
Zinios is Lietuvos. 

EISIkKe, 
Lydos apskr. 

Liudnos naujienos musii 

parapijoj. Gal nekuomgt 
niekas taip nesmauge lietu- 
viu, kaip dabar, dekonau- 
jant kun. Gintautui. Sun- 
ku butij ispasakoti vjsus 
sukurstytu lenkininkij uz- 

puldinejimus ant lietuviu. 
Paininesiu keleta, kurie, ti- 

kiuosi, duos kickvicnam lie- 
tuviui puikiausia suprati- 
mg, kaip mes dabar baisiai 
keneiame del savo kalbos 
vartojimo lie tik baznyeiojc, 
bet namie, miestelyje ir vi- 
sur kitur. 

Gruodzio 22. d. turgaus 
dienoj lenkberniai vaikscio- 
jo po miestelj buriais, kabi- 
nejosi prie lietuviy, noreda- 
mi gauti priezasties jg pri- 
musti. As pats maciau, 
kaip keli lenkberniai dave 

per galvg vienam is Gilvi- 
niskiij sodziaus ukininkui. 
Jie, prieje prie jo, tare: 

“Kg, jus norite “Litvg” 
investi baznyeion?” Tas 
atsake: “Jys meldziates 
savaip, tai kodel gi mes lie- 
tuviai negalime melsties lie- 
tuviskai”. “A, tu taip 
kalbi, — atsiliepe vienas 

lenkbernis, — rnuskit jj!” 
Ir erne duoti jam per galvg. 
Lietuvis vos spejo musamas 

issprukti ir pasislepti. 
Apskelbus kuim Gintau- 

tui, kad Kale dp antrqjq die- 
na Eisiskip baznyeioje bu- 
siancios lietuvip pamaldos, 
lenkai eme grqsyti lietuvius, 
kad nevaziuotp baznycion 
nei pinnqjq nei antrqjq die- 

nq, nes kitaip busiq sumus- 

ti. Daugybe ir susiturejo 
nuo vaziavimo. Nezinoda- 
mas tos sutarties ir grqsi- 
mp (suzinojou paskui), as 

buvau Eisiskese per abidvi 
dieni. Pinnqjq dienq buvo 
labai salta, nemazas zmo- 

nip burys susirinko pasj- 
sildyti klebonijos troboj. 
yienoj kertelej buvo susis- 

pietg lietuviai. Lenkaj eme 

juos stumdyti, spausti prie 
sienos, juokties is jp kal- 
bos. Kiti lenkai sake: “Te- 

gu tik pamegina lietuviai 

giedoti baznycioj lietuvis- 

kai, tuoj nebeteks gyvy- 
bes!” Isgird§ taip kalbant 
lenkus, lietuviai atej§ ant- 

rqjq dienq baznycion, ne- 

driso giedoti, bijodami, kad 

jp jnirtg lenkai neprimus- 
tp. Tq paciq dienq viena 
moteriske ejo anksti bazny- 
cion ispazinties ir nesesi lie- 

tuviskg knygg, Lenkimn- 
kai, manydami kad mote- 
riske einanti giedoti, eme 

vyties — ji begti. Pasivij? 
jg ir nutverg, jie klausinejo 
jos, ar ji lietuve, ar ne. Si, 
issigandus ir bijodama mu- 

simo, issigyne, kad nemo- 

kanti lietuviskai ir esanti 
lenkc. Tada jg paleido. 

Pries suing pamokslg sa- 

ke klierikas Masavickis. 
Suing laike kg tik atvykgs 
vikaras (kamendorius). Po 
sumos lenkai eme kaz-kg 
pasnabzdomis tarties. Kun. 
Gintauto nuo pat ryto ne- 

bebuvo baznycioj. Mes tuo- 

jau supratome, kad per pa- 

mokslg tures kas nors atsi- 
tikti negeras. Kunigas, 
pabaig§s suing ir atgiedojgs 
suplikacijas, inejo zakristi- 

