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POLITIŠKOS ŽINIOS, 
MEXIKO. 

Mūšiai prie Torreon irauk5-i 

ėielą savaite; ginantis miestą 
i I uertos generolas \ elasco, nors 

turėjo mažiau kareivių, bet gy- 
nėsi drąsiai, keli- kartus sumušė 
\ illo> pajiegas, bet nuolatiniuo- 
se mušiuose išsisėmė jo karei- 

vių etu'rgjia ir pajiegos taip. kad 

ilgiau jie muštis negalėjo; todėl 
\ elasco turėjo miestą atiduoti 
revoliucijonieriams, o pats su li- 

kučiais kariumenčs pasitraukė, ir 

kaip manoma, trauks i Tampico 
arba j Monterey. Y illa pasiuntė 
savo raitelius pagauti generolą 
\ elasco, bet jiems tas nepasise- 
ki, nors daug kareivių paėmė 
nelaisvėn ir daug jų užmušė. 

Ant kelio bėgančių iš Torreon 
kareivių guli daugybė negyvų ir 

sužeistų kareivių. Voliojami dau- 

gybė karabinų ir amunicijos. Pa- 
imti nelaisvėn kareiviai išalkę ir 
taip suvargę, kad vos pastovėti 
gali. Generolas V"illa apskaito sa- 

vo nuostolius ant j,ooo užmuštų 
ir sužeistų, bet privatiškos žinios 
paduoda daug daugiau. 

Užimtas miestas Torreon iš- 

rodo kaip po baisiam žemės dre- 
bėjimui. Kamai išgriauti ir su- 

deginti, ant gatvių puva užmuš- 

tų kūnai, nes nėra kam rūpintis 
jų laidojimu. Puva negyvų kū- 

nai vandens rezervuaruose ir už- 

k.ėtė vandenį ir orą, o tas gali 
pagimdyti cholerą arba kitokias 
epidemijas, kurios gali išsiplatin- 
ti ir už Mexiko rubežių. 

Mieste Torreon Yilla elgiasi 
taip, kaip buvusiam plėšikui pri- 
tinka. Jis nepažįsta civilizuotų 
tautų karo vedimo būdų, todėl ir 

elgiasi tikrai žvėriškai. Pas ci- 
vilizuotas tautas karuose karei- 

vis yra priešu tol, kol ji-, prieši- 
nasi, kol gali muštis, bet pasi- 
duodančių gyvastis apsaugota, ir 

jeigu nelaisvėj laikyti neparan- 
ku, tai nuo pasidavusių, paėmę 
pasižadėjimą, kad jie toliaus ne- 

kariaus. juos paleidžia. Yilla gi pa- 
imtus nelaisvėn kareivius, kurie 

tarnavo kariumenėj prie Madero, 
o paskui perėjo j 1 Įnertos pusę. 
eušaudo be jokio teismo. 

Vyriausiasis revohucijoniernt 
vadovas Carranza ir generolas 
Villa, turbut be jokios kontroles, 
išleido u ž (o milionų doliarių po- 

pieriniu pinigų, ir kaip jietns tar- 

naujanti laikraščiai garsina, žmo- 

nės juos iina, nes, turbut, neim- 
ti negali. Už nenorėjimą tų pini- 
gu iinti, be abejonės, Villa tain 
žiauriai baustų kaip ir kitus, ku- 

rie išdrįsta jam nepritarti. Bet 

tie revoliucijonierių popieriniai 
pinigai gali tik revoliucijonierių 
valdomuose apsl'ričiuose privers- 
tiną kursą turėti; kitur jų nieks 

neims, kaip antai Suvienytose 
Valstijose, nei niekur kitur ne- 

ima konfederatų išleistų popieri- 
nių pinigų. Villa ir be pinigų 
moka apsieiti: jis nuo gyventojų 
veržte veržia viską, ko jam rei- 
kia. Ginklų vien ir amunicijos 
tokiu budu gauti negali, nes jie 
ateina iš užrubežių ir ten už to- 

kius daiktus reikia gerai>, ant 

aukso paremtais pinigais mokėti. 
Laikraščiai praneša, jog Hu- 

ertos kariumenė nori pasitraukti 
ir iš Tampico, nes, netekusi Tor- 
rcon, ir Tampico neįstengs apgin- 
ti. Tokiu budu revoliucijonieriai 
turėtų bent vieną portinį miestą, 
ir jiems butų palengvintas parsi- 
gabenimas ginklų. 

