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No. 51 

POLITIŠKOS ZIMBS. 
MEXIKO. 

Kruvini mūšiai IFnertos karin- 
nienės su revoliucijonieriais jau 
nuo keliu dienu traukiasi prie 
miesto Tampico, gulinčio prie jū- 
rių. Miestą tą užsimanė rcvoliu- 

cijonicriai aĮ> v alely ti, bet nors nu- 

žudė jau kelis Mintus kariautojų, 
tas jiems nepasisekė; jų užpuoli- 
mus kariumenė atmušė. Kariu- 
menei padeda pnrtc stovinti du 

kanuoliniai laivai, kurie mušiuosc 

bombarduoja rcvoliucijonicrių 
stovyklas. Mūšiuose, jie nužudė 
800 kariautojų, bet turėjo pa>i- 
trauki i toliau nuo miesto, kur jų 
nepasiekia katiuolių siuiai. Da- 

bar jie laukia pastiprinimo. Prie 

Tampico keliauja ir vyriausiasis 
rcvoliucijonicrių vadovas Carran- 

/.a, kuris iki šiol dar niekuom ne- 

atsižymėjo, apart revoliucijos su- 

organizavimo. Carranza nori pa- 
imti Tampico, o paskui sn vi- 

somis pajiegomis traukti prieš 
Vera Cruz ir fuspam. Jeigu jam 
pasisektų tuos portinius miestus 

paimti, I įnertai butų labai apsun- 

kintas parsigabenimas ginklų ir 

amunicijos. 
Amerikos kariško laivyno va- 

dovas admirolas Fletchcr sveti- 
mu kraštu piliečiams ir ameriko- 
nams patarė iš miesto persikelti 
ant kariškų laivų, nes mieste lai- 

ke mūšio jiems gresia pavojus. 
Porte Tampico, apart Amerikos 

laivų, yra vokiškas ir angliškas, 
kurio vadovas tankiai turi nesu- 

sipratimus su Amerikos laivyno 
Vadovu admirolu Flcteher. 

Revoliucionieriai apgulė mie- 
stus Montcrcy ir Saltillo. Nedi- 
deli juose esanti kariumenės gar- 
nizonai dar ginami, bet kareiviams 
jau trūksta maisto. Jeigu neateis 

pagelba, jie turės pasiduoti, nes 

prasimušti negalės. 
Revoliucijonierių vadovas ge- 

nerolas Vilią, be mūšio užėmęs, 
pasitraukus kariumcnci, miestu 
Chilntahua, pasigarsino diktato- 
rių ir elgiasi ten taip, kaip jam 
patinka. Konfiskavo ispanų par- 
davinės, o visiems ispanams lie- 

pė iš miesto išsinešdinti; kas to 

prisakymo nepaklausytu, tuos 

gązdina sušaudymu. Tik užtarus 

Anglijos konsulini, paskirtas išsi- 

nešdinimui laikas tapo pailgintas 
iki 10 dienu. 

Prezidentas \ViIson pasiuntė 
pas generolą Villa Amerikos kon- 
suliu Torreone protestuoti prieš 
nežmoniškus, neleistinus ir karo 
laike pasielgimus su ispanais. 
Negeriausiai jis elgiasi ir su pi- 
liečiais kitu kraštu. Jis mieste 
Chihuahua užėmė dideles krau- 
tuves prigulinčias ispanams, fran- 
euzams, vokiečiams ir anglams, ir 
pavedė jas generolui Chas. Nuo 
kitos krautuvės, prigulinčios vo- 

kiškam konsuliui, reikalauja $30,- 
000 kontribucijos. Kadangi prieš 
tai užprotestavo konsulius, tai 
Yilla pagązdino jį išvijimu per 
Mexiko rubežių. Už paleidimą 
suimto angliškame konsuliate sū- 

naus turtuolio Terraza Yilla pa- 
reikalavo pusės miliono doliarių, 
kitaip gązdiiia ji sušaudymu. 

Pasitraukusi iš Chihuahua ka- 
riumenė, vedama generolo Mer- 
cada, atkako j parubežinj miestą 
Ojinaga. Čia užėmė drūtas po- 
zicijas ir laukia revoliucijonierių 
užpuolimo, kurie čia taipgi at- 

kako, bet su pradėjimu mūšio ne- 

siskubina, laukia pastiprinimo. 
Maistą kariumenei ir pabėgėliams 
gabena iš Jungtiniu Valstijų. 

