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No. II 

P0LIT1SK0S ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Aplinkinėse Torreon buvo 
smarkus mitriai lluertos kariu- 
menės su revoliucionieriais. Ka- 

dangi abidvi pusės giriasi musio 

laimėjimu, tai reikia manyti, kad 

išpradžin j^al revoliucijonieriai 
nustumė pryšakines kariumenės 
eiles ir tuojaus pasiskubino tą, 
kaipo didelę pergalę, pagarsimi; 
bet toliau nenužengė. Tikros tei- 

sybės mat mažai \ ra ir vieno-, ir 

kitos pus's pagarsinimuose. 
j I-.l I'aso, l'cxase, atėjo priva- 

tiška žinia, buk rcvoliucijonieriu 
generolas \ illa paėmė Torrenti, 
svarbiausią tvirtovėj šiauriuose, 

esančią ant kelio j miestą \Iexi- 
ko. Žinia ta vienok pasirodė dar 

mažiau teisinga už revolittcijo- 
nierin pasigyrimus apie didelius 
mušius prie Torreon. Patvirtini- 
mo žinių apie didelius mušius ir 

laimėjimus revoliueijonieriu kaip 
nei;uvo pirma, taip nėra ir dabar. 

Rcvoliucijonieriu gi vadovas \ il- 
la labjau negu pergalėmis pasi- 
garsina užmu^inėjimais beginkliu 
žmonių. 

\ EI Paso atėjo žinia, jog ap- 

linkinėse Chihuahua, kur valdo 
Carranza, tapo užmuštas koks 
ten beginklis amerikonas. 

Texaso gubernatorius C'olquitt 
pasiuntė Mexikan generolą Hut- 

chings ištirti užmušimą ameriko- 
no Yergara, kurį užmušė I Įner- 
tos kareiviai. Generolui Hut 

chings prisakyta atkasti kūną 
Vergaros ir ištirti, kokiu budu jis 
tapo nužudytas. Generolas 11 ti t 

chings jau iškeliavo ,į Loreūo. 
Kad ir su juom neatsitiktu taip. 
k ip su fJentouu. Juk buvę plė- 
šikai, toki kaip Villa. nei jokiu 
teisių nepripažįsta ir nepildo, o 

tarptautiškų, turbut, visai nesu 

pranta. ^ 

80 metu senelis, buvęs turtin- 

gas gyvulių augintojas Tarraza.-, 
dabar- nieko neturįs, nes \ illa 

viską konfiskavo ir kad išlupti 
dar daugiau pinigų, paėmė jo 
sūnų nelaisvėn, atsišaukė Į Ame 

likos konsulių su prašymu pa- 

.^clbos, nes Villa dar šią savaitę 
žada jo sumj sušaudyti, jeigu ne- 

išsipirks, jeigu neužitiokės $250,- 
000. Tarrazas vienok pinigų ne- 

turi, nes \ illa pirma visus jo 
turtus paėmė'. Ko metų senelis 
siūlo Viliai save už sunaus palei- 
dimą, ne> sunus turi daug mažų 
vaikų, kurie liktų našlaičiais be- 

penėtojo. Amerikos kon>ulius 

vienok atsakė, jog negali pagel- 
bėti. Matyt ir konsulius bijosi 
Vilios piktumo, o tas, žinoda 
mas, kad. Suvienytos Valstijo- 
nenori >iųsti .\fexikan savo ka- 

riumenės, rorlo vis didesnį žiau- 
rumą. 

Suvienytų Valstijų kongrese 
senatorius Kali sav<\ kalboj aiški- 
no, jog jeigu Suvienytos Val-ti- 
jos nesikiš i Mexiko maišatį ir 
leis tokiam Viliai užmušinėti 
svetimų kraštų piliečius, tai kiti 
kraštai galų-gale privers Ameri- 

ką siųsti Mexikan kariumenę te:i 

tvarką padaryti, nes kitos tautos 

nekęs taip, kaip Anglija savo pi- 
liečių užmušinėjimų. Fall remia- 
si ant vokišku laikraščių užtik- 
rinimo, j1*!* jcitcii su \ okietijos 
piliečiu butu \ illa taip pasielgs, 
kaip su l.'entouu, \okietija ne~ 

lauktų taip rainiai, kaip Anglija. 
Senatorius 1'alt todėl nurodo «'nt 

pavojaus, j t* i l; : i Mexike hutu už- 
mušta > k«»k^ žymesnis vokietis, 
nes Amerika hutų įtraukta ka- 
ran su galingesniu už Mexik:> 
priešu, o su tokiais priešais ka- 
riauti nepri-irengusi, ir blogų ka- 
reivių tiek pastatyti negalėtų, 
kiek Vokietija gerų karau siųsti 
galėtų. 

