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POLITISKOS ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Tuomtarpiuis Mexiko prezi- 
dentas I įnerta išleidžia už. 400 

milionij pesų popierinių piuigų 
bet u i tuo> pinigus jis negaus 

reikalingiausių karo vedimui 

daiktu, taigi ginklų ir amunicijos, 
ne- to \fexike beveik tu ra, o 

svetimi ginklų dirbėjai už 1 įn- 

erto- popierinius pinigus nieko 

jam neduos, kol revoliucijos 
įveikti negali. Pačiame Mexikc, 
žinoma, IInertos pinigus žmonės 

turės imti. o jeigu neimtų, tai 

nieko negautų, kariumenė be už- 

mokesnio paims tą, kas jai rei- 

kalinga. 
Pietinėse Mexiko valstijoje 

Campeche ir Y m atau atsibuvo 

gubernatorių rinkimai. Xors rin- 

kiniai atsibuvo ramiai, bet tapo 
išrinkti Ifuertos įnagiai, Riviera 

ir Cortes, nors gal didesnė da- 

li-; gyventoju jų visai nenori. 

Mieste \ era Cruz ant gatvės 
mėginta nušauti adjutantą Su- 

vienytų Valstijų admirolo Ma- 

yo, aficierą Cooksj, bet jam nuo 

šūvio pasisekė išsisukti. 
Laukiamo didelio mūšio prie 

Torreon dar vis nebuvo, bet prie 
Chapallepic kariumeuė sumušė 

revoliueijonierių dali, privertė 
juos bėgti nuo mūšio lauko. Ka- 

riumene užėmė taipgi miestą 
Gonzales, Tamanlipus valstijoj ir 

traukia link sostinės tos valsti- 

jos. Vyriausiasis revoliueijonie- 
rių vadovas ir revoliucijos orga- 

nizatorius Carranza su 7,000 
šviežiai suorganizuotų kariauto- 

jų apsistojo mieste Caliacan, Si- 

naloa valstijoj. 
Revoliucijonierių vadovas, ge- 

nerolas Pabol Gonzales išleido 

persergėjimą gyventojams val- 

stijų Tamaulipas, Nuevo Leon 
ir Coahuila, kad neimtu Huertos 

išleistų popierinių pinigų; jų vie- 

toj revoliucionieriai už kelis mi- 
lionus išleido savo popierinių pi- 
nigus, ir juos gyventojai turi pri- 
verstinai imti, bet ypač prekėjai 
tuos revoliucijonierių pinigus 
ima nenoriai, daugelis prekijų 
uždarinėja pardavinės. 

Generolas Villa rengiasi jau, 
turbut, tikrai prie veržimo mie- 
sto Torreon. 50-lauko ir ma- 

šininių kanUolių jau ten pasiųsta, 
ir už poros dienų bus parengta 
revizija, kad gyventojai galėtų 
prisižiūrėti revoliucijonierių galy- 
bei. Aplinkinių gyventojai, matyt, 
prielankus revoliucijonieriams, 
nes, jiems atkakus, Šukavo: 'Lai 

gyvuoja Carranza, lai gyvuoja 
Villa." 

Artilerijos vadovu paskirtas 
pulkininkas Sorvin. Jis pirmiau- 
sia mano miestą Torreon bom- 
barduoti nuo pietų ir vakarų, nes 

iš tų pu-ių miestas geriau pasie- 
kiamas. (lydytojų vadovu yra 
Dr. \ illareal, kuriam padeda 
daugelis žinomu daktarų ir ligo- 
nių prižiūrėtojų. 

\nglijos valdžia pranešė Su- 
vienytų Valstijjj karo ministeri- 
jai, jog ginti Mexike gyvenan- 
čius Anglijos piliečius ji nuo sa- 

vo kariškų laivų išsodjs ant kran- 
to jūreivius; paklausė karo mi- 
nisterijos, ar Amerika nenori tą 
patj daryti, bet gavo atsakymą, 
jog Amerikos piliečiams dar ne- 

gresia pavojus. Be abejonės, 
Anglija su kitomis Kuropos tau- 
tomis išsodjs jūreivius ginti 
.\lexike gyvenančius svetimtau- 
čius. 

