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Xo. 16 

POUTISKOS ŽINIOS. 
MEXIKO. 

Pasitraukęs iš Torrcon gene- 
rolas Vclasco ištruko nuo vejan- 
čiu jj revoliucijonieriu. Dabar 

jau patjs revoliucijonieriai prisi- 
pažįsta, kad pagauti jj jiems ne- 

pasisekė. 
Prasidėjo jau mūšiai prie Tam- 

pico, bet iki šiol miestą tą laiko 

kariumrnė, revoliucijonieriai vie- 

nok jau įsiveržė i tulus priemies- 
čius ir is jų bombarduoja pati 
miestu. Kariumenė ginasi, het 

turbut turės atiduoti miestą taip 

jau, kaip turėjo atiduoti Torreon; 

paskui revoliucijonieriai mano 

traukti j krašto sostinę, miestą 
Mcxiko. lluerta, kaip manoma, 

nelauks revoliucijonieriu atėjimo, 
bet jiems apvaldžius Tampico, 
pasitrauks nuo prezidento vietos 

ir iškeliaus i užsienius taip, kaip 
pirma, pasitraukęs nuo preziden- 
to vietos, Europon iškeliavo Por- 

firio Diaz. 

Netoli Iturbide I įnertos pulki- 
ninkas Honojos suėmė Suvienytu 

Valstijų kariško laivo "Delphin" 
kasierių ir ji lydinčius jūreivius, 
išlipusius ant kranto. Jie atkako 

prie kranto motorinėj valtyj. Su- 

imtus miesto gatvėmis nuvarė j 
k"~iumenės kazarmes. Tik už- 

protestavus prieš suareštavimu 

Suvientyų Valstijų karišku laivu 

vadovui, adtnir. Mayo, juos pa- 

leido; admirolas Mayo pagązdino 
net bombardavimu Tampico. jei- 
gu be pamato suimtu Amerikos 

jūreivių nepaleistu 
Paskui pas admirolą Mayo at- 

kako M*xiko generolas Zarago- 
sa persiprašyti. Persiprašė užtai 

prieš Suvienytu Valstijų atstovą 

ir prezidentas (luerta. Suvienytų 
Valstijų laivyno admirolas parei- 
kalavo, apart persiprašymo, pa- 
sveikinimo kanuolių šūviais Su- 

vienytų Valstijų vėliavos. Mies- 

to komendantas sutiko tai pada- 
ryti ; pažadėjo taipgi nubausti 

pulkininką Honojos. 
Revoliucijonieriai bombarduoja 

Tampico, bet kaip užtikrina jj 

ginantis generolas Zaragosa, 
bombarduoja silpnai, turbut pri- 
rūko jiems amunicijos. Rcvoliu- 

•ijonierių šūviai vien sužeidė ke- 

linis kareivius. Bet amunicijos 
laug neturi ir generolas Zarago- 

sa, o privežti labai sunku. Mies- 

tą ginančiai kariumenei padeda 
porte stovinti du kanuoliniai lai- 

vai "Zaragosa" ir "Vera Cruz," 
sitriii kanuolių šūviai neleidžia 

revoliucionieriams prie miesto 

prisiartinti. 
(iyvenantiems mieste I ampico 

amerikonams patarta persikelti 
ant po r te stovinčiu Amerikos ka- 

rišku laivu, daugelis amerikonų 
ir piliečiu kitų kraštų to pata- 
rimo paklausė. < iyvenanti mieste 

Tampico ispanai atsišaukė į Ang- 
lijos atstovą, prašydami jo ginti 
ispanus, iv s mat Amerika jų ap- 

ginti ar nemoka, ar negali. Xe- 
u/.Mtiki Amerikos apgynimui ir 

europiečiai. Išvyti is I orrcon is- 

panai, atkaki; j f' vienytas \ al- 

stijas, taipgi skundžiasi ant Suvie- 

nytų Valstijų elgimosi, nes jos 
žadėjo ginti svetimų kraštų pilie- 
čius tąsyk, kada jų nieks ne- 

skriaudė, bet kaip tik V illa 
skriausti pradėjo, jau Suvienytų 
Valstijų atstovai nežino ką dary- 
ti. Todėl Npanija už suvedžio- 
jimą gali nuo Amerikos savo 

Mcxikc nuskriaustiems pilie- 
čiams atlyginimo pareikalauti. 
Suvienytos Valstijos ir dabar tu- 

ri užlaikyti iš Mexiko išvytus 
ispanus, nes jų turtus Villa kon- 
fiskavo. Carranza vienok užtik- 
rina, jog pasibaigus revoliuci- 
jai, jie galės grįžti ir jeigu pasi- 
rodys, kad nerėmė 1 Įnertos, tai 
ir konfiskuoti jų turtai bus su- 

grąžinti. Bet tuom tarpu išga- 
bentus j Suvienytas Valstijas jų 
valdžia turi užlaikyti. 

