
Žinios iš Lietuvos. 

PAKRTJOJUS, 
Panevėžio apskr. 

Miestelis nedidelis, prie 
npės Krojos, skaito dau- 

giau kaip pusantro tūkstan- 
čio gyventojų, gana švarus, 

yra čia paetas ir telegrafas, 
graži muro bažnyčia ir liau- 

dies mokykla. Arti mies- 

telio, Mažeikonių sodžiuje 
buvo pradinė “Saulės” mer- 

gaičių mokykla, bet pernai 
laikinai tapo uždaryta, 
kaip ir kitos tos rųšies mo- 

kyklos. ; 

Vietinis kamendorius ku- 

nigas Ribokas buvo norėjas 
vėl atidaryti tų mergaičių 
mokyklų ir užsakė bažny- 
čioje iš sakyklos, kad susi- 
rinktų žmonės pas jį pasi- 
tarti apie mokyklos išlaiky- 
mų, bet žmonės matyt neuž- 

jaučia tam sumanymui, nes 

niekas neatėjo. Pakruo j ie- 
čiai vis dar nesupranta mer- 

gaičių mokslo naudos: 
“kam mergai mokslas, ar ji 
kunigu bus, ar duonų val- 

gįs iš to mokslo?” Neilgai 
buvo čia mergaičių moky- 
kla, vis dėlto darbščios pir- 
mosios mokytojos, panelės 
Bronislavos vedama, atne- 
šė gana gražius vaisius: jau 
nekalbant apie patį mokslą., 
kuris buvo savo vietoje, ji- 
nai pramokė gražių rankų 
darbelių, dainelių, žaislų ir 

tautiškų šokių. Dabar ne- 

retai tenka pamatyti pas 
ūkininką gražią staldengtę, 
rankšluosčiui pakabinti 
gembę arba kitą kokį daik- 
telį; tai vis darbeliai buvu- 
sios mergaičių markios 

Toje mokykloje buvo 

daugiau kaip 50 mergaičių. 
Ją uždarius, kai-kurios mer- 

gaitės persikėlė liaudies 

mokyklon, kitos gi taip ir 

pasiliko namie. Liaudies 
mokykloje pernai buvo 114 

vaikų, tame skaičiuje 37 

mergaitės. Del stokos vie- 
tos mokykloje atsakyta 32 
vaikams. Pirmiau čia bū- 
davo vienas mokytojas ir 

vaikų turėdavo apie 50 — 

60, bet nuo sausio mėne- 

sio liko paskirtas antras 

mokytojas pagelbininkas 
lietuvis, taigi dabar darbuo- 
jasi du mokytoju viename 
kambaryje, kas labai nepa- 
togu. Jau buvo rašyta 
“Lietuvos Žiniose” ir per- 
spauzdinta kituose laikraš- 
čiuose apie pakruojiečių 
vargus, kuriuos jie prityrė 
(kai kurie net kalėjime sė- 

dėjo), pakol išgavo lietuvį 
mokytoją; bet dabar, ma- 

tomai, vėl paliks be lietuvio 

mokytojo, ir tas viskas dėl 
kai kurių tamsuolių priežas- 
ties. Kaip jau minėjau, 
viename kambaryje negali- 
ma dviese tinkamai vesti 

mokslą, taigi buvo sumany- 
ta pasamdyti dar kitą kam- 

barį antram mokyklos sky- 
riui, bet per valsčiaus rink- 

tinių sueigą balsų dauguma 
(nenorinčiųjų buvo 9 bal- 
sais daugiau) nutarta, kad 
nereikią antro kambario, 
pakanką ir to paties. Ga- 
lima tikėties, kad vėl pa- 
liks vienas mokytojas ir, 
žinoma, mokyklon priims 
tiktai 50 — 60 vaikų, taigi 
matysime, kur pakruojiečiai 
padės savo vaikučius. Mu- 
sų kaimynai turi net dvi- 
kleses mokyklas, o mes ir 

tos pačios nenorime pra- 

platinti ir pagerinti. Liūd- 

na, net ir labai -liūdna žiū- 

rėti, kad mes laukiame, be- 

ne ateis kas-nors iš kitur 

pasirūpinti musų apšvieti- 
mu ir gerove. Tikėkite, 
vyrai, jog nieko nesulauksi- 
me! Dar yra laikas, dar 

galima atitaisyti klaidų, tik- 

tai reikia daugiau gero no- 

ro. Neužmirškime priežo- 
džio: “kaip pasiklosime, 
taip ir miegosime”. 