Kariumenei pasisekė atimti nuo 

revoliucionierių pirma jų apval- 
dytą svarbų miestą Torreon ir iš 
čia ištraukė kariumenės dalis 
prieš Chihuahua, kur mažai yra 
revoliucionierių, nes didesnė jų 
dalis tapo pasiųsta j Ojinaga. 

Mcxiko kongresas išsiskirstė, 
tokiu budu Huerta iki balandžio 
mėnesio sekančių metų valdys 
kraštą be kongreso. Iki naujų 
rinkimų ir susirinkimo naujojo 
kongreso jam pripažinta neaprti- 
bežiuota diktatoriaus valdžia. 

Vyriausiasis revoliucijonierir 
vadovas Carrati/.a prisakė gene- 
rolui \ i 11a, kuris elgiasi peržiau- 
riai, ne tik neužkabinėti svetimų 
kraštų piliečių, bet visuomet 
jiems padėti. P>ct kasžin, ar ap- 
svaigintas menkų pasiekimų ge- 
nerolas Villa norės klausyti. 

Laukiama dobar didelio mūšio 

rcvoliucijonierių su kariumenė 
[prie Ojinaga. Kariumenė, kurios 
vra 4,000, užėmė drūtas pozici- 

Ijas ant sunkiai prieinamos kal- 
1 Amerikonus leidžia tik su 

-pcciališkai> pasportais j Mexiko 
Ipnsę, nes mušis gali tuoj prasi- 
dėti. Žinovai laiko Ojinaga ne- 

įveikiamą. Kariumenė nūest.. sn- 

drutino apkasais. Vien nu f piet- 
-\akarų galima ant miesto užpul- 
ti, o toj pusėj ir yra didžiausia 
kariumenės dalis. 

Jeigu čia kariumenei pasiseks 
; revoliucionierius sumušti, tai jie 
j lengvai gali atgauti ir nužudytą 
taipgi svarbų prie rubežiaus gu- 
lint] miestą Juarez. Jeigu gi ka- 
riumenė butu iveikta, tai ii turės * 

bėgti arba j Jungtinių Valstijų 
pus.', arba pasiduoti revoliucijo- 
nieriams. Jeigu pereitų Į Jungti- 
nių Valstijų pusę, ten ji bus nu- 

ginkluota ir palaikyta, kol revo- 

liucija Mexike nepasibaigs. 

ANGLIJA. 
Anglijos valdžia tautoms, turin- 

čioms kariškus laivynus, buvo už- 
maniusi vieniems metams liautis 
laivų dauginimo, nes tam reikia 
-kirti milžiniškus pinigus: padir- 
binąs vieno didelio mūšio laivo 
atsieina apie 40 milionų doliarių, 

Į bet Vokietija Anglijos užmany- 
mą atmetė, nes, matyt, ji tikisi 
ant jūrių Angliją, jeigu nepra- 
lenkti, tai bent pavyti. Dabar 
laikraščiai pataria, kad Amerikos 

prezidentas \Vilson sušauktų tu- 

rinčių didelius laivynus tautų 
kongresą pasitarti apie sulaikymą 
kokiam laikui laivų dauginimo. 
Bet kągi prezidentas darys, jeigu 
Vokietija atsisakys siųsti kongre- 
sai! savo atstovus? Priversti jos 
jis negali. 

Airijos protestonai nesiliauja 
besipriešinimo pripažinimui Airi- 
jai Savivaldos. Valdžia, davusi ai- 
riams pažadėjimą, negali ji lau- 
žyti. nes dabartinę Anglijos mi- 

nisteriją ir palaiko airiai, be jų 
atstovų balsų ji negalėtų laiky- 
tis. Protestonai gi reikalauja, kad 
jų apgyventas Ulsterio apskritys 
pasiliktų prie Anglijos, kitaip 
gązdina sukilimu. Valdžia, ma- 

tyt, ištikro bijosi sukilimo, nes 

uždraudė Airijon gabenti ginklus 
ir amuniciją, l'rotestonai užtik- 
rina, buk jie turi pakaktinai gin- 
klų, net kanuolių, bet ištikro, tur- 

būt, ne taip yra, nes slapta ga- 
bena ginklus ir dabar. Pereitą 
savaitę ant atkakusio Airijon vo- 

kiško garlaivio rado paslėpta 2000 

karabinų, kuriuos konfiskavo. 

