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Žinios iš Lietuvos. 
-J 

LATVIŲ TAUTOS PILIS. 
“R. G.” rašo, kad žino- 

mas latviu labdarys pramo- 
nininkas Dambrauskas, lat- 

vių vadinamas “tėvu”, sta- 

tąs Miulgrabene (apie 10 

varstų nuo Rygos) didelius 
muro rumus, kur turės in- 

tilpti didelė salė, scena ir 

bustai įvairioms švietimo 

įstaigoms. Tie rūmai bu- 

į šią 238 pėdų ilgumo, 100 

platumo ir 90 augštumo. 
Busią pabaigti statyti už 

dviejų metų. 

RODINE, 
Lydos apskr. 

Rugsėjo 30 d. apsinakvo- 
jome Rudinėje pas Ickų 3 

pakeleivės. Buvo vėlus 

laikas; kitur vietos neradu- 
sios noroms-nenoroms tu- 

rėjome ieškoties nakvynės 
traktieriuje. Radome ten 

penkius miestelėnus šlėk- 
tas, iš kurių prisiklausėme 
kuobiauriausių plūdimų. 
Kitiems išėjus vienas iš jix 
K. G. šiaip, maždaug, kal- 

bėjo: Žut-but, lietuviškų 
pamokslų Rudinės bažny- 
čioje neleisime. Kunigus 
užmušime; jaigu lietuviij 
nenuveiksime, tai prisirašy- 
sime į marijavitus. 

Rašom tuos jų blevizgo- 
jimus vien dėlto, kad paro- 
džius, kokie žmonės dabar 

prižiūri pamaldų tvarkos 
Rudinės bažnyčioje. Juk 
ta tvarka dabar pridera 
kaip tik nuo tokių ponų, 
-kaip K. G. Nenori jie lie- 

tuviškų pamokslų ir štai 

—4au visi mėtau kaip tų pa- 
moksiu nėra* 

į Išsišnekome su kai-ku- 

friais lietuviais Tie ir kal- 
inėti negali: tuoj ašaromis 

tUpsilieja; našlaičiai, sako 
lesame. Pakeleivės. 

NAUMIESČIO P AR AP., 
Suvalkų gub. 

* Parapija didelė, skaito į 
12.000 parapijonų. Pava- 

pi j onįs lietuviai be priemai- 
Šo svetimtaučių. Svarbiau- 
sia parapijos dalis tai kai- 

mai, kur ūkininkai, papras- 
tai, gyvena pasiturinčiai, 
turi po daug lauki). Ši 

parapija galima skaityti 
„viena iš turtingiausių Su- 

valkų gubernijos parapijų. 
Bažnyčia muro, didelė, go- 
tiko stiliaus, statyta 1783 
metais. Nesenai buvo nau- 

jai pagražinta-išmarginta ir 
uždengta nauju stogu. Baž- 

nyčia bus ar tik nepuikiau- 
sia visoj Suvalkų guberni- 
joj. 

Klebonas senelis pralotas 
Olekas. Vikarais yra ku- 

nigai: Laurinaitis, Baltru- 

šaitis ir Rauba; Tįsi kuni- 

gai lietuviai. Vargoninin- 
kas Jasulaitis, pusėtinai su- 

prantąs savo amatą. 
Parapijos turtams valdy- 

ti yra išrinkti trįs rinkikai: 
Lauckaimio Stankūnas, 
Bliuvų Lorentas ir Ramo- 
niškivi Staugaitis, visi ūki- 
ninkai. Tečiau jie parapi- 
jos reikalus atstovauja tik 

tuomet, kuomet, paraginus 
pralotui, ateina pasirašyti. 
Per parapijos sueigą jie 
buvo išrinkti be jokio bal- 

savimo, pasisiūlius. 
Bažnyčioj gieda vyrų ir 

merginų chorai. Abudu 

gyvuoja nuo seno ir vis pa- 
sipildo vieton išstojusių 
naujais giesmininkais. Te- 

čiau, rodos, sąžiningai nie- 
kas ir neužsiima. 

Vincė. 

KUPIŠKIS, 
Ukmergės apskr. 