Švilpis. 

APLINKRAŠTIS VYSKU- 
PAMS IR VYSKUPIJŲ 

VALDYTOJAMS. 
Vidaus dalykų ministeri- 

ja išsiuntinėjo Rymo-Kata- 
likų vyskupams ir vyskupi- 
jų valdytojams aplinkraštį, 
kuriuo praneša, kad diece- 

zijų valdytojai galį išva- 
žiuoti tik, ministerijai. lei- 
dus. Toliau aplinkraštis 
nurodo, jog diecezijų valdy- 
tojams nesančios .suteiktos 
teisės skirti religijos mo- 

kytojus, nes juos renkanti 

mokyklų vyresnybė, ir pa- 
tvirtinąs apskričio globė- 
jas. 

AUGŠTOJI PANEMUNE, 
Suvalkų gub. 

Šiemet rugsėjo 10 buvo 
čia Marijos Vardo atlaidai. 
Žmonių iš apylinkės prisi- 
rinko daug. Po pamaldų 
visas miestelis kruta-j ūda, 
gatvėse, alinėse žmonių pil- 
na. Vakarop garsiai kal- 

basi, kai kas svyrinėja, rė- 

kauja. Vidunaktį mieste- 
lėnai su kaimiečiais, besi- 

gineidamiesi bešūkauda- 
mi, susikovė. Mušeikų tar- 

pe, girdi, buvę “Blaivybės’’ 
ir “Krikščionių dąrbįnin- 

nariai. Negražu po 
atlaidų pasigerti ir muštiės, 
dar didesnė gėda taip elg- 
ties draugijų nariams. 

Susis. 

MARCINKONIS, 
Trakų apskr. 

Pas gerbiamąjį musų kle- 

boną kun. J. Stasį apsilan- 
kė mylimas svečias, Gelsin- 
forso profesorius p. Niemi. 

Paviešėjęs iki poros savai- 
čių musų klebonijoje, išva- 
žiavo savo šalin. Atvažia- 
vo tuo tikslu, kad arčiau 

susipažinus su musų krašto 

papročiais. Viešėdamas čia 
tyrinėjo musų kalbą, užra- 

šinėjo senovines dainas, ku- 
rias padainavo apylinkės 
kaimų moterėlės-sesutės, 
ateidamos kiekvieną dieną 
klebonijon, musų klebono 
kun. Stašio paragintos. 

Sekmadienį vakare rug- 
sėjo 4 d., prieš išvažiuosiant 
profesoriui p. Niemi, susi- 
rinko Marcinkonių kaimo 
mergaitės, kurios dalyvauja 
bažnytiniame chore, ir, pa- 
darius repeticiją vargoni- 
ninko buste, išėjo šilelin, 
čia-pat prie bažnytkiemio 
esančian, kur gražiai pažai- 
dė, pašoko tautiškus šokius: 
“Katinėlį”, “Aguonėlę”, 
“Audėjėlę”, “Pakulninį” 
ir antgalo padainavo “Palik 
sau sveika tėvyne mano”, 
išsiskirstė. 

Profesorius p. Niemi, 
drauge su klebonu sėdėdami 
čia-pat prie žaidžiančiosios 
jaunuomenės, gėrėjosi ir 

atydžiai žiurėjo, kaip pui- 
kiai ir vikriai siūlai su skie- 
tu greitumu žaibo lakiojo. 
Dainuojant gi “Palik sau 

sveika tėvyne mano” prie 
tykaus ir ramaus vakaro, 
aidas sklydo šileliu ir bai- 
gėsi kaž ku3 tolumoje. 