AUSTRIJA. 
Galicijoj lenkai negali su rusi- 

nai;; susitaikyti, nes lenkai nori 
rusinus valdyti kaip baudžiavos 
laikuose. Rusinai todėl, ir neno- 

rėdami, turi laikytis lenku priešų 
pusėj. Lenkai, turėdami valdžią 
Galicijoj savo rankose, visokiais 
budins skriaudžia rusinus. Rinki- 
muose leidžia rusinams rinkti 
kuomažiausia savo atstovų. Tos 
skriaudos nusibodo jiems, todėl 
jie nori suvisu nuo lenkų atsi- 
skirti. Jų laikraščiai atvirai kal- 
ba, jog parliamente reikalaus Ga- 
licijos padalinimo į rusinišką ir 

lenkišką. Be abejonės, rusinus, 
jeigu tok j reikalavimą pastatys, 
parems ne vien vokiečiai, bet 
taipgi cechai, o gal ir chorvatai, 
o tąsyk reikalavimas gali but pri- 
imtas. ir lenkai netektų visos ryti- 
nės Galicijos dalies. Tas butų 
jau kur kas didesnis jiems nuo- 
tolis negu išsk;.-Miias iš Lenki- 
jos Cholmo gubernijos, nes ryti- 
nė Galicija turi netoli 4 milionus 
gyventojų, o Cholino gubernijoj 
jų yra vei milionas. 

BALKANŲ PUSSALIS. 
Grckija jau oficiališkai užėmė 

jai didžiųjų Europos tautų pri- 
pažintą salą Kretą. Sala ta yra 
didelč, turi apie 300,000 gyvent., 
daugume grekų. Dar kelias salas, 
taipgi grekų apgyventas, laiko 
užėmę italai ir (irekiiai nenori 
atiduoti, nes sulvg padaryto su 

Turkija sutarimo, užbaigiant karą 
už Tripoli. Italija pažadėjo tas 

salas tik Turkijai sugrąžinti, bet 
niekam kitam neduoti. 

Ženklinimas Albanijos r ube žiu 
dar neužbaigtas ir šįmet ženkli- 
nanti juos komisija, turbut, neuž- 

baigs dėl blogo oro ir stokos ke- 
liu. Vokietijos ir Austrijos ko- 
misorių dabar nėra, vienas nu- 

mirė, kitas apsirgo ir išvažiavo 
gydytis. Iš to apsitoiimo žen- 
kliiiiiii) naudojasi (irekija, kuri 
valdo tulus albanų apgyventu- 
apskričiu* ir ten. kaip moka, taip 
iš albanų daro grekus: kas iš jų 
nenori greku vadintis, tuos iš- 
veja, ari>a su prievarta perkelia 
i tikrą Cirekiją, toli nuo rttbe- 
žiaus. kur rube/iu ženklintojai j 11 

nesuras; išvytų vieton ateina gre- 
kai ir tokiu bu d u grynai albaniš- 
ki apskričiai tampa grekiškais. 
Taigi, pradėjusi pavasaryj rube- 
žius ženklinti tarptautiškoji ko- 
misija ras gal jau ne vieną bu- 
vusį albanišką apskritį paverstą i 

grekišką, ir dar užsilikę ten alba- 
nai bijos save albanais vadinti. 

Konstantinopoliu nesenai atka- 
ko vokiškoji kariškoji komisija 
organizuoti Turkijos kariumene 
ir tapo iškilmingai Turkijos val- 
džios priimta. Prieš siuntimą tos. 

komisijos protestavo Rusija, 
Prancūzija ir Anglija, bet tie pro: 
testai nieko negelbėjo. 

VILMAUS GUBERNIJA. 
VILNIUS. 

— Vilniaus policijai įsakyfa 
išj ieškot i iš žydu bausmės pinigų 
už pasitraukimą nuo kareivijos 
—r »2,ooo rubliu. 

