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No. 1 

POLITIŠKOS ŽINIOS, i 
MEXIKO. 

Pereitą savaitę mieste Mcxike 

gauta žinia, buk generolas Mer- 

cada su savo kareiviais, stovčju-l 
siais prie Ojinaga, persikėle į j 
Jungtinių \'alstijų pusę, l>ct pa- 

tvirtinimo tos žinios nėra; ji tur- 

but neteisinga, nes jeigu ištikro 

generolas Mcrcada butu perėję® 
j Jungtines Valstijas, apie tai /i-! 

nias turėtu visi Jungtinėse Val- 

stijose leidžiami laikraščiai. 
(icnerolas \ illa jau su savo ka-l 

riautojais ištraukė iš Ciiihuahua Į 
j šiaurius, bet visgi ilgai negali! 
prisigriebti j Ojinagą, nesiskubi-! 
na mušiu su Hucrtos generolu. Į 

Jungtinių Valstijų konsulius, 

pihlydams savo valdžios palie 
pimą, atsilankė pas generolą Vil- 

ią ir darė jam užmetinėjimus, 
kad jis savo žodžio nelaiko. Jis 
pažadėjo netrukdyti iškeliavimo 
iš Ciiihuahua ispanams, o vienok 
sulaikė moteris su vaikais. 

Pereita, savaite maži musiai uu- 

vo vėl aplinkinėje Tampico. Re- 

voliucijonieriai taipgi garsina, 
buk i jii rankas vėl pakliuvo mie- 

stas Torreon, bet patvirtinimo tos 

žinios nėra; tiek žinia, kad Tor- 

reon aplinkinėse buvo mūšiai. 

Iš abiejų pusiu mušėsi 12,000 vy- 

ru. Rcvoliucijonicriai garsina, 
buk buvęs mieste Huertos gar- 

nizonas pasidavė, bet apie tai pa- 

tvirtinančiu iš ištikimesnių šalti- 

nių žinių nėra. Miestą Torreon 

buvo paėmę revoliucionieriai, 
bet jj nuo jų paskui atėmė IIu- 

ertos kariumenė. I 

Mėginta taikyti rcvoliucijonie- 
rius su ITuerta, bot sutaikyti ne- 

pasisekė, nes jie reikalauja jų pri- 
pažinimo ir prasišalinimo iš j 
Mexiko Huertos. Jie nesutinka, 
kad pasitraukus Iluertai, prezi- 
dento \ ietą užimtų koks nors jo 
ministeris. Tarp kitko, rcvoliuci- 

jonicriai reikalauja, kad jiems bu- 

tų išduoti Huertos šalininkai ir; 
kad pilnai butų pripažinta jų val- 

džia. Toliau reikalauja, kad bu- 

tų sugrąžinta konstitucija, nes 

mat ji dabar panaikinta, kraštą 
kaipo diktatorius, bc tautos atsto- 

vų valdo Huerta su savo valdi- 

ninkais. Jie taipgi reikalauja pa- 

dalinimo tarp gyventojų didelių 
žemės plotų, kokių daugumas pri- 
guli svetimų kraštų kompanijoms. 
Visuotino balsavimo renkant 

naują prezidentą ir kitus augštus 
valdininkus. 

Jeigu Huerta šitokių išlygų ne- 

priims, generolas v'illa užtikrina, 
jog revoliucionieriai iš visų kra- 

štų trauksią i Mexiko miestą ir 

jj paimsią. 
Jungtinių Valstijų konsulius 

mieste Tampico persergėjo tenai 

gyvenančius amerikonus, kad jie 
nesikištų visai j mušius Huer- 
tos kariumenės su revoliucijonie- 
riais, kad nesilaikytų nei vienos 
pusės, nes, besikišdami, užsi- 

trauktų piktumą ir kerštą vienų, 
ar kitų. 

