
Zinios is Lietuvos. 

'ATSTOVO PR. KUZMOS 
PASTABOS, PASAKY- 
TOS, SVARSTANT KO- 
VOS SU GIRTYBE JSTA- 

TYMO SUMANYMA. 
I. Jstatymo sumanyme 

yra straipsnis, kurs Balti- 
jos Pajurio gubernijij vi- 
suotinoms valsciu sueigoms 
duoda teis§ daryti nuspren- 
dimus, draudziancius par- 
davineti stipi’ius gerimus 
visame valsciuje, neisski- 
riant nei smukliij, pastaty- 
tij baronu dvanj zemeje. 
Baronams tas straipsnis ne- 

patiko — ir jie soko ginti 
savo teisiu, girdyti valstie- 
cius. Pabaltijos baronui 
Rozenui pritare Cerkaso*- 
vas, baronas rusas is Pietu 

Rusijos. Valstieciu teisiij 
ginti tarp kitij stojo ir at- 
stovas Kuzma. 

Jo miomones eia paauo- 
dame is stenografu, trupu- 
tj 3as sutrumping. 

— Atmetus sj straipsnj, 
kitaip tariant, atemus vals- 
tieeiams teisg uzdarineti 

"stiprigjg gerimg pardavy- 
klas, stovincias pong lau- 

kuose (zemejet, Kurso gub. 
ir apskritai Baltijos Paju- 
rio girtybe nieko nesuma- 

zes. Pas mus, Yasaros Va- 

karg kraste, stiprigjg geri- 
mg pardavyklos buna mies- 

teliuose ir miestuose, o 

Kurse, kiek as nctoli Kurso 

gyvendamas zinau, tokios 

gerimg pardavyklos riogso 
pdazpiausiai barong dvaruo- 

se; ten-pat yra valsciaus 

valdyba, paetas, zinoma, ir 

smukle. Musg miesteliuo- 
se yra policijos, kuri kar- 

tais bent prie didelig mus- 

tynig neprileidziama, Kurse 

gi yra prie tg smukliii tik 

po kokiu du zomsargiu. Po 
tokias smukles visados at- 
siranda patamsio zmonig, 
kurie moka su policija is- 
vien susideti. Neduok Die- 
ve pakelingam zmogui ap- 
sistoti tokioje smukleje — 

butinai apiples, o supvkiiisi 
juos, neispildysi jg norg, 
dar ir uzmus kelyje, lau- 

kuose, netoli smukles. Vi- 
sa tai atminus, man rodos, 
ir jstatymo sumanymo 

Ifeiifcipsni butinai reikia pri- 
Amti. Kitaip Baltijos Pa- 

^urio kraste girtybe nesi- 
mazins. As pakartoju ta- 

pat, kg jau pasake dumos 
narvs Andreieukas: tegul 
sau baronai laiko gerimg 
pardavyklas, bet tegul pa- 
tjs baronai ir geria, o vals- 
tieeig tenegirdo. Valstie- 
ciai gi kad neturetg teises 
ten ineiti. 

II. Tame paciame ko- 

yos su girtybe istatymo su- 

manyme kitu straipsniu 
buvo siuloma uzdrausti par- 
davineti stiprius, svaigina- 
mus gerimus visuose antros 

rgsies traktieriuose, issky- 
rus tik pirmos rgsies vies- 
bucius ir restauraeijas. Tg 
straipsnj, kaip zinoma is 

dmnos posedzig aprasymo, 
dumos daugmna atmete. 

[Tame klausime eia paduo- 
lame taippat atstovo Kuz- 

os kalb$ is stcnograios. 
— Uzdraudimas pardavi- 
|ti stiprius gerimus 2-os 

pies traktieriuose mies- 

fose vargu ka padetu, bet 

“ovincijoje, ypac kaimuose 
miesteliuose turetu tai 

tgalo didel? svarbg. Kol 
kuvo degtmes nionopon- 
r Yasaros Vakarp kraste 
kviename miestelyje bu- 
L> po kelias, po desimtj ir 

daugiau, girtybes jstaigij, 
karcemij. Jvedus degtines 
monopoly joss visos dingo 
ir, esant gana smarkiai ak- 

