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POLITIŠKO!! ŽINIOS, 
MEXIKO. 

Ištisą savaitę traukiasi aplinkinė- 
se Torreon taip kruvini mūšiai, 
kokių Mexikc niekada nebuvo. 
Nors re volių rijonieriij vadovas 
Yilla patarė savo draugams į 
ginčus statyti visus savo turtus, 

jog iki nedėldienio jis paims Tor- 

rcon, bet iki šio! pažadėjimo ne- 

išpildė, ir jo draugai, jeigu pata- 
rimo paklausė, galėjo nužudyti 
visus savo turtus, vietoj ką nors 

pelnyti. Žinoma, Yilla mokės sa- 

vo draugus nuo pralošimo pasek- 
mių apsaugoti; jeigu jų priešai 
reikalautų praloštų turtų, tokius 

užsispyrėlius galima sušaudyti. 
Apie čielos savaitės niušius prie 

Torreon nuo generolo Yilla nei 

jokių žinių nėra. Jo tylėjimas 
rodo, kad jam nepasisekė paža- 
dėjimą išpildyti, arba gal jam 
niušyj visai nepasisekė, nes ki- 

taip Yilla ir savo telegramais ir 

per pas ji esančius laikraščių 
korespondentus butų pasigyręs. 
Jis mėgsta net mažus pasiseki- 
mus dideliais daryti, mėgsta gir- 
tis savę augštinti; bet žinias apie 
nepasisekimus aštriai cenzūruoja. 
Dabar gi nuo jo nei jokių žinių 
nėra, tai reikia manyti, kad gerų, 
jo garbę pakeliančių, nėra. Gi- 
nantis Torreon, generolas Velasco 
c o apie mūšio bėgj pranešti ne- 

gali, nes jam susinėsimai per- 
kirsti, telegrafų vielos revoliuci- 
jouierių nupjaustytos. 

Nežinia teisingai, ar neteisin- 
gai, iš Vilios tylėjimo naudojasi 
1 įnertos valdžia. Jeigu Yilla ty- 
li, tai Huertai atsiranda proga 
pasigirti. Bet apie revoliucionie- 
rių nepasisekimus bent mūšio 
pradžioj praneša ir atgabenti Į 
Chihuahua nutšyj sužeisti revo- 

liuejionieriai, kurie juk tyčia ne- 

garsintų apie nepasisekimus, jei- 
gu jų neblitų buvę. 

Oficialfški revoliucionierių te- 

legramai pranešė kovo 28 d., jog 
nuišis prie Torreon traukiasi to- 

liau ir iki šiol jie dar to miesto 
neapvaldė, nors nužudė jau apie 
tūkstantį kariautojų. Jcign vie- 
nok tikėti Sužeistų suteiktoms 
žinioms, tai išpultų, kad revo- 

liucionierių nuostoliai buvo daug 
didesni. Vienas vokietis, buvęs 
revoliucionierių pusėj, atkakęs 
paš'tutas j Chihuahua, pasakoja, 
jog užimti Gomez Palacio ginan- 
tis Torreon generolas Yelasco 
leido tyčia, kad revoliucionierius 
i kilpas galėtų pagauti, ir tas jam 
pasisekė. Kariumenė leido revo- 

liucionieriams užimti Gomez Pa- 
lacio, visai nešaudė. Bet jiems 
iiiiotpu atėjus, iš visų namų, nuo 

stogų apibėrė juos kulkomis kaip 
ledais laike ledinės audros. Re- 

voliucionieriai krito kaip musės, 
Prie geležinkelio bėgių gulėjo 
tiek negyvų, kad pereiti nebuvo 
galima. Viena kariautojų briga- 
da tapo beveik suvisit išnaikinta. 
Todėl generolas Yilla su savo re- 

voliucionieriais iš Gomez Pala- 
cio tuoj pasitrankė, vietoj toliau 
mėginti lą priemiestį nuo karei- 
viii išvalyti. 

Daugybę sužeistų išgabeno į 
kitus miestus, kur tik yra ligoni- 
nės. Į Chiliuahua atgabeno 588 
pašautas revoliucionierius. Ret 
tai nevisi, nes kitus patalpinta 
kitur ir lauko lazaretuose. Re 
abejones, skaitlius pašautu bus 
dvigubai didesnis. 

