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POLITIŠKOS ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Mexiko revoliucijonieriai, nors 

gyrėsi, jog j dvi savaiti paims 
krašto sostinę, nes keliuose mū- 

šiuose generolui \ i 11 a pasisekė 
jveikti kariumenę ir l>e mūšio pa- 
imti miestą Lhihuahua, neįsten- 
gia savo pažadėjimų išpildyti, ne- 

gali įveikti ir mažesniu kariunfe- 
nes dalių. Jų žengimas sostinės 
link pasiliovė, ries negali jveikti 
kariumenOs, stovinčios jiems ant 

kelio. 
Mūšiai prie Ojinaga, kur iš 

< hihuahua pasitraukė generolas 
Mercada, nesiliauja, bet iki .šiol 

revoliucijonieriai negali miesto 

paimti ir Huertos kariumenę iš- 

stumti į Jungtinių Valstijų pusę. 
Kariumenę ginasi, ties nieks dau- 

giau jai nelieka; kas muštis ne- 

norėjo, tie prieš muši pabėgo Į 
jungtinių Valstijų pusę, tie &i, 
kurie nepabėgo, priešinasi di'le>- 
nėms rcvoliucijonierių pajiegoms. 
I ik sužeistus, moteris, vaikus ir 

senelius leidžia į Jungtinių Val- 

stijų' pusę, ir čia jais rūpinasi 
Raudonojo Kryžiaus Draugija. 

Nors miestą Ojinaga bombar- 

duoja revoliucionierių didesnės 

pajiegos, jame užsidariusi kariu- 
mene ginasi ir nemano iki šiol 
bent bėgti į kitą rubežiaus pusę. 

Kcvoliucijonieriai laukia pastipri- 
nimo. Jiems is Chihuahua iš- 

siuntė 2,oto kariautoju. Prie Oji- 
naga iške.iavo ir revoliucijonie- 
rių generolas \ i 11 a. taipgi vyriau- 
siasis jų vadovas Carranžca, kuris 
mušiuose iki šiol niekur savo su- 

manumo neparodė. Ar jiems pri- 
buvus ei* vis'.cas geriau, pirm lai- 
ko negalima spręsti. 

Po šeši ii dienu nepasekmingo 
mūšio, revoliucijonieriai nuo Oji- 
naga pasitraukė ir laukia pa- 
s iprinimo, kuris gali ateiti, jeigu 
nieks jų kelionės netrukdys, į 3 
dienas. 

Kariunienės garnizonas mieste 
Xuovo Loredo po dviejų dienu 
kruvino mūšio atmušė revoliuci- 
jonierius. Dabar kariumene nau- 

dojasi iš mūšio pasiliovimo ir 
drutina miestą naujais apkasais. 
Kariumene, kuri pirma prieš re- 

vdliueijonierius traukėsi, dabar 
smarkiai pradeda priešintis. Mū- 
šiai buva žiaurus, nes nei viena 
puse nelaisviu neima, bet pasi- 
duodančius nuduria, arba peršau- 
ja. Todėl kariautojams nei vie- 
nos pusės nėra reikalo pasidavi- 
nėti, nes jie žino gerai, kas pa- 
siduodančius laukia. 

Todėl apgulta mieste Ojinaga 
siaurinė Iluertos kariunienės di- 
vizija pasirengusi gintis iki pa- 
skutiniam kareiviui. Nors iki šiol 
jos revoliucijonieriai neįstengė 
įveikti, bet jos vadovu, generolu 
Sala/.ar ir Castro padėjimas ne- 

vertas pavydėjimo, nors abudu 
žada mirti už Huertą, net jeigu 
didesnė dalis kareiviu apleistų ir 
pereitų į Jungtinių Valstijų pusę 
ir ten butų nuginkluota. Amuni- 
cija mat baigiasi ir naujos nieks 
nepristato, paliuosuotojų taipgi 
nėra iš kur laukti, nes visi keliai, 
vedanti į Ojinaga, yra revoliuci- 
jonierių rankose, o Huerta neturi 

atliekamos kariunienės, kurią pa- 
gelbon siusti galėtų; Jungtinių 
Valstijų kariumene saugiai dabo- 
ja rubežių ir Mexikan neleidžia 
amunicija gabenti. 