eizninky. prieziurai, slaptos 
prekybos nebuvo nei buvu- 
siose karcemose, nei kitur, 
privatiniuose namuose. Gir- 

tybe tuokart buvo labai su- 

mazejusi. Vyriausybes blai- 

vybes draugijos pradejo 
steigti arbatnamius, kuriuo- 
se pinna budavo tik saltij 
uzkandzhj, o paskiau pra- 
deta laikyti ir siltu. Kore- 
damos pritraukti zraones ir 

patenkmti jij kulturinius 

reikalus, blaivybes draugi- 
jos pradejo laikyti arbat- 
namiuose laikrasciij ir lmy- 
gij. Liaudies mokytojai 
buvo pradejo skaityti tenai 
naudingas paskaitas, rodvti 
sviesos paveikslus. Per ke- 
lerius metus blaivybes 
draugiju arbatnamiai jau 
buvo ingije zmoniij uzuo- 

jauta. Bet deja! praslin- 
kus keleriems metams, di- 
desniuose miesteliuose, kur 

yra lig 5.000 zmoniij, buvo 
leista inkurti taip vadina- 
mus uzeigos namus ir par- 
davineti tenai stiprius ge- 
rimus. Atsiradus toms 

girtybes istaigoms, blaivy- 
bes draugijij arbatnamiai 
pradejo nykti. Tos drau- 

gijos turejo nesinties j ma- 

zesnius miestelius, turin- 
cius tik lig 3.000 gyventoju, 
nes ten amj uzeigos namu 

dar negalima buvo steigti. 
Blaivybes draugi joins ir 
tenai gerai sekesi: zmones 

ejo j jij jstaigas. Praslinko 
dar keli metai, ir uzeigos 
namus, laikancius ir sti- 
prius gerimus, pradejo leis- 
ti inkurti visur, visuose 

miesteliuose, kame tik yra 
miestieeiu valdyba (upra- 
va) ir lig 500 zmoniu gal- 
vu. Isejns tokiam leidimui, 
tos gerimo jstaigos, tie uz- 

eigos namai, isstume visus 
arbatnamius. Nenorcda- 
mas tuseiai kalbeti, parody- 
siu kelius faktus, atminsiu 
kelias vietas: taip buvo Ko- 

varskc, Anyksciuose Uk- 
merges apskr., taip buvo 

Rokiskyje, Ezeremj apskr., 
taip buvo visur: kame tik 
atsirado uzeigos, visur zu- 

vo arbatnamiai. 

Dauguma- tikrai, tur but, 
nezino, kaip eina prekyba 
tuose uzeigos namuose. 

Man rodos, tik valstieeiai 
gerai tezino, kas tenai da- 
rosi. Isdo monopoliams 
yra paskirtas laikas, kada 

juos atidaryti, kada uzda- 

ryti, anuose gi namuose pre- 
kyba eina kiaursj naktj, lig 
pat ryto meto. Priesakines 

duris, tiesa, naktj uzdaro, 
bijodami pabaudij, bet pro 
uzdaral? gali tenai ineiti, 
kas tik nori ir kada nori. 
Ineikite 12 valandg naktj i 

tokuj pro vinci j os smukly, 
ka ten rasite? Ten bus be- 
sjj: ir zemsargiai, ir mote- 

rjs, ir pusvaikiai, ir pieme- 
njs — visi ima degtines, ka- 
da tik nori. Gerai pasake 
episkopas Mitrofanas, kad 
tenai tikras pragaras. To- 
del as ir sakau, kad 20 

straipsnj reikia palikti, kad 
provincijoje uzeigos na- 

muose ir traktieriuose ne- 

butij leista pardavineti sti- 

priijjij gerinnj. L. N. 

VIESV.ENAI, 
Tclsip apskr. 

Tas miestelis, koks bu- 
v§sj toks ir yra samanolas. 

—Macauley in New York World. 

Suvienytos Amerikos Yalstijos su Rusija (mes ka) losia cekeriais. Meska 

nezirio nei kaip nei kur stnmti. 

