
Žinios iš Lietuvos. 

SEINAI. 

Rymo laikraštis “Actą 
Sanctae Sedis” praneša, jog 
Seinų vyskupijos oficijolas, 
Seinų kapitulos pralotas, 
Juozapas Antanavičius, Šv. 
Tėvo pakeltas į naminius 

Apaštališkojo Sosto pralo- 
tus. Dalydamiesi šia links- 
ma žinia su “šaltinio” 
skaitytojais sveikiname ku- 

nigų pralotą, taip garbingai 
pažymėtų ir linkime Jo Di- 
džiai Gerbiama j ai Malony- 
bei kuoilgiausių metų. 

VILKAVIŠKIS, 
* Suvalkų gub. 
Turbut, jau šiuo tarpu 

niekur nėra tiek girtuoklių, 
kaip Vilkaviškyje. Sulau- 
kei žmogus šventos dienos 

ir klausk savęs: ar daug ma- 

tysiu šiandien girtų? Viso- 

kius, kad moterįs savo vyrus 
nos, lyg bičių avilyje. Ma- 

tyti girtų vaikų, vyrų ir se- 

nių. Mačiau apie kelis sy- 
kius, kad moterįs savo vyru 
su krukiu varėsi namon iš 
smukles. 

Kiek kartų žydas sakė 
man: “Nu ar matei pas 
mus sukatoj girtus, kruvi- 

nus, su suskaldytoms gal- 
voms?” Gana pas mus yra 
girtybės įstaigų, kurias lai- 
ko kitataučiai ir lietuviai, o, 

kaip girdėjau, dar žadama 

iaČių lietuvių šiemet kelios 

įteigti. 
Gėda mums, vilkaviškie- 

iiai lietuviai! Kitataučiai 
š musų juokiasi ir musų 

gus darbus mums į akis 
drebia. P. Nemura. 

f 

NAVASODAI, 
v Marijampolės apskr. 

Nępersenai čia buvo šer- 
menįs, mirė Magdė Šipans- 
kienė. Ne tai svarbu, kad 

ji mirė, bet tai, kad čia la- 
bai pavyzdingai pasielgė 
jaunimas. Pas mus papro- 
tys, kad jaunimas į šerme- 
nis renkasi naktį, o vedusie- 
ji dieną. Šermenįs tęsėsi 3 

paras ir visas tris naktis 
neragauta nei lašo svaigi- 
nančių gėrimų. Visas tris 
naktis susirinkę vaikinai ir 

merginos gražiai pagiedojo 
keletą giesmių, rąžančių, po 
ražančiaus taippat kelias 

giesmes ir gražiai išsiskirs- 
tė namon. Būdamas vaka- 
re šermenyse jautiesi besąs 
tarpe doro, prasilavinusio, 
išmintingo jaunimo. Nei 

pačiose šermenyse, skirstan- 
ties namo, negirdėti buvo 
nei bereikalingų zaunijimų 
nei dainavimų, šukavimų, 
kaip kad nepersenai girdė- 
jau šermenyse kaimynijoj. 
Nereikėjo susirinkusiųjų 
nei prašyti, nei raginti, kad 
giedotų, nors degtinės 
ant stalo nesimatė. Seniau 
tame pat sodžiuje, žinau, per 
vienas šermenis jaunimas, 
pagiedojo giesmę ir, nesu- 

laukęs dapildant bonką deg- 
tinės, užpyko ir prašomas 
ir degtinės siūlomas nesili- 
ko giedoti ražančiaus. Prie 
šitų šermenų rimtumo prisi- 
dėjo dar ir tai, kad keliems 
asmenims, trukdantiems 
tvarką ir ramumą pačiuose 
susirinkimuose, deliai kaip- 
kurių priežasčių lemta bu- 
vo šiame tarpe persikelti 
gyvent kitur. 

Garbė tad jaunimui, taip 
rimtai gražiai pasielgu- 
siam f 

Juozas Voveraitis. 

