
Žinios iš Lietuvos. 

BEBRĄ, 
Kuršo gub. 

Šio mėnesio 15 dieną Žo- 
lines šventėje, J. M. buvu- 
sis Vilniaus vyskupas ba- 
ronas Roppas laikė Mišias 
savo 25 m. kunigavimo su- 

kaktuvėms paminėti. Kiek 
žinoma, nušalinus iš vysku- 
pijos valdymo jam buvo už- 
drausta apsigyventi Lietu- 
vos ir Lenkijos gubernijo- 
se, tai apsigyveno pas gi- 
miniečius Ziberg Platerius, 
kur yra gimęs, augęs ir pir- 
mąsias Mišias laikė. Su- 
kaktuvių iškilmėn buvo su- 

važiavę iš apylinkių apie 13 

kunigų ir klierikij. Buvo 

surengta pilna asistencija! 
vyskupo Mišioms. Vysku- 
pas iškilmingai atlaikė su- 

mą su procesija, asistuojant 
kunigams ir klierikams. 
Laike sumos buvo pasakyta 
lenkiškas, o po sumos lat- 
viškas pamokslas. Mat, čia 
nors šiaip jau šventadie- 
niais pamokslų lenkiškai 
nesakoma, išskiriant evan- 

geliją, bet per didžiuosius 
atlaidus, kada suvažiuoja 
daug iš Ilukštos, Dvetos ir 
vietinės parapijos lenkų, 
daugiausia sulenkėjusių lat- 

vių, sakoma pamokslai ir 

jiems. Pamokslininkas 
trumpai priminė gerbiamo- 
jo jubiliato sukaktuves ir 

linkėjo jubiliatui susilauk- 
ti 50 metų savo kunigavi- 
mo. A. V—no. 

* VABALNINKAS, 
Panevėžio apskr. 

Praėjusio liepos mėnesio 

pabaigoje mirė, Vabalninko 
dvaro nuomininkas — Jan- 
sonas. Sako, to dvaro sa- 

vininkas p. Fermeris žadąs 
parduoti šį dvarą. Žemė 
gera, prie pat miestelio. 
Butu gerai, kad savi žmo- 
nės nupirktų. 

Šią vasarą Vabalninko 
miestelio ūkininkai išsiskir- 
stė į vienasėdžius. Sody- 
bos paliko ant vietos. Prieš 
išsiskirstant vyriausybės 
atsiųstas hydrotechnikas 
parodė, kur kasti griovai, 
kad išdžiovinus balas. Svar- 
besni grioviai bus iškasti 
vyriausybės lėšomis, o už 

(mažesnius) kitur turės iš- 
mokėti per keletą metų pa- 
tįs ūkininkai. Kadangi Va- 

balninkėnų žemė ne vieno- 
da, tai ir viensėdijos išėjo 
nevienokio didumo. Pa- 
ėmę prastesnę žemę gavo 
keletą ir net kelioliką de- 

šimtinių daugiau, negu ge- 
resnę žemę apsirinkusieji. 

Besiskirstant į vienasė- 

džius, tur-but, niekur tiek 

neišgerta alaus, kaip Va- 
balninke. Nei per vieną be- 
veik ūkininkų susirinkimą 
neapsieita be rudojo alučio. 
Net vaikščiojant po laukus 
nešiotasi alaus uzbonai. Iš 
to matyt, kad blaivybės da- 

lykuose miestelėnai, išsky- 
rus vieną-kitą, dideli atža- 

gareiviai. Kaip ir atmini- 
mui savo išsiskirstymo Va- 
balninko ūkininkai buvo su- 

manę pastatyti traktierių, 
žinoma, ne patįs vieni, bet 
padedami žydelio. Tam 
tikslui buvo užleidę jam 
rinkos sklypelį (Kinkos plo- 
tas yra miestelio ūkininkų 

į nuosavybė). Nuo liepos 1 
d. tikrai butų buvęs nau- 

1 jas traktierius su visokiais 
svaiginančiais gėralais, jei 
kun. P. nebūtų pasisekus 
(suardyti visą tą sumanymą. 