Dar ne taip senai ūkis 
čia buvo vedamas labai 
menkai. Naujesnių ūkio pa- 
darinių niekas neturėdavo, 
o vartodavo senobinius ar- 

klius arba medines akėčias; 
tik retkarčiais galėdavai 
pamatyti geležinį plūgą, ar 

geležines akėčias. J avai 
buvo kuliami kultuvais. 

Lig paskutinių laikų žmo- 
nės čia gyveno sodžiais. 
Ūkio ratelio — jokio nėra, 
Kai-kurie yra prisirašę prie 
Skapiškio Ūkio ratelio, bet 
ir šis nekaip verčiasi. 

Tik paskutiniais metais 
čia pradėjo kilti ūkis: pra- 
dėta vartoti naujos ūkio 

padarinės, kuliamos maši- 
nos, mineralinės trąšos. 
Daug šiame dalyke padėjo 
ir Kupiškio vartotojų drau- 

gija. Ypač daug čia išper- 
kama mineralinių trąšų. 
Šiemet porą vagonų mine- 

ralinių trąšų buvo parsi- 
siųzdines Tatkonių sodžius, 
ir jos tuojau buvo išpirk- 
tos. Daugiausia gi tų trą- 
šų pristato žydai. Verta 
butų kitais metais imti pa- 
vyzdį iš Tatkoniečių: pa- 
tiems parsisiųzdinti trąšas 
ir pigiau imant prekes iš 
lietuvių ūkio draugijų, pav. 
Žagrės, Marijampolės Ūki- 
ninkų dr-jos, galima bus pa- 
remti savosios prekybos 
įstaigos. 

Dabar apie Kupiškį daug 
kaimų dalijas į vienkie- 
mius. Butų labai gerai, 
kad musų, žmonės nenorė- 

tų vienas kito apgauti. 
Daugumoje kaimų, dalijan- 
tis žemę, vietoje tai*, kad 
geruoju, dar prieš atvažiuo- 

jant matininkui, išsiskirs- 
čius sau laukus, ūkininkai 

stoja “ant turgų”. Dau- 

guma matininkų nekalba 

lietuviškai, taigi sodiečiui, 
nemokant rusiškai, negali- 
ma suprasti matininko. 
Kartais žmogus net nesu- 

pranta, kurį plotų jis dera, 
ir gauna tų plotų, kurio jis 
nenorėjo. (Tai aš galiu, kai- 

po šiemet vasarų dirbęs 
prie matininko, prirodyti 
faktais). Vis mat musų 
žmonelių nesusipratimas. 
Dauguma tečiau, išsiskirstę 
vienkiemiais, džiaugiasi, 
nors išsyk ir sunku dėl tro- 

bų statymo, žemės sutvar- 

kymo. Javų derlius šie- 
met apie Kupiškį — ne- 

blogas. Rugiai buvo geri; 
vasarojus, linai, bulves 
taippat neblogi. 

Kupiškį galima pavadint 
vienu kultūringesnių Lie- 
tuvos kampelių: čia daug 
pareina lietuvių laikraščių, 
kuriuos žmonės noriai skai- 
to. P. Valgutis. 

PETERBURGAS. 
Nesenai man teko būti 

Peterburge. Apsilankiau 
šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Šiai bažnyčiai pridera dau- 

gybė lietuvių, bet ligšiol 
pamaldos būdavo bemaž 
vien tiktai lenkiškai, nors 

lietuviai nemažiaus aukojo, 
kaip lenkai; pavyzdžiui lie- 
tuvių paaukotas gražus kie- 
likas su lietuvišku parašu, 
taippat monstrancija su lie- 
tuvišku parašu ir daugybė 
kitų bažnytinių daiktų. Prie 
bažnyčios yra prieglauda, 
kurioje mokosi taippat 
daug lietuvių vaikų, bet vi- 
sa mokinam lenkiškai. Da- 

bar yra paskirtas šv. Kazi- 
miero bažnyčios klebonu 
latvis kun. P. Dzens, kur- 
sai įvedė pamokslus lietu- 
vių ir latvių (vieną, šventa- 
dienį lietuvių kitą — lat- 
vių) kalba. Taippat įvedė 
katekizaeiją vaikų lietuviš- 
kai ir latviškai ir kas pasi- 
rodė? katekizacijon atėjo 4 

lenkai, 4 latviai ir 16 lietu- 
vių, kurie labai gražiai kal- 
ba lietuviškai. Šv. Kazi- 
miero bažnyčios parapįjo- 
ninis dabar bus daug leng- 
viau, nes galės kiekvienas 
-susikalbėti savo prigimtą- 
ja kalba ir išgirsti pamoks- 
lą. Kun. Dzen moka ir lie- 
tuviškai. 

