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RUDZIŠKĖS, 
Trakų apskr. 

Rudziškių parap. nauja; 
sudėta iš Onušiškio, Valki- 

ninkų, Senųjų Trakų, Nau- 

jųjų Trakų ir Paluknio pa- 

rapijų. Yra tik koplytėlė 
pastatyta, bažnyčios dar nė- 

ra, pamaldas pradėjo laiky- 
ti nuo pernai metų rugsėjo 
mėnesio. Ligšiol pridurti- 
Hės pamaldos tik lenkiškai 
tebuvo, lietuviškai tik evan- 

gelija ir pamokslai tebuvo 
sakomi pusiau 10 vai. rytą. 
Musų parapija mišri, lietu- 
vių 1.015, sulenkėjusių ir 

sugudė jusiu apie 2.000; 

n^s jie gerai kalba ir lie- 

timškai, bet mėgsta dau- 

giau šnekėti gudiškai. Lie- 
tuviai pradėjo reikalauti ly- 
gių teisių, giedojimų ir pri- 
durtinių pamaldų paskirto- 
se dienose. 

Spalių mėnesyj, 23 d., mu- 

sų klebonas sušaukė iš sa- 

kyklos visą komisiją iš gu- 
dų ir lietuviii pasikalbėti 
apie bažnyčios reikalus. 
Ant galo komisijos pasikal- 
bėjimo lietuviai pareikala- 
vo iš klebono ir iš gūdi), 
kad butų įvesta bažnyčio- 
je pridurtinės pamaldos ir 

giedojimai taippat ir lietu- 

viškai. Klebonas liepė su- 

sitaikinti gudams su lietu- 

viais. Visas komitetas, taip 
gudai taip lietuviai, sutiko ir 
nutarė paskirti lietuviams 
iš eilės trečią dalį visų me- 

tų švenčių. Klebonas su- 

rašė protokolą ir visas ko- 

mitetas pasirašė. Klebonas 
kitų sekmadieni spalių ^30 
d. apsfflle bažnyčioje iš sa- 

kyklos tą komiteto nu- 

sprendimą ir pranešė, kad 

kitą sekmadienį (nedėldie- 
nį), tariant lapkričio 5 d. 

lietuviai giedos ir turės lie- 

tuviškas pamaldas. Pas- 

kirtą dieną lietuviai atėjo 
anksti bažnyčion, pagiedojo 
rąžančių ir kitas giesmes. 
Visą dieną praleido gražiai; 
gudai buvo bažnyčioje ir 
nedarė jokio trukšmo, ir 

jiems buvo lenkiškai pasa- 
kytas pamokslas pusiau de- 
šimtos rytą. 

Antrą valandą po visam 

kunigas buvo tik parėjęs 
namon ir dar negėręs arba- 

tos; tuo tarpu inėjo klebo- 

nijon du poneliai, vienas iš 
Laukonių Kalikstas Kuce- 

vičius, antras iš Alonos Vy- 
tautas Kucevičius su keliais 

gudais ir ima grūmoti kle- 
bonui, kam įvedęs bažny- 
čion lietuviams giedojimus 
ir pamaldas, kam jis už- 

biaurinęs bažnyčią. Įve- 
dus, girdi, lietuvių kalbą, 
netrukus busianti ir rusiš- 
ka. Klebonas atsakė, dar 

negirdėta esą, kad kunigas 
kur pavertęs katalikų baž- 

nyčią rusiška. Kucevičiai 
atšovė kunigui, kad Vilniu- 

je anais metais kun. Žilins- 
kis kelias bažnyčias paver- 

tęs rusiškomis, tai ir šis pa- 
versiąs. “Dabar lietuviš- 

kai, o paskui rusiškai bus, 
kunigais nėra kaip tikė- 

jus”, — rėkojo Kucevičius. 
“Ką padarė Macochas Čen- 
stakave? Dabar kunigai 
jvisi tokie, kaip kun. Kle- 

paekas”. Klebonas fan žo- 
Idin: “Ko jus iš manęs no- 

gite šiandie? Ko jus čia 

(atėję skandalą darote su ma- 

nim? Ak aš jūsų nešau- 
kiau, taigi prašau išeiti... 

