
"LIETIMĄ" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Eina Potnyf! amis, Chieago, III. 

Metine Prenun •:«ta: 
Snvienytoac V?" Įose $2.00 
Kanadoje ir M*.i ike $2.50 
Visoje kitose oiešpatystes; £3 00 

Prenumerata apmokama >•-. virsa t.. i'veoume'atos 
raitas skaitomi nuo rlie no-, už r.iAyino, ne nuo Naujij Me- 
fn. Apgarsinimų kainu UUuskite l»> tk>i. Adresuokite: ų 

A. OLS^E^VSKi 
3262 6n. Mflated 8t. CHiCACO, IL».. 

—M —I Filiu— m Ii III MIM «oiat; jmgi't opgB H 

Metai XXIII 

lintered as Sccond-Class Matter July I3th, 1893, at the Post Olfice of Cliicago, Illinois, under Act of March 3rd, 1879. 

C1IICAG0,1LL., l'ENKTADIlOi 1S, « (l. KOVO (MAIH'II), 1914 M. 

f 
THE LITIIUANIAN WEEKLY "LIETUVA" 

Publlshar ,?rid«ys at Chicago. III. 

Yearly Subscription rates: 
In United States $2.00 
To Canada and Mcxico $2.50 
To all othcr Forcign Countries 33 00 

Advevilsi.ig rates on application. Address 
A. OLSZEVVSKi, Pub. 

3252 So Halstcd St., CHICACO, ILL. 

No. 10 

POLITIŠKOS ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Yąs\nės Suvienytų Valstijų >u 

M<xik<» nepasibaigė, ir nežinia, 
kuom j<>> pasibaigs. Kol i Įn- 
erto- kareiviai ir revoliucijonie- 
ri;ii užmušinėjo Suvienytu \ ai- 
sti j u piliečius, užsienių ministe- 
ri> Bryan galėjo rainiai laukti, 
nes dėlto Suvienytose Valstijo- 
se juk nebūtų kilę maištai; dau- 

,v,iau-ia šminisLų laikraščiai ga- 

lėjo rėkauti, reikalaudami a nokia- 

\inio \lexiko, k<> ministeris ne- 

butjĮ klausęs. Bet, ant nelaimės, 

buvęs plėšikų vadovas, tapęs re-' 

voliueijouicrių generolu \ illa, už 

mušė turtingą anglą Bentoną. 
I )ėl to \ngIijos valdžia atsišau- 
kė \\ ;-liingtonan su užklausimu, 

ką Suvienytos Valstijos mano 

daryti apgynimui Mexikc gyve- 
nančiu svetimu kraštų piliečių? 
Nors Anglijos valdžia dėl Ben- 
tono ir nenori erzintis su Ame- 

rika, l>ct jus piliečiai ją verčia 
ištirti dalyką ir nubausti kaltus, 
nelaukti toliau, ką panorės dary- 
ti Suvienytos V alstijos. 

Anglija pareikalavo, kad inttų 
išduotas kūnas užmušto Tiento- 

no, kad ji ištirti galėtų daktarai 
ir susektų, kaip jis tapo užmuš- 
ta-. Villa vienok atsisakė kūną 
išduoti. Anglija paliepė savo 

kon.-uliui < lalvestone keliauti 
Me.vikan ištirti P.entono užmuši- 

mą. Tyrinėti /engė-i važiuoti 
Mexikan ne tik angliška, l>c-t ir 

amerikoniška komisija; bet Car- 
ranza pranešė, jog tos svetimų 
komisijos neįsileis. Carran/.a 
mat likosi užgautas tuomi, kad 

\Yashingtono valdžia su reika- 
lavimu kreipia^i no prie jo, kaipo 
vyriausiojo revoliucionierių va- 

dovo, liet prie generolo Villa. 
Tokiu budu pasirodo, jog ne tik 
IĮnerta, bet ir prezidento \Vil- 
soiu.) remiamas revoliucionierių 
vadovas (arranza nieko iš Stt- 

vienytų V alstijų reikakr imo ne- 

daro, u jų valdžia nežino, ko 

griebtis, ir dėl to nežinojimo la- 
bai blogoj šviesoj save pastato 
kitų civilizuotų kraštų akyse. Ki- 
tos tautos, turinčios \fexike svar- 