Amerika, nenorėdama, ka<l kas 
nors kištųsi j Mexiko revoliuciją, 
•psiėmė ginti Mexike gyvenan- 
čius kitų kraštų piliečius. Bet 
toki pažadjėitnai pasirodo tušti 
žodžiai, nes kaipgi nuo skriaudų 
galima ką nors apginti, neturint 
ten kariutucnės, kur skriauda Kam 

daroma. N ej stabu toc'ėl, jeigu 
kiti kraštai, juo toliau, juo di- 
desnj rodo nekantrumą ir reika- 
lauja goresnio savo piliečių ap- 
gynimo Mexike, kita:'p patįs tu- 
rės pasirūpinti savo piliečių ap- 
gynimu, siųsti Mexikan kariume- 
no, nors Amerikai gal tas nepa- 
tikti. Anglija jau Hondurase,' 
prie pietinių Mexiko rubežių, ant 
kranto išsodino 600 savo karei- 
viu, ko taip nusigando tūli Jung- 
tinių Valstijų politikieriai, kad 
užsienių niinisteris Bryan turėjo Į 
teisinti, jog pasielgimas Angli- 
jos neužgauna Monroe doktrinos;! 
jog Anglija prie Mexiko rube- 
žiaus atsiuntė kariumenę vien 
tvarką daboti ir neleisti ginklų 
gabenimo. Tas gal but teisybė, 
bet gal ministeris Bryan todėl 

teisina Anglijos pasielgimą, kad 
jai negali uždrausti siųsti ten sa- 

vo kariumenę, kur Anglijos rei- 
kalu gynimui ji gali but reika- 
linga. 

1 Įnerta, numanydamas, kad be 

Jungtinių Valstijų pagelbos re- 

voliucionieriai jo neįveiks, sten- 

giasi susiartinti su svarbiausiu 
Amerikos priešu — Japonija. Jis 
išsiuntė j Tokio buvusi užsienių: 
mini-terj I>c la Barra neva iš-' 
reik-ti padėkavonę už dalyvavi- 
mą Japonijos apvaikšėiojimc 
šimtmetinių sukaktuvių susitvė- 
rimo iš buvusios Ispanijos val- 
dybos ueprigulmingos \Iexiko re- 

pubiikos, kuri seniau buvo daug 
didesnė negu dabar, nes didelj jos 
šmotą paveržė Jungtinės Valsti- 
jos, bet ištikro su mieriu su Ja- 
ponija u/.megsti aukštesnius ry- 
siu-, o dabar laikas tinka susirišti 
prieš svarbiausią abiejų kraštų 
priešą- prieš Jungtines Valstija-. 

I)e la P. a r ra su kitais specialiais 
pasiuntiniais pirmą Kalėdų dieną 
atsilankė pas Japonijos ciesorių, 
kur tapo labai širdingai priimtas. 
Jam važiuojant i ciesoriaus rū- 

mą, susirinkę ant gatvių japonai 
entuziastiškai jj sveikino, šūkau- 
dami pagyrimus Mexikai ir nie- 
kindami Jting. Valstijas. Cieso- 
rius apdovanojo 1 įnertos pasiun- 
tinj augštu orderiu. Užtai atsi- 
lygindamas, Amerikos kariško 
laivyno vadovas ant savo kariš- 
ko laivo pasisvečiuoti užkvietė j 
augštus Mexiko revoliucijonierių 
valdininkus, kuriuos širdingai į 
priėmė. 

Po tam pas Jungtiniu Valstijų 
užsieniu ministerį Bryaną atsi- 
lankė Japonijos ambasadorius 
Baronas Chinda. Jis, rods, Įkalbi- 
nėjo, jog atsilankymas specialio 
Mexiko pasiuntinio Japonijoj ne- 

turi didelės svarbos, bet toki už- 
tikrinimai nevisuomet bu va tei- 
singi. Paslapti tarp tautų susi- 
tarimai visuomet buva slepiami. 
F3ct ir čia Japonijos ambasadorius 
reikalavo, kad Jungtinės Valsti-j 
jos apgintu Mexike gyvenančius 
japonus. Jeigu to nedarytų, nors 

Japonija yra to1 ima, pati tuom 
užsiimti turėtu. Bet kaip ji ga- 
lėtu ginti Mexike gyvenančius 
japonus? Turėtų ten siųsti savo 