Mušius prie Ojinaga vcdŽ re- 

voliucijonieritj generolas Ortego, 
bet nors jo pajiegos didesnės, jis 
neįstengė kariir.nenės pergalėti; 
ar Viliai ir Carranzai seksis ge- 
riau, tas neužilgio pasirodys. 

Prezidentas \Yilson ant kariš- 
ko laivo atlankė pakviestą iš 
Mexiko speciali Jungtinių Valsti- 
jų pasiuntinį Lindą, r.uo kurio 
norėjo išgirsti apie tikrą padėji- 
mą Mcxike; bet ir po pasimaty- 
mo nemano savo politikos per- 
keisti, bet mano laukti kantriai 
toliau, kas pas kaimyną atsitiks, 
nors laukimas be galo nusibodo 
jau didėinsėnis Europos tautoms. 
J.et jos iki šiol visgi dar laukia 
ir Huertai pinigų neskolina. 

Užsienių ministeris Bryan, ku- 

ris jau ne kartį spėjo juokingoj 
šviesoj pasirodyti, viešoj prakal- 
boj, laikytoj Lincoln, Xcbr., aiš- 
kindamas politiškus prietikius, at- 

kalbėjo maldą ir meldė Dievo, 
kad jis apsaugotu Jungtines Val- 
stijas nuo karo su Mexika, nors 

maldos tai ne ministerių reikalas. 

Anglija savo ambasadorių 
Moxikc Sir .Lionei (lardeną, atsi- 

liepusj neprielankiai apie prezi- 
dento H'il-ono politiką, perkelia 
kitur. Anglija mat nenori erzin- 
ti Jungtiniu Valstijų. 

Laukia vėl atnaujinimo mūšio 
prie Tampico, kur yra iš poros 
tukstanėių kareivių garnizonas, 
bet jo didesnės revoliucionierių 
pajiegos pergalėti iki šiol nega- 
lėjo, nors jie inušiuose jau nema- 

žai savo kariautojų nužudė. Gel- 

bėjimui svetimų kraštų piliečių 
todėl išplaukė iš Vera Cruz i 

Tampico vokiškas kariškas lai- 
vas "Uremen." Ten yra jau ang- 

liškas kariškas laivas. 

ISPANIŠKOJI AMERIKA. 

Kadangi Jungtinės Valstijos 
garsina -save globėja ispaniškų rc- 

publikų. jos lą neprašytą globą 
kentė, kol Jungtinės \'alstijos už 

jas užstojo susierzinus su kokia 
galingesne Kuropos tauta; bet, 
kad globėjas nekartą mėgino ap- 
rubežinoti tų republikų laisvę, o 

kariai- savinosi ir jų žemės plo- 
tus kaip nesenai pasisavino visą 
žemės juostą prie Panamos kana- 
lo ir ant tos juostos parengs 
net tvirtoves, kurias galės visuo- 
met panaudoti ne tik prieš norin- 
čius kanalui užkenkti, bet ir prieš 
vidurinės ir pietinės Amerikos 
ispaniškas republikas, tai tokio 
globėjo ispaniškos repubiikos ne- 

geidžia ir nuo tokios globos jau 
stengiasi pasiliuosuoti visokiais 
budais. Juo toliau, juo labjau 
mažos repubiikos neužsitikii ga- 
lingesniam globėjui, nes ištikro 
jis didelius žemės plotus paver- 
žė nuo Mexiko: mažą Panamos 
republiką, taipgi Kubą pavertė 
kaipi į savo valdybą; jos neva 

savistovios, bet jų savistovystę 
siaurina visuomet, kada tik užsi- 
mano, Jungtinės Valstijos ir tai 
vis vardan garsios Monroe dok- 
trinos, kurios ispaniškos republi- 
kos nepageidauja, bet jos bijosi. 
Ypae baimė mažas Vidurinės 
Amerikos republikos apėmė, iš- 
kasus Panamos kanalą. Mat 
Hondūras republikoj yra kita 
siauruma, per kurią galima kitą 
kanaią nukasti, o tas dar labjau 
sutrumpintų kelią iš Europos j 
Pacifico pakrantes ir iš Azijos 
Į rytinius Amerikos kraštus. 
Anglija jau kartą, susipykusi su 

Jungtinėmis Valstijomis, norėjo 
per Hondurasą kitą kanalą kasti. 
Tas antrasis kanalas sumažintų 
svarbą Panamos kanalo ir jam 
darytų konkurenciją. Todėl Hon- 
dūras ir bijosi, kad Jungtinės 
Valstijos, kad neleidus niekam 
kito kanalo nukasti, negriebtų Į 
savo rankas Honduraso siauru- 
mos. 