bms reikalus žudo jau kantrybę 
ir reikalauja greito užbaigimo 
maišaties pas Suvienytų \ alstijų 
kaimynu; bet kad \Vashingtono 
\ aidžia ir toliau nieko tokio ne- 

sigriebia, ka> maistus suvaldytu 
ka> užniušinėjimains nekaltu 

žmonių galą padarytų, tai Vokie- 
tija, l'rancuzija ir Anglija tarė- 
si maištų suvaldymui siųsti 
AIexikan savo kariutnenes. 
Tas butų jau atsitikę, tik Anglija 
siuntimui kariumenių nepritarė. 
Dabar vienok po užmušimui Ben- 
ton<» Anglijos gyventojai visokių 
partijų smarkiai reikalauja Ang- 
lijos įsikišimo ir nubaudimo už- 
mušėju. Tokiu budu Anglijos 
valdžia savo piliečių ir be nore 

gali buti pi i\<-r:ia ilrauge >u ki- 
tai", priešais Suvienytų Valstijų 
norą, Įsikišti i Me.\iko reikalus, 
ne- už iiušinėjimų ir skriaudimo 
svetimų piliečių Kuropa ilgai 
k^sti negali, o Suvienytos Val- 
stijom negal:. ar nenori, ginti 
Mexike gyvenančių svetimtaučių, 
nors t.j turėtų daryti, jeigu nori. 
kati kiti kra-tai godotų jų iš- 
vilktu Moflroe doktriną. 

Dabar vienok jau ir preziden- 
tas U'ilson, po užmušimui l?en- 
t.ou<>, amerikono \ ergą ra ir vo- 

kiečio P.aucho ne-ipurto nuo 
siuntimo Me\ikan kariumenės, 
nes žino, kad jeigu Suvienytos 
Valstijos svetimtaučių užmuši- 

riejimams galo nepadarys, turės 
tuom užsiimti kiti kraštai. IV. t 
jis dar laukia, nes žino, kai 
įsiveržus M exikan Suvienytų 
Valstijų kariumenei, ji ten prieš 
save turėtų ne vien Huerto? ka- 
ritimcne, bet, be abejonės, ir Ja- 
ponijos kariumenę. kuri ir ge- 
resnė ir skaitlingesnė už Suvie- 
nytų \ alstijų kariumenę. 

-Taigi pasirodo, kad kištis j.a- 

vojinga, bet negeriau ir laukti, 
rankas sudėjus, kada kiti įsikiš. 
Ir taip negerai ir taip blogai. 
Butų tik vienas išėj'mas — tai 

sekti Europos paveikslą, paremti 
tvirtesnę maisatj palaiki nčią pu- 
sę. Europa pripažino 1 įnertą ir 

jam išdalies padeda, kiek gali, 
nelaužydama įHutrališkumo tei- 
siu; Japonija gi atvirai rodo sa- 

vo pritarimą ir simpatiją 1 Įner- 
tai; Carranzos gi su \ illa niekas 
dar nepripažino, tik Suvienytos 
V alstijos jiems pritaria. 

Gyvenanti Mexiko parubežiuo- 
->e Texaso gyvulių augintojai at- 
sišaukė i gubernatorių (Y>lquitt'ą, 
reikalaudami suorganizuoti gyvu- 
liu augintojų ginkluotą sargybą 
ginti gyvuliu bandas nuo Mexi- 
k<> plėšikų, ar rcvoliucijonierių. 
Dabar mat sunku plėšikus nuo 

revoliudjonierių atskirti, nes bū- 
vy plėšiW::i save revoliueijonie- 
riais vadina, o veikia taip, kaip 
kad pirma, taigi plėšia ir žudo 

žmones, jeigu tik proga pasitai- 
ko. 

.suvienytu \ alstijų valdžia at- 

siliepė j Kuropos viešpatystes 
su prašymu palikti \merikai 
malšinimą maištu Me\ike ir gy- 
nimą ten gyvenančių svetimtau- 
čių. Europa jau buvo Suvieny- 
toms Valstijoms pavedusi gyni- 
mą europiečių ir jų nuosavybės 
ir maištų raminimą, bet kad jo.s 
to nepildė, kaip reikia, tai Euro- 
pos, tautos nužudė kantrybę ir 
tariasi, kaip maištams galą pa- 
daryti. nors išrinktas būdas Su- 
\ ienytoms Valstijoms nepatiktų. 