jon. Zmones, kaip visada, 
pradejo giedoti “Bog nasz 

ucieczko”. Zakristijonas 
sustabde giedojimg, ir kuni- 

gas pasirode sakykloje. Mu- 

.;ij lietuviu sirdis dziaugesi, 
kad uors karta isgirsime pa- 
mokslq, savo gimtaja kalba. 
Mes visi traukemes \ saky- 
vlq,. Bet nespejo kunigas 
persizegnoti, tuoj nuo var- 

gomj atsiliepe giesmininku 
balsas: “Me trzeba nam tej 
uauki”, ir tada pradejo vi- 

soj baznycioj rekti “ura” 
ir visokiais kitokiais bal- 
sais... Tuomet kunigas liu- 
dnai paziurejo \ ju nezmo- 

niska riksmg, ir nulipo nuo 

sakyklos. Yiena motere 
buvo pradejus juos gedinti, 
sakydama: “Ko jums rei- 

kia, ar jums skauda, kad 

kunigas lietuviskai pamoks- 
4 sako?” Tada keli vyrai 
lenkai prisoko prie jos ir 
eme badyti pasonesna, ir 

grumoti kumsciais. Visa 
baznycia eme juokties, 
dziaugdamiesi, kad gerai 
“pamok§” lietuv§... 

Isej§ is baznycios lenk- 
berniai taresi nedovanoti 
visiems tiems, kurie norejo 
ir reikalavo lietuviij kalba 

pamokslu. Kun. Gintautas 
nesirode baznycioj e vis§ 
diemj, kad neraktij buti to 

pikto darbo liudininku. 
Dievas zino, ar gi musij 
dvasiskoji vyresnybe nepa- 
sigailes musu, nepasigailes 
pacios baznycios, kuri, jei 
toliau jg, truksmadariai val- 
dys, gali pavirsti karcema, 
argi nebeduos mums kito 

dekano, lies prie to, aisku, 
nieko gero nesulauksune. 
Mes patjs zadejome ne kar- 

tg vaziuoti ieskoti teisybes 
pas vyskupijos valdytojg, 
daug kartu tarernes, bet ne- 

galejome sutarti. Daugu- 
mas bijo, kad paskui len- 
kininkai nesudauzytij gal- 
vu... 

Buvo ir daugiau panasiij 
atsitikinnj, bet apie juos ki- 

tg sylq. Y. m. 
J 

LATYEV DAILININKTJ 
PARODOS. 

Rygoje dabar yra dvi pa- 
rodi: viena mirusiojo lat- 

viij dailininko A. Romano, 
kita latviij dailininko Y. 
Purvito. Is pirmosios pa- 
rodos paveikslij ispirko jau 
daugiau, kaip uz 1.000 rub., 
gi Pirvito paveikslij ispirko 
jau uz 15 tukstancnj rub. 

(42 paveikslai). Esgs tai 
dar pirmas atsitikimas tarp 
latviu dailininkij, kad taip 
daug paveikslij ispirktij pa- 
rodoje. 

KUPISKIS, 
Ukmerges apskr. 

1909 inetais Kupiskyje 
isteige dviklesg ministerijos 
mokyklg. Tam tycia pasta- 
tyti namai; senieji gi namai, 
netinkami mokyklai, paves- 
ti ubagynui. Dabar moky- 
kloje mokytojauja: 2 moky- 
toju ir 1 mokytoja. Vyres- 
nysis mokytojas rusas, ge- 
ras zmogus ir mokytojas; 
antrasai mokytojas ir mo- 

kytoja lietuviai. Mokyklo- 
je mokosi 185 mokiniai, 
nors namas ruimingas, bet 
gi labai anksta. Del vie- 
tos stokos siemet nebepri- 
eme 90 vaiku. Be to siuo- 
se namuose yra dar prade- 
damoji mergaiciij mokykla, 
kurioj moko mokytoja. Tai 
gi, dabar ministerijos cia 
steigiama dar vienklese mo- 

kyklaAv. ,Kadangi nuosavy 
mokyklai namy dar nera, 
tai butas kol kas bus sam- 

domas. P. Valgutis. 

ZYPIJ1J DVAR4 PAR- 
DUODA. 

4‘K. W.” pranesa nugir- 
&§s, kad grafas -Tamas Po- 
tockis parduodijs Valstiecip 
Bankui 4.000 desimtinhj Zy= 
pliiy dvaro zemes,-Naumies- 
cio apskr., Suvalkij gub. 