kariumenę gelbėti sau prielankų 
iluertą, bet ne revoliucijonierius, 
nes jie prielankus Japonijos prie- 
šui, taigi Jungtinėms Valstijoms. 
Japonijai pritartų ir Europos 
tautos, kurios daug žudo dėlei 
netvarkęs Mexike. Pasiuntimas 
Mexikan Japonijos kariumenės ir 
parėmimas Iluertos turėtų tuoj 
karą pagimdyti Amerikos su Ja- 
ponija. Kaip toksai karas pasi- 
baigtų, kaip ilgai jis trauktųsi, 
sunku jspėti. Nors Japonijos ka- 
riškas laivynas ir silpnesnis, bet 
užtai jos žemės kariumenė daug 
tvirtesnė ir geriau išlavinta. Ja- 
ponijai turėtų padėti su ja su- 
sirišusi atsigynimui, turinti dvi- 
gubai drutesnj už Ameriką lai- 
vyną ir pulkai liuosnorių iš ispa- 
niškų republikų. Jungtinėms 
Valstijoms, turbut, nieks nepadė- 
tų, nes šiądien jos draugų niekur 
neturi; už tai turi daug pavydin- 
čių. 

Dėl tų tai priežasčių preziden- 
tas Wilson ir nežilo, ką remti 
Mexike ir kaip revoliuciją stab- 
dyti. Kiekvienas įsikišimas yra 
pavojingas, nors nemažiau pavo- 
jingas ir nesikišimas. 

BALKANŲ PUSSALIS. 

Bulgarijoj atsibuvo rinkimai 
parliamcnto atstovu. Išrinkta 
dauguma Austrijos šalininkų, o 

Rusijos priešų. Dėlto tai pasi- 
traukė nuo vietos užsieniu mini- 
stuis. Manoma, *.d pasitrauks 
visa ministerija. 

Vėl užgimė didesni nesutiki- 
mai Grekijos su Bulgarija dėl 
primėtinėjimų Grekijai persekio- 
jimų Macedonijoj gyvenančių 
bulgarų. Grckija atsišaukė Į di- 
džiąsias Europos tautas su pasi- 
skundimu ant Bulgarijos ir rei- 
kalauja, kad jos priverstų Bulga- 
riją liautiesi vbų apkaltinimų; 
bet kiti kraštai nenori kištiesi, 

nes nežino, kiek teisybės yra bul- 
garų apkaltinimuose; turėtų už- 
siimti tyrinėjimais, o pati Gre- 
kija, kaip parodė jos pasielgimas 
su tarptautiška komisija, norėju- 
sia ištirti teisingumą laike kare 
papildytų žiaurumų, tos komisi- 
jos visai priimti nenorėjo. 

Austrijos sostinėj gauta žinia, 
buk Serbijos kariumenė užėmė 
keturis miesteliu"? tarptautiškos 
komisijos pripažintus neprigul- 
mingai Albanijai, žinoma, iš tų 
bc pamato užimtų plotų kariu- 
menė turės pasitraukti; jeigu 
Rusija, Francu/.ija ir Anglija tuos 

plotus sutiktų palikti Serbijai, 
bet jai juos pasilaikyti neleis 

Austrija ir Italija, o jas tame tu- 

rės paremti Vokietija. 

ŠIAURINĖ AFRIKA 

Šiaurinėj Afrikoj, Morokko sul- 

tanete, franeuzų užimtoj dalyj 
jau beveik ramu, bet užtai ispa- 
nu užimtoj dalyj karas nepasi- 
liovė. Kruvini susirėmimai su gi- 
nančiais savo kraštą maurais nuo- 

latai pasitaiko. Ispanai turi laiky- 
ti suviršum io,ooo kareivių, ir tas 

nemažai pinigu suėda. Ispanija, 
nors seniau buvo turtingiausia 
ant žemės tauta, jos rankose bu- 
vo veik visos auksu kasyklos, 
šiądien pinigų neturi. Ispanija 
gavo neturtingą Morokko dalį, 
kuri gal ir neverta tų pinigų, 
kokius karui reikia išleisti, bet, 
karą pradėjusi, negali sustoti, 
nors prieš karą Ispanijos gyven- 
tojai protestuoja. 

Karui su maurais Afrikoj ispa- 
nai pasidirbdino kelis orlaivius 

Paryžiuj, kurie mušiuose padeda, 
bet suvaldymui sukėlimo orlaivių 
nepakanka; kad mušiuose ir krin- 
ta daug daugiau maurų negu 
ispanų, bet sukilėliai ginklų ne- 

padeda ir nemano pasiduoti. 
Ispanijos valdžia pramonin- 

giausiai, bet užtai neramiausiai 
savo provincijai Katalonijai pri- 
pažino autonomiją. Provincija ta, 
tikrų ispanų apgyventa, valdysis 
pati, bet bus po Ispanijos globa. 
Panašios autonomijos reikalauja 
ir tris baskų provincijos. Baskai 

yra visai kitokios kilmės negu 
ispanai. Jų vis daugiau, neužga- 
nėdintų iš ispanų valdymo budo, 
nešdinasi į Pietinę Ameriką, o 