Aplinkinėse San Pedro visą sa- 

vaitę traukėsi kruvini mūšiai ka- 
riumenės su revoliucionieriais ir 
pasibaigė kariumenės sumušimu. 
Smarkiausias mušis buvo prie 

Buena Vistu, prie kapo užmušto 
prezidento Madero. 3.000 karei- 
viu i.š San Pedro pabėgo ir no- 

rc'jo prisigriebti j Monterey; bė- 
gančius vijo revoliucijonieriai. 
Bet paskui kareiviai sugrįžo ir 

miestą San Pedro vėl apvaldė. 
Dabar čia mūšiai vėl atsinaujino. 
Villa išsiuntė prie San Pedro 
5,000 kariautojų. Taip didelėmis 
pajiegomis mažas kiriumenės 

i garnizonas ilgai priešintis negali 
Iii jeigu nenorės nelaisvėn pakliū- 
ti. turės i^ miesto pasitraukti. 

Vyriausiasis revoliucijonieriu 
vadovas Carranza atkako j Clii- 
huahua. Tas miestas tapo sosti- 
ne revoliucijonieriu apvaldytų 
Mexiko kraštų. Nors Carranza 
visoj revoliucijoj, ypač gi nut- 

šiuose, neatsižymėjo, bet miesto 
C'hihuahua gyventojai jį labai šir- 

Į dingai priėmė. 

ANGLIJA. 
Airijos autonomijos klau-imas 

dar vi.-, neišrištas, bet ar anks- 
čiau, ar vėliau, jeigu Anglija 11c- 
: orės -u savo milžiniškomis ko- 
iionijomis -u-kilti. pasidalinti į 
kelias viešpatystes, ji turi ne vien 
\irijai autonomiją duoti, bet ir 
kitoms Anglijos dalims, taipgi 
kolionijoms. Jeigu Suvienytos 
Valstijos savo laike butu turėju- sios autonomiją, jos gal ir dabar 
dar butu angliška kolionija. 

Anglijos valdžia tai suprato ir 
pradeda Anglijos drutinimą ne 
nuo naikinimo jos daliu savisto- 
vybės, bet nuo pripažinimo da- 
lims savistovystės, kad jos pa- 
čios galėtu savo reikalais rūpin- 
tis. Tąsyk tas, sulyg savo noro 
1 >v i valdančias dal is pats reika- 
las ir jų pačiu nauda krūvoj lai- 
kytu, nes jos gerai žino, jog ki- 
tas neleistų po jo globa pateku- 
siam taip valdyti, bet griebtųsi 
savistovystės naikinimo, savo no- 
rų primėtinėjimo. 

Kad pripažinimas Airijai savi- 
-tovystės yra tik pradžia, tą aiš- 
kino Anglijos parliamente jos 
užsienin ministeris Edvvard Grey, 
išrodinėdamas naudingumą Ang- 
lijai ir jos dalims federatyviško 
jos dalių sutvarkymo. 

Ministeris aiškino, jog apdir- 
bimas pliano federatyviško su- 

tvarkymo Angljios ir jo įvedi- 
mas turi užimti šešis metus; 
L'lstero gi provincija, kadangi 
jos gyventojai savistovystės ne- 

nori, tuom tarpu hutu nuo Airi- 
jos išskirta. Anglija, Airijc. Va- 
lija, Skotiia turėtų saVo parlia- 
mentus, ir jie rūpintųsi tų kraštų 
reikalais, o dabartinis Londono 
parliamentas butų visos viešpa- 
tijos ir jos kolionijų parliamentu. 
kuris rūpintųsi visą viešpatiją 

Į apeinančiais reikalais; jame bu- 
tų ne vien atstovai Anglijos, Ai- 
rijos, Škotijos ir Valijos, bet taip- 
gi atstovai Anglijos kolionijų 
kitose žemės dalyse; bet tas par- 
liamentas prižiūrėtų vien reika- 
lus visą viešpatiją apeinančius, o 

vietinius reikalus prižiūrėtų kiek- 
viena Anglijos dalis; kiekviena 
jos kolionija turėtų savo vieti- 
nius parliamentus. Prie tokio su- 
tvarkymo lordų rūmas butų vi- 
sai nereikalingas, ir pats išnyktų. 

