
Žinios iš Lietuvos. 

.PAPILĖ, 
Šiaulių apskr. 

Kaipo ekskursantas nu- 

vykau ir aš Papilėn. Papi- 
lė — nemažas miestelis, 
grįstomis akmenais gatvė- 
mis.' Stovi jis ant Ventos 
kranto. Ir kaip gi graži ties 
miesteliu Venta su savo 

kalnuotu, apaugusiu krū- 

mais kairiuoju krantu, kaip 
jinai, rangydamosi laukais, 
puošia visą. apylinkę! Ne- 

įstengsiu ėia taip aprašyti, 
kad skaitytojas galėtų tą- 
pat atjausti, ką aš jaučiau, 
kuomet gėrėjaus Ventos re- 

giniais. Bet žinau, kad 
kiekvienam ims smarkiau 

plakti širdis, kiekvieno vai- 

dentuvėje stosis gyva tėvy- 
nė, jaigu tik jis, būdamas 

Papilėje, nueis į kalnuotas 

jos kapines, aplankys storą 
akmenį, kur guli — ilsis 
kaulai to, kuris visa širdimi 

mylėjo šį kraštą, jam vargo 
ir darbavosi, — Simano 
Daukanto — ir iš tų kapi- 
nių augštumos pažvelgs į 
apylinkę. 

Patsai miestelis niekuo 
neišsiskiria iš kitų Lietuvos 

vidutiniojo didumo mieste- 

lių. Viena tik ypatybė — 

tai jo (gal būt tik paviršu- 
tinė, to aš neapsiimu spręs- 
ti, nes negalėjau viena die- 
na viso ištirti) lietuvišku- 
mas. Eidamas miesteliu su- 

skaičiau suviršum dešimtį 
lietuviškų iškabų. Spren- 
džiant iš pavardžių, tos san- 

krovos turėtų būti lietuvių, 
išskyrus vieną,, kaip rodos, 

"Tatvilt— Vi-Strs. iškabos, ži- 

noma, parašytos su daugy- 
be įvairių klaidų: * ‘ Žemaičiu 
kromas” ir tt. Ant kitų iš- 

kabų “kromas”, bet jau 
“lietuvninko”. Be sankro- 

vų, priklausančių atski- 
riems žmonėms, Papilėje 
yra ir vartotojų draugijos 
sankrova. Tokiu budu vie- 

tiniai gyventojai prekybos 
srityje jau yra šį-tą nuvei- 

kę. 
L- apšvieta papiliečiams, 

matyt, ne svetima, nes yra 
inkurta “Saulės” draugijos 
skaitykla. 

Šalę gerųjų pusių yra ir 

tamsios — tai girtuoklybė. 
Papilėje užlaikomas gero- 
kas pulkelis alinių, monopo- 
lis ir keletas traktierių. Kur 

tik kokia įstaiga su teisė- 

mis pardavinėti alkoholinius 

gėralus, ten jau durįs ap- 
stotos žmonių. Ne vienas 

taippat teko matyti jau 
skersai beeinant, mat buvo 

sekmadienis. Tokie tai 

įspūdžiai iš Papilės. 
Šnekutis. 

VABALNINKAS, 
Panevėžio apskr. 

Draugijinis vabalninkie:-* 
čių gyvenimas nėra nusilp- 
nėjęs. Draugijos — ūkio, 
blaivybės ir moterų — po 
senovei veikia, daro susi- 

rinkimus, tariasi, galvoja ir 
pirmyn eina. Ūkininkai į 
vienkiemius skirstosi, gabe- 
na zuparus, mašinas, taria- 

si siųsti atstovus į Šiaulių 
ir Marijampolės parodas; 
blaivininkai jaunimų orga- 

nizuoja, džiaugiasi geru pa- 
sisekimu arbatinės, kuri į 7 

mėnesius turėjusi apyvartos 
1.934 rub. 16 kap.; mote- 

rįs audimo pakėlimu rūpi- 
nasi; buvo jau besiruošian- 

čios į naminių išdirbinių 
parodų, kurių žadėjo rug- 

piučio viduryje Vabalninke 

intaisyti; tik štai gavusios 
iš gubernatoriaus žinia, kad 
paroda taisyti neleidžiama; 
Gaila; būtume turėję nepa- 
prasta Lietuvoje malonia 
naujiena: sodiečių moterų 
ir mergaičių sumanytų ir 

inkurtų sodžiaus išdirbinių 
parodų. Keistai, išrodo, kad 
ir čia surasta valstybei pa- 
vojus. Kiek numanau, Va- 
balninko moterims aųgštoiji 
politika nė labai rupi; pa- 
rodų rengdamos tikrai nie- 
ko pikto neiinanė; tas užgi- 
nimas atėjo visai netikėtai, 
kaip kad perkūnas giedrio- 
je dienoje butų trenkęs. 
Beno bus čia inkišęs ne- 