Dabar H nertos padėjimas labai 
blogas, ir jis ilgai laikytis nega- 
lės, bet ir jam pasitraukus, tur- 

but prezidento vietą užims Jcas 
kitas, bet ne Carranza ir ne Vil- 

la, nes šitų gal nepripažintų Ja- 
ponija ir Europa, kaip jų nepri- 
pažįsta ir dabar. Dabar vienok 
lluerta dav laikosi, jis slepia ka- 
riumenės nepasisekimus prie 

1 orfeon, ir apie tai nei laikraš- 
čiams neleid/ia žinių garsinti. 

I žėmęs I orreon, geneorlas 
Villa išvijo priverstinai 600 ten 

gyvenusių ispanų, o jų turtus 
konfiskavo. Kadangi Suvienytų 
^"alstijų valdžia, nenorėdama 

Ici-ti kištis Europos tautoms j 
\merikos rcpublikų reikalus, ap- 
siėmė užvaduoti Europą ir įminti 
ji>s piliečius uuo skriaudų, tai dėl 
išvijimo ispanu iš Torreon ir jų 
nuosavybės konfiskavimo, Ispa- 
nijos ambasadorius Riano aisi- 
lankė pas užsieniu ministerj Bry- 
aną ir reikalavo apgynimo 
skriaudžiamų. Bet be siuntinio 
Mexikan kariumenės sunku Vilią 
suvatdvti, nes jis žodžiu tiekiau- 
U 

lluerta atšaukė pripažinimą 
Suvienytų Valstijų konsulio Ca- 
r<>tlicr> už tai. kad jis YVashing- 
tonan pranešė apie paėmimą Tor- 
reon. Paėmimui to miesto 1 įn- 
ertos valdžia dar vis nenori ti- 
kėti. Carothers vienok ir pirma 
-11 lluerta nei jokių susinėsimų 
neturėjo, liet jis buvo ir yra pa- 
skirtas prie Carranzos ginti ame- 

rikonų ir svetimų kraštų piliečių 
reikalus. 

Tarp Tampico ir San Litis re- 

voliucijonieriai išmetė j padan- 
ges du gabenančiu karei'ius 
traukiniu. Užmušta 36 kareiviai. 
Kareivius gabeno j Tampico su- 

stiprinimui ten esančio garnizo- 
no. Tas rodo, jog lluerta nema- 

no be pasipriešinimo revoliuci- 
jenieriams atiduoti portą Tam- 
pico. 

ANGLIJA. 
Klausimas Airijos savivaldos 

ciar vis neišrištas galutinai, 1>et 
1>Js'ai airiai katalikai, kaip ir pro- 
testouai užsilaiko ramiai ir kaip 
rodosi, abidvi pusės nori geruoju 
susitaikyti, nori vengti riaušių ir 
maišaties. Bet ar dabar nesutin- 
kančios ainų partijos susitaikys 
ir ar Anglijos parliamento lordų 
rūmas sutiks duoti Airijai auto- 

nomiją. nežinia. Lordai bijosi 
duoti Airijai autonomiją, nes tą- 
syk ir kiti keltų apgyventi Ang- 
lijos kraštai ir sau to paties pa- 
reikalautų. Keltų gi apgyventos 
Anglijos daljs, apart Airijos, yra 
Vai i ja ir Siaurine Škotija. 