ITALIJA. 
Italijos valdžia laukia visuoti- 

no geležinkelninkų streiko. Nors 
streikas galutinai dar nenutartas, 
bet valdžia rengiasi jį atsakančiai 
patikti, jeigu jis kiltų. Didesnes 
geležinkelių stacijas užėmė ka- 
riumenė. Jūreivius pačto garlai- 
vių, palaikančių susinėsimus 
sausžemio su salomis, jeigu ir jie 
sustreikuotų, valdžia pasirengusi 
apkeisti jūreiviais nuo kariškų 
laivų Palaikymui geležinkelių 
traukinių bėgiojimo bus pasiųsti 
kūrėjai ir mašinistai kariškų lai- 
vų. 

Paskutiniuose laikuose pagadi- 
no daug lokomotyvų, ką galėjo 
padaryti tik mašinistai ir kūrė- 
jai: jeigu gadytojus sugriebs, jie 
bus tuoj nuo tarnystos prašalinti. 
Geležinkelninkų vadovai la&o 

slaptus susirinkimus, kuriuose 
apkalba streiko plianus, bet ką 
nutaria, tas yra slepiama. Todėl 
valdžia mano, jog streikas grei- 
čiausia užgims ūmai, be jokio 
viešo jo pirm laiko apšaukimo. 

Ant Italijos geležinkeliu tar- 

nauja apie 150,000 žmonių. Jie 
turi savo organizaciją, kuri nuo 

senai reikalauja didesnių algų ir 

trumpesnio darbo laiko. Dabar- 
tinės tarnų algos ant Italijos ge- 
ležinkelių ištikro yra labai ma- 

žos, dabar daugelis gauna vos 

34c. už dienos darbą. Jie reika- 
lauja po 60c. mažiausiai, taigi 
neperdaugiausiai, ne.s ir sn to- 

kiomis algomis perdaug nutukti 
negalima. Mašinistai reikalauja 
10 vai. darbo dieną, o 8 vai. nak 
tyj ant palengvųjų traukinių, o 

5 vai. ant greitųjų. Panašių dar- 
bo valandų reikalauja taipgi val- 
dininkai ant mažesnių stacijų. 

Valdžia, kuriai priguli geležin- 
keliai, užtikrina, jog ji tarnaujan- 
čių reikalavimų išpildyti negali, 
nes tie reikalavimai padidintų 
metines išlaidas ant 2o milionu 
doliarių, o iždas tiek pinigų at- 

liekamų neturi. Nuo paėmimo 
geležinkelių Į savo rankas, tar- 

naujančiu algų padidinimui val- 
džia išleido 13 milionu do'iarių. 

IŠ LIETUVOS, 
VILNIAUS GUBERNIJA. 

VILNIUS. 
X Vilniuje policija su prie- 

varta nuima iškabas nerusiškoj 
Įkalboj; svetimose kalbose leidžia 
iškabas lenkiškoj, lietuviškoj, 
baltgudiškoj ir žydiškoj kalbose 
tik tašyk, jeigu pardavinės sa- 
vininkas prirodys, kad jo parda- 
vine tarnauja visoms tautoms, 
kurių kalboms norima iškabą tu- 
rėti, bet ir tąsyk 2/$ turinio turi 
užimti rusiškas tekstas, o tik /s 
tekstas visose kitose kalbose, tai- 
gi: lenkiškoj, lietuviškoj, baltgu- 
diškoj ir žydiškoj. 

X V ilniuje patraukti teisman 
akeyžios kontroleriai Samuilov ir 
Bantiš už paėmimą kyšiais 4,058 
rubl. nuo alaus leidėjo Lipskio 
už slėpimą, kiek leidžiama alaus. 
Per tai iždas turėjo nuostolių 
8,000 rublių. 

