
Zinios is Lietuvos. 

KODELIS APIE SUVAL- 
KIECITJ UK{. 

Kad suvalkieciu lietuviv 
ukis Naumiesmo, Vilkavis- 
kio, Marijampoles ir Kal- 
varijos apskrityse vietomis 
yra augseiau pakilgs uz 

kaunieciu, zinoma, ir vilnie- 
ciij uki, tai jau parode ir 

paskutiniujij laikij spauda, 
ypac pereitame rudenyje, 
kuomet buvo kalba apie su- 

valkieciij ir kaunieciij ukio 

parodas. Tq-pat pripazino 
ir patis Kauno gub. ukinin- 
kai, kurie buvo atvyk§ pa- 
ziureti pavyzdingesniu su- 

valkieciij ukio, Kauno ukiij 
Draugijos siunciami. 

Kodel taip, o ne kitaip 
yra? 

Juk, rodos, cia ir zcrne ta 

pati, klimatas tas pats; ki- 
tos aplinkybes taippat rna- 

za kuo tesiskiria. Jsiziu- 
rej§ geriau, turime pasa- 
kyti, jog suvalkieciai iskilo 
vien del to, kad jie gyvena 
vienasedijomis. Kaunieciai 
tik dabar pradeda skirsty- 
ties. 

Bet ne tame svarba, kad 

suvalkieciai kiek augseiau 
pakilej§ uz kauniecius. 
Svarbiau bus, kokia ateitis 
laukia viemj ir kitij, spren- 
dziant is dabartiniij gvveni- 
mo aplinkybiu. 

Kad viskq, geriau supra- 
tus, turime zvilgtereti ir 

truputj j praeitj. 
Suvalkieciai kilo delto, 

kad issiskirste viensedijo- 
mis. Jie savaimi, niekur 
nieko nepadedami priejo li- 
gi dabartiniam savo laip- 
sniui. Bet pakilo ir stabte- 

lejo — toliau veik nebelqla, 
arba kad ir kjla, tai tik vie- 

tomis ir tai begalo pamazu, 
nes nera kam zadinti uki- 

ninkij inieijativ^. Juk su- 

valkieciai neturi ne vienos 
ukio mokyklos, net pieni- 
ninkavimo kursij, pieniniu, 
kur galetij keJti naujtj, dar 

maz tezinomg, ukio sak^ — 

pienininkavimg.. Taip vers- 

ties, vien grudais, linais, ar- 

kliais toliau nebegalima, 
nes darbininkai brangsta, 
kitoki reikalai kjla ir reikia 

ukininkui iesketi kitij keliij, 
kad isimti is tos zemeles 

daugiau pelno. 
Tiesa, kunigij ir siaip 

zmoiiiij yra sumesta keletas 
tukstanciij ukio mokyklai, 
bet kol kas dar is to uieko 
nera. Valdziai steigimas 
ukio mokykhj turbut ir ne 

galvoj. Suvalkieciams nezi- 
nomi veik ir keliaujamieji 
agronomai, isskyrus Toto- 

raiti ir Krisciunjp atsilan- 

kiusj su paskaitomis keliose 

vietose praeitam pavasaryje 
valdziQS duotais pinigais. 
Dar valdzia dave daugiau, 
kaip 2,000 rub. “ Mari j amp. 
Ukio Parodai” intaisyti. 
Bet ar visais tais valdzios 

rupesciais galima pasiten- 
kinti ? Nors tai mums ir 

duoda sok4-tok4 nauda, 
teciau neatstoja ukio mo- 

kyklos. Negirdeti valdzios 

rupinantis gerinimu arkliu, 
gyvuliigkiauliijvcislnpnema- 
tyti jos sodininkij-instruk- 
toriu, nera nei pavyzdingu 
sodu, kur butij galima pasi- 
mokyti ir tos sakos. Kuo- 

met kaunieciai vislc$ tai jau 
turi, ir valdzia tuo rupinasi. 
Kaunieciams jau yra zinomi 

Bubiai, Dotnava, Joniskelis 
su savo mokyklomis, mes gi 
nezinome^ ar bus kada kas. 