6. Ktilonaa. 

SKUODAS, ;;f 
Telšių apskr* 

Lietuviams spaudu atga- 
vus, per trejųs-ketverius 
metus buvo. šiek-tiek pa- 
margėjęs ir musų vienodas 
ir nuobodusgyvenimas, 
ėmėmės patįs šviesties ir ki- 
tus šviesti. Po apylinkes 
pasipylė it iš maišo lietuvių 
laikraščiai, kilo sumanymų 
steigti įvairias švietimo ir 
kitokias draugijas; kai kur 
ir tikrai tos draugijos: buvo 
įsikūrusios. Lietuviu va- 

karai vienas po kito buvo 
ėmęsi ne juokais; šildyti le- 
dais apšalusias musų širdis. 
Į tokių eisenų ištikę tarė- 
mės jau po kokios dešimties 
metų netik prisivysiu, bet 
dar ir pralenksiu latvius. 
Bet tokiuo staigiu šūksniu 
tur-but perdaug savo jau- 
nas kūdikio pajėgas išaik- 
vojome, nes kad kritome į 
tokį snaudulį, kad net tre- 

jetui metų štai jau praslin- 
kus visi miegame it sustin- 
gę. Tiesa, musų kampe kaip 
ir stoka savos inteligenti- 
jos, bet negalima-- sakyti, 
kad jos visai nesą. Tu- 
rime ir daktarų lietuvių, čia 
pat apsigyvenusių, ir kuni- 

gų ir mokytojų ir kelioliką 
dar tebeeinančių mokslus, 
bet deja, ir jie savim už- 

siėmę, visuomenės daly- 
kams esti tokie-pat miega- 
liai, kaip ir bemoksliai so- 

diečiai, — žodžiu, nėra jo- 
kiam dalykui pradėtoji}, 
nebėra kas judina. Taip 
maž-daug panašiai esti di- 
desnėje šventosios' Žemaiti- 
jos dalyje; yrą tokių, kurie 
savo gyvybėje jokio lietuvių 
laikraščio dar nėra regėję, 
rasit užtiksi ir kur kitur, 
nevien “Vilties” No. 100 

aprašytame iš Tenenių par. 
atsitikime, v 

Ir tai, vos užsimezgusias 
draugijos apmirė,, spekta- 
klių niekas nebetaiso, ir 

taip skurstame kiekvienas 
sau. Tik štai kažkokiu© 
stebuklu, p. Vaičkus netir 
ketai apsiskelbė steigiąs vi- 

są eilę vaidinimų kuo-ne vi- 
suose Pakuršės Žemaitijos 
miesteliuose, ir štai iš ei- 
lės turėjome spektaklį 
Skuode, rugpiųčio. 21 d. vai- 
dino “Genovaitę” ir “Pir- 
mąjį degtindarį”, vaidini- 
mas užvis “Genovaitės” 
pavyko puikiausia; “Pirm. 
degtindaris” tik išėjo kiek 
silpniau. Apskritai šis va- 

karas gerokai pakėlė musų 
dvasią ir, kaip girdėjau, ge- 
rai pavykęs. Ir jei p. J. 

Vaičkui, to spektaklio su- 

rengė j ui, tuo savo apsilan- 
kymu tikrai bus pavykę su- 

kelti norą sekti jo pavyzdį, 
tai aš jau nebeišmanau, ko- 
kį jam ačiū reikėtų pasa- 
kyti. 

Ir patri jotai esame ne 

juokais; kadangi visuose 
Lietuvos kraštuose sodie- 
čiai, it iš galvos išėję, ardo 

sodžius, drasko rėžius, eina 
į vienasėdžius, mes gi tuo- 

tarpu turimės visomis ke- 
turiomis įsikabinę į “tėvų 
palikimą”, gyvename ant 
savo keturvarstinių botagų 
ir dauguma nei-manyti dar 
nemanome ant kito šono 
tvertiesi. Iš visos Skuodo 
apylinkės teeiau išsirado 
vienai vienas Kulų sodžius, 
kuris stropiai rengiasi atei- 
nantį pavasarį skirstyties 
vienasėdžiais; kitų sodžių 
ūkininkai nekantriai laukia 
jų išsidalijant, jiems indo- 
mu, kaip čia jų kaimynams 
seksis. Gal tas' pavyzdys 
nevieną sodžių paragįs išsi-. 

dalyti,- L ■!:. 

Damazas Treigys. 