Mieste 1-1 Paso suėmė už lau- 
žymą neutrališkumo mexikoniš- 
kus valdininkus. Tarp suimtų 
yra: konauliatų inspektorius 
Miguel R. Difhold, konsulius l)e 
La Sierra, viec-konsulius Mar- 
gai n ir verbavimo oticieras Sal- 
dana. Turbut, jie Amerikos pusėj 
mėgino vilioti liuosnorius. 

Suvienytų Valstijų ambasada 

\foxike gavo ginklu. Iš \Yash- 
ingtono Mexikan pasiusta keli 
mašininiai karabinai ir ^50 pa- 
prastų ir 300,000 patronu. \*or.- 
generolo Zapatos 400 kariautoju 
dabojo geležinkelį, bet tuos gink- 
lus laimingai pasisekė { miestą 
Me.siką atgabenti, (iavo ginklus 
ir .\fexike gyvenanti amerikonai. 
Kad tik tie ginklai netektu revo- 

liucijonieriams. arba I Įnertos ka- 
reiviams. 

Pereitą savaitę tarp Monte 
Morelos ir Caderoyta buvo smar- 

įkus mušis kariumenės su revo- 

liucijonieriais. Mušyj krito 100 

kareiviu. Kareiviai tapo išstumti 
iš jų pozicijų. 

Amerikos kariškas laivas, sto- 
vintis porte Tampico, bevieliniu 
telegrafu pranešė \Vashingtona: 
jog 10 mylių nuo Tampico trau- 

kiasi didelis mušis kariumenės su 

rcvoliitcijonieriais, kareivių mu- 

šyj dalyvauja 5,ot>o: revoliucijo- 
nierių skaitlius nežinomas. 

BALKANŲ PUSSALIS. 

Atkako jau Albanijon sostą 
u/imti jai paskirtas valdonas ku- 
nigaikštis \Vied su savo šeimy- 
na. Išlipo jis porte Dura/.zo, ly- 
dimas buvusios ji užimti sostą 
užkviesti albanų deputacijos, ve- 

damos garsaus miesto Scutari 
apginėjo T'ssado Pašos. Mieste 
Durazzo gyventojai savo valdo 
uą entuziastiškai priėmė. Bet ne- 

žinia. ar ilgai tas gyventoju prie- 
lankumas trauk-i-. Kad įtikti al- 
banams, kunigaikštis savo sūnų, 
tosto ipėdiuj, nors nežinia, ar jis 
Albanijos sostą matys, pavadi- 
no vardu garsaus už. Albanijos 
laisvi- kovojusio Skandcnbergo. 

Vaidai Turkijos >u Grekija už. 

Kgejiškų jūrių salas nepasibaigė, 
Turkija atsisako < irekijai atiduo- 
ti Kuropos jai paskirtas salas 
į>rie iiiėjimo Į Dardanelių siauru- 
mą ir esančias prie Azijos pa- 
krančių; žada tas -akis ginti,"kad 
m* reiktų su I irekija dar karta k;i- 
ras vesti. 

ANGLIJA. 