Balandžio 6 d. parliamente bu- 
vo antrame skaityme svarstomas 

Airijos autonomijos sumanymas. 
N'orėta j j visai panaikinti, bet 80 
balsų daugumos nubalsuota tre- 

čią kartą jį įnešti' antramjam 
skaitymui. Sumanymas šiuom 
k;>rtu neperėjo vien todėl, kad 
dalis airių, taip vadinami 
O'Brienitai, susilaikė nuo balsa- 
vimo. 

DIDŽIŲJŲ EUROPOS VIEŠ- 
PATYSČIŲ RYŠIAI. 

Didėsės Europos viešpatystė.?, 
0 tokių yra šešios, pasidalinusios 
1 (Ju ryšiu: j vieną priguli Vo- 
kietija, Austrija ir Italija; j ki- 
tą Prancūzija, Rusija ir Anglija. 
Dabar ir šiaudinis tarp jų suti- 
kimas gesti pradėjo; atvirai kai-: 
bama, jog didelio karo netolimoj 
ateityj nebus galima išvengti; to- 

dėl, kaip galima ir kur galima, 
reikia didinti kariškas pajiegas. 
ką galima, ir vienas ir kitas ryšis 
stengiasi, savo pusėn patraukti 
Ir viena ir kita pusė apskaito sa 

v o kariškas pajiegas. 
Daugiausia kareivių ir santai- 

kos laike turi Rusija, tai ji ka- 
ran daugiausia jų stumti galėtų, 
liet kad ji labai didelė, o visa 
A/ija yra jai priešinga, tai su- 

prantama, jog iš Azijos visų ka- 
reivių karau Europon siųsti ne- 

galėtų. daug kareivių Azijoj 'tu- 
rėtų palikti. Rusija karau Eu- 
ropoj galėtų pastatyti 972 bata- 
lijomis, 630 eskadronų raitelių ir 
3,878 kanuolių. Prancūzija, ka- 
dangi dikta< kareivių turėtų pa- 
likti Atrikoj, karau galėtų stum- 
ti 656 batalijonu>, 370 eskadro- 
nų raitelių ir 2,832 kanuoles. 
Angljia, sulyg padaryto sutari- 
mo, turėtų atsiųsti, apart savo 

laivyno. 74 batalijomis, 51 eskad- 
roną ir 414 kanuolių. 

I Kitoj gi pusėj daugiausia ka- 
j reivių gali pastatyti Vokietija: 
(Ht) batalijomis, 440 eskadronų 
raitelių ir 3,906 kanuoles. Itali- 
ja karau galėtų stumti 391 bata- 
lijouą, 147 eskadronus ir 1,432 

VISIEMS ''Lietuvos" SandarbLiinkams ir Skai- 
tytojams velijame Linksmų Velykų! 

Redakcija ir Administracija. 

Velykų Lelijos. 
kamiijl«*v, Austrija galėtų pasta- 
tyti 685 batalijomis, 367 eskadro- 
nus ir 3,624 kanuoles. 

Ir vienas ir kitas ryšis stengia- 
si savo pusėn patraukti Balkanų 
rautas, bet kad ir jos j du sky- 
rių pasidalinusios, tai nedaug 
sverti galėtų, nes, prasidėjus ka- 

rui, jos tarp savęs susipeštų. Da- 

bar vienok su Rusija irsFraneu- 
v.ija laikosi Serbija, (irekija ir 

Montenegm. bet su Vokietija, 
be abjeonės, eitų Bulgarija. Tur- 

kija ir ką tik sutverta Albanija, 
bet, kilus karui, tie ryšiai viens 

kitą 11110 įsikišimo sulaikytų. 
Taigi pasirodo, jog kilus ka- 

ri1 i, Vokietija, Austrija ir Itali- 

ja gali daugiau kareiviu ir ka- 

nuolių pastatyti, bet ta persvara 
ne taip didele. Pergalė gali pa- 
eiti vien nuo kariumenės vadovų 
sumanumo, gerumo ginklų ir ka- 
reiviu išlavinimo. Ginklai gi vi- 

sų yra geri;, ir tame nei viena 
pusė didelės" "persvaros neturi, 
i'ia reikia dar pridurti, kad Aus- 

'rijus regimęritai yra tautiški, o 

>la\ai vokieerų nekenčia, tai ir 

jų regimentai mūšiuose galėtų 
pereiti Ku>ij«is -pusėn; italai gi 
Ui b jau pritaria franeuzams negu 

vokiečiams, o kareivių simpati- 
jos karuose labai da% sveria. 