Pereitos subatos dieną, prie 
Topolabampo ant jūrių pagavo 
ispanišką garlaivį "Bonila," gabe- 
nantį 900.000 pesų pinigų algoms 
kareivių, ginančių (iuaymas. Rc- 

voliucijonieriai, paėmę pinigus, 
laivą paskandino. Kapitonas ir 
įgula patraukta kariškan teisman 
už rėmimą lluertos. 

Meviko konsulius mieste EI 
Paso gavo žinią, buk prie Tor- 
reon revoliucijonieriai ant visos 
linijos tapo atgal nustumti, nes 

ginantis miestą generolas Velas- 
co gavo pastiprinimą ir dabar 
turi jau kareivių, taigi 
daugiau negu Villa ir buk nuo 
pietų traukia dar daugiau ka- 
reivių. ' 

Kevoliucijonierių vadovas Vil- 
ią paimtus nelaisvėn Ilucrtos ka- 
reivius priskiria prie savo ka- 
riautoju ir siunčia į mušius, ne- 

norinčius eiti sušaudo. Pasakoja, 
Imk jis iŠ kareiviu surinko jau 
2,500 kariautojų. Kariumenės 
liuosnorių nelaisvėn neima, bet 
tokius sušaudo be teismo; su- 

Į šaudo ir patekusius nelaisvėn aii- 
1 cierus. 

ANGLIJA. 
Anglija turi dabar sunkius lai- 

kus. Airiją taip valdyti ir iš- 
naudoti, kai]) iki šiol negalima, 
todėl valdžia nori Airijai suteikti 
-?vivaldą, kad airiai patįs savo tė- 
vyne valdytų. Žinoma, jiems pa- 
tiems savo kraštą valdant, per- 
svarą visose įstaigose turėtų ka- 
talikai, o tarp airių daugumas 
yra fanatiškai prie tikėjimo pri- 
sirišę. Todėl autonomijai prieši- 
na i airiai protestonai, kurie taip 
nekenčia katalikų, kaip katalikai 
protestonų. Protestonai gązdina 
net sukilimu, jeigu Airija gaus 
autonomiją. Valdžia, bijodama 
sukilimo, pasiuntė Į Ulstero pro- 
vinciją, kur gyvena protestonai, 
kariumenę, bet raiteliai išsyk at- 

sisakė ten traukti. Kituose re- 

gimentuose traukimui pasiprieši- 
no atiderai. Valdžia pabūgo ka- 
reivių ir, nenorėdama aficierų er- 

zinti, paliko jiems tiesą, kol Ai- 
rija nenusiramįs, pasitraukti iš 

kariumenės, o paskui jie galės 
vėl jstoti. Bet paskui vienok mi- 
nisterija susiprato 11* privilegijas 
aficierams grįžti atgal kariume- 
nėn, užsibaigus vaidams Airijoj, 
atėmė, nes jeigu kareiviams ir 
aficierams leista butų daryti, kas 
tik jiems patinka, Anglija ant sa- 

vo kareivių visai užsitikėti ne- 

galėtų, nors jie ir dabar neištiki- 
mi pasirodė. I Jėl nepaklusnumo 
kariumenės pasitraukė nuo vietos 

Anglijos karo ministeris. Jo vie- 
tą tuom tarj)u •užėmė ministerių 
pirmininkas Asquith, nors neži- 
nia, ir jis kaip ilgai galės laikytis. 
Jei.ųu jis neįstengs sutvarkyti Ai- 
rijos reikalų, turės ir pats su ki- 
tais ministeriais pasitraukti, ar- 

ba paskirti naujus rinkimus. 
Ulstero provincijos protestonai 

rodosi ištikro rengiasi sukilti, 
nors iki šiol dar užsilaiko ramiai. 
Jie atvirai organizuoja savo ka- 
riumenę, kuri laiko net parodas. 
I lstero protestonai, kaip patįs sa- 

ko, kovai su katalikais gali pa- 
statyti 100,000 gerai apginkluotų 
liuosnorių. Visi vyrai protesto- 
nai, pradedant nuo pusbernių, bai- 
giant seneliais, pasižada stoti ka- 
rau, pasipriešinti autonomijai, nes 

tąsyk katalikai valdytų Airiją. 
Aticierus protestonų kariumenėj 
renka kareiviai atskirų kariume- 
nės dalių. 