ŠIRVINTA, : 

Prusnose. 
Nelabai toli nuo Širvintos 

yra garinis plytų fabrikas, 
kur dirba apie 60 lietuvių. 
Beveik visi tie lietuviai yra 
iš. Naumiesčio apskričio, Su- 

valkų gub. 
Darbas sunkus, o uždar- 

biai menki. Darbininkai 
gyvena labai vargingai ir 
nešvariai. Užėjus butan 

pamatysi tiek sąšlavų, kad, 
anot to, meška koją nusi- 
laužtų; oras kuogeriau- 
sias. Daugelis darbininkų 
labai ištvirkę: bernai — gir- 
tuokliai, o mergaitės — pa- 
leistuvės. 

Laikraščių ateina tik dų: 
vienas skaito “Šaltinį”, o 

kitas “Tilžės Keleivį”. 
Vilius Klimas. 

(“Šaltinis”). 

KODINES dekanatas, 
Lydos apskr. 

Rodinės dekanatą reikia 
priskirti prie labiausiai su- 

lenkėjusių. Lietuvos kampe- 
lių, arba, teisingiau pasa- 
kius, yra kampelis, kuris la- 
biausiai buvo lenkinamas. 
Apskritai imant, dabar dar 
lietuviškai tebekalba apie 
pusė dekanato, — žinoma, 
vienoj parapijoj daugiau, 
kitoj mažiau, supranta lie- 
tuviškai didesnė pusė. Bet 

jaigu lenkininkų, -agitacija 
bus varoma ir toliau taip, 
kaip ligšiol, tai už dešimties 
metų' sunku bus rasti žmogų, 
kuris besuprastų lietuviš- 
kai. Neikipk neperdedu. 
Žiūrėkit, beveik visose to 
dekanato parapijose žmo- 
nės poteriauja lenkiškai, 
skaito maldaknykes lenkiš- 
kas, išpažinties eina lenkiš- 
kai, valsčiuje kalba lenkiš- 
kai, žodžiu, išeiginę kalbą 
skaito lenkiškąja., namie gi 
šneka lietuviškai. Labiau 
sulenkintam sodžiuje ir vai- 
kus tėvai moko lenkiškai, su 

jais kitaip nešneka, kaip tik 
lenkiškai, lietuviškai kalba 
tiktai tarp savęs seniai. 
Vaikai kurie turi nedaugiau 
dvylikos metų, lietuviškai 
visai jau nebemoka, yra ir 

tokių sodžių,kur jaunieji su- 

pranta ir kalba lietuviškai 
jau nuo dvidešimts metų. 
Dabar kįla klausimas, delko 
lietuvių kalba atsidūrė to- 
kiam apverktinam padėji- 
me šiam dekanate, kur apie 
septyniasdešimtis metų at- 

gal visur tebeskambėjo lie- 
tuvių kalba, kaip seneliai 

pasakoja. Pažiūrėkim, kaip 
patįs lietuviai, sulenkėję ir 
nesulenkėję, žiuri į savo kal- 

bą, ir mes turėsime geriau- 
šią atsakymą. juieiuviai 

skaito savo kalbą už prastą, 
negražią, niekam vertą, 
anot lenkininkų betariant, 
mužikišką, pagonišką... Per 
šimtus metų jiems buvo 

taip sakyta, kalta nuo baž- 

nyčios altorių ir visur kitur, 
ir žmones tiki, kad taip 
esą. 

