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POLITIŠKOS ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Lai!<ra>eiai praneša apie kilu 

siu^ nesutikimus tarp revoli-.ici- 

jonieriu vadovu Carraitzos' ir 

generolo \ illa. Mat jeigu pa>i 
seks išversti lluertos valdžią, t 

Carrauza ir \ vila u< ri jo v ir', a 

užimti; iš to ir kįla vaida: ir 

liesuti kiniai, km i< ^;i!i galutinai 
supjudyti buvusius draugus. Vi! I 

los draugai užtikrina, jog .-ekan-i 

tis -Mcxiko prezidentas iui> \ il- 

la. <ial jam ir pasisekti su prie 
varta savo kan ;'Jatura pervary-1 
ti, bet kasžiti ar 1< i t i kraštai taip į 
suteigtos garbės, kaip \ illa, pro ; 

/.identą panorėtu pripažinti. Juk 
jis buvo paprastas plėšikas. <> re 

voliueijoj jis pasigarsino užimi- 

šystomis svetinni kraštų pilie i 

ėiu; l>e pripažinimo jam sunku 

butu užsilaikyti, nes nieks to- 

kiam prezidentui, kuris netvirtai j 
savo vietoje laikosi, pinigų ne 

| 

skolintu, o revoliucijos sunaikini 
tame krašte nedaug galima butu 

isspausti, nes kas turėjo pinigu 
tai juos perkėlė j užsieniu ban- 

kus, kari toki prezidentai, kaip 
\ illa, jų negalėtu konfiskuoti. 
Nėra taipgi abejonės, kad didesne 

dalis Mexiko gyventoju nenorėtų 
plėšiko -avo augščiausiu atstovu 

pripažinti, todėl prieš Yilla kiltu 

vėl revoliucija. 
V\ riausi-i revoliucijonierių va- 

dovas (arranza prisakė -mituti 

adjutantu generolo \ illa, nes 

buk \ illo> namuose ji- už- 

mušė anglą Bcntoną. (»al Imt,' 
kad kaltinama adjutantą vien., 

kad nito atsakomybės paliuosuo- 
ti jo poną. Jeigu taip. tai supran- 
tama, ka 1 \ illa nesi-kubin- išpi!-| 
dyti t arranzo- prisakymą, bet jei- 
gu ištik r <» pasisektų įsisprausti j 
j Mexiko prezidentus, duos ir 

priėmusiam -vetimą kaltę adju- 
tantui kokią šiltą vietą, arba leis 

jam nuo atsakomybės prasišalin- 
ti. 

Xors Suvienytos Valstijos ap- 
•iėmė ^ i 111 i Mcxike gyvenančius 
svetimu kraštu piliečius nuo 

skriaudų, bet ("arranza apreiškė,! 
jog nepripažjs tokių tiesų Su- 

vienytoms Valstijoms, nors ja- ir į 
įgaliotų kiti kraštai. jis žada iš- 
tirti kiekvieną svetimtaučio pa 

įskundimą paduotą stačiai, arba, 

per jo krašto atstovus, bet ne 

per Suvienytų Valstijų valdžią; 
jos gali atsiliepti tik tą-yk, jeigu 
Suvienytų Valstijų pilietis butų 
nuskriaustas. V 

1 Loredo, Me\ikc, atėjo žinia, 
jog aplinkinėse Torreon prasidė- 
jo jau mūšiai revoliucijonierių 
su kariu mene. \ illa, perėmęs I Įn- 

ertos bevieliniu telegrafu pasių- 
stą prisakymą kariumenei trauk-j 
ti prieš revoliucionierius suži- 

nojęs kariumenės vadovo mie- 
rius, savo kariautojams prisakė 
ženpti prieš kariumenę. Sulyg 
pirmutiniu atč-jusiii i Loredo ži- 

nių, revoliucijonicriai tapo su- 

mušti, nužudo 500 kariautoju; 
bet antra>is mušis buk kariutue- 
110i nepasisekč; ji tapo atgal nu- 

stumta. Yilia vienok užtikrina, 

jog jo kariautojai prie Torreon 

negalėjo bu t sumušti, nes ten 

mūšio nebuvo. Jis užtikrina, jog 
pradės žengimą i pietus vien tą- 
s\k, kada jo pajiegos bus di- 
desnė-; ttž pajiegas I Įnertos. Tai- 
gi, kurioj pusėj yra teisybė, sun- 

ku sužinoti, ne> nei viena pusė 
teisybės nekalba. 