Mėginimai karaliaus ir niinis- 
terių pirmininko sutaikyti nesu- 

tinkančias puses nepasisekė. 
Nors Anglijos kariškas laivy- 

nas yra dručiausias ir jį rūpi- 
nasi dručiausią visuomet turėti, 
bet jos laivyno perdėtinis lordas 
\Vinston Churchill įurcJo, kad 
besiplatinant visokiems išradi- 
mams, dideli mūšio laivai, kurių 
padirbimas kaštuoja po 40,000,000 
lolrarių, mūšiuose bus nustumti į 
antrą vietą, o pirmą vietą užims 
orlaiviai ir povandeninės torpedi- 
nės valtjs, nors jų padirbimas 
diii:g mažiau kaštuoja. Tokiu bu- 
du brangus dideli mūšio laivai, 
kurių vienam reikia skirti tiek 
pinigų, už kokius galima gerai 
aprūpinti ir amžinai iš nuošim- 
čių užlaikyti paveikslingą univer- 
sitetą, žudo savo svarbą, negali 
išpildyti to \isko, ko nuo jų ti- 
kėtasi. 

RUSIJA IR VOKIETIJA. 
Senas draugiškumas Vokietijos 

su Rusija nykti pradeda ir gali 
ištikro išnykti suvisu. Rods, val- 
džios abiejų kraštų užtikrina, jog 
nesutikimams tikro pamato nė- 
ra, bet rusiškieji laikraščiai siun- 
do ant Vokietijos, o vokiškieji 
ant Rusijos ir tokiu budu pjudo 
kaimynus. Rusijos ambasadorius 

Berlinc Vokietijos valdžiai nnro- 

dc pavojų, koki gali pagimdyti 
laikraščių siundyniai, bet sulai- 
kyti tų siundymų negali nei 
Vokietijos valdžia, nei Rusijos. 

Svarbiausin Vokietijos neu/si- 
tikėiimo Rusijai priežastis yra, 
kad Rusija daug didesnė, turi ioo 

inilionų gyventojų daugiau negu 
Vokietija, todėl gali karan stum- 
ti dusyk daugiau kareivių negu 
Vokietija. Rusija drutina savo 

kariumenę, irtam Prancūzija duo- 
da jai tiek pinigų, kiek tik rei- 
kia. Vokietija, turėdama mažiau 

gyventojų, dauginime kareivių 
negali Rusijos pavyti, o Rusijoj 
gyventojai dauginasi daug grei- 
čiau negu Vokietijoj, tai su lai- 
ku Rusija gali taip sudrutėti, kad 
jos nieks Įveikti negalės ir ji su 

kitomis tautomis galės taip elg- 
tis, kaip jai patiks. Rusijos ka- 
riumenės organizacija bus už- 

baigta 1917 m. ir tąsyk taip san- 

taikoj, kaip ir karui ji turės dvi- 
gubai daugiau kareivių negu Vo- 
kietija. Susirišusios su Vokie- 

tija Austrija ir Italija Vokietijai 
padėti negalėtų, nes jas Prancū- 
zija suvaldytų. 

Todėl vokiškieji laikraščiai ir 
šaukia dabar su Rusija karą pra- 
dėti, kol ji neužbaigė organizavi- 
mo sa " kariumenės, nes paskui 
ji gali but neįveikiama. Ant 
siundymų vokiškųjų laikraščių 
atsileipia ir rusiškieji tautiškieji 
laikraščiai. Siundyniai platina pik- 
tumus ir neužsitikėjimą, o besi- 
pykstančius, kaip visi žino, ne- 

sunku supjudyti; siundyniai iš- 
tikro ir be valdžių noro gali ka- 
rą pagimdyti. Jau dabar Rusi- 
joj jauniems galintiems kariume- 
nėj tarnauti neduoda užsienin 
pasportų: uždraudė ir arklius už- 
sienin gabenti. Tai vis negeras 
ženklas. 

IS LIETUVŪS. 
VILNIAUS O U KERNU A 

VILNIUS. 
X Kun. Steponavičius, sekda- 

mas gydytojų patarimui, išva- 
žiuoja į Davą gydytis. 

AUGŠTADVARIS, Trakų ap. 
Ubiškių dvarininkė Marė Ku- 
čevska paaukavo Aukštadvario 
bažnyčiai statyti ioo rub. 