Į Kagle Pas, Texase, atėjo ži- 
nia, jog apielinkėse Kio Molines, 
50 mylių nuo Piedras Negras, 
koVo 1 dieną buvo mušis, kuris 
traukėsi visą dieną. Iš abiejų 
pusių užmušta daug žmonių, ka- 
riumenės vadovas buvo majoras 
Ocosta, o revoliucijonierius vedė 
Dalorea Torres. 

BALKANŲ PUSSALIS. 

Europos sutvertoj Albanijoj, 
pietinėj jos clalyj, vadinamoj Epi- 
ru, kilo jau revoliucija, kurią, 
turbut, sukėlė grekai, norinti 
Epinį paglemžti, o sutvėrusios 
Albaniją didėsės Europos tautos 

jį prie neprigulmingos Albanijos 
priskyrė. Epiro gyventojai, gal 
vien grekai, a.sisakė pripažinti 
Europos paskirtą Albanijai ku- 
nigaikšti \Viedą. Jie visai neno- 

ri valdono, todėl Epinį apgarsi- 
no neprigulminga republika. 

Nežinia, kaip j tą revoliuciją 
žiūrės sutvėrusios Albaniją di- 
dėsės Europos tautos. Bet jeigu 
jos visos tikrai norės, kad ir 

Kpiras prigulėtų Albanijai, tai 
Įstengs ir kilusią revoliuciją su- 

valdyti. Tam pakaktų įgalioti 
Italiją, o ji įstengtų revoliuciją 
suvaldyti. Ypajč Italija nenori, 
kad Epiras tektų Grekijai, tai ji 
sutiktų ir jame kilusius maištus 
malšinti, kol Albanija nesuorga- 
nizuos sayo kariumenės, nes ži- 
no, kad atsiskyręs Epiras visgi 
tektų Grekijai, nes savistoviai 
laikytis negalėtų. 

I urkija su (jrekija negali snsi- 
taikvti. Laikraščiai rašo apie su- 

sirišimą Bulgarjios su l'urkija 
prie- Orekiją. Rumunijos užsie- 
niu ministeris vienok apreiškė, 
jog jeigu Turkija užpultu (ireki- 
ją, Rumunija ateis pagelbon (ire- 

kijai. Bet kokia bus toji pagel- 
ba, ministeris nepasakė. Rumu- 
nija (irekijon kariumenė? siųsti 
negali, nes jų rubežiai niekur ne- 

susiduria; siųsti ją Turkijon taip- 
gi nelengva, nes Rumunija laivy- 
no neturi. Nežinia taipgi, kokios 
vertės yra rumunų kariumenė. 
1877 m., laike Rusijos karo* su 

Turkija. Rumunijos kariumenė 
pasirodė negeriausia; bet tąsyk 
-erbu ir grekų kariumenė- pasi- 
rorlė dar blogesnės; grekų ka- 
riumenė turkai vijo kaip avių 
bandą, serbus gi, nors jų buvo 
langiau, bulgarų "riumenė vijoj 
taipgi, kaip avis. Ir dabartiniame į 
kare ypač grekai, nors jie dau- 
giausiai gavo, sumanumo savo va- 

dovuose ir narsumo kareiviuose 
niekur neprodė. Rods, Uulgarija! 
tapo Įveikta, bet todėl, kad jai.! 
jau pirmutinio karo paaisintai. I 

reikėjo karas vesti su keturiais j 
priešais, o iš jų antai Turkija j 
visgi drūtesnė u? kiekvieną Bal- 

kanu pussalio viešpatiją, neiš- 
skiriant Bulgarijos. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS. 
Nors garsus apsunkinantis 

ateivystę Rurnett'o bilius dar ne- 

priimtas, bet prieš tulus to bi- 
liaus punktus jau pakėlė protestą 
tūlos Europos tautos. Neik Ni- 
šos Europos tautos protestuoja 
prieš reikalavimą, kad Amerikos 
daktarai galėtų lankytis ant ve- 

žančių ateivius laivų ir peržiū- 
rinėti juos. Laivai mat svetimo 
krašto yra kaipi svetima terito- 
rija, kur kito krašto prižurėto- 
jai negali kišti nagų. 

