas- 
toges \ tolimg salj savo my- 
limiausi'g Jong. 

Zirgai tripia, soka, tarsi, 
kuogreiciau noredami pa- 
slepti savo seimininkg nuo 

ziaurigjg nevidomj nagg. 
— Laimingos keliones!... 
Rytg zvaigzde nusvito ir 

yt vadovas rode drgsilam 
pabegeliui kelig. 

— Laimingos keliones f 

Laimingos!... — pasigirdo 
dar keli balsai ir viskas nu- 

tilo. Atsigr jzo keliaunin- 
kas dar kartg, jau paskuti- 
ni i savo gimtinius name- 

lius, atsiduso ir paskendo 
sunkiose mintyse... 
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