Paziurej§ j visa t$, turi- 
me jfapazinti, jog kaunie- 

■^iai, nors vos tik dar tebe- 

askirsto \ viensedljas, bet 
uri geresnig aplinkybiij, 
iegu suvalkieciai, nes yra 
kas padeda jiems. Suval- 
kieciai ukininkai gi ir vel 

palikti pirmyn zengti patjs 
vieni... Ir ju pazangumas 
apsireiskia tame, kad turi 
‘ ‘ Mari j ampoles Ukininkij 
Draugija”, nesenai “sv. Izi- 
doriaus” ukisk§ draugijg. 
Bet to maza. 

Ir kas gi is tij draugijij: 
jose teveikia vieni valstie- 
ciai, mokosi tik vieni nuo 

kitii, nera nieko, kas duotu 

jiems paspirtj naudinguose 
darbuose. Ir prie to dar 
reikia bijoties. Delto ir ne- 

gali jos atnestv pageidauja- 
mos naudos. Cia turetij pa- 
deti valdzia ir visa inteli- 
gentija. Taigi ir “Saltinis” 
teisingai sauke, jog reikia 
sodziuje daugiau mokvtu 
zmoniu. Pakol to nebus, 
mes vargu greit galesime ti- 
lcetis pusetinos ukio pazan- 
gos. 

Taigi, kaip matome, kau- 
nieeiams rupi, kad greiciau 
issiskirscius \ viensedijas, 
mums gi — kad nepasilikus 
bestovinciais ant vietos. 

Vince. 

NOCIA,, 
Lydos apskr. 

Buvo jau kartg pries Ka- 
ledas sustatytas protokolas 
Nocios baznyeios tvarkos 

ardytojams, bet jie vis nesi- 
liauna ard<? tvarka. Jie yra 
sukurstyti piktu zmoniu ne- 

jsileisti lietuviu kalbos baz- 

nycion. Jie taip ir daro. 
Nors Nocios parapijoj lietu- 
viu yra puse, ir pagal tei- 

sybes jiems priguletp puse 
pridedamujij pamaldu, bet 

jie nieko is tos puses netu- 
ri. Dabar pas mus bazny- 
cig valdo nebe kunigai, ne- 

be vvskupijos valdytojas, 
bet keli sukvailinti valka- 
tos. Zinoma, kas valdvs 

baznycia, tojo ir baznycia 
bus. Stai per Naujuosius 
Metus taippat nedave skai- 

tyti evangelijos lietuviskai. 
Tg dieng buvo kdoraeija. 
Pries sumg kanauninkas 
kun. Burba is sakyklos pa- 
skaite lenkiskg evangelijg, 
paskui eme skaityti lictu- 

viskai, lenkai vel eme gie- 
doti ir nedave kunigui pa- 
baigti. Lietuviai vel susta- 
te protokolg. Trijuose Ka- 
raliuose vel tas pats atsi- 

kartojo. Po sumai pasake 
pirmg lenkiskg pomokslg, 
norejo sakvti ir lietuviskg, 
bet tie patjs lenkininkai 
eme rekti ir nedave. 

A. J. 

VILKAVISKIS, 
Suvalkij gub. 

Cia nesenai is kalejimo 
pabego keli kaliniai. Dar 

jij iesko. Aiuj diemj beies- 
kodama policija vienjj ir uz- 

klupo; tas noredamas is- 

trukti, erne begti; policija 
nenoredama paleisti, suviu 
pavijo ir jis ant vietos ne- 

gyvas krito. Uola. 

LTETTTVTTT KALBOS TY- 
RIMO SVARBUMAS. 
Tuo vardu vandame lie- 

tuviams indownj straipsnj 
Peterburgo rusij laikrasty- 
je “Pet. Vied.” 5 sausio, 4 
No. Jis raso: 

Lietuviij kalba, kuri tik 

pries septynerxus metus te- 

pradejo galeti savo rastq. to- 

bulinti, nudiec veikiai ple- 
cia savo vartojimo ribas ne 

tik baznycios srityje, bet ir 

Yisuomeiigs gyvenjme^ iToji 
kalba, vienintele pasaulyje 
savo gafsij ir'lySuj senobe, 
yra laikytina zymiausia Ru- 
siios kalbij jvairumo ypa- 
tybe. 

