
Zinios is Lietuvos. 

NAUJI MOKYTOJAI. 
Si rudeni Peterburge is- 

laike kvotimus ir gavo pra- 
dedamyjij mokyklij mokyto- 
jij teises sie baigusieji 
“Saules” kursus mokiniai: 
1) Antanaitis My kolas, 2) 
Bindokiute Cecilija, 3) Gri- 
gaityte Matilda, 4) Juodi- 
kaite Marijona, 5) Kuraus- 
kyte Aniele, 6) Povilonaite 
Antonina, 7)Poderys Jonas, 
8) Tekorius Juozas ir 9) 
Zembrauskyte Ona. Aptie- 
kos mokiniij kvotimus islai- 
ke sie: 1) Lukosius Juozas, 
2) Macys Pranas, 3) Rut- 
kauskas Jurgis ir 4) Zavis- 
tanavicius Simanas. 

GIEDRAIClAI, 
Yilniaus gub. 

Musij lenkininkai gruino- 
ja lietuviams atkersyti uz 

tai, lead sie skriaudziami ne- 

tyli ir skundziasi vyresny- 
bei. Tie ju grumojimai ne- 

pasiliko be pasekmiij. Du 

lietuviai, Ignas Rudzionis ir 

Ignas Borauskis, grizdami 
is Vilniaus sustojo Paberzej 
pasiganvti. Ten atrado gir- 
tuokliaujantj su savo se- 

brais Ipolita Vitkauski. Jis, 
pamatys tuodu lietuviu, lie- 

pe zydei duoti degtines sa- 

vo sebrams. “Gerkit, ldek 
tik norit, tik padekit man 

“baliij padarv ti”, o pats pa- 
siemys vezdtj pradejo kibti 

prie lietuviu. Lietuviai, 
matydami neisturesia pries 
tokij} gaujq, inkaususiij, pa- 
mety savo arklius, isspru- 
ko pro kitas duris ir, nube- 

gy miskelin, pasislepe. Del 
to pasikesinimo anstolis su- 

rase protokolg.. Yitkauskis 
jau trecuj kartii siemet 
traukiamas teisman: du — 

uz riauses Giedraiciij baz- 

nVcioje, treeia — uz uzpuo- 
lima pakeleiviij. Tas gar- 
sus truksmadarys dalyvau- 
ja baznycios chore. Daug 
parapijonu labai pasipikti- 
ny tuo. Ar gi nebutu pa- 
rapijoj padoresniij zmoniij 
nors baznycios chorm? 

Barzdyla. 

JONI&KIS, 
Vilniaus gub. 

Vilniaus miesto baznycio- 
se yra atsirad§s, turbut at- 
hestas is Lenkijos, paprotys 
po pamokslui sakyti kuni- 

gui “Bog zaplac”. Ponas 

Zajanckauskis uzsimane 
jvesti sita paprotj “savo” 

bazny&oje. Po pamokslui 
pinna jis pats balsiai sako 

kunigui “Bog zaplac”, pas- 
kui atsisukgs nuo altoriaus 

j zmones, jiems liepia sa- 

kyti: “Mowcie Bog zaplac”. 
Kiti, kaip bezdziones atsa- 

ko, kiti issizioj? tyli, ne- 

ismanydami kam reikalin- 

gos tos aktivos. Nera zi- 

nios, kokiam galui parupo 
p. Zajanckauskiui tas pa- 
protys: ar del didesnes Die- 
vo garbes, ar del lenky kal- 
bos praplatinimo lietuviij 
tarpe, ar, pagaliaus, yra tai 

paprasciausias bezdzionia- 
vimas. Bet is salies ziurint, 
isrodo nei sis, nei tas. 

Marce. 

LIEPOJUS. 

Sestadienj lapkricio 20 d., 
Snidkes namuose prie Mis- 

I ko n,°^™a Iiiitta dsphininlrn 

Ale 

jaunikartis, Jonas Vaitie- 
kunas ejo gerokai jsitrau- 
k§s namo. Lipdamas nuo 

antrojo gyvenimo, krito 
nuo laiptu taip smarkiai, 
kad nebesuspejo istarti nei 
vieno zodelio. Nebeatgau- 
damas s^mones ant ryto- 
jaus lapkricio 21 d. 12 val. 
diena mire. 