UNTURKĖ, Viln. ap. Žino- 
mas vietos lenkų vadas Gabrie- 
lius Masevičius, kurisai, kaip 
"Liet."' savo laiku minėta, iškėlė 
vietinėje bažnyčioje skandalą, pa- 
griebdamas bažnyčioje kunigą 
Matevičių ir patsai rėkdamas: 
"maištas bažnyčioje," dabar Vil- 
niaus gubernatoriaus tapo nu- 

baustas 300 rub. pabaudos, arba 
mėnesiu paprasto kalėjimo. 

VALKININKAI, Viln. guber. 
Susitvėrė nauja ūkio draugija, 
prie kurios prisirašė 103 na- 

riai. Nutarta įsteigti čia ūkio 
sankrovą. 

LANDVARAVAS, Traku ap. 
Vilniaus 7-tos nuovados prižiū- 
rėtojas, policistas VI. Nefiedovas, 
važiuodamas traukiniu iš Lan- 
dvaravo j Trakus, nušovė važia- 
vusią su juom 17 m. merginą 
Diktasaitę, taipogi iš Vilniaus, 
ir paskui pats nusišovė. Palik- 
tam jame raštelyje Nefiedov sa- 

ko, buk jam atsibodęs gyveni- 
mas, ir prašo kitų, kad pasirū- 
pintu jojo šeimyna, kuri likosi 
visai be jokio aprūpinimo. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

X Kaip rodo galutinai suvesta 
statistika, Kauno gub. sausio 1 d. 
1913 m. buvę išvis*» 1,776.006 
žmonės, jų tarpe 880,391 vyras ir 
695,615 moteris. Gimimų 1912 m. 

visoje gubernijoje buvę 49.780, 
miestuose gimė išviso 3.744, ap- 
skricinose gi—46,036. Pastebėti- 
na, kad miestuose gimė vienu 
penktadaliu daugiau vaikų negu 

1 
mergaičių, apsknčiuose gi vaiku 
gimimu perviršio nuošimtis yra 
apie puspenkto karto mažesnis. 
Tais pačiais 1912 metais mirė iš- 
viso 30,322 žm. Pastebėtina dar, 
kad, sulyginus su 1911 metais, 
sekantieji davė daugiau vaiku 
gimimu ir sale to maž'.au mirimų. 

X Kauno miesto duma pripa- 
žino vaikų ligoninės reikalingu- 
mą ir paskyrė tam tikslui 10,000 
rub. 

X Kaune esama išviso 37 dak- 
tarų, 20 dentistų, 21 akušerės, 
7 vaistinių. 30 viešbučių ir nak- 

vynės vietų, 17 knygų krautuvių, 
15 spaustuvių ii litografijų, 8 

bankų ir banko kontorų, 8 teatrų 
bei kliubų ir 5 skaityklų. Išviso 
gi gyventojų, skaitant Šančius ir 
kariumenę, Kaunps sausio 1 d. 
1913 m. turėjo 80. .'38. tame skait- 
liu je 43.777 vyrus ir 34461 mo- 

terį. 
X Neužilgo Kauno apygardos 

teismas nagrinės bylą miestsar- 
gio Kazimiero Jasučio, kurisai 
pernai, vedamas girtas namon, 
sutiko darbininką Juozą Sabu n ą 
ir perskėlė kardu šiam galvą. 
Miestsargis tuojaus po to atsi- 
tikimo buvo nuo vietos atstaty- 
tas. 

X Kai-kuriose Kauno guber- 
nijos vietose priviso labai daug 
pelių, kurios naikina javus svil- 
intose ir pašarą daižinėse, 

X Žinomasai dešinysis at>to- 
vas Puriškevičius kreipėsi Į Kau- 
no gubernatorių, kad pagelbėtų 
išplatinti paties Puriškevičiaus 
leidžiamąjį juodašimtišką laikraš- 
tį po Kauno gub. Dabar guberni- 
jos valdininkams ir šiaip žino- 
miems žmonėms išsiuntinėta pa- 
siūlymai, kad p tįs užsirašytų 
peršamąjį laikraštį ir kitus prie 
to ragintų. 