Nors nuo revoliucijos pradžios 
didelio sutikimo Mexiko su Su- 
vienytomis Valstijomis nebuvo, 
nes amerikonai prie maišaties 
prisidėjo ir nedavė kaimynui nu- 

siraminti. kad sau palengvinus 
žvejonę drumstame vandenyj, 
bet dabar piktumai dar labiau pa- 
kilo. Mat tris, ar gal daugiau 
mexikonų perėjo j Suvienytų 
\ alstijų pusę ir mieste Tecatc, 
Kalifornijoj, užpuolė muitinę ir 

pačto staciją ir užmušė pačto 
perdėtinj ir pašovė muitinės val- 
dininką. Pačto perdėtinj nušovė 
todėl, kad jis nenorėjo pasakyti 
kaip kasą atidaryti. Paėmę, ką 
rado verto, užpuolikai perbėgo j 

Mi-sik" puse. Sako, buk užpuo- 
likai luivo geležinkeiio darbinin- 
ki. bet jie galėjo but ir revoliu- 
ijoi'.ieriai, tik prie tokių revoliu- 

■ ijonkrių, užsiimančiu plėtimais 
-vetimam krašte, C'arranza neno- 

ri prisipažinti. Savitarpinis ne-i- 
Jcemimas abiejose rubežians pu- 
rėse dabar taip didelis, kad daž- 
nai at-ilinka b« spaudymai per 
ruhiviit. Mieste (. biliuabua su 

kirviu tapo -uknpotas vienas 
amerikonas iš Texaso. 

I»n lis. užmušto paėto perdeti- 
:io Jclmstono, Klliot I). John- 
-ton atsišaukė i Kalifornijos gu 
ernatoVių ir i užsienių ministeri 

Flryana, reikalaudamas ištyrimo 
jo br<>iio užmušimo ir sudegini- 
mu j" krautuvės. Tyrinėti už- 

!itiš\stv j Tecate atkako kotiieu- 
lanta- Forto Uosecraus, majo- 
ras l)a\is. 

Sulyg paskutiniu žinių, trau- 

kimas priešakiu abiejų kariaujan- 
čiu pu-iii jau prasidėjo ištikro 
l uTt »U'> ,'iplinkinėse. Ant karo 

lauki> atkako ir revoliucionierių 
karo ministeris generolas Ange- 
les. 

I įnerto- kariumenės «lali< ant 
Cananea & N'ogales geležinkelio 
išardė du tiltu ir tokiu budu 
Carran/.os kariautojams apsunki- 
no pasikrutinimus, nes dabar ant 
tos linijos traukiniai liuosai bė- 
gioti negali; apsunkintas ir pri- 
vedimas reikalingų daiktų. 

BALKANŲ PU&SALIS. 

Atkako jau i savo viešpatystę 
Albanijai Europos paskirtas val- 
donas, vokietis kunigaikštis \\ il 
lielmas \Vied. Nors albanai val- 
di>ną priėmė širdingai, bet pa- 
žibanti Albaniją ueprauašauja 
valdonui lengvo gyvenimo ir r* 

maus viešpatavimo taip mažai ci- 
vilizuotame ir neramiame krašte, 
kaip Albanija. Albanas nepratę* 
valdžios klausyti; jis nežino, ku- 
tai yra mokesčius mokėti. Ten 
yra turtingi, išnaudojanti daugu- 
ma gyventojų bėgai, bet ir tie 
pinigų mažai turi. kiti jų visai 
neturi. Rods, kunigaikščiui Eu- 
ropa duos paskolą 15 milionų, 
bet to ilgam neužteks, jeigu gy- 
ventojai mokesčių nemokės. Ne- 
lengva bus kunigaikščiui išnaikin- 
ti nuo Šimtmečių Įsiviešpatavusi 
paprotj kraujo keršto, o kol tas 

nebus išnaikinta, ramumo Alba- 
nijoj nebus. Atkakęs Albanijon 
su šeimyna kunigaikštis \\ icd 
nei tinkamų kunigaikščiui gy- 
venti namų nerado. 

