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Folitiskos Zinios. 

Is Rusijos. 
Uz Rusijos vienuolynu 

siemj dedasi negirdeti daly- 
kai. Peterburgo guberni- 
jos Alatyriaus vienuolyne 
padaryta krata ir surasta 
visiska vienuolyno gyveni-j 
mo ir seimininkavimo be- 
tvarke. Tarp kitko, atras- 
ta pozeminis, gerai intaisy- 
tas pravedimas j netolimas 
pirklybines pirtis. Gi tos 

pirtis turi labai prast§ re- 

putamja. 
Kmolensko vienuolyne 

dvasiskieji tyrinetojai pas 
vienuolyno rektoriij surado 

Jauuybe daiktu, suristu su 

nenioraliniu vienuolnj gyve- 
>uimu. Rektoriaus ltabinete 
surasta gramqfonas su ne- 

moralinio turinio rekordais, 
elektros dirzai, jvairijs elik- 
sirai ir t. p. Tarpe vienuo- 
liu surasta kelios grazios 
; vie i moles”, nesenesnes 

kaip 20 metu amziaus. Ivar- 
tu su jvairiais dirzais su- 

(lr kosmrtikos uaiy- 
:u .1:i.,; ». ++ 

shirejns paliepe is vio- 

>lyno prasalinti 54 vie- 
los. kartu panaikinti ir 
;erii-viemiul in sky rip. 

ievizoriai dar surado, kad 
sumanus rektorius visus 

uenuolynu turtus persirase 
nt savo vardo, brangiau- 
ius gi vienuolyno daiktus 
lasieme sau. 

Bale Caricino Gerodisco 
odziuj atsitiko daugybe 
lelaimiij sveuteje “Devin- 

Itos Petnycios”, kuomet 
feventgji saltinj atlanke apie 
20 tukstanciij maldiniiikij, 
tarpe kuriij buvo ir garsus 

| Rusijos juodasimtis sventi- 

[ kas iliodoras su savo sali- 
ninkais. Nuo sale saltinio 

1 stovincio kalno, delei ne- 

paprasto susigrudimo ir 
stokos kokios-nors apsau- 
gos, nukrito zemyn keli 
maldininkai. Dvi moterjs 

[ ant vietos uzsimuse. Su- 

I mindziota taippat keli vai- 
I kai. 

Beveik visas Isimsko pa- 
vietas Tobolsko gubernijoj 
pergyvena tokj-pat javij ne- 

uzderejimg, kaip ir pereitais 
metais, bet pirmiau dar 
nors buvo nuo keliu metij 
uzsilikg sieno ir siaudu, da- 
bar gi jau nieko nebeliko ir 
gyventojai atsirado labai 
sunkiame padejime. Nuo 
balandzio pabaigos oras bu- 
vo labai sausas su dideliais 
vejais, dabar gi nepaprasti 
karsciai, javai isdega, zole 
lieauga. Gyventojai nusi- 
ming. Bedinesnieji jau ir 
dabar kencia vargq, nuo be- 
duones. Uzdarbip nera. 

Cia nera taippat ir jokios 
visuomenes organizacijos, 
kuri iskalno pasirupintu 
kaip-nors uzbegti uz akip 
ateinanciam badui. Prie to 
viso dar prisideda “raudo- 

nojo gaidzio” epidemija. 

Visoj apylinkej nepasiliau- 
ja gaisrai, kurie galutinai 
prazudo kaip bediiujjj, taip 
ir prasigyvenusijj. 

Liepojuj buvo pardavine- 
jami vaiku zaislai, persta- 
tantieji tikras kopijas apsi- 
taisymo ivairios rusij armi- 
jos kareiviij. Vietine ad- 

ministracija sulyg to daly- 
ko is augstybhj gavo jsaky- 
ma, idant tuojaus konfis- 
kuotij visokius vaikij zais- 
lus, kur yra nukopijuota 
zenkieliai uz karo atsizyme- 
jimus, arba bent-kokie ka- 
reiviski zenkieliai ir karei- 
vm apsitaisymas. Ateity- 
je pardavinejimas tokiij 
zaislij bus baudziamas. 

Astrachaniaus gubernato- 
rius uzdraude isduoti vie- 
tiniains laikrasciams is gu- 
beruijos valdybos gydymo 
skvriaus zinias apie jvairias 
epidemijas ir uzkreciama- 
sias iigas Ast'raehaniaus gu- 
bernijoj. 

Prieamurio general-gu- 
bernatorius Gondatti suma- 

ne visose apskricio moky- 
klose ivcsti mokinimij japo- 
mj kalbos kartu su rusij 
kalba. 

“Tikrujij rusij” s§junga 
jau visai baigia irti. Net 
tokioj sajungos tvirtovej, 
kaip Km*sko gubemijoj, 
daugybe sajungieciij atsisa- 
ko klausyti vyriausios tary- 
bos, kui'i yra vedama zino- 
mo dumos atstovo atgalei- 
vio Markovo. 