Triobos senos, apluzg, tik 

baznyeia ir klebonijos trio- 

bos naujos ir graziai pasta- 
tytos. Sj rudeni kunigui 
patarus, miestelis ir keli 

apylinkes sodziai issiskirs- 
te vienasedziais. Ligsiol 
ukininkai gvveiio neturtin- 

gai — sunku dirbti zeme, 
kur ji vra ismetyta ir eina 

siaurais rezeliais. Prieto 

dar nemaza ukiiiinku megs- 
ta degtinele. NorS musij 
miestelv nera nei monopo- 
lio, nei aludziu, bet atsi- 
randa “gem” zmoniij, ku- 

rie pristato is Telsiu. Bet 

girtybe per dideli musu ku- 

no kovojimg pries ja eina 

kas kartij mazyn. 
Arti mokyklos nera, tiki- 

ninkai raikij mokyties to- 

liau beveik niekur nelei- 
dzia. Vyresnybe kiek pir- 
miau bnvo pasiuliusi jiems 
mokykla, buvo zadejusi 
duoti medziaga, pastatyti, 
viska padaryti, ukininkams 

tereikejo tik medziu suvez- 

ti ir zemes duoti, bet jie 
ir nuo to atsisake. Dabar 

skirstantis vienasedziais, 
paliko viena desimtine ze- 

mes mokyklai, gal kada ir 

sulauksime jos. 
J. Dvilcojis. 

LAUKLTVA, 
Kauno gub. 

Vilniaus valstiecitj ban- 

kas nupirko is vokieciij sa- 

vininkij du dvaru: Vabala 
uz 40 tukstaneiu rub. ir Pa- 

ezerj uz 27 tukstancius r. 

Abu dvaru u/ima ploto po 
423 des. Paezeriu dvare 

tame skaieiuje yra ir- 168 

desimt. ezero. Jurgis. 
_ 

USP ALTAI, 
Ukmerges ap. 

rudeni jau ketvirtas 

gaisras pasirodo Uspaliij 
parapijoj ir vis — sako — 

tai piktadariij rankij dar- 

bas. Stepanaviciij is Ka- 

niuku antrq. karta degina.. 
Pinna kart darzin§ su pasa- 
ru, dabar vel klojima, pilna 
javu, sudegino. 

Sia vasarg, sienas neuz- 

augo, todel dabar labai 

braugsta. Birkavui sieno 
moka 5 rub., siaudij birka- 
vui 2 rub. 

■Kaminakretys. 
(“Viltis”)-. 

KAISEDORJS, 
Trakg apskr. 

Teko man buti kelias die- 
nas Kaisedoryse. Mieste- 
lis gana didelis. Suveina 
du gelezinkeliut Eiepojaus- 
Rommj ir Siaures-Vakanj. 

I 

Is miestelio eina plentas \ 
Ziezmarius, Kruoni ir Vie- 
vj. Vieta 'miesteliui labai 

patogi. Keteko tiktai baz- 

liycios. Taigi rupesniu ap- 
tiekoriaus Balseviciaus bn- 
vo pradeta ldabenti \ vy- 
riausyby, kad leistii statyti. 
Kaisedorvse baznycia. Ple- 

ciij pavede dvarininkas foil 
Roemeris-.1 Rodos, 1906 me- 

tais buvo uzdeti pamatai 
naujai medinei baznyciai. 
Paskui pasirode, kad ta 

baznycia busianti permaza. 
Pradejo imiryti didesne, 
bet paskui del ivairiij kliu- 
eiu darbas sustojo ir stovi, 
koliai nesurinks puses rei- 

kalingu pinigij, kaip dabar.- 
tiniai istat^nai reikalauja. 
Pamaldos hfrkomos laikine- 
je koplycioja, pndirbtoje is 

grudu magazine, kuria su 

laiku manonia perdirbti i 

klebonija. Zmones, matyt, 
gan pamaldus ir perdaug 
neissipuosy, kaip kitur. 