Baskų provincijose skaitlius jų 
eina mažyn, kitur išsinešdinusių 
baskų vietas užima ispanai, fran- 
euzai arba kitoki svetimtaučiai, 
nes kraštas tas gana turtingas, 
jame yra didelės geležies ka- 

syklos. Dabar baskų jų žemėj 
liko jau mažiau negu milienas 
žmonių, o ir tas skaitlius eina 

vis mažyn. 

IŠ LIETUVOS, 

VILNIUS. 
— Vilniaus pravoslavu arei- 

vyskupas Agafangelas įnešė j si- 

nodą Vilniaus rusų monarchistų 
organizacijų sumanymą neleisti 
Vilniuje universiteto steigti, bet 
pasirūpinti įkurti ketvirtą pra- 
voslavų akademiją, kurios tikslas 
butų-—kovoti su šios šalies kata- 
likybe ir lenkinimu. Sinodas šj 
sumanymą priėmė prielankiai. 
Nepasiėmė tačiau pats šito klau- 
simo rišti, bet pavede visą suma- 

nymą savo mokslo komitetui pirm 
gerai išnagrinėti, o paskui inteik- 
ti paeiliui kam reikia, t. y. mi- 
nisterių Tarybai, V Durnai ir V 
Tarybai. 

— Darbininkų apdraudimo dr- 
jos valdyba busianti Vilniuje, o 

ne Baltstogėje. Taip bent nutarė 
tam tyčia Peterburge sušaukta 
Taryba, kurioje dalyvavo Vil- 
niaus miesto pirmininkas Yen- 
slavskis, o iš Kauno—Medemas. 

— Lietuvos žinios — 

— Mirė gatvėje staiga Vil- 
niaus mokslo apygardos liaudies 

mokyklų inspektorius Mykolas 

Kamienskis, eidamas šv. Jurgio' 
prospektu. 

— Rugiagėlės diena, buvusi šv. 
Mykolo dieną, davė geroką pel- 
ną lenkti Pavargėlių Globos ko- 
mitetui. Išviso iš tu geliu parda- 
vimo gauta tą dieną 7,046 rub. 
Ji k;:p.—163,523 įvairiais pini- 
gais. l*>e to dar aukų gauta 52 r. 

3 k. Išlaidų būvu 1,522 rub. 67 k. 

Taigi gryno pelno teko komiteto 
globiamoms lenkų Įstaigoms 
5-575 57 k. 

Augštosics nurgaičių gim- 
nazijos direktorius Lavrovas pa- 
skirtas Peterburgo antrosios rea- 

linės mokyklos direktorium. 

— Kariumenė* naujokų buvo 
aukiama ši rudenj iš Vilniaus 

miesto 433 krikščionis ir 531 žy- 
das. Iš krikščionių reikėjo įrašy- 
ti kariunieįiėn 206 žm., tačiau 
kai-kuriems neatėjus, kitus gi pa- 
liuosavus dėl ji. netikumo—nc- 
pririnkta krikščionių naujokų 31 
žmogaus. Iš šaukiamųjų 531 žy- 
dų nestojo rinkimuosna 104, kurių 
tėvai nuteista užmokėjo p</ 300 rb. 
pabaudos. Visus kitus paėmė ka- 
riumenėn. 

— Viltis — 

ARMĖNIŠKIS, Vilniaus gub. 
Jkišiol buvo čia tik viena pra- 
dinė mokykla, bet dabar atidarė 
dar tris mokyklas. Mokytojai vi- 
sur rusai. Žmones nelabai nori 
vaikų mokyklon siuntinėti. 

STAKLIŠKĖS. Trakų apskr. 
Yra čia viena liaudies mokykla. 
Mokytojai abu rusai, nors vienas 
jųjų :r moka lietuviškai, bet labai 
mažai vaikus lietuviškai temoki- 
na. 

— Lietuvos žir'os — 

NEMONAITIS, Traku apskr. 
Nemonaityj buvo pirmas susirin- 
kimas "R} to" draugijos sky- 
riaus. Išrinkta valdyba. Nutarta 
įsteigti vakarinius kursus suau- 

gusiems. Prašymas jau paduo- 
ta?. Narių priimta apie 30. 