ŠIAULIAI. Patvaiskiu apie- 
linkčje pagarsėjo tuh.1 girtuok- 
lis. Jisai taip nuožmiai elgėsi 
su savo moterim, kad toji tu- 

rėjo pabėgti. 'Jisai buvo nešęs 
pardavinėti net savo kūdikį. Ne- 
senai grįžo girtas iš miesto. Ark- 

lys pakelėje sustojo. Butą didelio 
šalčio, ir važiavusis, rasi, užmigo. 
Taip nušalo, kad greitu laiku nu- 

krito kojos, rankos, nosis, ausis, 
iškrito burna. Sakoma, išgelbė- 
jimo nuo mirties nėsq. Žmona 
gi dabar sugrįžo ir rūpinasi savo 

mirštančiu vyru. 

PANEVĖŽYS. Miesto butu 
mokesčių komisijon šiems me- 

tams išrinkta G. Jasinskis, Z. 
Granevičius, V. Ivličmanas, P. 
Latlzevičius, M. Rusteika ir A. 
Norkevičius. 

X Panevėžio savitarpinio kre- 
dito draugija turėjo savo visuo- 
tini metinį susirinkimą kovo 8 d. 
Apyvarta praeitais metais siekė 
42,238,144 rub. Gryno pelno li- 
ko virš 14,702 rub. Iš grynojo 
pelno paskirta: Prieglaudai — 

225 rub.; žydų prieg.—200 rub.; 
naujajai Panevėžio bažnyčiai — 

150 rub.; mylėtojų draugijos skai- 
tyklai—100 rub.; '"Saulės" dr-jai 
—75 rl .; mokyklai prie Prieglau- 
dos, knygynui bei rusų prieglau- 
dai po 50 rub., ir vokiečių prie- 
glaudai—25 rub. Valdybos pir- 
mininku išrinkta Karolis Bistri- 
mas. 

BIRŽAI, Pan. ap. Šioje apic- 
linkėje ūkio darbininkų algos 
šiek-tiek kila. Taip, merga į me- 

tus gauna algos 70 rub., bernas 
—per 100 rub. Kaip Lietuvos 
laikraščiai praneša, Joniškėlyje 
mokama vasaros metu bernui po 
20—25 rublius su visu užlaiky- 
mu. Nežiūrint to, darbininkai kc 

liaują svetur, ir ypač didesnieji 
dvarai negali užtektinai darbinin- 
kų gauti. 

SALANTAI, Telšių ap. Šioje 
apielitikėje ūkio darbininkų alg<>- 
esančios labai mažos. Rašoma, 
buk dvaruose darbininkams vy- 
rams vasaros metu mokama po 
50—60 kap. dienai. Tarnaitės gi 
gaunančios 25—30 rub. į metus, 
o* darbo esamą net perdaug. 

MAŽEIKIAI. Valstiečių ban- 
kas nupirko Bieliniovo-Felisbergo 
dvarą. Šį rudenj tasai dvaras bu- 
siąs išskirstytas vienasėdijomis. 
Visa ką bankas manąs parduoti 
pravoslavams. 

PABAISKAS. Ukm. ap. Nors 
esančiose čia dviejose mokyklose 
mokytojauja lietuviai, tačiaus 
vartojama lenkų kalba; lietuviš- 

koji nuošalėn nustumta. Stebė- 
tiniausia tai, kad ir patjs valstie- 
čiai nori, kad jųjų vaikai butų 
lenkiškai, bet ne lietuviškai, mo- 

kinami. Be lenkų kalbos esą ne- 

galima gauti vietos nei raštinėse, 
nei dvaruose, o Kauno ūkio drau- 

gijos lietuvių visai nenorinčios 
priimti. 

JONIŠKIS, Šiaulių ap. Atsi- 
buvo metinis vietos vartotojų 
draugijos susirinkimas. Iš apy- 
skaitos pasirodė, kad draugija 
praeitais metais turėjusi suvirs 
ioo tūkstančių rublių apyvartos, 
o pelno—1,042 rublių. Tačiaus 
draugijos skolos kuone du kartu 
viršija šėrių kapitalą. Susirinki- 
me dalyvavo daugiau negu 100 

narių. Buvo kilę net karšti gin- 
čai dėlei apyskaitos. Reikalai esą 
taip supainioti, kad nutarta parsi- 
kviesti specialistą knygvedį vi- 
siems neaiškumams ištirti. Yal- 
dybon šiems metams išrinkta J. 
Rinidžius (pirm.), J. Šlabokas 
(ižd.), A. Stankaiti® (sekr.), Jo- 
nas Petraitis ir St. Burnickas 
(abu nariais). Išskiriant Stankai- 
tį, visi nariai naujai išrinkta. 