X Vilniuje labai platinasi skar- 
latina. 

* 

X Tadas Daugirdas turėjo Vil- 
niaus "Rūtoje" paskaitą apie lie- 
tuvių liaudies tverybą. Atsilankė 
apie 50 žmonių, vien inteligenti- 
jos. 

X "Ryto" visuotinas susirinki- 
mas atsibuvo šv. Mikalojaus baž- 

nyčios salėje kovo 19 d. 
X Galutinai sužinota, kad vėl 

išrinktasai Vilniaus pirmininku 
Venslavskis vidaus reikalų mi- 
nisterijos tapo užtvirtintas. Už- 
tvirtinimas pasiųsta caro rašti- 
nėm 

X Ketinama Vilnių, Rygą ir 
Liepojų sujungti telefonu. Lei- 
dimo iš valdžios gavimu jau rū- 

pinamasi. 
X Senatas paskyrė po 250 rub. 

pa.šelpos kiekvienai pravoslavų 
brolijai, atsižymėjusiai darbavi- 
inusi pravoslavijos ir rusų tautos 

labui. Tarp atsižymėjusių yra gy- 
vuojančioji Vilniuje brolija. Ki- 
ta tokia pat, taipogi atsižymėju- 
si, gyvuoja Kaune. 

X I ždėta cenzūra ant laikraš- 
čių apgarsinimų. Vilniaus spaus- 
tuvių savininkams Įsakyta, kad, 
prieš išeinant laikraščiams, visi 
apgarsinimai butų iš vakaro siun- 
čiami policmeisterio raštinėm 

Uždraustųjų apgarsinimų spaus- 
dinti nebusią galima. 

ŽASLIAI, Traku ap. Gegužy- 
no parapijonai nutarė panaikinti 
savo parapijos miestelyje mono- 

polį ir aludes. 

VALKININKAS, Traku ap. 
N'utarta steigti čia amatų mokyk- 
lą, kuri žada pradėti veikti kitai 
metais. Tai mokyklai pavedama 
buvusis domininkonu vienuoly- 
nas, kuris, išsikėlus kareiviams 
is ,VįlldjŲako, liko tuščias, 

VARĖNA. J u ,vas Eržanskas 
įsteigė čia storos nopieros fabri- 
ką. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

X ''Saulės" draugija, kaip pa- 
aiškėjo visuotinamjame susirin- 
kime, turi 0 mokyklas Kaune ir 
18 mokyklų kitose Kauno gub. 
vietose. Tose mokyklose moki- 
nosi išviso 1,533 vaikai, kurių 
mokslą prižiūri 4 2 mokytojai. 
Skaityklų pernai "Saulė'" užlaikė 
išviso 23 ir turėjo (>3 skyrius. 
Įplaukų praeitais metais tie sky- 
riai turėjo 1.157 nib., o išleido per 
tą pati laiką 2,0-'6 rub.; taigi 
Iraugija turėjo uedatekliaus S(h.1 
rub. /.arasų skyriaus valdybos 
nariai, l)r. Bukon'.as, advokatas 
Tumėnas ir kun. lriasauskas, iš- 
reiškimui užuojauto- už perkas- 
tus nuo lenkų nemalonumus, pa- 
kelta garbės nariu'-na. 

X Lietuvių Katalikių Moterių 
Dr-ja, kuri praeitais metais pada- 
rė su viršų m 42,000 rub. apyvar- 
tos. ketina -Įtaisyti Aleksote dar- 
žininkystės, sodininkystės ir bi- 

tininkystės mokyklą. 
X Įvedant kai-kurias naujas 

teismo jstaigas (taikos teisėju su- 

važiavimus), Kauno gub. reikės 
padidinti savo tarnautojų eiles. 
Vien sekretorių reikėsią apie JO; 
algos kiekvienam skiriama p<> 
600 rub. 

X Elektrikos vaitojimas Kau- 
ne, rašoma, einąs didyn. 

X Lietuviai dąrbininkai-amat- 
ninkai bėga iš Lietuvos, ir jųjų 
vietą užima svetimtaučiai. Štai 
pastaruoju laiku atvyko Kaunan 
suviršum 100 dailydžių (stalio- 
rių) iš Smolensko ir Kalugos 
gubernijų. 