Anglijos ministerių pirminin- 
kas As(|uith mėgina kaip nors 

sutaikinti Airijos katalikus su 

airiais protcstonais. Jis Įnešė 
parliatnentan pataisytą sumany- 
mą Airijos autonomijos. Jis su- 

mano, nuraminimui l'lstero pro- 
testonų, keturis prote.-tonų apgy- 
ventus apskricius tuom tarpu tik 

prie autonomiškos Airijos pri- 
k i f t i, bet šešiems metams juos 

paliuo.-uoti nuo jurisdikcijos 
Dublino valdžios ir pariiameuto, 
įiaiikti juos prie Anglijos, l'lste- 

e prptestonų dauguma yra tik 
.keturiuose apskričiuose, o išvi- 
so jis susideda iš devynių ap- 
-kričių. Asquith sumano ]><» >e- 

šių metų leisti visų devynių ap- 
skricių gyventojams per re- 

leren^um nubalsuoti, ar jie no- 

ri, kati (Jlstero provincija po se- 

novei prigulėtu prie Anglijos, ar- 

ini kad butų priskirta prie Airi- 

jos, kuri Dubline turės savo val- 
džią ir parliamentą. Ten ir ("I- 
htero suanglėjo protestonai galė- 
tų siųsti savo balsais išrinktu^ 
atstovus, jeigu nubalsuos prie 
Airijos pasilikti. 

Prieš ministerių pirmininko su 

manymą Ulstefo protestonai ne 

protestuoja, bet airių nacioną- 
iistų jis neužganėdina; naciona- 
listų vadovui Redmundui ypač 
nepatinka p».''ktas nubalsavimui 
'e-ių metų terminas. 

Šiuose metuose Anglijos kara- 
lius ketina atlankyti tik Francu- 
/.ij<»s prezidentą, kas rodo, kad 
ry.-iai, rišanti Angliją >u Francu 
'.ija, nesusilpnėjo, bet o/tai ry- 
šiai, rišanti Angliją su Rusija, la- 
bai susilpnėjo. Tam kaltas, kaip 
Anglijos veikėjai sako. pa>itrau- 

ikt,s> nuo vietos Rusijos ministe- 

j rių pirmininkas Kokovccv ir už- 

sienių ministeris So/.onov, su ku- 
riais Anglija negalėjo susitaikyti. 

Sugedus Anglijos prietikiams 
su Rusija, nyksta seni vaidai 
Anglijos su Vokietija. Vokietija 

geruoju susitaikė su \nglija Af- 
rikos reikaluose. Anglija sten- 

giasi apvaldyti rytinę dalį Por- 
tugalijos valdybų Afrikoj iki 

Mozambiko, Vokietija gi Portu- 

galijos valdybą Angolą. Pačios 
Portugalijos, žinoma, jos val- 
dybas besidalinanti neklausia, 
nes ji persilpua, kad tam pasi- 
priešinti galėtu. 

Dc'l to susitaikymo Anglijos su 

Vokietija tuli laikraščiai jau pra- 
našauja susirišimą \nglijos su 

V okietija; bet iki tikram susi- 
rišimui dar, turbut, labai toli. liet 

jeigu toki ryši galima but nž- 

megsti ir jin galėtų ir l'rancu/i- 

ją patraukti, šitos tris tautos ga- 

lėtų visą svietą valdyti; be jų 
leidimo kitos tautos nei karų 
vesti negalėtų. I'.et bent dabar 
toks ryšis yra negalimas, kol Vo- 

kietija nesugrąžįs l'raneu/.ijai 
1871 m. nuo jos Vokietijos atim- 
tos Mzatijos ir Lotaringijos. 

IS LIETUVOS, 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 

— Bernardinų bažnyčias gai- 
sre, apie kuri jau buvo pranešta, 
tarp kitko, sudegė tris Radvi- 

lų ir vienas vyskupo Masalskio 

paveikslai, kurie tačiaus didelės 
vertės dailės žvilgsniu, sakoma, 
neturėję. Ciaisras prasidėjęs nuo 

neužgesintos žvakės, paliktos be 

liktoriaus ant komodos zakristi- 

joje. 
— Vilniuje mirė kuu. V. Žvi- 

lanskas. 

— Difteritą? ir kitos užkrečia- 

mos ligos, pradėjusios Vilniuje 
-iausti, nesiliauja. Kas savaitė 

ligoniu užregistruojama po kelias 

dešimtis. 

— Vilniuje manoma steigti 
darbo biržos namą. kame mažai 

pasiturimiems butų galima rody- 
ti krutamuosius paveikslus, reng- 

ti vaidinimus, paskaita.*, šokius 

ir kitokius pasilinksminimus, 
liiržos namas, kaip sprendžiama, 
miestui apsieitu apie io,ooo rnbl. 