švarų liežuvį koks nors že- 
masis valdininkas. Juk 
šiems sekasi kartais suklai- 
dinti ir gerų norų adminis- 
tratorių. Apskritai, visuo- 
menės darbų Vabalninku 
nemažai trukdo žemieji vy- 
riausybės atstovai. Taip 
antai surašoma ir išvaiko- 
ma jaunimas, padoriai žais- 
ti susirinkęs, trukdoma da- 
ryti dr-jų susirinkimai ir 
t. p. dalykai. Tuo tarpu 
liuosai nuodija žmones slap- 
ti smuklininkai, liuosai vei- 
kia po sodžius neraliuoti 
mušeikos. Juk visa tai 
žmonės mato, lygina, svars- 

to. P. K. 

TENENIAI, 
Raseiniij apskr. 

Kokių tai esama palai- 
mintų užkampių musų tė- 

vynėje. Važiuoju andai iš 

Tenenių į Kvėdarną,. Ve- 
ža ūkininkas 25 metų, vie- 
naturtis sunūs ūkininko, tu- 
rinčio čielą žemę. Gyvena 
Tenenių miestelyje. Iškal- 
bame apie šį bei apie tą. 
Sužinojau, kad jis nėra dar 

matęs jokio lietuviško laik- 
raščio. Girdėjęs, kad esan- 

čios ir lietuviškos “gazie- 
tos”, bet savo akimis jų nė- 

ra matęs. Anot jo, netik 

miestelyje, bet ir parapijo- 
je niekas lietuviškų laikraš- 

čių neišsirašąs. Klausiu, iš 
kur gi jus sužinote, kas 
sviete dedasi? Sako, yra 
čia toks geras žydelis, jis 
ima savo žydiškus laikraš- 
čius. Taigi šis mums viską 
apsako. O taippat ir kle- 
bonėlis iš sakyklos papasa- 
koja, ar kur kokia “neščes- 
tis”, ar atsitikimas. Jis 

girdėjęs, kad klebonas imąs 
kaž-kokį lietuvišką laikraštį, 
bet niekam skaityti neduo- 

dąs. Į gimnazijas niekas ją 
parapijos vaikų neleidžiąs; 
guzikuotu žiponu vaikeso 

Tenenių bažnyčioje nėra ma- 

tęs. Parapijoje yra turtin- 

gų ūkininkų, turinčių po 
keletą tūkstančių rublių. 

Miestelis mažutis: nei 

mokyklos, nei monopolio, 
net nei alinės nėra. Yra 

dvi trįs sankrovėlės, kurių 
tarpe puošia miestelį san- 

krova Kvėdarnos vartotojų 
draugijos skyriaus. Nors 
miestelio trobos ant pirštų 
suskaitomos ir Teneniškiai 
troškimą gali pasotinti kai- 

myniuose miesteliuose, te- 

čiau, kaip iš kaimynų suži- 

nojau, ir Teneniuose esą net 

4 slaptos smuklės. Tai to- 
kios čia tokelės. P. K. 

KANDIDATAS Į VYSKU- 
PUS. 