X Kauno Žem. I k. Dr-jos ko- 
misija lauko darbi 1 inkams sam- 

dyti gan uoliai veikia. Be 750 
jau pasamdytų dari ininkų, komi- 
sija turinti Yolynh.je dar 500— 
1)00 darbininkų. Algos samdo- 
miems mokama tokios: vyrams 
po 12 rub. j mėnesį, moterims 

po 10 rub. Apart to, dar ordina- 
rija. Tokia alga busianti iki lap- 
kričio 1 d. Gabenamieji Lietu- 
von darbininkai giriama kaipo ra- 

inųs ir gerai laukų -'arba mokan- 
ti žmonės. 

X Kaune šj pavasari žadą bū- 
ti daug darbų. Turi prasidėti dar- 
bai prie žieminės garlaiviams 
prieplaukos statymo, miesto ka- 
nalizacijos ir tiesimo geležinkelio, 
tarp Kauno ir Dvinsko. 

SKAISGIRIAI, Šiaulių pav. 
Nesugauti čia vagiliai apvogė ka- 
talikų bažnyčią.- Pavogti bažny- 
tiniai indai, drabužiai ir kitoki 
daiktai. 

ŠIAULIAI. Provizorius K. 
Šležas rūpinasi naujos aptiekos 
įsteigimu. 

X Šiaulių "Varpas" rengiasi iš- 
kilmingai apvaikščioti spaudos 
gavimo sukaktuves. Žadama pa- 
rengti vakarą su tam tikromis 
prakalbomis, vaidinimu, deklia- 
macijomis ir gyvaisiais paveik- 
slais. 

X Kovo 18 d. pasimirė aptie- 
kininkas T. Laucevičius. 

LUOKĖ. Laike turgaus prieš 
kiek laiko tarp vieįinio jaunimo 
iškilo baisios pešt} nes. Vartota 
peiliai, kuolai, akmenįs ir 1.1. 

Net sienos likosi k: .uju aptašky- 
tos. Policija j pešu nes visai ne- 

simaišė. 

KVĖDAINA. Rašoma, buk 
vietinės vartotojų draugijos rei- 
kalai esą labai blogame padėjime. 

SKAPIŠKIS. Čia nesenai buvo 
gan juokingas atsitikimas. Tūlas 
ūkininkas atsivežė keturis par- 
šu* parduoti. Nuėjus ukininkui 
nuo vežimo, paršai praplėšė už- 

dangalą. ir trjs jųjų pabėgo. Uki- 
nikas, sugrįžęs ir neradęs trijų 
paršų, iš piktumo išmetė laukan 
ir ketvirtąjį- 

TAURAGNAI. Čia yra "Blai- 
vybės" skyrius ir vartotoju san- 

krova, bet abi šios įstaigos gy- 
vuoja visai silpnai. 

UKMERGĖ, i'astaruoju laiku 
apielinkėse priviso daug arkliava- 
gių. Daug kas tapo apvogtas. 

VAZGELIAI, Utenos vai. Šia- 
me sodžiuje pradėta taisytis mez- 

gimo mašinas. Kiekviena tu ma- 

šinų kainuoja 75—80 rub. Esa- 
ma tokių mašinų ir aplinkiniuose 
sodžiuose. Liuosu žiemos laiku 
tasai mezgimas, kaip rašoma, su- 

teikiąs sulyginamai neblogą už- 

darbį. 

ZARASAI. I lietuvių ir lenku 

nesutikimų dirvoje išdygo byla. 
kurioje žinomas vietos lietuvis 
l)r. Bukantas tapo patrauktas tic- 
son už nepadavimą rankos lenkui 
Chliudzinskiui, kam tasai pasira- 
šęs po prašymu į metropolitą, 
kad iškeltų Zarasų kleboną. 
Miesto teisme l)r. Bukantas bu- 

vo išteisintas. Byla buvo perkel- 
ta Į apskričio teismą, ir čia Dr. 
Bukantas pripažinta kaltu ir nu- 

teista užmokėti 25 rub., ar atsė- 
dėti 4 dienas. Apkaltintasai už- 

mokėjo pabaudą. 