Italija pakele smarkų protestą 
prieš tą punktą Burnett'o biliaus, 
kuris reikalauja, kad nebūtų 
Amerikon įleidžiami nemokanti 
rašyti. Italija, dėl to atsisakė už- 
tvirtinti padarytą traktatą, sulyg 
kurio Mtie kraštai visus galinčius 
kilti nesutikimus pasižada išrišti 
per santaikos teismą, bet ne per 
karą, k«>1 tie punktai, prieš ku- 
riuos J talija protestuoja, nebus 
iš ateivių biliaus išmesti; kol tas 

nebus padaryta, Italija atsisako 

dalyvauti Amerikos rengiamoj 
Panamos parodoj. 

Su protestais žada prieš tą bi- 

lių atsiliepti Vokietija ir Japoni- 
ja. Taigi Burnett'o bilins \\ a- 

shingtono valdininkams atgabe- 
no daugiau nemalonumų, negu 
jie tikt-josi. 

IS LIETUVOS, 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS 

Kunigu permainos Vilniaus 

vyskupijoje, kun. J. Alkimavi- 
čius, jam pačiam prašanties, dėt 

silpnos sveikatos paliuosuotas 
nuo katedros vikaro pareigų \ iI- 

niuje ir pe/keltas Nalibikuosna 
vikaru. Jo vieton \ ilniun atkel- 
tas Lydos vikaras kun. Kutavi- 

čius. 
— šaltinis — 

— Jau nuo seiliaus Yliniaus 

policijos katalikams buvo už- 
drausta užimti augštesnes tarna- 

vimo vietas. Katalikai galėjo bū- 
ti vien paprastais miestsargiais 
ir sargybiniais. Dabar gi neduo- 
dama augštesniu vietų#ir stačia- 
tikiams, kurie yra vedę katalikes 
moteris. Aiškinama tai tuom, 

kad katalikės moteris galinčios 
padaryti įtaką j savo vyrus, ku- 

riems, tarp kit-ko, reikalinga sek- 

ti ir kunigu veikimas. 

— Vilniaus Apdraudimo l)r-jos 
valdyba nutarė, kad fabrikantai 
turi mokėti už gydymą darbi- 
ninku, sužeistų prie darbo. Fab- 
rikantai turės mokėti tiktai tol, 
kol darbininkas nebus paguldy- 
tas j ligonbutj. 

— Koksai tai vaikinas Vincas 
Darulis, 19 nietn, viename Vil- 
niaus sodnu kėsinosi nusinuodin- 
li. Jisai tapo nuvežtas ligoninėn. 
Pasikėsinimo priežastim buvęs 
negalėjimas rasti darbo. 

—• £v. Mikalojaus bažnyčion 
Vilniuje įvesta elektros šviesa. 
Tam tikslui tūlas Ukmergės ap- 
skrities dvar. padovanojęs 300 rb. 

— "Rūtos" draugija sausio 31 
d. parengė Kaune vakarą Mai- 
ronies .25 metu mušu 'raiti- 
joje veikimo sukaktuvėms pami- 
nėti. Vakarą vedė L. (lira. Į va- 

karą buvo atsilankęs ir patsai. 
Maironis. 

—■ Nuolatinei Oiurlionies pa- 
rodai kun. \ Jarulaitis prisiun- 
tė paveikslą "Raigradas." 

Vilniaus Hernardinų bažnv- 

čioje iš nežinomos priežasties ki- 

lęs gaisras sunaikino bažnytiniu 
rubų dalį zakristijoje. 

SENIEJI TRAKAI. Vietinėje 
bažnyčioje kabojo D.L.K. Vy- 
tauto portretas. Klebonas tą 
portretu atidavė kun. Černiaus- 
kui. Dabar pranešama, kad tasai 
portretas atiduota pataisyti ir j 
Trakus jau ncbegrjšiąs, nes baž- 
nyčia esanti per šlapia. Busiąs 
\ ilniaus Katedroje paliktas. 

KAUNO OUBERNIJA. 
KAUNAS. 