Kati užbėgus tokiam užs: many- 
mui už akių, ir geresniam atsigy- 
nimui, susijungė krūvon visos 
Vidurinės Amerikos republikos ir 
Pietinės Amerikos republika Co- 
lumbia, kuri už atskyrimą nuo 

jos Panamos republikos turi di- 
džiausi ant Jungtinių Valstijų 
piktumą. Su \ iena maža repub- 
lika galima elgtis, kaip tvirtam 
patinka, bet daugeliui krūvon su- 

sijungus, jau ir galingas nedrįs 
kištis ne Į savo reikalus, kaip ir 
dabar neišdrįsta kištis j Mexiko 
reikalus, nors nuo senai netvarka 
ir revoliucijos puldo tą republika. 

Pietinėj Amerikoj taipgi varo- 

ma smarki agitacija prieš Jungti- 
nes Šiaurinės Amerikos Valstijas. 
Norima sujungti visas Amerikos 
ispaniškas republikas atsigynimui 
prieš besikišantį su savo nepra- 
šyta globa šiauriu globėją. 
Svarbiausios Pietinės Amerikos 
republikos—Brazilija, Argentina 
ir Chili ir dabar eitų išvien, jeigu 
ant vienos iš jų užpultų tasai ne- 

geistinas globėjas. Agitaciją už 

susirišimą atsigynimui prieš sve- 

timos kilmės globėją visu ispa- 
niškos kilmės republikų veda pa- 
garsėjęs agitatorius Gomcz. Su- 
sirišimas toks atsirėmimui prieš 
anglo-saxišką republiką yra galir 
mas. Juk visos Pietinės Ameri- 
kos ir Vidurinės republikos, taip- 
gi Mexiko buvo viena ispaniška 
valdyba, tik pasiliuosavus nuo 

Ispanijos, tos valdybos pradėjo 
dalintis j atskiras republikas. Kas 
buvo pirma, tas gali ir vėl ateiti; 
visos ispaniškos republikos vėl 

gali krūvon susirišti; prie to jas 
priversti turi reikalas. 

PRANCŪZIJA 

Sudrutininuii karittmenės, ka- 
riško laivyno ir kitokiems reika- 
lams Prancūzija reikalauja dide- 
lės paskloos. Vien užlaikymui 
kareivių tarnystoj tris metus vie- 

ton dviejų reikia miliardo frankų 
virs paprastų išlaidų; sudrutini- 
mui laivyno taipgi reikia nemažai 
pinigų. Išviso Prancūzija turi 
pasiskolinti 3 miliardus frankų. 
Bet ji svetur skojtj neužsitraukia, 
skolina vien nuo savo žmonių ir 

jiems palūkanas iVioka. S11 sykiu 
Prancūzijai reikalaujant taip daug 
pinigų ir nuo jos vis maldaujant 
kitiems paskolų, jeigu butų už- 

ganėdinti visi maldavimai, pačiai 
Prancūzijai gali pritrukti pinigų, 
kaip pritruko jų Vokietijai, kuri 
nei pusės reikalaujamos paskolos 
negalėjo namieie surinkti. Todėl 
iždo ministeris padavė parliamen- 
tui užgini savo sumanymą, kad, 
kol Prancūzija neužbaigs savo 

paskolos, butų uždrausta skolinti 
pinigus kitiems kraštams. Tuom 
tarpu visos Balkanų tautos, karo 
nuvargintos, kaip ištroškus van- 

dens, laukia franeuzų pinigų, nes 

jų niekur kitur gauti negali, o 

visos drauge reikalauja suviršttm 
miliardo frankų. 
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VJLNIAUS GUBERNIJA. 
VILNIUS. 

— L. Kat. M. skyrius, įkurtas 
Vilniuje ir gavęs pirm 101(111115 iš 
Kauno L. Kat. Moterių Draugi- 
jos, dabar tos pačios draugijos 
netvirtinamas. Išrandami kai-ku- 
rie neformalumai. 

— Darbininkų apdraudimu be- 

sirūpinanti Taryba, veikianti prie 
prekybos ir pramonės ministe- 
rijos, patvirtino Šiaur-Vakarinės 
darbininkų apdraudimo draugijos 
įstatus. 