A. a. Jonas Vaitiekunas 
buvo is Pazievisldij so- 

dziaus, Panedelio parapijos, 
Kauno gubernijos. 

Pet. Klimka. 

2IE2MARIAI, 
Traku apskr. 

rudeni po kai-kurias 
lietuviskas parapijas Vil- 
niaus vyskupijos vaikstine- 
ja zmones rinkdami Vil- 
niaus Viespaties Jezaus 
Birdies vaikp-naslaicip prie- 
glaudos naudai aukas, ku- 
rios globeju yra seminari- 
jos inspektorius kun. Liu- 
benas. Vienas is tij auku 
rinkejij siomis dienomis at- 
silanke ir \ Ziezmarip para- 
pija. Kaip girdetis, puikiai 
sekasi tarn auku rinkejui, 
lies per pirmas dvi dieni su- 

rinko daugiau per 100 rub. 
Sie aukij rinkejai eina i 

kiekvieng, pirkia rodydami 
grazius ant audeklo viso- 
kiomis gijelemis issiutus 

sventujij paveikslus, inkal- 
bineja zmonelius jij uzsisa- 

kyti. Kaina kiekvienam 
paveikslui 3 r. 50 k. ir dau- 

giau. Is tij 3 r. 50 k. 50 k. 
eina agento kisenen. Bied- 
ni zmoneliai, negaledami 
uzmoketi tokia augsta kai- 

na, grieztai atsisakineja: — 

“paveikslu mums — sako 
— uztenka tij, kuriubs tit- 
rime, eia ne mums, tik po- 
natns, tokie brangijs”. Sau- 

nus auku rinkejas, issikars- 
ciav§s, tuomet pradeda in- 
kalbineti: eia, girdi, mokasi 
pinigai negi tik uz “abro- 
za” siij pinigij dalis eis uz- 

laikymui V. Jezaus Sirdies 
naslaieiij prieglaudos Vil- 
niuje, kiekvieno menesio 
pirnuj petnyeicj bus laiko- 
mos misios prie Ausros 

Vartij, gausi razanciij su 

atlaidais net is Jeruzolimo; 
jaigu dabar neturi pinigij, 
tai ir nereikia, duosi dabar 
viena rubli uzsisakant, o li- 
kusius pinigus apsimokesi, 
kaip gausi paveikslus. Zi- 
no tai ir jusij klebonas. — 

Musij zmoneliai, nors pasi- 
skolin§, duoda rublj agen- 
tui ir uzsiraso paveiksla. 
Aukos plaukia kun. Liube- 
nui, prieglaudos globejui. 
Teciau prieglaud^ lietuviij 
nei sildo, nei saldo, nes ten 

vaiku-naslaicitj lietuviij ne- 

ra. Ir mes, zinodami ku- 
nigg Liubeng, neapkenciant 
lietuviij, nenoretum, kad’jij 
vaikai ten butij. Mes gar- 
bes ir pasisekimo kun. Liu- 
benui nepavvdime, tik 
mums keista isrodo, kad 
kun. Liubenas siuncia savo 

prieglaudos agentus j lietu- 
viskas parapijas, kurie ne- 

valyvu budu, misiomis ir 
J eruzolimo razaneiais is- 

naudoja tamsius zmones; o 

dar keisciau mums isrodo, 
jog prie to isnaudojimo pri- 
sideda ir klebonai, paakin- 
dami is sakyklos pirkti to- 
kius paveikslus. 

Iesmas. 

SVETIMI REIKALAI 
LIETUVOJE IR GUDUO- 

SE. 
“Rieif” padave indomiij 

ziniij apia ivietimo reikalus 

Kauno, Vilniaus, Gardino, 
Minsko, Mogilevo ir Smo- 
lensko gubemijose. Pasi- 

rodo, kad tose gubemijose 
lanko mokyklas daug ma- 

ziau vaikij, kaip vidurines 
Rusijos gubemijose, teeiau 
mokanciij skaityt-rasyt yra 
kur kas daugiau, negu Ru- 
sijoje. Kodel taip1? Mat, 
Lietuyoje ir Guduose moko 
vaikus ne tiek mokykloje, 
kiek namie. 