Aną syk rašėme “Viltyj” 
buk į Lucko-Žitomieriaus 
vyskupus statoma tarp ki- 

tų kandidatų musų gerbia- 
masis tautietis, dvasiškosios 
Peterburgo; seminarijos rėk-j 

torius kun. prof. Baltrumis. 
Dabar “R. <&.” rašo, dar 
einąs gandas, buk kun. rek- 
torius Baltrušis busiąs pa- 
skirtas Žemaičiu vyskupi- 
jos sufraganu, 

Rugpiučib^įbsį^lėkiant 
traukiniui taijpuS&tineiškio 

I ir Subačiaus: ̂ očią,-.C.eš Pu- 
ponių sodžįuin^^rti .gėbsžin- 
kelio stovėjo' keTetas vaike- 
sų. ir viena moteriškė. Vie- 
nas jų sviedė, akmeniuku į 
traukinį-ir paiaiko'vagono 
langam j StikląŽ.r:.;suai^o, 
vienam kelia'ūiunkių. stiklu 
skeveldomiš~suž;ėista.raiiką, 
kitam sutrenkė galvą, o vie- 
nas buvo apibertas sudužu- 
sio stiklo šukėmis ir nema- 

žai išsigando. Kondukto- 
riai sako, kad ant,.šio gele- 
žinkelio tai esą jau nebe 
naujiena; šiemet tai jau at- 

sitinką trečią kartą. l Ne- 
persenai, važinojantmuo_ Je- 
lovkos stoties į Abelius, 
vienai moteriške^; ;žiuiint 
pro vagono langą, pįemenįs 
taippat akmeniu;" sm arę 
stiklus burnon ir gal am- 

žinai toji paliksiantį sužeis- 
ta. * 

Geda girdėti tokias kal- 
bas ; kad tai butų kalbama 

apie kitokius kraštus, kur 

gyvena puslaukiniai žmo- 
nės, tai dar ką daryti, bet 
dabar tai atsitinka, Lietu- 

voje. Tėvai, drauskite savo 

vaikus, nes jums užiiai rei- 
kės atsakyti; jaigu jau ne- 

sibijote to, ką galėtų pasa- 
kyti svetimtaučiai apie lie- 
tuvius tokiuose atsitikimuo- 

se, tai pabijokite nors. atsa- 

komybės prieš vyriausybę. 
Atminkite, kad vyriausybė 
nedovanos. Del'šio atsiti- 
kimo Panevėžyje sustatyta 
protokolas,“ bus padarytas 
tardymas, frakus SUšekta, 
keno vaikas yra tai, pada- 
ręs. Ne kam kitam,- kaip 
tik tėvams teks užmokėti 
už sudaužytą vagono langą 
ir dar keletą rublių pabau- 
dos. Nukentėjusieji keliau- 
ninkai taippat žada paieš- 
koti sau atlyginimo. 

P. Kuzma. 
P. S. Šiuo kartu ir aš tik 

ką išlikau nenukentėjęs, nes 

mat sėdėjau toliau nuo lan- 

go. Pakako tik to, kad 
stiklai ir mane apibėrė, ir 

akmuo, krisdamas žemyn, 
pataikė į koją. 

GIŽAI, 
Vilkaviškio apslu*. 

Šiame bažnytkiemyje yra 
nedidelė muro bažnyčia. 
Klebonauja kuri. L. Stau- 
gaitis ir vikaras kųn. Sen- 
čikas. Visos pamaldos at- 
liekamos lietuviškai, nes. čia 
nėra nei vieno lenko. 

Bažnytkiemyje stovi ke- 
letas menkų vietinių gyven- 
tojų lietuvių triobelių. Pa- 

stebėtina, jog čia nėra dar 
nei vieno žydelio, tai tur- 
būt sąlygos jiems nepatin- 
ka. Yra dar valsčiaus raš- 
tinė, pradinė vienklesė liau- 
dies mokykla, kurioje mo- 

kina vaikus mokytojas, lie- 
tuvis Mozuraitis, dvi maži 
lietuvių sankrovėli ir ūki- 
ninko Lingio alinė, kurią 
gižiečiai tankiai palaiko. 
Kiek toliau, paplentėje, gy- 
vuoja kita gižiečių Arlauc- 
ko įsteigta smuklė, greta 
Matulevičiaus alinės. 