Kunigų permainos Žemaičių 
vyskupijoje. Kvėdarnos kam. 
kun. Putrius perkeltas į Rietavą 
kam., Rietavo kam. kun. Montvi- 
la j Kvėdainių kam., Androniškio 
filijalistas kun. Baltušis paliuo- 
suotas, jam pačiam prašanties. 
nuo filijalisto pareigų. Pandė- 
lio kam. kun. Kvietkauskas Į 
Adrioniškio i'iliią. Kun. I'uleikis 
iš Naumiesčio į Gašėiunų liliją. 
Gašėiunų t il. kun. (laudešis i 
\auiniestj (Pan. apskr.). Jū- 
žintų kamendorius kun. Bialaza- 
raviėius j Jurbarką kam. Sere- 
džiaus kam., kun. Inčurą i J'a- 
nedėlį kam. Kaltinėnų kam. kun. 
Alekna j Seredžių kam. Viduk- 
lės kam. kun. (larbaliauskas j 
Vaiguvą kam. 

-- šajtinis — 

— lemaičių vyskupijoje buvo 
renkamos aukos statyti Ryme 
bažnyčiai, kad Milano ediktą pa- 
minėjus. Išvis" esą surinkta 15.- 
St}o rub. 76 kap. \'yskupijos val- 

dytojas praneši kad tie pinigai 
jau siunčiama Ryman. 

— Kai-kuric: Knuno knygynai 
pradeda rūpinti .'lietuvių skyriaus 
Įvedimu. Taip, jau senas Ptaše- 
ko knygynas žada tą skyrių jvesti 
pas save. Žadama ypatinga aty- 
da atkreipti i vaikams tinkamas 
knygas. Prieš kiek laiko Balo- 
ševo skaitykla norėjusi jvesti pas 
save lietuvių knygų -kyriu, bei 
kol-kas nieko 11 atsiekta. 

— Valdžia siunčia Zarasų ir 
Raseinių veterinorius Mironą ir 
Stačkovski Peterburgan, kad pa- 
sidarbuotų veterinorių laboratori- 
joje ir susipažintų su bakteriolio- 
g'ja. 

— Kauno valstiečių bankas 

parduoda už .skolas rusų atėjūnų 
žemę. Pardundama tuom tarpu 
išviso 26 vien,.; Odijos. 

— Kai kuriuose Kauno fabri- 
kuose iškilo streikas. Reikalau- 
jama daugiau algos. 

— Lietuvis (ierdvilis žada 
Kaune atidaryti aptiekos sankro- 
vą. 

— "Dainos" draugijai valdžia 
neleido vaidinti "žmogžudžių." 

— šįmet Kauno gub. manoma 

išskirstyti vienasėdijomi> 18,000 
dešimtinių žem<"-. 

— S v. Zitos tarnaičių draugi- 
ja pernai turėjo N75 nares, šį- 
met—672. Su.-i mažino skaitlius, 
nes beveik 200 išbraukta dėl ne- 

užsimokėjimo. 

— Kaune D r. Lapinas jtaisė 
gydyklą su elektros šviesa ir 
Rocntgenu spinduliais. 

— Valdžia paskyrė 4.200 rub. 
Kauno gub., kad įsitaisytų prie- 
taisas namams i- vietos į vietą 
be išardymo pernešti ir kelmam 
bei medžiams rauti. 

RADVILIŠKIS. Kaž-kt >ks 

žmogus, atėjęs j Radviliškio m<>- 

nopolj, pareikalavo, kad duotų 
degtinės bonką. Kuomet parda- 
vėjas mtsisuko ] aimti bonką. 
atėjęs žmogus, ištiesęs j jj re- 

volveri. sušuko: -"Rankas auk- 
štyn." Pardavėjas spėjo Įsprukti 
j kitą kambarj. tenai pasišaukė 
žmonių ir piktadarį norėjo su- 

imti. bet šisai jau buvo išbėgęs 
iš monopoliams ir pasislėpęs. 

— Radviliškyje vartotojų dr- 

ja gyvuoja Q metai. Tkurč jąją 
.labar jau miręs vietos klebonas. 
Pastaruoju laiku draugijai buvo 
pradėję gerai sektis, bet inkilo 
nesusipratimų, ir dabar visas uo- 

liai varytasai darbas gali nie- 
kams nueiti. Nesusipratimus pa- 
gamino draugijos krautuvės ve- 

dėjo prašalinimas. 

MEŠKALAUKIS, Panev. an. 

l'kininkas juozas Baltaragis ap- 
skundė savo šunų Karolį, buk 
šisai norėjęs tėvą nunuodyti. 
Tardymas esą susekęs aršeniko 
paduotoje tėvui sriuboje. Sunus 
nežinia kur pasislėpė. 

