
ift 

"LIETUVA" SfcivMTIHIS LAIKRAŠTIS 
Eina Patny i'omis, Chicago, II!. 

Metine Prenun ,ata: 
Suvienytose Va* jose $2.00 
Kanadoje ir M tlLe $2.50 
Visose kitose ieš{fatyst«se $3.00 

Prenumerata apnolkama ii viriau. Prenumeratos 
r/ieta-. *Vaitoai nuo dirfoos už<iiraoymo, nc nuo Nai.ju Me- 
tą. Ap(i*rjioirTu^<»iijg£l^r£!crt^L^Adre&uoklte: 
320Z 9o. HaUtocf; St. CHICACO, \V.. 
■MHBuMMMi 

Metai XXII 

r- 

Entered as Second-Class Matter July i3th, 1893, at the Post Office of Chicago, Illinois, under Act of March 3rd, 1879. 

CIIICAGO, 1LL., PENKTADIENIS, 5 d. GRUODŽIO (DECEMBER), 1913 M. 

THE LITHUANIAN VVEEKLY LIETUVA" 
Publithed Fridays at Chicago, III. 

Yearly Subscription rates: 
In United States $2.00 
To Canada anJ Mczico 52.50 
To all other Forei£n Countries $3.00 
Advertising rates on application. Address 

A. OLSZEVVSK., Pub. 

L3252 So Halstcd St., CKSCAGO, ILL. 
^ 

tu—«—ujumb—utr—i 

d- / 

>~o. 19 

P3UTISU 2»S, 
MEXIKO 

Kc\oliucijor icriai u/.iina vieną 

po kitam svarlbius miestus, dabar 

jau jie valdo veik visas šiaurines 

valstijas, o plotai, valdomi I įner- 

tos, eina vis mažyn. Jiems teko 

} »rtiiris miestas (ittaymas, tolėl 

dabar galės i-: svetur parsigabenti 
ginklu ir amunicijos; prie Kū- 

mus liko jau tik du portai prie 
Pacifico; jeigu ir tie teks revo- 

liucionieriams, Japonija negalės 
kariumeuci nei ginklų, nt i amu- 

nicijos pristatyti, o to kariumenoi 
trūksta. 

Amerikos kariško laivyno va- 

dovas, admirolas Metei»er, sto- 

vintis su laivais porte Tampico, 
apreiškė, jog jeijju rcvoliueijo- 
nieriai mėgintų Tampico veržti, 

jis šaudys i juos is savo laivų ki- 

nuolių, neleis jų miestan, kur yra 

daug svetimų kraštų piliečių. Ši- 

tame porte stovėjo ir angliškas 
kariškas laivas, bet iškeliavo pas- 
kui į Vera Cruz. 

< iauta žinia, jog Huertos kariu- 

menei, net stovinčiai mieste Mexi- 

ko, trūksta amunicijos, todėl ji 
nedrįsta išeiti prieš revoliucijo- 
nierių karabinus. 

Kariumenė jau visai pasitraukė 
iš Tomaulipas valstijos. Miestas 

Monterey teko revoliucijonie- 
riatns. Jų vadovas, generolas Vi!-j 
la, dideliame mušyj prie Juarezi 
sumušus Huertos kariumenę, ža- 

da j porą savaičių sueiti krūvon 

su pietinio Mexiko revoliucijonie- 
rių vadovu Zapata ir prieš Hu-| 
ertą traukti j vho krašto sosti-l 

^^*11 uertą nelaisvėn paimti, o 

Kongresą išvaikyti. Dabar siau- 

riniam Mexike vien miestuose, 
Eagle Pass ir I.oredo yra Huer-J 
tos kariumcn^s garnizonai. 

Generolas Yilla sn gana dide- 

lėmis pajiegomis ištraukė prieš j 
svarbų miestą Cttihuahua, kur j 
buvo gana stiprus kariumenėsį 
garnizonas. Gauta žinia, kad ka j 
riumenė nelaukė revoliucijonieriti I 

atėjimo, bet pirma jau tą miestą 
apleido, nes laikytis negalėjo.! 
Jau nuo senai ne tik miesto gy-! 
ventojai, bet ir kariumcnė badą 
kentė. Revoliucijonierai išnaiki- 
no esančias kalnuose įtaisas van- 

dens miestan atvedimui; kelius 

gi taip apstatė, kad nieko nebu- 
vo galima privežti. 