Prusuose lietuviij kalba 

palengvele nyksta, Rusijoje 
tos kalbos mokosi slavp se- 

nobei isaiskinti. 

Musq mokytieji kalbinin- 
kai, kaip stai Maskvos pro- 
fesorius Porzezinskis, Char- 
kovo Endzelinas, vel nagri- 
neja artimiausio proseniq 
slaviq ir letq kalbq giminu- 
mo klausimq. “Le baltique 
et le slave ont eu des de- 
veloppements paralleles, 
mais depuis lougtemps au- 

tonomes”. 

Bet tas dviejq kalbos sei- 
mymj gyvenimo pletojimos 
buvo matyti dar pries isto- 
rijos metq. 

Siuo metu to gretiniunone- 
bera, kadangi tam tikros tq 
kalbq ir tautq ypatybes 
greitu pletojimos begiu is- 
skaide jj. Ar buvo kuomet 
bendras senobes lietuviq ir 
senobes slaviq gaivalq ple- 
tojimosi tq tautq vienoje 
tevyneje, bent kur Rusijos 
territorijoje — Vitebsko, 
Smolensko ir Magilevo ze- 

meje, Dauguvos, Dniepro, 
Nemuno ir P.npcneio upiq 
istakuose, — kol kas tas 
klausimas dar neatsakytas. 
Girdeti sio meto lietuvio 
kalba — tai vadinasi, at- 
vaizdinti savo mintyje senu 

seniausias slaviu paveiks- 
las ir, gal but. savito dvie- 

jri ariskiu broliskq giminiu 
pletojimosi paveikslas. 

SKUODAS, 
Telsiij apskr. 

Paskutiniais metais 
Skuodo apylinkeje pradejo 
ne juokais kilti pramone, 
tik skaudu atsiminti, kad ji 
uzgime cia ne vietinhj ze- 

maichj, bet sv'Aimtauciu — 

zydu ar vokiachj galvoje; 
kad nebutii smk-tiek kapi- 
talo ir vieno kito zemaicio 

kiseniuje, to negalima sa- 

kyti, tik, deja, truksta 
siems apsukrumo ir drasos, 
o ziurek, zydas ar vokietis 
kartais ir maziau dvylekiy 
teturedamas, ko^is neistai- 
so. Du vietiivu lnaluninin- 
ku vokieciu, viena| ir kitas, 
isitaise prie savo malunu 
motorais varomas girnas. 
vienas net ir vilnti verpia- 
mgsias masinas, abudu ver- 

eiasi gana gerai; tokias mo- 

toru varomas girnas buvo 
bejsitaisys ir kitas maluni- 
ninkas lietuvis, bet pritru- 
ko ne pinigy, tik drgsos, ir 

taip visas sumanjunas ve- 

jais nuejo. Skuodo mieste- 
lenas zydas Bensteinas, ki- 

lgs is paprasto pipiry par- 
da ve jo, siandien jau zymus 
piniguocius, jau kelety mety 
laikgs tubiny dirbtuvy, siy 
vasarg jsitaise zibalo varo- 

mu motoru baty siuvamg- 
sias masinas; beto, tas pats 
motoras gana dideliems jo 
namams gamina puikig 
elektros sviesa; zydas Ta- 
nuras jau keliolikg mety 
laiko cukrainiy dirbtuvg, 
kuri kasmetai duoda kele- 
tg tukstanciy rubliy pelno. 
Si rudenj Skuodas susilauke 
ir knygy spaustuves, intai- 
se koks ten Davidas — irgi 
zydas. Turiu dar ir tai pa- 
zymeti, kad zydas visomis 

isgalemis stengiasi visy rei- 
kalavimus patenkinti, kg 
nezydas kartais uzmirsta. 
Taip, Teisiuose laiko spaus- 
tuvg lenkas; daugelj sykiy 
teko man matyti jvairiy ap- 
skelbimy, rods, “lietuvis- 
kai” spauzdinty. Juokai 
ir piktumas sykiu imaj bai- 

sus rkidziij1 sustafymasl Jei 
ji taip “graziai” rusiskus 
dalykus spausfcj, tai turbut 
jau t&nai butij isnykusi, bet 
lietuviams 'vis tiek: kaip pa- 
daro, 'taip' gerai. Butij daug 
geriaii s^audimo visokiais 
reikalais siekti Vilniij. arba 
Kaunq,. 1 B. Tr. 