VOKIETIJA. 
Vokietijoj laukia pasitraukimo 

nuo vietos kanclerio Betlunann- 
Holhvego, ne- jo Įtekmė, juo to- 

liau, juo labjau puola. Pildyda- 
mas ciesoriaus norus, kancleri- 
stengiasi prie didžiausios Vo- 
kietiją sudegančios Prusu kara- 
lystės lalijau pririšti kitas Vokie- 
tijos mažesnes ir didesnes vieš- 
patystes, kurios, ciesoriaus nuo- 

mone, perdaug turi savistovumo. 
Mėginimai siaurinti kitu viešpa- 
tysčių savistovumą tarp jų gy- 
ventojų didina nekentimį pru- 

su. Žinot įa užtai kaltas ne kanc- 
leris Bethmann-Iiolhveg, bet cie- 

sorių-, nes kancleris pildo tik cie- 
soriaus norus; bet. kad ciesoriaus 
bent V okietijoj nuo vietos pra- 
šalinti negalima, ta: turės pasi- 
traukti nuo vietos kancleris. 

Užpuolimai kariumenės ant gy- 
ventoju Zaberne ir išteisinimas 
kaltu aficierų išnaikino tarp gy- 

ventojų užsitikėjim.'į kariumene. 
Kol kariumene neužkabinėjo 

[žmonių, ji Vokietijoj buvo ger- 
biama; bet ypač aficierai, cieso- 
riaus proteguojami ir privilegijo- 
mis apdovanoti, j žmones pra- 
dėjo išaugėto žiūrėti, ne visuo- 
met prisilaikė teisingumo, tai 
pradėjo žudyti žmonių užsitikė- 
jituą; jie pradeda vis mažiau pri- 
jausti kariu menės reikalams, o Į 
• 

tiems reikalams reikia milžinišku 
pinigų, į metus reikia surinkti 
miliardą markiu. Jeigu žmonės 
neprijaus kariumenei, jų atsto- 

vai parliamente neskirs kasinėtai 
dūlinamų išlaidų kariumenės su- 

drutininnii. Be kariumenės gi 
Vokietija butų kaip be galvos, 
nes tik' karai, užpuolimai ant 

silpnesnių Vokietiją didele ir ga- 
linga padarė. Todėl net cieso- 
rius, nors iš piliečių nieko ne- 

daro, pabūgo, kad parliamcntas 
neatmestų reikalavimų didesnių 
išlaidų kariumenės reikalams. 
Bet jis mano, kad pakaks pa- 
liuosuoti dabartinį kancleri, o vėl 
viskas sugrįš j senasias vėžes. 
Bet ar tas išsipldys, reikia abe- 
joti: sykį išnaikintas žmonių už- 

sitikėjimas negreitai sugrįžta. 

ANGLIJA. 
Dėl rengiamo pripažinimo sa- 

vivaldos Airijai, kas jau du kar- 
tu lordų rūmo buvo atmesta, bet 
žmonių atstovų ritmui priėmus 
trečią kartą, lordai negalės at- 

mesti, \isai suanglėjo airiai pro- 
testonai L'l-tcro provincijoj gąs- 
dina sukilimu ir i.Atikro jį rengia, 
nes nenori atsirasti po valdžia 
nekenčiamų katalikų. Protesto- 
nai, bent patjs tai sako, turi 
100,000 gerai apginkluotų kariau- 
tojų, o gali dar sulaukti nemažai 
nekenčiančių katalikų padėtojų 
iŠ Anglijos. Dabar jie rengia 
ligoniams lazarietus. Moterjs 
rengia reikalingus, gydant sti- 

jžeistus, daiktus; jos renka aukas 
tokiems tikslams. 

I»et jeigu Airijai ministerių 
pirm. Asrjuith žadėta savivalda 
nebūtų pripažinta, gali pasikelti 
iki šiol skriaudžiami airiai ka- 
talikai, o tų Airiioj yra kur kas 
daugiau negu p-otestonų. Xe- 
reika užmiršti, ka 1 didesnė dalis 
Anglijos kariumenės susideda iš 
pasamdytų airių katalikų, kurie, 
be abejonės, be noro stotų ko- 
von -u savo broliais. 

