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POUTISIŪS ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Mūšiai kariumenės su revoliu- 

cij<'iiicri.iis pasiliovė, bet nežinia, 
ar ilgam. Kevoliucijonieriij va- 

dovas su savo kariumene neiš- 

traukė, kaip žadėjo, į miestą 
Mexiko; nepaėmė ir stovinčios 

jam ant kelio tvirtovės Torreon. 

Ji- yra dar vis mieste C bihualuia, 
11.u- bent dalis jo kariautojų at- 

sirado miesto Torreon apielin- 
kOse. Villa buk <u>irgo; bent taip 
jo apsistojimą Liiihuahuoj aiški- 

na jo drangai. Jis buk labai gai- 
lisi. kad krašto sostinėn traukti 

nedali. (ialctu rods tai padaryti 
ir vyriausiasis revoliucijonierių 
vadovas, bet \*illa mano, kad jis 
pats yra gabesnis karvedis negu 
C arran/.a. 

Mieste Mexiko susekė sukalbi 
prieš 1 Įnerta. Sukalbininkai bu- 

vo sutarė mie-te surengti rezo- 

liuciją ir išversti 1 įnertos val- 

džią. Vadovu sukalbininkų buvo 

pulkininkas Nobles: prie sukalbio 

prigulėjo ir daugelis žymių mexi- 

konų; jie jau suimti. 
Iš Mexiko praneša, buk pri- 

sidėjęs prie išvertimo Madero 
valdžios Felix Diaz rengia naują 
revoliuciją lygiai prieš 1 Įnertą, 
kaip ir prieš Carranzą. 

Anglija, Francuzija ir Vokie- 

tija atsišaukė j \Va>hingtoną su 

protestu, kad Mexiko valdžia at- 

sisakė mokėti nuošimčius nuo 

tuose kraštuose užtrauktų pa- 
skolų ir per tai, skolinę pinigus 
turi pelno išsižadėti. Nuo Jungti- 
niu Valstijų vėl pareikalauta sy- 
kį padaryti galą revoliucijoms ar- 

ba per pripažinimą lluertos val- 
džios. kuriai tąsyk revoliucijos 
suvaldymui butų pinigai pasko- 
linti, arba siųsti Mexikan Jung- 
tinu Valstijų kariumenę. Bet pre- 
zidentas \Yil-on vis dar nežino, 
kokio raminimo budo pridera 
griebtis. 

Prezidento \ViIsono speeialis 
atstovas Lind ant Jungtiniu Val- 

stijų kariško laivo "Chester" ta- 

rėsi su dviem žymiais mexiko- 
nais. Toliau tarybas vedė mieste 
\ era Cruz su 1 įnertos iždo mi- 
nisteriu Magonu. Prezidento 
\Yilsono atstovas mėgina prikal- 
binti iluertą pasitraukti nuo pre- 
zidento vietos ir ją pavesti vie- 
nam iŠ įtekmingiausių mexikonų, 
buvusiam užsienių miuisteriui I)c 

la Barra. LTž išsižadėjimą pre- 

zidentystės, Huerta butų paskir- 
tas visos Mexiko kariumenės va- 

dovti, o Jungtinės Valstijos pa- 
sižada apginti jo asmenį nuo jo 
priešų, tik nežinia, kaip tą galėtų 
padaryti be siuntimo Mexikan 
kariumenės. Jeigu Huerta pa- 
kliūtų į savo priešų rankas, tie 
gyvo jo nepaleistų, jie nepaisytų 
visai pažadėjimo prezidento \Yil- 
sono. 

Laikraščiai praneša, jog vy- 
riausiasis revoliucijonierių vado- 
vas ( arranza Jungtinių Valstijų 
išlygas sutinka priimti, bet jų 
nenori priimti generolas Yilla ir 

Zapata. Tie todėl galėtų toliau 
v e»t i naikinantį Mexiką naminį 
karą, ir iš pasitraukimo I įnertos 
nieko gero neišeitų. Tąsyk pasi- 
rodytų, kad Jungt. Yaist. negali 
pas kaimyną tvarkos įvesti; todėl 
noroms-nenoroms, tuom turėtų 
užsiimti kiti, turinti Mexike svar- 

bius reikalus, kad ir pri*:š Jung- 
tinu Valstijų norus. 