Jus man neduodat nei ar- 

batos stiklo išgerti. Ko 

Įųs iš manęs norite?” Iš 

to žodžio Kueevičiai šoko 
su kumštimis kaip žvėrįs į 
kunigą ir ėmė jį visokiais 
žodžiais lojoti, kad sarmata 
ir laikraštyje juos minėti. 
Gink Dieve nuo tokio už- 
puolimo! Jei kun. nebūtų 
išbėgęs kiton stancijon ir 
neužsidaręs, tai nežinia, 
kas butų atsitikę. Tai koks 
musų padėjimas Vilniaus 
vyskupijoj! Kunigas, at- 
siųstas parapijon, neturi 
valios bažnyčioje žmonių 
suvaldyti. Trukšmadariai 
neduoda kunigams bažny- 
čioje tvarkos palaikyti. 
Kaž-kokie poneliai, kaip 
šiuo atsitikimu Kucevičiai 
musų kleboną užpuolė ir 
išeidami iš klebonijos taip 
pasakė: “Neteksime ant 
kaklo galvų, jei mes jo ne- 

isgraušime iš Rudziškių. Jei 
vyskupijos Valdytojas at- 
siųs ir dešimtį tokių kuni- 
gų, kaip šis, tai mes visus 
'periaušime, kol priversime 
po sau. Kaip mes norėsi- 
me, taip ir padarysime”. 

Jei musų Valdytojas duo- 
tų tokią valią ant kunigų 
taip ponams taip prasčio- 
kams ir leistų jiems sava- 

valiauti, tai kas-žin kuo pa- 
virstų bažnyčia. Bet mes 

tikimės, kad vyskupijos 
Valdytojas sudraus tokiuos 

trukšmadarius, kaip Kuče-' 
vičiai ir apgis nuo jų musų 
kleboną ir musų parapiją. 

Ten buvęs ir girdėjęs, 
Antanas Karpičius. 

NAUJOKAI. 
'Lapkričio 9 dieną pabai- 

gė imti naujokas iŠ Vil- 
niaus apskrities. Išviso bu- 
vo stojusiu 2087 krikšeio- 
nįs, 444 žydai ir 1 mahome- 
tonas. Reikė buvo paimti: 
619 krikščioniu ir 181 žy- 
dą. Priėmė: krikščioniu 
kiek buvo nutarta, žydų gi 
tik 82. 

VILKAVIŠKIS, 
Suvalkų gub. 

Musų apylinkėj šiomis 
dienomis buvo trįs apiplė- 
šimai. Aną naktį kaime 

Serdokų išplėšė ūkininko 
Sakalausko klėtį. Tą pa- 
čią naktį ties Serdokais už- 

puolė plėšikai einantį žmo- 
gelį Kirvelį, primušė, at- 
ėmė pinigus, nuavė batus, 
paėmė kepurę ir, padarę 
dar vieną žaizdą galvoje, 
paliko. Policija darydama 
kratas rado mieste — Kir- 
velio batus ir kepurę, Sa- 
kalausko išplėštų visokių 
daiktų ir sako dar rasta vi- 

sokių ginklų. 
Prieš dvi dieni pas grm- 

telninką Ginče vielų paplen- 
tėje 3 varstai nuo Vilka- 
viškio įsilaužė naktį plėši- 
kai ir ųprėjo žmogų kirviu 

sukapoti, bet palikę gyvų 
Ginče vielų, sukapojo skry- 
nias ir sugrobę apie 300 

rublių, išbėgo. Baisios nau- 

jienos. Kas daryti? 
Vo\a. 

SVIRIAI, 
Švenčionių apskr. 