Įdomus Velykų Pnprotis. 
Jau daugel šimtmečiu vakari- 

nėje Alpų dalyje viešpatauja Įdo- 
mus Velykų paprotis. 

Šimtas kiaušinių sudedama ant 

lygaus žemės ploto, užberto smil- 
timis, ir jaunimas įtaiso šokius 
apie tuos kiaušinius. Jeigu ku- 
riai šokančiųjų porų pasiseka pa- 
baigti šok j be to, kad sumušu< 
nors vieną kiaušini, tai poros pa- 
sisekimas yra -kaitomas budų 
sutaikymo ženklu, ir al u šokėjai 
čia pat sužiedojama. Kai-kurie 
sako, buk tai geriausi- iš visų 
iki šiolei išrastųjų budų daryti j 
sutuokimus. 
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VILNIAUS GUBERNIJA. 
VILNIUS. 

X Sinodas, augščiausinji rusų 
pravoslavų bažnyčios įstaiga, tai- 
so komisiją, kurios pareiga bus 
pasirūpinti išdirbti busiamosios 
Vilniuje prav. dvasinės akade- 
mijos sumanymo plianą. Suma- 
nytosios akademijos tikslas bus 
darbuotis tarp Lietuvos katali- 
kų. 

X Vilniaus apielinkėse jau nuo 

kovo pradžios gieda vyturiukai. 
X Prieš penkis mėnesius 

jsteigtajai Vilniuje miesto aptie- 
kai, kurioje neturtėliai gali už- 

dyką arba prieinamomis kaino- 
mis gauti reikalingųjų vaistų, 
kaip Lietuvos laikraščiai rašo, 
sekąsi gan gerai: jinai išduodan- 
ti daugiau receptų negu by kuri 
kita Vilniaus aptieka. 

X Makovskio knygyne ir kito- 
se Vilniaus lenkų pirklybos įstai- 
gose kovo mėnesio pradžioje po- 
licija darė kratas. J ieškota kaž- 

kokių kvitų ir blankų, lenkų kal- 

boje spausdintų. 
X Tam tikros komisijos pa- 

daryta revizija Vilniaus policijos 
arešto Domininkonų niurnose. 

Rasta pasibaisėtina tvarka. Pri- 

pažinta reikalingumas visa k.-j 
arešte pataisyti, įvesti elektros 
šviesą ir 1.1. 

X Vilniaus lenku laikraščiai 
rašo, buk vėl išrinktasai Vilniaus 
miesto pirmininkas Venslavskis 
valdžios jau užtvirtintas. Nese- 
nai viešai kalbėta, kad Vcnslav- 
skio valdžia neužtvirtvsianti, ka- 
dangi jisai yra lenkas. 

X Atsidarė Vilniuje VIII me- 

tinė lietuviu dailės paroda. A t i 

daryman atvyko nemaža žmonių, 
kaip vietiniu, taip ir suvažiavu- 
sių iš visų Lietuvos kampų. 
Įspūdis, kaip Lietuvos laikraš- 
čiai rašo, i;. parodos pradžios 
esąs labai geras. Turtingas esąs 
liaudies skyrius. Juodu debesė- 
liu buvo atsilankymas cenzūros 

komiteto, kuris, kaip "L. ra- 

šo, uždraudęs pardavinėti dvi at- 

viruti Čiurlionies "Kryžių" ir 
"Audros" cikliaus ir liaudies dir- 
binių skyriaus "Geras piemuo" 
stovylos atvirutes. 