RASEINIAI. Paverkšnių ūkio 
mokykla šią žiemą neteko ke- 
liolikos šimtu, medelių, kuriuos 
kiškiai apgraužė. Kai-kurių ap- 
graužtųjų medžių buta net 6 me- 

tų senų. 

LELIŪNAI, Ukm. ap. Iš šios 
vietos tapo pasiųstas Kauno gub. 
atstovui Valstybės Dūmoje, p. 
Januškevičiui, laiškas su pasi- 
skundimu ant policijos nuožmu- 
mo. Laiškas nurodo sekantį at- 

sitikimą: sausio 24 d. pas Ur- 
šulę Tilienę atvyko Aluntos 
uriadnikas su stražniku. Jie atė- 
jo, reikalaudami, kad Tilienės vy- 
ras, kuris išbuvo užsienyje dau- 
giau negu išduotasai pasportas > 

leido, užmokėtų bausmę už už- 

trauktąjį laiką. Jau iš pačių pra- 
džių nekviestieji svečiai pasiro- 
dė labai nemandagiais. Kuomet 
gi sužinojo, kad Tilienės vyras 
išvažiavęs Peterburgan, tai iš mo- 
ters pareikalavo pinigų. Atsakius 
Tilienei, kad pinigų nėsą, uriad- 
nikas, nežiūrėdamas moters 
priešinimosi, pradėjo plėšti skry- 
nias. Rado pačto knygelę ir grą- 
sino, pranešiąs pačtui, kad pinigų 
ant knygelės neišduotų. Paskui 
rado 20 rub., kuriuos paėmė. Dar 
rado laikrodį, bet metė jįjį atgal 
ir sugadino. Krata daryta po vi- 

są namą. Iš išgąsčio Tilienė su- 

sirgo. Atstovas Januškevičius ža- 

dąs kreiptis su skundu prie augš- 
tesniųjų valdininkų. 

NAUJAMIESTIS, Ras. apskr. 
Praeitų metų pabaigoje įteigtoji 
čia "Blaivybės" draugija taiso ar- 

batinę ir nedidelę kenvklą. Pir- 
mininkauja ukinin^- Js Baltutis, 
iždininko vietą tn arapijos ka- 
mendorius. 

X Naujamiesčio rusai inteli- 

gentai ruošia skaityklą, kurioje 
žadama įvesti ir lietuviškų knygų 
skyrių. 

Kunigų permainos Žemaičių 
vyskupijoje. Krinčino kam. kun. 
Sonda perkeltas į Vidžius kam., 
Vidžių kam. kun. Šleinis j Krin- 
činą kam. Kun Balsevičius per- 
keltas iš Judrėnų į Pamituvį. 
Kun. Gečius iš Pamituvio j Jud- 
rėnus. Kun. Bogdišenka iš Saki- 
nos j Elerną kleb. Kun. Pukvs. 
Kauno šv.. Kryžiaus bažnyčių- 
kam., perkeltas atgal j Plungę. 

SUVALKŲ GUBERNIJA. 
LIŠKEVA, Seinų ap. Nuo pe- 

reito rudens čia gyvuoja lietu- 

viška sankrova, trijų asmenį], vie- 
tiniu lietuviu, bendrais pinigais 
įsteigta. Paraginimui prie tokio 
darbo klebonas įleido juos į taip 
vadinamus "cielius," kadaisiai 
čia buvusio vienuolyno rumus, 
kol-kas visai dykai. Juozapas. 

SEIRIJAI, Seinų ap. Šiomis 
dienomis čia įsteigta Mariampo- 
lės "Žagrės" sankrova. J Jį norėta 

įsteigti čia jau senai. Nors sun- 

ku buvo tam tikslui gauti namai, 
bet pagalios gauta jie už 300 
rub. metinės nuomos pas žydą 
Monasą, kursai, paviliotas suly- 
ginamai brangia nuoma, nepaisė 
vietinių žydų protestų. Pa- 
darius sutartį, žydų sumesta Mo- 
nasui 300 rb., ir šisai,.priešingai 
padaryta jai sutarčiai, nei leido 
sankrovos steigti. Tapo užvesta 

byla. Dabar Suvalkų apygardom 
teismas nusprendė, kad "Žagrė" 
galinti laikyti sankrovą Monaso 
namuose toliai, kol išsiaikvos, 
skaitant po 300 rb. metams, tie 
2,000 rb. pelno, kuriuos sankro- 
va tais metais butų atnešusi. 
Dabar Seirijų žydams, kurie, 
įsteigus blaivininkams sankrovą 
Leipalingyje, neteko gerokai pel- 
110, gresia pavojus nejuokais, 
kais. Juozapas. 