Į valdybą išrinkti: pirmininku— 
kun. Baltuška, jo padėjėju — Z. 
Sasnauskas, sekretorium — L. 
Daukšcvičaitė, iždininku—T. Čep- 
likas, nariu patarėju—V. Galkau- 
skas. Revizijon: K. Dundys, K. 

Baukytė, K. Vaitulevičius. 
Buvo ir blaivininku susirinki- 

mas. Perskaityta iš "Vienybės" 
apie Milano blaivininkų suvažia- 
vimą ir is "Aušros"' — "Alkoholis 
ir girtuoklystė." Taip pat buvo 
svarstomi kai-kurie blaivybės rei- 
kalai. St. B. 

ČEKŲ SODŽIUS, Vileikos ap. 
Čia einančius pei mišką valstie- 
čius Bobrą ir Senką užpuolė vil- 
kas ir ėmė juos draskyti. Vienas 
iš užpultųjų, turėdamas storą laz- 
dą, nenusigandęs, ėmė tvoti ja 
vilką, kol visai ii užmušė. Ka- 
dangi bijoma, jog vilkas galėjęs 
buti pagedęs, abudu jo apdrasky- 
tu. valstiečiu atgabeno Vilniaus 
Dr. Orlovskio ligoninėn. 

— Viltis — 

MALĖTAI, Vilniaus ap. Lig 
atvažiavimo Malėtuosna kunigo 
kam. Dovydavičio buvo ramu 

ir miela. Bet jam 1911 m. 

atvažiavus, po jo rupesniu su- 

bruzdo sulenkėję lietuviai kištis 
j bažnyčią ir reikalauti sau pa- 
maldų, kurias ir pasisekė j vesti 
kas adoracijos nedėlią. Malėtn 

parapijonit 7 tukst, bet lenkų su 

mažais vaikeliais susirašė apie 5 
šimtai. 

Bet gi -M a lėtų lenkų lenkais 
negalima vadinti, nes jų kalba 
visai nelenkiška, butem: suside- 
danti iš rusų kalbos, žydų, lie- 
tuvių ir iš dalies lenkų, kurie ir 
sudaro jau-gi naują kalbą. 

Iškarto dar klausydavo len- 
kiško pamokslo, bet dabar klau- 
sančių skaitlius mažėja. Galų-ga- 
le tikimės—lietuviai paims viršų. 

B. Kaimynas, 
f-; Ryfios Garsa* — 

KAUŠO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

— \ idurinių reikalu ministc- 
ris patvirtino Kauno miesto Ta- 
rybos nutarimą vasario 19 d. už- 
traukti 99,400 rubliu paskolos 
miesto kanalizacijos ir vanden- 
traukiu darbu pradžiai. 

— Kasmet valdžia katal. ka- 
tedros naudai išmoka 2,495 n,b- 
18 kp. l>eto, įvairių parapijų kle- 
bonai ima iš valdžios algos kas- 
met nuo 200 iki (100 rublių. 

— Seminarijos prof. kun. 1\ 

Januševičius gavo leidimą steigti 
Kaune amatų mokyklą. Bus mo- 

kinama piešimo, drožinio iš me- 

džio, tekinimo, stalioriškio dar- 

bo, šaltkalvystės, lipdymo iš mo- 

lio. 

— Kauno miesto Taryboje ke- 
liamas sumanymas įkurti Kau- 

ne tokią-pat miesto aptieką, ko- 
kią jau turi Vilnius. Svarbu tas 

ypač nepasiturintiems gyvento- 
jams, nes tokios rūšies aptickose 
nepasiturį ligonįs gauna vaistų 
arba visai dykai, arba papiginto- 
mis kainomis. 

— Lietuvos žinios — 

— Žiemos uostą ketina įtaisyti 
saloje, ties karmelitų bažnyčia. 
Sujungti tam uostui su miestu 
ketinama padaryti naują gatvę. 

— Mokytojas p. Vokietaitis 
paliuosuotas nuo lietuvių kalbos 
mokytojo pareigų prie Kauno 
augštosios pradinės mokyklos pe- 
dagogijos kursų. 