BALKANŲ PUSSALIS. 
Balkanų tautų sąjungą, iširu- 

sią dėl Serbijos ir Grekijos ne- 

silaikymo sutarimo, prieš karą 
padaryto, Rusija vėl stengiami 
Uhivon surišti ir, žinoma, tikisi 
ją sunaudoti, jeigu reiktų karą 
su Austrija vesti. Rusija Bulga- 
rijai žada Rumunijos atimtą Si- 
listrijos apskritį atgal sugrąžinti, 
o Rumunijai siūlo rumunų apgy- 
veni us Vengrijos plotus, jeigu 
Austrija butų įveikta. Tuose 
Vengrijos plotuose rumunų gy- 
vena apie 3 milionai, taigi de- 
šimtį kartų daugiau, negu Si- 
listrijos apskrityj išviso yra gy- 
ventojų. Bet suvesti krūvon tas 

sykį atsitolinusias tautas bus ne- 

lengva. nes kiekvienos iš jų sie- 
kiai vrii visai 'kirtingi, o visos 
jos Rusijai jau netil.i ir jos bi- 
josi. 

Prasidėjus karui su Turkija, 
I>u 1,pariju tikėjo-i, sumušusi Tur- 
kiją. tapti vadove Balkanų tau- 

tu, bet tas jos pertoli siekiančias 
viltis antras karas išblaškė. Xe 
tik Serbija ir Grekfja nenorėja 
Bulgarijos vadov\stei pasiduoti, 
bet atsirado Rumunija, kuri n^r 

tikros Bulgarijos žemės ploto 
sau pareikalavo, o toji, negalėda- 
ma keturiems priešams pasiprie- 
šinti, turėjo jiems atiduoti tai, ko 
nuo jos jie pareikalavo. Tokiu i 

biulu daugiausia aukavusi karui 
Bulgarija tapo mažiau aukavusių 
nuskriausta. Nuskriaustą gi la- 

bai sunku su nuskriaiulusiais su- 

taikyti, o Bulgarija, nors ir an- 

trame kare sumušta, Balkanuose 
lošia svarbesnę rolę negu ją per- 
galėję ir sudėję krūvon jos prie- 
šai. Kad šitokias tautas krūvon 
suvelti, reikia duoti laiką skriau- 
das užmiršti, to gi rankos pa- 
mojimu padaryti negalima. 

Už Balkanų pussali be nu."o 
nekilo didelis karas Rusijos su 

Austrija, kuriu butų įtraukta 
paskui Vokietija ir Prancūzija; 
dabar, rods, neva dangus išsi- 

blaškė, bet pavojus karo neišny- 
ko, nes nei Rusija, nei Austrija 
pasauktų tarny.ston kareivių nepa- 
leido namon; Rusija net keturis 
mėnesius ilgiau palaikė jau ati- 
tarnavusius kareivius; nepalei- 
džia namon atitarnavusių karei- 
viu nęi Austrija. Prancūzija, 
kad visuomet turėti daugiau ka- 
reiviu. įvedė trijų metų tarnavi- 
mą kariumenėj, vietoj dviejų 
metų tarnystos, kaip pirma buvo. 

IS LIETUVOS. 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 

— I\un. Černiauskui, žinomam 
šv. Jono bažnyčios klebonui-len- 
kininkui, kuris Vilniuje ištarna- 
vo 22 metus ir dabar dėlei riau- 
šių bažnyčioje yra iškeliamas iš 
Vilniaus, jojo artimiausieji pa- 
žįstami lenkai, užuojautos ir pa- 
dėkos ženklati, paaukavo puikų 
laikrodėlį. 

— L. Dailės Draugija jau ren- 

giasi prie VIII parodos, kuri bus 
atidaryta kovo i d. Dailininkas 
Zikaras jau prisiuntė savo du 
veikalu: "Lietuvos bernelis" ir 
"Pasilittosavimas." Parodoje ža- 
da dalyvauti ir dailininkas Rym- 
ša. Šį kartą, kaip ir anksčiau, 
bus ir liaudies dailės tvermių 
skyrius. 