,q 

PANEVE2YS. 

PaneVezyje lenkp ne- 

daug; kurie yra tai sulen- 
kej§ lietuviai. Tie tai “len- 
kai” paskutiniu laiku la- 
bai sukruto “savo kalbos 
teisip ginti” reikalauti len- 
kiskp pamokslp baznycioje. 
Galima buvo tiketies, kad 
jie nieko nepesip, bet apsi- 
rikome, jie gavo kas antra 
savaite lenkiska litanijp, 
per Kaledp Rentes vargo- 
nininkas priverstas ismoke 
giedoti chorp “Dzisiaj w 

Betlieju”, o po piemeneliu 
misip, tuojau po lenkiska- 
jai evangelijai pradejo sa- 

kyti keliems lenkams pa- 
mokslp, o apie 2.000 parapi- 
jonu turejo stoveti ir... 
snausti. 

“Saules” draugijos taip- 
pat pavirto, pasalc “Gar- 
nio” i “slonep”. Labdarip 
draugija taippat lenkp ran- 

kose, lietuviai tik aukas 
duoda. 

Nevezio Myletojas. 
(“Viltis”) 

KAIP SVTINKAMI NAU- 
JIEJI METAI KAUNE. 

Klaus imas labai platus. 
Apie jj galima butu para- 
syti devynius fcljetonus. 
Nes kitaip Kaune sutinka 

Naujns Metus rusai, kitaip 
lenkai, dar kitaip voldeciai, 
o jau apie lieHmus — nera 

ka nei kalbSti. Akylas zval- 

gas visur rastu cia daug 
ivairumo, nemaz savotisku 

paprociu ir net vpating$ 
kiekvienai tautai iskilmes 
irengimo buda. Norint vi- 
sa tai sazininkai aprasyti, 
zinoma, reiktu visur tuo 

paciu laiku pabuvoti ir vis- 

kg savo akimis pamatyti. 
Deja, as to negalejau pada- 
ryti, nes XX amziaus moks- 
las kol kas dar nesugeba 
zmogtj padalyti i devvnias 

gyvas dalis, galincias viena 
uuo kitos veikti ir tg vei- 

kimg pabaigus vcd asmens 

denyben sugrizti. Taigi da- 

ysiu kas man galima: pa- 
ninesiu vien, kaip iskilmin- 

gai Naujus Metus sutinka 
lietuviai kaunieciai. 

Tiesg pasakius ttj iskii- 
miti buta siemet ne vienos. 
bet dviejg. Mat vieni Nau- 

jij Metp sutiktp susirinkc 
“Dainon”, kiti “Moteru 

Draugijon”. Ir cia ir ten. 

zinoma, daugiausiai gyvu- 
mo inese jaunimas. Sokta 

ir_ zaista nesigailint koju, 
nei aslos. Pazanga tame 

dalyke tikrai neprasta. Ne- 
zinau Jkaip Yilniuj, bet 
Kaune .sokimo menas ste- 
betinai zengia, pirmyn. So- 

kama kp ne visti tautri so- 

kiai: ir lenkij “polkos-ko- 
ketkos ’ k iig vokiski valcai ir 
net uz kpki japoniska biava- 

ta, sulietuvinta \ gyvatp... 
Na, zinoma, netruksta ir lie- 
tuviskti: Sei^as “suktinis”, 
katinelis”, ,“aguonele” ir 

k. randa irgi megejp. O 
kiek to jadnimo, o vpac 
mcrgaicip. Visos jaunos, 
visos sveikos, o jau del gra- 
zumo, tai vargiai ir musti 

grafaitems Dievas yra tiek 

suteik§s. Tikras gyvtj ro- 

zip. ir lelijg vainikas... 