SKAUDVILĖ, Ras. ap. Čia 
norima pasistatyti savas liaudies, 
arba kaip pas mus sakoma, tau- 

tiškas namas. Tam tikslui esą pa- 
čių žmonių s.ulėta jau apie 500 
rublių. 

LYGUMAI, Šiaulių ap. Aeiu 
buvusioms pūgoms, čia galą ga- 
vo keletas žmonių. Apart Mat. 
Montvilos, minėto praeitame 
"Liet." numeryje, Budzini;V.;ų 
Spakauskas, grįždamas iš Šiau- 
lių, Daunorių sotlžiuje įpuolė j 
ule. Norkaus šulinį, kuris buvo 
be rentinio, ir prigėrė. Du Si- 
įlagėėių sodžiaus berniukai, grįž- 
dami iš Pamūšio mokyklos, lau- 
kuose sušalo. Pusnįs buvo taip 
didelės ir pavojingos, kad visi 
vieškeliai buvo aglių šakomis nu- 

kaišyti, idant žmonės sniege ne- 

paklystų ir nepražūtų. 

PANEVĖŽYS. Sausio i d. 

J jyyko visuotinasai "Aido" artistų 
[kuopelės susirinkimą-:. Iš apy- 
skaitos pasirodė, kad km pelė pe" 
i : metų surengė išviso 19 vika- 

rų. Yaldybon sekantiems me- 

tams išrinkta: pp. Yerbickaitė, 
Stanikunas, Čerkesas ir Jasins- 

j kaitė. 

— Kun. prof. Karevičius, kaip 
pranešama, gavės Rymo sutiki- 
nu} užimti Žemaičių vyskupo 
sostą. Jojo Įšventinimas j vysku- 
pus turis šiose dienose atsibūti. 

— Atsakvman Į paskelbtąjį Pa- 
nevėžio parapijos padalinimą bu- 
vo pranešta, kad nieko panašaus 
nebusią. Dabar galutinai vysku- 
pijos valdžios patvirtinta, kad j 
naująją parapiją t'irės priklau- 
syti Panevėžio mi!tniįs iki Xeve 
žio ir sodžiai: Malun«; štetiškis, 
Lepšiai, Daumėnai, Pažėgienai, 
Kniaudiškiai ir dvarai Xovado- 
lis, Savitiškis, Trakiai ir Domba- 
va. Kokiose kalbose bus p 
dos abiejose bažnyčiose atlieka- 
mos—kol-kas, nežinia. 

— Netoli Panevėžio guberni- 
jos žemės tvarkomoji komisija 
nusamdė 20 dešimtinių žemės, 
ant kurios mano užvesti pavyz- 
dini sodną. Sodne išaugintieji 
medeliai bus gubernijos ūkinin- 
kams dalinami. Apart to, prie 
sodno galėsią būti priimami mo- 

kiniai praktikantai. 

PUŠALOTAS, Pan. ap. Mie- 
sto valdybos narys M. šteinas, 
kaltinamas netikrų pa-portu dir- 
bime, pasislėpė nuo tardymo. 
Teismas Šteino turtą paėmė sa- 

vo globon. 

ČEKIŠKĖ, Kauno ap. Gania 
leidimas įkurti čia vartotoju 
draugiją. 

— Dvarininką Ant. Čaikovskj. 
ėjusi iš Čekiškės miestelio, už- 
puolė Alfrcdavo dvaro darbinin- 
kai : Stanislovas Šilunaitis, Jonas 
Mackevičius ir Petras Valaitis, 
primušė užpultąjį ir atėmė 60 
rublių. Visi plėšikai esą suimti. 

ZARASAI. Iš policijos arešto, 
išlaužęs lubas, pabėgo Romual- 
das < ialvanauskas, kuris buvo 
suimtas, Kauno apvgardo- tc.- 

smui reikalaujant. 

BIRŽAI. Prie vietinės aug- 
Ištesnės pradinės mokyklos Dr. 

Jonas (iiedraitis tapo gydytojam 
paskirtas. 

— Biržų miestelio saeiga nu- 

tarė panaikinti visas alades su 

traktieriais. Taipogi prašoma ak- 
čižės valdžios, kad monopolis 
batą kasdien atdaras nedaugiau 
kaip tris valandas. Priežastis 
esanti tame, kad aludžių savinin- 
kai atsisakė gatvių taisymai mo- 

kėti 15 rublių miestelio pinigy- 
nan, kaip tai kitais metais bū- 
davo. 