Pirmos dienos parodai užsibai- 
gus, atsibuvo visuotinas Dailės 
Draugijos susirinkimas. Kadan- 
gi susirinkimas buvo antru kar- 
tu šaukiamas, tai nežiūrint to, 
kad iš visų 9 Draugijos narių 
susirinkimai! atvyko tiktai 35. 
jisai buvo pripažintas teisotu. 
Valdybon sekantiems metams iš- 
rinkta: A. Žmuidzinavičius, Var- 
nas-Rikkers, Žmuidzinavičienė, 
L. žemaitis it" inžinierius Kai- 
rys. Revizijos komisijon išrink- 
ta: Č. Liandsbergis, kun. Krau- 
jalis ir Sleževičius. Dovanas 11/ 

1913 m. laimėjo kun. T. Žilins- 
kas iš Boston, Mass., kun. ja- 
rulaitis, Balčiūnas ir Neveraus- 
kas (šie visi iš Vilniaus). 

X \ ilniuje norima įvesti elek- 
tra varomus strytkarius. Tam 
tikslui miestas žada užtraukti 
paskolą. Kaip tik valdžia duos 
leidimą, miestas žengsiąs prie 
darbo. Taeiaus manoma, kad 
anksčiaus sekančio pavasario 
darbų negalima bus pradėti. 

X Sulyg D r. Boguševskio su 

rinktų žinių, praeitais metais \ il- 

niuje sirgo limpamomis ligomis 
j,130 žmonių. Išviso Vilnius tu- 
ri 230,000 gyventojų. 

X Mokesčių nuo nejudinsnio 
turto Vilniuje manoma šiais me- 

tais surinkti 260,467 rub. 

KAUNO GUBERNIJA. 
KAUNAS. 

X Kaune esama negrįstų gat- 
vių. kurios yra virtusios Į tik 
•ą limpamųjų ligų lizdą. Buvo 
nanyta apie to blogo prašalini- 
uą, l>ct. sumanius ,-tatyti prie- 
įlauką prie Nemuno, miestas lai- 
kinai atsisakė grįsti esančias su- 

nanytosios prieplaukos apielin- 
cė-e gatves, žadėdamos visa ką. 
prieplauką statant, atlikti. 

———— 

X Kauno gubernijos liaudies 
mokyklų direktorius gavo iš že- 
mės mokesčių 3,553 rub. liau- 
dies mokyklų naudai. 

X Šančiuose, Kauno priemies- 
tyje, susekta netikrų pinigų dir- 
bėjai. Rasta pinigams dirbti rei- 
kalingų medžiagų, mašinų, o tai- 
pogi ir iau padirbtų pinigų. \ i- 
sa kas Įduota tardytojui. Suim- 
ta trU geležinkelio tarnautojai, 
kurie yra kaltinami tų pinigų 
dirbime. 

X Dūmos atstovas Yčas žadė- 
jo Jaunio fondo naudai laikyti 
Kaune paskaitą, tačiaus guber- 
natorius neleido. 

X Juozas Mikolaitis ir Zeno- 
nas Mališka drauge su keletą 
kitų jaunuolių nuvažiavo į Sla- 
badą. Kauno priemiestį, pas savo 

pažįstamą Joną Stankevičių. 
Kadangi tai buvo Užgavėnių lai- 
kas ir norėta pasišokti, tai Mi- 
kolaitis ir Mališka ėjo daugiau 
jaunimo pakviesti. Beeidami, su- 

tiko burį girtų, kurie užpuolė ant 

ėjusiųjų jaunuolių ir Zenoną Ma- 
liška mirtinai peiliu nudurė. Už- 
mušėjai tapo suimti. 