— Viltis — 

— Miesto apticka. prieš kiek 
laiko atidaryta prie Vilniaus 
gatvės, Labdarių dr-jos namuose, 
jau pat pradžioje nusigando ban- 
kroto, arba, tikriau sakant, nu- 

sigando jos bankroto Įsteigusi ją 
miesto valdyba. Dalykas toks, 
kad visi nepasiturintieji vilnie- 
čiai, kurie iš miesto daktarų gau- 
na receptus, gali toje aptiekoje 
dykai gauti vaistų. Tų receptų 
pirmąsias dienas pasirodžiusi to- 
kia daugybė, kad jeigu ir toliau 
tiek busią, tai apticka tikrai tu- 
rėsianti susibankrutuoti. Dėlto 
sanitarų komisija nutarė prašyti 
miesto daktarų, kad, rašydami 
receptus dykai vaistams gauti, 
turėtų omenyje aptk'<os finan- 
sus. 

— Viltis — 

— Dėl darbininkų draudimo 
centralės kasos eina dabar gin- 
čas tarp Vilniaus ir Bielostoko 
miestų. Ir vienas ir antras mie- 
stas nori turėti tą įstaigą pas sa- 

ve, o toji kasa tegali buti įsteigta 
tik viename kuriame tų dviejų 
miestų. Dėl to miestų ginčo šio- 
mis dienomis išvažiavo Peterbur- 
gan Vilniaus miesto pirmininkas 
Venslavskis, o taip pat Vilniaus 
pramonininkų atstovai: Zavadskis 
ir Gordonas. Pakvietė juos tani 
tikron tarybon prekybos ir pra- 
monės ministerija. 

— Viltis — 

— Traukinys nubėgo nuo vėžių 
naktj prie Vilniaus prekių sto- 

ties. Buvo tai greitasis traukinys 
No. 2, einantis iš Varšavos j Pe- 
terburgą, tirštai prigrūstas ke- 
liauninkų, nes buvo jųjų apie 150. 
N'ickas tačiau nenukentėjo, nes 
mašinistui pasisekė traukinį lai- 
mingai sulaikyti. Katastrofos 
priežastis kol-kas nesusekta. Ma- 
tyti tik per 70 sieksnių geležin- 
kęlio yėžįai ful^ųžyū, dagi 

štai suardyti. Atvažiavo techni- 
ku komisija su Varšavos-Petcr- 
burgo geležinkelio viršininku Ya- 
lujevu tardyti katastrofos prie- 
žastis. Suardytas kelias gali bū- 
ti pataisytas už dviejų savaičių. 
\ isi Į Vilnių atvykstantis ji trau- 
kiniai turi dabar šią katastro- 
fos vietą aplenkti, vėluojasi todėl 
kaskart dviejomls valandomis. 
Tarp keliauninku* buvęs vienas 

važiavęs traukiniu, sudužusiu prie 
1 >vin.-ko. 

— Lietuvos žinios — 

— Vilniaus ruMt sąjungos or- 

ganizacijom gavo iš Peterburgo 
aplinkrašti, kuitiaine Įsakoma mo- 

narehistams nedalyvauti skerdy- 
nėse. Įstatymu neleidžiamose, To- 
dėlei monarebistų organizacijos 
komitetas. Įkurtas 300 metų Ro- 
ma novų šeimynos viešpatavimo 
paminėjimui, j rašo visų monar- 

ebistų organizacijų, kad jų nariai 
visokiais budais stengtųsi žmo- 
nes nuo skerdynių sulaikyti. 

— Vilniaus pač.o ir telegrafo 
biuras gavo Įsakymą vieno laiš 
ko svarumą nebeskaityti lotu, 
kaip iki šiol Imdavo, bet 15 gra- 
nui. nes nuo lapkričio _'8 d. ir Ru- 

sija priėmė tarptautinį laiškų 
svarumo apskaitymą. 

— Žydai miesto Tarybon ne- 

renkami. bet valdžios skiriami. 
Vilniaus miesto valdyba jau su- 

stačiusi tu žydu, namu savinin- 
kų, sąrašą, iš kurių gali buti mie- 
sto Tarybos nariai skiriami. 

— Per vieną rugsėjo mėn. Vil- 
niaus turguose pirkta 10.015 8')'~ 
\ulių: jaučių—4,085, melžiamųjų 
karvių—86, veršių—>$50 kiaulių— 
2,482 ir avių bei ožkų — 1.905. 

PODBREŽĖ, Vilniaus apskr. 
Miestelis nedidelis, tik 221 gy- 
ve, tojas. Žmonės visai sulenkėję, 
apie lietuvius nebegirdėt. Buvusi 
bažnyčia liko pakeista Į cerkvę. 
Katalikai dabar st to sau nauja, 
p.1 maldos bu va koplyčioje. 