(ivvenanti mieste Mexiko ame- 

rikonai bijosi, kad, pasitraukus 
Huertai ir jo vietą užėmus De 
la Barrai, nekiltų mieste revoliu- 
cija, kas amerikonams nieko ge- 
ro neatgabentų. Dabar Mexike 
kitų kraštų piliečių neužkabinė- 
ja nieks, mažai kitų kraštų pi- 
liečių išnaikinta nuosavybės; vien 
su amerikonų nuosavybe didelių 
cermonijų ten nedarė, nes Mexi- 
ke, kaip ir kitose ispaniškose 
Amerikos republikose, Jungtinių 
Valstijų piliečiai yra labjausiai 
nekenčiami; juos kaltina už revo- 

liucijų kėlimą, kad valdžiai su- 

teikus progą įsikišti į naminius 
tų republikų reikalus. 

Jeigu todėl prezidento \Viliono 

pasiūlymas butu išpildytas, Huer- 
ta turėtų 150,000 kareiviu ir su1 
jų pagelba galėtų kraštą valdy- 
ti, kaip valdo ir dabar; Dc la 
Rarra, neturėdamas kariumenės, 
pats nieko veikti negalėtų, turė- 

tų pildyti kariumenės vadovo, 
Huertos, paliepimus. 

Muerta prie Torreon dabar ma- 

no pasiųsti 25,000 kareivių. Ka- 

dangi Yilla išviso turi tik 12,000 

kariautojų, tai nesunku butų ji 
Įveikti. Gal dėl to, kad prieš ii 

i Įne rta gali taip daug kareivių 
pastatyti, Yilla nesiskubina 
traukti j pietus, nors žadėjo grei- 
tai net \lexiko sostinę užgrobti 
ir ii nertą nelaisvėn paimti. 

Mieste Vera Cruz stovi Huer- 
tos kanuolinis laivas "Zaragoza." 
Manoma, kad juom Iluerta nori 

bėgti ant salos Kubos, jeigu il- 

giau valdžios palaikyti negalėtų. 
Jungtinės \ aisti jos prie \ era 

Į Cruz turi 3,000 kareivių. Pri- 

sakyta, jeigu kiltų skerdynės 
mic-te Mexiko, ten siųsti tuos 

kareivius maištus malšinti. P>ct 

su 3,000 kareivių, titrbut, nebūtų 
galima numalšinti, jeigu Iluerta 
su daug didesnėmis pajiegomis 
negali numalšinti, ypač, kad prieš 
tą neskaitlingą Jungtinių Val- 

stijų kariitmenę galėtų susijungti 
dabar tarp savęs kovojančios par- 

tijos. nes amerikonai visu parti- 
jų yra nekenčiami. 

JAPONIJA. 

Japonija po ją pasiekusiai nc- 

laimei ir jai išreikštai Jungtinių 
Valstijų simpatijai ir sanjausmui 
neilgai tylėjo; dabar vėl šiauštie- 
si pradeda prieš Ameriką. Japo- 
nijos valdžia atsišaukė \\ ashing- 

jtonan, reikalaudama užbaigimo 
nesutikimu dėl aprubežiavimo ja- 
ponu teisių Kalifornijoj, taipgi 
dėl sumanymo naujo ateivystės 
biliaus, kuris reikalauja, kad ne- 

galinti tapti Jungtinių Valstijų 
piliečiais, negalėtų Amerikon at- 

kakti. o japonai negali tapti pi- 
liečiais, todėl ir apsunkinimo atei- 

vy s tė s bilius kreipiamas prieš ja- 
ponus ir juos ažgauna. Prieš 
tuos vis u s Japoi iją, kaipo civi- 

lizuotą tautą, užgaunančius, Jung- 
tinu \ alstijų užsimanymus, jos 
valdžia protestavo kelis kartus, 
bet atsakymo negavo, nors a t* 

sakyti reikia, to reikalauja tarp- 
tauti.sko mandagumo formos. Ir 
tas nemandagumas užgauna Ja- 
poniją, o japonai tylėti moka, bet 

įžeidimo niekada neužmiršta, prie 
tinkamos progos juos užgavu- 
siems atkeršija; gali jie atkeršy- 
ti Jungtinėms Valstijoms, kaip at- 

keršijo Rusijai; tam jie laukia 
vien geriausiai tinkamos progos; 
dabar jieško geriausiai tinkamų 
padėtojų, turinčių pamatą taip- 
jau nekęsti galingo kaimyno. 
Prie tokių priguli Mexika. To- 
dėl Japonija ir stengiasi su Mexi- 
ka susidraugauti. 