To dar neužtenka, pietiniuose 
Albanijos kraštuose, pietiniame 
F,py re grekai maištus sukėlė. 
Ten buvo jau kruvini susirėmi- 
mai grekų sukilėlių su tarptau- 
tiška Albanijos žandarmerija. 
(irckų kariumenė iš šiaurinių 
Kpyro apskričių jau pasitraukė, 
ir j«>s vietą užėmė Albanijos žan- 
darmerija, 1 »ot pietinius apskri- 
čiu? dar grekai valdo ir valdo 
saviškai, taigi persekioja albanus. 
Reikalaujant ICuropos viešpati- 
jom-, (irekija pažadėjr> neremti 
Epyro sukilimo, bet tik jeigu 
tas apsieis be kraujo. To beveik 
negalima išpildyti, nes palaikyti 
sukilimą traukia grekai iš Clie- 
kijos salos Kretos ir kitų salų. 
Nuo salos Kretos atkako pagel- 
bon I'py r o grekams 10,000 

liuosnorių. 
Rusija dar vis neišsižadėjo vil- 

ties išnaujo sutverti iširusią Bal- 
kanų tautų sąjungą ir ją savo 

tikslams sunaudoti. Sąjungon in- 
eitii: Rumunija, Serbija, Monte- 
negro ir Grekija, bet Rumunija 
nemato sau naudos drutinti sla 
mis. Jeigu šit<"»s tautos susiriš, 
prieš jas turės susitverti kitas 
l'alkanų tautų ryšis, kuriu įnei- 

tų Turkija, Bulgarija ir Albani- 
ja. Pajiegos abiejų sąjungų butų 
beveik vienodos, ir tas pajiegų 
lygumas padarytų tiek, kad nei 
viena is tų sąjungų nesiskubintų 
kitai už plaukų griebti. 

RUSIJA. 
Jait užėmė savo vietą naujasis 

R u-ijos ministerių pirminiųkas 

remi kin. |i> jau kartą buvo 
\i«laus reikalu įninisttriu ir nii- 

nisterių pirmininku, todėl ir su 

jo veikimu ir nuomonėmis Rusi- 

jos gyventojai spėjo susipažinti 
ir žino kokiais keliais jis stums 

Rusijos vežimą. Xuo (joremiki- 
no Rusijoj nieks didesnės laisvės 
nelaukia, priešingai, nuo jo val- 
džios žmonės laukia dar didesnio 
laisvės aprubežiavimo ir didesnio 
varžančiu žmones pančių suver- 

žimo. Nuo (ioremikino ir ueru 

siškos kilmės piliečiai nieko ge- 
ro laukti negali, nes jų nekenti- 
mą < ioremikin jau pirmiau paro- 
dė] 

Vietoj pasimirusiu Lenkijos 
general-gubernatoriaus generolo 
Skalotio caras skiria buvusi Ru- 

sijos karo niinisterj generolą 
Sucbondinovą. Ta> rodo, j ogi 
Lenkija caro laikoma už labai 
svarbią valdybą, lštikro ji yra 
-varbi. nes kilus karui, Lenkija 
ir butų svarbiausiu karo lauku. 

Skaitančiam vokiškus ir rusiš- 
kus laikraščius nulosi, jog' karas 

Rusijos su Vokietija turės kilti: 
tiek tuose laikraščiuose yra siun- 
dymų. Rusijos ambasadorius 
Rerliue jau Vokietijos užsienių 
ministeriui skundėsi ant vokiškų 
laikraščių siundymų; rusiškieji 
vienok elgiasi nemandagiau. Tie 

laikraščių siundymai. suerzinda- 
mi skaitytojus, ištikro gali karą 
suskubinti, nes ir dabar kaimy- 
niški prietikiai' Rusijos su Vo- 
kietija yra negeriausi. 

IS UETUVŪS. 
"SniN rWA 

— Kai-kurie laikržščii.i prane- 
ša, buk Vilniaus general-guber- 
natorius busiąs perkeltas Caro 
rūmų ministerijon, o perkeltojo 
vietą \"iinitije užimsiąs valdinin- 
kas Sergijevskis, žinomo rusų at- 

stovo Zatni-lovskio pažįstamas. 
Kiti gi vėl rašo, kad Vilniaus gu- 
bernatorium busiąs paskirtas da- 
bartinis Poltavos vice-gubernato- 
rius Gololobovas, buvęs Dunio- 
at stovą--spaliu inkas. 