B. Kaim. 
— Rygos Garsas — 

ŠVENČIONIS, Traku ap. Prieš 
porą metų laikraščiuose buvo ra- 

šyta, kad Amerikoje miręs mi- 
lionierius J., palikęs apie 16 rni- 
lionų rub. Švenčionyse susirado 
tariamasai to milionieriaus bro- 
lis. Vaje, kaip pradės prieš ;i 
lenkti galvas tie, kurie pirma nė 
žiūrėti nenorėjo! Tuojau susira- 
do prietelių, kurie J. girdė pusę 
metų, maitino ir skolino jam pi- 
nigų. Gerai gyveno busiantis 
Švenčionių milionierius, o drau- 
gai džiaugėsi iš jo kada pasipel- 
nysią, bet štai ima degtinė ir su- 

degina busianti didžturtį, naujų 
"prietelių" viltį. 

Korespondentas. 
— šaltinis — 

MERKINĖ, Trakų apskr. Ir 
merkiniečiai įsisteigė jau sau lie- 
tuviu švietimo draugijos "Ryto" 
skyrių. Lapkričio 3 d. buvo pir- 
masai skyriaus susirinkimas. Su- 
sirinkime pirmininkavo vietinis 
klebonas kun. Ribikauskas. Yi- 
sų-pirma susirinkimo pirmininkas 
paskaitė "Ryto'' draugijos Įsta- 
tus ir aiškiai ir tiksliai nurodė 
šios draugijos naudingumą ir 
svarbumą. Toliau gražiai pakal- 
bėjo kun. M. Cijunaitis, nurody- 
damas pavyzdžiais ;š kitų tautų, 
kaip antai čekų ir k. gyvenimo, 
kaip jos per savo draugijas pri- 
ėjo prie didesnio švietimo ir su- 

sipratimo. 
Skyriaus tarybon išrinkti šie 

žmonės: pirmininku—kun. Motie- 
jus Cijunaitis, jo padėjėju—Juli- 
jus Lepeška, raštininku — Jonas 
Jaskelevicius, iždininku— Vlada 
Vaitiekūnienė, valdybos nariu — 

Mikas Janulevičius; revizijos k« >- 

misijon išrinkti: aptiekininkas 
Vincas Vaitiekūnas, Pelik-as Ak- 
stinas ir Petras Čiras. 

Ant galo buvo kalbėta apie sa- 
vos mokyklos reikalingumą ir jo- 
sios įsteigimą. Susirinkimas vie- 
nu balsu nutarė visų-pirmą įsteig- 

ti mokyklą Merkinėje. Tuo rei- 
kalu rūpintis išrinktas Julijus Za- 
lauskas. J. J. 

— Viltis — 

KAUNO GUBEltfIJA. 
KAUNAS. 

— Kauno lietuviai pasirodė 
niok.'i branginti savo tėvynės gc- 
rųjų su 1111 atminti ir. nežiūrėdami 
lietaus ir purvyno, lapkričio i d., 
skaitlingai susirinko apie kunigo 
Jaunio kapą pasimelsti už jo du- 
sią ir dalyvauti pašventinime pa- 
minklo. Kapas gražiai buvo pa- 

puoštas egliukėmis ir rūtomis, 
apkabinėtas vainikais, kurie bti- 
vo sudėti ant grabo laidojant, ap- 
statytas žibančiomis lcmpukė- 
mis, (ialvugalyje ant cementinio 
pamato stovi lietuviškas ąžuolo 
kryžius, aukštesnis už visus ka- 

pu kryžius, darbas lietinio dai- 
lininko Aleksandravičiaus. Vie- 
noje pusėje paminklo iš cemento 

lietas nabašninko paveikslas, apa- 
čioje parašas: kun. Kazimierui 
Jauniui, didžiam lietuvių kalbos 
žinovui ir mylėtojui lietuviu vi- 
suomenės. Kitoje pusėje parašy- 
ta nabašninko gimimo ir mirimo 
metai ir vieta. 

Į pašventinimo apeigą atvyko 
nemažai kunigų ir svietiškosios 
inteligentijos, seminarijos kliei'- 
kų būrelis, nemažas skaičius lie- 

tuvių mokinių ir didelis būrys 
Kauno miesto lietuvių. Kun. Mi- 
liauskas pamoksle paminėjo kun. 
Jaunio nuopelnus, pralotas Macu- 
levičius pašventino kryžių, pa- 
galios atgiedota už nabašninko 
dūšią "Aniuolas Dievo" ir "Am- 
žiną atilsi." 