PANDĖLIS, Zar. ap. Keturi 
Į valsčiai: Pandėlio, Kvetkų, Če- 
dasų ir Papilės nutarė, kad kiek- 
vienas važiuojantis Pandėliu val- 
stietis nuvežtų įsidėjęs vežiman 3 
akmenis, arba kas kart po 3 kap. 
aukauti. Tokiu budu tikimasi 
lengvai surinkti akmenų ir pini- 
gų Pandėlio miestelio gatvėms 
išgrįsti. 

ŠIDLAVA, Ras. ap. Nuo ko- 
vo 14 d. pradėjo čia veikti pačto 
ir telegrafo skvrius. O ✓ £ 

UKMERGĖ. Miesto valdyba 
paskyrė suvirs 1914 rub. savo 

rinkai ir vienai gatvių išgri-ti. 

ŠVĖKŠNA. Iš šio miestelio1 
grįžo nakčia Į Giedminaičių dva- 
rą 37 m. Tamošius Engeltas su 

lraugais. Visi buvo įkaušę. Trįs 
varstai nuo miestelio Engeltas 
pasimetė su draugais, paklydo ir, 
užėjęs, ant užtiesto per mažą 
upelį tilto, paslydo ir, pramušęs 
galva ledą, panėrė dugnan. Bet 
kitoje vietoje plonutį ledą vėl 
pramušė ir išlipo ant kranto. Pa- 
ėjęs kiek, atsisėdo pakrūmėje ir 
visai mirtin sušalo. 

PAŠVENČIAI, Ras. apskr. Iš 
Prūsų grįžo per rubežių 22 m. 

Jonas Buividas ir muitinės karei- 
vio tapo nušautas. 

SARTININKAI, Ras. apskr. 
Miestelio gyventojas Petras Gie- 
čas, keldamas valtyje karvę per 
Juros upę, su jaja įkrito į vande- 

nį. Karvė išplaukė, o Giečas 
prigėrė. 

X Nesenai pasislėpė užsienin 
vienas Sartininkų vartotojų krau- 
tuvės tarnautojas. Jam kun. Ma- 
čys, krautuvės iždininkas, buvo 
įdavęs 330 rub., kad Tauragėje 
nupirktų prekių ir kai-kurias 
skolas apmokėtų. Pora žydelių 
dar prašė šį-tą parvežti ir pasiun- 
tiniui įteikė 300 rub. Visi tie pi- 
nigai išnyko drauge su krautuvės 
pasiuntiniu. 

SKUODAS. Apsigyveno čia 
agronomas Kalinin. rusas. Jisai 
yra Į čion valdžios paskirtas. 

Kunigų permainos Žemaičiu 
vyskupijoje. Vilkijos kam. kun. 
Vaitkevičius perkeltas kam. į Pa- 
kruojų. Pakruojaus kam. kun. 
Braknė Į Eržvilką kamend. 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
SUVALKAI. T eismas pasmer- 

kt- stiprovėn lietuvius: Grybą — 

8 mėn., Plaušinaitj — 5 mėn. jo 

dienų ir agr. M. Stankevičių. — 

4 mėn. Jie apkaltinta slaptame 
draugijų organizavime. 

VEISĖJAI, Seinų ap, Žiemos 

pabaigoje vienas vaikas, eidamas 
iš mokyklos, pradėjo čiužinėti 
ežero ledu ir įsmuko vandenin. 
Nenuskendo, nes knygų krepšys, 
pakabintas per pečius, atsirėmė 
j ledą. Vaiko motina atbėgo pa- 
gelbon, bet ir jinai, ačiu ledo ne- 

drutumui, Įsmuko vandenin. Pas- 
kui atbėgo tėvas gelbėti, ir su 

juom tas pats atsitiko. Vienas 
žydas, begelbėdamas šiuos tris, 
taipogi pasinėrė. Tas pats liki- 
mas patiko ir kitą žydelį, šokusį 
pirmojo gelbėti. Žodžiu sakant, 
vaiką begelbėdami, įsmuko "eže- 
ran 4 suaugę žmonės. Galop visi 
tapo ištraukti iš ežero sveiki ir 

gyvi. Teko tiktai šaltame van- 

den\ ;e pasimaudyti. 

LUKŠIAI, Naum. ap. Vals- 
čiaus viršaičiu tapo išrinktas ūki- 
ninkas Pavalkus, blaivininkas. 