Imkime kad ir Kauno 

gubernij%. Cia is 1.000 gy- 
ventojij lanko mokykhj tik 
18 vaiktj. Vadinas, daug 
maziau, ne kaip tamsiausio- 
se Rusijos gubernijose: 
Ufos, Astrachanes ir Oren- 
burgo, kur betgi mokykltj 
lanko is 1.000 gyventojij 25 
vaikai. Teciau Kauno gu- 
bernija priskaitoma yra 
prie- labiausia kulturingijjij 
gubernijij valstybeje, nes 

vidutiniai mokanciij skai- 

tyt-rasyt yra Kauno guber- 
nijoje 42,1. Taippat ir Vil- 
niaus gubernijoje: mokvkltj 
lanko tik 28 vaikai is tuks- 
tancio gyventojij, mokanciij 
gi skaityt-rasyt 29,3. Mo- 

tenj mokanciij skaityt Kau- 
no ir Vilniaus gub. yra 41,4. 
Bet ne tik vidurineje ir ry- 
tij, Rusijoj zmones daug 
tamsesni. Gudij guberni- 
jos, kur vailaj daugiau lan- 
ko mokyklas, nekaip Kau- 
no gub., mokanciu skaityt 
nedaug. Taip antai Smo- 
lensko gub. is 1.000 gyven- 
tojij mokykla lanko 53 vai- 

kai, mokanciijjij gi skaityt 
tera vos 17,2. 

Skaitlines vis delto indo- 
mios. 

I, 
-* 

SKUODAS, -j 
Telsiu apskr. 

Musy apylinkeje kaskart 

didyn madoii ineina naujas- 
tojy kareivijon saukiamyjy 
“gydymasis”, ir ko nepra- 
simano, kokiu gi ligy nejsi- 
varo; dazniausia taip atsi- 

tinka, kad jos ir pasilieka 
visam gvvenimui; nezinau 
ar begali buti didesnio kvai- 

iumo, kaip tycia nunovyti 
savo sveikaty; jei neismin- 

tinga begti nuo kariuome- 
nes Amerikon, tai dar ne- 

ismintiugiau del to begti 
pas Abraomy; taip, pereity 
savait§ isdunie i numireliij 
salj du vaikinu, priezaseia 
buvo vien kvailas gydymas 
— abudu siemet stojusiu 
kariuomenen. 

Siemet is dalies sauslimos 

kai-kuriems isejo nepapras- 
to gerumo metai; grudy 
prikulta neikiek nemaziaus, 
kaip pemai; tik siymeciai 
daug svaresni neg pernyks- 
ciai, rugiy puras (24 gor- 
ciai) pernai vidutiniai sve- 

re apie 120 svary, avizy pu- 
ras 83 svarus; siemet gi ru- 

giy puras sveria apie 126 

sv., avizy net 91 svary, zi- 
noma nevisos, as cia kalbu 
apie vieny avizy veisly dyz- 
nai musy kampe uzeinaray, 
taip vad. “varsuvines” — 

kitokio jy pavadinimo ne- 

zinau; ragiy tik prisikule 
kiek mazeliau kaip pernai, 
net tik 7—8 grudas, mie- 

ziy 8—9 gr., avizy — (“var- 
saviniy”) 7 gr. Kvieciy 
kaszin kodel musy kampe 
labai maza sejama, o auga 

>isad geresni net 10—11 

grudy, pelnas visad is jy 
geresnis kaip is rugiy. Mi- 
neralines trysos siemet vi- 
sur veike silpniau kaip per- 
nai, ant rugiy visai silpnai; 
kiek geriau ant vasarojaus. 
Uztai dobily is sieno visu 
trecdaliu maziaus, kaip per- 
nai; bulviy maziaus neg pu- 
se, nes tik 3—4 purai is 

pyro sejos. Neuzderejus 
siemet Rusijoje ir musy 

kraste grudp kainos labai 

pakilo, uzvis, kur arciau 
gelzkelis,pnat siemet ir mu- 

sp gTO® |]®tai niekuom 

neprastefc^^^iungiamus 
is viduripes?^isijos guber- 
nijp, nep labaijsausu; uztai 
musp uk|ainkalir dziaugia- 
si tikrais “atikso metais”, 
kad net ir degtines mono- 

poliai (Skuode) pajuto sip 
metp gerump, nes vienu 
spalip mep. peln§ virsaus 
kaip 9 tukstancius rublip. 