.. 
Kitas. 

TAUTINIAI 'IŠSIREIŠ- 
KIMAI MAŽOJOJE LIE- 

TUVOJE* 
Didžiosios Lietuvos kili- 

mas rauda pagalios savo'at- 

balsį ir Mažojoje-Lietuvo- 
je. Ne taip dar ,ienai, pa- 
ėmęs į rankas kokį-nors 
Prusą lietuvių laikraštį, ne- 

galėdavai rasti ten~ jokių Ja- 
nių, kurios šiokiu ar tokiu 
budu nupieštų mums te- 

nykščių lietuvių gyvenimą. 
Visas laikraštis, ..visos pa- 
duotos ten žinios tiek-pat 
paliesdavo lietuvį, kiek ir 

vokietį arba kitą kokį Prū- 
sų gyventoją. Priežastis 
tam aiški. Lietuviai dar 
neslcirdavo savęs nuo Vo- 
kiečių, šalindavosi nuo Di- 
džiosios Lietuvos gyvento- 
jų žemaičių-katalikų ir žen- 
gė vokiečių pramintais ta- 
kais prie galutino nutauti- 
mo. Šiandien jau yra ki- 
taip. Kas-kartą mes da- 
bar regime vis naujus apsi- 
reiškimus, kurie aiškiai 
mums rodo, jog musų Ma- 
žosios Lietuvos broliai pra- 
deda suprasti, kuom esą, ir 

pradeda ginti, savo tautines 
teises. gi 

Ypač tai galima pastebė- 
ti dabar, artinantis rinki- 
mams į viešpatijos seimą 
(reiebstag). Jau buvo ra- 

šyta pas mus “Viltyje”, 
kad Klaipėdos ir Šilokarče- 
mos valse m lietuviai išski- 
riant tik kai-kurius, nutau- 
tusius arba tautiškai nesu- 

sipratusius, galutinai su- 

traukė visus ryšius su vo- 

kiečių partija ir jų kandi- 
datu dabartiniu atstovu 
Sclnvabach’u iv išrinko sa- 

vo kandidatą lietuvį ūkinin- 

ką Streikį. Liberalams tai- 

gi šiuose valsčiuose gresia 
pavojus pralaimėti rinki- 
mus. Nenorėdami galuti- 
nai pasiduoti, jie dar grie- 
biasi įvairių priemonių, kad 
tik patraukus į savo pusę 
nesusipratėlius lietuvius ir 

padauginus savo šalininkų 
skaičių. 

Praėjusio menesio pabai- 
goje ir šio mėnesio pradžio- 
je šis vokiečiu liberalų-kan- 
didatas važinėjo po. Klaipė- 
dos ir Šilokarčemos vals- 

čius, lydymas kai-kurių 
parsidavėlių lietuvių ir,, lai- 

kydamas susirinkimus ne- 

va apyskaitai duoti iš savo 

darbų viešpatijos seime, 
bandė agituoti už save. Ne 

taip dar senai Schvrabach’o 
prakalbos iššaukdavo di- 
džiausį delnų plojimų ir 

pritarimų. Šiandien gi jau 
kitaip: lietuviai ne tik kų 
jam nepritaria, bet dagi 
kai-kuriose vietose, kaip va 