R AC DONE, 
Kalvarijos ap., Suvalku g. 

Zeme cia gera, derli. Apie 
puse ukininkQ — didzlau- 
kiai. Kiti mazesui, bet vi- 
si pasituri neblogai. Bet 
apsvietimas, ~ susipratimas 
stovi nelabai augstai: visa- 
me valsciuje nera nei vie- 
nos mokyklos. Del neture- 
jimo mokyklos kalti patjs 
ukininkai, valstieeiai: daug 
kartij valdzia siule inoky- 
kljj, o jie vis atmete.. Tie, 
kuriu vaikai dar visai ma- 

zi arba dideli ir tie, kurie 
turi kuo leisti savo vaikus 
kur i miestq, mokyties — 

apie pradedamajq. mokykljj 
ir klausyti nenori. Dar pir- 
miau tai puse bedos, bet da- 
bar del sustiprintosios ap- 
saugos, zmones negali nei 
daraktorhj tureti kaimuose; 
tai tikra beda — nebiis kur 

vaikuciij ir skaityti ismo- 

kyt. 
Laikrasciij per rastin§ 

ateina nedaugiausia. Siais 
metais apie Kalvarijg- gir- 
tybe nesumazeja, bet padi- 
dejo. 

Vincas Zak—-cius. 

PASVINTINIS, 
Kauno gub. 

Gruodzio 11 d. dek. kun. 
Z. Zivatkauskis is sakyklos 
pranese, kad kiekvienas so- 

dzius isrinktij po ingalioti- 
nj; ingaliotiniai, po savaites 
susirink§, isrinko is savo 

tarpo parapijos komitet§, 
kuris kartu su klebonu ru- 

pisis visais parapijos reika- 
lais. Krzyzevicius. 

! 

STACIUNAI, 
Siauliij apskr. 

Gruodzio 19 d. buvo Sta- 
ciunuose sueiga. Tarp kit- 
ko vargais-negalais vyrai 
prisieme padeti vyriausybei 
jsteigti Staciunuose dviem 

mokytojais pradedamajfj 
mokykbj. Kai-lcurie vyrai 
gynesi, spyresi, kad jiems 
nebereikiq. naujos moky- 
klos, kad ir dviejij moky- 
klij, kurias jij (Lygumu) 
valscius islaikas, labai 

jiems pakankjj. Priesinin- 
kai mokyklai steigti sauke: 
dabar vyriausybe tepraso 
medziij suvezti, sielc-tiek ze- 

mes mokyklai duoti ir ap- 
drausti j;j nu6 ugnies, pas- 
kui gi tai jiems primesianti 
ir mokytojus laikyti ir vi- 
sus kitus galus teisti; jij su- 

sivelavusiijjij vailuj nebe- 

priim§ \ esaimjsias moky- 
klas, tai kam gi jiems ir he- 
re ikiq, tij mokyklij. Nebe- 

busig, nei kas rudenj banda 
gano, jei visi vaikai prade- 
sia mokyties. Mokyti zmo- 

nes istvirksta, pasileidzkj... 
Kad lie Staciunij kl. krai. 
Bruzas ir Lygunuj valsciaus 
rastininkas tai tikrai butij 
nuvirsijus mokyklos priesi- 
ninkij puse. 

Netrukus gal ir staciu- 
nieciai supras, kad mokv- 
kla naudingas daiktas, ir 
tuomet dziaugsis, paklausg 
savo kunigo ir padej§ val- 
dziai isteigti mokykla. 

Mokykla jau shj ziem§ 
busianti atidaryta. 

Lygumietisy 

ALEKSOTAS, 
Suvalkij gub. 

Kovo 20 d. 1912 m. Su- 
valkij teisme parda vines li- 
Icitacijos budu St. Gavrons- 

kio dv£r$' yeselavg,, Alek- 
sotq gininbje, pas Kaunjp 
Skolos ant to dvaro 1 mi- 
lijonas 25.265 rubliai 2 kap. 
Dvarak apkainuotas 45.108 
rub. ir ta suma prasides li- 
citaeija. Servitutp. zemes 

tame dvare 289 des. Sto- 
jant j licitacrpj reikia ture- 
ti Kauno tvirtumos virsi- 
ninko (komendanto) leidi- 
mas. \ 

MIEZENELIAI, 
Svencioniij apskr. 