X Kauno apygardos teisme 
yra reikalas dėlei paveldėjimo 
turtų Simano Skirmanto, gimusio 
Kauno gub.. nuolat gyvenusio 
Austrijoje ir mirusio Paryžiuje. 
Velionis paliko išviso 22 tūkstan- 
čių vertės paveldėjimo. Jau gan 
daug laiko praslinko nuo Skir- 
munto mirties, tačiaus paveldė- 
tojai neatsišaukia. Jeigu nieks 
per dešimts metų neatsišauk *, vi- 
sas paveldėjimas pereina Rusijos 
valdžios iždan. Rasi, Amerikoje 
yra žmogus, turintis teisę pa- 
veldėti tą turtą: 

X Iki šiolei "Saulės" namams 
Kaune išviso surinkta 90 tūks- 
tančiu rublių. Kadangi visas na- 

mu suruošimas apsieis apie 150,- 
000 tūkstančių, tai dar daug pi- 
nigų stokuoja. Tuom tarpu au- 

kos, kaip pranešama, pradedan- 
čios plaukti ne su tokiu gausu- 
mu, kaip pirmiau. Draugija to- 
dėl nutarė užtraukti paskolą iš 
banko. Tuo tikslu busią užsta- 
tyti patįs "Saulės" namai ir k v n. 

A. Dambrausko vardu esančioji 
Yiljampolės Slabadoje mokykla. 

X Kovo viduryje Kauno gu- 
bernijon parskrido varnėnai (špo- 
kai). Šįmet kai-kur prasidėjo 
Lietuvoje labai ankstyvas pava- 
saris. Taip, iš kai-kurių vietų 
praneša, kad dar vasario pradžio- 
je pradėjusios žydėti purėnos, 
tačiaus užėję šalčiai žiedus pa- 
kirto. Visi medžiai šįmet prade- 
da sprogti labai anksti. Javai, 
žieminiai, kol-kas išrodo gerai. 
Oras labai įvairuoja: dieną bū- 
na po keletą laipsnių šilumos, 
nakčia gi—šalčio. 

X l.ietuviu Katalikų Moterių 
Draugija, kurios centras yra 
Kaune, gyvuoja jau septinti me- 

tai. Jinai turi išviso 10 skyrių, 
tame skaitliuje 7 Kauno gub., 

Vilniaus gub. ir 1 Suvalkų gub. 
Geriausiai gyvuojąs Vabalninku 
skyrius, Kauno gub. Buvusis vi- 
suotinas susirinkimas nutarė pa- 
ruošti šią vasarą kursus ir tam 
tikslui paskyrė 300 rub.. Tarv- 
bon šiems metams išrinkta: pp 
Senkuvienė, Petronienė, (ledvi- 
lienė ir Bručkaitė. Revizijos ko- 

misijon išrinkta: pp. Budrytė, 
Skvireckaitė ir Rabašau>kienė. 

X "Blaivybės" draugija, kaip 
pasirodė visuotinamjame susirin- 
kime Kaune, turi 131 skyrių. Iš 

tų skyrių 31 esatna Vilniaus gub., 
29— Suvalkijoje ir 4—Kuršo 
gub.; visi gi kiti skyriai Kauno 
įtib. Skaitlinga yra draugija t a i 

>ogi it" savo nariais, tarp kurių 
•ra didelis skaitlius suaugusių 
r nepilnamečių blaivininkų. I)r- 

ja atspausdino išviso 258.9851 
•vairaus turinio knygutes apie 
>laivybo. Skaityklų "Blaivybė"' 
praeitais metais turėjo 20. arba- 
rinių 73. \ isų draugijos skyrių 
iplauko- praeitais metais siekė 
7r,280 rub. 28 kap.; išlaidos gi 
tiktai 57,^58 rub. 27 kap. Ki- 
tiems metams draugijos sąmata 
paskirta 8,300 rub. Nutarta įtai- 
svti prioalk' diolinj muzėių ku- 
riam t a skirta 300 rub., ir <!ar bus 
reikalaujama 2,000 rub. pašelpos 


