
Žinios iš Lietuvos. 

■ G AKLE Y A, 
Marijampolės apskr. 

Birželio 30 valsčiaus suei- 

ga nutarė pirkti savo namą 
raštinei už 4 tūkstančius r. 

[Nutarta paskirti pabaudos 
5 rublius tam, kuris priims 
tarną pabėgusį nuo kito. 

Pranešta buvo sueigai kad 

reikės mokėti ligonbučiams 
už ligonius po 5 — 7 kapei- 
kas nuo margo ir po 2 kap. 
nuo margo pridėti už “stoi- 

ką”, nes geležinkelis dabar 
atsisakė tiek mokėti kiek 

pirmiau mokėjo. Tą mo- 

kestį patvirtino viršininkas. 
Dabar garleviečiams reiks 
mokėti valsčiaus mokesčiu 

po 29 kap. nuo margo. 
Ši pavasarį įsteigė Garle- 

voje žydai skolinamai-tau- 

pomąją kasą. Ar bus pri- 
imami krikščionįs — nesu- 

žinota. 
Administracijos msakyta 

stiprovių apyrubėje panai- 
kinti visus karvelius (pa- 
prastuosius). 

“Žiburio” draugija nuta- 

rė atidengti “Blaivybės” 
skyrių. J. Girnius. 

MARCINKONIS, 
Trakų apskr. 

Šių vasarų šitam kampely 
lietaus nebuvo visų liepos 
mėnesį, viskas išdžiuvo, nu- 

yyto. Kur laukai kiek že- 

mesni, tai dar pusė bėdos, 
bet kaip Marcinkonyse tai 
visai bloga. Apskritai, 
Marcinkonių laukai ne kaip 
išrodo, auga beveik vieni 

rugiai, vasarojaus sėja 
daug mažiau, negu kur ki- 
tur. Kiekvienų naujai at- 

yažiavusį pirmiausiai nu- 

stebina smiltynų didumas. 
Didžiausi žemės plotai, vos 

akims apregiami, guli už- 
kloti geltonu smėliu. Nc- 
noroms ateina klausimas, iš 
ko čia žmonės gyvena, kuo 

jie minta. Žiuri — rugeliai 
retueiai, pagal žemę. Čia, 
kaip ir kitose Vilniaus gu- 
bernijos vietose, rugius 
piauna vienos moterįs ir 

piautuvais, vos gali jais su- 

gaudyti rotus rugius; dalgių 
šiame darbe žmones nežino, 
kalba apie jų nenaudingu- 
mą visokius niekus. Rei- 

kėtų jiems greičiausiai pa- 
mesti tuos prietarus. Že- 
mės ūkininkai turi daug,nuo 
100 iki 200 su viršum de- 

šimtinių. Kad ta žemė butų 
gera, tai jie butų stačiai 
'dvarininkai. Bet dabar 
reikia dar prie tiek žemės 
ieškoti pašalinių uždarbių. 
Parduoda uogas, grybus, 
kurių čia miškuose labai 
daug yra. Jaunuomenė gi 
daugiausiai važiuoja į Ame- 

riką. Tik jie turbut ne taip, 
kaip iš kitur lietuviai pra- 
leidžia savo kruvinai už- 

dirbtą skatiką karčemose. 
Ne, jie parvažiavę namo iš- 
stato bent puikius ramus. 

[Važiuoji ir matai — gyve- 
namosios trobosdidelės, su 

kaminais, dengtos skinde- 
liais ir dideliais langais. 
Iriau guma s jų statyta tai 

amerikiečių pinigais. Be- 

to, tie amerikiečiai nesigai- 
li savo pinigų ir bažnyčios 
išlaikymui; didesnę dalį pa- 

rapijos reikalų aprūpina vis 
amerikiečiai. 

(“Šaltinis”)- 
■ !■»■■ ^ -X 

LIUDVINAVAS, 
Kalvarijos apskr. 

“Marijampolės Ūkininkų 
Draugovės” Liudvinavo 

sirinkimas buvo 6 dieną 
rugpiučio (24 liepos) 1.91.1 

metų. Pirmininkavo Liud- 
vikas Matulaitis, sekreto- 
riavo Juozas Akelaitis. 