Komitetai darbuojasi dabar iš- 
sijuosę. Apdraudimo tarifas tvar- 

komas, surašinėjamos šešių 
(Šiaur.-Vak. kr.) gubernijų pra- 
monės įstaigos, kuri turi tei- 
sę prigulėti prie apdrau- 
dimo draugijos, rašomi refera- 
tai, kurie bus skaitomi visuoti- 
name busimųjų narių susirinki- 
me. 

— Vilniaus kapitula laimėjo 
didelj žemės plotą Antakalnyje. 
Tas žemės plotas vadinasi Ja- 
sinsko altariją. Jį buvo karo in- 
žinierių valdyba užvąldžiusi. Pu- 

sę tos žemės buvo jau seniau 
Vilniaus teismo rūmai kapitulos 
naudai nuteisę, bet karo inžinie- 
rių valdyba skundėsi senatui. 
Dabar senatas karo inžinierių 
valdybos pasiskundimą atmetė. 
Dėl antros tos altarijos dalies 
byla dar eina. Kapitulos reika- 
lus gina žinomas advokatas 
Vrublevskis. 

— Miesto pajamos 1914 met. 
apskai' /mos 1,861,066 r., t. y. 
144,676 rubliais daugiau, ne kaip 
pernai. Išlaidos dar nesuskaity- 
tos, bet, atsižvelgiant Į kanaliza- 
cijos darbus, reikia spėti, kad de- 
ficitas turi buti didelis. 

— "Kur. Lit." savo 279 nu- 

meryje skelbia, kad vidurinių rei- 
kalu ministeris įsakęs šv. Jono 
hkžn^čios klebenu] kunigui .Čeę- 

niauskui išvažiuoti iš Vilniaus ir 
iš Vilniaus apskrities. 

— Gruodžio 2 d. Kronšt'adto 
laivyno jurininkas Andrius Kriv- 
covas, 25 metu vaikinas, tris kar- 
ius šovė j Vilniaus muitinės ap- 
skrities viršininko dukterį N. Ar- 
senjevaitę, 23 metų merginą, ir 
užmušė ją. Užmušėjas pats tuo- 

jau pasidavė policijai į rankas. 
Velionė buvo nugabenta Į šv. Jo- 
kūbo ligonine. 

Užmušimo priežastis — meilė. 
Krivcovas skaitęs >ave sužiedo-' 
tiniu Arsenjavaitės, patyręs, ka i 
ji žadanti už kito eiti, vyresny- 
bės neklausdamas, važiavo \ i 1- 
niun ir, iš merginos išgirdęs pa- 
tvirtinimą priėjusio prie jo gan-! 
clo, nušovęs ją. 

— "Kur. Lit." administratorių^ 
K. Leščiuskis, pasisavinęs apie 
pustrečio tūkstančio nbliij, pa- 
sislėpė. 

— Lietuvos žinios —■ 

GIEDRAIČIAI, ši parapija 
priguli i mišriasias lietuviu ir len- 
ku parapijas ir atsižymi savo ne- 

sutikimai.-;. Kiaušiu kėlėjais yra 
lenkai, kurie dažnai nėra ištikrųjų 
lenkai, bet uk ''lietuvių išperos," I 
t. y., sulenkėję lietuviai. Dėlei tų I 
riaušių net buvo tiesmų. Nera- 
mumai ir dabar nesibaigia. 

Pernai čia įsteigta "Blaivybės" 
draugija, kuri narių turi pu-ėti- 
nai ir visgi šį-tą veikia. Štai ne- 

senai buvo sttruošusi lietuvių va- 

karą. kuris nusisekė gana gerai.. 
Apskritai draugija kruta. 

Yra čia taipogi Vartotojų drau- 
gija, kuriai betgi sekas abejotinai. 

Korespondentas. 
— fttų«.uis — 

KAUNO GUBERNIJA. 
» 

KAUNAS. 

— Lietuvių Rymo-Katalikų 
bažnyčių Kauno gubernijoje yra:! 
parapijinių 201, iilijinių—116, o' 
išviso 317. 