— Viltis — 

— Šančiuose buvo šitoks at- 

sitikimas. Yien&s Šmidto fabriko 
darbininkas Z., mėgęs tankiai iš- 

sigerti, subatvakaryj, paėmęs mo- 

kestį, su kitais savo draugais nu- 

dulino į traktierių, kad po 2 sa- 

vaičių darbo atgaivinti su baltake 
savo dvasią, ir gerai įkaušęs, apie 
vidurnaktį grįžo kiekvienas į sa- 

vo namus, bet minėtasai Z., ma- 

tyti, buvo silpnas ir sustojo sale 
gatvės prie tvoros pasirėmęs pa- 
silsėti. Besilsėdamas, užsnudo, ir 
galva įkliuvo į tvoros tarpą, iš 
kur nabagas neturėjo jiegų iš- 
traukti, ir tiktai eidami žmonės 
rado apsikniubusį ant tvoros jau 
nebegyvą. Nabašninkas paliko 
žmoną su 6 vaikais. Darb. 

— Rygos Garg&s —• 

KURŠĖNAI, Šiaulir 'p. Buvo 
Kuršėnų 2-kliasės mokyklos pa- 
šventinimas. Į iškilmę atvažiavo 
Kauno gubernatorius ir liaudies 
mokyklų direktorius, kitų valdi- 
ninkų lydimas. Pamaldos buvo 
atskiruose kambariuose pravosla- 
vų ir katalikų dvasiškiais paeiliui 
atliktos. 

Mokyklos muro namas pasta- 
tytas dviem gyveniniais, kuriuose 
telpa 5 skyriai ir 6 mokytojoms 
butai. Iš valdžios pastatymui 
gauta dvylika tūkstančių rublių, 
valsčius gi davė apie 3 tukstan. 
Dabar mokykloje niokosi 260 
mokinių. Tarpe 5 mokytojų vien 
užžiurėtojas lietuvis. Lietuvių 
kalbos mokoma viename pirma- 
žiemių skyriuje; kituose gi sky- 
riuose nėra kam mokyti. N. 

KĖDAINIAI, Kauno g. Vie- 
šėjo čia trįs inžinieriai, kurie ty- 
rinėjo apielinkę ir rinko vietai, 
pro kurias geriausia busią vesti 
geležinkelio liniją iš Kėdainių į. 
Kalnaberžių dvarą, pri. lausantj 
mirusiojo ministerių pirmininko 
Stolipino šeimynai. Ta geležin- 
kelio linija nebusianti ilga, tik 10 

varstų. Leidimą tiesti tą geležin- 
keli gavęs mirusiojo pirmininko 
brolis, "Nov. Yr." publicistas A. 
Stolipinas. 

VIEKŠNIAI. Jš Viekšnių val- 
sčiaus gyventojų jieŠkoma—kaip 
rašo '"S.-Z. T."—25 tūkstančių 
visokių mokesčių. Kai-kurių ne- 

užsimokėjusių manta aprašyta už 
skolą ir ketinama taksuoti. 

r- Lietuvos žinios -« 

PETRAŠIŪNAI, Panevėžio 
ap. Likviduojama čia Vartotojų 
Draugija. 

UKMERGĖ, Kauno gub. Mie- 
stas paaukojo dvi dešimtini že- 
mės busimai mokytoju semina- 
rijai. 

— Liotuvos žinios — 

KRETINGA, Telšių ap. Nak- 
tį iš kalėjimo pabėgo du svar- 

bus kaliniai, dar tik tardomi, 
[.eonas Darkus ir Jurgis Pavlov- 
skis. Išlaužę geležinius langą 
grotus, jie pabėgo Prusuosna. 

PAKAPIS. Mirė "akapio kle- 

bonas, kun. Steponas Macijau- 
skas. 

SALAKAS. Kaip rašo "S. Z. 

T.", buv. Salako (Kauno gub.) 
pristovą Graplijoną, už netikruo- 
sius paliudijimus norintiems iš- 
sisukti nuo kareivijos, pašaukė 
tieson. 

NEMUNĖLIO RADVILIŠ- 
KIS, Pan. ap. Buvo čia įsteigia- 
mais susirinkimas Xem. Radvi- 
liškio jaunuomenės būrelio 
"Žvaigždės." 

Buvo taip pat įsteigiamasai su- 

cirin!:iiiias Liet. l\at. Moterių 
Draugijos Xem. Radviliškio sky- 
riaus. 