Pirmiausiai Juozas Ake- 
laitis perskaitė draugovės 
įstatus. 

Potam prisirašė 15 narių. 
Pirmininku išrinktas J- 

Aleksa, pirmininko padėjė- 
ju J. Leliašius, iždinin- 
ku Liudvikas Matulaitis, 
sekretorium Juozas Akelai- 
tis ir trįs valdybos nariai: 
Juozas Žemaitis, Mikas Si- 
rutis ir Vincas Kriščiūnas. 

Juozas Aleksa su Liudvi- 
ku Matulaičiu išsirašė savo 

vardu 900 pūdų trąšų iš Lo- 
vičiaus ir pasiūlė Ūkininkų 
Draugovės skyriui be jokių 
nuošimčių. 

Kun. Steponavičius savęs 
ir dviejų Liudvinave gyvuo- 
jančių draugijų, lc. t. “Žibu- 
rio” ir “Blaivybės” Liud- 
vinavo Ūkininkų Draugo- 
vės skyriui linkėjo pasise- 
kimo. 

Juozas Aleksa patarė su- 

sirinkimus daryti rečiau, 
pakvietus kokį-nors ūkio ži- 

novą, kuris šį-tą paskaitytų 
apie ūkį. 

Buvo kalbėta apie savi- 
tarpinę pašalpą atsitikus 
gaisrui. 

Ateinantis susirinkimas 
nutarta padaryti 10 rugsė- 
jo Ramoškos name ir gar- 
sinti nutarimus “Lietuvos 
Ūkininke” ir “Šaltinyje”. 

Skyriaus sekretorius, 
Juozas Akelaitis. 

.(“Artojas”). 

NAUJAS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS. 

“Tėvynės Sūnūs” ketina- 
mas leisti Rygoje prieš 
Naujus Metus tam tikros 

kuopos, vietiniu “ giedri e- 

eiu”; todėl galima tikėtis, 
kad jo pakraipa bus “tikrai 

pirmeiviška”. Norėta nuo 

Jakavieiaus perimti “R. 

N.”, bet Jakavieius nesuti- 

kęs j u kitam kam perleisti. 

ŠANČIAI, 
Kauno priemiestis. 

Šančiai yra didelis darbi- 

ninkų knibždynas, nes čio- 
nai randasi du didesniu 
fabriku: p. Šmidto ir brolių 
Tilmansų. Darbininkai čio- 
nai susideda iš visokių tau- 

tų: lietuvių, vokiečių ir gu- 
dų, bet tame skaičiuje dau- 

giausiai yra katalikų, iš 
kurių yra jpuse lietuviai. 
Žinoma, lenkų čionai yra 
daug tokių, ką patįs nemo- 

kėdami lenkiškai, bet savo 

vaikus mokina kiek įmany- 
dami lenkiškai ir save skai- 

tydami jau lenkais. Tarpe 
lietuvių yra gerokas būrelis 

jau ir gerai tautiškai susi- 

pratusių; didokas buris pri- 
guli prie “Šv. Juozapo dar- 

bininkų draugijos” ir ją 
myli ir supranta jos naudą, 
taipogi yra ir tokių dar, 
kurie prisirašę prie drau- 

gijos, bet vis tebesviruoja į 
visas puses nepermanydami 
kaip reikiant draugijos rei- 

kalų. Lietuviams čionai 
daugiausiai duoda šviesos 
‘ ‘ Saulės ’ ’ dviklesė moky- 
kla, nes čionai lietuvių vai- 
kučiai semia pradinį moks- 

lą, taiposgi ir tėvai tų vai 

kūčių, prigulintieji prie 
“Saulės” draugijos sky- 
riaus arba prie blaivybės 
tankiai turi susirinkimus ir 

lig sočiai prisiklauso viso- 

kių gražių ir naudingų pa- 

mokinimų, prakalbų nuo 

“Saulės” skyraus pirminin- 
ko kun. Turauskio ir “Blai- 
vybės” centro pirmininko, 
kun. Marinos. Iš darbinin- 
kų Šrnidto fabriko du turi 