NAUJAS LAIKRAŠTIS, 
P. Įly^olas SiežėviSraaį 

pris. ^dvįokato padėjėjas, 
gavo leidimą leisti naują 
mėnesinį -ikikraštį lietuvių 
kalba var&u “ Bendrija’ 
Tasai ^laikraštis busiąs pa- 

vestas^kooperaeijos ir smul- 
kiojo kredito reikalams. 
Vesiąs' jį Vilniaus koopera- 
cijai remti Draugijos pirmi- 
ninkas, redaktorius lenkų 
kalba einančio laikraštėlio 
“Zycie wspoldzielcze” p. A. 
Šklennik. Laikraštis eisiąs 
pinigais “Laikraščiams ir 

knygoms leisti bendrovės: 
F. Bortkevičienė, K. Gri- 
nius ir Co.”, tos pačios ben- 
drovės, kuri leidžia jau 
“Liet. Žinias” ir “Lietuvos 
Ūkininką”. 

KAUNAS. 
Rugsėjo 9 dieną, kuomet 

paskirta buvo ministerių 
pirmininko Stolypino laido- 
tuvės, visose Kauno ir jo 
priemiesčių “Saulės” moky- 
klose nebuvo lekcijų. 

STEIGIAMASAI KNYGY- 
NAS IR MUZĖJUS. 
Nesenai Klaipėdoje, kaip 

praneša “N. L. Ceit.”, bu- 
vo “Sandoros” susirinki- 
mas, kuriame dalyvavo apie 
40 narių. Tarp ko kito, dr. 
Gaigalaičiui padavus suma- 

nymą, nutarta įsteigti Klai- 

pėdoje lietuvių knygyną, “į; 
kurį kiek jgalint reiktų su- 

traukti po vieną egzemplio- 
rių kiekvienos lietuviškos 
knygos’!. Knygas tas ža- 
dama skolinti kitiems pasi- 
skaitymui. “Sandora” iš- 
reiškė ^pageidavimą, kad 
įsteigtąją i 3 i “Keliaujantis 
knygynas” butų perkeltas į 
Klaipėdą. iKreipiamiamasi i 
prie visų jPrusų (Lietuvos 

lietuvių, kadi jie savo auko- 
mis prisidėtų ,pim įsteigimo 
tokio 'Aūkas ga- 
lima šiųslf šiuo adresu: An 
die Sandorą — Buchhand- 
lung in Meni ei. Kiek ma- 

želesnį knygyną norima 

įsteigti Priekulėje. 
“Sandora”1 taippat kvie- 

čia siųsti ir senobinius lie- 
tuviškus daiktus ir išdirbi- 
nius, nes prie knygyno ža- 
dama įsteigti ir muzėjų. 

NAUMIESTIS, 
Suvalkų gub. 

Rugsėjo 20 d. atgabenta 
yietinin kalėjiman suimta- 
sai Katilių kaime, netoli 
Griškabūdžio, garsusis apy- 
linkės plėšikas, piktadarys 
,J. Liudžius su savo sėbru. 

Policija turėjo pusėtinai 
darbo, kol jį surado ir su- 

ėmė, nes gaudomas buvo 

jau kelinti metai ir per tą 
laiką tiek spėjo pragarsė- 
ti, padaryti šunybių, užpuo- 
limų, apiplėšimų, kad visi 
tik ir bekalbėjo apie Liū- 

džiu. Taip jis buvo ap- 
kraustęs Mergbudžio ūki- 

ninką Vilkaitį, Pavasijų 
Martišių (Kabišą) ir dau- 

gelį kitų. Jojo vardas jau 
buvo- baigus sr kad neateitų 
ir nepareikalautų pinigų. 

Minėtąs gi,plėšikas kilęs 
yra iš Kubilįy kaimo, Lies- 
nistvos yalsčiaus, gan pasi- 
turinčioj; ūkininko sūnūs. 

Mažas )(buda,mas, mokėsi 

Naumiesčio pradinėj moky- 
kloj, sukilimo metais, kaip 
girdėti, |ymiąi dalyvavęs, o 

galutinai išėjo mat kuo. 
Miesto gyventojai, išgirdę 

apie jojo suėmimą, išėjo'pa- 
sitiktų net už kelių verstų 
ir įlydė j o miestan džiaug- 
damiesi, kad jau pagalios 
nutvertas. Vincė. 

dabsuni^kis, 
Trakų ap'skr. 