Tuo tarpu Labdarių Drau- 

gijos Valdybai, prašiusiai 
parduoti prieinama kaina 
žemės sklypelį, esantį, gale 
miestelio, naujam ubagynui 
pastatyti, Vabalninko ūki- 

ninkai jokiu budu nesutiko. 
Tokiu pasielgimu daug kas 

piktinasi. 

KANDIDATAI Į VYS- 
KUPUS. 

Svetimų tikėjimų departa- 
mentas, anot Peterburgo 
laikraščių, į Lucko-Žitomi- 
riaus vyskupus siūlo Rymui 
išskirti vieną iš šių trijųkan- 
didatų: Dvasiškosios Aka- 

demijos inspektorių prof. 
kun. Matulevičių, Magilevo 
dvas. seminarijos rektorių 
kun. Baltrušį, arba Peter- 
burgo dekaną kun. Dudke- 
vičių. Du pirmuoju kandi- 
datu yra, kaip žinome, mu- 

sų tautiečiu. 

143 METŲ ŽYDAS- 
KAREIVIS. 

“S.-Z. T.” (No. 194) ra- 

šo, kad šiomis dienomis bu- 
vo atvažiavęs iš Šiaulių 
Kaunan buvęs leib-gvardi- 
jos uzarų pulko kareivis 
(kanlunininkas), Dovidas- 
Abramas Nisolovič-Šmid- 
tas, kitaip vadinamas And- 
rius Mikola j e^ič, turįs 143 
metus amžiaus. Turėda- 
mas 15 metų (1784 m.) pa- 
imtas iš tėvų namų, iš Šiau- 
lių, kariuomenėn ir 17-kos 
metų apkrikštytas pravos- 
lavijon, 1786 m. tapo ati- 
duotas kareivijon ir išėjo iš 
kariuomenės^tik Aleksan- 
dro Il-ro jo laikais.' Daly- 
vavo daugelyje karų, taip 
antai kare su prancūzais 
mūšyje ties Malojarosląvu, 
Borodinu ir Lipsku, 1831 
metais dalyvavo lenkų mal- 
šinime (ėmė Varšavą ir 

Pragą), pagalios, dalyvavo 
Vengrų kare ir kovoje su 

Šamiliu Kaukaze. Buvo 

taip-pat tarptautinėje es- 

korto j e palydovu vežant 
Napoleoną Elbos salon. Už 
savo drąsą senukas yra ga- 
vęs daugelį garbės ženklų, 
tarp kurių išsižymi Jurgis 
I-sios eilės gautas už daly- 
vavimą žygyje, kuriuo pa- 
imta buvęs nelaisvėn ir nu- 

gabentas Kalugon kauka- 
ziečių garsusai Šamil’is. 
Senelis kareivis keletą kar- 

tų buvęs perstatytas Alek- 
sandrui II-ajam, o pasku- 
tinį kartą dar šią žiemą Jo 

Didenybei (per šv. Jurgio 
ordeno šventę). Kaunan 
atvažiavo prašytų guberna- 
toriaus globos ir pagalbos. 
Tikrai retas, o gal-but, ir 
vienintelis tai pasaulyje 
žmogus! 

REVIZIJOS PASEKMĖS. 

Daręs Vilniaus vyskupijos 
įstaigų revizijų p. Lozino- 

Lozinskis, pabaigęs savo 

darbus, išvažiavo šiomis 
dienomis užsienin. Tarp 
kitko jisai, bedarydamas 
vyskupijos raštinės revizi- 
jų, užtiko daugelį prašymų 
neapmokėtų, kaip to įsta- 
tai reikalauja, gerbo markė- 
mis, tokių prašymų užtikta 
net 17.778. Už tai vyriau- 
sybė ketinanti reikalauti iš 
vyskupo Roppo pabaudos 
118.671 rub. 

VARNIAI, 
Telšių apskr. 