— Apvogė žniomą Vilniuje 
lietuvį P. Mičiuli. Jam išnešė 

iš namu \i>us drabužius. 

— Bernardinų sodne susišovė 
1 omercijinės mokyklos mokinys 
Vaclovas Klimaševskis, 19 metu 

amžiaus. Pataikė sau tiesiog i 

širdį. 
— Dr. J. Basanavičiaus svei- 

kata tiek pagerėjo, kad jisai jau 
gali išeiti Į miestą. Ligonis ke- 

tinąs išvažiuoti užsienin i kokią 
nors sanatoriją, ka<1 sustiprinus 
s\eikatą. 

GERVEČIAI, Vilniaus gub. 
Dar praeitą vasarą šios vietos 

gyventojai prašė gubernatoriaus, 
kad užtvirtintų jųjų nutarimą pa- 
naikinti traktierius, (ialop parėjo 
paliepimas, kad visi traktieriai 
čia butų uždaryti ir iškabos nu- 

imti k. 

PERLOJA, Traku ap. Yikta 
Baubliutė, plaudama šaltiniuose 

prie Merkio skalbinius, ra- 

do labai saitą sidabrinį pinigsi, 
1682 m. pažymėtą. Radinys ati- 
luota 1 .ict. Mokslo Dr. 

TRAKELIAI, Ašmenos apskr. 
l'ž slaptos mokyklos laiky- 
mą Agota Savickienė nubausta 
50 rublių pabaudos. Mokykla už-? 

daryta.į jį 
i? 
i; 

STRUNAIČ1AI, Švenčionių ap. 
Iš šios parapijos pranešama, buk 
žmonės dar vasario 7 d. išėjt. ar- 

ti. Tokios ankstybos arimo pra- 
džios niekas čia neatsimena. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

Įsteigta Kaune daržiuinka- 
vimo muziejus, kuris žymiai yra 
lankomas žmonių, atvažiuojan- 
čiųjų iš gubernijos. Lankantieji 
daugumoje—dvarininkai ir kuni- 
gai. 

— Valdžia paskyrė suviršum 
j<>7 rul). Kauno gub. j<) valsčių 
knistis reikalams. 

— Patvinęs Nemuną- nuplovė 
kelias dešimtis tūkstančių rąstų, 
sukrautų ant krantų esančiuose 
malkų sandėliuose. 

Kaune tapo suimtas žino- 
mas profesionalis vagis Leonas 
Radžiūnas, kuriam buvo visai už- 
drausta gyvenai tvirtovės rajone 

ŽVINGIAI, Ras. ap. Sausio 
30 d. pradėjo, nešti juros upę. 
kuri taip patvino, kad padarė 
daug nuostolių miesteliui ir apie- 
linkei; pati Žvingių miesteli vi- 
sai atskyrė nuo kitų miestelių. 
Vanduo nunešė tiltą. Mokykla 
buvo 111 lą laiką uždaryta, nes 
mokiniai negalėjo susirinkti i 
miestelį. Rengiamasi dabar pa- 
statyti geresnį tiltą, kuris, kaip 
manoma, kainuosiąs apie 3.000 
rublių. Tikimasi ir iš valdžios 
kiek gauti tilto statymui. 

UKMERGĖ. Patvinusi Šven- 
toji upė užliejo daugybę Ukmer- 
gės pakraščiuose stovinčių name- 

lių ir padare daug nuostolių. 
Nukentėjo ypač girių pirkliai, 
kuriems vanduo nunešė visus 
rastus, paupyje sudėtus. 

PAVERKŠNIAI, Kauno gub. 
Vietinei žeiriajai ūkio mokyklai 
paskirta 1,500 ublių pašelptfš." 

JURBARKAS. Šiame pavasa- 
ryje vietiniai pirkliai žada įtai- 
syti telefoną, kuris jungs mie- 
steli su Prūsų Smaleninkais. 

PANEVĖŽYS, Miesto pirmi- 
ninku išrinkta vietos gydytojas 
\" itartas. 

— Panevėžio senosios bažny- 
čios kamendorius kun. Ant. Sa- 
niavieius tapo paskirtas prie nau- 

jai susitvėrusios šv. Stanislovo 
bažnyčios. 