Gauta žinia, jog gynęs Juarezą 
1 įnertos generolas Francisco Cas- 

tro prašė prieglaudos pas Vokie- 

tijos fconsulį mieste Ilermosillo. 
IŠ miesto \Iexiko prezidentas 

I f nerta buvo prapuolęs, bet vėl 

atsirado. Manoma, kad jisai slap- 
ta buvo iškeliavęs j Vera Cruz 

pasimatyti su svetimų kraštų ka- 

riškų laivų vadovais. 
Hucrtos kariumcnė atgavo 

svarbų miestą Torrcon, kurį revo- 

liucijonieriai buvo paveržę. Mie- 
stas tas yra svarbus, nes jis už- 
daro kelius į keturias valstijas. 

Iš Mexiko sugrįžo \Vashing- 
tonan VVilliam Bayard Hale, ku- 

ri prezidentas WiIson buvo pa- 

siuntęs pas svarbiausiąjį revoliu- 

cijonierių vadovą Carranza, bet 

jis -u juom nieko sutarti negalė- 
jo, nes ir Carranza negeidžia 
Jungtinių Valstijų įsikišimo į 
Mexiko revoliuciją. Jis prašė 
vien, kad butų rubežius atidary- 
tas, kad jis galėtų parsigabenti iš 

Jungtinu Valstijų ginklų ir amu- 

nicijog. 
[ Mexiko pakrantes Jungtinės 

Valstijos vėl pasiuntė keturis ka- 
riškus laivus. Mexiko pakrantėse 
yra kariški laivai ir tūlų Europos 
viešpatysčių. 

Londono laikraščiai garsina, 
buk Vokietija pinigais šelpia Hu- 
črtą, todėl jis taip ilgai priešina- 
si Jungtinu Valstijų reikalavimui 
ir nemano nuo prezidento vietos 
pasitraukti. Gal but, kad ta žinia 
tyčia angliškų laikraščių paleista 
didesniam supykinimui Amerikos 
su Vokietija. Vokiškieji gi laik- 
raščiai leidžia paskalas, jog pi- 
nigiškai HuertJį remia Francuzi- 

ja ir Anglija, kurių kompanijos 
nuo Huertos gauna už paramą vi- 
sokias svgrbiat koncesijas, 

VOKIETIJA. 

Gyvenimo bėgis rodo, kad fran- 
cuzai -n vokiečiais negali susitai- 
kyti; jeigu susitaikymas butų ga- 
limas, tas gal žmonijai daugiau 
gero atgabenti galėtu, nes l'ran- 
uizija nereikalautų reakcijonieriš- 
kos Rusijos valdžios skverno lai- 

kytis, nereikalautų reakcijai tar- 

nauti. liet susitaikyti tos aug- 
ščiausiai civilizacijoj pasikėlusios 
tautos negali; visi mėginimai nie- 
kais nueina; maža kartais prie- 
žastis kaimynus suerzina. 

Alzatijos mieste Zabern perei- 
tos ncd'Mio.s dieną vokiečiai už- 

puolė franeuzus ir sužeidė kelias 
dc.imtis žm.-nių. Vokiečių karei- 
vi;; Alzatijos gyventojai neken- 

čia, ties jie teko Vokietijai po ne- 

pasisekusiam franeuzams karui 
i^'J1 ui.; todėl jie, pamatę vokie- 
čių kareivius neiškenčia šį-tą ne- 

pasakę. Vienas jaunas aficie- 
ras, mokydamas kareivius, tarp 
'vilko, pasiūlė kiekvienam po 10 

markių, jeigu nudurs juos užgau- 
nanti alzatą; iskoliojo visą fran- 

citzų tautą. Tas, žinoma fran- 
euzus, ne tik Alzatijoj gyvenan- 
čius, bet ir Prancūzijoj, labai su- 

erzino. Pereitą nedėlios dieną 
nesikentimas kareivių ir gyven- 
tojų apsireiškė kareivių užpuoli- 
mu. Suimta 50 alzatų ir teisman 
nugabenta, bet teismas visus iš- 

teisino, nes pasirodė, kad suim- 

tieji ir sužeisti kareivių žmonės 
visai nekalti, užpuolikais buvo 
kareiviai. 

Miesto viršininkas tuoj skun- 
dus pasiuntė parliameiitui, karo 
ministeriui ir Vokietijos kancle- 
riui. Kadangi ir daugumas laik- 
ra.rčiu nupeikė kareiviu su gy- 
ventojais pasielgimą, tai karo įni- 
nisleris, susitaręs su kancleriu, 
pasiuntė j Zabern specialę komi- 
siją ištirti atsitikimą ir kaltus, 
kas jie nebūty, prisakė nubausti. 
Žinoma, tą daro nc tiek alzatų 
raminimui, bet kad neerzinti 
Prancūzijos. 