Miezeneliij kaimas prie 
pat Svenciankos. Buvo eia 
gruodzio 28 d. pataisyta 
vaikams eglele. yaikai bu- 
vo ten ne tik to kaimo', bet ir 
is kitij artimesniij apylinkes 
kaimij. Eglele buvo pa- 
puosta daugybe zvakeliij, 
bengalinemis ugnimis, ap- 
karstyta saldainiais ir viso- 
kiais grazumynais, kad net 
akj vere. Uzdegus sviesg, 
ant egleles, vaikuciai pagie- 
dojo Kaledp giesmq “Svei- 
kas, Jezau maziausias” pas- 
kui kalbejo daugybq eiliij ir 
pasakelip, buvo dialogs ir 

trilogii; viena mergaite pa- 
sake nemazai net is “Anyk- 
sciij silelio”; visa tai buvo 
padaryta mazucip kaimo 
vaikeliij su pilnu supratimu 
ir atjautimu; negalima bu- 
vo atsigereti. Ant galo, 
vaikuciai soko apie aglel§: 
agotelg, aguo»el§ ir aude; 
ypac graziai isejo aguonele 
ir audimas. Suaugusios 
mergaites padainavo daugy- 
b§ puikiq liaudies daineliij. 
Paskui vaikams buvo isda- 

lyta po knygut? ir ryselj 
saldainivj. 

Akyse vaikucip ir visp 
susirinkusip zerejo laime ir 

linksmybe.'' Ar ne pirmoji 
tik bus cia, tarp sodiecip 
Yilniaus gub., taip puikiai 
intaisyta eglele. Garbe 
Miezenelieciams garbe 
tiems, kurie padejo daug 
darbo, taisydami vaikams 
eglel?, garbe ir vietiniui 
klebonui, kuris nepasigaile- 
jo savo lesp. 

Ten buvgs. 

RUONE ISSPROGDINO 
ANTAKALNIO. 

Pries-pat sventes vos vos 

neatsitilco Yilniuje baisi ne- 

laime: gale jo pavirsti griu- 
vesiais didzioji Antakalnio 
dalis. Antakalnyje, mat, 
yra vyriausybes spirito re- 

tifikacijos fab vikas. Kaz- 
kaip prakiuro ten nak- 
t\ kupinas spirito reguleto- 
rius ir, pasilytej§s elektros 
vielij, uzsidege. Vos-vos 
uzgesino liepsnojantj spiri- 
ts masinistas ir jo padeje- 
jas. Ugnis jau buvo arti 

didelip spirito rezervuarp 
(bosp), talpinancip po 
9.000 kibirp spirito kiek- 
vienas. Kad uzsidegtp tie 
rezervuarai, butrj baisiau- 
sis sprogimas. Ne tik, kad 
ne liktrj nieko is paties fa- 
briko, bet pavirstrj griuve- 
siais ir ; visi aplinkiniai na- 

meliai. Apdraudimo drau- 

gija, kurioje fabrikas buvo 

apdrausta, dave dovarnj ma- 

slnistui. 100 , rub., o jo pa- 
dejejuij^5 rub. 

* 

PANAIKINO TESTA- 
b MENT4. 

Senatas tbomis dienomis 
svarste ^indmnig, bybj: kazi 
koks zydas Palbes reikala- 

vo, kad senatas panaikin- 
trj testament^, mirusiojo 
pries keletq, metij turtingo 
zydo Segalio, gavininko di- 
delio aptiekos ir kosmeti- 
kos daiktrj sardelle Vilniu- 

je; Palbes prirodinejo, kad 
velionio tikroji pavarde 
buvusi ne Segal, bet taip- 

—De Mar in Philadelphia Record^ 

“Kg tu manai apie tai, dede?” — klausia Suvienytg Yalstijg generalinis post- 
meisteris pas Ded§ Samg, sumangs is privatinig kompanijg paimti ir vyriausy- 
bei pavesti visoj salyj telegrafus. Sumanymas geras, bet vargiai jis greitai gales 
jyykti, kadangi kongrese randasi daugumas tg kompanijg bendrininkg ir sali- 
ninkg. 