— Rygos Garsas — 

I 
— Kliu. Pranaitį, kaip skelbia i 

laikraščiai, ministerija neranda 
^ 

galimu paskirti Kauno vyskupu.; 
— Memunu j užsienį išgabenta! 

spaliu mėnesi io tukst. kub. siek-i 
snilj malkų už 330 lukst. rublių j 
ir 600 tukst. rąstų už 000 tukst. 
rublių. Viso labo, kaip iš to ma- 

tome, daugiau, kaip už miliuiią 
rublių. 

— Lapkričio 17 d. įvyko visuo- 
tinas dramos-muzikos draugijos 
"Daina" narių susirinkimas. Su- 
sirinkimai! apsilankė iš 60 tik 36 
nariai. 

Js valdybos apyskaitos paaiškė- 
jo, kad praėjusiais metais buvo 
rengiama dažniausia vien nedi- 
delių vakarėlių be vaidinimų, 
vien tik šokių. Didesnių vakarų 
taip pat buvo rengiama, bet di- 
delio pasisekimo nesusilaukė. 
Apskritai, praėjusiais metais, kaip 
maži, taip ir dideli vakarai draugi- 
jai davė vien nuostolio. Bet, ne- 

žiūrint į tokias blogas aplinkybes, 
slopinančias "Dainos" gyvavimą, 
draugija tikisi, kad ateityje 
įstengsianti pasekmingiau dar- 
buotis. 

Negalima tikėtis, kad tokia 
svarbi draugija, kaip "Daina," j 
kurią atkreiptos \ i s u akis, butų pa- 
smerkta žilti ir nejstengsianti jau 
pakilti. 

— Lietuvos žinios — 

JONIŠKIS, Šiaulių ap. Satku- 
nų dvaro perdėtiuis, važiuodamas 
i Jurdaičių dvarą, kurs taipgi pri- 
dera Satkunų dvaro savininkui, 
pasergėjo 3 medžiotojus su šuni- 
mis įeinant j Jurdaičių mišką, 
kur paskui išgi.rdo šaudymą. Ani 
rytojaus šaudymas: miške atsikar- 
tojo; todėl miško ^sargas Stalgis, 
draug su Staš-ku, buvo pasiųsti su- 

žinot, kas toki yra tie medžiotojai. 
Kada jie prisiartino prie miško, 
pasigirdo Suvis, ir Stalgis, patai- 
kintas j kaktą, puolė nebegyvas. < 

Ant Staškaus gi užpuolė pikta- 
dariai ir taip jam sudaužė galvą, 
kad ir jis pasimirė. 

Tarp kaltininku yra pasergė- 
tas iš E. kaimo ūkininkas S. 
valsčiaus seniūnas. Ant rytojaus 
š. pranešė urėdninkui, kad jis 
nužudęs du plėšiku, kurie norėję 
ant jo užpulti ir pinigus atimti. 
Vienok Š.. jo žentas ir dar 2 liko 
suimti. "Tėv." 

LINKUVA, Kauno gub. Ne- 
senai vietinėje "Blaivybės' arba- 
tinėje atsibuvo antrasis iš eilės 
L. K. Moterių Draugijos Linku- 
vos skyriaus susirinkimas. Apsi- 
lankė jame 60 moterių ir keletas 
vyru. 

Šio susirinkimo pirmininkė bu- 
vo p-lė K. Spudaitė. Jinai, atiden- 
gti m posėdj, apipasakojo apie ta- 

tai, ką girdėjo Kaune ant visuo- 
tino L. K. Moterių Draugijos su- 

sirinkimo. l'askiaus keletą mote- 

rių jnešė sumanymą, kad šventa- 
dieniais ir turgaus dienomis \is"> 
aludės butų uždarytos, to gi 
jvykdinimui siųsti prašymą Į tanr 

tikrą valdžią. 
Po tokiu prašymu visos mote- 

rj< žadėjo rašytis, o taip pat tikč- 
kad daug atsirr.s vryų, prita- 

riančiu joms. 
Ant galo Linkuvos klebonui,! 

kun. Dz. (iudavičiui priminus ir j 
išrodžius naudingumą ukci pa- 
gerintu staklių, liko nutarta par- 
sitraukti jas ir įsitaisyti Linkuvo- 
je drobių ir v i.suki-; audeklu (ma- 
terijų) audinio mokyklą. 

Dar prisirašius keliolikai naujų 
sąnarių, susirinkimas užsibaigė. 