Nežiūrint į tai, gižiečiai 
per sueigas valsčiuje visai 
nesikrato nuo naujų alinių 
atidengimo ir maloniai su- 

tinka. 
Prie pat bažnytkiemio bu- 

vo pirmiau didelis, garsus 
Gižų dvaras 1.800 tilargij gėį 
ros, derlingos žemės. Ru- 

pesniu įmaniau buvusių. to 
dvaro savininkų pastatyta 
ir dabar* tebestovinti bažny- 
čia. Dabartinė dvaro savi- 
ninkė p? Agbta Dambraus- 
kienė valdo f jau tiktai ne- 

išparduqtas ./įvaro liekanas. 
Visų kit§ žemę išpirko apy- 
linkes valstiečiai lietuviai, 
neatsižvelgdami dagi į bran- 
gumų. Perkama daugiausia 
su banko pagalba. Moka- 
ma už margų nuo 120 dagi 
lig 190 rublių., Išpardavi- 
nėjimas pradėta jau nuo 

keleto metų, it* dabar tose 
vietose, kur pirma buvo 
vien apleisti -dvaro dirvo- 
nai, puikiai, liūliuoja javai. 
Ant senovinių dvaro plotų 
išdygo daugelis, naujų vien- 

sėdijų. Tarpan lietuvių 
valstiečių įsispraudė 4 — 5 

vokiečiai ūkininkai. 
Kai-kurios puikios to 

dvaro muro triobos apylin- 
kės valstiečių jau nupirk- 
tos ir sugriautos. Todėl 

dabar ir pas ūkininkus vie- 

toje medinių matosi besta- 

tomi ir muro namai. 
Vincė. 

LIETUVIŲ KALBA DV. 
SEMINARIJOJE. 

Kun. P. Kraujalis, “Auš- 
ros” redaktorius ir šv. Mv- 
kalojaus bažnyčios klebo- 

nas, svietiškosios vyriausy- 
bės patvirtintas Vilniaus 
dvasiškos seminarijos lietu- 
vių kalbos profesoriumi. 

PANEMUNE, 
Marijampolės apskr. 

Rugpiųčio 27 d., sekma- 
dienį laukiamas buvo iš 

Qarlevosc, Sqinų vyskupas 
Antanas IInr Parapijom? 
doma atkreipta vien įsavo 
Ganytoju Jau keletas die- 
nų prieš jo .atvažiavimų ma- 

tyti buvp.^anįų tarpe ne- 

įprastas judėjimas: višo- 

iJiią.,jggmpis. rupipt^ųsi, kad 
tik gražiau, iškilmingiau 
pasitikus laukiamų svečių. 
Ir ištiesų, panemuniečiar 
gali pasigirti net prieš ki- 
tas parapijas savo puošimu: 
daugybė Vaikų dabino vidu- 

rį ir prieangį neturtingos 
bažnytėlės, ir viskas dar 

panaujinta, pagražinta. Tai 

nuopelnas vietinio klebono. 

Ypač gi gražių gražinusį 
įspūdį darė vartai prie pat 
šventoriaus: čia tai jau iš- 

tikiu žmonelėms reikėjo pa- 
dėti daug darbo ir sumanu- 

mo, kad tbip gražiai viską 
suderinus,' surengus iš gy- 
vą žolyną, o ant vartą pa- 
rašas “Sveikas Ganytojau” 
išrodė labai puikiai. 

Pavakarėj atvažiavo ir 

vyskupas, kurį iškilmingai 
pasitiko žmonią minios ir 

būrys kunigą. Po to svei- 
kino Ganytoją gyvuojančios 
Panemunėje dr-jos “Darbi- 

ninką” ir “Blaivybės”. 
Klebonas savo prakalboje 
sveikino vyskupą lietuviš- 

kai, tąja kalba atsakinėjo 
ir vyskupas. 

Ant rytojaus rugpiučio 
28 d. prasidėjo dirmavoji- 
mas. Į*adirmavota apie 
900 žmonią. 'Tą pačią die- 

ną vyskupas išvažiavo Kau- 

nan, kad sugrįžus vėl ket- 

virtadienį rugpiučio 31 d. 

Rugsėjo 1 d. atsisveikino su 

Panemunė ir išvažiavo 

Kampiškęsna., 
Vyskupui esant, ypač gi 

jį pasitinkant1 ir antrą die- 

ną, vagilią, kaip ir visur, 
nesnausta, nes daug žmonią 
pasigedo kapšiuką su pini- 
gais. "Vincė. 

(“Viltis”). 

PILVIŠKIAI, 
Marijampolės apskr. 

Rugsėjo 3 dieną Pilviš- 
kiuose buvo vietinio “Žibu- 

r-į> 

Ispanija kovoja su revoliucija buliaus pavidale. 

rio” skyriaus susirinkimas. 
Dalyvavo apie 100 žmonių. 