— Prie Vilniaus "Taupumo ir 
Darbo" Dr-jos atidaryta techni- 
kos piešimo ir braižymo mokyk- 
la. Piešimo bus mokinama tiek, 
kiek tai įvairus amatai reikalau- 
ja. Apart piešimo; bus mokinama 
skaityti, rašyti ir skaitliuoti. Tai- 
gi mokyklon gali stoti visai pra- 
diniai mokiniai. Amatų mokymu 
pradedama vis daugiau rūpintis. 
Apšvietos ministeris įsakė Vil- 
niaus apskričo globėjui, kad rū- 

pintųsi steigti amatų mokyklas 
prie augštesniųjų pradedamųjų 
mokyklų. Vilniaus liaudies mo- 

kyklų direktorius kreipėsi j mie- 
sto pirmininką, prašydamas pa- 
kelti tą klausimą miesto taryboje 
ir nutarti, kiek pinigų miestas 
galėtų paskirti tam tikslui. 

— Vilniuje, prie Kievo rinkos, 
manoma, statyti liaudies namus, 
kame liaudis bus lavinama tam 
tikromis paskaitomis. Ten pat 
busiąs kontoras, rupinantisis be- 
darbiams darbo sujieškoti. Na- 
mai kainuosią apie 7,000 rublių. 
Lekcijų salė busianti jrengta 
250—300 žmonių. 

INTURKĖ, Vilniaus ap. Sau- 
sio 20 d. vakare vietinėje bažny- 
čioje buvo ruošiamos jungtuvės. 
Kuomet kunigas atėjo j bažny- 
čią, tuias Gabr. Masavečius stvė- 
rė kunigą už krutu ir visa gerkle 
lenkiškai pradėjo šaukti: "maiš- 
tas bažnyčioje." Nežinia, kuom 
butu viskas užsibaigę, jei vienas 
vestuvininkų nebūtų užpuoliko 
sučiupęs ir išmetęs. Vėliaus už- 

puolikas. vaikščiodamas po mie- 
steli, žadėjo kunigą prie progos 
peiliu nudurti. Kitą rytą šitasai 
tvarkos ardytojas tapo suareš- 
tuota.-. Jisai jau du kartu už va- 

gystes valsčiaus buvo Sibiran pa- 
-iųstas. Dabar iisai yra smar- 

kiausiu vietos sulenkėjusių lie- 
tuviu vadu. 

VALKININKAS, Trakų ap. 
Įsisteigė čia "Ūkio Draugija,'' 

kuri dabar turi jau suviršum 100 

narių. Draugijos tikslas yra pla- 
tinti ukininkystės žūiias tarp 
žmonių, taisant paskaitas, ren- 

giant pavyzdinius laukus, sodnus, 
daržus, perkant ūkio padargus, 
sėklas ir t.t. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

;— Kai-kurios Kauno guberni- 
jos vartotojų draugijos, kaip gir- 
dėti, pradėjusios tartis su Pary- 
žiaus pirkliais dėlei prekybos 
daržovėmis. Tokia sutartis, jei- 
gu jinai butų padaryta, atneštų 
Lietuvai daug naudos. 

— Kauno apskrityje suimta 
13 žmonių, norėjusių^ pasitraukti 
nuo tarnavimo kariumenėje. 

BIRŽAI, Kauno g. Tarp čio- 
nykščių lietuvių k i 1 il susiprati- 
mas ir apšvieta, kaip tai galima 
spręsti iš vis augančio laikraščių 
skaitliaus šioje apielvnkėje. Bir- 
žiečiai turi savą keturieliasę mie- 
sto mokyklą, kame mokinama 
ir lietuvių kalbos, kurios lekci- 
jomis besimokinančioji lietuvių 
jaunuomenė neužmiršta pasinau- 
doti. Gyvuoja Biržuose muzikos 
ir dramos draugija "Lyra." Bet 
jai nekaip klojasi. Svarbiausia 
priežastis yra ta, kad draugijos 
pirminiukė-režisierė p. Kuprevi- 
čienė didesnę laiko dalį gyvena 
kitur; vos tik vasarai pasirodo 
Biržuose. Kita kliūtis—tai tinka- 
mo buto stoka. Vakarus reikia 
rengti taip vadinamjame "uba- 
gyne," bet kunigai, būdami šiai 
draugijai priešingi, dažnai už- 
draudžia. Taip vėjais ir nueina 
daugelis sumanytųjų darbų. Da- 
bar miestelio gyventojas J. Tre- 
čiokas žada pastatyti tam tikrą 
svetainę vakaram? ir šiaip susi- 
rinkimams. Biržų lietuviai džiau- 
giasi iš to. 