Pavyzdžių nemaža. Štai 
eina. lietuvis į miestelį, šne- 
ka visą kelią lietuviškai, pri- 
ėjo prie miestelio, lig jam 
kas burną užrišo, nebemo- 
ka lietuviškai, tada jau kal- 
ba su saviškiais ir su sveti- 
mais lenkiškai. Lietuviš- 
kai prakalbintas būtinai at- 
sakys: “niarozumia”. Atei- 
na kur žmogus į kleboniją, 
kalba su kunigu lietuviškai 
ir tol kalbės, kol nebus prie 
jų nieko kito arba bent pa- 
žįstamų žmonių; kaip pasi- 

rodys pažįstamas žmogus, 
nors užmušk' jį, i»: jo lietu- 
viško žodžio nebeištrauksi. 
Važiuoju Biniakaktių para- 
pijoj per vieną sodžių, kur 
tebešneka lietuviškai, pra- 
bilau lietuviškai į kelius 
žmones, jie ėmė iš manęs 
juokties, kad aš juos užkal- 
binau “pa-litaueku,?. Ves 
viena bobele drįso man Šai- 
pydamosi atsakyti. Čia ne 

pasaka, kas netiki tegul 
nuvažiuoja į Kodinės deka- 
natu. Todėl nieko nėra ste- 
bėtino, jei lietuviškų pa- 
mokslų nenori kartu su len- 
kininkais ir patįs lietuviai. 
Jie žino, kad lenkų kalba 
esanti geresnė ir gražesnė, 
ir nori jos bažnyčioj, ar su- 

pranta ją ar ne, tai jau čia 
kitas daiktas. Juk jam gė- 
da prisipažinti, kad jis ne- 

supranta augštesnės. kalbos. 
Kas tose vietose buvo, to- 
kių pavyzdžių mate ir gir- 
dėjo nesuskaitytų daugybę. 
Labiau negu aišku, kieno 
čia darbas! Bet ar pasie- 
kė lenkininkai tikslų, tai ki- 
tas dalykas. Lietuvius su- 

gadino, o lenkų nepadarė. 
Sulenkintas sodietis, pa- 
klaustas, kas jis toks, daž- 
nai atsako: “vsėliaki!”. Va- 
dinas, moka truputį lenkiš- 
kai, truputį gudiškai ir tru- 

putį leituviškai, nei vienos 
kalbos gerai nemoka. Su- 
prantamas daiktas, toks 
“vseliaki” nesupranta nei 
kų jis meldžiasi, nei kų 
skaito. Tokie vaisiai len- 
kininkų darbų. Užtat nie- 
ko nėra stebėtino, kad kul- 
tūra žemai stovi tam kam- 

pelyje. Žmogus nemokėda- 

mas gerai nei vienos kalbos 
pasilieka dideliu tamsuoliu, 
jokis šviesos spindulėlis ne- 

prieina prie jo. Tuo tarpu, 
kaip Kauno ir kai-kųr Vil- 
niaus gubernijoj sodiečiai 
skaito laikraščius ir kny- 
gas, čionai sunku butųrašr 
ti kalendorių, be kurio' be- 
veik kiekvienas kaunietis 
negali apsieiti. Žemė Ko- 
dinės dekanate nebloga, ly- 
gi, juodžemis su smėliu, ge- 
resnė negu kitose Vilniaus 
gubernijos vietose, auga vi- 
si javai, bet, sodiečiai gyve- 
na susidraskę, turi žemės 
ne po kiek, po 5—6 dešim- 
tines dažniausiai, pirkios 
menkos, mažais langais, ne- 

švarios, žiemų laiko jose gy- 
vulius, sodų aplink namus 

neturi mados sodinti. Že- 
mę tebearia arklais, plūgas 
labai retas daiktas, į arklų 
tebekinko kai-kurie jaučius. 

Norint kultūriškai pakel- 
ti šitų kampelį, reikėtų pla- 
tinti labiau apšvietimų, ne- 

gu lenkystę; reikia steigti 
mokyklas, blaivybės draugi- 
jas, nes žmonės čia baisiai 
girtuokliauja, paskui varto- 
tojų ir ūkio draugijas, žmo- 
nės tada gal kiek ekono- 
miškai pakiltų ir paliktų 
šviesesni * J. B. 

NAUJAS LAIKRAŠTIS. 

