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mexiko. 

Panaikinimas uždraudimo ga- 
benti ginklus Mexik6 revoliuci- 

jonieriams ant Hucrtos, rodosi, 

didelio įspūdžio nepadarė, to jis 
nenusigando. Jis C'hicagos laik- 

raščio "Exaniiner'' reporteriui pa- 

pasakojo, jog jam ginklų ir amu- 

nicijos netrūksta: Ji^ turi- 15).- 

000 gerai apginkluotu kareivių 
ir 39,00:) milicijos kareivių, o pa- 

šaukt" tarnyston dar 50,000 vynj. 

tai išviso turės 239.000. Turėda- 

ma- tiek kareivių, j i-, žada grei- 
tai revoliuciją užslopinti, nerei- 

kalauja bijotis nei Suvienytų Val- 

stijų grūmojimų, nes jų besiki- 

šimui gali pasipriešinti. Paro- 

dymui reporteriui, jog kalba tei- 

sybę. įis užkvietė minėto laikras 

čio visus korespondentus Į ka- 

riumenės stovyklas; pasiūlė jiems 
kelionę dykai ir pinigus užlaiky- 
nuu. 

Mieste Mexike Fluerta neleido 

neprielankios Amerikai demon- 

stracijos, kokią gyventojai norč- 

jo surengti, nes nenori be reika- 

lo erzintis su galingu kaimynu. 
Suvienytų Valstijų ahcierai 

peikia panaikinimą uždraudimo 
Mexikan ginklus gabenti, nes ma- 

no, kad naujausi ginklai gali pa- 

tekti į negeistinas rankas ir gali 
bnt sunaudoti prieš Suvienytas 
Valstijas, jeigu tam bus tinkama 

proga. Peikia prezidento \Vilso- 

110 pasielgimą ir franeuziški laik- 

raščiai. Jie sako, jog jeigu ki- 

tas koks kraštas butų panašiai 
pasielgęs, dėlto visoj Amerikoj 
butų kilęs didelis triukšmas. 

Prie Torreon iki šiol dar lau- 

kiamo didelio mūšio nebuvo, bet 

prie to miesto iš visų kraštų 
traukia revoliucijonieriai. Kiek 

mieste ir jo apielinkėse yra H11- 

ertos kareivių, to nieks nežino, 

bet žinia, kad ir Huerta. sustip- 
rinimui garnizono, atsiuntė dau- 

giau kareivių. Pirmutiniai susi- 

mušimai priešu, nors nedideli bu- 

vo, bet pasibaigė revoliucionierių 
nepasisekimu, bet dėl tu nepasi- 
sekimų negalima spręsti apie tos 

svarbiausios šiauriuose prez. IIu- 

ertos tvirtovės likimą. Ka- 

riumenė sumušė revoliucijonic- 
rius Mapinu tarpkalnėj ir atėmė 

tvirtas jų pozicijas. I.ct Villa 

žada visgi miestą Torreon pa- 

imti j savaitę laiko. Miestą tą 

jau syki revoliucijonieriai savo 

rankose turėjo, bet paskui I Įner- 

tos kariumenė vė! jį atėmė. 
Rc\ diticijonierių vadovas 

Maximo Castillo į C u nibre tuneli 

paleido u/degęs prekiu traukini 

priešais iš kitos pusė bėgantį 
pasažierinj traukinį. Abudu trau- 

kiniai užsidegė. Prie to žuvo 

daug žmonių. Kiek tikrai žuvo 

žmonių, dar nežinia, nes gelbėto- 
jai prie degančiu traukiniu priei- 
ti nedali, daugelyj vietų tunelio 
ola nugriuvo. Revoliucijonierių 
vadovas Vilią pasiuntė savo ka- 

riautojus vyti nelaimę pagimdžiu- 
sį Castillo, nes tunelis buvo re- 

voliucijonierių rankose; dabar, ka- 

da jis tapo išgriautas, revoliucijo- 
nieriains apsunkyti susinėsimai, 
apsunkyta jiems privežimas rei- 

kalingų daiktų ir žmonių. 
Praneša, jog gyvenanti Sonora 

valstijoj Yaqui indi jonai užsilai- 
ko neramiai, rengia jie sukilimą, 
kas supainiotu revoliucijonierių 
plianus, .us jiem- prisieitu indi- 

jonų sukilimą malšinti. Sonora 

valstija veik visa yra revoliuci- 

jonierių rankose. 
Generolas Villa vėl atkako i 

Juar c z, bet mano greitai grjzti 
prie Torreon ir mėginti tą mie- 

stą veržti. Kaip sako, prie Tor- 
rcon yra jau surinkta apie 25,- 
000 rcvoliucijonieriii. 