Kadai čia butą lietuvių 
kampelio, ką ir patsai Svi- 

rių vardas parodo. Bet da- 
bar lietuviškai kalbančių vi- 
sai maža beliko. Miestely- 
je išsikalbėjau su vienu gu- 
du; jis man nusakė, kad per 
turgus daug kas kdlbąs ir 

lietuvių kalba; pagalios jis 
ir pats šiek-tiek moka lie- 
tuviškai; keliolika žodžių iš- 
tarė visai gražiai. Apie pi- 

Lekalnį, čiapat prie miestelio 
esantį, pasakojo,. kad tas 
pilekalnis esąs žmonių ran- 
komis supiltas, nežinąs kie- 
no; lietuvių ar rusų. Bu- 
vę vieną sykį pradėję kąsti, 
radę ginklų ir sidabrinių 
šaukštų. 

Butų gerai, kad kas ištir- 

tų žmonių padavimą apie tą 
pilekalnį ir parašytų pla- 
čiau; taippat gerai butų su- 

žinojus daugiau apie visą šį 
kampelį. J. Keleivis. 

ŽIEŽMARIAI, 
Trakų apskr. 

Žiežmariai tai gana dide- 
lis Vilniaus gubern. mies- 
čiukas. Aplinkui gyvenan- 
čių žmonių susipratimas 
kasmet vis kįla aųgštyn. 
Matyti, kad bendras lietu- 

vių ekonomijos ir tautybės 
judėjimas pasiekė ir šį.lig- 
šiol apmirusį kampelį. 
Žmonės turi supratimą ir 

apie mineralines trąšas ir 

apie sodus, gyvena gana pa- 
siturinčiai. Paskutiniu lai- 
ku ir tautybės sąmonė ltpa 
vis augštyn. Pirmiau, kuo- 
met žmonės buvo menkai 

susipratę, bažnyčioje kuo 
ne viskas buvo lenkiškai, 
nors lenkų čia nėra. Tie- 

sa, yra keli atėjūnai lenkai 
nuo Varšuvos. Pasitaiko 
ir iš lietuvių tarpo, kurie 

bando kalbėti poterius len- 

kiškai, bet dažnai ir patįs 
nežino, ką kalba. Lenkuo- 

jančių užsiliko dar truputį 
miestelyje ir apylinkės dva- 
ruose. 

Keli tokie lenkai Įsitaisė 
miestelyj sankrovėles ir no- 

rėtų atstovauti bei vado- 
vauti liaudimi. Taip, su- 

graibštę keliolika parašų, 
siunčia skundus ant vieti- 

nio klebono dvasiška jai vy- 

resnybei. Tikslas jų čia 

aiškus: pašalinti iš Žiežma- 

rių netinkamų sau kunigą. 
Bet viena laimė, kad jiems 
vis nelabai sekasi. 

Žmoneliai-sodieeiai savo 

kleboną labai myli ir ger- 
bia ir jie labai norėtų už jį 
užsistoti, nuo šmeižimų ap- 

ginti, bet kaip tai padaryti, 
patįs neišmano. 

“Lenkams” padeda ir 

urėdninkas, kuris iš visų 
pastangų ieško ir suradęs 
naikina knygelę “Kim j es- 

tes”. Kasžin iš kur jis turi 

cenzūros instrukcijas? Juk 
ta knygelė cenzūros neuž- 
drausta ? 

Labai gaila, kad Žiežma- 
riuose stoka lietuvių inte- 

ligentų. 
Dabar Žiežmariuos reika- 

lingas daktaras. Ar neatsi- 

rastų lietuvis, kuris užimtų 
tą vietą? M. V. 

KELME, 
Raseinių apskr. 

Kelines miestelis stovi 

prie plento. Čia pat bėga 
upė Kražantė. Miestelį 
puošia augšta muro bažny- 
čia, klebono kun. Janušaus- 
kio rupesniu ir parapijonių 
pinigais pastatyta. 

Gyventojai beveik visi 

žydai, tat ir prekyba kuo 
ne visa j u rankose; varto- 

tojų draugija ir Gasiuno 
sankrova nedaug tenuren- 

gia. Yra dar Paskolos-Tau- 
pjuno draugija ir ‘ ‘ Blaivy- 
bės” skyrius. Verta pa- 
minėti šias įstaigas: 2 mo- 

nopoliu, 2 traktierių, 15 

aludžių; slaptųjų gi smu- 

klių nesuskaitysi. Turgaus 
dienomis ir per šventes tos 

gražios įstaigos visuomet 
žmonių pilnos. Turi eiti 
ten ir blaivas žmogus, nes 

kurgi pasidėsi. Būtinai čia 
reikia arbatinė ištemti. 