— \ ilniuje laikinai nuo vasa- 

rio J) d. uždaryta nuolatinė Čiur- 
lionio paveikslų paroda. Jinai 
bus vėl atidaryta, pasibaigus 

|V1I1 Liet. Dailės Parodai. 

DAUGIRDZIŠKIAI, Traku ap. 
Žukliai \ in. Azerskas ir Šmulis 
Chenacli, eidami žukliauti, paėmė 
su savim drauge protu sumišimu 
sergantį Joną Bieliūną, 24 me- 

tu. Šisai kaž-kuom Įpykino žuk- 
1 in -, kurie paėmė jį, surišo vir- 
vėmis ir parmetė ant ežero ledo 
taip, kad Bieliūnas negalėtų at- 

sikelti. l iktai kitą dieną išryto 
viena- valstietis rado ant ledo 

gulintjjį sušalusį, bet dar 
gyvą. Sušalusis nugabentas Vie- 
vio ligoninėn. Piktadariai tapo 
suimti. 

GIEDRAIČIAI, Vilniaus gub. 
Vietos pačio skyrius pakeista į 
pačto ir telegrafo skyrių. Pri- 
imama tiktai telegramos, siun- 
čiamos i bent kurią Rusijos da- 

lį. Užsienin telegrafuoti negali- 
ma. 

! KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

— Koksai tai gražiai apsirėdęs 
ir gerai lietuviškai kalbąs žmo- 

gus, nesenai aplankė visus Kauno; 
inteligentus ir, vienam sakyda- 
masis esą- vaistininkas, kitam— 

keliaująs Kaseiniuosna, iš visų iš- 
viliojo po didesnę, ar tnažesn 

sumą pinigų, l iktai vėliaus ap- 
kalėdotieji pasijuto esą apgauti. 

— Kauno augšt. liaudies mo- 

; kyklos mokiniai Antanas l'ielo- 
iše\ skis ir A. Yengertneris, abu 
1 

14 m., pasiėmę vasario 13 d. re- 

volverį, išėjo iš namų ir dingo. 
Kas su jais atsitiko—nežinia. 

— Baigiama statyti Kauno gu- 
bernijos žemlapis, kurisai esąs j 

tuoin svarbus, kad jame busią 
pažymėta ir ukiii plėtojimasis. 

— Norima Kaune įsteigti sa- 

natoriją silpniems ir mažakrau- 
jams vaikams. Kad greičiaus 
tam tikslui surinkus pinigų, su- 

sitvėrė tam tikrai moterių komi- 
tetas. kuris rūpinsis aukų rin- 
kimu. 

— Vasario 13 d. atėjo Kaunan 

pirmieji garlaiviai. 
— Kauno gubernatorius už ne- 

leistą ginklų nešiojimą nubaudė 
\ iatiskės valsčiaus Antaną l?a- 
kučinj 5 rb„ arba 7 paromis iš- 
sėdėti, ir Kavarsko valsčiaus An- 

taną Geneitą 25 rubliais, arba 1 

menes j atsėdėti. 
— Pristavo padėjėjas Leoni- 

das Šuclino, stačiatikis, įsimylė- 
jo į lietuvaitę Aleną Macevičaitę, 
katalikę. Žinodamas, kad vy- 
riausybė jįjį už katalikės vedimą 
gali pradėti persekioti, šuclino 
kalbino merginą pereiti j stačia- 
tikystę. Mergina nesutiko. Tuo- 
met Šuchnp prikalbino jąją pri- 
imti Liuter'io tikėjimą. Tačiaus 
vėl atsirado kliūtis: Kaune nei 
vienas popas, sužinojus, kad mer- 

gina iš katalikės pasidarė 11c >ta- 

čiatike, bet liuterone, nenorėjo po- 
relės sutuokti. Ilgai blaškėsi ne- 

laimingas jaunikis, kol galop ne- 

atrado Alexandro sobore proto- 
jerėjų Zvieriovą. kurisai sutiko 
atlikti reikalingasias ceremonijas. 

—• Kauno lietuviai inteligentai 
ruošiasi jsteigti savitarpinio susi- 
šelpinio draugiją. 