Perskaičius praėjusio su- 

sirinkimo protokolų, tuojau 
buvo pakeltas klausimas 

apie Marijampolės ūkio pa- 
rodų. Perskaityta Parodos 
Komiteto apgarsinimas, 
duota keletas paaiškinimų 
ir tuojau užklausta, ar netu- 
ri kas-noys iš draugijos na- 

rių kų pasiųsti išstatyti pa- 
rodoje. Tuojau pasiūlyta 
keli divonai, juostos, žiurs- 
tai ir kitokios smulkmenos. 
Vienas ūkininkas paketino 
statyti eržilų. Paroda už- 
ėmė visus draugijos narius 
ir žada atsilankyti Mari- 

jampolėje. 
Antras klausimas tai apie 

prieglaudų pavargėliams. 
Čia pranešta, kad: prieglau- 
dai namas jau nusamdytas, 
pavargėliai surašinėjami ir 
nuo pradžios ateinančio mė- 

nesio bus prieglauda atida r 

i-yta. '"v'-V 
Po šiai kalbai kreiptasi į 

susirinkusius, kad jie teik- 

tųsi, kas kuo išgali, ypač 
drabužiais ir kitokiais reiJ 

kalingais daiktais pa šelpti 
prieglaudų. Iš susirinku- 

siųjų, ypač moterų, tuoj pa- 
sižadėjo ir užsirašė kuri ką 
paaukos- Pradžia pasirodė 
gana graži. Duos Dievas, 

eis ir toliau viskas gerai. 
Trečias klausimas — apie 

šventes, Šv. Tėvo panaikin- 
tas. Šitas klausimas sukė- 
lė didelį, triukšmų. 

Kalbėjo ūkininkai, darbi- 

ninkai, jaunimas, moteris ir 

merginos. Nors keletas 

žmonių gana nuosekliai ir 

pamatuotai aiškino, kad Šv. 
Tėvo surėdymas yra labai 

naudingas ir tinkamas, kad 
ir musų krašte butų pilnai 
įvykdintąs, vienok didžiu- 
ma yra tos nuomonės, kad 
viskas, liktųsi po senovei. 
Jie paaiškino, kad pas mus 

esu ne taip jau baisus ir 
skubus darbai, kad tos šven- 
tės daug kenktų; antrų — 

kad, girdi, nereiktų mažinti 
Dievo garbės, ir trečia, kad 

perdaug, sako, prisiartįsime 
prie liuterionų, kurie jokių 
švenčių neturi. 

Klausimas apie šventes 
žmonių dabar dažnai judi- 
namas. 

Antgalo jaunimas kuris 

gana skaitlingai dabar prie 
“Žiburio” ėmė rašytis, 
svarstė savo reikalus: kuo 
užsiimti, kaip lavintis, ko- 
kius pasilinksminimus reng- 
ti, kad jie išeitų ir naudingi 
ir smagus. 

Tuo užsibaigė tos dienos 

pasikalbėjimai. 

KROSNA, v~ 

.? Kalvarijos apskr. 
Rugpiučįo. 20 dienų mirė 

mokytojas a. a. Mykolas 
Bagdonas. Nabašninkas gi- 
mė Pa d vienui sodžiuje, Gar- 
liavos parapijoje. Baigęs 
Veiveriu mokytojų semina- 

riją, paskirtas tapo moky- 
tojum Lazdijuosna, kur iš- 

mokytojavo 5-rius metus. 
Iš Lazdijų liko perkeltas 
Krosnon. Čion pragyveno 
net 30 metų. Ingavęs para- 
lyžių, pragulėjo ant patalo 
7-rius metus. Iš tos nelem- 
tos ligos ir nebekėlė. Pali- 
ko našlę žmoną Teofilę, 4 
sūnūs ir 3 dukteris. 

Vienas nabašninko Bag- 
dono sūnūs, baigęs universi- 
tetą, yra dartės tardytojo 
pagalbininku; kitas sūnūs 

— Krokavo universiteto 
studentas; trečias mokosi 
Veiverių mokytojų semina- 
rijoje; ketvirtas sūnūs* bai- 
gęs keturklesę mokyklą, iš- 

ėjęs užsienin. 