Nauji Meksikos sielvartai. 
Nauji nesutikimai uzgi- 

m§ dabar tarp Fr. I. Made- 

ro, pastarosios revoliucijos 
vado, ir liglaikinio Meksiko 
prezidento De la Barra. 

Madero sekretorius Juan 
Sanchez ir jo brolis Gustav 
Madero liepos 17 dienq, ap- 
lanky prezidentg, if anam 

perstat? Fr. I. Maderos pro- 
test^. | 

Madero antmetijs prezi- 
dentui, jog pastarasis netu- 
ris pakaktinai energijos ir 

ncatkreipias domos j vidu- 
rinius Meksiko reikalus, de- 
lei ko Diazo valdininkai, pa- 
silik§ ant savo vietij, dasi- 
leidzianti jvairiausiij sauva- 

lybiij. Toji taigi aplinkybe 
gyventojij visai nepakaki- 
nanti ir todel visur keliama 
riauses. 

Tiedu Madero perstatyto- 
jai be to prezidentui prane- 
s§, jogei riausems uzbegti 
tegalis tiktai prezidento pa- 
liepimas, kuriuomi reiketij 
tuoj prasalinti is uzimaimy 
vietij visus likusius Diazo 
salininkus, o \ amj vietas 
paskirti maderistus. Toliau 
tie Madero bieiuoliai tvirti- 
na, kad jei tas nebus ispil- 
dyta, Meksike uzgims nau- 

ja revoliucij# 

I CUSHmQ3"^M?| 1 AND RAMILY 
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Apacioj perstatoma ateiviai ant salos Hoffman, ties New Yorku, o virsuje 

— New Yorko uosto sveikatos virsininkas. Kuomet New Yorko uoste omis 

dienomis buvo apsireiskus cholera, huziuromi emigrantai nuo atplaukusnj aivll 

buvo gabenami ant minetos salos ir tenai laikomi. _,:, ̂ 

Pats Madero tvirtina, 
kad pastaruosius rnieste Pu- 
eblo maistus par'engg Diazo 
salininkai, noredami paze- 
minti patj j|, Maderg, ir tuo 

budu prirodyti, jogei jis ne- 

tinkgs Meksikg nuraminti. 
Aisku tat, jogei Diazo sali- 
ninkams noretusi pagimdy- 
ti kontrevoliueijg, teciau 

jiems nelaime, kad visa 
liaudis laikosi Madero pu- 
ses. 

Madero programas \ pre- 
zidentus pasiremigs ant 

poros svarbipjg postuliatij: 
1) Meksiko prezidentas tu- 
ri but renkamas vienai tar- 

nystai ir 2) vyriausybe pri- 
valo padaryti galg viso- 
kiems trustams. 

Tie pazadejimai gyvento- 
jams patinka ir, regis, jis 
bus isrinktas \ prezidentus, 
jei tik salyj viespataus ra- 

mybe. 

Persijos sachas grjzta 
tevynen. 

Persijos prasalintas nuo 

sosto sachas, Mohamed Ali 
Mirza, kuris visas laikas 
gyven§s Odesoj, naudoda- 
masis viduriniais savo te- 

vynej sumisimais, slapta su- 

grjzo j Gumesa-Tepe, Persi- 
joj, idant ir vel atgavus ten 
sau prarastg, sostq,. 

Pasakojama, jog jis \ te- 
nai nukeliav^s Rusijos ma- 

zu garlaiviu. Gumese-Tepe 

guli ties Kas.pijos juromis, 
arti RusijoS.sienos. 

Kuomet 1909 paetais Mo- 
hamed Ali Mirza buvo pra- 
salintas nuo sostd, iskeliavo 
jis j Rusija ir ppsigyveno 
Odesoj, o Rusijos valdzia 
apsieme jj saugoti, idant jis 
nesugr jztij j; Persija, arba 
kadir suokalbiii nedarytij. 
Neziurint to, jis sau visgi 
iskeliavo j Persija- 

Jei jam dabar nepasiseks 
atgauti sostas, jisai daug 
tures pralaimeti. Visupir- 
mu neteks. $82,500 metines 
algos, kok'uj jam ismoka 

Persijos vyriausybe. 
Jo toksai pasielgimas ne- 

bus kas kita, kaip tik su 

Rusijos valdzia sumokslas, 
idant Persijoj tuo budu su- 

kelus bruzdejimus, o paskui 
isnaujo leidzius ten Rusijos 
kazokams laisvai seiminin- 
kauti. 

Londono “Standard” is 

Persijos gavgs specijalinj 
telegram^, kuriuomi prane- 
sama apie nauja Persijoj 
kilusia anarcbija. Sakoma 
visas Persijos kabinetas at- 

sistatydin§s. ) Viso krasto 
vidurys apimtas anarchijos. 
Yisi keliai ir vieskeliai pil- 
ni uzpuoliky, kurie visokia 
prekybos komunikacija su- 

paraliziavp. Yisur i%im? 
judejimai. Paciame Tehe- 
i-ane tuo tarpu ramu ir 
ivesta astri cencura. 