UŽVENTIS, Šiaulių ap. Pra- 
sidėjus atadrėkiui, v mdiio upėse 
taip pakilo, kad važinėjimas dau- 
gelyje vietų visai sustabdytas. 
Tarp Užvenčio, Luknikų ir Ber- 
žonio nei pačta nevaikščioja. 

GARGŽDAI, Telšių ap. Per 
vietinę muitinę praeitais metais 
Į Prusus išgabenta 107 arkliai, 
17,293 žasjs ir 996 kitokių pauk- 
ščiu. 

į 
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KVĖDARNA. Ras. ap. Mag- 
110 spaustuvė čia išleido lietu- 
viškai-vokišką abėcėlę, "Rakte- 
liu" pavadinta. Abėcėlėje varto- 

jama lietuviškosios ir vokiškosios 
raid"«. 

— Esančioji Kvėdarnoje liu- 
teronu parapija pereitais metais 
turėjo 3,000 parapijonu. Per tą 
patį laiką parapijoje gimė 77 vai- 
kai, mirčių buvo (>6. Tarp miru- 
siųjų buvo \malija Michelienė, 
sulaukusi 116 m. amžiaus. 

STULGIAI, Ra->. ap. Praeitą 
rudenį stulgiečiai padavė vy- 
resnybei prašymą, kad atidarytu 
liaudies mokyklą, nes arčiausios 
mokyklos stovi už 8—1 z verstų 
Dabar valdžia prašymą sugrąži- 
no, nors stulgieeių reikalavimą 
pilnai pripažino teisingu. Pasi- 
rašiusieji po prašymu buvo prisi- 
žadėję reikalingą mokyklai me- 

džiagą sugabenti, bet be valsčiaus 
nutarimo tasai prižadas svarbos 
neturi. 

ANYKŠČIAI, Ukm. ap. Liū- 
tiškai sodžiaus Ona Krupeliene 
javo medžių užtektinai ir iš 

džiaugsme taip prikurino trobą, 
kad ant rytojaus rado jąją nuo 

garų negyvą. 

PAKRUOJYS, Pan. ap. Val- 
sčiaus sueiga nutarė prašyti val- 
džios, kad leistų steigti mokyklą 
Kapčiunu sodžiuje. Valsčius pri- 
sižada duoti žemes, medžių ir 

j visą ko reikalingo mokyklai sta- 

tyti. Tikimasi, kad valdžia leis, 
ir iki i'io rudens ne tiktai mo- 

kykla bus pastatyta, bet ir mok- 
slas galės prasidėti. 

PASVALYS, Pan. ap. Istros 
upelyje paskendo pastorius, ve- 

žęs laiškus ir kitokius raštus. 
Xei pastoriaus kuno, nei vež- 

tųjų daiktų negalima ra>ti. 
Arklys ištraukta iš vandons dar 
gyvas. 

UKMERGĖ. Žadama tii -ti ge-! 
lležinkeli iš Kalkinių i Kauna per 
Ukmergę. Tuom tikslu l k mer- 

gėje buvo atsilankiusi tam tik- 
ra komi-ija. S u lyg plianų, gele- 
žinkelis nuo Kauno iki Prove- 
niškių eisiąs beveik greta plian- 
to. Gal reikės statyti antra tiltą 
per Xeri. Karo ministeris šio ge- 
ležinkelio plianą taipogi remias. 

ROKIŠKIS, Zar. ap. Leista 
statyti r i a naują kalėjuną-areštą. 

PAPILYS. Zar. ap. Valsčius 
nutarė parduoti esantį čia maga- 
ziną ir pinigus paskirti taup.- 
-skolinimo kasai, kurią čia ma- 
noma Įsteigti. 

... ! 
— Tauniunų sodžiaus. 1 ':ij>iiio • i 

par.. ūkininkai broliai Jokūbas ] 
Motiejų- ir Jonas Kučitiskiai jo- 
kiu budu negalėjo pasidalinti sa- 

vo mirusiojo tėvo turto. Per ilgą 
laiką baladojosi po teismus ir i 

prie galutinio susitaikymo nega- < 

Įėjo prieiti. Dėlei tos priežasties i 

tekdavo jiems dažnai ir susiva- 
dinti. Viename tokių susivaidi- 
nimų Motiejus ir Jonas taip su- 

mušė Jokūbą, kad tasai j ket- 
virtą dieną pasimirė. Dėlei že- 
mės šioje apielinkėje kita labai 
daug panašių vaidų. 