PLOKŠČIAI. Pora mėnesių 
atgal 56 m. senelis, kurio pavar- 
dės laikraščiai nepaduoda, irda- 
masis girtas valtyje, pasilenkė 
per kraštą atsigerti vandens, iš- 
krito iš valties ir prigėrė 

SEINAI. Vyskupas A. Karo- 
sas, kurisai buvo išvažiavęs už- 
sienin, sugrįžo Scinuosna kovo 
23 d. 

X I Seinų apielinkes garniai 
Šįmet parlėkė trečioje kovo sa- 

vaitėje. 

LEKĖČIAI, Naum. ap. Pasi- 
mirė mokytojas Viktoras Joku- 
bauskas, daug pasidarbavęs vie- 
tos žmonių naudai. 

METELIAI. Pradėta ruoštis 
statyti čia namą arbatinei ir krau- 
tuvei. Lėšas tam tikslui duoda 
kun. Jurgilas, vietos klebonas. 

PILVIŠKIAI, Vilk. ap. Čia 
yra monopolis, 3 traktieriai ir 
suvirš 10 aludžių. Miestelis gi 
yra visai mažas. 

KAZLŲ-RUDA. Esama čia 
dvikliasės geležinkelio ir dar 
vienkliasės liaudies mokyklų. Su- 
valkijoje beveik visur mokyto- 
jauja lietuviai. Čia gi mokyto- 
jais yra rusai. 

NAUMIESTIS. V ienas vo- 

kietys vežėsi anglių, pametė ke- 
lią ir, važiuodamas nuo kalno, 
apsivertė su vežimu. Vežimas 
užspaudė nelaimingąjį mirtin. Sa- 
koma, buk užmuštojo girto buta. 

PATJŽIŠKIAI. Naujai įsteig- 
toje čia mokykloje mokytojauja 
lietuvis Lapinskas. 

IGLIAUKA. Norima čia su- 

tverti "Krik. Darb. Dr-jos"* sky- 
rių. Tuom daugiausia rūpinasi 
A. Karuža. Skyriaus tvėrimo 
darbas, sakoma, ačiu darbininkų 
nesusipratimui ir kai-kurių ūki- 
ninku pasipriešinimui, visai ne- 

sisekąs. 
Laikraščių skaitlius šioje para- 

pijoje, rašoma, per vienus pasta- 
ruosius metus beveik pasidvigu- 
binęs. Pastebėtina, kad didžiau- 
siąją skaitytojų dalį sudaro vi- 
dutiniai ir mažai pasilaikantieji 
ūkininkai; didesnieji ūkių savi- 
ninkai laikraščių visai neskaitą. 

LIUBAVAS. Per vienas ne- 

senai buvusias vestuves smarkiai 
sumušta tūlas vaikinas. Vienas 
senelis, grįždamas namon, numi- 
rė laukuose. 

SLAVIKAI. Prieš šešetą me- 

tų valsčius buvo uždaręs šventa- 
dieniais aludes ir traktierius. 
Žmonės gaudavo slapta užtekti- 
nai svaiginančių gėrimų. Dabar 
rūpinamasi padarytąjį prieš 6 
metus uždraudimą panaikinti. 

LIUDVINAVAS. Varšuvos 
teismo rūmai užbaigė įdomią by- 
lą iš šios apielinkės. 1910 111. bu- 
vo paduotas skundas ant Jono 
Aleksos iš Gulbiniškių, buk jisai 
prašęs maištininkų išplėšti Liud- 
vinavo teismą, įdavęs jiems rak- 
tus nuo teismo ir nurodęs bylas, 

kurias reikią sunaikinti. Jono 
Aleksos sunus, irgi Jonas, tuom 

tarpu gyvenęs Mariampolėje ir 
skelbęs maištą. Be to, senis pa-^ 
liepęs teismo sargui padegti teis- 
mo butą ir paskui prisipažinti, 
kad -netyčiomis teismą padegęs. 
Sargas tai padaręs ir likęs nu- 