Miestelis šis stovi ant Ne- 

PlEHAGUE 
PEACE TRIBŪNAI. 

v 
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Nei Carnegies milijonai nieko negelbsti. Turkijai plunksnos apipešta, o kit 

valdovai nuo jos visai užsigrįžę. 

muno kranto, gana gražioje 
vietoje. Gyventojų jame 
yra apie du šimtu. Apšvie- 
tos stovis ir tautinis susi- 

pratimas dar labai žemas. 

Laikraščių, neskaitant tų, 
kuriuos gauna klebonas ir 

“Blaivybės” draugija, pa- 
reina šie: “Liet. Žin.” 2 eg- 

zempliorių, “Šaltinio” — 2 

ir “Vienybės” 2. Iš drau- 

gijų yra pas mus viso labo 

tik “Blaivybės” skyrius, 
kuriam sekasi ne blogiau- 
sia. Darsuniškiečių tečiau 
tėra visai mažai prisirašiu- 
sių, o ypač vyrų. Žinoma, 
vyrams miestelėnams rupi 
visai kas-kita, o ne draugi- 
jos ir ne laikraščiij skaity- 
mas, nes mat Darsūniškyje 
lyra monopolis, 4 alinės ir 

šiaip jau slaptosios smuklės. 

Apšvietimas ir tautinis su- 

sipratimas musų jaunimo 
visai apverktinas. Patarlė 

sako, kad obuolys nuo Obe- 
lės netoli tekrinta, arba ko- 

kie tėvai, tokie ir vaikai. 
Bet pas mus jaunimas gėri- 
me kur-kas labiau viršija 
tėvus. v Z. A. Kauklys. 

NAUJAS IŠRADIMAS. 

Apdėjus gilzas akcyze. 
prisieina nuolat kontroliuoti 
.dirbtuves, kad sužinojus, 
kiek gilzų išdirbama. Kad 

palengvinus šį darbą, vienas 

vietinis akcyzės valdybos val- 

dininkų, kontroleris Daške- 

vičius, išrado tokį prietaisą, 
kuris pats nurodo, kiek gil- 
zįl išdirbama, taip kad nei 
vienos gilzos be akcyzės 
nusukti negalima. Šiomis 
dienomis Šišmano ir Du- 
runčos dirbtuvėje tam tik- 
ra komisija darė bandymą 
ir išrastąjį prietaisą pripa- 
žino pilnai tinkamu. 

SPIRAKIAI, 
Panevėžio apskr. 

Rugsėjo 8 d. graži minia, 
apie 600 žmonių, vietinio 
klebono kun. A. Digaičio ve- 

dama, su iškilminga proce- 
sija nukeliavo į Panevėžį 
atiduotų garbę P. Šv. ir pa- 
simelstų prieš išstatytąjį 
per 40 valandų Šv. Sakra- 
mentų. 

Panevėžyje, apie 10 vai. 
ryto, skambinant varpams, 
ant Nevėžio tilto, iškilmin- 
gai pasitiko svečius Pane- 
vėžio klebonas. Panevėžio 
klebono rupesniu, svečiai 
per visų buvimo laikų nau- 

dojosi visais patogumais — 

nakvpre,' o kai-kurię net ir 
arbata. Penktadienį, ty., 

j ant-rytojaus, 4 valandų po 
\ 

pietų, maldininkų būrys 
gražioje tvarkoje iškeliavo 
namo. 

Tikrai nepaprastų reginį 
matai, žiūrėdamas iš šalies 

į tų tikyba užsidegusių žmo- 

nių minių. Juk visi tie žmo- 

neliai, kurie, yt musės, tų 
mažiutę bažnytėlę apspietė 
— tai “vargo žmoneliai”. 
Jie, metę sunkius darbus, 
atėjo atiduoti dar vienų 
“vargų aukų” Augšeiau- 
siam pasaulio Ganytojui. 

Už tų gražiausi sumany- 
mų- turime pasakyti širdin- 

gų “ačiū” musų klebonui. 
Dar reikia pastebėti, kad 

gerbiamasis musų klebonas 
nesigailėdamas darbo, trum- 

pu laikų gražiai išpuošė baž- 
nytėlę ir priderančiai patai- 
sė klebonijų. Š. P. 