— Nesenai buvusieji potviniū 
nunešė j Prusus keltą, kuriuom 
žmonės keldavosi per Nemuną 
tarp Kauno ir Aleksoto. L'ž nu- 

neštojo kelto pagavimą žadama 
atlyginti. Su lyg Kauno archyvo 
knygų, tasai kelias esąs jau su- 

virsimi 200 metų senas. 
— Manoma, kad paskirtasai 

Žemaičiu vyskupiją apimti kuni- 
gas profesor. Karevičius atvvk> 
Kaunan nevėliaus kaip per Vely- 
kas. Prieš {/.engiant vyskupijos 
valdyman, busiąs jšvęstas j vy 
-kupus. 

— Kaune esančioji šv. Žitos 
tarnaičių draugija nutarė statyti 
nuosavius namus ir tam tik-lui 
jau pradėjo rinkti aukas. 

PANEVĖŽYS. P. Montvilai 
tat ;t n t teatrą, panevėžiečiai lie- 

tiniai džiaugėsi turėsią gerą vie- 
tą vaidinimams. Dabar skundžia- 
si, buk p: Montvilas perdaug 
imąs n/, parsamdymą ir lietuviai 
vėl neturį tinkamos vietos savo 

teatrui. 
— Panevėžio miesto duma va- 

sario 12 d. paskyrė 10,000 rubliu 
gimnazijos reikalams. Apart to, 
žada kasmet gimnazijos reika- 
lams skirti po 1,000 rublių. 

ŠKĖMIAI, Šiaulių ap. Vai- 
saus, veiton mirusiojo viršaičio 
Prano Radausko, savo viršaičiu 
išrinko K. Gaidžiuną. Per rinki- 
mus suaukauta 12 rub., kad už- 

pirkus eksekvijas už mirusįjį vir- 
šaiti. 

\ alsčiaus kaimai skubiai .-kir- 
-t<»si i vicnasėd'jas. 

Sale esančiu valsčiuje y mo- 

kyklų, nutarta -teigti dar vieną 
mokyklą. 

KURTUVĖNAI, Kauno gub. 
Mirė čia vienas šimtametis sene- 

lis. Jisai dalyvavo Sevastopo- 
liaus kare ir tarnavo kariumenė- 
jc įlar tais laikais, kuomet reikė- 
davo išbūti kareiviu 25 metus. 

Jau šeši kaimai šioje apielin 
k ė j e išsiskirstė j vienasėdijas. 

NANIŠKIAI, Ukm. ap. Šisai 
rodžius nutarė išsiskirstyti j vie- 

nasėdijas. 

PAŠILĖ. Mirė čia M. Sprai- 
nys, pirmiau- buvęs liuteronu, o 

paskui perėjęs j kataliku tikėji- 
mą. Savo turtą užrašė vietos 
bažnyčiai. 

SKIRSNEMUNĖ. C ionykščiai 
blaivininkai taip gerai gyvuoja, 
kad turi įsitaisr net savą or 

kestrą, vedamą vargonininko Tno- 
7.0 Šukaičio. 

Nesena] čia vienas muz^aih «, 

begrįždamas rogutėmis iš lina- 
minės, išsilaužė sau koją. 

ŠVĖKŠNA. Staršina čia tapo 
išrinktas Kazys Ignotas. 

UKMERGĖ. Už slaptą vaikų 
mokinimų apskričio teismas nu- 

baudė \ "yžuonių dvarininką 5 
rub. ir patį mokytoją 2 rubliais. 

ŠIAULIAI. Miestas šiais me- 

tais žadjĮ ,-,',^0 reikalams išleisti 
51.597 ,;'4 pa f3 kap. 

PANEDĖLIS, Zarasų apskr. 
Vartotojų draugija mano į>i>teig- 
ti savą krautuve. Tam tikslui 

jau paskyrė 20,000 rublių. 

TVERAI, Telšių ap. "Ulaivy 
bes" skyrius steigia čia savą ar- 

batinę ir duonkepyklę. 

KIPRIŠKIAI, Šiaulių apskr. 
Lietuvis inžinierius technoliogas 
V. Sirutavičius mano įsteigti \lė- 
tiniame dvare popierio fabriką. 

PAZELVA, Ukm. ap. Vietos 
klebonas kun. K. Žebrys prieš ke- 
leiti mėnesių už neteisingus už- 
rašus metrikų knygose atsibuvu- 
siojo teismo tapo pasmerktas 2 

mėn. 20 d. tvirtovės. Nuteistasai 
kunigas dabar paduoda kusaei- 
jos pasiskundimą senatui. 

rT'TT 

PASVALYS, Panev. ap. No- 
rima įsitaisyti čia viešą miestelio 
skaityklą. Tame reikale gyven- 
tojai jau yra padavę vyriausybei 
prašymą. 