(Valstietis* 

Vffi&SNTAI, 
Tėlšiųlafpskr. 

18-tą dieną1 * spalių. 1911 
metų grapio Zubovo ir kun. 
dekono Janulaičio buvo su- 

taisyta gyvulių paroda.’ 
Galvijų visai nebuvo, nes 

tame kraite gyvuliai serga. 
Arklių taippat ne daug bu- 
vo parodon atvesta: išviso 

35; gal dėl to taip maža bu- 

vo, kad pervėlai buvo ap- 
skelbta paroda; gal būt ir 
dėl paskalos, kad, suvedus 
gerus arklius, — surašys ir 
atims juos. — Žinoma to- 
kos paskalos inbaugino ne 

vieną. Geresniems ar- 

kliams buvo duotos dova- 
nos medaliais, pagyrimo 
laiškais ir pinigais. Norė- 

jome pamatyti parodoje 
vietinę žemaitišką arklių 
veislę, bet pasirodė, kad tos 
veislės nebuvo nei vieno ge- 
ro, sveiko arklio; parodoje 
buvo bemaž visi sunkieji 
maišyti su belgais, ar arde- 
nais. Gaila, kad žemaičių 
veislė taip senovėj karuose 

patvari, dabar prūsų, an- 

glų ir kitų labai paieškoma 
iš pačių gi žemaičių, per; 
sumaišymą su minėtomis 
sunkiosiomis veislėmis iš- 
veisiama.' Į ekspertus buvo 

pakviesti iš Telšių ponas 
Norutavičius, iš Viekšnių p. 
Beržanskis ir grapas Zubo- 
vas ir iš Žagarės p. Laiku- 

L. L. uas. 

VYSK. VALANČIAUS 
GRYČIA. 

Prieš 10 metu Kartenos 
klebonas man pasakojo ži- 

nąs tebstovint tą gryčią, 
kurioje vysk. Valančius 
augęs. Ar dar ji tebėra? 
Jei taip, reikėtų ji apsau- 
gotu Juk tai tautos pa- 
minklas. > Bent nufotogra- 
fuoti reikėtų, lei ir mes nie- 
ko geresnio neišsigalėtu- 
mėm, kaip lenkai su Micke- 
vičiaus nameliu Kaune. 

Pr. T. 

ŠANČIAI. 
Apleistas kampelis šiaip, 

ar taip į jį žiūrėsi. Duona 

brangi ir sunkiai teuždir- 

bama, nes darbininkams 
maž temokama už darbą, o 

ir jį tol tegausi, kol dar 

sveikas. Sudžiuvai — eik 
kaimo šunų lodyt. 

Miestelis didžiulis, gy- 

ventojų skaičium betko- 
kiam apskrities miestui ne- 

užsileistų, o tuotarpu naktį 
tamsybe neišpasakyta. Juk 

tai nei vienos lempelės gat- 
vėje niekas nėra įsmeigęs; 
dabar tamsios rudens nak- 

tis, gyventojai langus užsi- 

darinėję, kad kas per stik- 

lą durti nepanorėtų. To- 

kie Šančiai kaip dabar dė- 

lei tamsumo galėtų Egipto 
paraonams sostapile būti. 