Nors čia yra darbščių ir vei- 
kiančiu žmonių, tačiaus nestinga 
ir girtuoklių, keliančių muštynes 
ir 1.1. Vien pernai metais šioje 
apielinkėje atsitiko 7 žmogžudy- 
stės. Nesenai rado vieno gir- 
tuoklio sušalusį lavoną. Žm ge- 
lis buvo taip savo šeimynai įgri- 
sęs, kad šioji nei pažiūrėti jojo 
neatėjo. Kitas atsitikimas, (ai 
kaimynas kaimyną pašovė. Pa- 
šautasai žada išgyti. Šovikas bu- 

\'£> suimtas, bet, uždėjus kauci- 
ją, likosi paleistas. Čia yra ke- 
lios dešimtįs smuklių. Vienas 
smuklininkas nesenai pastatė di- 
delius gražius namus, kuriuos 
taipogi žada paversti į smuklę. 
Taigi, biržiečiai girtuoklystėje už- 
ima nepaskutinę vietą. 

ALUNTA, Ukm. ap. Nesenai 
čia pastatyta dvikliasė muro 

mokykla, kame yra 200 su viršum 
mokiniu. Mokytoju du: vienas 
lietuvis, kitas rusas. 

LINKUVA, Panev. ap. Fir- 
miaus čia valsčiaus teisme bū- 
davo baisiausia betvarko. Žmo- 
nės turėdavo laukti iki popietų, 
kol ateidavo teisėjas. Dabar tei- 
sėjas p. J. Indrašunas iš Gedžiu- 
nų sodžiaus, blaivus žmogus, vi- 
suomet ateina teisman 10 vai. 
ryto, kaip tai yra paskirta. Žmo- 
nės nelaikomi teisme per kiauras 
dienas ir iš to labai džiaugiasi. 

PAŠVITINIS, Kauno gubern. 
Sausio 18 d. buvo blaivininku 
susirinkimas. Žmonių susirinko 
daug. Išrinkta sekantiems me- 

lams valdyba ir revizijos komi- 
sija. Nutarta padidinti knygyną 
ir tam tikslui išleisti nemažiau, 
kaip 100 rublių. 

SKAPIŠKIS, Ežer. ap. Kaip 
visoje Lietuvoje, taip ir čia šioji 
žiema atsižymi šalčiu ir daugy- 
be sniego, žmonėms iš to dide- 
lis vargas. Sniegas taip gilus, 
kad girion nei tuščiomis rogė- 
mis negalima [važiuoti. Fer tai 
žmonės gal vvsai be malku pa- 
likti. Žiema nelabai smagi ir gir- 
tuokliams. Ačiu kelių blogu- 
mui, miestelin negalima prista- 

tyti užtektinai degtinės. Ypač 
per šventes girtuokliai baladojosi 
į visti smuklių duris, bet niekur 
negali gauti degtinės. 

ALIZAVA, Panev. pav. Kaip 
girdėti, Spiegu kaimas skirstosi 
j viensėdijas. Iki šiolei čia visur 
gyventa kaimais. Spiegai pir- 
mieji duoda pavyzdį išsiskirsty- 
mo viensėdijosna. 

ŽVINGIAI, Raseinių ap. Pa- 
statyta čia pačių valstiečiu lė- 
šomis mokykla, kurioje galėsią 
mokytis apie 200 vaikų. Mokyk- 
lą statant, valdžia prigeibėjo tik 
medžiais. 

ŠVĖKŠNA. Prieš kiek laiko 
mirė vietos valstietis Domininkas 
Enzelis, palikdamas gražų namą 
ir pinigų amatu mokyklai. Ne- 
vėliau* sekančiojo rudens ma- 

noma atidaryti tą mokyklą E11- 
zelio vardu. 

ŠIAULIAI. Prie Kauno Ūkio 

Draugijos moterių skyriaus ža- 
dama įkurti tam tikrą paukščių 
auginimo skyrių. Abelnai, Kau- 
no gubernijos ūkininkai pasta- 
ruoju laiku suskato rūpintis 
paukščių auginimu. 