]\lergiiios if nioteris nesioja 
po dang karoliu ir kaspinri. 
Baznycioje 'gieda gerokai 
prasilavines cboras. Gar- 
bo giesmininkams, kad ne- 

sigaili vargo ateiti uz ke- 
1 iii verstu mokvtis giedoti 
ir vargoninkui, kad taip 
uoliai darbuojasi. Pamal- 
dos buna viena savaity lie- 
tuviu kalba, o kita — len- 
kij. Pamokslai du. Zmo- 

nes, matyt, savo klebonu 
labai patenkinti — ir isti- 

krujij zmogus malonus, pri- 
einamas, darbstus. Bazny- 
cios plyeius aptvertas ir ap- 
sodintas medeliais. Pri- 
vezta dang akmemj. Baz- 

nycia dabar, girdejci, statys 
plytij, nes grafas Tiskevi- 
cius duodfjs malkas isdegti 
ir Ziezmarieciai paveda tarn 
reikalui savo plytnycia. 

Mokvklos imestelyj e dvi: 

gelezinkelio dviklese ir liau- 
dies vienaklese. Sodziuo- 
se taipogi dviy dar nesenai 
inkurtos. r;iMokytojai rusai. 
Katalikij usankrovos tris: 
dvi nepert'oli nuo baznvcios, 
o trecia kitoje puseje gele- 
zinkelio. Keptuv? turi tai- 

pogi katalikas.3, 
Saliomeja Kaveckaite. 
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ALKKSOTAS, 
Marijampoles apskr. 

Cia jau antri metai gv- 
vuoja “Blaivybes” draugi- 
ja. Narip draugija turi 

144, kurip tarpe 65 vyrai ir 
79 moterjs. Inplaukij ka- 
sa turejo 93 rub. 80 kap., i§- 
laidii 48 rub. 80 kap., ka- 

soje liko 45 rub. Savo 
darbstumu draugijos niu- 

/I--' -.*/■V 

dai ypaciai atsizymi jojsios 
pirmininkas, kun. Raciu- 
nas. Draugija veikia pa- 
sekmingai. 

S. Jokubauskas. 

‘ ‘ SAULES ’ ’ MOKINIAI. 

Sj rudenj Peterburge is- 
laike mokytojij egzaminus 
sie baigusieji “Saules” 
kursus mokiniai: 1) Anta- 
naitis Mvkolas, 2) Bindo- 

kyte Cecilija, 3) Grigaitv- 
te Matilda, 4) Juodikaite 
Marijoria, 5) Kurauskyte 
Aniele, 6) Pavilonaite An- 

tanina, 7), Poderys Jonas, 
8) Tekorius Juozas ir 9) 
Zebra uskyte Ona. — Ap- 
tiekos mokiniu islaike sie: 

T) Lukosius Juozas, 2) Ma- 
cys Pranciskus, 3) Rut- 
kauskas Jurgis ir 4) Zavris- 
tanavieius Simanas. 

MIROSIiAYAS, 
Seinu apskr. 

26 d. lapkricio sin metu, 
buvo pas mus “Ziburio” 
skvriaus susirinkimas. At- 

vyko 36 nariai ir daugybe 
sveciu. Susirinkime is- 
rinkta valdyba arbatnamio 
prieziura ir komisija. Slap- 
tu balsavimu “Ziburio” 
s'- dans pirmininku isrink- 
ta aun. J. Lelesius, o pas- 
kiau paprastu balsavimu is- 
rinkta pirmininkb padeje- 
jas Jonas Kardisauekas, 
knygininkas — J. Grazevi- 

cia, sekretorius — kun. 
Dumcius ir kasininkas — 

S. Valunas. Kun. J. Le- 
lesius pasake prakalb^, po 
kurios pilnai galima tike- 
ties, jogiai istiknjjij augs 
musij draugija ir stipres. 
Buvo ir daugiau graziij kal- 
bij. J. Puidokas. 

CEIKINe, 
Vilniaus gub. 

Atvaziavus kun. Soparai 
Ceikinen klebonautij 13 d. 
sausio 1910 in., tuoj jis li- 
ko paskirtas visij trijij Cei- 
kines parapijos pradiniij 
mokyklij kapelionu. Lai- 
k§s religijos mokytoju ir 
nors po k-'Ttg, dar teaplan- 
k§s tas mokyklas, kunigas 
Sopara tuoj pamate ne- 

tvarka p. Grolovnios ir Uz- 
pelkiij mokyklose. Kad 
pakelus mokyklij garb?, jis 
erne duoti vaikams yisokius 
jsakymus. 

PERLOJUS, 
Trakij apskr. 