atidengę valgomųjų daik- 

tų krautuvėles, bet sekasi 
jiems negalima sakyti, kad 
labai gerai, nes dauguma 
dar vis yra pripratę prie 
žydelių, kurie geriau moka 
savo prekes pagirti, arba 
užsiprašę kelias kapeikas 
daugiau — paskui nulei- 
džia ar duoda kokių dova- 
nų, anodijos aut cukraus 
užlašinę, kas daugeliui la- 
bai patinka. Bet tikra mu- 

sų brolių darbininkų nelai- 
mė — tai girtuokliavimas, 
kurį čion platina du mono- 

poliu, 2 trakteriu ir alinių 
neapsakyta daugybė. Jos 
duoda net dvi savaiti gerti 
bargan, o paskui mokesnį 
atsiima prie fabriko vartų 
arba per teismą: patįs dir- 
ba fabrike, o žmonos su vai- 
kais šinkuoja alinėje. Yra 

tokių, ką, uždirba po 40—80 
rub. į mėnesį, bet gyvena 
kartais blogiaus už tuos, 
kurie tegauna 16—20 rub., 
nes viską palieka smuklėse. 
Patįs be sveikatos, į žmones 
nebepanaši, vaikai apiplyšę 
gatvėmis bėgioja be jokio 
mokslo. Blaivus darbinin- 
kai čion gali šiaip taip pra- 
gyventi: vaikus pramokina, 
neretai net namelius sau 

įsisitaiso; prie draugijų pri- 
sirašę gauna ligoje ar ne- 

laimėje pagalbą. Šv. Juo- 

zapo darbininkų draugija 
duoda pašalpą ligoje: mo- 

kėjęs kas dvi savaiti po 20 

kap. gauna kasdiena po 50 

kap., apart sekmadienhj, 
mokėjęs po 10 .kap., gauna į 
dieną apart sekmadienių po 
25 kap. Tikram sąnariui 
numirus iš kasos išmokama 
likusiai šeimynai 50 rub., 
numirus jo žmonai arba 
viengungio motinai našlei 
— išmokama 25 rub. Be to, 
sergantieji draugijos sąna- 
riai gauna gydytoją ir vais- 
tus papiginta kaina. Pana- 
šios draugijos nauda aiški 
kiekvienam blaivam sveika- 

pročiui darbininkui. Pri- 

guliiitieji prie draugijos 
daugiausiai skaito laikraš- 

čius, knygas ir kaskart la- 
biaus susipranta. 

Valdykime save ir švies- 
kimes, nes tokiuo budu tik- 
riausiai pagaminsime patįs 
sau šviesesnę ateitį. 

SI. 

(“Rygos Garsas”)- 

SEDA 

Telšių apslcr; 
Skaitant laikraščius daug 

randame malonių žinių iš 
visų Lietuvos kraštų apie 
gražius žmonių darbus. O 

mes, sediškiai, kuo galime 
pasigirti. Nei mes turime 
draugijos, nei ratelio, nesu- 

darom nei jokio vakarėlio. 
Rodos pas mus nei žmonių 
nebėra. 

Bet nemanykit, skaityto- 
jai, kad mes nieko nevei- 
kiame. l\les darbuojamės 
ir dar nemažai darbuoja- 
mės. Štai girtuokliavimas 
pas mus sparčiai žengia 
pirmyn. Per škapliernos at- 

laidus, nors neperdaug bu- 
vo žmonių, bet iš aštuonių 
aludžių, traktierio ir mani- 

polio viską ligi paskutinio 
lašelio išsiurbė. Po pietų 
6 valandoje nei už rublį 
nieks nebegalėjo gauti nei 
vaistams nors stiklelį deg- 
tinės, o apie alų nei kalbos 
nebuvo. Panedelyje nei at- 

sipagiriot nebuvo, 'taip se- 

diškiai ir liko neatsipagi- 
rioję. x 

Ar dar nuriti daugiau iš 
mus ko1? | 'J\ 

K. Draugas. 
UI' '-i’I 

PLOKŠČIAI, 
Naumiesčio apskr. 

Pas mus jau antrą kartą 
pavieto ponai, tyrinėjo 
“valsčiaus popą” šunybes. 
Šeši liudininkai paliudijo, 
kad musų valsčiaus kaime- 

lerijoje už pasportus imta 

po 3 rublius, o už paliudiji- 
mus ligi 8 rub. Dabar pa- 
vieto viršininkas išaiškino, 
kad paspartai ir paliudiji- 
mai turi būti išduodami dy- 
kai, išskiriant tik pasportų 
blankas, už kurias reikia 
mokėti po 15 kap. •— čia 
tai žingeidu buvo valstie- 
čiams matyti, kaip “ponas 
ponui į akį kaptelėjo”... 