Vilniuje pradėjo eiti nau- 

jas lenkų laikraštis “Ty- 
godnik Nowosci”; eis kas 
savaitė; su paveikslėliais; 
apie jo pakraipų tiek tega- 
lima tuo tarpu pasakyti, 
kad pirmajame numery j dar 
neužkabino lietuvių. Šiaip, 
matyt, bus panašus į “Gaz. 
2 Groše”, nes ir redaktorius 
tas pats, kurs pasirašo kai- 
po “Gaz. 2 Gr.” literatūros 
redaktorius — p. Jankov- 
ski. 

DRUSKININKAI, 
/ Gardino gub: 

Galop ir mes susilaukėme! 
tardytojo unusų bažnyčios 
reikalams stirti, galop ir 

JL. i 

musu balso igklaųsė kunigas 
Administratorius į ir atsiun- 
tė kun. dekaną Elertą iš 
Gardino. Atvažiavęs pas 
mus, kun. EJertas liepė pa- 
šaukti nors, trjaĮ miestelė- 
nus ir, neradęs «nei vieno 
lietuvio miestelyje ir apy- 
linkėje, surašė protokolą ir 
sugrįžo į Gardiną. Štai 
kaip pas mus daromas yra 
tardymas, ir kaip rūpina- 
masi musu reikalais! 

Brol-Vaikis Antanas. 

GRIŠKAĘUDIS, 
Naumiesčio apskr. 

Rugpiueio 8 d. palaidota 
tapo ant vietinių kapinių 
senute Marijona Valaitienė 
iš Tabakinės kaimo, kuri iš- 

gyvavusi buvo 105 metus. 

Pažymėtina, kad velionė vi- 

są laiką būdavo sveiką, pil- 
no proto, gerai matydavo ir 
girdėdavo. Vasaros metu 

įstengdavo pėsčia nueiti į 
bažnyčią apie 8 varstus. 

Grikvabalis. 

TRAKAI. 
Per žolinės atlaidus, rug- 

piučio 13 d., susirinko gana 
daug žmonių iš apylinkės 
parapijų. Buvo atėjusios ir 
iš Vilniaus dvi procesijos — 

viena gana skaitlinga Visų 
Šventųjų bažnyčios, antra 
kiek maželesnė šv. Rapolo. 
Bažnyčioje pasakyta du. pa- 
mokslu: lenkiškąjį laike su- 

mos sakė valstybės durnos 
atstovas kinu Macejevičius, 
lietuviškąjį tuojau po su- 

mos Vilniaus švento Myka- 
lojaus bažnyčios klebonas 

kunigas Kraujelis. LV. 
\ ^ V' 
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PANEVĖŽYS. 
Kai-kurių1 sodžių j alini- 

me perdaug, inėjo madon 

mUštynės. Suprks bent kiek, 
na, ir viensr litam keršija 
“primušiąš*’. ‘Nesenai vie- 
nas Oželių kaimo vaikinas 
primuse Karšinaukos sod. 
vaikiną V. A. Šis, išsiėmęs 
iš gydytojo paliudijimą, pa- 
traukė į apskrities teismą, 

i Na, ir gavo mušeika 3 mė- 

nesius kalėjimo, Eitas ože- 
lietis tuo tarpu' primušė ki- 

tą žmogų, ir tam tiek-pat 
“vnagrados” pakliuvo. To- 

kiu budu du Oželių kaimo 
vaikinu neužilgo pamatys 
Dievo klėtį... Reikia pažy- 
mėti, kad Oželiuose niekas 
neskaito laikraščių ir blai- 
vininkus suskaitytum ant 

pirštų. Užtatai ir jaunimas 
kuo pradeda garsėti! 

Bešalis. 

KUPIŠKIS, 
Ukmergės apskr. 