Vyriausiasis revoliucijonierių 
vadovas C'arram.a, kuris iki šiol 
mušiuose niekur nepasirodė, or- 

ganizuoja kariautoju <!a!į; surin- 
kęs 6,0 d vyrų, jis žada traukti 

j Chihuahua, kur žada pribūti 
vasario 20 dieną. 

Mieste Guadalajaras nuo Ame- 
rikos kariško laivo atsilankė jos 

laivyno aficiera-i, bet gyventojai 
svečius priėmė labai šaltai, visai 
juo- ignoravo, kas rodo, jog ame- 

rikonams nepritaria. Užtai mie- 
stan atkakus aficierams japoniuko 
kariško laivo, juos gyventojai 
prie m f- entuziastiškai, šukavimai 
juos sveikino, parengė balių, iliu- 
minavo ne tik gatves, bet ir na- 

mu langus. 

PIETINĖ AMERIKA. 

PlelinCj Amerikoj kjla viena 
; «> kitai revoliucijos: dar nepa- 
sibaigė revoliucija ant salos Hai- 
ti, (h.- ten revoliucijonieriai, nors 

mušyj įteikti, nepasidavė, o 

kilo jau revoliucija didesnėj, ci- 

vilizuotesnėj lVru republikoj. 
Revoliucija kilo netikėtai Peru 
sostinėj mieste Lima. Pereitos 
savaitės seredos rytą revoliuci- 
jonieriai netikėtai užpuolė prezi- 
dento rūmų, paėmė rumą, ir pre- 
zidentas P.illinghurst papuolė i 

jų rankas, o laivyno ministeris 
Iiko.-i užmuštas, gindamas prezi- 
dento rūmą ir jo asmenį. 

I'rie Sv. Petro bažnyčios l»n\o 
smarkiausis mušis, kuriame už- 
mušta 25 prezidento kareiviai. 
Gyventojai, išgirdę ant gatvių šu- 
vius, nežinojo, kas atsitiko, rin- 
kosi gatvėse, o revoliucionie- 
riams reikėjo skirstyti ir vaikyti 
ramiu žmonių minias. Popietų 
jau mieste buvo ramu. revoliu- 
cija pasibaigė, valdžia prezidento 
l'illingburst likosi išversta. Re- 

voliuciją sukėlė neprielankus pre- 
zidentui valdininkai ir kariume- 
nės aficierai, nes jiems norėta su- 

mažinti algas ir nereikalingus 
nuo vietų prašalinti, nes buvo jų 
perdaug. 

Prezidentas Billinghurst, ma- 

tydamas, kad besipriešindamas 
nieko nelaimės, pats rezignavo 
ir pažadėjo užsienin iškeliauti. 
Jis yra anglas, tai. turbūt, ke- 
liaus Anglijon. Tuomtarpiniu 
prezidentu sav«j apšaukė Or. Du- 
rand, rodosi, franeuzas, kuris Pe- 
ru republikoj dalyvavo jau ne 

vienoj revoliucijoj. Prašalintasis 
prezidentas buvo neprielanku.-. 
Suvienytoms Valstijom--, buvo 
vienu iš smarkiausių Pietinėj 
Amerikoj priešininku su joms 
kokio nors susiartinimo. 

Republikoj C< lumbia atsibuvo 
prezidento rinkimai. Išrinko kon- 
servatyvu kandidatą Dr. Jose Yi- 
conte C'oncha. Jis pirma buvo 
karo ministeriu, o paskui Co- 
lumhijos pasiuntiniu \Yashing- 
tone. 

JAPONIJA. 