"Aido" artistų-mėgėjų kuope- 
lės vedėja tapo paskirta p-lč j. 
Yerbickaitė. 

VEIVERŽĖNAI, Ras. apskr. 
Vietinė ūkio draugija įsteigė 
mašinų stotį, iš kurios kiekvie- 
nas ūkininkas už nedidelį atly- 
ginimą galės pasiskolinti ukyj 
reikalingas mašinas. Yaldžia pa- 
žadėjo draugijai 300 rublių pašel- 
pos. Metinė draugijos apyvarta 
siekia 2,000 rublių. Praeitų me- 

tų apyskaita parodė 37 rub. gry- 
no pelno. 

Pradėjus orui šilti, visos apie- 
linkės patvino. Oras taip šiltas, 
kad visi tikisi ankstyvo pavasa- 
rio. Pakilusieji potviniai nemaža 
nuostolių pridirbo šioje apielin- 
kėje. 

LYGUMAI. Praeitame "Lie- 
tuvos" numeryje atspausdintoje 
iš šios vietos žinutėje, biuc Dau- 
noru Norkaus šulinyje prigėrė 
Budziniškių Špakauskas, jsibriovė 
klaida. Prigėrė ne minėtasai Špa- 
kauskas, bet Žukiškių Montvidas. 

ŠIAULIAI. Miesto valdybai 
leista paskolinti &,ooo rb. miesto 
ūkio reikalams. Kadangi, dau- 
ginant mokyklas, miestui reikės 
vien mokyklų reikalams per 7,000 
rubliu, tai 8,000 rub. neužteks ir, 
rasi, reikės didinti paskolą. 

— Šiaulių žydai vien savo vai- 
kams mokinti pasistatė progim- 
naziją. Odų fabrikantas Xuro- 
kas tai progimnazijai nupirko že- 
mės ir.dar paskyrė 25,000 rub. 
progimnazijos namams pastatyti. 

MALDOČIONIAI, Pan. ap. 
Valsčius pask_\ rė 500 ru';< amatų 
mokyklai, kurią manoma Puša- 
lote Įkurti. 

YLAKIAI, Telšių ap. Atsibu- 
vusiame visuotinamjame vartoto- 

jų draugijos susirinkime, g u- 

rint didelio kai-kurių narių g- «i- 

priešinimo, nutarta pani. ti 

svaiginančiųjų gėrimų skyrių 
draugijos krautuvėje. Panašus 
nutarimas buvo padarytas priei- 
tų metų visuotiname susirinkime, 
tariaus valdyba to nutarimo ne- 

pildė. 

EŽERENAI. Į čia i- Kauno 
atvažiavo dvasiškijos komisija 
ištirti nesusipratimus, kilusius 
tarp lietuvių ir lenkų. Komisija 
susideda iš kanauninkų. Lenkiš- 
koji parapijonų dali- komisijos 
atvažiavimu, kaip pranešama, ne- 

patenkinta. 

ALUNTA, Ukm. ap. Aluntie- 
čiai labai mėgsta bylinėtis po 
teismus. Praeitais metais vien 
valsčiaus teisme išnagrinėta 41-' 
bylų. Šale to turėjo darbo ir že- 

miečių viršininkas; painesnėms 
byloms atvažiuodavo retkarčiais 
apygardos teismo narys. Daugu- 
ma nagrinėtųjų bylų, kaip pasi- 
rodo, buvo mažos vertės, ir butų 
galėta be teismo apsieiti, jeigu 
tiktai butų norėta. 

žemaičiu vyskupija. Joniškio 
kam. kun. Mickevičius paskirtas 
Tytuvėnų klcb. Kauno Karmeli- 
tų bažnyčios kam. kun. Janaus- 
kas perkeltas į Vabalninką kam.; 
Vabalninko kam. kun. Gerulis į 
Panevėžį kam., Panevėžio kam. 
kun. Samavičius perkeltas kam. 
prie naujai statomosios Panevė- 
žyje bažnyčios, Plungės kam. 

i kun. Plikys perkeltas Kaunan 
kam. prie Karmelitų bažnyčios, 
naujosios Žagarės kam. kun. 
Afliii kevieius perkeltai Kaunan 

prie Sv. Trejybės bažnyčios, 
Kauno Šv. Trejybės bažnyčios 
kam. kun. Benediktavičius pa- 
skirtas kuratu naujai statomo- 

sios bažnyčios Šančiuose, kun. 
Urbeiis Į Naująją Žagarę kam. 