O. Paukštis. 

ŠIAULIAI. Šiauliuosna atsi- 
lankė marijavitų kun. Tulaba ir 
išbuvo visą savaitę. Vaikščiojo 
gatvėmis po krautuves, dalijo 
knygutes ypač tarnaitėms ir pri- 
žadėjo kas mėnesį lankytis. Dar 

pirmą kartą toksai svetys atsi- 
lankė. Vienoj krautuvėj pasigy- 
rė, kad įtaisysiąs Šiauliuose koply- 
čią ir kas mėnesį atvažiuosiąs. 
Šiauliečiai patįs, ypač namų sa- 

vininkai, yra kalti, kad nesirūpi- 
na Šiauliuose pastatyti antrą baž- 

nyčią ir daugiau kunigų pajieškoti. 
Niekur, turbut, žmonėms nėra to- 

kio vargo su dvasiškais reikalais, 
kaip Šiauliuose, kur ant 20 tūk- 
stančių katalikų tėra tik 3 kuni- 
gai. 

iš tų trijų, džiakonas retai ka- 
da buna namie, kamendorius išva- 
žiuoja kalėdotų, tepalieka tik vie- 
nas. Gaila žiūrėti, kaip žmonės 
stovi per dienas prie klausyklos 
ir grjžta be nieko namon. Arba 
prie ligonio suvažiuoją keli ve- 

žėjai, stovi pusę dienos, kol su- 

laukia kunigą nuo kito ligonio 
parvažiuojant. Nesuprantama, 
kodėl Šiauliuose taip yra, kad ku- 

nigo trūksta; todėl ir marijavi- 
tai turės pasisekimą. 

Blaivininkas. 

— Apie ištikusią Šiauliuose bai- 
sią žmogžudystę dar pranešama, 
kad suimtasis Frenkelio odos fab- ; 

riko vyresnysis darbininkas buvo 
nurodęs savo pagelbininkais 9 
kitus to paties fabriko darbinin- 
kus, bet tie visi pasirodę nekaltais 
ir liko palinosuoti. Kiti žmog- 1 

žudžiai dar nesurasti. Nedorėliai | 
pirm prasižengimo buvę susirinkę 
miesto pakraštye vienuose 11a- į 
muose pas 1111 ą moteriškę su 10 : 

lietų sunum ir gėrę. Paskui 1 
ą berniuką atsivedę prie Gold- < 

jergo buto, Įkėlė vidun per lati- t 

jeli, ir berniukas atidaręs jiems 
Juris. Namų artimoje rasta iš- 
narstyti 225 rub. ir perlų (žem- 
riugų) ir karolių. 1 

— Rygos Garsas — 

KUPIŠKIS, Ukmergės ap. Tai j 
įemažas miesčiukas, dabar čia 
vedama elektros šviesa; elektra 
ra gaminama žydo kinemato- 

grafe, iš kur ir eina per vielas. 
'ž elektros lemputę imama po t£ 
o rub. į metus. M. R. f 

— Rygos Garsas — j 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA, j 
Sauno gub. Pas mus gyveno pu- ; 

,iau apjakusį dakvarka, kuri, s te- 

buklingu budu gydydavo ''rožes." 
Pagal jos gydymo metodą: kiek- 
vienas ligonis pirmiausiai turi 
rožę. Ir ji savo šnabždėjimu gy- 
dydama rožes, puikiai naudoda- 
vosi iš žmonių, kurie iš gana toli 
plaukdavo su "rožėmis" pas senu- 

kę. Dabar ii pasimirė, ir sako, 
mirdama, savo stebuklų galybę 
perda\ us savo dukterei, kuri, eida- 
ma motinos pėdomis, aklus žmo- 
nes išnaudoja. A. iš H. 

— K y gos Naujienos — 

UŽPALIAI, l'kio ratelis pra- 
deda pamažėli suktis. Antai i;.-i- 
rašė vagoną druskos, o dabartės 
vėl rūpinasi apie geresnj sutvar- 

kymą pieno. Tam dalykui samdo 
namą seperatoriui pamatyti, kurį 
gauna nuo valdžios su apmokamu 
per 3 metus instruktorium. Taip- 
gi paskolos bankas ne po ilgam 
gal pradės gyvuoti. Ir "Blaivy- 
bė-" skyriaus laukiama. 

Šventosios mylėtojas. 

TIRKŠLIAI. V. LiupŠiaus su- 

degė jauja, daržinė kutės. pašaras 
ir javai. Nuostoli' apie 3.000 rb. 