“Viltyje” jau buvo rašy- 
ta, kad Varniuose žadama 
įsteigti naujų mokytojų se- 

minarijų, dabar gi turime 
pranešti, kad bent tuo tar- 
pu jos dar nebus. Šis klau- 
simas mano paties buvo pa- 
keltas dar 1909 metais. Di- 
rekcija ir Mokslų apskri- 
čio globėjas jį palaikė, bet 
Ministerija vėl palaidojo 
bent keleriems metams. 
Manyta buvo įsteigti miš- 
riųjų vyrų ir moterių semi- 
nariją Kas bus su mū- 

rais ir kitais trobesiais — 

tevirš pranešiu; indomu bus 
ir šis tas iš šios istorijos” 
pasakyti. v:— 

Poškiečių Antanas. 

KODINIS,- 
Lydos apskr. 

Dievas tik žino, ko gali 
susilaukti Kodinės lietu- 
viai. Negana to, kad lenki- 
ninkai patįs lenkina lietu- 
vius ir visaip juos persekio- 
ja, bet dar ir vaikėsus pa- 
siundo, kaip kad dabar at- 
sitiko. Sekmadienį rugpiu- 
čio 14 d. Rackunų sodžiuje 
mirė vienas lietuvis. So'- 
džius tai nedidelis, giedoti 
nebuvo kam, tai žmonės 
ėmė kviesti lietuvaites 
giesmininkes. Joms beei- 
nant iš bažnyčios į Racku- 
nus, miestelio vaikai-pieme- 
nįs J. K. 17 metų, J. R. 13 
m. ir A. M. 13 m. pastojo 
kelią, ir ėmė visaip kolioti 
ir mušti. Keturioms mer- 

ginoms gerokai teko, o 

Viktoriją Bandarytę Stra- 

čiunų sodžiaus net baisiai 
sukruvino; tur-buti akme- 
nimis pataikė į dantis, per- 
kirto apatinę lupą, net mė- 
sos buvo matyti, o bėgantis 
kraujas apvarvino rubus ir 
skepetą. Kitą dieną, laike 
egzekvijų, laidojant mote- 
rę lietuvę, vienas miestelio 
berniokas pirštu rodė lietu- 
vius kitiems savo sėbrams 
ir paskui visi kumštimi 
jiems grasė. 

Liūdnas. 

SVARBUS RADINYS 
ŠVEDIJOJE. 

Sugrįžusi nesenai iš Šve- 
dijos, kur aplankė muzėjus 
ir archivus Stokholme, Up- 
salėje ir k., mokslo komisi- 
ja iš Krokuvo Mokslų Aka- 
demijos, surado tenai dau- 

gelį svarbių nežinomų len- 
kų raštų ir tarp kitko — 

nežinomas lietuvių kalba 
Bretkūno maldaknyges. Bu- 
vusios jos išvestos Švedijon 
laike karų Švedų su Len- 
kais, kuomet tai švedai bas- 
tėsi ir po musų kraštą. 

NOČIAI, 
Lydos apskr. 

Atklydęs vaikas. Strie- 
žumiose pas vieną ūkinin- 
ką (lenką, nuomininką) yra 
užklydęs berniukas žemai- 
tis. Vardas jo Antanas, 
pavardės nežino, metų 12, 
baltabruvis, akįs mėlynos, 
ūgio vidutinio. Motina jo 
Ona esanti Amerikoje; tė- 
vas gi miręs. Gimimo iš 
po Klaipėdos, netoli Tilžės 
palei Prusus. Tarnavęs 
•Jodzeikiuose, vienasėdyje, 
pas ūkininką Šemetą. Pava- 
sarį kažkokie žmonės atsi- 
vežė jį iki Lantvaravos, ten 

jį atrado ir pas save atvežė 
moterė iš Striežunų, Nočios 
par. Ramus ir geras ber- 
niukas, juo nauji šeiminin- 
kai patenkinti, ir jam esą 
gerai. Išpažintin jau eina.] 
Ar nežino kas iš žemaičių: 
jo pavardės, arba kur jis 
krikštytas, ar neturį kas jo 
metrikos ? Sužinoti pas No- 
čios kleboną, pačtas Rodinė, 
Vilniaus gub. J. M. S. 