— šaltinis — 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
VILKAVIŠKIS. Jkurtasai čia 

"Blaivybės" skyrius žada atida- 
ryti savo arbatinę. Buvo čia val- 
džios blaivybės arbatinė, bet tai 
nekaip sekėsi. 

Šiame pavasaryje žadama sta- 

tyti naujų ka/.armių ir naują na- 

mą geležinkelio stotyje. 
Nesenai rasta ant Virbaliaus 

plianto negyvas žmogus. Sako- 
ma, buk nelaimingasai buvęs gir- 
tas. 

PILVIŠKiAI. Atsibuvo visuo- 
tinas "Blaivybės" susirinkimas, 
kame Įgaliotiniais j visuotinąjį 
susirinkimą Kaune išrinkta ktin. 
Radžiūnas ir J. Stankevičius. 
Valdybon sekantiems metams iš- 
rinkta: J. Stankevičius, P. Geru- 
li?, kun. Radžiūnas ir kun. Do- 

vydaitis. 

VIRBALIS. Krikščionių Dar- 
bininkų Draugijos skyrius tu- 

rėjo čia savo susirinkimą, kame 
nutarta, kad posmertinės turi bū- 
ti išmokama išviso 30 rublių: io 

rublių iš draugijos iždo ir 20 rb. 
surenkama iš narių. 

LUKŠIAI, Naumiesčio apskr. 
Valsčius nutarė Įsteigti dvi mo- 

kyklas: vieną Keruose ir kitą 
Briedžiuose. Pakelta >umanyma« 
laikyti smukles nedėldienias už- 

darytas, bet dauguma nesutiko. 

ŽEIMIAI, Liškevos par. Ne- 
senai pasibaidę arkliai užmušė 
čia jauną vaikiną. 

MIKALINOS DVARAS, Lei- 
palingio par. Darbininkas Kuc- 
kaitis važiavo iš dvaro malunau. 
Bevažiuojant, pasibaidė arkliai ir 
pradėjo darbininką nešioti su ve- 

žimu po laukus. Nelaimingąjį 
taip sudaužė ir sudraskė, kad jo- 
jo kūnas išrodė tartum kokių 
skarmalų pundas. 

LEIPALINGA. V ietiniame 
dvare arklys taip bailiai suspau- 
dė darbininką Šinkoiii, kad neži- 

iria. ar išliks slyvas. Sakoma, vi- 
di: iai sutrinta. 

— Vietos gyventojas Lisevi- 
čius parėjo namon apygirtis ir. 
išsiėmęs iš stalčiaus revolverį, 
pradėjo juo m gązdinti saviškius, 
taikydamas tai Į pačią, tai j vai- 
kus. Pagalios atgręžė į save, ir 
revolveris tuoiu tarpti iššovė. 
Kulka perėjo per krutinę, petį ir 
išėjo per galvą, l.iscvičius likosi 

palaidotas be teismo tyrinėjimo. 
Kudrėnų dvare, kadangi ne- 

išmokėta (kx) rul>. skolos, buvo 
arkliu bei galvijų licitacija. 

SEIRIJAI. Šaltkalvis (Cieso- 
rius) ("vilingas, /ydas, prieš ke- 

letą metu įsitaisė sau kalvę, ku- 
ri dabar išaugusi j ūkiškųjų ma- 

šinų dirbtuvę. Dabar keletas žy- 
deliu nusidėjo ir parsigabeno ver- 

pimo mašiną. Neužilgo jinai pra- 
dės veikti. 