KALTINĖNAI, Kauno gub. 
Mušu parapijoj yra nemažai iš- 
tvirkėliu ir paleistuvių. Nesenai 
trįs toki ištvirkėliai, prisigėrę 
baltakės, vieną savo draugą, Juo- 
zapą Giedgaudą baisiausiai su- 

mušė ir arkliais dar sumuštąjį su- 

mindė, net akis nelaimingamjam 
išspaudė. Žmonės rado nelaimin- 
gąjį vos gyvą ir visai nematantį 
Tuojau ji nugabeno Ši lėlės ligo- 
ninėn. Nelaimingasis, vos suspė- 
jęs pasisakyti, kas jį taip primušė* 
ant rytojaus pasimirė. — Žmog- 
žudžiai suimti. Gudruolis. 

DELTUVA, Ukmerg. apskr. 
Atkočių sodžiuje užsidegė vieno 
ūkininko namas ir baisiai apde- 
gė du ūkininko vaiku; nelaimin- 
guoju miegojo ant krosnies, prie 
jų degė lemputė, nes buvo dar 
tamsu; kaž-kaip nuo lemputės 
užsidegė sudėti ant krosnies li- 
nai. Ant tos nelaimės pirkioj 
nieko iš vyresniųjų nebuvo. Pra- 
dėjus linams degti, vaikeliai, per- 
sigandę, ėmė šaukti. Gerai, kad 
į jų šauksmą greitai atbėgo na- 

miškiai ir kaimynai ir dar įsten- 
gė triobą užgesinti, vaikelius taip 
pat išgelbėjo, tačiau jie vis dėlto 
baisiai apdegė. 

Tokia pat nelaimė-ugnelė atsi- 
tiko TaKutiškiu sodžiuje, kur su- 

degė 6 triobos. Priežastis—neat- 
sargumas su ugnimi. Nuostoliu 
daugybė. Mat, mūsų žmoneliai 
vis dar nemeta savo seno papro- 
čio džiovinti linus ant krosnies 
ir vartoti paprastas lemputes be 
stiklu, per tai dažnai ir nukenčia 
baisias nelaimes. 

Visą tą dieną buvo didelis vė- 
jas ir lytus, į vakarą vėjas pasi- 
didino, užėjo debesys su žaibais 
ir perkūnija, ir pradėjo lyti smar- 
kus lietus su ledais. Griausmas 
atsikartojo y kartus. Ledai iš- 
daužė net kai-kuritj ūkininkų 
langus. Ant ryto jau gerai pri- 
snigo. Deltuvietis. 

— Viltis — 

ŠIAULIAI. "IX akt i iš lapkri- 
čio 22 ir 23 d. nesusekti kol kas 
piktadariai išžudė visą krautuvi- 
ninko žydo Goldbergio šeimyną. 
Vieną mergaitę žydžiuke rado 
dar gyvą; ją tuojau nugabeno 
miesto ligoninėn, bet ji nieko uc- 
>ekalba ir nėra vilties, kad pagy- 
tu. Kiti visi baisiausiai sudaužy- 
ti, kitiems net smegenjs ištyšku- 
sios. Žudikai, matyt, buvo apsi- 
ginklavę kaž-kokiais storais įran- 
kiais. Išviso išžudyta 7 žmonės, 
(> žydai ir 1 katalikė. Goldbergio 
tarnaitė, kurios galva visu-bai- 
siausiai sudaužyta. Visos spintos 
išlaužytos, visi daiktai išvartyti, 
visur kruvina. Žmogžudžių ilįsta j 
Vti" krautuves langą j virtuvę ir į 

matyt, nužudyta tar- 

naitė, kuri ten miegojo. Policija 
tą pačią dieną atgabeno į Šiau- 
lius šunis šnipus su kurių pagel- 
ba jic-Įko kaltininkų. 

Petro Draugas. 
Pranešama, kad žmogžudžių 

pasiimta pinigų 18,000 rublių. 
Piktadariai, matyt, buvę pažįsta- 
mi Goldbergio šeimynai ir dėlto 
tai taip visus lig vienam išžudė, 
kad jų niekas neišduotų. 