LEIPALINGIS, Seinų ap. Ko- 
vo i d. Krosninko dvare, beku- 
liant, mašina užmušė berną-sam- 
dininką. Juozapas. 

X Leipalingio par., Jovaišų ir 
Pasairės kaimų gyventojai vasa- 

rio 26 d. Šeirės paupiu užklupo 
pulką laukinių kiaulių, išviso ke- 
turiolika galvų. Visos laukinės 
kiaulės pabėgo miškan, apart vie- 
nos, kuri, būdama paršinga, ne- 

įstengė peršokti per upę, per ku- 
rią kitos lengvai persigavo, ir at- 

silikusioji tapo kuolais medžio- 

tojų užmušta. Šauta du kartu j 
jąją šruotais, bet, aėiu kailio kie- 
tumui, šūviai atšoko. 

Po šiam pasisekimui visi šau- 
liai išdūmė j laukus, bet laukinių 
kiaulių niekur daugiau, nepama- 
tyta,—vien pėdsakais gauta pasi- 
grožėti. 

Pernai vasarą Mižonių kaimo 
laukai buvo vietomis suknisti. 
Tuomet visa kaltė puolė ant bar- 

sukų, nors aišku buvo, kad tai 
kiaulių darbas. Jų čia, matomai, 
tik vienos poros prieš metus iš 
kur atsibastyta. Dabar jau gan 
dang prisiveisė. Juozapas. 

X Leipalingio "Blaivybės" 
skyriaus valdybon šiems metams 
iš' inkta kun. Juodviršis, V. Ūse- 
lis, P. Uteris, I. Prapiestis. 

X Tcr Leipalingio valsčių ei- 
na į Druskininkus du vieškeliai. 
Per Nemuną, važiuojant abiejais 
vieškeliais, persigaunama keltu- 
vais. Pirmiaus vienas buvo lie- 
tuvio rankose, kitas—žydo. Da- 
bar abu keltuvu valdo lietuviai. 

DRUSKININKAI, Gard. gub. 
Kovo i d- mirė čia tūlas ponas. 
Kadangi velionis neidavo išpa- 
žinties, tai vietos klebonas atsi- 
sakė jį ant kapinyno laidoti. Ta- 
čiaus numirėlį palaidojo policija 
toje vietoje, kur norėta, būtent, 
kur klebonas neleido laidoti. 
Kils byla. Juozapas. 

< -~i 

KALVARIJA. Prieš kiek lai- 
ko vietos lenkai buvo įsteigę sko- 

linimo-taupinimo kasą. Dabar to- 

ji kasa perėjo į lietuvių rankas. 

PRIENAI, Mar. ap. Nesenai 
tapo prašalintas Panemunės, Kie- 
liukių ir Pakuonio valsčių tei 
jas. Apie naujo teisėjo rinkimus 
t* j o gan didelė kova, kurioje ne- 

paskučiausią vietą, sakoma, už- 

ėmęs rinkikų vaišinimas svaiga- 
lais. Tačiaus laimėjo antroji pu- 
■;ė, nevartojusi svaigalų. Išrinkta 
Kairukščių dvaro K. Gustaitis, 
žinomojo lietuvių poeto, kun. Dr. 
M. Gustaičio, brolis. 

MARIAMPOLĖ. Kaip ir vi- 
soje Suvalkijoje, taip ir čia bati- 
1/iavos panaikinimo 50 metų su- 

kaktuvių paminėjimui vasario 16 1 

lieiiį atsibuvo pamaldos ir vals- 
čių raktinėse bei kitose įstaigose < 

buvo aiškinama tu sukaktuvių 
reikšmė ir dalinamos tam tikrai 
knygelės. 

SUVALKAI. Pedagogijos 
kursai, kuriems užbaigti buvo pa- 
skirta <lu metai, dabar tapo su- 

trumpinti iki aštuonių mėne-ių. 