Pastaruoju laiku apie 
Kupiškį atsirado kaž-kokia 
monelninkė, kuri iŠ nesvei- 

kų kiek žmonių (labiausia 
moterėlių) renka po 3 kap. 
ir užrašinėja davusių pini- 
gus pavardes sakydama, 
kad kai surinksianti dau- 

giau pinigų, atvažiuosiąs 
kokis tai stebuklingas” 
daktaras, kuris esąs dar 

“didesnis už patį popežių” 
ir vienu varu išgydysiąs vi- 
sus savo ligonius. Vaikš- 

čioja dar ir antras koks-tai 

“daktaras’’,Kuršai tąip “vi- 

sokias ligas išgedąs”. Vie- 
nai moteriškei Sodžiaus Š. 
tas daktaraį begydydamas 
dantis, net gerklę savo vais- 
tais išdeginęs. Atsargiau 
su tokiais daktarais. 

P. Valgutis. 

PALIUNIŠKIS, 
Paneyėžio apskr. _ 

Čia, p. Malinskio laukuo- 

se, kasama grioviai. Dir- 
ba griovekasiai lietuviai. 
Nors jie uždirba neblogai, 
teeiau, kaip matyt, kiti taip 

Laukta su Kanada prękyboįe susitaikinti, bet tas, ueatsiekta, kadangi pre- 
micro Laurier arklys pasibaidė ir viskas žuvo. 

nusigyvenę, kad vos tik ver- 

čiasi su šia diena. Didžiau- 
sia to priežastis — girtuo- 
kliavimas, nes kiek jie už- 

dirba, tiek ir prageria, o 

antra, tai' korta vimas iš pi- 
nigų. Kartais kaziruoja 
kiauras naktis ir tokiu bū- 
du netik kits kitą, apsigau- 
na, bet ir ligi muštynių pri- 
eina. B. 

PAPARČIAI, 
Trakų apskr. 

Nesenai ‘Viltyje” buvo 

padėta korespondencija iš 

Paparčių, kurioje pasakyta, 
kad čia steigiama nauja pa- 

rapi j a, komiteto pirminin- 
ku esąs gerb. Žaslių klebo- 

nas kun. Pakštis; kad me- 

džių klebonijos ir kitų tro- 

besių pastatymui nupirkta 
už 1800 rublių. Dabar gir- 
di tie medžiai, sumesti krū- 

von, skįla, o jei ilgiau pa- 
busią, tai galį pradėti puti. 
Baisus nuostolis tokiai bė- 
dinai parapijai. 

Gaila, kad gerb. kores- 

pondentas p. A. Račkaus- 
kas nenuėjo ir neprisižiurė- 
jo arčiau tiems supirktiems 
medžiams net už 1800 rub. 

Jaigu pats gerb. korespon- 
dentas tų medžių nematė 
arba negalėjo suprasti, ko 

jie verti, tai reikėjo nors ki- 

tų pasiklausti. Rašo jis, 
buk klebonijai ir kitiems 
trobesiams nupirkta miško 
už 1800 rublių ir suvežta, 
bent taip galima suprasti. 
Tuo tarpu iš suvežtųjų me- 

džių negalima pastatyti net 

klebonijos dėl to, kad sie- 

nojai plonučiai ir kumpi ir 
mažai jų yra, nors kirsta, 
pasirenkant iš viso nupirk- 
tojo miško ploto. Likusieji 
nenukirstais medžiai yra 
vien tik plonučiai alksniai 
ir beržai, kurie netiks net 
kalkėms ar plytoms deginti. 

Todėl kam čia šnekėti, 
kad nupirkta už 1800 rub. ir 
suvežta sienojai klebonijai 
ir kitiems trobesiams staty- 
ti. 

Kįla dėlto klausimas, ko- 
kiam tikslui komitetas pir- 
ko minėtąjį mišką'? O gi 
iš vieno komiteto nario. 
Girdėta buvo, kad pirm to 
koks tai pirklys siulijo apie 
tūkstantį rublių; turi būti 
miško savininkas gražiai 
mokėjo paprašyti savo ko- 
miteto narių, tai tie ir nu- 

pirko. 
Kad suvežtoji medžiaga 

guli betvarkėje ir pusta, tai 
kieno ėia kaičia,H ei ne to 

paties, komiteto? Kodėl 

gerbiamasis koresponden- 
tas neišvardijo ir kitų ko- 
miteto narių, bent žinoma 

butų papartieeiams, kaip 
sunku bus įvykinti savo no- 

rus, iš pat pradžios nemo- 

kant pasirinkti tinkamų ko- 
mitetui narių. Sodiete. 