Dabar Me.\ikan atkako specia- 
li-; Japonijos ciesoriaus pasiunti- 
nys. Jj Mexike entuziastiškai pri- 
ėmė ne \icn Huertos valdininkai, 
bet visi gyventojai, o pirma taip- 
jau visi Japonijos gyventojai šir- 

dingai priėmė Huer'os specialj 
pasiuntiuj. Fie abiejų tautų šir- 
dingumai rodo, kad vienodi rei- 
kalai jas riša; rodo, kad jeigu 
kas užpultų vieną, kita, kiek galė- 
dama, padės. Tą žino Jungtinių 
Valstijų prezidentas, todėl ir ne- 

siskubina j Mexiko maišatj kiš- 
tis. 

EALKANŲ PUSSALIS. 

Mėginimai turkų Albanijoj su- 

kelti maišatį nepasisekė. Expe- 
dicija Izctto Pašos, kuris mėgi- 
no išlipti Albanijoj su keliais 
šimtais turkiškų aficierų ir ka- 
reivių, nepasisekė. Bet per tai 
pavojus maišaties ir galimų di- 
desnių vaidų net tarp didžiųjų 
Europos taut'i už Albaniją ne- 

išnyko. 
Grckija, nors laike karo ma- 

žiausia aukavusi, bet, pasidėkavo- 
jant Prancūzijos paramai, kuriai 
paskui jos karalius, besitaikyda- 

mas \*o1<ietijoj, negražiai atsimo-j kėjo, daugiausia gavusi, kaip 
kiekviena prekėjų tauta, nepasi- 
gančdina tuom, ką gavo, bet no- 

ri pasisavinti visą pietinę Alba- 
niją, nors tam priešinasi didėsės 
Europos tautos. Grekai stengiasi 
pietinės Albanijos apskričiuose 
surengti grekų sukilimą: kadangi 
grekų ten gyvena nedaug, tai i 

pietinę Albaniją traukia grekai 
liuosnoriai iš tikrosios (Irekijos, 
ir dabar ten yra 0o,ooo ginkluotu 
grekų, pasirengusių pasipriešinti 
Europai. Bet nėra abejonės, kad 
Austrija >r Italija neleis grekams 
savintiesi Albanijos žemės plo- 
tų. Iš to ir gali kilti vaidai tarp 
didžiųjų Europos tautų. 

Cirek i jos ministerių pirminin- 
kas Venizelos, išmeldimui pa- 
ramos ir pritarimų, važinėja da- 
bar po Europą; atlankė jis Ry- 
mą, o iš ten važiuoja Yindobo- 
non ir Paryžiun, o paskui atsi- 
lankys Londone ir Berline; gal 
atkaks ir Peterburgan. 

IS LIETUVOS. 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 

— Gruodžio -5 d. pasirodė čia 
pirmas numeris "Sicv.-Zap. Tor- 
gov. Proiiivš!. Žizn" (Šiaur-Va- 
k:.rinio krašto pirklybos ir pra- 
monės gyvavimas), rusų kalba 
leidžiamojo žu ivalo. Leidėjas, ži- 

nomas knygininkas Syrkinas, re- 

daktorių?—prisiek, adv. Kamion- 
s!< is. 

— Vilniaus apskrities giriose 
atrasta paklydęs Lydos apskr. 
elgeta, turįs 100 suvirsimi metų, 
Mikola? Gaidala. Kelyje susirgo 
ir yra nugabentas į Savičio ligo- 
ninę. 

— Gruodžio 24 d. Vilniaus tei- 
smo rūmai nuteisė čia buvusį 

1 Vilniaus lombardo prižurėtojo 
padėjėją Svionteckį 1 su puse 
metų areštantų rotų už pasisavi- 
nimą 22 tukst. rub. lombardo pi- 
nigų. Kadangi Svionteckis pirm 
teismo ilgai kalėjo, tą patį laiką 
jam priskaitė prie bausmės ir jį 
paleido. 

— Buvo čia teisiamas bu- 
vęs Vilniaus. brandmaisteris Lik- 
manas' už išaikvojimą ugniager 
siams prigulinčių pinigų. Lik- 
inanas nuteistas teisiu atėmimu 

o 

ir 2 metais kalėjimo. 