Dam. Treigys. 

NAUMIESTIS, 
Suvalkij gub. 

Suvalkieciij lietuviij ru- 

pesniu susidare “Lietuviij 
automobiliij; kompanija” 
dar praeitij pavasarj ir za- 

dejo greitai pradeti vazi- 
neti. Tecigti automobiliij 
statymas Bfemene Vokieti- 
joj nusit?s| labai ilgai ir 
tik lapkrieio 25 du is jij 
parveze is Sirvintos per 
Naumiescio muiting j Nau- 
miestj. Daug gaisino ir 
Suvalkij lenkij automobiliij 
draugija “Toeilovskis ir 
Co.” — uoreta, matvti, lie- 
tuviams pakisti koj§. 

Sumanytojai: ukininkas 
Senkus nuo Marijampoles 
ir kiti. Teciau daug lietu- 
viij yra prisidejg nuo Vil- 
kaviskio ir Naumiescio: uki- 
ninku ir kitij uzsiemimu 

zmoniij. Draugen prieme ir 
keletij vokieciij. Visos apy- 
linkes, tiesiog, dr^siai svei- 
kina si naujg, lietuviij zings- 
nj, tik zydeliai “karetnin- 
kai”, lame ir pinna vazio- 
davo keleivius, snairia akim 
ziuri j jj ir, kaip girdeti, 
mano visomis pajegomis 
konkuruoti. Pastebetina, 
jog ir kita zydij visuomene 
labai nenorjai automobiliais 

V. £i i- 

vaziuoja. ,r ^ 
Dabar Rcmipanijos turtas 

ir kapitalas siekia 23 su 

virsum tukstancius automo- 
biliu ir treeia mazesnj — 

atsarginj. Automobiliij su- 

stojimo centra skaitysis 
Vilkaviskis ir cia jie vaiks- 
eios ligi Marijompoles, Ki- 

bartij ir Naumiescio vis po 
apylinkes, grynai lietuviij 
apgyventas, todel ir tikisi 

jij paturejimo. Toliau ma- 

noma vaziuoti nuo Nau- 
miescio per Smtautus ir li- 

gi Sakiij miesto, o tolvn 
darbui sekantis, reikes 

praplesti ir dar placiau. 
Masinistai trjs ir visi lie- 

tuviai. Du is jij — V. 

Kudzma ir S. Slekvs nuo 

Naumiescio, nesenai laike 
kvotimus Prusuose Gumbi- 

neje, o trecias F. Grynas 
is Marijampoles — Varsa- 

voje. Visi kiti tarnautojai 
taipgi lietuviai. 

Vazinejimas automobi- 
liais patogus ir visai ne 

brangesnis, kaip buvo pas 
zydus “karetkose”. 

Tik kompanijai reiktij la- 
biau pasirupinti savo rekla- 
ma _ bent apskelbimus is- 

lipyti ant gatviij, o savie- 
siems reikj^L juos palaikyti. 

a, -oi v““- 

jops^is, 
Vilnius. gub. 