Pereitą savaitę Japonijos sosti- 
nėj. mieste Tokio gyventojai kėlė 
neprielankias demonstracijas mi- 
nisteriu pirmininkui ir laivyno 
ministeriui admirolui Fuzii; nuo 

admirolo Fuzii reikalauja žmo- 
nės, kad jis, kaip tai Japonijoj 
yra paprotis prasižengusiems da- 
ryti, pats sau pilvą perpjau- 
tų ir tokiu budu sau galą pasi- 
daryti]. Jj kaltina, buk jis, dirb- 
dindamas plieninius karišku lai- 
vų apkaustymus, paėmė kysj nuo 

vokiškos linuos Siemens & 1 lai- 
ške ir užtai tuos apkaustymus 
jai davė padirbti ir brangiau už- 

mokėjo, nors Japonijos dirbtuvės 
butų tai pigiau ir geriau atlikti 
galėjusios. Ministerių pi-minin- 
ko Yamamoto pasitraukimo rei- 

kalauja neva todėl, kad jis ne- 

pridabojo admirolo Fuzii, bet iš- 
likro, kaip mano, to reikalauja to- 
dėl, kad jis yra šalininku taikos 
>u Amerika, nors gal dauguma 
japonu geidžia karo. Pasitraukus 
ministerių pirmininkui Yamamo- 
to. be abejonės, ministerijon pa- 
tektu karo šalininkai, kuriems 
dabar labai nepatinka nusileidimai 
prieš Ameriką, kuri vien moka 
erzinti japonus. Jeigu karo par- 
tija savo žmones ministerijon 
įbruktu, tai karą su Amerika ant 
toliau nustumti galėtu vien vai-1 
nikavimas ciesoriaus, kuris atsi- 
bus šių metų rudenyj. 

Vainikavimo ciesoriaus cere- 

monijos atsibus mieste Kioto, se- 

name ciesorių rume Sbishenden. 
Laiko vainikavimo atsibus japo- 
niškų poetų konkursas. Konkur- 
san atsiuntė 30,000 poemų, gar- 
binančiu cie.-:orių. Iš jų, cere- 

monijų rengėjai išrinko 200. Jų 
autorius užkvietė vainikavimo iš- 
kilmėse tlalyvittiti ir savo poemas 
dekliamuoti. 

l'oste Miadzuru valdžios lė- 
šomis Įrengta dideli dokai kariš- 
kų laivų dirbimui, kuriuose gali- 
ma bus dirbti laivus 35,000 tonų 
sunkumo; todėl Japonija nereik.i- 

i lauš laivus duoti dirbti sveti- 
Įmoms dirbtuvėms. 

PORTUGALIJA. 
Portugalijoj karaliaus šalinin- 

kai negali nusiraminti, jie laukia 
vien progos per revoliuciją kara- 
liui sostą sugrąžinti. Dėl nera- 

mumu, kuriuos suvaldyti neleng- 
va. pasitraukė nuo vie'..»s minis- 
terių pirmininkas D r. A. l'osta 
ir vi-i ministeriai. Prezidentas 
pavedė Uernardinui Machado, bu- 
vusiam iki Aic»1 Portugalijos pa- 
siuntiniu P.razilijoj, sutverti nau- 

ją ministeriją, kuri užimtų vietą 
pasitraukusios, bet j^m iki šiol 
nepasisekė atsakančius ministe- 
rius surasti, todėl dar nežinia, 
kas jeis naujon ministerijom jei- 
gu Macliado, nesuras tinkamų 
ministerių, tai ir pats turės at- 

sisakyti nuo siūlomos jam mi- 
nisterių pirmininko vietoj. 

PRANCŪZIJA. 
Viso svieto žydų atstovai at- 

sišaukė j Prancūzijos valdžią su 

prašymu, kad užtartų už žydus 
ir pasirūpintų, kad Rusijoj butų 
palengvintas žydams gyvenimas. 
Prancūzijos valdžia vienok atsa- 
kė, kad nieko padaryti negali, 
nes nenori save taip sukompro- 
mituoti dėl žydų, kaip susikom- 
promitavo Amerika. Pra.eu/.ija 
gerai žinanti, kad Rusija nei jo- 
kių užtarimų ir nurodymų sveti- 
mų kraštų žydų klausime nepri- 
ims, todėl nenori su užtarimu 
kreiptis Į Rusijos valdžią. 

IŠ ĮĮETUV8S, 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 

— Miesto namuose Milioninės 
gatvės ir Policijos g-lės kerčioje 
baigiama taisyti butai miesto 
ambulatorijai ir atialižos kai;'lie- 
tui. Ambulatorijos butas jau 
visai baigiamas taisyti ir ambu- 
latorija jau čia perkelta iš savo 

senojo buto prie Botanikos gat- 
vės Xo. 5. Analizes kabinetas 
taip pat, rodos, galėsiąs Į vasa- 

rio pabaigą persikelti čia iš Do- 
mininkonu gatvės. Nauji butai 
busią daug, patogesni. 