— Pirm 3 metų Vilniaus spau- 
dos komiteto narys Jaroševskis 
pradėjo darbuotis, versdamas Į 
lietuvių kalbą ir rengdamas spau- 
don' pravoslavu, liturgiją. Dabar 
"Novoje Vrernia" lauk;a didelės 
naudos iš to darbo. Laiks n.uo 

laiko liturgija busianti Vilniaus 
Dvasios Šventos pravoslavų vie- 
nuolyno cerkvėje skaitoma. 

— Gruodžio 26 d. staiga paki- 
lo šaltis iki 14 laipsnių; gruodžio 
27 d. šilta, kaip ir pirma: termo- 

metras rodė 1—2 laipsniu šilu- 
mos. Tą pat vakarą buvo audra su 

žaibais, griaustiniu ir vėtra, kuri 
žmones gatvėse vertė. Gi gruo- 
džio 28 d. vėl šalta: termometrą? 
rodo vėl 6 laipsnius šalčio. 

— Gruodžio pabaigoje Vil- 
niaus teismo rūmai nuteisė dvi 
mergini už giedojimą lenkų pa- 
rioti.-kos giesmės "l'ože coš Pol- 

ske" pernai šv. Kotrinos bažny- 
čioje: baronaite M. Rozenbergai- 

Peterburgo psicho-neurol. in- 
stituto studentę, it E. Koblin- 
skaitę, Peterburgo Bestuževo 
kursų klausytoją, 20 dienų tvir- 
tovės. Kaltinamos jos buvo da- 
lyvavime viešame susirinkime šv. 
Kotrinos bažnyčioje. To susirin- 
kimo tikslas buvęs viešai paro- 
dyti simpatiją atitraukimui spėkų 

įnu" Rusijos valstybės šalies, va- 

dinamos "Privislinskij kraj," ir 
atnaujinimui neprigulmingos len- 

kų valstybės. Tas prasižengimas' 
baudžiamas nauju krim. įstatų 
pirmos dalies 121 iiraipsniu, 

— Vilniaus Žemės l'kio Dr-ja 
ruošia ateinantiems metams kur- 
sus, kurie tvers nuo vasario 15 
iki 25 d. ] tuos kursus bus pri- 
imami norintieji apsiprasti dar 
buotis su garinėmis ūkio mašino- 
mis. Ta pat draugija ruošia tuo 

pačiu laiku ir antrus kursus no- 

rintiems taip pat su ūkio maši- 
nomis ir garinėmi- apsiprasti, bet 
mašinomis ir padarinėmis arkliu 
traukiamomis. 1 mokslą kiek- 
vienuose kursuose reikėsią mo- 

kėti po penkis rublius. 
Ūkio Draugijų ir Ratelių siun- 

čiamieji bus mokinami dykai, be 
jokio atlyginimo. 

MĖLAGĖNAI, Švenčionių ap. 
Gruodžio 28 d. buvo čia "Ryto" 
skyriaus Įsteigiamasis susirinki- 
mas. Narių prisirašė tuo tarpu 
24. Yaldybon išrinkti: pirminin- 
ku—kun. A. Zardmba, padėjėju 
—M. Meldžiunas, sekretorium— 

J. l'rbaitis, kasininke—M. Mel- 
džiunyte; nariais: P. Jakštas, A. 
Juršėnas ir S. Burokas. Kandida- 
tais: S. Apyvala ir J. Meldžiu- 
nas. Nutarta atid ryti skaityklą- 
-knygyną ir pradinę mokyklą. 

Žioplys. 

PABERŽĖ, Vilriaus ap. Gruo- 
džio 29 cl. palaidojo čia a.a. kun. 
prelatą Erdmaną. ] laidotuves 
buvo atvykęs Vilniaus vyskupi- 
jos valdytojas kun. K. Michalke- 
vičius, kuris ir atlaikė vyriausias 
gedului mišias, kunigo dekano 
Novickio ir kitų -.ipiclinkės kuni- 
gų asistuojamas. Palaidojo mi- 
rusį prelatą Paberžės kapuose. 

VALKININKAS, Vttn. gub. 
Nesenai čia įsisteigė, vietinio klc-. 
bono ir kelių ukii-nkų 1 upesniu, 
l'kio draugija. Kai-kurie, supras- 
dami jos naudingumą, tuojau pri- 
sirašė nariais ir jiiese po io rub. 
(Nario mokesnis ,o kap., įstoji- 
mas 25 kap. Am;* nas narys už- 
moka 10 rub.). -\Tarių jau .yra 
daugiau kaip 100. 