■■■ ■ ■ \ ■ ■ 

TRAKAI... 
Šiomis dienomis Trakų 

karaimai išsirinko sau dva- 

siškąjį (ytpRininką, vadina- 
mąjį. ‘•^aeĮjanpu’V Tokią 
“gacham’ų^ isvišo Rusijos 
karaimai turi du: vieną 
Eupatorijoje (Krime), kitą 
Trakuose Lietuvos ir Balt- 
gudijos j gubernijoms. Čia 
jie yraf su&jjburę į penkias 
gminas: Trakų, V ilniaus, 
Panevėžio, Lucko ir Psko- 
vo-Ostrovo; visoms toms 

penkioms gminoms ir yra 
viršininku Trakii “gacha- 
mas”. 

Naujai išrinktas karaimų 
dvasiškis vadinas Seroi 
Šapšal, turi jisai jau 40 me- 

tų, baigęs Peterburgo uni- 
versiteto rytų kalbų skyrių. 
Iki 1904 metų jisai mokė 
rusų kalbos Persų šacho 

dvare, Tegerane, — paskui, 
patikęs Magametui-Ali-ša- 
chui buvo paskirtas jo mi- 
nisteriu ir net vyriausiuo- 
ju politikos patarėju. Nu- 
metus persams Magametą- 
Ali-šacbą, ir šapšalas' aplei- 
do Persiją ir atvyko Rusi- 

jon, kur tapo paskirtas prie 
užsienių reikalų ministeri- 

jos. 
Lietuvoje karaimai, kaip 

žinoma, yra apgyvendinta 
dar Didžiojo Vytauto lai- 
kais. 

PUŠALOTAS, 
Panevėžio apskr. 

Kaip skaitytojai žino, Pu- 
šaloto miestelis pavasary 
sudegė. Nemalonu yra 
žmogui Žiutfėti į tuos apsvi- 
lusius degėsius. Koksai tai 
nežinomas jausmas suspau- 
džia širdį. ^ Žvalgais aplin- 
kui: visur apsvilę, sugriuvę 
trobesiai, kyšo pliki kami- 
nai. Retai, kur ne-kur ma- 

tyti pradėtas pamatas nau- 

jiems namams. Tik vienas 
muro rųmeli| jau visai at- 

statytas 4ii tgj... traktierius. 
Matyt į r kęno delmonus 
plaukia musų žmonelių ge- 
rybės. Varnėnas. 

PUŠALOTAS, 
Panevėžio apskr. 

Javai, taip žieminiai, taip 
vasariniai buvo šiemet pu- 
sėtini ir klojimai žmonių 
užkimšti javais. Tik kvie- 
čiai ir linai šiais metais 
menkai ieužderėjo: pilni 
buvo žolių. Ypač su linais 
žmonės daug rūpesčių turi: 

jau baigia rauti, bet neturi 
kur dėti, nes vasaros laiku 
nebuvb lietaus ir visos mar- 

kos išdžiuvo. Taigi, kasė 

naujas gilesnes markas, kiti 

suradę samdėsi už pinigus 
pas kitus, treti laukia dar 
lietaus. 

r. Varnėnas. 

ŠILELIS, 
Raseinių apskr. 

Šio mėnesio 14 d. vidudie- 

nyj pas mus atsitiko gais- 
ras, kurs vienok, neveizint 
į vėjų, buvo greitu laiku nu- 

malšintas, ačiū tik darbštu- 
mui liousaiiorių ugniagesių 
būrelio, vos prieš keletą 
metų susidariusio, o jau pa- 
sekmingai kovojančio su 

ugnimi. 
* .Su&egė tik vieni 

namai, iiors] ir keletas kitų 
jau buv6 pradėję degti. 