— Rygos Garsas — 

— "Saulės" kursai jau persikė- 
lė Į nuosavą butą ant Žaliojo kal- 
no, Šoseinaja g-vė Xo. 32. 

— Rygos Garsas — 

— Kauno gubernatorius leidęs 
Juozui Vaičkui įtaisyti ši rude- 
nį visą eilę koncertų: Kaune, 
Ukmergėje, Ežerėnuose, Panevė- 
žyje, Šiauliuose. Telšiuose, Kė- 
dainiuose. Radviliškyje, .Mažei- 
kiuose, Plungėje ir Retave. 

— šaltinis — 

— Rugsėjo mėn. Nemunu nu- 

gabenta įvairiu medžių už 1 1111- 

lioną 360 tukst. rublių. Per pir- 
mus 6 šių metų mėn. Dauguvos 
upe nuplukdyta medžių už u 

milionų 387 tukst. svarų sterlin- 
gu (1 sv. sterlingų—maž-daug 
10 rubliu). 

— šaltinis — 

— Kauno gubernijos valdybos 
įsakymu uždarė vadinamąjį Kau- 
no inteligentijos kliubą už korta- 
vimą. 

— Viltis — 

PABIRŽĖ, Kauno ap. Bajo- 
riškių kaimo buvo išgėdinta tūla 
18 metu mergaitė. Kaltininkais 
buvo susekti ir prisipažino S. 
Meškinis 21 m. ir Alfonsas Sla- 
vinskis 25 m., kuriuos apygardos 
teismas dabar pasmerkė j kator- 

gą 6 metams kiekvieną. Tai 
negirdėtas čia lig šiol atsitiki- 
mas. T, 

— Rygos Garsas — 

KAZYTIšKIS, Ežerčnu apskr. 
Miestelis nedidelis, bet ji puošia 
graži bažnyčia, kuri rodo savo 

parapijonų pamaldumą ir gerus 
norus. Tačiau tarp kviečių vi- 
suomet esti kūkalių. Tie kūka- 
liai. Kazytiškio girtuokliai, kurie 
tik gėdą daro k i t i e 1 įs. 

Girios Gegutė. 
— šaltinis — 

KAUNAS. Lietuvių dainų 
koncertas čia atsibuvo Tilman- 
so teatre, vedamas Petro Kava- 
liausko ir pasisekė kuogeriausiai. 
Publikos buvo pilnas teatras. La- 
bai didelis choras taip gražiai 
dainavo, kad tiesiog žavėte ža- 

vėjo publiką. Delnų plojimams 
nebuvo galo. Užvis daugiau pa- 
tiko publikai, "Burtai"—Naujelio, 
'Karvelėli''—Sosnausko ir "Suk- 
tinis"—Petrausko, Reikalaujant 

publikai "Burtai" ir "Suktinis" 
buvo atkartota uct po 3 kartus. 
Gerą įspūdi padarė taipogi ma- 

žytė kanklininkė, kanklių slygo- 
mis primindama Lietuvos seno- 
vės daili;, girias... Taipogi solistė 
savo maloniu balsu gražiai padai- 
navo Naujelio ".Barkarolę." 

Juozas Juodyšius. 
— šaltinis — 

KULIAI, Telšių ap. Prieš tre- 

jus metus buvo sumanyta Ku- 
liuose statyti namai liaudies mo- 

kyklai. Buvo jau atvykę iš Plun- 
gės valsčiaus įgaliotiniai moky- 
klos piečiui pirkti. Surado ir ūki- 
ninką. kuris sutikęs parduoti už 

500 rub. puse dešimtinės žemės. 
Buvo kaip ir suderėję. Laikraš- 
čiai paskelbė, jog ir vyriausybe 
skirianti daugiau kaip 1.500 rub. 
minėtajai mokyklai stalyti. Ta- 
čiau ligšiol niekas dar nemano 

jos statyti; medžiagos neveža ir 

jokių darbų nepradeda. 
Žmonės neįmano, kaip vaikus 

pramokinti. Arti 200 vaikų pasi- 
lieka be jokio pradinio pralavini- 
mo. Kai-kurie ūkininkai ketina 
kreiptis j direkciją su prašymu, 
reikalaudami mokytojaus ir žada 
duoti Maževų sodžiuje veltui bu- 
l'.i mokyklai ir mokytojui. 