Ši draugija buvo čia ir yra 
labai reikalinga. Čionai visi (iš- 
skyrus keletą sodžių) gyvena prie 

1 kaimo. Žemė nepergera, nes 

smiltynai; bet galima pa- 
daryti ir gerą. '.inoma, dabar, 
kuomet už 4—5 varstų reikia 
važiuot arti. ar mėžinį veži; tai 
ir kalbos negali buti. Šienapju- 
tyj tai ir po 2 mylias reikia su- 

važinėt!... Tikras vargas! P.et 
kol kas mūsų žmoneliai taip sau 

galvoja: "ot, sako, mūsų tėvai 
taip išgyveno ir mes išgyven- 
sim..." Ir primink tokiems, kad 
reiktų į kolionijas cit i: "ot, at- 
sako, pasikelk eiti, Ui ir pirkia 
reiks statyti nauja... ir pinigus 
mokėti... o iš kur paimli ? lai 
išdalies ir teisybė. Skurdas čia 
didžiausis. Kal-k-rie po dešim- 
tinę arba 3 turi smiltynėlio, tai 
ir skursta kokioj lindynėj. Kuris 
daugiau turi, tai noroms-neno- 

roms turi skursti tarp .tokių be- 
būdama?. Pinigo kad ir turi, tai 
"pačtoj" laiko; bijo ką nors nu- 

pirkti ar parduoti kad kitas ne- 

pastebėtų ir nepasijuoktų is jo, 
jog "kupčium" pasidaręs. 

Minėtoji draugija mano visų- 
-pirma steigti sa\o krautuvę ir 
ūkio padargų sandėlį. Bloga tik 
iu namais, mat, visi beveik mie- 
stelio namai žydų rankose. 1 ai- 
gi reikia statyti nauji namai. 
Manoma juos statyti ant parapi- 
jinės žemės, jei s* tiktų parapija. 
Bet tam, rodos, parapija netu- 

rėtu buti priešinga, nes tai juk 
pačių parapijbnų reikalas ir jiems 
iš to bus tik nauda. 

Turiu dar paminėti, kad žydų 
rankose ne tik prekyba, bet ir 
amatai. Kalvio, siuvėjo, daily- 
dės—tai nerasi krikščionies. 

Tautvaida. 
— Viltis — 

AŠMENA. Pač torių, Ašmenos 
vieškeliu bevažiuojantį, apiplėšė 
plėšikai farp Vilniaus ir Rukai: 
uių. Pačtoriui buvo Vilniuje 
įduota ioo rub.. laiškai ir iždo 
siuntinys nuvežti į Rukainių val- 
sčių. Pačtorius Čebotulia pagrįžo 
j Rukainius girtas be jokio siun- 

.inio. Suimtas dabar kalvis An- 
tanas Koltuša, kurj matė Lipov- 
kas smuklėje drauge su pačtoriu 
Cebotulia begirtuokliaujančius. 

— Lietuvos žinios — 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

— Kauno miesto durnos posė- 
dyje tarpe kito ko buvo tartasi 

apie pardavimą "Saulės" Dr-jai 
2,208 ketvirt. sieksniu tos že- 

mės, ant kurios namai stovi. 
Tai jau trečią sykį Kauno du- 

rna ėmėsi šio klausimo svarstyti. 
Labjausiai "Saulės" reikalus už- 
tarė šįkart prisiek, adv. P. Leo- 
nas, prirodinedamas, kad "Sau- 
lė," tai švietimo dr ja, auklėjan- 
ti 100 suvirsimi vaiku. Šis auklė- 
jimas reikalaująs 30 tukst. rublių 
išlaidu metams. Tokia didelė pi- 
nigų suma juk niekur daugiau 
neleidžiama, kaip pačiame mieste. 
"Saulė" siulijanti dabar 800 rub- 
lių suviršum už žemę, ir rodosi 
tokios pinigų sumos ir ministeri- 
ja negali atmesti (Pirm siulija- 
mų 500 rub. sumą už tą žemę 
ministerija atmetė, kaipo perma- 
žą). Kadangi "Saulės" veikimas 
visų pripažintas naudingu, tai g. 
P. Leonas patarė, negaištant, su- 

sirinkusiems pritarti šiam su- 

manymui ir sutikti parduoti 
"Saulei" žemę. Po trumpų gin- 
čų buvo žengta prie balsavimo: 
už pardavimą pasirodė 20 balsų, 
prieš—6. 