— Šiauliuose norima prie mie- 
sto skerdyklos įtaisyti dirbtuvę 
žarnoms valyti. Tąją dirbtuvę 
žada savo lėšomis įtaisyti mieste- 
lėnas tironas, kurisai už tai dirb- 
tuve galės naudotis 10 m.: po to 

dirbtuvė pereina miestui, lasai 
klausimas buvo svarst) tas miesto 
durnoje ir likosi priimtas. Prie 
klausimo pridėta dar nusprendi- 
mas, kad iš skerdyklų negalima 
bus išvežti žarnų, kol josios ne- 

bus dirbtuvėje tinkamai ištaisy- 
tos. Kas to nepildys, bu? bau- 
džiamas. 

— Šiaulių Montvilo fabriko 
darbininkai ir administracija iš- 
rinko darbininkų ligonių kasos 
Įgaliotiniais Joną Roinaklą, Juo- 
zą Marcinkevičių ir felčerį Sevi- 
mavičių. 

UPYNA, Raseinių ap. Iš Upy- 
nos filijos padaryta savistovė pa- 
rapija. Parapijonų naujoji pa- 
rapija turėsianti apie pustrečio 
tūkstančio. 

SKAISGIRIS, Šiaulių ap. Per- 
nai Skaisgiryje pastatyta didelis 
namas liaudies mokyklai. Nuo 
Naujų Metų prasidėjo mokslas 
naujoje mokykloje. Vaikų itpic 
80, tame skaitliuje apie 20 mer- 

gaičų. Mokytojauja lietuvis J. 
Lopašinskas. 

VALKININKAI, Panev. ap. 
Ačiu pusnims, čia nuėjo nuo 

bėgių (relių) ir sudužo prekių 
traukinis. Sunkiai sužeista vie- 
nas geležinkelio tarnautojas. 

STUMBRIŠKIS, Panev. ap. 
Valsčius išrinko savo viršaičiu 
valstieti} Sruogą, tačiaus valdžia 
dėl kai-kurių priežasčių rinki- 
mus panaikino. 

VARNIAI, Telšių ap. Šioje 
apielinkėje žmonės taip serga šil- 
tine, kad gydytojai nespėja lan- 
kyti ligonių. 

PADUBYSYS. Šiaulių ap. 
Valdžia jsakė uždaryti pravoslavų 
cerkvę, kuri buvo labai sena ir 
grę.sė susirenkamiems pavojum. 

PALANGA. Norėta čia įtai- 
syti lietuvių-latvių draugija, kuri 
iš vienos pusės rūpintųsi daile, 
užlaikydama nuolatinę artistų 
trupą, chorą ir orkestrą, o iš ki- 
tos pusės užsiimtų sportu, kliniš- 
kų savo narių miklinimu. Drau- 
gija tačiaus tapo neleista. Prie- 
žastis tame, kad negalima, gir- 

1 i, jungti dailės su sportu ir kad 
vien lietuviams ir latviams lei-ta 
prigulėti prie draugijoj 

—. Palangos gimnazijos lietu- 

vių mokinių tėvai įteikė apy- 
gardos globėjui raštą, su kelio- 
mis dešimtimis parašų, kame 
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prašo įeisti gimnazijoje išguldi- 
nėti ir lietuviu kalbą. 

PAISTRIUS, Panev. ap. Kun. 
J. Tilvicio rupesniu čia įsteigta 
Kauno Liet. Katal. Moterių Dr- 
-jos skyrius. 

GADUNAVA. Telšių apskr. 
Dar 1905 m. kun. Masiulio ru- 

pesniu čia buvo įsteigta "Saulės" 
mokykla. Jinai gyvavo kelis me- 

tus. Tačiaus žmonės mažai lei- 
do savo vaikus mokyklon, ir da- 
bar jinai stovi jau uždaryta. Yra 
čia trįs krautuvės, lietuviu užlai- 
komos. 

SUVALKŲ UUBEKMJA 
NAUMIESTIS, Suv. gub. Ku- 

bilių sodžiaus ūkininkai P. ir š. 
nuo senai pykosi tarp savęs. Pa- 
staruoju laiku santikiai tarj) jų- 
jų taip sublogėjo, kad ūkininką* 
P. per savo piemenį įdavė savo 

priešo piemeniui revolverį, kad 

pastarasai. nušautų sa\o šeimy- 
ninką. Kuomet Ž. šėrė gyvulius 
tvarte, piemuo į jįjį šovė, bet 
nepataikė. Abu vaikai tapo ati- 
duoti į policijos rankas, kur pri- 
sipažino, kad ūkininkas 1'. prikal- 
bino juos nušauti savo priešą. 
Eina tardymas. 