pat Palbes ir_. velionis ja 
tiktai uzslepe ir pakeite Se- 
galiu, noredamas kitkart to- 
kiuo budu istrukti nuo ka- 
riuomenes. Kadangi ta ne- 

tikraja pavarde pasirase ir 

po testamentu, tai testa- 
mentas taippat es§,s netei- 
setas. Senatas tiems Pal- 
beso prirodymams pritare ir 
testament^ panaikino. In- 

domu, kas gi dabar bus su 

“Segalio” istaiga, kurios 
apyvarta siekianti milijomj 
rubliij. 

MERKINE, 
Trakxj apskr. 

Merkines parapijos len- 
kai ligsiol turejo daugiau 
pamaldij baznycioje, negu 
jiems pagal teisyb§ prigu- 
letij. Dabar musij klebonas 

pradejo surasineti, kiek lie- 

tuviij, kiek lenkij. Lenkij 
pasirode labai nedaug. Tai 

jie subruzdo, erne agituoti, 
gazdinti nesusipratusius lie- 
tuvius, kad tie, kurie uzsi- 
raso lietuviais, busia pa- 
versti pravoslavais, rusais 
ir tt. Bet Merkine — tai 
ne Rodinios dekanatas, kur 
lenkininkams pavyko su- 

kvailinti zmones savo nebu- 
tais plepalais: cia tiems ple- 
palams niekas netiki, jei 
bent koks kvailys, kuriij 
taippat beveik nera. Mer- 
ldnes parapijonjs ima po 
truputj sviesties, susipras- 
ti; susipratusieji kratyties 
kratosi nuo uzmestos jiems 
lenkybes. 

Jonas Jaskelevicius. 

GIEDRAICIAI, 
Yilniaus gub. 

Musi} baznycioje susidare 

puikus lietuviij choras. 
Chore yra isviso daugiau, 
negu 50 zmoniij. Giesmi- 
ninki} mokyti atvaziuoja 
Videniskii} vargonininkas, 
nes musiskis yra aplenke- 
j§s ir tokiais darbais neuz- 

siima. Kaledi} pirmgjg die- 

ng Giedraicig baznycios lie- 
tuviii choras taip graziai 
giedojo, kad tartum dusig is 

kuno trauke, Rodesi, kad 
tg iskilmingg Viespaties gi- 
mimo dieng, beklausant tij 
balsg, pasikelei zmogus ne- 

matomais sparnais nuo ze- 

mes, nuskridai \ augstybes, 
uzmirsai savo vargus, be- 
das... tarytum tas piktas pa- 
saulis, ta karti asarij pakal- 
tne amzinai isnyko ir nekuo- 
Imet nebegris... fiiesmes 

balsai verzesi j sirdj, kilno- 
jo kruting, nedave melsties. 

Daug esu mates baznvciy, 
daug girdej§s chorij, betto- 
kio giedojimo, rodos, dar 
neesu girdejgs. Giedraiciai 
svieciasi, jij susipratimas 
lqla. Reikia tiketies, kad 
po keleriix metxi Giedraiciii 

pai^apija bus viena is svie- 
siausiix ir labiausiai susipra- 
tusiij parapijxj. kad tie du- 

mai, kuriais aptemde sodie- 
eius lietuvius lenkxj tamsy- 
bes apastalai, issisklaistys, 
ir nusvis jiems blaivus dan- 

gus. M. B. 

(“Viltis”). 

AR SIANDIE ZMONeS 
ILGIAU GYVENA? J 

Profesorius d-ras Fisher 
nesenai jnestame Suvieny- 
tijjij Valstijy kongresan sa- 

vo suvestos statistikos at-' 

skaitoje apkalba siandieni- 
nes ir senesnes gyveni- 
mo s^lygas jvaii’iose svieto 

salyse. Atsakoma tatai 

j klausima, padetg, siame 

antgalvyje. 
Profesorius Fisher lsve- 

da, kad pavyzdin, kuomet 

Indijose viltis sulaukti gi- 
lios senatves nepasididino 
per pastaruosius 30 metij, 
vidutinis gyvenimo ilgis 
Europos salyse pasididino 
tuomi patim laiku ir taip: 
Anglijoj, vyrams 14 metij, 
moterims 16 metij; Franci- 