— Pasteur'o ligoninėn atvežė 
iš Šiaulių pagedusiu šunies ap- 
rietuosius: asesoriaus padėjėją 
Kriukovą, sargybinius l'.aėinskj 
ir Brazą ir etapinį sargą Paneli. 
Visus juos apriejęs vieno Šiau- 
lių sargybinio šuo. 

— Malkoms pabrangus, šią žie- 
mą miesto gyventojų daugelis 
pradėjo pirkti anglj. Bet anglių 
kuras reikalauja kiek kitoniškų 
krosnių. Paprastųjų krosnių per- 
dirbimas apsieinąs iki 8—10 rub. 
Taip daugelis perdirbimą krosnių 
atideda "geresniems"' laikams ir 
kol kas kūrena senuosius kros- 
nius angliais. Jš to gi kjla daug 
nelaimingų atsitikimų. Paskuti- 
niais laikais nėra Vilniuje t<»s 

dienos, kad nešauktų Greitosios 
Pagelbos į dvi-tris vietas prie su- 

sirgusiųjų nuo smalkių; buvo ke- 
li atsitikimai, kad jau rado ne- 

gyvų. 

TRAKAI. Šiame mieste bu- 
vusis nesenai smarku-i viesulas 
pagadina katalikų bažnyčios, 
cerkvės ir kai-kurių namu stogus. 
Paluknės dvare, Trakų ap., tasai 

pats vėsulas sugriovė tvartus; 
griūvančių tvartu užmušti 6 ii 
sužeisti 4 raguočiai 

VASILIŠKIAI, Lydos apskr. 
4-sios nuovados pristavo raštve- 
dys Timofejevas, užsidaręs savo 

namuose, nusišovė, pataikęs sau 

iš revolverio krūtinėn. Priežastis 
nežinoma. 

— Viltis — 

ALYTUS, Trakų ap. Sausio 
15 d. iš Alytaus bažnyčios vidur- 
dienyje pavogė >karbonką su au- 

komis. Piktadaris kol kas dar 
nesurastas. 

— Sausio if) d. naktj kilo mie- 

stelyj ugnis. Sudfcge pirkė ir ke- 
turi žmonės, kurių rasta tik vie- 
ni kaulai. Spėjama, kad buvo 
padegta tyčiomis. Alytiškis. 

KEMELIŠKIAI, Švenčionių 
apskr. l'rie Mileikcnių sodžiaus 
kelyje rado negyvą užšalusį 80- 
-ties metų valstieti Kristupą 7.a- 
ebarevičių. Senelis nebegalėjo 
prieiti artimo kaimelio ir, parpuo- 
lęs, sušalo. 

NAUJIEJI ŠVENČIONIS, 
Vilniaus gub. Nesenai teko man 

būti Naujuose Švenčionyse. Čia, 
prie pat stoties stovi gana pui- 
ki vartoti ją dr-jos krautuvė, ku- 
'•i daugiausia gyvuoja iš lietu- 
vių (čia kraštas grynai lietuviu 

i apgyventa.-); vienok su taniais, 
'pasirodo, negalima čia susikalbė- 
ti vietine kalba. Prabilus man 

lietuviškai, tarnas kreipės prie 
kasininkės: "c<> tu 011 prosi po 
liteusku." Kasininkė, matyt, mo- 

kanti lietuviškai, bc*_ neskaitanti 
reikalingu kalbėti ;i pirkėjais 
lietuviškai ir reikalaujanti, kad 
žmogelis, eidamas ton krautu- 
vėn, pirma išmoktii "poniškos 
kalbos." Ponia kasinipkė pastate, 
tokį ultimatumą ir man tik da- \ 
vė palengvinimą, ])ridurusi. iog 
galima čia susikalbėti su jais ir 
rusiškai. Kol aš buvau krautu- 
vėj, atėjo" ten vienas ir antras 
valstietis ir vis kalbi lietuv iš- 
kai. o kad abudu gavo aisaky-į 
mą ,;pros/.ę mo\vic po polsku."i 
griebėsi kalbėti rusiškai. 