Po tam atsitikimui dar kaimy- 
niškus prietikius Prancūzijos su 

Vokietija pagadino buvęs Vokie- 
lijos kancleris Buelow, taigi ne 

koks menkas aficierėlis, bet laikos 
pirmiaus augščiausią valdininko 
vietą. Jis viešoj kalboj įkalbinėjo 
vokiečiams niekada iraneuzams 
netikėti, nes jie laukia tik tinka- 
mos progos ant Vokietijos už- 

pulti. Abipusis kurstymas ne- 

siliauja, todėl ir abidvi tautos ne- 

gali nusiraminti ir daugybę pini- 
gu apverčia drutinimui kariu- 
menės, taigi besirengimui karan, 
kurį abidvi pusės laiko neišven- 

giamu. Kas gi j ką tvirtai tiki, 
to ir nori, o ko nori, tą ir sten- 

giasi išpildyti. Todėl visi ir tiki, 
kad karas Prancūzijos su Vokie- 
tija bus, jj gali ir menka prie- 
žastis pagimdyti. 

ANGLIJA. 

Parodymui visam pasauliui, 
ypač gi Vokietijai, kaip ankšti 

ryšiai riša Prancūziją su Anglija, 
Tarpžeminėse jūrėse susitiko 
Prancūzijos ir Anglijos kariški 
laivynai ir drauge atlankė kelis 
rytinius portus* kur susidrauga- 
vusių tautų laivynus karštai ir 
širdingai priėmė gyventojai. 
Francuzija ir Anglija rodo mat, 
kad jeigu kas nors mėgintų ant 

katros užpulti, kita visomis savo 

pajiegomis užpultai padės. 
Anglija ir Francuzija labai py- 

kina Vokietiją, nes abidvi sten- 

giasi Austriją nuo Vokietijos ati- 
traukti ir prie savęs pririšti ir 

joms, jeigu ne viskas, tai bent 
iš dalies sekasi. Tik prisidėjus 
su tarpininkyste Prancūzijai ir 

Anglijai pasisekė neleisti uisi- 
degti karui Austrijos su Rusija. 
Austrijos sosto įpėdinis yra sla- 
vų draugas, taipgi draugas Pran- 
cūzijos ir Anglijos, vokiečių 
skverno laikosi tik senas 84 se- 

tų ciesorius; jam mirus, Austri- 
ja gali atvirai Francuzijos pusėn 
nukrypti. Nesenai Angiijoj lan- 
kėsi Austrijos sosto įpėdinis, o 

dabar Austrijon ketina keliauti 

Prancūzijos prezidentas, 3Cps k e-. 

liones, priešais "\'okietijos norus, 
dar labjau turės suartinti Austri- 
ją .su Vokietijos priešais. 

Airijos protestonai ir Anglijos 
unijonisiai priešinasi, kaip gali, 
pripažinimui Airijai savivaldos. Jų 
agitatoriai atkako net j Airijos 
sostinę Dubliną agituoti, pasiti- 
kėdami bent dalį airių katalikų 
savo pusėn patraukti. P>et ar tas 

eks, reik n abejoti, nes kata- 
likai protestonų nekenčia, o pro- 
testonai katalikų; todėl jų ko- 

kiam nors tikslui krūvon suvesti 
negalima. 

I 

VILNIAUS GUUERNIJA. 
VILNIUS. 

— Rusu tautinės organizacijos 
nutarusios iškilmingai minėti 50- 
ties metų sukaktuves, kaip gr. 
Muravjovas buvęs paskirtas Lie- 
tuvos ir Gudijos gen.-guberna- 
toriumi. Dalyvauti tose iškilmė- 
se busiančios pakviestos rusų or- 

ganizacijos iš šių šešių vadina- 
mojo Yasaros-Yakarų krašto gu- 
bernijų: Vilniaus, Gardino, Kau- 
no, Minsko, Vitebsko, ir Mogile- 
vo. Taip pat pakviesti busią ir 
gr. Muravjovo giminės. Iškilmių 
programas jau esąs paruoštas. 

— Viltis* — 

— Vilniaus apskričio teismas 
teisė atsakomąjį "K. Lit." redak- 
torių A. Narbutą. Jis buvo kal- 
tinamas str. 1034 už įdėjimą laik- 
raštin Durnos atstovo Račkov- 
^kio kalbos per paklausimą dėl 

[suėmimo kun. Mijąševskio ir dva- 
rininko Šalevičiaus. Teismas nu- 

teisė Narbutą 25 rubl. pabaudos 
arba vietoje to atsėdėti 2 savai- 
tes prie policijos. 