MORAVA, Suv. gub. Netoli 
Moravos dvaro Nemunas i.-me- 
tė lavoną su įsmeigtu galvon pei- 
liu. Kaip spėjama, nužudytasai 
esąs fabriko darbininkas iš Kau- 
no. 

ŠAKIAI. Komaro dvarai anks- 
čiau? buvo žinomi savo geru sto- 

viu. Bet iš kitos pusės buvo ži- 
nomas ir vargingas ui dvarų dar- 
bininku padėjimas. Laisvės me- 

tais darbininkai buvo bandę iš- 
kovoti geresnes gyvenimo sąly- 
gas, bet nepasisekus, išvažinėjo 
Į Ameriką ir kitas šalis. Koma- 
ras parsitraukė darbininku iš sve- 

tur, bet tai brangiai atsiėjo, o ir 
darbininkai buvo netikę Lietu- 
vos dvaru darbui. Valteravos 
dvaro laukuose dar ir dabar pa- 
likta stačių ir nupjautų avižų. 
Ačiu tam, Komaro dvaruose pa- 
staraisiais laikais matyt didelis 
nupuolimas. Neturėdama: kitokio 
išėjimo, Komaras dabai išnuo- 
muoja 8 dvarus, esančius Šakių 
parapijoje. Nuomos iaikas paskir- 
ta ij metų. Žmonės bijosi, kad, 
jeigu neatsiras lietuvių-nuomuo- 
tojų, tuos dvarus užplauksią Var- 
šuvos lenkai. 

VILKAVIŠKIS. Praeitais 
mokslo metais vietinėje vyru 
gimnazijoje buvo apie 300 mo- 

kiniu. Apie 100 jųjų likosi tre- 
tiems metams, ir gimnazija at- 

statė juos iš mokyklos. 
Nesenai čia atsilankė baisi vie- 

sulą, kuri išlaužė labai daug me- 

džiu, ypač miškuose, dvare nu- 

laužė 4 milžiniškus 200 metu 

senus jievarus, išgriovė bei ap- 
draskė daugybe namu, malūnų ir 
abelnai pridirbo neišskaičiuoja- 
mai daug nuostoliu. 

PAEŽERIAI. Paršelių kaimo 
ūkininkai jkurė pienininkavimo 
draugiją vardu "Nauda." Guber- 
natorius naująją draugiją jau už- 
tvirtino. Draugijos valdyba bu- 
sianti pačiame Paršelių kaime. 

JESTRAKIS, Naum. ap. Iki 
šiolei čia buvo tiktai viena mo- 

kykla. Dabar valsčiaus sueiga 
nutarė atidengti dar penkias nau- 

jas mokyklas. 

PAJTESYS, Mariam, ap. Jau 
apie keturi mėnesiai čia įsikūrė 
pradinė, mokykla. Žmonės pra- 
deda suprasti apšvietos naudą ir 

j mokyklą žiuri prielankiai. Mo- 
kyklų lanko ne tiktai vaikai, bet 
ir suaugęs. 17—19 metu jauni- 
mai Kol-kas, namas mokyklai 
nuomuojamas. Žadama statyti 
tam tikrą, vien mokyklai paskir- 
tą namą. 

MARIAMPOLĖ. Vyresniojo 
že m sargio J. Baltrušaičio nusišo- 
vimo priežastim, kaip mums teko 

sužinoti, buk buvusi užvesta 
prieš jįjį už jaunos mergaitės 
sugėdinimą byla, dėlei kurios ji<;ti 
butų turėjęs stoii teisman sausi ) 
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ALEKSOTAS. Čia tapo už- 
muštas miestelėnas Vilonis. Už- 
mušėjai suimti. 

PRŪDAI, Kuršo gub. Vals- 
čiaus sueiga nutarė neturtingu* 
valsčiaus žmones, sergančius akiu 
ligomis, gydyti veltui; vadinami, 
pats"valsčius už tokiu ligoniu gy- 
dymą užmokės. Pa-ituriutieji gi 
valstiečiui turės gydytis -a\ > lė- 
šomis. 