Kataliku bažnyčioje pastaruo- 
ju laiku visai negalima mišių lai- 

kyti, nes vanduo teka per stogą: 
Visos pamaldos atsibuna šoni- 
niame altoriuje. Pati bažnyčia 
vos-nevos laikosi. Skliautas taip 
silpnas, kad žmonės kai-kuriose 
bažnyčios vietose vi^ai bijosi sto- 

vėti. Galop nutarta statyti naują 
bažnyčią. Kadangi molio ply- 
toms dirbdinti yra užtektinai, tai 

išsyk nutarta buvo patiems, be 
tam tikro kontraktoruus, varyti 
darbą. Dabar kai-kurie nori, kad 
visa kas butų pavesta kontrak- 
toriui. Iš to kila nesusipratimų. 
Kuom visas reikalas užsibaigs— 
nežinia. 

Arklys užmušė kalvio Keinyko 
mokinį ("gizeli"), kurisai tą ark- 

lj kaustė. 
Vieno žydo arklys Įkrito Į se- 

ną ir miesto gerai neprižiūri- 
mą šulini. Subėgę žydeliai, pa- 

narinę virvę, pradėjo jįjį augŠtyn 
traukti. Iškėlus j viršų, arklys 
nukrito atgal šuliniu. Kuomet 

antrą kartą ištraukė, arklys, ver- 

tas $150 rub., buvo jau negyvas. 
Netyčiomis nusišovė čia karei- 

vis stačiatikis. Jisai tapo palai- 
dotas tam tikroje Seirijų kapiny- 
no vietoje. 

— Seirijuose nuo šių metų pra- 
džios įvesta 12 naujų prekyme- 
čių (jomarkų), kurie dabar at- 

sibus ne antradieniais, kaip pir- 
nuaus, bet trečiadieniais. 

VEISIEJAI. Čionykštėje "šal- 

tojoje" sėdėjo tulus žmogus, ku- 

risai prašėsi, kad jįjį vienai die- 

nai namon paleistu. Žadėjo va- 

kare sugrįžti. Sargai tačiaus jo- 
jo neleido. Neužilgo rasta jisai 
negyvas. Kame mirties priežastis 
—nežinia. 

ŠLAVANTAI. Agentas 
Vaikšnora, pirmiauš čia gvveius 
ir žmones gabenęs per rubežiu, 
tapo gubernatoriaus pasmerktas 
penkiems metams ištrėmimo. 

SLAVIKAI, Suv. gub. \ ai- 
džia davė 3,000 rub. pašelpos dvi- 
kliasei mokyklai čia įrengti. Pra- 

šyta atidaryti mokyklas Apiru- 
biškiuose ir Pariebiuose, bet val- 
džia atsisakė, nes kol-kas pinigu 
neturinti. 

MARIAMPOLĖ. Si.» miesto 
apielinkės mokyki* -u- siaučia 
Skarlatina. Kai-kur .• pic trečda- 
lis mokiniu nevaikščioja Į mo- 

kyklas. Lietuvos laikraščiuose 
keliama klausimas, kad užkrėsto- 
sios mokyklos tūlam laikui butu 
uždarytos. 

— Mariampolėje nu>i-ovė ka- 
reivis naujokas. 

SAKIAI, Naumiesčio ap. lai: 
pora metu norima čia naują baž- 

nyčią. statyti. 1 )ė1ci parapijiniu 
nesutikimu ilgą laiką valdžia ne- 

užtvirtindavo nutarimų. Vitui, 
mat, norėjo murinės bažnyčios, 
kiti medinės. Galop valdžia už- 
tvirtino murinę. Vasario mėne- 

syje buvo parapijos su-irinkimas, 
ir svarstyta klausimas, kur sta- 

tyti. Vieni nori statyti už mie- 
sto, ant Augustavos dvaro lauko, 
kiti mieste. Taip nieko ir nei1"- 

tarta. Kuomet užsibaigs šis nau- 

jas ginčas—sunku pasakyti. 

ALVITAS, Vilk. ap. Valsčius 
nutarė atidaryti pradinę mokyk-? 
lą Vatšlaukyjc. Dabar Maine 

valsčiuje bus trjs mokyklos: pa- 
čiame Alvite, Boblaukyje ir mi- 

nėtamjame Vatšlaukyje. 

KIDULIAI, Naumiesčio ap. 
Pražuvo vietiniu valdžios giri'} 
perdėtinis. Jisai kur tai išvažia- 
vo ir daugiau nebegrįžo. Žmo- 
nės turėjo daug trukdėsio su gi- 
riomis, kol valdžia nepaskyrė ki- 
to perdėtinio. 