KĖDAINIAI. Kauno ap. Auk- 
štesnėje pradedamoje mokykloje 
nuo sekančio rudens bus moki- 
nama naujų kalbų. 

NAUJAMIESTIS, Pan. apskr. 
"Blaivybės" skyrius savo susi- 
rinkime nutarė išnuomuoti me- 

tams ule. Valiukonio butą. kame 
buvo traktierius, ir pernešti j 
«."*ia savo arbatinę. 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
MARIAMPOLĖ. Manoma čia 

steigti amatu mokykla. Pati val- 
džia miestui tai pasiūlė, ir mie- 
stas sutiko. Miestas'pinigu ne- 

turi, bet, matomai, tikimi para- 
mos iš valdžios. Ci? norima tai- 
pogi Įsteigti keturkliasę miesto 
mokyklą. Tikimasi, kad valdžia 
tam nesipriešins. 

— Mariampolėje, kaip prane- 
šama, lietuvių vertelgų skaitlius 
vis einąs didyn. Išviso dabar esą 
apie 30—40 pirklių. Namų sa- 
vininku gi esą 77, tai yra dau- 
giau negu penkta dalis visų na- 

mų savininkų šiame mieste. 

SASNAVA. Pernai čia susi- 
tvėrė "l'kininkų Dr." skyrius. 
Dabar jisai jau pradedąs vi-ai 
i-nykti. 

J. Anckaitis Įtaisė "fabriką," 
kame vilnos karšiama, verpiama 
ir dar malama. Visa kas motoru 
varoma. 

GIŽAI. Vilk. apskr. Valsčiaus 
sueigoje nutarta prašyti valdžios, 
kad Įsteigtų čia k ra sos skyrių. 
Manoma Kiršuose Įsteigti penk- 
tą jau mokyklą, bet tasai klausi- 
mas kol-kas atidėtas. 

SEINAI. Sausio d. p<>!i- 
;ija padarė kratą "Šaltinio" kny- 
gyne ir -paustuvėje. J ieškota 

knygelės "Ka/.lavitų sekta" ir 
sal. "Griimvald," bet nieko ne- 

rasta. 

VEISIJAI. Valsčius viršaičiu 
išrinko J. Kazakevičių, blaivų 
žmogų; viršaičio padėjėju išrink- 
ta V. Levulis. 

LAZDIJAI. Žmonės šioje 
įpielinkėje labai mėgsta bylinė- 
tis. Pora kartų ( Bajoriškėse ir 
Babruose) atsitiko taip, kad iš- 
važiavus visiems ūkininkams i 

teismą, nebuvo kam dalyvauti 
nei laidotuvėse, kurios tuom pa- 
:iu laiku pasitaikė. 

ALVITAS. Dttbiškių Palivar- 
ke sudegė tvartai ir ji galvijas. 
Priežastim, spėjama, buvęs ne- 

it sargus rūkymas. (.lulėjęsitvar- 
te piemuo v--> išsigelbėjo. 

KIDULIAI. čia nesenai pa- 
jutęs šuva apdraskė Dambravo 
Įvaro užvaizdo- ai •klj. 

GELGAUDIŠKIS. Vaisei; s 

iutarė uždaryti smuklę Valeu- 
•iuun kaime. 

PLOKŠČIAI. Vieliniame dva- 
*e viena karvė atvedė kartu dvi 

:elyčaite.- ir veršiuką. Visi tris 
uiga. l'kinin ai šimet U javų 
įedaugiau-ia gatnia grudų. Ihil- 
;ės pernai daugelyje \ ietti >upu- 
,o. 

RYGA. r>u\v> politechnikos 
itinlentas l». Sližys. už kareivio 
eurstymą neklausyti savo vy- 
iausybės, nubaustas 5 mėne-iais 
r 10 dienu i\irto\ės. Nuteistasai 
Kalavė carui prašymą, kad do- 

anotų. 

— Provodnik fabrike Hvgoje 
ii>i legė benzino lemputė ir ap- 

legino Ipolitui Žukauskui veidą 
r ranką. 