Už viską, žinoma, kalti 
valstiečiai, kam rinko į 
“ponus” tokį, kuris dau-j 
giau “magaryčių” davė. 

Plokščias. 
(“Rygos Naujienos”). 

PASIKĖSINIMAS. 
“S. Z. T.” rašo, kad Vil- 

kenų dvaro (Al. Plioterio) 
miškuose, Raseinių apskr., 
girininkas Rogelskis šovęs 
ir sužeidęs gretimo Juškai- 
čių sodžiaus valstietį Vincą 
Sudžių. Mat, girininkas 
užtiko Sudžių, kaip tasai 
rinkosi sau medžių grėb- 
liams tašyti. Sudžiaus kū- 

ne rasta net 10 kulipkų, ku- 
rioms ištraukti prisėjo 
šaukties gydytojo. Anot 

gydytojo, pašautasai galįs 
neišgyti. 

DAUGAI, 
Trakų apskr. 

Daugų miestelyje labai 
serga maru (džuma) vals- 

tiečių kiaulės; daug išgaiš- 
ta. Daugų parapijoj kai-kur 

serga žmones kartinėmis. 
Taip reikalinga čia pagal- 
ba žmonių gydytojo ir ve- 

terinorio; nei vieno, nei ki- 
to nėra. 

IŠEIVIAMS PALENGVI- 
NIMAS. 

Eydlcunų pasienio stoty- 
je, kaip praneša “S. Z. T.” 
nesenai įvesta taisyklės pri- 
imant išeivių bagažą (daik- 
tus); dabar bagažas bus 

priimama daug pigiau; pir- 
ma, mat, reikė buvo mokėt 

po 6 fenigius už kiekvieną 
“vietą” (atskirą siuntinį), 
dabar gi tiek tereikės mo- 

kėti už visą kiekvieno išei- 
yio bagažą. 

Kėdainiai, 
Kauno apskr. 

Švietimo ministerija lei- 
do atidaryti nuo rugsėjo 1 

dienos siu metų keturklesę 
miesto mokyklą. Kėdainių 
miestelyje. Dabar, su ta 

mokykla, Kalino gubernijoj 
bus išviso 14 keturklesių 
miestų mokyklų (tame skai- 

čiuje ir Viekšnių keturkle- 
sė mokykla, leista taippat 
atidaryti nuo rugsėjo 1 die- 

nos š. m.). 

JAKUBAVAS, 
Telšių apskr. 

Malonu mums. jakubaviš- 
kiams pasidžiaugti kai-ku- 

rių dvarininkų prielankumu 
musų tautiniam ̂  

kilimui. 

Tarp jų didžiausios iš mu- 

sų pusės pagarbps vertas 

yra p. V. Pareevskis. Jis 
savo dvare įsteigė bėdi- 
niems kumečių vaikams 

pradedamąją letuvišką mo- 

kyklą. Mokytojavo joje p. 

Kazragis, doras lietuvis. 
Bet yra dvarininkų, kurie 

neužjaučia musų iš ilgo 
miego prisikėlimui, jie iš 

žmonių tik naudą traukia, o 

T 
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—'Thorndik© in Baltimore American. 

'Nesenai Amerikoj lankęsis generolas Togo kitus kartus nuo Rusijos pa- 
trankų išliko sveikas, o Amerikoje susirgo ir parkrito pavalgęs vaišėse šebal- 
bonų. į* 

jų gerove, apšvietimu nesi- 
rūpina. 

E. Rastauskiutė. 

KONSISTORIJOS RE- 
yiZIJA. 