Pasauli Skruzdėle. 

ŠIMKAIČIAI. Šimkaičių val- 
sčiuje yra daug apsišvietusių 
žmonių, kurie daugel išrašo viso- 
kių laikraščių, gerai veda ukį ir 
t. t. Vienas ūkininkas įtaisė Šim- 
kaičiuose malūną su gariniu pe- 
čium. prie kurio yra pritaisytas 
tartokas lentoms pjauti ir maši- 
na guntams dirbti. 

Šimkaičių kaime yra valsčiaus 
raštinė, dviklia^ė mokykla, viena 
aludė ir traktierius. 

Šimkaičių Kukutis. 
— šaltinis — 

PANEV2ŽYS. Vartotojų 
draugijoj žadama pardavinėti 
knygos ir laikraščiai ir priiminėti 
laikraščių prenumeratą, jei tiktai 
jaus vyresnybės leidimą, ouber- 
natorius neleido "Aido" nariams 
ir jų svečiams taisyti šeštadie- 
niais šeimyniškų vakarėlių todėl, 
<ad visuotinąjį susirinkimą, kuris 
tai buvo nusprendęs, pripažino 
neteisėtu. Vapsva. 

— Viltis — 

VABALNINKAI. Šiame mie- 
stelyje krikščionis kaskart dau- 
giau perkasi namų, įsitaiso krau- 
tuvėles ir šiaip jau kokiais ama- 

tais užsiima. Daug sugrįžusiu 
Amerikos vabalninkiedų perkasi 
namus nuo žydų, mokėdami kar- 
ais ir labai brangiai. lieriausio< 
neto? ir namai liko išpirktos 
'ūkio ratelio," kuris varo nenia- 

'4 prekybą ūkiškais padargais. 
Dabar gi, atsiradus vartotojų 
lraugijai, visa prekyba baigia 
Jereiti prie draugijos, žydeliai gi 
pamažu kraustosi į kitu-; mieste- 
ius ir Amerikon. Amatais irgi 
ris daugiau? užsiimama. Moterių 
Jraugija turi nėrimo įstaigą, ku- 
i negali valioti užsakymų išpil- 
Jyti. Taipogi audėjų dirbtuvė 
mėmė \ isus audimo darbus, ku- 
*iuos seniaus atlikdavo visoki 
įtėjunai. Šalnių sodžiuje Kratė- 
10 ir Yinciunų įtaisytas garinis 
nalunas mala dviejomis girno- 
n i s, piklevoja ir kruopas dirba. 
Jarbo turi užtektinai. Panašų 
iialuną ketina įtaisyti iš /.izoniu 
)or;i vyrukų M-nas ir K-skas. 
'kio ratelis ketina užsiimti linu 

)rekyba ir jau yra nusiuntęs net 

į rūšių prabas Maskvos fabri- 
kantams. Vabalninku parapija 
iena pati galėtų pristatyti linų 

v/, kokį pusantro miliono rub. 
faigi ir lietuviai kaskart labjaus 
usipranta .ir atsenka kelią "j 
Vmeriką" savo tėvynėje. Ukįš- 
:oms ir pramonės įstaigoms 
ūkės ministerija" lengvai sutei- 
:ia pąšelpas ir paskolas, tiktai 
eikia mokėti jomis naudotis. 

Klausutis. 
— Rygos Garsns — 

POZELVA, Ukm. ap. Kimi- 
as Žebris, Pozelvos (L'km. ap.) 
ilijalistas, Vilniaus teismo rūmų 
iko nubaustas 22 dienom t v i r- : 

□vės už tai, kad mergaitės vaiką 
irašė, kaipo gimusį iš tėvy, 
liubį ėmusių. v 

w feietųvoB žitioB — 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
SUVALKAI. Įkurta liaudies 

nokytojų kursai. M k- a- pras- 
iėjo nesenai. Lietuviams svari u 

.)a-inaudott 

! 
— Kaip daugybėje kitu Lietu- 

vos miestų-miestelių, taip ir Su- 
alkuose viešpatauja lenkų kal- 

ba. Nors lietuvių čia nemaža ir 
lietuvių kalbos neretai girdė-i 
gatvėse valdininkų, amatninkų it 
tarnaičių tarpe, vi- dėlto viešai 
lietuvių kalba retai k ir vartoja- 
ma. Net ir baznyč' >ie iki-iol ne- 

girdėjome pamaldų lietuvių kal- 
ba. nors dauguma Suvalkuose ku- 
nigų lietuviai. Viena-vienintėlė 
vieta, kame lietuviai viešai girdi 
savo kalbą, tai įkurtoje 1905 m. 

draugijoje "Vienybė." Pirmai- 
siais ir antraisiais draugijos gy- 
vavimo metais draugijos nariai 
stropiai darbavosi. Dažnai reng- 
davo vakarėlių ir ne tik tlainų ir 
šokių, kaip dabar, bet ir sureng- 
davo rimtu vaidinimu. 