Ta proga paminėsiu apie išsi- 
platinusi Kuliuose ir aplinkinėje 
kaž-kokį rūgštimą, vadinamąjį 
"grybu." Mažutė tojo "grybo" 
dalelė įdedama į saldų vandenį, 
dažniausiai į saldžią arbatą, kur 
jisai labai greitai jšauga, vanduo 
po kelių dienų pasidaro apyrug- 
štis, turįs savotišką, gan malonų 
kvapą. Tą vandenį geria nuo 

įvairių ligų, geria ir sveiki, kad 
nesirgtų. Sako, buk tas "grybas" 
esąs parneštas iš Alyvų Darželio, 
ten jis augąs ant akmens. Vei- 
zint, jis daro šlykštų įspūdį, tar- 
tum apglitęs mėsos gabalas. 

Kulys. 
— Viltis — 

MAŽEIKIAI M u-u apylinkė- 
je labai serga skarlatina ne tik 
vaikai, bet ir paaugusieji. Nuo li- 
gos betgi daugelis išsisuka. 

Mažeikiu prekybos mokykloje 
lietuvių kalbos šimei nebemoko- 
ma. Xėsą mokytojo. Pernai mo- 

kė "Maž. "Saulės" mokyklėlės 
mokytoja. Mokyklų užlaiko lat- 
viai. 

Susilaukus naujo mokytojo j 
"Saulės mokyklą, rasit \ėl jves 
lietuvių kalbos pamokas. 

Toje mokykloje šimet nėra ir 
kapeliono. M. Dideikis. 

— Viltis — 

ZABIČIUNAI, Ežerėnų apskr. 
Šitas sodžius yra pagarsėjęs apy- 
linkėje savo jaunimo ištvirkimu. 
Nepersenai viena naktį padarė 
jie šitokių "šposų": surito viduriu 
lcc 1 io didelę daugybę akmenų iš 
la;.ik >: bet to buvo jiems dar ma- 

žai. taigi išardė upelio tiltą. Ant 
rytojaus žmonės ėmė važiuoti Į 
Dusėtus atlaiduosna, privažiuoja 
upelį—žiuri: tiltas išardytas. Ir 
turėjo grį'žti. ir kitu. tolimesniu 
keliu važiuoti. 

Gerai žinanti. 
— Viltis — 

SKIRSNEMUNĖ, Ras. apskr. 
Nesenai buvo pas mus toks at- 

sitikimas, kad tėvas su savo su- 

mini, gerai įkaušę degtinės, tarp 
savęs nežmoniškai peiliais susi- 
pjaustė. Sunus J. š., norėdamas 
savo tėvui atkeršyti, naktį i va- 

landą padegė, bemiegant tėvams, 
pirkią. Pajuto miegantieji, kad 
jau visa jų triobelė buvo liepsno- 1 
je; vos spėjo patįs išbėgti, nieko 
su savim neišsinešdami. Dabar 
policija jieško kaltininko J. Š.. 
bet jisai, matomai, suspėjo pasi- < 

slėpti. I 
Jakaičio kaimo nkininko su- 

ims X susivaidijo su savo tėvu 
ir iš piktumo mėgino save re- 

volveriu nusišauti, bet nepataikė, 
nes kulipka įlindo nepavojingo:! 
vieton. Nuvežus įsišovusį Kauno, 
ligoninėn, jis po kelių dienų su-Į 
grįžo sveikas, nes kulipka išėmė, j 
Tik dabar nebedrįsta su žmonė-( 
mis nei kalbėti iš gėdos. j 

Tai kokių esama musų apylin- 
kėje jaunikaičiu. N. J. 

— Viltis — 

PLUNGĖ, Telšių ap. Cia lie- 
tuvis Juozas Kučinskas įtaisė li- 
nams. verpti fabriką, kurioj <1 irbs 
40 darbininkų; vienų mašinų esą 
pastatyta už 28 tukstančius rub. 