ŠAKIAI, Naum, ap. Miestelis 
turi apie 150 namų ir beveik vien 
žydų apgyventa^; esama taipogi 
ir čigonų. Prekyba /ydų ranko- 
se. Pernai lietuvis Y. Mikolavi- 
čius uždėjo smulkių daiktų krau- 
tuvę ir "Žagrės" ūkio mašinų 
agentūrą. Vien ūkio mašinos da- 
vė 12.000 rub. apyvartos. "Blai- 

vybė' ir "Krikšč. Darbininkų 
"Draugija" žada 2 naujas smul- 

kių daiktų krautuves atidaryti. 
Šakiai anksčiaus buvo žinomi Ni- 

šoje Zanavykijoje kaipo smar- 

kiausia girtuokliavimo vieta. 
Apie metai atgal pradėta kovoti 
su girtuoklybe. ir gan pasekmin- 
gai: vien prie "Blaivybės" Dr-jos 
priklauso jau apie 700 žmonių. 
Nesenai viena tik diena Įsirašė 
100 žmonių drau"ijon. Lietuvos 
laikraščiai pastebi labai įdomų 
faktą: blaivininkais virsta buvu- 

sieji smarkiausieji girtuokliai, ir 
dabar jie beveik toki pat smarkus 
blaivininkai. Darbininkų Draugi' 
ja turi 68 nr-ius. 

KYBARTAI. Esama čia mo- 

nopolio, 2 traktierių ir 5 aludžių. 
Nesenai per vestuves vienas jau- 
navedis norėjo pasipjauti (buvo 
įkaušęs); vos pasisekė peili^ iš 

rankų išplėšti. 

TAMOŠBUDIS, Nesenai n ie- 
nas žmogų < taip pasigėrė čia, 
kad, važiuodamas namon, pa-i 
mirė. 

KAIMELIS. Jurgis ir Anta- 
nas Ligaičiai Karališkės Juozo 
Gusto vestuvėse užpuolė Joną ir 
Pr. Kaibumts ir sužeidė juos ge- 
ležiniais pančiais. Vienas užpuo- 
likų, Jurgis, jau pernai už užpuo- 
limą nakties laiku ant Povvlo 
Gusto namų turėjo sėdėti kalėji- 
me. 

PAEŽERIAI, Vilk. ap. Pasi- 
mirė Smalnyčios kaimo Jur. An- 
dziulis, lankęs Paežerių mokyklą. 
Visoje apielinkėje siaučia įvairios 
ligos, kurių auka žuvo ir minė- 
tasai J. A..a. 

VILKAVIŠKIS. Skaitlius pre- 
kybos [staigų, esančių lietuvių 
rankose, šiame mieste dauginasi. 
Dabar yra "Žagrės" skyrius, var- 

totojų krautuvė, dvi mažmožių 
krautuvės, knygų sankrova su 

galanterijos prekių skyrium, ava- 

linių krautuvė, "Blaivybės" arba- 
tinė ir keletas mažesnių įstaigų. 
Apart to, lietuvių rankose yra dar 
krutai.iųjų paveikslų teatras, vieš- 
butis ir malūnas. 

X Keletas metų atgal uždary- 
tosios "Šviesos"' draugijos Vilka- 
viškio skyriaus knygininkas gavo 
pranešimą iš valdžios, kad jinai 
grąžinanti "Šviesos'' knygas, ku- 
rios buvo paimtos dar 1908 m. 

Tarp paimtųjų knygų buvo ne- 

maža gan gerų veikalų. Šisai sky- 
rius dar iki šiolei nelikvidavo sa- 

vo reikalų, nors draugija jau ke- 
li metai kai uždaryta. 

RYGA. V aršuvos konservato- 
rijos auklėtinis, p. Kačanauskas, 
vra pakviestas vedėju prie nau- 

jai taisomo čia choro. Jisai ry- 
miečiams jau yra žinomas, kadan- 
gi pirmiau vedė "Pašalpos"' cho- 
-ą. 

X Rygos "Kanklių" draugija 
iada iškilmingai apvaikščioti 
spaudos atgavimo 10 metų tu- 

oktuves. 

LIEPOJUS. Lietuvos laikraš- 
čiai rašo, kad nuo kovo 10 d. 
urėjęs prasidėti telefono \ art* »ji- 
nas tarp Liepojaus ir sekančių 
Prūsų Liet. bei Vokietijos įmes- 

iu: Karaliaučiaus, Sclnvarzort, 
?illau, Danzig, Stettin, U c r li n 

janiburg ir Klaipėda. 