SIESIKAI, 
Ukmergės apskr. 

Bus jau ketveri metai, 
kaip pas mus gyvuoja ūki- 

ninkų draugijėle. Posė- 
džius darome kas mėnuo. 

Narių skaičius kad ir ne- 

sparčiai, vis dėlto auga. 
Gyvybės draugijėlėje ne- 

perdąug: esame surengę 
tik smulkiųjų ūkininkų gy- 
vulių paroda ir parsigabe- 
nome iš Kauno sindikato 
mineralinių trąšų ir padar- 
gų žemei dirbti. 

Turime taippat ir varto- 

tojų draugijos sankrovą. 
Gyvuoja ji jau antrą pus- 
metį. Narių yra apie 100 
žmonių. Klojasi jai, kaip 
girdėti, neblogai, tik jaigu 
užeitų į sankrovą žmogus, 
atkeliavęs iš kitos parapi- 
jos, tai gal išrodytų jam, 
kad čia yra daugiau lenkų 
kraštas, negu lietuvių; ir 

ant iškabos lietuvių kalba 
užima paskučiausią vietą. 
Tai rodo, kad pas mus tau- 

tinis susipratimas dar visai 

menkas, bet ir nėra kam jo 
kelti. Šitą vasarą buvome 

surengę gegužynę, kurioje 
nemažai mus džiugino Pagi- 
rių vargonininko vedamas 
choras. Visa tai jau buvo 

aprašyta “Viltyje”. Rei- 
kia dabar tikėties, kad ir 

musų vargonininkas p. J. 
Mackevičius sutaisys savo 

chorą, ir busimajai gegužy- 
nei nebereikės mums kvies- 
ties chorą iškitur. 

Žilvitėlis. 

(“Viltis”). 

KLAIDŲ PATAISYMAS. 

Mano straipsnyje “Vie- 
nas iš didžiųjų musų šlamš- 
tų “tilpusiame “Kataliko” 
No. 36, spauzdinant pada- 
ryta keletas klaidų, svar- 

biausias iš kurių molonėki- 
te šiuomi atitaisyti. 

Sakinyje “Kitokis ritmas 
muzikoje pasidaro, susmul- 
kinant paskirtas takto da- 
lis” turi būt susmulkinant 
ar pailginant paskirtas tak- 
to dalis. 

Sakinyje “Pažimėdamas, 

it kirvakočiais: “Soprano, 
Alto, Baso” turi būti So- 
prano, Alto, Tenoro, Basso. 

Pirmajame p. S. M. ei- 

lių pavyzdyje žodis “Lietu- 
viai” turi būti po žodžio 
“laukan”, o ne “meškas”. 

Dainų priskirtų prie rit- 
mo Jambus ir Dijambus, 
numeriai'turi būti šie: 7, 11, 
14 (35), 15 (43), 24, 29 

(64) 40 ir 53, o ne 10 ir 53 

kaip laikraštyje atspausta. 
Dainų priskirtų prie rit- 

mo Troebaeus turi būt nu- 

meriai 42, 58 ir 62, o ne 42, 
68 ir 62. t 

Su tikra pagarba, ^ 

P. Bukšnaitis. 

Pirmasis 
Lietuvių 

DIENRAŠTIS 
Amerikoje 

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ 

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenės pri- 
tarimo nebus 
galima tas dar- 
bas pradėti 

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 

atsiliepia 
laišku 

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti 
Lietuviams juk rei- 

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurios aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga- 
lima. 

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku. 

d. M. TANANEYICZE 
3244 S. Morgan St., Chlcago, lU. 