Išgirdęs tokį rezultatą, "Sau- 
lės" pirmininkas kun. Olšauskas 
padėkojo miesto dūmai "Saulės" 
valdybos vardu ir, graikščiai nu- 

silenkęs, apleido susirinkimą. 

— Matininkų kursus ketinama 
atidaryti prie Kauno žemės tvar- 

komosios komisijos. 

— Muzikos mokyklą steigia 
Kauno žinomas kompoz. Juoz. 
Naujalis. Mokyklos svarbiausia 
tikslas—ruošti geru vargoninin- 
ku. Tuo tikslu bus mokoma 
skambinti fortepijonu, groti var- 

gonais, bažnytiniu giedojimų ir 
liturgikos. Visas mokslas pada- 
lintas j keturis kursus: įžengia- 
manjan kursan galima pastoti 
neturint jokio mokslo. Mokiniai 
priimami ne jaunesni, kaip de- 
šimties metų. Mokestis už mok- 
slą: priruošiamamjam kurse 80 
rub. metams; žemesniam ir vi- 
duriniame po 100 rub.; augštes- 
niam 120 rub. 

— Kauno kelių komitetas pa- 
skyrė 1914 m. 524,371 rublį vi- 
sai Kauno gubernijai keliams tai- 
syti, naujiems tiltams statyti ir 
t i , ..I Kauno apskritys gaunąs iš tos 
sumos 142,579 r., iš kurių, tarp 
kitko, skiriama pliantui vesti nuo 

Gostonių sodž., važiuojant į 
Rumšiškio m.; Ukmergės apskr. 
gaunąs 10,425 rb., iš kurių bus 
grįstas kelias nuo Utenos miest.; 
Zarasų apskr. gaunąs 19,543 rb., 
čia bus Obelių miestelyje grin- 
dįs dedamos ir bus statomi var- 

stams pažymėti stulpai; Panevė- 
žio apskr. gaunąs 37.960 rub., iš 

kurių bus skirama mediniam til-, 
tui statyti ant Dauggyvėnos 
Klovainių miestelyje, bus panau-i 
jintas tiltas ant Nevėžio upės; 
ties Smiltynės sodžium; Šiaulių j 
apskr. skiriama 15,246 r., iš tų 
bus Papilio geležinkelio stotyje 1 

pliacius grjstas; Telšių apskr. 
gaunąs 136,692 rub., iš kurių bus 
tęsiamas pliantas tarp Telšių ir 
Mažeikių (Muravjovo) ir stato- 
mi varstų stulpai; Raseinių ap- 
-kr. gausiąs 153,013 rub., čia bus 
pliantas taisomas nuo Jurbarko 
iki Pašvenčių muitinės. 

— Lietuvos žinios — 

KAVARSKAS, Ukmerg. apskr. 
— Neturtingas Kavarsko žmo- 

gelis turintis 2 dešimt, žemė^. 
per visus metus uždarbiaudamas 
iš šalies, patsai *u vaikais ba- 
daudamas, buvo susitaupęs 18 rb. 

Trečiadieni, gruodžio 15 d., nu- 

ėjęs Anykščiuosna, panorėjo nusi- 

pirkti ark!j. Kai-koki apgavikai, 

poniškai pasipuošę, pamatę be- 

sidairantį žmogų, apsiėmė jam 
patarnauti — nurodyti tinkamu 
arklį nusipirkti. Vienas apgavi- 
ka nusivedė tat žmogų nuoša- 
liau, užkampin, jį pasivijo to ap- 
gaviko draugas, sakydamas, kad 
jis jo pinigus radęs ir tuojau pa- 
rodė išėmęs savus pinigus, liep- 
damas drauge tam žmogeliui sa- 
vus parodvti. Tas, nieko blogo 
nemanydamas, išėmė iŠ užančio 
skepetoj surištus savo pinigus ir 
padavė tiems ponams; tie, per- 
žiūrėję, vėl surišo ir atidavė at- 

gal, o patjs abu nuėjo, sakyda- 
mi: "tu čia palauk, o męs su- 

rasime tą žmogų, kuris pa: 'etė 
pinigus." Kai jie nuėjo, žmogus, 
atrišęs skepetą, pamatė, vietoj 
pinigų, surištą saują popiergalių. 