— Rinkimus laimėjo "'neparti- 
jinio" lenkų komiteto sąrašas. 
Išrinkti 80 dumininkų ir 16 jiems 
kandidatų. Dūmon pateko: 66 
lenkai, 12 rusų ir 2 lietuviai: p. 
Jonas Maišiotas, Chemijos-tech- 
nikos mokyklos mokytojas ir p. 
Motiejus Stankevičius, bankinin- 
kas. Kandidatais išrinkti 15 len- 
kų ir 1 rusas (Pimenovas). Dau- 
giausia balsų gavo miesto pirmi- 
ninkas M. Venslavskis (508 bal- 
sus). Paskutinasai išrinktas du- 
mininkas gavo 337 balsus. Kan- 
didatų pirmasai gavo 324 balsus, 
paskutinasai—229) balsus. 

— Vilniaus gub. statistikos ko- 
miteto surinktomis žiniomis, šiais 
metais surinkta: valstiečių lau- 
kuose: žieminių javų 15,343,724 

Ipudus, vasarojaus 6,697,422 pudu, 
bulbių 32,821,739 pudus ir buro- 
kų 311,408 pudus; dvarų laukuo- 
se žieminių javų 11,151,417 p., 
vasarojaus 3,928,187 p., bulbių 
27,497,760 p. ir burokų 484,340 p. 

— AI. Eipšteinas gavo leidimą 
leisti Vilniuje iliustruotą laikraš- 
ti dviem kalbom: lenkų ir rusų— 
vardu "Fotografija žyčia ludzkie- 
go" (Žmogaus gyvenimo fotogra- 
fija). 

— Viltis — 

— Atidaryta M. K. Čiurlionies 
paveikslų paroda. Policijai rei- 
kalaujant, pirmučiausia buvo pra- 
kalbėta rusų kalba, paskui lietu- 
viškai, lenkiškai ir gudiškai. Bu- 
vo gana daug žymesnės Vilniaus 
inteligentijos ne tik lietuvių, bet 
ir lenkų, gudų. Inž. St. Raino 
kalba (lenkiškai) j susirinkusius 
padarė labai malonų jspudj. 
"Dailė tejungia visas susikiršu- 
sias tautas, ypač tai svarbu da- 
bar, kuomet tokia neapykanta 
tarp tautų įsivyravusi." 

— Lietuvos žinios — 

DUBIČIAI, Lydos apskr. Mū- 
sų parapijėlė grynai lietuviška. 
Iš kitataučių yra: viena lenkų 
šeimyna, 3—4 gudų šeimynos ir 
kelios gudės moterį?, atėjusios 
už vyrų iš svetimų parapijų. 

Ši, nesuprantančių lietuviškai 
(apie 20 žmonių), saujalė turi kas 
sekmadieni:} evangeliją ir pamok- 

slą tuojau po sumos prieš lietu- 
višką pamokslą, ir rodos, yra pil- 
nai patenkinta. Nors šitokia tvar- 
ka mums, beveik visai lietuviu 
parapijai, persunki yra, nes esa- 

me priversti pirma klausyti len- 
kiško pamokslo, o paskui lietu- 
viuko, tačiau męs kantriai tylime, 
by tik butu ramybė. Deja, pasta- 
ruoju laiku ir tai > mūsų atsirado 
ištvirkėlių, kurie neapkenčia kas 

savo, o jieško k;-<? svetima: ne- 

senai, tūlas M. •'* Clribasių. tik- 
riausia lietuvis, Įkalbinėjo žmo- 
nes, kurie skaito lenkiškas mal- 
daknyges, kad ji-\ sulaukus sek- 
madienio, ateitų i bažnyčią, nes 

jis giedosiąs rąžančių lenkiškai. 

Jis kunigo nebiįjs: buvęs Vil- 

niuje ir jam "pravitelius," supr. 
valdytojas, įdavęs-jfcirkuliarą ir sa- 

kęs, kad bažnyčioje, kaip kas iiq- 

rjs, taip tegieciąs Kunigas ne- 

turįs tiesos užgin i lenkiškai gie- 
doti. Aš nors esu lietuvis, sako 

.M., bet kadangi lenkiškai giedoti, 
moku, tai ir giedosiu. 

Sužinojęs tai, vietinis klebonas 
perspėjo M., kad jis nedrįstų ar- 

dyti tvarkes bazr. čioje. Bet M. 

atsakęs kunigui: "Tu mums ne- 

zvalini polskai giedoti, bet aš zva- 

linu. Buvau pas pravitelių, jis 
man davė cirkuliarą ir liepė gie- 
doti pa polsku." -"Sekantį nedėl- 
dienį 2 riaušininku, anksti atėję 
bažnyčion, užtraukė: ''O Marjo, 
cna Dzieuico." Vadinas, ne kle- 
bonas valdo bažnyčią, bet išmir- 
kęs lenkbernis M. 