Ir su šviesa, duodamąja 
per mokyklas, Jieikiek ne- 

geriau. Yra kelios privati- 
nės mokyklos: Šmidto fa- 
brikos darbininkams, evan- 

gelikų, cerkvinė, saulinė, jos 
visos kupinos, nors ir mokė- 

ti reikia už mokslą kas mė- 

nuo 30—60 kap. Bet vy- 

riausybės mokyklos nei vie- 

nutės. Daugelis vaikų ypač 
negalinčių apsimokėti visą 
metą laksto-ant gatvės. O 
čia mokslo reikalą visi iš- 
mano ir trokšta. Aludžių 
— pekla gyva, kurias lanko 
seni — jauni. Ir jos at- 

daros kiaurą dieną net ir 
šventadieniais. Aludės — 

peštynių mokyklos. Nuo 

užpernai Šančiuose susidarė 
dvi jaunų 17 — 20 metų 
bernaičių “šaikos” po 7 — 

9 asmenis, kurie kiaurais 
keliais skrodžia šonus per 
dienas, jei tik. nedir- 

bą, jaigu tik užpyksta, o 
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tokios rųšies' sutvėrimai 
užpyksta greitai: nž neda- 

vimą papiroso, ant alaus, 
už nepasisakvmą kas esą, 

jaigu jie klausia naktį pa- 
tikę ir t. p. Tiedvi gauji 
ir savo tarpe susibado ne- 

sykį. Visi juos pažįsta, 
bet įskijsti bijo, kad ne- 

atkeršytų. Ir aš Redakci- 
jos prašau, kad mano var- 

do nepadėtumėt, jei galima, 
nes ir mano peilelis ne plie- 
no. Šį rudenį rado vieną 
subadytą ir pakartą (Čepo- 
ną), o suvis nesenai tūlą 
Maksvytį aludėje bonkomis 

užmušė, kad po kelių va- 

landų pasimirė. Bet kas 

jiems galą padarė, patyliai 
šnekama, viešai gi baukšto- 
si prasitarti, žmogžudžiai 
liuosi-palaidi. 

Bažnyčios taipogi šieion 

gyvai reikėtų, kad ir iš len- 
tų sukaltos, bet ir to gal 
reikės ilgokai palukuriuoti. 
Nėra kam, nėra iš lco.. Daug 
Šančių vargų. Nesuskai- 
tysi E. O. Pra-šienė. 

VIEKŠNIAI, 
Telšm apskr. 

Lapkričio 1 d. pas mus 

atidarė miesto mokyklą. Iš- 
kilmėj dalyvavo mokyklą 
direktorius Kukuškinas Aš 
Kauuo, inspektorius Itom- 
linskis iš Šiaulių, kun. Ja- 
rulaitis ir kiti. Prie ati- 

darymo buvo sakomos pra- 
kalbos. Kukuškinas kal- 
bėjo apie miesto mokyklų 
naudingumą, apie jų ryšį su 

pradedamuoju {mokslu. 
Insp. Itomlinskis papasako- 
jo mokyklos įsteigimo kis- 
toriją. Indomus tos mo- 

kyklos atsiradimas. Išpir- 
mo žmonės buvo norėję 
įsteigti miesto mokyklą 
Mažeikiuose, tuotarpu viek- 
šniškiai ėmė agituoti-steig- 
ti ją Viekšniuose. Moky- 
kla galima buvo steigti ar- 

ba Mažeikiuose arba Viekš- 
niuose. Pergalėjo viekšniš- 
kiai. Jie padarė valsčiuje 
nutarimą, prižadėdami iš- 
mokėti išviso per trejus me- 

tus po rublį nuo dešimtinės, 
ir išsiuntė užtvirtinti vyres- 
nybei. Užtvirtinus nutari- 
mą ir pareikalavus išrinkti 

mokyklos komitetą, valstie- 
čiai atsisakė griežtai, taip 
kad vyresnybė turėjo pati 
rinkti atstovus nuo valstie- 
čių. Keistas daiktas, vals- 
tiečiai duoda pinigus moky- 
klai laikyti, o nenori žinoti 
ir rupinties, kaip jie bus 
išleidžiami, kur padedami. 
Nenuostabu, kad taip atsi- 
tiko: kaip kitur, taip ir 
Viekšniuose valstiečiai, ne- 

norėdami atsitraukti nuo 

savo darbų, renka rinkti- 
niais mažiausiai susipratu- 
sius žmones, mėgstančius 
išgerti ir dykai pasitrinti po 
valsčių. 