Tnuragietis. I 

SENIEJI TRAKA f. Viln, gub. 
Prieš trejetą metu kun. A. Ku- 
rilavičius, išvažiuodamas iš Se- 
nųjų Traku, kur buvo kokį laiką 
klebenu, i Ciardinn,. i-braukė iš 
bažnytinio inventoriaus Didžiojo 
liet. kun. Vytauto labai seną pa- 
veikslą (portretą). Kun. Kuri- 
lavičiau'- įpėdinis kun. Yojevodz- 
kis, dabartinis Senųjų Traku kle 
bonas, persiuntė tą paveikslą 
kun. Černiau: kini, \'ilniun. Įdo-j 
nut butu bent sužinoti, kur gi į kun. Čern. tą svarbu lietuviams 
paveikslą yra padėjęs? V. 

— Viltis — 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

— Ačiu duosnkti Kauno ir 
Lietuvos visuomenei, Kaune pa- 
sisekė atidengti antrą lietuviu 
vaikams prieglaudą. Žaliojo Kal- 
no gyventojams, susidedantiems 
daugiausiai iš neturtingų darbi- 
ninku, ši prieglauda yra begalo 
lidelės vertės. Prieglaudos vedė- 
ja yra p-lė Stefanija Pavilavičai- 
tė. Prieglaudos adresas: Žala- 
sis Kalnas, Lenartavičiaus namai 
Ko. 34—prie pat "Saulės" namu. 

TAURAGNAI, Ežerčnų ap. 
Buvo visuotinas blaivininku su- 
sirinkimas. Įsirašiusių Į čionykš- 
čią "Blaivybės" draugiją yra Į 
2 tūkstančiu. Ku tarta išmesti iš 
draugijos tuos,- k«y neužsimokės 
nario mokesnio (36 kp. į metus), 
ir tuos, kurie bus susekami gir- 
tuokliaujant. Nuiuila kovot su 

slaptu degtinės pardavinėjimu ir 

rūpintis pasistatyti liaudies na- 

mus. Pavasarį pradėsią gabenti 
akmenis. Žmonės mielai pasiža- 
dėjo tą užmanymą remti. 

P. P. 

KURŠĖNAI, Šiaulių ap. Mie- 
stelis nemažas. Mat, netoli (4 
verslai) yra geležinkelio stotis 
uio-pat vardu. Taip miestelyje, 
kaip ir parapijoje daug dar yra 
tamsumo ir sugedimo. Laikraš- 
čių skaitoma visai mažai; ma- 

tyt jų platinimu niekas nesirū- 
pina. 

Yra ir "Blaivybės" skyrius, 
bet tas tik vos gyvuoja. Gal dėl 
to, kad vietiniai kunigai visai 
mažai tą skyrių remia. O gir- 
tuokliavimas Kuršėnuose, tai 
kiekvienas žino. gal net per- 
daug išsiplatinys. 

Kuršėniškis. 

SKUODAS. Pusnį s daugumu 
žmonių neapsakomai privargino: 
sodžiai ir kiemai vienas nuo kito 
ir nuo miesteliu buvo kuone ga- 
lutinai atskirti, ir. kasžin kokiai 
bėdai užklupus, nevi.'ad bebuvo 
galima artimą miestelį pasiekti. 
Užtai dauguma, užvis smulkiųjų 
krautuvninkų, beveik subankruti- 
jo. Daugeliui ir Kalėdų šventės 
liūdnai praėjo—ypač vargo žmo- 
nėms, nes visą mėnesį jokių už- 

darbių beveik niekame nebebuvo. 
D. Treig. 

ABELIAI, Ežerėnų ap. Šį- 
met pas mus labai nepaprasta ir 

bloga žiema. Sniego tiek pri- 
vertė, kad tokios daugybės nebe- 
atmena nei seni žmonės. Lau- 
kuose tiesiog nebegalima nei 
pėsčiam išbristi, nei išvažiuoti. 
Sodžiuose gi nebežymu nei tvo- 

rų. triobos užpustytos iki stogų, 
o soduose iš po sniego medžių 
tesimato vos viršūnės, žmonėms 
tikras vargas. K. 

ANYKŠČIAI. Sausio 15 dieną 
Liūdiškių sodžiuje rytmetį at- 

rasta ūkininkę K. lovoj gulinčią 
nebegyvą. Ji, mat, iš vakaro už- 
kūrė krosnį ir dėl šalčio pasisku- 
bino uždaryti jušką. Vaikai irgi 
tik-ką išliko gyvi. Kastulis. 