Prekulėje, drųsiai ėmė iš- 
rodinėti vokiečių liberalų 
apgaulingų politikų ir pakė- 
lė tokį trukšmų, kad Schwa- 
bach’as šaukėsi sau talkon 
policijų. Tucv-pačiu laiku, 
o kai kuriose vietose net ir 
tame pačiame susirinkime 
laikė prakalbas ir lietuvių 
kandidatas Streikis ir ras- 

davo šau didžiausią užuo- 
jautą. Kuo toji kova pa- 
sibaigs', sunku dar tuo tar- 

pu ką-norg pasakyti, paro- 
dys tai ateinantieji rinki- 

mai, kurie žada būti po tri- 
jų-ketUrių mėnesių. Kaip 
girdėti, liberalai mobilizuo- 
ja vis$š savo pajėgas; anot 
“Memeler Dampfboot” ne- 

trukus Klaipėdon žadąs at- 
važiuoti vokiečių liberalų 
partijos vadas atstovas Bes- 
sermann ir savo prakalbo- 
mis agituoti už saviškį. Bet 
nesnaudžia ir lietuviai, ir 
reikia tiketies, kad jiems, 
išvieno einant, nesunku bus 
paimti viršus. 

Šiomis dienomis Tilžės ir 
Pakalnes valsčių lietuviai 
taippat apskelbė savo kan- 
didatą į viešpatijos seimą 
lietuvį Mykolą Reikį įš 
Kaukėnų, kuris apsiėmė 
ginti lietuvių tautinius ir 
ekonominius reikalus. Ar 

jiems pavyks jisai išrinkti, 
parodys mums ateitis, bet 
faktas rodo, kad Prūsų lie- 
tuviai jau liovėsi aklai vo- 

kiečiams tikėję ir patįs pra- 
deda rupinties savimi. 

Verta dar paminėti apie 
naujai įsteigtą Katyčiuose 
lietuvių draugiją vardu 

“Vainikas”, kuri pastatė 
sau tikslą sutraukti vienon 

kuopon tautiškai susipra- 
tusius .lietuves ir lietuvius, 
kad galima butų pa sėkmin- 

giau darbuoties, nes vieny- 
bėje stiprybė, valyti lietuvių 
kalbą nuo įsibrovusių sve- 

timų žodžių, platinti tautinį 
susipratimą rengiant lietu- 

vių vakarus, steigti lietuvių 
knygynėlius ir skleisti švie- 

są. Draugija jau pradėjo 
gyvuoti ir randa nemažą už- 

uojautą Pynsų lietuvių tar- 

pe- V 
VanagąP«o leidžiamasis 

lietuvių,, iMįdėmis laikraštis 
“ Byrutė ”yjarį pradėjo eiti 
kas savaitėj paduodąs daug 
žinių iš Ijidžiosios Lietu- 
vos ir, reikja tikėties, ilgai- 
niui jis pasidarys laikraš- 
čiu, kuris sujungs musų 
skaitytojus su Mažosios 
Lietuvos skaitytojais. 

Visa tai suėmus krūvon, 
darosi aišku, jog Prusij Lie- 

tuvoje gyvenimas pradeda 
eiti jau kitokia vaga, ir sy- 
kį paberta sėkla ilgainiui 
atneš gausius vaisius. 

O. 

DAR IŠ MARIJAMPO- 
LĖS PARODOS. 

Kaž-kokis Jenlcas, speei- 
jalistas lenkiškų parodų 
Lietuvoje, Buvęs net Šiau- 
lių parodoje, padarė trukš- 

mą Marijampolėje prie 
grap. Tiškevičienės iš Pa- 

langos naminių audinių 
skyriaus. Kodėl, girdi, ša- 
lia rusiško ir lietuviško pa- 
rašo, nesama lenkiško? 

—- Lenkai parodoje ne- 

dalyvauja, — atsakė kaž 
kas iš aplinkui stovinčiųjų. 

— Dalyvauja, ar nedaly- 
vauja neitame dalykas. Su- 

valkija tai -lenkų karalys- 
tės dalis todėl ir lenkų kal- 
ba, kaipo viešpataujanti 
čionai, būtinai privalo turė- 
ti savo vietų -iškabose. 

Suprantama, niekas tenai 
ir nemanė galvoti, kad iš- 

pildžius norus įsikarščiavu- 
sio lenkes 

Vargšui, ri&toma, ir į gal- 
vą neatėję kad nuo Euro- 
pos pradžios lig 1795 m. 