P. Kuzma. 

ŠVEDASAI, Ukmerg. ap. šią 
vasarą kun. Strazdo rupesniu bu- 
vo parsisiųsdintos mašinos ce- 

mentinėms plytoms dirbti ir par- 
sikviestas vyriausybės instrukto- 
rius. Iš tų plytų pastatė puikius 
namus vartotojų dr-jos krautu- 
vei. Stogas taip pat cementinė- 
mis. plytelėmis dengtas ir labai 
puikiai atrodo. Perkant piečių 
tiems namams pastatyti, daug 
kenkė žydai, kad vos trečioj vie- 
toj pasisekė galutinai ji nupirkti. 

M. R— šys. 

ŠIMONIS, Ukmergės ap. Šį 
rudenį pradėjo veikti lietuvio J. 
Manelio garinis maitinas, lent- 
pjūvė ir skindeliams dirbti maši- 
na. M—jus. 

ANYKŠČIAI, Ukm. ap. Gruo- 
džio mėnesyje buvo čia valsčiaus 
sueiga Rink virinti ir --varstė 
keturkliases mokyklos įsteigimo 
klausimą. Ačiū anykštėnams vy- 
rams, kurie mielu no-u priėmė 
tą klausimą, tą mokyki;, nutarta 
Anykščiuose jkurti. Gii ičti, kad 
labai palankus tai mokyklai buvę 
ir raštininkas ir žemiečiu virši- 
ninkas. Taigi galime tikėtis, kad 
susilauksime tos mokyklos jau 
netrukus. Anykštietis. 

— Anykščiu antstolis su Ute- 
nos žandaru ir sargybiniais darė 
kratas pas Antaną Paragį jo 
krautuvėje, kur daromas limona- 
das, taip pat ir jo gyvenamam- 
jam bute, pas Laskauską. Taip 
pat padarė kratą pas Laskauską 
—knygyne ir bute, bet nerado 
nieko priešingo ir su savim nie- 
ko nepasiėmė. Paskui padarė 
kratą pas aludininką Česuną, bet 
ir čia. nieko įtariamo nerado. Be 
to urėdninkas darė dar kratą pas 
aludininką Liulevičių, kur Para- 
gys turi pasisamdęs sau krautu- 
vę; čia irgi nieko nerado. Para- 
gys buvo net suimtas ir nuvary- 
tas Ukmergėn, bet pasirodė jo 
nekaltumas, ir jj tuojau paleido. 

Anykštietis. 

DARBĖNAI. Laisvės metais 
Dimitravo dvare gr. Tiškevičie- 
nė buvo įsteigusi privatinę vai- 
kams mokyklėlę. Ji nusanidyda- 
vo mokytoją, duodavo butą ir su- 

teikdavo mokslo vadovėlių. Bet 
uždraudus vyriausybei laikyti 
privatines mokyklėles, buvo už- 
daryta ir Dimitravo mokyklėlė, it 
vaikai buvo paleisti. 

Darbėnuose manoma atidaryti 
draugijos krautuve. Pajų kapi- 
talo jau surinkta apie 2.000 rub. 
Žmoneliai čia, matyt, jau supran- 
ta tokių jstaigų naudą, nes no- 

riai jon prisideda. 

KULIAI, Telšių apskr. Šįmet 
Kulių miestelio gyventojų skai- 
čius siekia išviso 338 žmonių. 
Tame skaičiuje: lietuvių katali- 
kų vyrų 34. lietuvių katalikių mo- 

terių 118, lietuvių katalikų vai- 
kų 42, stačiatikių vyrų 4, žydų 
vyrų 35, /ydų moterų 45, žydų 
v.iikų 60. 

Gyvenamųjų namų: lietuvių 
38, žydų 2i. Yra čia katalikų 
bažnyčia, žydų maldykla, pačtas. 
Krautuvių 8, iš jų tik viena lai- 
koma žemaičio, kitos—žydų. £y- 
daį laikę taip pat aotiekos krau- 

tuvę ir traktierių. Be monopolio 
ir to traktieriaus yra dar šalinės. 
Amatninkų yra ir žydų ir vietos 

žemaičių. 
Pereitais metais iš Kulių mo- 

nopolio išgerta degtinės už 14/158 
rub. 30 kap. Kulys. 