Xuo 1908—ir metu "Vienybė"' 
nutarė pasilsėti. Per metu? vos 

įstengia surengti vieną- iu vaka- 
rėliu. ir kursais, išvažiavus i- Su- 
valkų p. Matulevičiui, nesirūpi- 
nama. 'lik 1911 m., nauju -pė- 
kų atsiradus, pastebima šiuks- 
-toks darbavimasis, nors ir ne- 

perdidelis. P. Marčiukaitis -u- 

ruošė chorą, buvo manoma at- 

naujinti kursus ir t. t. Dabar 
"Vienybėje" pasitenkina ui"r^i, 
kad per mėnesi surengia vieną 
dainų ir šokių vakarėlį. I vaka- 
rėlius lankosi daugiausia mok- 
sleiviu, valdininkų. Inteligentų 
vakarėliuose matyti gana retai. 

Selv. Apželvis. 
— Lietuvos žinios — 

MIROSLAVAS. Seinų ap. Tau 
nuo senai gyvuoja čia Vartotojų 
Draugija "Žiedas." Dabar drau- 
gijai ne aršiausiai k'oja-i: apy- 
varta žymiai didinasi. "Žiedas"' 
gyvuoja vien aciti mir slaviečių 
palaikymui, už ką juos galima 
drąsiai pagirti. Daugelis is jų 
griežtai laikosi sa\ krautuvės. 

Varpelis. 

NAUMIESTIS. Cia kurianu 
taupomoj i-skoIinani')j i ilrau.uij:i, 
renkama aukos Mariauipolės "Ži- 
burio" namams, steigiama "< la- 
buos" skyrius. Varg. Jasulaitis 
surengė puikų chorą, prie kurio 
priguli apie 50 žmonių. — Buvo 
atvažiavęs kaž-koks lenkas su 

paveikslais, kuris, sakėsi, renkąs 
pinigus "Saulės" namams Kaune. 
Kai-kurie spėjo, kad tai busiąs 
apgavikas, ką paskui patvirtinta 
"Šaltinyje" iš-paitz liūtas kun. 
Olšausko laiškas, 'l asai lenkas 
statė paveikslams kainą p » 3 rub. 
50 kap. ir prašė rankpinigių po 
1 rub. J. K—nas. 

SEINAI. Klc^ų kaime pasi- 
mirė a. a. ukin. l'rana- Marcin- 
kevičius, pragyvenęs apie 42 m. 
Jisai buvo geras žmogus ir kar- 
štas tėvynės Lietuv >« mylėtojas. 
Susipratęs jaunimas per jo laido- 
tuves gražiai pagiedojo. 

P. Leončikas. 

ŪDRIJA, Kalvar. ap. S ; 1 ^ 

Ūdrijos bažnyčia. Iš vidaus nie- 
ko neišnešta. 

VILKAVIŠKIS. Pastaruoju 
laiku \ ilkaviškio apielinkėj pra- 
lojo žmonės įnirti kokia tai ne- 

paprasta liga. Čia žmogus, rodos, 
sveika?, tik staiga kri: ir jau 
negyva?. Tokia liga šiomis die- 
nomis paiimirė Ožkabalių kaimo 
.ik. Juraitis. 

— Šaltinis — 

— Nesenai čia tuviai pra- 
lojusi gyvuoti Vilk. V irtotojų 
Draugija pradeda gerai plėtotis 
c ame daug padeda j >s nariai, 
.eždami savo u kiti produktu-: 
laržoves, sūrius j=\:c~t.j. medy 
r t. t. Tuos daiktus nuperka, 
irba ima komisam Dr-ja tvarkys 
r pieno pardavinėjimu, kad ap- 

•upinus šiuo svarbiu produktu 
;avo narius miestelėnus. 

Jjct vis dėlto prašioje 