“Vii. Viestn.” ir “Kur. 
Wil.” praneša, sužinoję iš 
ištikimu žmonių kai-kurias 
žinias apie Vilniaus katali- 
kų konsistorijos revizijų. 
Būtent, revizija paliečius! 
įvairius konsistorijos veiki- 
mo reikalus; ypač žiūrėta, 
ar prisilaikoma tam tikrų 
taisyklių priimant kataliky- 
bėn stačiatikius; ar negau- 
nama tiesiai iš Rymo, be ru- 

sų vyriausybės žinios, šv. 
Tėvo įsakymų ir kaip ve- 

dama piniginiai dalykai. 
Šiuo metu revizija jau besi- 

baigianti. Susekta, kad 

vysk. Ropo laikais taisy- 
klių delei priėmimo stačia- 
tikių katalikybėn veik vi- 
sai nežiūrėta; piniginiai rei- 
kalai, sąskaitos vedamos 
buvo betvarkiai; be to, su- 

sekta daugelis visokių ma- 

žesnių prasikaltimų, kurie 

parodę, kad konsistorijos 
reikalai vedami ne visai 
tvarkoje. 

NAUJIEJI ŠVENČIONIS. 

Naujuose Švenčionyse yra 
vartotojų draugijos sankro- 
va. Iškaba parašyta tri- 
mis kalbomis: rusų, lenkų ir 
lietuvių, bet sankrovoje lie- 
tuviškai nesusišnekėsi. Lie- 
pos 15 dieną aš buvau jon 
užėjęs nusipirkti “cukrinio 
smėlio”. Pasakius man 

“laba diena”, pardavėjai 
visi tylėjo ir tuo davė su- 

prasti, kad pirkėjas jiems 
nėra labai malonus. Pasto- 

vėjęs valandėlę ir nebesu- 
laukdamas, kol mane pra- 
dės kalbinti, aš paprašiau 
“cukrinio smėlio”, bet jie 
man ėmė rodyti kietąjį cu- 

krų ir stačiai pasakė: “mes 
nesuprantame lietuviškai, 
prašome kalbėti lenkiškai”. 
Tada aš išėjau iš tos san- 

krovos ir nusipirkau visai 

kitoje, kur galėjau susikal- 
bėti lietuviškai. Dabar su- 

pratau, kad tiesa, ką esu 

girdėjęs iš vietinių kaimie- 
čių ir miestelėnų, kurie pa- 
sakojo, kad jaigu ton san- 

krovon ineina juodu švar- 
ku apsirėdęs pirkėjas, tai 
visi tarnai šokinėja ir pa- 
renka geriausias prekes, so- 

dietį gi paprastai priima' 
šiurkščiai ir stengiasi jam 
įbrukti jau gendančias pre- 
kes. Nesuprantu todėl, ko- 

kiu tikslu yra įsteigta mi- 

netoji sankrova. Juk apie 
Naujuosius Švenčionis gy- 
vena vien tik lietuviai, tat 

jaigu sankrovai rupi vien 
tik prekyba, tai jos tarnams 
neturėtų būti svetima lie- 
tuvių kalba ir lietuviai. 
Dabar gi ačiū Dievui, kad 
pardavėjas tik “prašė” ma- 

ne lenkiškai kalbėti, o nesu- 

manė dar duoti kokį įsaky- 
mą. Matant ir girdžiant, 
tai, veržte veržiasi į galvą 
manymas, kad šiai sankro- 
vai rupi ne prekyba bet 
lenkiškosios “placovrkos” 
palaikymas. Garnys. 

KREKENAVA, 
Panevėžio apskr. 

Šiomis dienomis Ybuto- 
nių sodžiaus valstiečiai nu- 

pirko iš ruso Tikejerio di- 
delį Paberžės dvarą, kurį 
nuomojo vokietis Betkeris 
ir užmokėjo arti 80 tūkstan- 
čių rub. Ųž tą patį dvarą 
savininkas nesitikėjo gauti 
daugiau 40—50 tūkstančių 
rublių, o dabar, ačiū var- 

žytinėms, užmokėta dusyk 
tiek. Dvare sėdi advoka- 

tas-plenipotentas ir matinin- 
kas. Į 3 dienas dvaro ne- 

liko. Žmonių susirinko, 
kaip per atlaidus. Taip 
žmonės yra ištroškę žemes, 
kad butų nupirkę ir dar ko- 
kius 5 dvarus. Buvo atsi- 

radę ir rusų pirkėjų, bet kai- 
nos jiems pasirodė nepriei- 
namos. Mat Datnavos, 
Pempių, Batrašiunų ir kiti 
rusaikolionistai sunkiai ver- 