Parodyti, kaip musų žmo- 
nės mažai susipratę, kaip 
jie menkai nusimano apie 
savo reikalus, dar galima 
vieną pavyzdį pridurti. Šių 
Įmetu gegužės mėnesyj Vir- 
kutis parduodamas žemę 
reikalavo valstiečių paliudy- 
mo, kad parduodamoji žemė 

yra tikrai jo nuosavybė. 
Valstiečiai, gerai pavaišinti, 
paliudijo ir pasirašė. Pa-, 
reikalavus kopijos po kelių 
mėnesių, gavo poperį su pa- 
rašais, bet daugiau... tuščia. 

Vadinas, valstiečiai pasira- 
šė, patįs nežinodami, po 
kuo. Žemiečių viršininkas 

pavartė valsčiaus popelius 
ir rado daugiau tokių nuta-1 

rimų vien su parašais. 
Viekšnietis. 

RADZIŠKIŲ, 
Kalvarijos apskr. 

Šią vasarą vieno netur- 

tingo ūkininko sudegė pir- 
kelė. Tas ūkininkas buvo 

atėjęs užkuriomis. Jo pa- 
čiai yra uždėta globa, to- 
dėl ugniapinigiai buvo ati- 
duoti jos vyriausiam globė- 
jui ūkininkui M., kuris tu- 

rėjo pastatyti pirkelę. Pa- 

degėlio moterė norėjo gau- 
ti tų pinigų ir pati staty- 
ties, bet jos globėjas neda- 
vė. Tuomet ji iš piktumo 
sumanė jį sudeginti. Ji da- 
vė kaimyno vaikui dešimtį 
kapeikų, kad šis padegtų jo 
klojimą (kluoną). Jis taip 
ir padarė. Bet ūkininkas 

tuojau pamatė degant, pri- 
puolė ir užgesino ugnį. Vai- 
kas dar nebuvo paspėjęs 

nubėgti. Jį pagavo, ir jis 
viską prisipažino. 

Kmicas. 

SUDEIKIAI, 
Ukmergės apskr. 

Spalių mnesyj, 23 d. čia 
mirė kun. Jurgis Klimans- 

kas, 52 metų, pragyvenęs 
Sudeikiuose 7 metus. Baž- 
nyčia čfa pastatyta 1804 m. 

iš akmenų, bet be jokios bo- 

nios, todėl negražiai išrodo 
iš oro ir vidaus; beto dar 

žemoje vietoje, prie dide- 
lio ežero, todėl ištolo nesi- 
mato. Čia pats prie mies- 
telio sodžius. Miestelyje 
gyventojų yra 130 su vir- 
šum. Klebonija jau neb- 

nauja, tik tvartus a. a. kun. 
Jurgis pastatė didelius. Že- 
mės prie klebonijos skaito- 
ma išviso apie 40 dešimti- 
nių. Parapija maža. 

Tik keista, kad čia mirė 

jau šeštas klebonas iš ei- 
lės. Aplinkiniai kunigai 
šneka, kad jie nenorėtų ten 

gauti klebonijos, nes ten, 
matyti, nesveika vieta. Su- 
deikiuose labai viešpatau- 
jąs reumatizmas. Ir a. a. 

kun. Jurgis atvažiavęs vi- 
sai sveikas, bet pabuvęs 
pradėjęs negaluoti. 

Turto paliko nemaža, nes 

ūkis buvo didelis, žemė 
intręšta Augštaitis. 

(“Viltis”).""" 

Odesos generolas Tolina- 
cbevas uždraudė laikraš- 
čiams spauzdinti liuosai- 
ekonomiškos draugijos atsi- 
šaukimą gelbėti badaujan- 
čius sodiečius. 

Liepojuj latvių moterių 
draugijos buste surasta at- 

sišaukimai, davusieji prie- 
žastį sutaisyti kratą ir areš- 
tavimus. Arčiau ištyrus 
dalyką, surasta, kad atsi- 
šaukimai pradėta provoka- 
cijos tikslu. Provokatorius 
areštuota. Manomas drau- 

gijos uždengimas sustabdy- 
ta. 

Net patsai Madero tvir- 
tina, kad lengviau revoliu- 
ciją sukelti nei... apmal- 
šinti. 