Suvalkija senovės Sudavi- 
ja, visuomęt buvo Lietuva. 
Nuo 1795 ligi 1807 Suvalki- 
ja priderėjo prūsams. Nuo 
1807 ligi 1815 m. buvo da- 
lis Varsa vos kunigaikštijos, 
o nuo 1815 ligi 1810 buvo 
Vienos Kongreso sutvertoji 
Kongresowka — žinomoji 

Photos by-American Press Assoclation. 

Viršuj Chinij miestas Nanking, o apačioj — revoliucijonieriai pasirenge ko- 
von su valdiška kariuomene. 

vardu “Krolestvo Polskie” 
su kodeksu Napoleono, ku- 
ris ir dabar gyvuoja. 

Atėmus gi ciesoriui Mi- 

kalojui I Kongresovkos 
Konstituciją už lenkų pa- 
darytąjį sukilimų 1830 m., 
Suvalkija pilnai priklauso 
Rusijai. X. 

(“Viltis”). 

| CHINŲ ARMIJA. 

Ohimi armija taip kaip 
Turkijos armija nūdien 
randasi radikališkos reor- 

ganizacijos padėjime. 1833 

metais/ kuomet francuzai 
buvo paėmę Tonkinų, Chi- 
nų armija buvo susidėjus 
tik iš vienų kulisų. Taip- 
pat tuomet, kuomet pirm 
17 metų Japonija kariavo 
su Chinais, Cbiuų armijos 
sudėjimas buvo ir-gi tok- 
sai pat. Armijon buvo pri- 
imami beveik vieni kulisai 
ir neturintieji užsiėmimo 
darbininkai, morališkai nu- 

puolę individuai. Apie ka- 

rišką, kareivio apšvietimą 
nebūta kalbos, o ginklai su- 

sidėdavo iš susenusių siste- 

mų šautuvų, neturinčių jo- 
kios vertės. 

Nebūta taippat geriau 
laike bokserių sukilimo, 
nors armijos reorganizacija 
jau buvo prasidėjus 1902 
metais. Tik paskui toji re- 

organizacija priėmus tik- 
resnę formą, nors pažangu- 
mo ir ligšiol kaip reikia ne- 

matyti. 
1902 metais išleista nau- 

ji įstatymai, kuriais pažy- 
mėta iš visų provincijų 
rinkti kareivius; priversti- 
nos tarnystos kariuomenėje 
ligšiol nėra. Tik įsakyta 
kariuomenėn imti vyrus 
sveikus, nerūkančius opiu- 
mo, neimti prašalintus 
iš armijos, baustus teis- 
muose, taippat valka- 
tas. Apart to įstaty- 
muose pažymėta, jogei į ka- 
reivius neturi būt priima- 
mi senesni 25 metų. To- 
kie laisvanoriai priversti 
kariuomenėje tarnauti 3 

metus, o paskui 6 metus bū- 
ti rezervistais. Rezervis- 
tai kas vieneri, ar dveji me- 
tai sušaukiami paskirtose 
vietose ant lavinimosi, e 

Tečiau paskui pasirodė, 
kad buvo negalimas daik- 
tas visiškai skirties su ka- 
riuomenės formacijomis, tu- 
rinčiomis metašimčių tradi- 

cijas. O prie tų senobinių 
formacijų priklauso: man- 

džurų kariuomenė, žalios 
veluvos kariuomenė ir vice- 

karalių kairuomenė. 

Mandžurų kariuomenė 
paeina dar net iš 17 rneta- 
šiinčio, kuomet prasidėjo 
mandžurų viešpatavimas 
Chinuose; ir toji kariuome- 
nė nūdien randasi cieso- 
riaus, gubernatorių ranko- 
se. Kareiviškos vertės ne- 

turi jokios, tečiau kareiviai 
vis dar užlaikomi, kadangi 
atėmus dėl tiekos daugy- 
bės žmonių užsilaikymų, bu- 
tų aniems peraštri bausmė 
ir jie lengvai galėtų sukel- 
ti maištus. Chinų viešpa- 
tystėj ligšiol gyvuoja 22 
mandžurų ingulos, iš kurių 
palengva po kelis prašali- 
narna "ir pavedama aniems 

užsiimti žemdirbyste. Li- 

kusiems-gi padalinta tobu- 
lesni ginklai ir mėginama 
juos išmokinti geresnio ka- 
reiviško amato. Viso man-] 
džurų kareivių dar esama 

9.000, jų verte menka tatai 
valdžia rimtesniems -tiks- 
lams jų visai nenaudojanti. 