LIAUDIES MOKYKLA 
VILNIAUS MOKSLO 

APYGARDOJE. 
Sausio 18 d. š. m. visoje 

Rusijoje atidaryta vienadie- 
nis liaudies mokyklų sura- 

šymas. Pasirodo, jog Vil- 
niaus mokslo apygardoje 
■sama išviso 8803 liaudies 
nokyklų, iš kurių 4959 mo- 

kyklos žmonių švietimo mi- 

nisterijos ir 3844 — stačia- 
oikių tikėjimo žinyboje 
esančios. Visose šiose abie- 

jų žinybų mokyklose mo- 

kusis 327.358 berniukai ir 
127.622 mergaiti. Moky- 
kloms užlaikyti 1910 metais 
išleista 4.974.706 rub. 

VIRBALIS, 
Vilkaviškio apskr. 

Rugsėjo 12 d. keturi in- 

kaušę vyrukai atėjo pas Ki- 

beikių kaimo ūkininką Sa- 

baliauską ir ant kiemo pra- 
dėjo rėkauti. Šeimininkas iš- 
ėjo iš grineios ir paklausė, 
ko jiems reikia. Piktada- 
riai tada šoko prie jo mušti, 
bet šis nubėgo į klojimą ir 
ten užsidarė. Piktadariams 
besilaužiant į klojimą, iš- 

bėgo senelis tėvas gelbėtų 
žento. Piktadariai tada už- 

puolė jį ir taip sunkiai su- 

mušė, kad šis nustojo žado, 
o už poros dienų pasimirė. 
Senukas turėjo 75 metus 
amžiaus ir buvo labai doras 
žmogus. Trįs piktadariai 
jau suimti. Magdė. 

JAVŲ DERLIUS LIETU- 
VOJ. 

Iš vyriausybės surinktųjų 
žinių matyti, kad javų der- 
lius Lietuvoje šiemet tik vi- 
dutinis. GaL daug geriau 
butų užderėję javai, jei ne 

taip sausa butų buvusi va- 

sara ir jei laiku butų lie- 
tus palijęs. Teeiau Kauno 

gubernijoj javų derlius vis- 

gi buvo apy gėris, Vilniaus gi 
gub. truputį menkesnis, 
kaip Kauno gub. Tik vie- 
tomis vasariniai javai Kau- 
no gub. ir žieminiai javai 
Vilniaus gub. labai lengvi. 

(“Viltis”). 

I VISOKIOS ŽiHIOS. 1 
Anglekasykloj mieste Bar- 

dot, Franeijoj, tomis dieno- 
mis ištikęs baisus plyšimas. 
28 darbininkai pražuvę. 

Šalia Neapoliaus nuolat 

gyvenantis žinomas rusas 

revoliueijonierius rašyto- 
jas, Maksim Gorki, sunkiai 
susirgęs. 

* 

Andai Austro-Vengrijos 
imperatorius paklausiman 
priėmęs Austrijos parla- 
mento prezidiumą, bet apie 
politiką savo krašte visai 
nei neužsiminęs. 

*> 

Anglijos vyriausybė nu- 

spreridžius į Chimj revoliu- 

ciją visai nesimaišyti, vadi- 
nasi, užsilaikyti neutrališ- 
kai, kol nebus paliečiami 
Chinuose jos reikalai. 

# 

Berlyne valdiškai ap 
skelbta, jogei kaizeris atei- 
nančiais metais keliausiąs į 
Šveicariją, kur norįs pama- 
tyti tenaitinės armijos ma- 

nebrus. 

Iš Mandžiurijos rašoma, 
jogei tenai rusų kariuome- 
nė kariaujanti su nuolati- 
niais savo priešais chungu- 
zais, kurių apveikti tečiau 
negalinti. 

• 

Peterburgan pranešta, jo- 
gei Koreoj užgimus revo- 

liucija. Keli šimtai koreonų 
apskelbę japonams karą. 
Korea yra Japonijos globo- 
je. 

• 

Iš Stokholmo rašoma, jo- 
gei Nobelio dovaną iš me- 

dicinos mokslo srįties gau- 
siąs šiemet universiteto pro- 
fesorius-okulistas Gulb- 
trand. 

Berlyno gildijoje andai 
pasklydęs girdas, jogei 
trumpu laiku Anglija galu- 
tinai pasisavinsianti Egipto 
kraštą. Girdas tečiau dar 
nepatvirtintas. v. 