— Viltis — 

PANEVĖŽYS. Mušu koply- 
čioje per Tris Karalius buvo ar- 

doma nustatyta tvarka giec,r»;i- 
me. Po Evangelijos ir per sumą 
giedota lenkiškai, nors visi gie- 
dojimai iki 3 vai. popiet yra lie- 
tuviams. 

— Bajoru ir Monopolio gatvė- 
se renkami parašai, kad žmonės 
pasirašytu nenori pasilikt prie 
senos bažnyčios, bet prie naujos. 

X. 

— Sausio 25 d. atsidarė čia 1\. 
Levatiskio siuvimo ir kirpimo 
mokyklii mokiniu darbų paroda; 
truko 4 dienas. Akademijos pro- 
fesorius, turis daugelyj Rusijos 
miestu savo mokyklas, ketina 
atidaryti savo mokyklą ir Pane- 
vėžyje. 

— Eina gatve algą paėmusi 
tarnaitė ir mano šį-tą pirkti. Pa- 
siveja ją kaž-kokia nepažįstama 
moteriškė ir ima kalbinti. P.isi- 
rodo, kad toji "nepažįstama" ge- 
rai žinanti visą tarnaitės padėji- 

!m-;; gailestaujanti, kad ji (tar- 
naitė) pigią algą gauna ir pri- 
žadanti jai duoti "iš mielaširdy- 
stės" rublj-kitą dovanai. Paskiau 
toji moteriškė pasisako apie sa- 

vo "šventumą," "dorumą,'" "ne- 
kaltumą"; pasisako, kaip ji ą va- 

landas su M. kunigu kalbėjusis, 
kaip dažnai einanti išpažinties 
ir t. t. Tarnaitė šventai jai Įti- 
ki ir Jbegalo tą "šventąją" ima 
gerbti. Pagaliams, apgavikė pa- 
sisako turinti 100 rb., tik negali- 
nanti kur iškeisti smulkiais.—Aš 
teturiu tik 12 rb.—teisinasi tar- 

naitė.—Na, žvakėms ir ant mi- 
šių užteks 12. Imk, gerute, ma- 

no šimtą, o man duok 12. ir eik 
j .arbatinę, ant Smėlio... Ten.-.i 
gerk arbatą, valgyk, o aš. atli- 
kus savo reikalus, nueisiu pas 
tave, užmokėsiu už. viską; išmai- 

nysime tada tą šimtą, atiduosiu 
tau 12 rub. ir dar. kaip žadėjau, 
pridėsiu, gausi medaus puodą, 
kurį palikau arbatinėj..." ir t. t. 
Tarnaitė taip ir padarė—atidavė 

apgavikei 12 rub., o nuo j^s pa- 
ėmė "šimtą." 

Išlaukus kiaurą dieną savo 

"geradarės" ir nesulaukus, pa- 
klausė arbatinės užvaiždos apie 
"medaus puodą" ir perskaitė 
"šimtą rublių...'' Medaus puodo 
nebuvo, o šimtas rublių—saldai- 
nių popierėliai... Toji apgavikė, 
kaip girdėt, nebe pirmąją lengvai 
tikinčią apvilo savo "šventumu." 

Ž. D. 
— Viltis — 

ANDRIEJAVAS, Kauno gub. 
Sausio 5 d. buvo valsčiaus suei- 
ga, rinko viršaitį. Kandidatų bu- 
vo keli. Viršaiėittosna dauguma 
balsų (28 prieš 14) pateko Kaz. 
Dromontas, žmogus doras, blai- 
vu?, energiškas ir geras katali- 
kas. Zuikio barzda. 

MAŽEIKIAI, Šiaulių ap. Ma- 
žeikiuose '"Įmet prekybos mo- 

kykla suvis nusigyveno. Xei ka- 
peliono, nei lietuvio mokytojo ne- 

turi. Višta perekšlė. 