Kaip matome, nabašnin- 
kas, Įdek galėdamas, sten- 

gėsi išlavinti savo vaikus, 
kad turėtų paskum gyveni- 
me kelią ir tėvą gerai pa- 
minėtų. Nabašninkas, kaip 
teko patirti, ir bemokyto- 
jaudamas stengėsi sau pa- 
vestiems vaikeliams in- 

kvėpti gerą mokslą. 
Nabašninkas Mykolas bu- 

vo žmogus malonus ir geros 
širdies. Amžiną atilsį duok 

jam, Viešpatie! 

LHJDVINAVAS, 
Kalvarijos apskr. 

Kulokuose yra trįs bro- 
liai (pavardė šiuo tarpu už- 

tylima), kurie — nesmagu 
nei minėti — tiktai gėdą 
parapijai daro. Per atlai- 

kius ir šventes, lyg gaidžiai, 
nekaltiems ii* kapoja antau- 

sius. 
Reikia nors kartą susi- 

prasti žmonėmis esą... 

GANIPROVA, 
Kražių par., Raseinių pav. 

Rugpiueio 14 dieną, ne- 

dėlią, išėjo Juozas ir Mor- 
kus Glazauskiukai tetervi- 

nų medžioti. Per krumus 
skrido tetervinas. Yyres- 
nysai šovė. Kaip tyčia už 
krūmų tuolaik buvo jaunes- 
nysai — Morkus: sulindo 
šmotai nugarom 'Gydyto- 
jas sakąs, kad išgijimas 
abejotinas. 

Tai tau ir primedžiojo... 
J. Jucis. 

MERGBTJDIS 
Griškabūdžio parap. 

Nesenai naktį — dar ge- 
rai nesutemus — šiame so- 

džiuje du apsiginklavusiu 
plėšiku užpuolė ūkininką 
Vilkaitį. Atėmė suviršum 
100 rublių ir paėmė ūkinin- 
ko sunaus drabužius, laik- 
rodėlį ii da 10 rub., šaudy- 

darni piktadariai išėjo. 
Mok. Juozas Ūsas, 
(“ Šaltinis”). 

HUMORAS. 

Kokis klausimas toksai 
atsakymas. 

Ji: — Klausiau sykį dak- 
taro, ar žali oisteriai yra 
sveiki? 

Jis: — O daktaras ką ant 
to? i 

Ji: — Pasakė man, jog į 
nekad negirdėjęs, idant ois- j 
toriai kuomet nors turėtų \ 
sirgti. 

Rojus. 
— Na, kaip tamsta jau- 

tiesi moterystėje? 
— Labai puikiai. Išti- 

siomis dienomis ji nebūna 
namie, naktimis vėl aš. Gy- 
vename abudu kaip dan- 
guje. 

Mokykloje. 
— Kaip tavo vardas, vai- 

keli? 
— Andriukas. ! | 
— O tavo tėvas kur? 
— Mirė. 
— Kuomi buvo prieš mirs 

■siant? 
— Gyvu. 

T 
Mašinisto mintis. 

Įsibėgusį lokomotyvą 
sulaikysiu, ale kuomet „įsi- 
plepa mano pati — negaliu 
jos sulaikyti. 

Geras būdas. 
— Tasai žmogus nepa- 

prastai man indomus ir. ne- 

galiu apibrėžti, ar tai tik* 
ras filozofas, ar kvailas. 

— Labai lengva patirti... 
— Kaip? 
— Pavadink jį kvailu, jei 

įsižeis, tai be abejonės —- 

tikrasis filozofas. 

Išmintingas atsaku r-a 
— Ar negalite savo kiau-. 

lės varyti kitokia vieta, 
čionai kelias tik pėstiems! 

— Juk mano kiaulė ir-gi 
pėsčia eina, ar tamsta ne-< 

matai? 

Indomus klausimas. , 

— Taip, mano dušyte, 
apsisaugojau — jei numir- 
siu — turėsi iš ko gyventi 
senatvėje. 

— Tas gerai... bet jei ne*» 

numirsi? 
f i 

Tarnaitė. 
— Kam tu taip tankiai 

vietas mainai? 
— Prašau poniutės, da- 

bar net patįs ministeriai la-; 
bai retai kuris gauna sušilti j 
vienoj vietoj, o poniutė noi-} 
ri, idant tarnaitės jau ir u&j 
ministerius butų geresnės. 