Ugniagesių būrelis susi- 
taisė iš vietinių inteligentų 
ir mies^ėlėftfj. Gaila tik, 
kad musų valstiečiai turė- 
dami čia savo bažnyčią su 

priklausančiais jai trobe- 
siais, ngbkykla ir raštine, 
nenori visai prisidėti prie 
ugniagesių draugijos. Pa- 

peiktoms taip-pat musų so- 

diečių elgimos ir gaisro lai- 
ku. Štai ir dabar, nors 

gaisras buvo tuojau po pa- 
maldų bažnyčioje, ir žmo- 
nių didelis būrys susirinkę 
stovėjo gaisro apsukui, vie- 
nok su pagalba maž kas iš 
jų teskubinos, negut tik 

\ .r ... 

po prievarta sargybiniu va- 

romi. Daugumas stovėjo 
ramiai sau šnekėdami, lyg 
kokią regyklą išvydę; apie 
važiuotus, tai jau nėra ką 
ir sakyti, nes tie skubinosi 
savo arklius iš miestelio pa- 
šalinti, padėti. Apskritai 
sakant, musų užkampio 
žmonės nenoriai linksta 
prie kultūros. 

Mokykla pas mus viena. 
Vaikams joje taip ankšta, 
kaip ankšta yra suaugu- 
siems musų traktieriuje ir 

alinėse, kurių čia nemažas 
skaičius. Bet turi musų 
žmonės ir geras puses, nes 

jų solidatiškumu gerai pa- 
situri vietinė Vartotojų 
Draugija, jų taippat trusu 
ir duosniomis aukomis pas- 
tatyta trumpu laiku puiki 
gotiškojo stiliaus bažnyčia. 

J. K. 
(“Viltis”). 

APIE MACOCHĄ IR JO 
BENDRUS. 

Iš lenkų miesto Piotraka- 
vo rašoma į Varšavos laik- 
raščius: 

“Nors tardymai pasibai- 
gė, bet buvusio vienuolio 
Damazo Macocho kalėjime 
uždaryto gyvenime neatsi- 
tiko jokios atmainos. Kuo- 
met tas piktadaris uždary- 
ta kalėj iman, ligšiol jo nie- 
kas neatlankė ir jam nete- 
ko nei su kitais kaliniais 
susieiti. 

Kalėjime kamera, kurio- 

je Macochas viemj-vienas 
uždarytas, randasi prie ka- 
ridoriaus, saugiausiai da- 

bojama. Kamera be jokių 
langų, tik lubose mažytis 
langutis spinksi. Ištisas 
dienas Macochas meldžiasi, 
arba skaito re.ligijinio turi- 
nio knygas, kurias jam su- 

teikia kalėjimo vyriausybė. 
Kasdiena viena sykį jis vie- 
nų-vienas išleidžiamas pa- 
sivaikščioti; leidžiama vie- 

nas, kadangi prisibijoma, 
idant kiti kaliniai jo ne- 

skriaustų. Macochas laiš- 
kus gauna labai tankiai ir 
tai vis įvairaus turinio: tai 
su pasigailėjimu, tai vėl su 

piktžodžiavimais. Daugiau- 
siai į jį rašo moterįs. Ma- 
cocho išlaukinė išroda ne- 

persikeičius: skuta barzdų 
ir usus ir išveizdi pakakti- 
nai sužiedėjęs. Savo piktus 
darbus suverčiųs ant meilės, 
kokia degęs prie Krzyža- 
naUskienės. 

Elenos Krzyžanauskienės 
kamera randasi vidurinia- 
me kalėjimo paviljone, taip- 
pat su mažu langeliu augš- 
tai. Ji uždaryta ten su ki- 
ta moteriške, neprigulinčia 
prie jos reikalo, ir džiau- 
giasi sveikata bei linksmu- 
mu. Į kalėjimo sargus sko- 
ketiškai žvalgosi. Pasi- 
vaikščioti taippat išleidžia- 
ma tik viena. Ją tankiai 
aplanko jos motina. 