ALUNTA, Ukm. ap. Išėjus 
1912 m. naujam įstatymui, kad 
miesteliuose, kur nėra ugniagesių 
draugijos, bus brangesnis draudi- 
mas, subruzdo ir aluntiškiai 
steigti mėgėjų ugniagesių drau- 
giją* Tam tyčia sušauktoje suei- 
goje buvo parašytas prašymas, 
kad vyresnybė leistų įkurti Alun- 
toj minėtąją draugiją. Prašymas 
buvo nusiųstas j Kauno guber- 
natorių ir patvirtintas 1913 me- 

tų pradžioje. 
Aluntiškiai prašė Anykščių 

žemiečių viršininką, kad padėtų 
darbuotis. Buvo sušaukta sueiga 
ir išrinkta valdyba. Tačiau alun- 
tiškiai tik tol veikė, kol buvo 
kam raginti, kol ragino juos 
Anykščių žem. viršininkas Yrub- 
levskis. Jam išvažiavus iš Anykš- 
čių. liovėsi ir tos dr-jos veiki- 
mas. Jau baigėsi 1913 metai, o 

įlar nieko negirdėt nei apie lco- 
kią-nors dr-jos sueigą. VI. S. 

YLAKIAI, Šiaulių ap. Val- 
sčiaus sueigoje, tarp kitų dalyku, 
kai-kurie išrinktieji vyrai buvo 

sumanę padaryti nusprendimą 
nuo naujų 1914 metų visai už- 

daryti traktierių. Bet kai-kurie 
degtinėlės mylėtojai ėmė labai 
protestuoti: gi"di. nebebusią kur 
nei užeiti ir meile su viens kitu 
bepasidalinti. Ypač priešinosi 
tam valsčiaus viršaitis, kuris pa- 
būgo. matyt, kad neprisieitų Kal- 
mono mėšlyne atsistojus gerti, 
nes. nors degtinės vis viena bu- 
tų. girdi, bet butų gėda gatvėje 
įirkšnoti. Vyrams paprašius že- 

miečių viršininką, kad įrašytų tą 
dalyką dienos protokolan, arba 
parašytų tam tikrą protokolą, vir- 
šaitis to visiškai negirdėjęs, tik 
kai jau antrą ir trečią kartą pa- 
prašė. tai viršininkas prispyrė i'- 

viršaitį tą dalyką būtinai išpil- 
dyt; tada ir viršaitis nebeatsisa- 
ko ir .paliepė raštininkui parašy- 
ti. bet kai jau buvo sueiga išsi- 
skirsčiusi ir bepasirašė vo> apie 
30 žmonių, tai tas dalykas ir at- 
liko dar kitam sykiui svarstyti. 

Po sueigos, viršaičiui išėjus 
gatvėn, k ii-kurie vyrai ii paklau- 
sė, kodėl jis priešinęsis traktie- 
riaus uždarymui, viršaitis atsa- 

kęs šitaip: kas nenorįs, tegu ne- 

silankąs. n visiškai uždaryti butų, 
girdi, nevienam kenksminga. 

Vienas išrinktųjų. 
— Viltis — 

SUVALKŲ (UJHERM.JA. 
MARIAMPOLĖ. Mirėia pra- 

sidėjo čia naujieji metai. Jau 
trjs persiskyrė su šiuo pasauliu, 
įsivarydami sau švino kulką: 
miesto žemsargių vyresnysis Bal- 
trušaitis (lietu vis-pravoslavas). 
pavieto kancelarijos raštininkas 
Buckevičius ir dar vienas valdi- 
ninkas. 

Sausio 15 dieną vTeti įiai ar- 

tistai-mėgėjai surengė koncertą. 
A. Iešmontos vedama-- choras 
padainavo kelias jo paties har- 
monizuotas dainas. 

Dainavo moterių choras ir du- 

etas. Dainos, apskritai imant, 
pasisekė vidutiniai, lik pirmuti- 
nė "l ž jūrių marelių" išėjo kiek 
silpniau. K. Grinkevičius—smui- 
kininkas, akompanuojant J. Ka- 
tilaičiui, Varšuvos konservato- 
risiui, griežė kelis svetimtaučių 
kompozitorių veikalus. 

Ant galo ponia T. Dobkevičie- 
nė. akompanuojant J. Bendaravi- 
čiui, padainavo keletą dainelių. Smuikas ir solistė publikai pa- 
tiko, kai-ką reikėjo pakartoti. 
Koncertas padarė malonų Įspūdį. 