Pradziugintas tuo reginiu 
atsiminiau, kad yra viso- 
kios grazybes ir laimes da- 

Aviatorius Coffyn sn savo aeroplanu lekia apacia Brooklyno tilto, paskui 
nusileid^s ant vandens nuo ano pakjla oran. Indomijs skrajojimai. 

vcjas Dievas. Padekoj§s 
tat malonioms seiminin- 
kems uz taip dailaus vaka- 
i'o rengimg ir palinkejgs 
joms ir jg draugijai kuoge- 
riausios kloties, nukiutinau 

i baznyeig. Deja, visu Ze- 

maicig baznyeig motina 
Kaune katedra pasirode 12 
val. naktj uzdaryta. Nu- 

ejau tat toliau \ vienuolig- 
benediktinig baziiytel?, nes 

girdejau, eia kun. Kriskijo- 
no esant h’engtas tain tik- 
ras Naujg Metg pamaldas. 
Jvesta jos vos tik antri me- 

tai ir dievobaimingiems 
zmonelems matyti labai pa- 
tinkg. Mat pamaldos nepa- 
prastu laiku visados dau- 

giau maldininkg pritraukia, 
ypac jei da nepasigailima 
dekoraeijg. Apie sj pasta- 
rgjj dalykg eia, matyti, gan 
uoliai rupintasi. SVento- 
riuje pastatyta triumfale 
broma is stulpg apraisiotg 
nupintais is elglesakig vai- 
nikais. Ant bromos didis 
baltas kielikas su hostia — 

simbolis Sveneiausiojo Sa- 
kramento. Mat visos pa- 
maldos yra ne kas kita, 
kaip 24 valandg adoraeija 
isstatytojo altoriuje Sven- 

eiausio Sakramento, perda- 
lyta kas 3 — 4 val. lenkis- 
kais pamokslais. 

Deja, pamokslo man ne- 

fceko isgirsti. Matyt, jis 
buvo kg tik pasakytas. Nu- 

ejau bent ramiai pasimelsti. 
Bet pasirode tai tiesiog ne- 

galimas dalykas, nes mazu- 

te baznytele buvo gruste 
prisigrudus zmonig. Bega- 
linis spustis ir stumdyma- 
sis. Per vienui vienas at- 
daras duris vieni verzes 

baznycion, kiti is baznycios 
stenges iseiti. Paciam gerb. 
tg pamaldg jrengejui beei- 
nant klebonijon vos ne vos 

teijstengta padaryti kelias 
per baznyeig. Kad ne svei- 
caras su buoze ir 3 vyrai su 

kamzomis apsivilk§ but 
kun. Kriskijonas negatej§s 
is baznycios issiverzti. Del 
didelio susistumimo prie 
durg vietoj maldg buvo gir- 
deti vien nuolatiniai vyrg 
ir moterg stenejimai ir pik- 
ti sauksmai. Ar didele Die- 
vui garbe is tnkig pamaldg, 
as nezinau. Tiek tik tega- 
liu pasakyti, jog jos su- 

rengtos lie musij dvasioje. 
Tiesij pasakius — ten jo- 
kin pamaldu ir nera. De- 
ga tik elektrines zvakes ir 

lempeles. Baznycioje pil- 
niausia tyla pertraukiama 
tik skambejimu varpelio 
prie maisiuko pinigams 
rinktt; nei giedojimo, nei 
garsaus poteriij kalbejimo, 
nei vargonij balso. Uzrube- 

zyje tai labai madoje, bet 

musij zmones prie tokin pa- 
maldij nepripratg, nezino 

tiesiog luj per jas bepada- 
ryti. Todel jeina bazny- 
cion ir iseina, jeina ir isei- 
na. Pavepsojimas j deko- 
ra ci jas, j jvairias spalves 
lemputes is abiejij altoriaus 

pusiij neestetiskai isdesty- 
tas, j klupancias mergaites 
adoratores, tai ir visa mal- 
da. , 

Musg nuomone tokia 
tvarka nera gera. 