NAUMIESTIS. Įkurtojo Čia 
nesenai "Gabijos" skyriaus susi- 
rinkime nutarta įsteigti savas or- 

kestras. Esantis čia p. Jasulaičio 
choras prisidėjo prie "Gabijos/' 
kurios vardu ir pavadintas. 

Šešupė taip patvino, kad ap- 
sėmė keletą namų ir buvusius 
ant kranto rąstus. 

Seinų vyskupija. Kun. Brun- 
dza perkeltas iš Ilguvos Į Šun- 
skus. kun. V. Kudirka—iš Šun- 
skų Į Zapyški, kun. Radžiūnas į 
Ilguvą, kun. Roškovski—iš Dom- 
brova-Viclka Į Rudkus, kun. l)o- 
muratas Į Dombrova-Yielka. kun. 
Misevičius, Seinų seminarijos 
profesorius ir katedros vikaras—" 
j Augustavą—visi vikarais. 

— šaltinis — 

DRUSKININKAI. Nubėga 
nuo vėžių traukinis, ėjęs iš (Or- 
dino. Priežastis — kelio sugedi- 
mas. Nubėgo nuo vėžių inžinas 
ir 5 karai. Su žmonėmis nelai- 
mių neatsitiko, ls i'eterbtugo 
pasiųsta tyrinėtojas. 

LIEPOJUS. Xors pranešama, 
jog išeivystė per Liepoj u besi- 
i įažinanti. bet kol-kas jinai «li- 
desnč už grįžimą atgal. Taip, 
nesenai laivas "Kursk" parvežė 
443 žmones iš Amerikos, o tuoni 
pačiu laivu Amerikon iškeliavo 
500 žmonių. 

PETERBURGAS. Vasario 9 
d. Peterburgo Lietuvių Ma/.tur- 
eių Susišelpimo Draugija ap- 
vaikščiojo 10 metų savo u} va- 
vimo sukaktuves. 

— Peterburgo universitete pri- 
vat-docentas .A Voldemaras, lie- 
tuvis, vasario 7 d. turėjo savo 
pirma lekciją, kurios pasiklausy- 
ti atvyko daug studentų ir kele- 
tas profesorių. 

— Nuo šio balandžio pradžios 
ant visų Rusijos geležinkelių bu- 
sią įtaisyti ketvirtosios kliasos 
vagonai. Iki šiolei tosios klia- 
sos vagonai būdavo vartojami tik 
tuomet, kuomet susirinkdavo 40 
keliauninkų, norinčių naudoti- ta 
kliasa. Todėl kai-kada kitiems 
prisieidavo ilgai laukti. Naujai, 
įvedimas daug palengvins kelia* 
\ imą neturtėliams. 

REVELIS. Šiame mieste yra 
diktokas lietuviu būrys, beveik 
vien darbininkų. Apsigyvenu ėia 
lietuviai, nors inteligentu va- 

dų neturi, tačiaus darbuojasi. 
Pernai buvo suruošę vakarą. Šį- 
met sausio ,}t d. paruodė kitą. 
Žmonių buvo daug. ir beveik i- 

si—lietu\ iai. 

SUBATAS. Kuršo gub. <" i a 

esama kelių .mokyklų, tarp i įn 
dvikliasė ministerijos Prūdų 
valsčiaus lietuvių mokykla; pa- 
starojoje mokinama lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Tikybai i<gul- 
dinėti tose mokyklose buvo į i- 

skirtas vietos klebonas. U z pa- 
moka-- jokio atlyginimo nemokė- 
ta. Klebonas mokyklų nelankė. 
Tuomet mokslo apskritis pada- 
vus mokinių tėvams skundą, apie 
visa ką parašė vyskupui. Vysku- 
pas paliepė, ir klebonas pamokąs 
dabar lanko. 

— Subato apielinkėse, prasidė- 
jus atadrėkiui, žiemą prineštieji 
pusnynai žemumose pavirto Į tik- 

rus vandens ežerus. Keliai taip, 
sublogėjo, kad nei išvažiuoti, nof 
išbristi negalima. r 