A. Vaičunas. 

VIRBALIS. Sausio 14 d., iš 
ėjus traukiniui 9 v. ryto iš Vir- 
balio, užsidegė trečiosios kliasos 
vagonas. Ačiu apsižiurėjimui sė- 
dinčiu tame pat vagone žydelių, 
gerai suprantančių, kokia nelai- 
mė gali iš to kilti, traukinys bu- 
vo sustabdytas, ugnis užgesinta 
ir nelaimė prašalinta. 

Dominas. 
— Viltis — 

VARŠUVA. Ivo-gi bereikėtų 
lietuviams Varšuvoje—lenku so- 

stinėje, kad tik butu vienybė. 
Turime savo bažnytėlę. Kas 
šventadienį esti primarija su lie- 
tuvišku pamokslu ir giedojimais. 
Nedėldieniais gi švenč. Sakra- 
mento adoracija. Lietuviu i pa- 
maldas susirenka nekiek. Dar ir 
tarp tų. kurie susirenka." nėra 
vienybės ir sutikimo. Štai kad 
ir sausio 14 d. (Nauji Metai pa- 
gal senąjį kalendorių), kaip pa- 
sielgta bažnyčioje. Choras, įpy- 
kęs ant klebono už atstatymą 
vargonininko, sustreikavo. Kle- 
bonui užgiedojus "Aniolas Die- 
vo,'" choras nei neatsiliepė, ir 
tik kelios merginos visą laiką te- 
giedojo. X. 

SMIELA, Klevo gub. Smielos 
miestelis yra už pusketvirto šim- 
to verstu Į pietus nuo Kievo. 

Važiuodamas j Smielą, niekuo- 
met nemaniau ten lietuviu rasiąs, 
bet apsirikau. Pasirodo, kad ir 
ten esama keletos lietuviu šeimy- 
nų. Yra ir inteligentų susipratu- 
siųjų. kurie lietuviškus laikraš- 
čius užsiprenumeruoja. Taip, į 
Smielą pareina "Yilties" j egz., 
"Lietuvos Žinių" j egz. ir "šalti- 
nio" i egz.; ar pereina kitokių 
musij laikraščių—neteko susekti. 

Ačiu trusui ir sumanumui mū- 

sų tautiečio, kun. Kazimiero Bri- 
džiaus, kuris per penkerius me- 

lus čia klebonavo, dabar katali- 
kai Smieloje turi tokią puikią 
bažnyčią, kokios neteko matyti 
net miestuose Lietuvoje. Rene- 
sanso styliuje. gražiai atrodo iš 
lauko, švariai užlaikoma vidu- 
ryj. Y ienas didysis altorius kai- 
navęs keliolika tūkstančių. \ ar- 

gonus taisė irgi musų tautietis 
Geralevičius iš Kauno. Pi;m čia 
diskas buvo sugriuvę ir sutrunė- 
ię. Prie bažnyčios atnaujinimo 
nemaž prisiliejo poni Rešnič. 

Stud. V. Tiškus. 

* LIEPOJUS. Liepojaus Lietu- 
viu Šelpimosi Draugijos veikime 
yra viena nemaža spraga—tai k a«l 
ji neturi savo salės, frumano su- 

taisyti kuki vakarą, ;.r spektakli, 
tai—tegali jj padaryti ne tada, 
kada butų patogesnis laikas, bet 
kada luina liuosa salė; mat. Liet. 
šelpimosi Draugija taiso vakarus 
naujausios lietuviu draugijos sa- 

lėje, o ta salė retai kada esti ne- 

užimta, nes yra geriausia iš visų 
Liepojatts viešųjų saliu. Antra gi 
Liepojaus lietuvių gyvenimo 
spraga yra, kad jie neturi savo 

chorvedžio; dvi lieuvių draugiu 
nuolat taiso savo vakarus, bet 
tie vakarai visada buna be jokių 
dainų, nes nei viena draugija 
neturi savo choro. 1912 metais 
paselpos draugijai buvo apsiėmus 
vesti chorą p. Dvaranaviėius, ku- 
ris jau buvo gerokai pramokinęs 
dainuoti nemažą dainininkų bū- 
reli ir per kel i s vakarus savo dai- 
nomis labai patenkino put lika, 
u:s dainos geriau patikdavo, ne- 

uu vaidinimui '"V •'Haimci, p. 
Dvaranaviėius, pasidarbavę ko- 
kį pusmetį, %l-isakė kuo toli- 