Indomi, be% liudna must? 

parapijos , is^oyija. Nuo- 

pat Lietuvos. „kriksto iki 

1898—9 metij npsij kampe- 
lio zmones^buyo paskend? 
stabmeldybes prietaruose; 
lig tuo laiku nebuvo kam 

mokyti jij poteriij gimt&ja 
lietuviii kalba ir sviesti tik- 

ruoju Kristaw mokslu, nes 

vis$ ta laik§ buvo kunigai 
nebyliai-lenkai. Pirmuoju 
gi musij parapijos, galima 
sakyti, apastalu buvo kaz- 

kaip eia gal netycia ar del 

apsirikimo, papuol^s klebo- 

au a. a. kun. Sirvydas. Jis 
tai, rodos, pirmas ir pra- 
dejo mokyti mus ir musij 
vaikus poteriij ir katckiz- 
mo suprantama mums mu- 

sij lietuviij kalba. Pasetoji 
jo musij sirdyse gera sekla 

prigijo, isaugo ir isdave ge- 
rus krikscionisko darbo vai- 
sius: sumazejo vaidai, ne- 

sutikimai, girtybe, musty- 
nes, paleistuvyste ir kito- 
kios blogybes. Pramintuo- 

ju kun. Sirvydo keliu buvo 

pradej§ eiti kiti geresnieji 
klebonai, bet tas girtinas 
katalikiskas darbas nepati- 
ko bazm^cios priesams nak- 
ties apuokams, lietuviij ne- 

prieteliams: tikroji sviesa 
raibino ir bade jiems akis. 
Jie pradijo varyti piktij agi- 
taeijij. Tuomet pasipjde 
biaurijs skundai dvasiskajai 
valdziai ant musij gorbia- 
mijjij kunigij. Tiesos su- 

radimui dvasiskoji valdzia 
nusiunte komisij^. Komi- 
sijai istardzius, paaiskejo, 
kad lietuviij kunigij veikta 
tikrai katalikiskai, kad jij 
niekiek nenusideta pries 
baznycios mokslij. Paskui 
buvo atyaziav^s pats vysku- 
pijos valdytojas, kuris su- 

rado lietuviij treci$ parapi- 
jos dalj. Vadinas, vyskupi- 
jos valdytojas puikiai zino, 
kick yra lietuviij musij pa- 
rapijoj. Zinodami esant tei- 

singcj, valdytojo isleista, 
cirkulerij del pamaldij tvar- 
kos maisytose parapijose, 
mes joniskieciai tikimes, 
kad vyskupijos valdytojui 
tikrai rapes padaryti musij 

baznycioje tokisj pamaldij 
tvarka, kokios reikalauja 
cirkuleras. Musij gi kle- 

bonas, mums matosi, mums 

pritars ir pades. Jis gali, 
ir nesunku jam tai padaryti, 
nes jis gerai gvvena su pa- 

rapijos ponu — Zajanckaus- 
kiu: p. Zajanckauskis visa- 

dos savais arkliais ir savo 

karieta vezioja klebonq, sve- 

ciuosna, o kai kada ir atlai- 
duosna. 

Pagyven§ pamatvsime 
kas is to iseis. 

J. Adomenas. 

(“'Viltis:”)• 

GAUNAMA “KATALI 
KO” KNYGYNE 

Metrastis Almanachas 
“Sviturys” su kalendoriu- 
mi 1912 metams. 

Jono Rinkeviciaus isleis- 

tas, Liudo Giros redaguotas. 
&is Kalendorius 1912 m., 

pavadintas “Kvitury”, yra 
tai knyga, kurios ligsiol pa- 

sigesdavo lietuvis inteligen- 
tas. Cia skaitytojai ras 

piln? naujausiij musij ge- 
rcsniij rasytojij veikalij, 
I Literaturos skyrius, II 

Visuomenes ir gyvenimo 
skyrius, III Pazinkime Lie- 

tuva ir IV Informacijij sky- 
rius. 

Vilniuje 1911 m., 287 pus- 
lapiij, kaina su prisiuntimu 
75 centai. 

Gauta is Vilniaus “Teat- 
ras” No. 2 ir 3, talpina nau- 

ja scenos veikaljj Togoboc- 
nijko “Is Meiles”, penkia- 
veiksme drama, su dainomis 
ir sokiais. Verte Jaunutis. 

Taipgi muzika: I Ant kal- 
no malunelis, vll Mane ma- 

tuse bare ir III Linksma 
Volunge. Harmonizuota 
K. Dirzio Vilniuje, 1911 m., 
pusl. 119, kaina su prisiun- 
timu 50 centij. 