JŪŽINTAI. < iruod/io 24 d. 
buvo Jūžintų valsčiaus rinkikų 
sueiga, kame nutarta Matyti nau- 

ją raštine; busianti. sako. beto- 
ninė, visą medžiagą ir vi>us -ta- 
tvmo darbus atlikti ap>iė;ii p. 
Petraitis. Išvi.«o kainuosianti 
8,4C( rubl. 

Rinkikams, vienok, mažai terū- 

pėjo naujus raštinės didumas ir 

patogumas, vien tik jiems rūpėjo, 
kad mažiau kainuotų metinis jos 
išlaikymas, kaip tai: kuras, švie- 
sa ir 1.1, ir kad daugiau išgavus 
nuo Petraičio "magaryčiom-." 
Lauksime naujos raštin ir vie- 
ton puikaus rum ■. kad tik ne- 

išdvgtų kelių sieksnių ilgumo ir 
platumo sulipdyta bakūžėlė. 

A. B. C. 

MAŽEIKIAI. Šiaulių apskr. 
Gruodžio 28 d. tiek prisnigo ir 

užpustė kelius, jog traukiniai, ku- 
rie turėjo atvykti 4 vai. ryto— 
atėjo u v. dieną. Gatvėmis ne- 

galima išbristi. K. Š. 

ŠAUKĖNAI, Kauno gub. (I« r- 

kio dvaro baudžiauninkam- l ') 
; ripažinta žemės išpirkimas. Iš- 

mokėjimas siekia 8.107 r- 32 kj- 
Leista išsipirkti žemė šių kaimu 
ūkininkams: Paklibakių. Peleniu, 
Pailgiu, Giriškių, Telučių ir l\a- 
čenauskiškių. 

— Viltis — 

UKMERGĖ. Buvo čia nagri- 
nėjama d\ rrininko Meištavičiaus 
ir valstiečio \ "ežinto byla dėlei 
slapto vaiku mokinimo. 

Keli Meištavičiaus dvarų dar- 
bininkai kreipė m Į \"yžuonų liau- 
dies mokytoją, prašydami priimti 
ir jų vaikus mokyklon. Mokyto- 
jas vaikų Į mokyklą nepriėmė 
dėlei vietos neturėjimo, bet pa- 
sisiūlė pats juos pamokyti na- 

mie. 
Buvo išrinktas tam tikras "da- 

raktorius" ir mokslas, Meištavi- 
eiui pritariant, prasidėjo. 

"Daraktorius," Vėžintas ir 
Meištavičius buvo dabar tiest.n 
traukiami ir apygardos teismo 
nuteisti: Meištavičius 8 rub. ir 
Vėžintas 2 rub. pabaudos. 

PANEVĖŽYS. Netoli gele- 
žinkelio stoties Labos atrasta u 

visokių sidabrinių daiktų, išrai- 

žytų gotiškais papuošalais. Vnt 

visų stovi aiškus vokiškas para- 
šas: "Ernst von Ilaliren." 

— Nfdėldienj, gruod/io 28 d., 
tūlas valstietis Krinčino mėgino 
pasipjauti atlenkiamu peiliu 
"Blaivybė.-" arbatinėje Smėliuo- 
se. Esą gruodžio 2<) d. turėjo 
b u t i jo byla ir bijojo neteksiąs 
žemės. V. V. 

— Vasarą buvo paduotas .gu- 
bernatoriui prašymas, kad leistų 
Įkurti vietinę draugiją. Dabar 
jau gautas leidimas. V. V. 

ARIOGALA, Kauno gubern. 
Traukiami tieson 85 ūkininkai už 
keliu netaisymą. 

ŽAGARĖ. Kauno gu'> ruato- 
rius lciclo Žagarėje įkurti liau- 
dies dirbinių mokyklą. 

ZARASAI. .Šiame miestelyje 
leista įkurti mergaičių progim- 
naziją, kuriai pats miestas skiria 

500 rublių oašelpos kasmet ir 
duoda pliaciui ž.cmės 800 ket- 
virtainių sieksnių. 

— Lietuves žinios — 

SUVALKŲ (iUlJEKNUA. 
MARIAMPOLĖ. Gruodžio 31 

d. mirė a.a. Petras Draugelis, bu- 
vusis "Žiburio" mokyklos Ma- 

riampolėje mokytojas, šeštadie- 
ni popiet vėlionies kūnas bu« 

įleistas bažnyčion, o sekmadienį 