Dabičėnas. 
— Viltis — 

KAUNO GUBERNIJA. 
■— 1914 metais Kauno guber- 

nijoje busią kear darbo išviso 
už 257,000 rubl. Tarp kitko, 
plentas iš Jurbarko j Pašvenčius 
apsieisiąs 82,000 rub., tiltas per 
Ventos upę Vėkšniuose—43,000 
rub. ir tiltas per Virvytės upę 
Tryškiuose—40.000 rublių. 

— Viltis — 

LUOKĖ, Šiaulių apskr. Nese- 
nai Luokės aludėje užpuolė du 
kerštuku P. Žukauską ir baisiai 

supjaustė peiliais jam burną. Žu- 

kauską paliko aludėje kraujuose, 
o piktadariai spieriai išbėgiojo. 

Tek-ės Sunus. 

UKMERGĖ. icialės žinios 
skelbia, kad sausio 1 d. 1913 m. 

Ukmergėje buvę 10,862 gyvento- 
jų, kurių tarpe: žydų—7,045, lie- 

tuvių—3,200, rusų—542, lenkų— 
30, vokiečių—17, latvių—1 ir ki- 
tų tautų—27 žmonės. 

ROZALINO VALSČ., Pane- 
vėžio ap. Suimta vagių kuopa— 
6 žmonės. Rasta ketvertas vogtų 
arkliu ir kitokių daiktų. 

KURTAVĖNAI, Šiaulių aps. 
Tš šito kampelio cjo vienas lie- 
tuvis, Ravotas, į Ameriką, bet 
dideliai suvargo i'- nenuvažiavo. 
Prusuosc išbuvo o savaites. Jo 
pati, nors ir neturtinga, vargais- 
-negalais važiavo j j iš Prūsų par- 
sivežti. Taigi dabar nesenai par- 
sivežė šiaip bei taip, o kelionės 
pinigai išleisti ir namie daug iš- 
parduota, berenkant kelionei pi- 
nigus. 

Bočių Atmintojas. 
— šaltinis — 

SURVILIŠKIS, Kauno apskr. 
Čia prapuolė vienas žmogus, pa- 
vardę Grigas. Jis tą dieną atėjo 
Į miestelį ir namo nebesugrįžo. 
Sakoma, jj piktadariai užmušę ir 

Nevėžyje paslėpę. Ligšiol nie- 
kas negali nei lavono surasti, nei 

žmogžudžių susekti. Buvo atvežę 
j ieškoti iš Kauno policijos šunį, 
bet ir tas, regis, nieko nesuuosto. 

Žioplys. 

JURBARKAS, Beturtėlių nau- 

dai, Šelpimo Dr-ja sutaisė lietu- 
vių vakarą. 1 aidino dvi komedi- 
ji: "Nepasisekė Marytei" ir "Vie- 
nas iš musų turi apsivesti." Po 
vaidinimo, p. Pociaus vedamas, 
choras neblogai padainavo kelias 
daineles. 

Bet svarbiausia tai pasirody- 

mas pirmų kartį lietuvių sceno- 

je solistės p-lės Matulevičiūtės. 
Aš tiesiog nustebau, išgirdęs tą 
malonu balsą, kuris žavėte-žavėjo 
klausytoju^. Nutilo visados 
ūžianti publika, kai pasigirdo 
pirmi žodžiai "Ten, kur Nemunas 
banguoja tarp kalnų,laukų... 
ir drūtas jausmingas balsas dai- 
liai žadino širdyje neapsakomą 
liūdnumą, supintą su aistetikos 
malonumu. "Ten apleistos pilįs 
griūva ant kalnų augštų. milžinu, 
ten kaulai puva, verkia jų ka- 
pai...." Skamba ausyse ir tavo 

akyvaizdoje praeina vaizdai, ku- 
rie priverčia laikinai užmiršti vi- 
sus kasdieninius vargu s-rupes- 
nius ir ilgam palieka savo dėmę. 
Taip veikti j žmogų gali tiktai 
tikras talentas. Bet kodėl tas ne- 

paprastas gabumas čia žūna, ne- 

gaudamas prasilavinti, išsiplėto- 
ti?— klausinėjau ne vieną. Ir 
man atsakė—neturtas yra ta sie- 
na, kuri neleidžia išnaudoti pri- 
gimtos dovanos. Teisybė, pernai 
kunigaikštis Yasilčikovas buk 
pažadėjęs padėti p-lei Matulevi- 
čiūtei, bet paskui, kas-žin kodėl, 
neištesėjęs savo prižadėjimo. 