2mones cia gana tamsijs 
ir ukininkauja senoves bu- 
du. > 

Seniau Perlojaus apylin- 
1 i 

kejei Kurd daug vagiij, vi- 
sokiij museikij, girtuokliy, 
bet dabar jij visij skaitlius 
jau sumazejo. 

LVasar$ gyvenantieji prie 
Merkines upes gerokai pa- 
sipelno plukdydami me- 

dzius. 
2ydai siuo tarpu labai 

pradejo pirkti egliij (kadu- 
giy) uogas. Kaip-kas ge- 
rokai pasipelne, bet kadan- 
gi liko taip apdauzyti, ap- 
lauzyti, kad gaila ziureti. 

Jaunimas skiriasi \ dvi 

pusi: vieni smuklixj lanky 
tojai, pestukai, o kiti blai- 
vininkai, malomjs daininin- 
kai. 

Priviso labai daug vilku. 
Siomis dienomis jie vieno 
bezemio ukininko papiove 
karve. Ziamas Jonytis. 

DARSUNISKeS, 
Trakij apskr. 

Nepersenai keliaudamas i 
Kaung, apsinakvojau Dar- 

suniskese, pas ukininka J. 
A. Pasakojo man tie sei- 
mininkai apie darsuniskie- 
eiii susipratima. Sako, kad 
jau daugumas pradeda 
skaityti knygas ir laikras- 

cius, meta jau girtuokliavi- 
ma, yra susitver§ ir “Blai- 
vvbes” draugija, kuri turi 
nemaza nariu*. Taip viskas 
graziai einasi, tik visa ne- 

laime su kuriais-ne-kuriais 
istvirkusiais jaunikiais, ku- 
rie diena geria, o nakc-ia 
valkiodamiesi dirba viso- 
kius “sposus”. 

“Stai ir mums padare 
“stuk.i”, — skundesi sei- 

mininkas, — nakcia kaip 
dave akmeniu langan, taiis- 
lakste visi la.ugo stiklai ir 
remai”. (Rode ir akmeni 
— sveria 18 svarij). Dar- 
son is kiu miestelis nedidelis, 
stovi gan puikioje vietoje, 
ant Nemuno kranto, nuo 

Iyauno atstu uz 20 viorstu. 
Vincas Ditkevieius. 

(“Saltinis”). 
-. » 

SlTvTENYTlJJTJ VALSTI- 
JV ABMIJA. 

Suvienvtos Valstijos is- 
leidzia du trecdaliu savo 

biudzeto prisirengimams j 
galimus iskilti karus. Vie- 
nok reguliarine salies armi- 

ja neskaitlinga. Ji suside- 
da is 82.685 kareiviii ir 
4.939 oficieriu. Pagal ista- 
tus, reguliarine j armijoj tu- 
ri buti daugiau 100 tukstan- 
ciii kareiviu. Apart to, yra 
dar organizuota milicija, 
susidedanti is 120.444 ka- 

reivig ir oficierig. Ir, pa- 
galios, neorganizuota mili- 

cija, kurios skaitliun eina 
visi fiziskai sveiki salies pi- 
lieciai nuo 18 iki 44 metu 
amziaus — 16.000.000 zmo- 

niu. 

Reguliarines armijos is- 
maitinimui kasmet isleidzia- 
ma 30.000.000 porcijg, ku- 
riu kiekviena atsieina dau- 

giau-maziau 21 centa. .100 
tukstanciu zmonig armijai 
kasdiena butg reikalinga 
50 tong mesos, 50 tong duo- 

nos, 50 tong bulviu ir 40 to- 

ng kitokio valgio. Prityri- 
mas parode, kad armija rei- 
kia gerai maitinti, nes tas 

padaugina kareiviii darbs- 
tumg. Uztai karo depar- 
tamentas ir atkreipia j tai 

ypatingg domg. 
Kasmet daugybe zmoniu 

nori pastoti armijon. Pas- 
taruoju metu gauta 134.000 

prasymu. Karo departa- 
mentas veda ant tarn tikrg 
koreiukig uzrasus apie vi- 
sits kareivius, kuomet-nors 
tarnavusius armijoj. Da- 
bar til korciukiu priskaito- 

ma apie 60.000.000, kuJPi 
8.000.000 aprasoma kiekvie- 
nas susirgimo atsitikimas 
armijoj. Medicinos depar- 
tamentas armijoj susideda 
is simto daktaru, kuriij 
kiekvienas turi islaikyti 
specijalinius kvotimus, 
pirfn negu lieka priimtas 
tarnyston. Yisose kariuo- 
menes stovyklose yra aptie- 
kos, kurios kiekvienam ka- 
reiviui uz dyk§ duoda vi* 
sus reikalingus vaistus. 
Amerikos armijos karo li- 
gonbuciai skaitoma kuong- 
geriausiais sviete. 