Pirmiausia negera joje 
tai, kad Naujg Metg naktj 
teatidaroma viena vieninte-j 
le baznytele Kaune, ir ta 

pati stovinti nuosaliai, sun- 

kiai prieinamoje vietoje; 
tuotarpu maldingg zmonig 
yra daug. Kam juos versti, 
kad jie ten kaip silkes grus- 
tus, spauzdami viens kitg? 
Argi nera parapijos bazny- 
cios, argi nera ruimingos 
katedros? Kodel jos tg 
naktj uzdarytos, zmonems 

neprieinamos? kodel tik vie- 
na benedikting baznytele 
teturi privilegijg leisti zmo- 

nes adoruoti sv. Sakramen- 
tg? 

Antra, juk visose bazny- 
ciose svenc. Sakramentas 
tas pats. Jei prie adoraci- 
jos nereikia nei kunigo, nei 

vargonininko, nei giedotojg, 
tai kas gi kliudo padaryti 
zmonems patogumg, kad ga- 
le tg ateiti pagarbintg Je- 
zaus kiekvienoje baznycio- 
je? Uzrubezyje baznycios 
neretai yra atdaros per die- 
ng ir per naktj. 

Trecig — yra valandg, 
kaip antai Naujg Metg su- 

tikimas, kada zmogus nore- 

tg istikro ramiai pasimels- 
ti. Bet benedikting bazny- 
teleje tai tiesiog negalima, 
nes is vienos puses perdaug 
ten j akis musancios svie- 

sos, o is kitos — nezmonis- 
kas spustjs ir stumdymasis, 

l 

visai neleidzia zmogui su- 

koncentruoti sayo minciti. 
Taigi paliekant adoracijg, 
toje baznyteleje lenkams, 
mums lietuviams reiktij. 
prasyti J. M. vyskupo, kad 

naktj pries- Naujus Metus 
— atidarydintij parapijos 
baznyciij lietuviams. Len- 
kams per tai nebus jokios 
skriaudos, nes jie tures k§, 
dabar turi, o lietuviai ingys, 
ko neturejo. -T. M. vysku- 
pas be abejo to prasymo 
teiksis maloniai isklausyti 
ir tuo budu Dievo garb? pa- 
didinti. 

Nes tame dalyke mes ka- 
talikai esame istiknjjij at- 

silik? nuo kaunieciij kita- 

tikip. Rusai pav. turi 

Naujij Metu naktj pamal- 
das netik kariskame sobo- 
re, bet ir Raudonoje cerk- 
veleje ant Nemuno kranto 
Ir vienon ir kiton prisiren- 
ka nemaz maldininkij. Tie- 
sa, tie maldininkai gan ne- 

maldingai uzsilaiko, snekas, 
saipos, sveikina kits kitij 
“s novim godom”, Bet tai 
jau maldininlaj, o ne cerk- 
ves kalte. 

Taigi bene reiketij Nau- 
jij Metij naktj palikti jei 
ne visas baznycias atdaras, 
tai bent labiausiai prieina- 
mas k. a. parapijos, kated- 
ros ir Saritlaj. Nes dabar 
tiesiog jokingai isrodo, kad 
tik vienas kun. Kriskijonas 
tesirupina Kaune apie Die- 
vo garb?... 

“V.” Kauniskis. 

Noreciau buti vyriskiu. 
Pati: — Esama valandg, 

kuomet noreciau buti vyris- 
kiu. 

Vyras: — Kuomet-gi? 
Pati: — Kuomet praeina- 

me salia krautuves. Kok- 
sai tai vyrui gali but sma- 

gumas, jei sumano kg nors 

grazaus paciai nupirkti! 

Melagis. 
— Pereitg naktj akiii ne- 

sudejau, nes uzuot vaba- 
lams milteliu, lovoje isbars- 
ciau sumalto tabako. Sa- 

kau tamstai, kaip vabalai 
erne ciaudeti, tai neturejau 
kur nei pasideti. Taip da- 

lykams yirtus, turejau bh, 
miegu atsisveikinti, 

V V.'s‘ 