PAPILĖ, Šiaulių ap. 1 ia stei- 
giama skolinimo-taupinimo kasa. 

MAŽEIKIAI, Šiauliu ap. Val- 
sčius nutarė uždaryti visus čia 
esančius traktierius. 

KLAUSUČIAI, Biržų vals. 
Vietos mpkykla pirmiaus visuo- 
met turėjo po du mokytoju. Da- 
bar iiko vienas. Žadama vėl nau- 

ją atkelti. Pastaraisiais metais 
čia mokytojauja vien rusai ir 
rusės, lietuvių mokytojų nėra. 

ANYKŠČIAI, Ukm. ap. Per 
metinį vietos blaivininkų susi- 
rinkimą paaiškėjo, kad "Blaivy- 
bės" skyrius Anykščiuose turi 
200 narių. Gryno peilio praei- 
tais metais liko apie 30 rub. Vž- 
peveitais 1912 metais pelno buvo 
likę 470 rub. 

BIRŽAI. ] čia nesenai atva- 
žiavo keli vežimai čigonų, kurie 
sakėsi esą bulgarais ir elgetavo. 
Tuojaus ant rytojaus šie "bulga- 
rai'' tapo suimti ir "saltojon" 
uždaryti. 

— Martinas Karosas iš Zo- 
stančiit sod. buvo nuėjęs l'ir- 
žuosna ir, begrįždamas, pražuvo, 
Tuom laiku Agluonės upelis bu- 
vo labai patvinęs. Bijoma, ar 

kartais jieškoniasai neprigėrė ta- 
me upelyje. Nežiūrint žuvusiojo 
giminių ir policijos pastangų, 
Karoso iki šiolei nei gyvo, nei 
mirusio negali surasti. 

PLATELIAI, Telšių ap. Šti- 
ly g apyskaitos pasirodė, kad 
vietinė vartotojų draugija praei- 
tais metais turėjo 170 rubliu gry- 
no pelno. Kitais metais eidavo 
lattg blogiau. Priežastim buvę- 
netikusis reikalu vedimas, 1911 
metais net išeikvota 70 rubliu. 
Dabar viskas daug geriau sutvąr 
kyta. Manoma pareikalauti anai 
siais metais išeikvotųjų pinigų. 

TAURAGĖ, Ras. ap. Valstie- 
tis Juozas Žebelis pargįžo iš už- 
sienio Lietuvon ir kelioms die- 
noms apsistojo Tauragėje. Pa- 
skui pasamdė žmogų, kad nu 

vežtų iįi' j Šilelj. Abu išvažiavo 
apie 11 vai. nakčia. Važiuojant 
per mišką netoliu Šupio upelio, 
vežikas pradėjo reikalauti iš Že- 
belio, kad atiduotų visus pini- 
gus. Pradėjus abiem derėtis, Xe- 

bei i s, patykojęs-' 
[šoko i: 

žikas 

:rą progą, iš- 

:>asislėpė. Vc- 
•t nieko ticpe- 

n,iktį miš- 

ke, Zcbelis išryto sugrįžo j Tau- 
ragę, ir pranešė apie visa ką po- 
licijai, lctiri tuojaus suėmė mie- 
stelio gyventojų Joną Tripen- 
feldą. Darant prie suėmimo kra- 
tą, rasta pas suimtąjį ir Žebe- 
lio valiza. 

GIRSUDAI, Panev. ap. I'ir- 
miaus šisai valsčius turėjo tik- 
uti vieną pradinę mokyklą, kurio- 

je tilpdavo vos nedidelė visų vai- 
ku dalelė. Dabar Daujėnuosc 
yra puiki dvikliasė mokykla, ku- 
rioje vyriausis mokytojas ir vie- 
na padėjėjų—lietuviai, kiti rusai. 
\ aidžia pasiūlė valsčiui įsteigti 
dar vieną amatu ir keturias pra-| 
dines. Amatu mokyklą valsčius 
atmetė, aiškindamasis, kad ama- 

tu ir be mokyklos esą galima iš- 
mokti. Iš pradiniu mokyklų tik- 
tai Mešteliškių ir L'iciškių se- 

niūnijos prisiėmė po vieną. Jos, 
šale valdžios duodamųjų j,ioo 
rublių, paskyrė po dešimtinę že- 
mės ir žada suvežti pusę medžia- 

gos, bet už tai reikalauja, kad to- 

se mokyklose butų mokinama ir 

lietuvių kalbos. 