Kariuomenes daktarai 

yra atsizymeje daugybe is- 
radiiny medieinos dirvoje. 
Pavyzdin, daktarai Read, 
Carroll ir Lasir isrado, kad 
geltonojo drugio mikrobus 
isplatina mosldtai. Paside- 
kojant tarn isradimui, gali- 
ma buvo prasalinti ta ligy 
is nekuriy salos Kubos da- 

liy, kaip ir palengvinta Pa- 
nainos kanalo kasimas. Ti- 
fxiso eiepijimas, israstas an- 

gly kariuomenes daktaro, ^ 

buvo jvestas ir pagerintas 
Amerikos kariuomenes dak- 
tarais. Pasekme to, paskxx- 
tinej armijos mobilizaeijoj, 
tarpe 24.000 kareiviy paste- 
beta tiktai du atsitikimai 
susirgimo tifusu; viename 
atsitikime nebuvo atliktas 

nepijimas buvo padarvtas 
tuomet, kada ligonis jau 
buvo uzsikretes tifusu. Pa- 
staraisiais 13 mety maliari- 

ja susirgimy skaitlius six- 

mazejo viena tryliktaja da- 
timi. 

Ainerikonai tankiausiai, 
iabai geri sauliai. Dabar 
israsta nauja masina, mo- 

kyinxxi vaiku mokyklose tai- 
idai saudyti. Tan saxitu- 
eaii nededama soviniy, bet 

jis yra pritaisytas taip, kad 

saujantis kaip paprastai 
uutaiko kokiy viety, bet 
kxxomet paleidzia sautixvo 

gaidi, tai pritaisyta ant sto- 
L'os poperos adata parodo, 
kaip taikiai buvo sauta. 
rokie sautxivai lavintis sau- 

:lyme vartojama Amerikos 
milicijoj ir dabar jvedama 
traneuzxx armijon. Yienok 

rnusyje saxxtuvai losia ne- 

svarbiy role: isskaityta, 
ead is 31.000 sovinixj tiktai 
denas pataiko savo vieton. 

Svarbiausiy rolg losia 

xrtileidja. Nekurios kanuo- 
ies sveria nemaziau kaip 
gelezinkelio garvezis, o jy 
sovinys — sunkesnis 10 

smonixj. Tokios kanuoles 
issauna 8 kax-tus \ minuty 
ir greitai paskandina di- 
Iziausius sarvuocius. Ame- 
rikos artileristai — Iabai 

geri sauliai. Nesenai for- 
te Hancock saudoma buvo \ 
iaikty, 24x53 pedy didixmo, 
esantj 4 mylias nuo kranto 
ir plaukianti greitumu apie 
3 mylias \ valandy. Per 

rieny minuty, saudant is 

iviejy kranto batarejos ka- 

uuoliy, pataikyta \ ty daik- 

ty 4 kartus. 

Didziausioji Amerikos 

artilerijos kanuole saugoja 
dabar New Yorko prieplau- 
kg,. Yra tai milziniska, 16 

coliu kanuole, kurios sovi- 

nys sveria daugiau tona. 
Tas sovinys gali lekti 21 

mylia. Naujos 14 coliij 
kranto kanuoles gali pas- 
kandinti sarvuotj per 10 

mylip tolumo. 
Yisos Suvienytuju Vals- 

tijij tvirtoves apsaugotos, 
apart kranto batarejp, dar 

povandeninemis minomis. 
Pasidekojant toms minoms, 
jokis laivynas neisdrjs arti 

priplaukti pile kurios-nors 
Amerikos prieplaukos, 
( (Tasa ant 3 pusj,).. 
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