baustu, bet Aleksa, tuomet bu- 
vęs teisėju, to nutarimo neišpil- 
dęs. Skundo tikslas buvo, kad 
Aleksą prašalinus iš teisėjo vie- 
tos. Tyrinėjimas parodė skundo 
neteisingumą. Aleksa vėliaus Įta- 
ręs viršaitį V. Kriščiūną to skun- 
do sutaisyme. Tokio neva Kriš- 
čiūno pasielgimo priežastim bu- 
vęs asmeniškas jų abiejų piktu- 
mas. Ekspertai pripažino, kad 
skundas rašyta P. Šillerio ranka. 
Kriščiūnas ir Šilleris buvo pa- 
traukti tieson, ir Suvalkų apygar- 
dos teismas nuteisė, abu įtartuo- 
sius 6 mėn. kalėjimo. Buvo pa- 
duota apeliacija, ir Varšuvos teis- 
mo rūmai, išteisinę Kriščiūną. Sil- 
leriui paliko uždėtąją bausmę. 
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MARIAMPOLĖ. Kovo 13 ir 
14 d. čia atsibuvo metinis "Žag- 

jrės" susirinkimas, kuriame daly- 
vavo 95 žm., tame skaitliuje 75 įga- 
liotiniai. Pirmininkavo kun. Vai- 
lokaitis ir uk. J. Gavėnas. Sulyg 
atskaitos, pasirodė, kad metinė 
draugijos apyvarta, priskaitant 
visus skyrius, praeitais metais sie- 
kė 301,892 rub. Gryno gi pelno 
liko 3.500 rub. Draugija dabar 
turi sekančius skyrius: Mariam- 
polėje (centras), Vilkaviškyje, 
Pilviškiuose, Kalvarijoje, šakiuo- 
se ir Naumiestyje. Savo pelnin- 
gumu pirmą vietą tarp skyrių už- 
ima Mariampolės skyrius, nes iš 
visos apyvartos jisai vienas pra- 
eitais metais padarė 128,360 rub. 
Grynas pelnas, išskyrus dalj šė- 
rininkams ir atsargos kapitalan, 
paskirstyta sekančiai: Kairiūkščio 
fondui (1000x100 r.)—100 rub., 
500 rub. "Žagrės" ūkio rateliui 
organizuoti, 41 rub. pašelpos Izi- 
doriaus ūkio draugijai Šunskuo- 
se, gyvulių svarstyklėms pirkti—1 
500 rub., nuosaviems "Žagrės * 

namams pirkti—1,000 rub. ir tiek 
pat "Žagrės"' rengiamajai ūkio 
mokyklai. Kadangi draugijos rei- 
kalai klojasi labai gerai, tai ras- 

ta reikalingu paskirti direkto- 
riui pagelbininką. kuriam 
mokėti mėnesinės algos 60 rub. 
Buvo kalbėta apie pirkimą nanu/, 
kur dabar yra centralė "Žagrės" 
krautuvė. To namo savininku da- 
bar yra lietuvis Kaz. Noreika, iš- 
pirkęs tą namą iš žydų rankų, 
kad užtikrinus "Žagrei" vietą. 
Nors susirinkimas nusprendė ir 
namo kainą (20,000). kurią nu- 

tarė už namą mokėti, bet pasi- 
rodė, kad Noreika nelabai nei 
skubinasi parduoti namą ir kainą 
pats paskirsiąs. 

Abelnai imant, susirinkimas 
buvo gyvas, daug naujų klausi- 
mų ir plianų draugijos veikimui 
praplatinti svarstyta. Sulyginant 
paeiliui kelių metų apyvartą ir 
gryną pelną, matosi labai smar- 
kus dtaugijos augimas. 

PETERBURGAS. Atsibuvo 
visos Rusijos spaudos paroda, ku- 
rioje, kaip ir praeitais metais, 
įtaisyta ir lietuvių skyrius. Kaip 
Lietuvos laikraščiai rašo, lietuvių 
skyrius šįmet daug geriau išrodo 
negu pernai. Šjmetiuis lietuvių 
skyrius esąs beveik lygus ukrai- 
niečių skyriui. 

RYGA. Paliovė čia ėjęs latvių 
kalba laikraštis "Dzives Atbals."' 
Dvi paskutines redaktores pasodi- 
no kalėjiman už tai, kad neįsten- 
gė užmokėti keturių joms uždė- 

tų bausmių. 

LIEPOJUS. Nesenai jūrių pa- 
kraštyje rasta pėdos storumo gin- 
tarų sluogsnis. 

X Kovo 13 d. išplaukė T.io- 

pojaus Xew Yorkan laivas "Car,"' 
1,352 išeiviais vežinas. 