Žalios veluvos kariuome- 
nė —- tai palaikai nuolati- 
nės armijos, suorganizuotos 
17 metašimty. Ir šitie ka- 
reiviai lig 1812 metams tu- 
ri būt paleisti, bet jų skait- 
lius išnešus dar daugiau 50- 
000. Norėta tuos kareivius 
pakeisti policijine armija, 
teeiaų pasirodė negalimu 
daiktu, nes beveik visi ka- 
reiviai tamsus kaip bato 
aulas. 

Apart tų senų kareiviškų 
formacijų gyvuoja dar 
Mongolijos ir Tibeto mili- 

cijos. Mongolijos milicijos 
skaitlius, žinoma tik ant 

poperos, karo metu išnešęs 
220.000, o. Tibeto 74.000. 
Tos milicijos vyriausybė 
prieš Tevoli ųeijoilierius ne- 
gali panaudoti, kaip' nenau- 

dojama taip Vadinamos 
mandarinų gvardijos. 

Dabartinę Chinų armijų, 
kuri tankiai ir skaitlingai 
pereina revoiiucijųnierių 
pusėn, sutaisęs ministeris 

Jinčang kuris šiuo laiku 
kaunasi su r e voliucij eme- 

riais. Jis kitus kartus bu- 

vęs Chiuų ambasadoriumi 
Vokietijoje ir tenai studija- 
vęs kareivišką Vokietijos 
organizaciją. 

Jinčang 1906 metais bu- 
vo sutaisęs karo ministeri- 

ją Pekine, kurion įėję 166 
oficierai ir urėdninkai. Bet 

Jinčango kariuomen ės su- 

organizavimui daug prisi- 
tarnavęs ir Juan-SM-Ifai, 
kuris 1909 metais iš Cbimj 
buvo ištremtas, o šiais lai- 
kais pakviestas į ministerią 
premierus. 

Perorganizuotoji Chiną 
kariuomenė susideda iš 36 

diviziją, kiekviena divizija 
iš 4 pulką pėstininką, kiek- 
vienas pulkas — 3 batali- 
jom}, batalijonas — 4 kom- 

paniją; apart to divizijon 
įeina pulkas raitelią, 9 ba- 
terijos su lengvomis ir sun-. 
kiomis kanuolėmis, batali- 
jonas pijonierią ir Idtokią 
tarnautoją. Karo metu di- 

vizija skaitanti 16.000 žmo- 
nių, o ramiuoju laiku—-10- 
000. 

Pėsčiųjų arba šaulių ap- 
ginklavimas — visokis; ka- 
reiviai turi Mauzero šautu- 
vus ir japoniškus Murabo 

6,5 mm. 

Su šita kariuomene Chi- 
nų vyriausybė taigi ir no- 

rinti sutremti revoliucijų. 

Prasitarė. 
Ji: — Delko-gi tų taip 

neatbūtinai nori, idant mes 

paimtumėm storų virėjų? 
Jis: — Del to... nes tuo- 

kart tau virtuvėj nebūtu 
vietos! 

Geriau ne. 

Jauna ponia: — Anelia, 
aš tuoj ateisiu virtuvėn ir 
tau kame nors pagelbėsiu. 

Virėja: —• Cti verčiau ne, 
prašau poniutės, nes aš ten 
šiandien turiu daug darbo. 

Nieko negelbsti. 
— Vėl'pasigėrei? Stra-i 

pailineji! O juk prisira- 
šei blaivybės draugijon? 

— Prisirašiau. Išsimo-* 
ku draugijon ueguleriškai... 
nieko negelbsti! kų-gi ašį 
dabar turiu darytiII " 