TELŠIAI. Mikuckio "Džiugo" 
salėje buvo "didelis koncertas" 
ponių Vaičkienės ir Sakalauskie- 
nės. Koncertas nusisekė puikiai. 
Tiesa, publikos buvo nedaug, bet 
vi^ dėlto buvo patenkinta, ypač 
ponios Vaičkienės dainavimu. 
Jos švelnus balsas žavėte žavėjo 
klausytojus, ypač nusisekė liūd- 
na meliodiia, "Ave Maria'" ir "Ki- 
siu j darželį."' 

Koncertas prasidėjo su pasivė- 
linimu; afišos skelbė: koncertas 
prasidėsiąs 9 vai., bet prasidėjo tik 10-tai baigiantis. Taip pat, 
nors kiekvienas, manai', žino, jog 
Telšiai, tai Žemaitijos širdis, ta- 
čiau p. Vaičkus repertuarą savo 
koncertui sutaisė visai kaip ne- 

lietuvių miestui, nes lietuvių kal- 
boje padainavo vos 3 menkutes 
daineles; nors ir Kaune tas pats 
atsitiko ir jis teisinosi savo jau- 
nyste ir žadėjo pasitaisyti, tačiau 
ar nespėjo, ar nenorėjo, o gal 
užmiršo pasitaisyti. Pažymėtina 
dar ir tai, iog p. Vaičkus nepasi- 
rūpino net, kad butų po koncerto 
muzika, ir kurie norėjo >nkti. tu- 
rėjo samdytis muzikantus. 

Žvagėnas. 
— Viltis — 

! PANEVĖŽYS. Čia teatrą pa- į statė <avo lėšomis dvar. S. Mont- 
vila. Teatras liko atidarytas lap- 
kričio 10 d.; buvo suvaidinti 4 
vienaveiksmiai veikalai lenkų, lie- 
tuvių. rusų ir žydų kalbomis. 
Svečiai buvo leidžiami be mokei- 
1110. 

RADVILIŠKIS, Kauno gub. 
Musų parap., Skinimiškių kaime 
buvo sekantis atsitikimas. Ne- 
dėliojo, Petr. Masiuliunas su savo 
draugu išėjo medžiotų. [ pakeltu kiški šovė abu draugai, bet nei 
vienas nepataikė ir liko sužeistas 
tik vienas iš šovėjų—Masiliūnas, 
v'.iriam pateko 5 šruotai j ranką, 
J 3 j krutinę ir 16 į koją. Yra vil- 
tis, kad pasveiks. 

Prie ko vakarušninkavimas ga- li laikais privesti, parodo sekan- 
tis atsitikimas. Tautiškių kaime 
laike išleistuvių kariumenėn \"1. 
Kr. buvo pakelta puota ir gerai 
alučio išgerta. Jaunimui besilink- 
sminant, liko taip smarkiai pri- 
šoki! yta viena iš mergaičių, L. P. 
iš Pakalniškių kaimo, kad reikėjo 
aNiyulti ir šauktis rvdvtojo pa- 
gelbos. Miško Zuikis. 

— Rygos Garsas — 

PALANGA. Nesenai susitvė- 
rusi lietuvių draugija ''Banga" 
rengia čia lietuvių vakarą, kuria- 
me žada dalyvauti mėgėjų net ii 
Klaipėdos (Prusuose). 

— šaltinis — 

SUVALKŲ (iUBKRMJA. 
TAMOŠBUDIS, Naumiesčio 

ap. Gal niekur valsčiaus "ponai" 
—vaitai su raštininkais—tiek be- 
reikalingai nepritrukdė ir nepri- 
vargino valstiečių, kaip Tamošbu- 
d/.io valsčiaus raštinėje. Paprasta 
tu "'ponų" g/venimo vieta Im- 
davo prie šios raštinės esanti 
amuklė. Turėdamas reikalų, kaip 
sakoma, sausai prie jų, būdavo, 
neprieisi. Bet vienam-kitam smu- 

klėje pamylėjus, pasigerdavo ir 
vėl mažai "rodos" su jais gali- 
ma buvo gauti. Negeresnė i< jų 
būdavo nauda, kada jie prasipa- 
giriodavo ir atsirasdavo raštinėje. 
Tada, užgulę, skubindavo atlikti 
valdžius popieras. Išdrįsusieji 
prisiartinti su reikalais išgirsda- 
vo, ko negirdėję. Pačiam dažnai 
teko matyti, kaip pilna raštinė 

žmonių per dienas vargdavo, 
laukdami, kada teiksis tie "po- 
nai" juos išklausti. Neretai pa- 