ARIOGALA. Kauno ap. \ ;.l- 

džia pranešė valkčiui, kad jinai 
sutinkanti įsteigti čia dvikliasę 
mokyklą ir tam paskiriami rcika- 

ling'ą sumą pinigu. Valstiečiai la- 
bai prielankiai sutiko naujos mo- 

kyklos įsteigimą ir prašo val- 
džios, kad jinai viso reikalo ne- 

dėtu ilgan krepšin. Ariogaloje 
dabar yra dvi vienkliasės mokyk- 
los, trečia tokia mokykla yra 
Negirnos sodžiuje, netoli Ario- 

galos; esama dar "Saulės" mo- 

kyklos. Visos, jos pilnos vaikų. 

SKAISGIRIAI, Panev. apskr. 
Praeitą rudeni čia tapo atidaryta 
liaudies mokykla. Mokytojtun 
paskirta lietuvis. Tačiaus visi 
vaikai joti negali sutilpti. Dėl tos' 
priežasties, dažnai atsilaiko ne- 

susipratimu tarp mokytojaus ir 

valsčiaus, nes pastarasai nenori 
skirti pleeiaus busimiems mokyk- 
los namams. Kai-kurie bijo, kad 

šioji nesenai jsteigta mokykla ne- 

pairtu. 

ALUNTA, Ukm. ap. Nesenai 
trjs inžinieriai su darbininkais 
ėmė šioje apielinkėje plianus ma- 

nomamjatn tiesti tarp Kauno ir 
Dvinsko geležinkeliui. Sulvg 
plianų, geležinkelis busiąs tiktai 
3 verstus toli nuo Aluntos. įmo- 
nės čia iš to labai džiaugiasi. 

JŪŽINTAI, Kauno gub. Iš 
važiavo iš čia kainendorius kun. 
A. Bielazaravičius. Jisai daug 
pasidarbavo šios parapijos blai- 
vybės reikalams. J" rupesniu ta- 

po įkurtas Jūžintuose ir "l'daivy- 
bės" Draugijos skyrius. 

LAUKUVA, Ras. ap. Vasa- 
rio 16 d. atsibuvo visuotinasai 
"Saulės" skyriaus susirinkimas. 
Per metus draugijos iždan įplau- 
kė 159 r. 45 kap.; išleista 124 r. 

27 kap. Iš tų pinigų beveik 108 
rub. išleista naujoms knygoms 
nupirkti. Draugijos knygynas 
turi viso labo 845 knygas. Kny- 
gynu naudojasi už tam tikrą 
mokestj ir "Blaivybės" draugija. 
Buvo pakeltas klausima> ir apie 
mokyklos steigimą, bet ])ranešta, 
kad valdžia neleidžianti, šioje 
įpielinkėje yra tiktai viena mo- 

kykla. Knygoms pirkti šiais me- 

rais draugija paskyrė 25 rub. 
Nfauju "Saulės" skyriaus pirmi- 
ninku, vieton išvažiavusiojo kun. 
i'ušniaus, išrinkta kun. I >utke\ i- 
"'ius. 

SUVALKŲ UUHERMJA. 
IGLIAUKA Marrmpolčs ap. 

"Blaivybės" yritv iškilmingai 
apvaikščiojo o inv šventę. 

KALVA? 
turi Lran J 

s -'icstas 

riu, p* ''u., priiclausu sm., 

-uni įuo. .\esenai at>ilnivusia- 

me skyriaus susirinkime išrinkta 

delegatais į visuotinąjį "Blaivy- 
bės" draugijos susirinkimu Ka 

ne Petras Mėlius ir Jonas Ba- 
tanavičius. 

EARTELIAI, Seinų ap. Si* 
sai kaimas nutarė išsiskirstyti 
į viensėdijas. 

NAUMIESTIS. Ačiū blo- 
giems keliams, čia visai pritruko 
malkų. Žmonės todėl pradėjo is 
Prūsų gabenti anglis ir juos nau- 
doti kurui. Sakoma, daug pigiau 
atsieiną negu malkos. 