joj 10 ir 11; Prusuose 25 ir 

29; Danijoj 13 ir 15; Sve- 

dijoj, kur zmones abelnai 

ilgai gyvena, 17 ir 15; Aus- 

tro-Vengrijoj 7 ir 9; Itali- 

joj 10 ir 12 metij. Is Ru- 

sijos prof. Fisher gavo 
skaitlines nepakaktinas ir 

neaiskias. 
Is dziuginancio zmoniij 

gyvenimo pasiilginimo prie- 
zasciij Amerikos mokslo 

vyras pamini pirmiausiai 
mokslo pazanga ir jo intck- 

m§ j abelna zmoniij gerbu- 
vj ir sveikata. Yaikij ligos,' 
kaip karai, difterija, kon- 

vulsijos ir kitos, kurios se- 

niau, neziurint j mot ini slc^ 
prieziura ir daktarij pagal- 
ba, paimdavo nesuskaito- 
mas aukas, siandie jau ne- 

paprastai susimazino. Bet 
tas pageidaujamas apsireis- 
kimas labai ankstai yra su- 

ristas su zymiu sumazeji- 
mu platinimosi ir pavojaus 
kitij ligij. Baisios epide- 

mijos nuslopinama siandie 
nekartg. pacioj pradzioj. 
Dziova, toji pikciausioji 
zmonijos sloga, yra netik- 
tai pasekmingai apveikia- v 

ma, bet ir platinimasis jos 
lieka kaskart vis sunkesnis. 
Taippat vis skaitlingiau iv 

pasekmingiau isgydoma ti- 

fusas, rauples, vezys, sme- 

genij uzdegimas, skarlatina, 
plauciij uzdegimas ir pana- 
sios sunkios ligos. Paga- 
lios XTX simtmetis, gana 
teisingai vadinamas hygie- 
nos simtmeciu, padare ne- 

paprastai dideles reformas 
ir tuomi patim jvede nezi- 

nom§ seniau svarum§ butu, 
mokykly, krautuviy, biurij, 
fabrikij ir dirbtuviij. 

Darbo diena, kurios be- 
tvarkus, savanorjs prailgi- 
nimas kuomet-tai sutrum- 

pindavo gyvastj milijonams 
zmoniij, siandie yra ankstai 
apribotas kasyklose, fabri- 
kuose, biuruose — beveik 
visose civilizuotose salyse. 
Taippat beveik visuose vi- 
suomenes sluogsniuose pa- 
zymetina kurkas ismintin- 
gesnis, atydesnis maitini- 

masis, sainesms aiKonono 

vartojimas ir tabako ruky- 
mas, kas viskas j abelna, 
viesq/jg, svcikata padare la- 
bai didel§ intekmg. Paga- 
lios ir tas reikia pripazinii, 
kad siandie nesulyginamai 
maziau atsitinka ir nelai- 

mixj darbe. 

Mirtingumo sumazejimas 
beabejones atskirose vals- 
tybese, visuomenes sluogs- 
niuose ir uzsiemimuose yra 
labai jvairus. Neziurint to 
is prof. Fisher’o statistikos 

atskaitij pasirodo, kad ir ze- 

miausieji zmoniij sluogsniai 
siandie ilgiau gyvena. Is 
to isvedama, kad ateitis ta- 
me atvejyj nuolatos gerj- 
sis, ypaciai jaigu, kaip prof. 
Fisher proponuoja, civili- 
zuotose salyse bus isleisti 
istatymai, uzdraudzianti su- 

eiti moterysten tokiems 
zmonems, is kuriu issigimu- 
si ateinancioji karta butij 
pavojingu visuomenes ap- 
sunkinimu. Jau dabar In- 
dianos valstijoj jstatymais 
uzdrausta sueiti moterysten 
zmonems, sergantiems pro- 
to ligomis, alkoholikams ir 

turintiems jvairias ingimtas 
ligas. Tenai vyriausybe ir 
pati visuomene daboja, 
idant tie jstatymai butij pil* 
nni ir be isemimo pildomi. 