— Lietuvos žinios — 

VAŠKAI, Pan. ap. Vaškų ap- 
tieka nuo kelių metų eina iš vie- 
nų rankų Į kitas. Pirm valdė j.į 
žydas; nuo žydo nupirko latvis 
Veiveris. šj rudenį nuo Veive- 
rio paėmė nuomon lietuvė Elzbie- 
ta Avižonytė, nesenai įgijusi pro- 
vizoriaus laipsnį. Tai yra pirmu- 
tinė lietuvė-provizorė Lietuvoje. 

B. 
— Lietuvos žiuios — 

SUVALKŲ UllJEUMJA. 
— Nesenai čia vienas girtuo- 

klis girtas Įpuolė i šulinį, kurį 
nors vargais-negalais pasisekė iš- 
gelbėti, vienok jo gyvastis di- 
džiame pavojuje. Nuo pereito pa- 
vasario, nor> Įsikūrė čionai "Blai- 
vybės" sk\ rius, tačiau dėlei sa- 
vo visiškai silpno veikimo vos-ne- 
-vos gyvuoja. Bet todėl girtuo- 
kliavimas čion puikiai bujoja. 
Smuklės kaip grybai po lietaus 
dygsta, ir visos gana gerai gy- 
vuoja. Jau net ir lietuviai čion 
pradeda smukles atidarinėti. 

— Šįmet Vilkaviškio apylinkėj 
taip puikiai viskas užderėjo, kad 
niekas nebeatmena, kuomet butu 
buvę taip derlingi metai. Ivaip 
didesnieji, taip ir mažesnieji ūki- 
ninkai prisikrovė javų ne tik pil- 
nus kluonus, bet ir kttgius. Gal 
manote, kad vilkaviškiečius šie 
taip nepaprastai derlingi metai 
sujudįs kiek labjau prie gražių 
tikslu, kaip antai: pastatymo Vil- 
kaviškyje elgetnamio, kuris di- 
džiausiu rupesčiu kun. M. Milke- 
vičiaus šįmet pradėtas statyti, 
bet išsibaigus paskutiniam ska- 
tikui, kuriuos geros valios žmo- 
nės teikėsi suaukoti, statymo dar- 
bas visiškai pertraukta? Taip 
manydami, labai klystumėme. 
Kam čion vilkaviškiečiams tokių 
"glupstvų":!... Verčiau jiems sa- 
vo atliekamus rublius nunešti pas 
Šepleri, arba pas kitą panašu "gc- 
raderį,' kur gaus už tai gardaus 
skystimėlio. A. Kalinys. 

— šaltinis — 

KIBARTAI. Suv. gub. Cia at- 
sitiko sekanti nelaimė. Dvi mer- 

gaitės Paulina Brozaičiutė j,} m., 

Olga Stikoviėiute 17 metu. abi 
lietuvaitės. vaikštinėjo gele- 
žinkelio linija, vesdamos už ran- 

ku 3 metu Gurvieio vaikiuka. pas 
ku(i B rozaiėiutė tarnavo. Nei 
matyt draugės nepamatė, kaip 
ant jų užvažiavo manevruojantis 
ųarvežis su vagonais ir jos liko 
ant vietos nužudytos. Vaikiukas 
°i liko gyvas; nubruožta tik vei- 
:las. 

Prieš kokią savaitę anksėiaus 
pasienio sargybos raštinės rašti- 
ninkas ant plento, ties gimnazija, 
nušovė tulą merginą. Girdėt, dė- 
ei meilės. I. Kančukaitis. 

— Rygos Garsas — 

VILKAVIŠKIS, Suv. g. Vic- 
inėje vyrų gimnazijoje šįmet 
nokinių išviso 266, iš kuriu lio- 

uvių 118, žvdų 104, lenkų 16, ru- 

sų 15, vokiečių u ir latviu 2. 

.ietuvių daugiausia pirmose 4 
diasose. 

— Rygos Garsas — 

PILVIŠKIAI, Mariam, apskr. 
ia buvo vi vis parapijos vaikučiu 

ūcmcnukų diena. Jau anksti ry- 
ą buvo matyti, kaip tai pėkšti 
•jo, tai važiuotus vežino ukinin- 
:ai, ar jų tėvučiai i bažnyčią. Cia 
laugelis atliko išpažinti, o apie 
2 valandą turėjo malonią pro- 
;ą visi vaikeliai—apie 300—da- 
yvauti mišiose jų naudai, kurias 

ižpirko "Žiburio" draugija. Po 
o vietinis klebonas širdingai 
uos pamokino. Po pamaldų pie- 