Aąuilonas. 
— Viltis — 

DELTUVA, Ukm. ap. Vienas 
piktadaris šovė pro langą vieno 
kaimyno pirkioti ir sužeidė galvą 
Jonui Virbickui iš Scsikų para- 
pijos, kuris tą dieną viešėjo pas 
savo gimines. Piktadaris dar ne- 

surastas. Sužeistasis, kol kas, gy- 
vena. Deltuvietis. 

— Viltis — 

BETYGALA, Kauno ap. Šia- 
me miestelyje yra 14 ūkininkų, 
kurie valciu 500 dešimtinių že- 
mės. Dabar tie ūkininkai išsi- 
skirstė vienasėdžiais, išsiskirstė 
labai lengvai—be rictėnų, bc deg- 
tinės. Labjaitsia, kad jie turėjo 
gerą matininką, Petrenką, kuris 
gerai visiems išaiškino vicnasė- 
džių reikalus. Eostuks. 

— Viltis — 

PAŠIAUŠĖ, Šiaulių ap. Tas 
miestelis labjau panašus j didelį 
sodžių, negu j miestelį. Stovi jis 
ant šiaušės upės kranto. Senų 
žmonių gerai atmenama, kuomet 
čia buvo nemaža bažnyčia ir vie- 
nuolynas. Nugriovus bažnyčią ir 
vienuolyną, iš jų plytų buvo pa- 
statyta Šiaulių gimnazija. Pa- 
šiaušiečiai taip pat pasinaudojo, 
prisilupdami plytų iš senai nu- 

griautos bažnyčios bei vienuolyno 
pamatų. Dabar jų triobų kaminai 
puikus, padirbti iš senovės plačių 
didelių suakmenėjusių plytų. Nu- 
liai iš vienuolyno palaikų beliko 
tik senas, baigiąs džiūti, sodas, 
kryžius-koplytėlė vietoj buvusiojo 
didžiojo altoriaus, kuris esąs ste- 

buklingas, pasak žmonių: dantis 
skaudėti perstoją. Toliau nemaži 
kapai su sena varpine. Ir dar kas 
užsiliko—tai žmonių pasakos-pa- 
davimai. Jie sako, kad žemėse 
esą urvai, kuriais vaikščioję vie- 
nuoliai jėzuitai; vienas cinas iš 
vienuolyno į čia-pat bėgančią 
upę, antras pro kapus į dvarą. 
Norint, galima čionai daug ko iš- 
girsti nuo senų žmonių. Rodos, 
vienas .tik ir belikęs šio miestelio 
žmogus, kuris gerai pamena vie- 
nuolyno laikus, jo mokyklą, jė- 
zuitų vienuolių santikius su žmo- 
nėmis ir 1.1. Gal tuomet ir mie- 
ste'is buvo gyvesnis. 

Iš pradžios, leidus spauda, 
žmonės gerokai buvo pradžiugę, 
lyg iš miego pabudo. Nemaža 
griebės skaityti lietuvių laikraš- 
čius, kaip antai "Vilniaus Ži- 
nias"... Be abejonės, šiuo atvėju 
daugiau paragino japonų karas. 
Tuomet visi atsidėję skaitydavo 
laikraščius. Prie to dar prisidėjo 
laisvės metai. 

Bet visoms audroms praslin- 
kus, žmonės aprimo, nustojo kal- 

bėję apje lygybes ir laisves. Fa- 
galiaus beveik visai nustojo ir 
laikraščius skaityti. 

Bet vis dėlto šviesos spindulė- 
lis pasiliko. Pašiaušiečiai kitai]") 
jau žuri j lietuvų kalbfj, labjau j;i 
gerbia. Girtuokliavimas, rodos, 
sumažėjo. Nebegirdėti tokių 

muštynių, kaip seninus būdavo. 
Dveji metai atgal pašiausiečiai 

ir mokyklos susilaukė. Mokyto- 
jas lietuvis, suvalkietis. Mokykla, 
kol-kas, laikoma vieno ūkininko 
trioboj. Namai žemi, langai ma- 

žučiai, vietos maža, ons tvankus, 
o vaikų apie 40. Bet kaip buvo 

pašiaušiečiai kalbinami, kad sta- 

tytų mokyklai namiį. tai jie ne- 

prisiėmė. 
Nuo pat pradžios mokykloje 

yra įvesta ir lietuvių kalba. Vie- 
na tik lekcija per savaitę. 