Vienuolio Baziliaus Star- 
eeyskio kamera randasi šo- 
niniame paviljone nuo seno- 

sios turgavietės ir turi ga- 
na didelį langą, išeinantį į 
kalėjimo kiemą. Jam prie 
šviesos ne tiek yra nuobo- 
du. Jis persimainęs, užlei- 
dęs barzdą. Jį aplanko 
broliai. Pasivaikščioti iš- 
leidžiama vienas. 

Visi tie trįs paminėti ka- 
liniai gauna geresnį kiek 
valgį už kitus paprastuosius i 

kalinius. 
Kuomet atsibus Maeoeho 

byla, tikrai nėra žinoma, 
bet, regis, pirm Naujų Me- 
tų nebus nieko. Žinoma 
tik tiek, jog byla bus veda- 
ma prie uždarytų durų, ka- 
dangi ton bvlnn- irm/minta 

Rusijos liglaikinis premieras, pinigyno ministeris 

Kokovcev, kuris užėmęs dabar nušauto Stolypino vietą. 

daug kitų Čenstakavo vie- 

nuolių paulimj ir pati poli- 
cija turinti purvinas rankas. 
Tad kaipgi svietui skelbus 
visokias niekšystes? 

ISPANIJOJ REVOLIUCI- 
JA NENUSISEKUS. 

Apskelbtas visuotinas 
darbininkų straikas Ispani- 
joj visai nenusisekęs. 

Telegramai gauta, jogei 
Madride visai mažai darbi- 
ninkų straikavę, kadangi 
straikams vyriausybė išlai- 
ko užbėgus. 

Premieras Canalejas už- 

gimusią revoliuciją geležine 
savo ranka iš pat padugnių 
sutramdęs ir beveik jau vi- 
suose miestuose įvesta pa- 
prastoji tvarka ir ramybė. 

Nesenai Madride sustrai- 
kavo namų statymo darbi- 
ninkai, bet tasai straikas 
visai nėra atjaučiamas, ka- 

dangi kariuomenė patro- 
liuojanti gatvėmis. 

Kituose visuose miestuo- 
se darbininkai sugrįžę dar- 

ban, tik viename Gijon 
straikai nepasibaigę. 

Taip tai pasibaigė garsio- 
ji Ispanijoje revoliucija, o 

karalius Alfonsas paliko 
ant toliau savo vietoje. 

Gerai atkirto. 
Vaistininkas (norėda- 

mas pasityčioti iš kunigo 
klausia): — Delko patriar- 
kai taip ilgai gyveno? 

Kunigas: — Nes tuomet 
dar nebuvo vaistinyčių ir 

vaistų. 

Kaip geriau. 
— Pasakyk man, tėvel, 

kaip butų geriau, likties 
senu jaunikiu, ar apsivesti? 

— Žinoma, geriau apsi- 
vesti. Matai, mano vaike- 
li, senam jaunikiui visur 
sviete blogai, o žmogus ve- 

dęs tik namuose negali iš- 
laikyti. 

Teisingas ženklas. 
— Pasižiūrėk... tai jauna 

moterystė. 
— Iš kur gali žinoti? 
— Nes jis jai nuolatos 

ant andaroko užmina. 
— Juk tas gali atsitikti 

ir senesniems L. 
— O ne! Nes vyresnis 

jau žino, kiek andarokas lė- 

šuojaL, 

Gatvėje. 
Ponas: — Jau sykį pasa- 

kiau, jogei sveikiems nieko 
neduodu... 

Elgeta: — Tai gal delei 
pono poros centų turiu 

staiga susirgti cholera? 

Prastas pasigyrimas. 
— Tamstos šuo, be abe- 

jonės yra koksai nepapras- 
tas žvėris? 

— Tasai? Sakau tams- 

tai, kad tai išmintingesnis 
už tamstų ir mane podraug/. 

Pirmasis 
Lietuvių 

DįENRAŠTjS 
Amerikoje 

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ 

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenes pri- 
tarimo nebus 
galima tas dar- 
bas pradėti. 

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuojaus 
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. 

J. M. TANANEVIG2E 
3244 S. Morgan St., Chicago, III. 