Siunciant pinigus uzdeki- 
te antrassj sitaip: 

Jonas M. Tananevieia, 
^249-53 S. Morgan St., 

4.v Chicago, HI. 

Mintjs Sutcmoje. 
Jau sutemo ir nutilo, 
Kas cia? Mintjs lyg sukilo. 
Yisur tjlu, nematyti, 
O dia baime im’ kratyti. 
Lyg ateina baisus kalnas, 
Kur man dingti, dar as jaunas. 
Girdziu bals^ issklaidytq —. 

Man^s klausia nemokyta: 
Kieno yra toj’ galybe, 
Kas nulipde ta didyb§, 
Kemieruotus erdviij plotus, 
Daugiu kunu prisijotus? 
Kas ten sviecia augstumoje, 
Kaip nuskriesti tolumoje? 
Kas — menulis ir zvaigzdeles, 
Ar ten butu tai Saleles? 
Is ko juros, vandenynai, 
Ar nezinai tu, kaimynai? 
Kas pa state augstus kalnus? 
Kas sukrove akmenyuus? 
Kas apzelde plaeius laukus, 
Kas pataise margumynus? 

Girdziu mokslo paliepima, 
Kad istirciau sutverima; 
Bet i^tirti — negalingas, 
Ir galvociui jis — klaidingas. 
Kad ta visa man zinoti, 
Daugiau reiktu pagalvoti. 

Kodel zmones nevienodi, 
Vieni balti, kiti juodi? 
Kam valstybes ir kareiviai, 
Ar nebesam mes praeiviai? 
Daugel rnetu negyvensim; 
Keuzilgo jau pasensim; 
Kam tie ginklai ir kas kita, 
Juk zemelej zmogui vieta? 
Neimk kito, kas ne tavo, 
Jis per dienas prakaitavo, 
Kad nuvijus bada, varga 
Ir senatvej turet sarga. 
Kamgi niekint vienam kita, 
Uz tai bausme parasyta; 
Bloga yra zmogus peikti — 

Cia atidzia reik atkreipti, 
O pajuokti, ar tai dailu, 
Pasirodyt nereik’ kvailu. 
Kam gi niekai reik plepeti, 
Reiktu proto kiek tureti; 
Kas iSdrjsta niekint kitus, 
Ivadir biednus — nemokytus, 
Tokiam verta susiprasti 
Ir nuo nieku atsimesti; 
Tur aps vieta kiek pazinti, 
Save pati padabinti; 
Sitaip kita kas isjuokia, 
Tokio galva dar nekokia. 

Yisur kerstai, kur tik girdi, 
Ai, kaip piausto mano Sirdp 
Argi visi lygus n’esam, 
Gal po laikui susiprasim. 
Kaip inkvepti dvasia grynq, 
Kad ja rastum pas kiekviena? 
Kaip nejausti, kas yr’ blogu, 
Be vienybes — nepatogu. 
Jaigu darai kitam piktij,, 
Ar nematai, tau tas likta. 

Kas pakele §itas mintis 
Po taip placias neapimtis, 
Juk as silpnas tai isriSti 
Ir negaliu nosies kisti, 
Esu menkas pamokyti, *F' 
Daugiau zino visi kiti, 
Man reik’ knisties dar po lcningas, 
Kad pastoeiau ismintingas. 

A. Linkus, V. U. 

J 

LABAINAUDINGA KNYGA'K 

ISEJO K4-TIK IS SPAUDOS VARDU 

PAJAUTA, 
Lizdeiko Dukte arba Lietuviai 

XIV meta§imtyj. 
Istoriskas Romanas. 

PARADE M. BERNATOWICZ 
LietuviSkon kalbon verte JONAS MONTVJLA. 

Toji knyga privaletij rastis kiekvieno lietuvio stubeleje, 
kadangi joje atras daug naudingij pasiskaitymij apie tevynes 
praeitj. 

Knygos preke audeklo apdarais $1.25 
Popieros apdarais $1.00 

Pinigus siijsdami adresuokite: 

Jonas M. Tananevice 
3244 So. Morgan St., , Chicago, 111. 