Kaip kitose liaudie* mokyklo- 
se, taip ir čionai yra valdžios pa- 
skiriama šiek-tiek pinigų moky- 
klos knygynui, žinoma, rusų kal- 
ba. Bet iš to menka nauda! Teko 
matyti keli liaudies mokyklų kny- 
gynai. Knygų guli nemaža. Jų 
niekas neskaito: mokiniai nesu- 

pranta, o jų tėvai lietuviai juo 
labjan. Mauškalnis. 

GORDAI, Šiaulių aps. Čia ant 

Dubysos kalno, palei pliantą bu- 
vo pirmiau nemažas dvaras. Dar 
užsiliko sena bažnyčia-koplvtėlė. 
Seniau, prie dvarininko nuolatai 
gyvenęs čia kunigas. Bet neka- 
talikiškai pasielgus ponams su 

kunigu, bažnyčia liko be kunigo. 
Dabar tik atsilanko jon du-tris 
kartus per metus. Žmonės norė- 

jo n taisyti, pripirkti žemės ir 
nuolat turėti kunigą. Valdžia ne- 

leido. 
Dvaras praskolintas. Valstiečiu 

bankas pardavinėja ji tik ru- 

sams. Beveik visas dvars jau iš- 
parduotas. Žemė labai gera. Ru- 
sai "poselencai" yra šelpiami val- 
stiečiu banko tai trąšomis, tai 
ūkio padargais, tai gyvuliais, tai 
vaisiniais medžiais... Nežiūrint to j 
viso, kai-kurie visai nekaip ūki- 
ninkauja. 

Be to dar yra įsteigta jiems 
liaudies mokykla. Mokytojas ru- 

sas. Mokyklą lanko beveik visi 
čionykštės apylinkės lietuvių vai- 
kai. Vienam ukininkui paklau- 
sus mokytojo, ar jis galėtų pa- 
mokyti vaikus ir lietuvių kalbos 
—jisai nesipriešino. Pasisakė ga- 
lįs mokyti. Bet kol-kas nepra- 
dėjo dar mokyti. Žmonės tyli. 
Nesinaudoja savo teisėmis. 

Mauškalnis. 

MAŽEIKIAI, Šiaulių ap. Čia 
nesenai vieną naktį, iš Mažeikių 
ūkio draugijos "Bendrijos" san- 

dėlio pavogė ka*ą, kurioje buvo 
5,000 rub. taip gyvais pinigais, 
taip įvairiais dokumentais. 

UPYNA, Ras. ap. Čionykštė 
filija, persitaisė saviton parapi- 
jom Naujoje parapijoje 53 so- 

džiai ir vienasėdiiai, gyventojų 
išviso 2.500 žmonių. 

ŽARĖNAI, Telšių ap. Žarė- 
nuose atsidarė verpimo įstaiga. 
Verpimas varomas garu.. Verpia 
linus ir šerius. Užventyje, Tel- 
šių ap., atidarė naują mezgimo 
įstaigą. 

SUBAČIUS, Ukm. ap. Y ietos 
miestelio gyventojai prašo vyres- 
nybės leisti muges kas trečia- 
dienis. Vivežėnų ir Švėkšnos 
valsčių (Raseinių ap.) ir Garždij 
valsčiaus (Telšių ap.) gyventojai 
prašo leisti muges kas penkta- 
dienis Aisėnų sodžiuje, pasieny- 
je, kur rusų pusėje esanti muiti- 
nė, prūsų gi pusėje—geležinke- 
lio stotis, didelė lentpjovė, pač- 
tas, telegrafas ir t. t. 

RADVILIŠKIS. Šiaulių aps.kr. 
Radviliškyje manoma jsteigti 
naują mažojo kredito draugiją 
Šveicarijos veislės gyvuliams iš- 
platinti. 

— Viltis — 

TELŠIAI. Gimnazija gavo pil- 
nas teises: šiais metais ji virs 
valdine. Už savaitės buvo egza- 
minai visų mokinių; priiminėjo 
išnaujo, kaip i valdžios mokyklą. 
Bet šiuos metus gimnaziją užlai- 
kys dar miestas. M. U. 

— Lietuvos žinios — 

RASEINIAI. Faverkšnių že-ji 
mutiny ūkio mokyklą šįmet bui- i 

gė 5 mokiniai: 2 baltgudžiu, 1 

ukrainietis, 1 sulenkėjęs baj >ras 

ir 1 lietuvis—Mačiulis. Pascara- 
sai žada stoti į vištininkavimo 
kursus, kurie esti Naugardo gub., 
Vorovenke. Net stipendiją gavo. 
Ii kitų baigusiųjų mokyklą vieni 
bandė stoti Dotnavon, o kiti j ieš- 
ko pfaktikantų vietų. 