čiasi, taigi ir čia abejota, ar 

galės jie išsimokėti. Žemė 
išdalyta sklypais nuo 5 ligi 
40 deš. didumo Dvaro rū- 

mai su sodu paliksiu busi- 

majai čia mokyklai. Musų 
valsčiuje, kaip teko sužino- 

ti, lietuviai per keletą me- 

tų supirko šiuos dvarus: 

Palinkuvę, Radviliškį, Še- 
šliokus, Yižonius, Slabadą 
ir dar keletą kitų. Dabar 
čia pardavinėja žemes kun. 
Puzinas, bet žmonės nelabai 

perka, nes žemė nekokia ir 
iš po miškų. 

Bežemiai Adomaitis ir 

Lazdauskas, parsinešę iš 
Amerikos pinigų, nusipirko 
iš nusigyvenusiųjų bajorų 
puikias kolionijas: pirmas 
35 dešimt, su triobomis už 
3.200 rublių, antras 40 deš. 
už 4000 rublių ir dabar sau 

ramiai gyvena. 
■ Sud-gas. 

KAMBYNO KALNAS. 

Garsi senovės lietuvių 
šventavietė, Rambynkalnis, 

ypač pastaraisiais laikais 
braidantiems Prūsų lietu- 
viams pradeda virsti tikrai, 
tarsi kokia šventavietė. Te- 
nai jaunimas daro savo me- 

tinius susirinkimus — ąžuo- 
lo sodinimą, tenai ir šiaip 
dažnai kas iš lietuvių apsi- 
lanko. Dabar tam tikra 
tuo pačiu vardu draugija, 
su d-ru Gaigalaičiu, Prūsų 
seimo atstovu, .ypač tuo kal- 
nu rūpinas ir nori jį visą 
tautos savastin išpirkti. 
“N. L. C.” praneša, kad da- 
bar už užejimą Rambyno 
kairiau nustatyta mokestis: 
10 feningių. Įėjimo korte- 
les parduoda čia-pat gyve- 
nąs ūkininkas Staklys, Mat, , 

lankytojų padaroma vis 
šiokie-tokie nuostoliai, tai 
nutrypia kalną, sutrypia so- 

dintuosius medelius ir tt. 
Gi kalno išlaikymas ir pra- 
gražinimas daug pinigų rei- 

kalauja. Imamieji už in- 

ėjimą pinigai ir bus apver- 
čiami tam tikslui. “N. L. 
C.” ragina, kad niekas “dėl 
to trečioko” neatsisakytų 
Rambvną atlankyti. 

(“Viltis”). 

ALBANŲ SUKILIMAS 
BAIGIASI. 

Albanu ilgai tęsesis suki- 
limas jau pagalios baigiasi. 
Paskiausiuoju laiku nuo 

turklį vyriausybes albanai 
išgavo tris svarbius nusilei- 

dimus, būtent: 1. Pirmiau- 
siai Albanijoj turi būti to- 
kie valdininkai, kurie gerai 
vartoja albanu kalbą. 2. 

Albanijos liaudies mokyklo- 
se išguldomają kalba turi 
būti albanų kalba. 3. Tur- 
kų vyriausybė turi pastaty- 
ti nekuriuos kelius, reika- 
lingus Albanijos ekonomi- 
jos plėtojimuisi ir turi su- 

reguliuoti nekuriomis upė- 
mis garlaivių plaukiojimą. 
Iš senesnių turkų vyriausy- 
bės nuolaidų reikia paminė- 
ti: dovanojimas bausmės vi- 
siems albanams už sukili- 
mą, leidimas nešioti gin- 
klus, vyriausybės iškaščiais 
statymas sunaikintų sukili- 
me namų, sumažinimas mo- 

kesčių ir t. p. Taigi alba- 
nai pagalios išgavo dau- 
giau-mažiau tą, ko reikala- 
vo ir, manoma, dabar jau 
visi sugrįš į savo namus. 

Juodkalnija, nematydama 
kitų valstybių parėmimo, 
taippat susitaiko su Turki- 
ja ramiu budu. Reikia ti- 

kėtis, kad Balkanuose pa« 
galios įvyks ramybė. 