SENIEJI ALKSNĖNAI, l'kf- 
ninkas Kazys Makauskas grj/o iš Suvalkų namon. Pakeliui Pun- 
ske sustojo ties smukle ir nuėjo vidun išsigerti. Arkliai, bebūnant 
Makauskui smuklėje, patraukė 
namų link. užėjo ant durpinynų ir prigėrė. Arkliai kainavo apia 
400 rublių. 

AUGŠTOJI PANEMUNĖ. 
Pasibaidė čia vieno žydelio ark- 
lys ir, bebėgdamas, sužeidė <1 vi 
merginas ir vieną moterį, vyriau- 
sią darbininkę vietinėje "Krik. 
Darbininkų Dr." mezgimo Įstai- 
goje. Moteris tapo gan sunkiai 
sužeista. 

KIBARTAI, Vilk. ap. Žada- 
mai čia statyti mokyklai \ ai- 
džia paskyrė suvirsimi 5,000 rub. 
Virbalio geležinkelis mokyklos 
reikalams žada skirti 1.000 rub!., 
muitinė gi tiek p:*.t. Stokuojan- 
čius pinigus, i.^oo rub., jeigu su- 

tiktu. turės sudėti Kibartai, Oau* 
gelaičiai ir Pasodai. 

LINKUVA. Panev. ap. Val- 
sčių-; išrinktv viršaičiu J. l)irke:j, 
viršaičio kandidatu—A. Skinką. 

MARIAMPOLĖ. Praeitą va- 

sarą Maskvos lietuviai studentai 
parengė čia vakarą, kulisai davė 
apie 120 rub. gryno pelno. Pi- 
nigai, kai]> paprastai daroma, bu- 
vo atiduoti apskričio vyriausybei, 
kad jinai tuos pinigus persiųstų 
Į Maskvos universitetą. Negau- 
dami pinigų. Maskvos studentai 
oficialiai kreipėsi j Mariampolčs 
viršininką, klausdami apie pini- 
gų likimą. Atsakymo vienok jo- 
kio nesulaukė. Tuoin pačiu tar- 

pu nusišovė Mariampolėje valdi- 
ninkas. kuriam tie pinigai bir > 

Įteikti. Manoma, buk nusišovęs 
valdininkas tuos pinigus išeikvo- 
jęs. Dabar studentai visame ta- 
me reikale kreipiasi prie Suvalkų 
gubernatoriaus. 

SEVASTOPOLIS. l'rad. .79 
nuo 19r-2 m. siuntinėti į šį mie- 

stą kareivius iš Kauno. Smal- 
ku ir Vilniaus gubernijų, čia at- 

sirado gan didelis lietuvių būre- 
lis. ne vien kareivių, bet ir pa- 
stoviai apsigyvenusių. Lietuviai 
čia ant tiek yra skaitlingi, kai 
pajiegė sutverti parapiją, kurio- 
je klebonauja kun. Kazlauskas. 
Tris metai atgal pradėta čia sta- 

t) savą murino bažnyčią, ta- 

čiau pinigų stokos dėlei, iki >iol 
nepajunta statymo užbaigti. 

RYGA. N Rygos kalėjimo pa- 
bėgę keturi katoržninkai: Žagas, 
Bakuševičius, Xesterova> ir l.cv- 
dauskis. 

Rygoje; vasario 14 <1. atsibuvo 
teismas 9 latviu social-demwkra- 

tų, kurie praeitų metu pradžioje 
buvo suimti slaptame susirinki- 
me. Penki tapo pasmerkti isltė- 
miman su visų teisių mtstojimu, 
keturi — pasiųsta vieniems me- 

tams tvirtovėn. 
— Rygoje manoma steigti 

liaudies universitetą. Tam esan- 

ti jau ir komis.ja išrinkta. 

LIEPOJUS. Iš Liepojaus Lie- 

tuvių Šelpimosi Draugijos meti- 
nės apyskaitos pasirodė, kad 

draugija praeitais metais mokyk- 
los užlaikymui išleido 1,648 rub. 
.-/augija turėjusi dar ir daug ki- 
tok'ų išlaidu. NVžiurint to, kad 

piniginis draugijos stovis nekoks, 
augi ja nutarė Šiais metais į?: 