Lendros Burlis. 
— Lietuvos žinios — 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
MIROSLAVAS, Seinų apskr. 

Čia buvo "Žiburio" susirinkimas, 
pašvęstas jaunimo reikalams. 
Kalbėta apie jaunimo ydas: 1) 
kad nevaikščiotų nekviesti j vestu- 

ves, nes toksai pasielgimas že- 
mina tik jaunimo gražų vardą; 
gerbiąs save jaunikaitis, ar mer- 

gina, neišdrįs kelti tenai kojos, 
kur jų neprašo; 2) kad jaunikai- 
čiai nevaikščiotų naktimis, neka- 
potų be reikalo gyvulių, nelaužy- 
tų pakelėmis medžių ir tvorų, 
naktimis nekeltų triukšmo su vi- 
sokiais "špc=ais.M 

Paskui vienas kalbėtojų aiš- 
kiai išdėstė, kaip rašyti laiškus. 

Pakėlus dar kareiviavimo klati- 
simą, paaiškėjo, kad geriau eiti 
kariumenėn, negu bėgti Ameri- 
kon, iš kur jau niekad nebus ga- 
lima sugrjžti dėlei sunkios atsa- 

komybės. 
Po visam VI. Žvirblys puikiai 

pasakė Vaičaičio eiles "Girtuoklio 
ciaina." 

A. Streigis gerai papasakojo 
"Kaip pažinti tikrą draugą." 

Pažymėtina, kad susirinkime 
pirmu kartu išdrįso viešai prabilt 
merginos —Marijona Čižauskaitė 
ir VI. Langriniutė; gražiai pasa- 
kė Maironio ir Dagilėlio eilutes. 
Susirinkusieji nustebo—"tai, gir- 
di, net merginos prakalbas rėžė."' 

Varpeliis. 

PILVIŠKIAI, Mariamp. apskr. 
Palaidojo čia Miknaiėių k. uk- 
Mėkšrą, kurj jo paties malūnas 
sutrynė. S. J. 

PLENIŠKIAI, Suv. gub. Yra 
čia dar nauja, labai graži koply- 
čia su kapinėmis, kur apylinkė 
laidojasi. Čionykščiai gyventojai 
ketina prašyti J. E. Yvskupo^o sa- 

paskirtų j Pleniškius kunip Panelės 
kiu budu susidarytu ik Elvukė — 

rapijėlė. Šakiu, matias. kita ne- 

ncketina skriausti, įgra/.iai padai- 
pasistačiu.s bažnyčią publikai la- 
prisijungs prie Šak->s dainininkės 
parapijų kaimai, balsais ir, 
jai ir dabar ne j savo i.Jaukė, mo- 
bet į Šakius ateina. Nuo 
kili i Šakius, tiesa, nepert<u>~ųno 
5 verstai, bet dabar jau, ir jeigu^ 
neužšals, iki \ ašarai keliai neiš- 
važiuojami; per šilus ir vasarą 
keliai neišdžiųsta. 

Jonelis. 

SINTAUTAI, Naumiesčio ap. 
Miestelis stovi ant didelio trakto, 
nes eina pliantas per patj vidurį 
nuo Šakių iki Naumiesčio. Ke- 
leiviai nesiliauja oje; pramonė 
bujote bujoja, lietuvių krautuvių 
net 5, žydų 2, aludžių 4—pusė iic- 
tuvių, pusė žydų,—1 traktierinė 
ir monopolis. 

To ugnelės Sintautai pagražė- 
jo; netik pats miestelis, bet ir 

bažnyčia bus labai graži, ką pa- 
rodo dabartinio meisterio latvio 
larbas. 

Perkėlus raštinę, manėme su- 

eigos busiančios blaivios, bet 
<ur tau: tuoj i -dygo ir Rygos 
liaus aludė, kurio sintautiečiai 
lar buvo neragavę. Sintautiečiai 
urtingi — išmaitįs. Prie darbo 
eikia noro, sako patarlė; taip ir 
ia, prie rastinės reikia alinės: 
Kai dėl mokyklų — daug suti- 

ciau eina; kelinta sueiga tarėsi 
steigti dvikliasę mokyklą, bet jos 
caip nėra, taip nėra. 

Sodybietis. 

MARIAMPOLĖ. šį rudeni pa- 
mta kareivijon daug mokytojų, 
•ako, visoje gubernijoje kelios 
lešimtjs. Nuo 1914 metų atida- 
oma bent kelios dešimtis naujų 
nokyklų. Tokiu budu mokyto- 