Prudtt \ aisčius iki šiolei už- 
laikydavo savo lėšomis iri- ma- 

gazinus-svirnus, kame ūkininkai 
laikydavo savo javus. Magazi- 
nus prižiūrėdavo tani tikri -ar- 

gai. kuriem-* val>ėius 11/ prižiū- 
rėjimą mokėdavo po 35 rublius 
i metus. Dabar pasirodė, kad 
tokia tvarka vaUčiui neapsimoka. 
Jeigu suskaityti išlaidas sargu 
algoms ir magazinu taisymui, tai 
valsčius ne tiKtai nieko nepelno, 
bet turi dar iš savo kišeniaus pri- 
dėti. Priegto grtulus nelabai ir 
gyvuliai ėda, kadangi magazine 
pagulėję grudai atsiduoda tani 

tikru magazinų kvapsniu. < irti- 
dus priimdavo magazinuosna tik- 
ti visai sausus. Tat ūkininkai, 
bedžiovindami juos, neretai taip 
sudžiovindavo, kad tie grudai 
sėklai visai netiko. Grudai nc: 
tiko sėklai dar ir dėlto, kad jie 
nebuvo skiriami pagal veisle- 
viskas išvien sumaišyta. Todėl 
valsčius nutarė magazinus užda- 
ryti, javus parduoti ir gautia ^iu.- 

pinigus bankan sudėti. Jeigu ku- 
riam ūkininkui pritruktu grudų, 
nutarta skolinti pinigais, kuriuos 
ūkininkas paskui turi sugrąžinti 
su 6'/c. 

RYGA. \ iena latvių draugija 
paaukavo apšvietos reikalam* 
400 rublių, tame skaitliuje n 1 

rublių Latvių Apšvietos Drau- 
gijai. 

SU BATAS, Kurso gub. i'ia 
praeitą vasarą pastatyta du fab- 

rikai, kurių vienas iki šiolei nCr i 

dar galutinai užbaigtas.- Vienas 
bus paskirtas lentų pjovimui, ki- 
tas vilnų karšiniui. Subat lie- 
tiniai turi tiktai dvi krautuves 
savo rankose, bet ir toms silpnai 
sekasi. Latviai šiame atvejyje 
daug geriau už lietuvius stovi. 

PETERBURGAS. Usibmn 
šiame visos Rusijos liaudie* ;im 

ky toj u susivažiavime, tarp kiti 
.-kaitė referatą mokytoja* Sa. 
cius apie lietuviu liaudies nu 

kyklų padėjimu ir pabriežė, kai 
\*iiniuje būtinai reikalinga Įsteig- 
ti lietuviu universitetą, kuris 
1832 metuose buvo uždarytas. 

KIEVAS. Nesenai Kicvo -v. 

Mykolo bažnyčioje atsibuvo pir- 
mas pamokslas lietuvių kalboje. 
Pamokslo pasiklausyti -usiri:i'<o 
suviršum tūkstantis žmonių. 

DViNSKAS. šio miesto a ] > i c 

linkėse gyvena maža liet^alių 
tauta, apie kurią kiekvienas, rasi. 
jau nekartų girdėjęs. Visa toji 
tautelė susideda vos iš keliu de- 

šimčių tūkstančių žmonių, l.iet- 
galiai yra susigiminiavę *u lat- 
viais. Turi jie ir savo laikraš- 
čių, kurių seniausis vadinasi 
"Dryva." Pirmiaus j i-a i eidavo 
vien žiemos metu, kadangi va- 

sarą, už darbų, nebuvo kas ji 
skaitytų. Laikraščio prenumera- 
torių skaitlius taeiaus auga, ir 
dabar "Dryvą" manoma leisti re- 

guliariai kas savaitė. Sausio i o d. 
š. m. Rygoje atsibuvo pirmuti- 
nis iietgalių draugijos jkurimas. 
Lietgalių yra išsisklaidžius daug 
po didelius Rusijos miestui Pe- 

terburge jų tiek daug, kad Įsten- 
gia leisti savą laikraštį "Jauna: 
Žinias." 