Tomis salies neramybemis 
\ : l r 

r 
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buv§s sachas pasinaudoda- 
mas taigi ir mano atgauti 
SOStiJ. 
Francijos tautine svente. 

; Francijos tautine svente, 
Bastilijos sunaikinimas, 
praejo be jokiij svarbesniij 
atsitikimij. Nors socijalis- 
tai tq, dientj grase riausemis, 
6 tai todel, kad jiems buvo 
uzdrausta iskilmingai ap- 
vaikscioti geguzes 1 diena, 
tai vienok viskas ir pasibai- 
ge tik grasinimais. 

Socijalistij dienrastis 
“Humanite” ant pirmojo 
puslapio atspaudino Basti- 

lijos vaizdij, o salep kale- 

jim?- Sante, kuriame uzda- 

ryta keli socijalistai uz 

straiko pagimdymg, ant ge- 
lezinkeliij. Dienrastis kurs- 
te liaudj, idant anoji pries 
Sante kalejimg, parengtij 
antivaldiskjj demonstraci- 

j^. Teciau tasai kurstymas 
ir visi projektai liko be pa- 
sekmiij, ir tik mazas bure- 
lis darbininkij megino tai 

padaryti, bet raiteliai ir 

tuos “demonstrantus” is- 
vaike. 

Ant Longchamps- perziu- 
reta kariuomene. Kariuo- 
menes paroda puikiai nusi- 
sekus. Lakstytuvais skra- 

jojimas buvo uzdraustas. 
Monarchistai taippat renge- 
si sukelti demonstracija 
pries prezidentjj Fallieres, 
grjstantj po kariuomenes 

perziurejimui, bet policija 
f 

isanksto tai rengiamai de~ 

monstracijai uzbego. 
Vaziuojanti prezideuta 

skaitlingoji publika visui 
sirdingai sveikino. 

Vokietija persergsti 
Rusijg,. 

Vokietija uz Morokko 
reikalus susivaidijo su 

Franeija. | tuns vaidus mb- 

gino jsimaisyti Rusija. kas 

Vokietijai lab * i nepatiko, o 

juo labiau, kad Rusija sto- 

jus Francijos pusen. 
Vokietijos laikrasciai sta- 

ciai atsako Rusijai teises 

maisyties \ Yakaru Euro- 

pos reikalus. Ir primena, 
idant Rusija verciau dabotu 
savo viduriniij ir tolimu ir 
artimu Rytij. 

Ir isteisybes, nudien vi- 
durine Rusijos politika ne- 

paprastai susipainiojus, o 

situaeijg, paarsina aplinky- 
be, jog ji yra be ministerio, 
kadangi uzsienio dalyku mi- 
nisteris Sazanov sunkiai 
serga. 

Ir taip, Haagoj Cliinu mi- 

sija jau pradcjus sesijas 
reikale pakaigimo ginc\t su 

Rusija uz rubezius Mi.uy 
dziUrijoje. rkinai neatmai- 
nomai pareikalavo sau pri- 
gulinciij teisiij. Mandziuri- 

joje, kad tuo tarpu Rusijoj 
diplomatic a uzmigus. 

Persijoj vel viespatau- 
janti visiska anarchija, ku- 

ri^ panaikinti turi ne kas 

kitas, kaip tile Rusija, kai- 

poglobininke.Pagaliau ir ar- 

timuose rytuose padejimas 
labai prastas, kadangi Tur- 

kijos su Cernogorija nesuti- 
kimai kasdiena auga, eina 

arsyn. 
Delei tij visij priezasciu 

Vokietijos laikrastija pata- 
ria Rusijai visai nesimaisyti 
j Morokko reikalus ir dabo- 
ti savo krastq. 

Tikrai karti tiesa pasa- 
kyta. 

Portugalija bijosi rojalistij. 
: Portugalijos sostainen 
Lizbonon andai pranesta, 
jogei 2.000 laisvanoriij mo- 

narchists atkeliave \ Portu- 

galijos pakrascius nuo salos 
Madeira ir tenai susivienij? 
su naminiais Portugalijos 
rojalistais. Paskui visi pe- 

rejg Ispanijos pusen ir te- 

nai laukianti daugiau atke- 

liaujanciij laisvanoriij. Jie 
visi pereisk Portugaijos 
sienjj, kaip tik greit gau- 
sia ginklus, uzsakytus Bel- 

gijoje. 
Dienrastis “Diaro Popo- 

lar” pranesa, kad religiji- 
niai klausimai yra tu visij 
salyj nesutikimij ir sumisi- 
mij priezastimi. Nesenai 
rnieste Povoa de Lanhoso 
buta kruvino susiremimo 
katalikp su respublikonais 
laike procesijos. Ir kuni- 

gai mustyneje dalyvav§. 
Pagaliau visus apraminus 
pasaukta kariuomene. 

Yisoj Portugalijoj kuni- 

gai remianti rojalistus, by 
tik greiciau panaikinus da- 
bartine respublika, kuri vi- 

Isiems katalikams pakarto. 

| V1S0KI0S 2INIOS. 
Italijoj isnaujo pradejus 

siausti’ cholera: Kors lie- 
luirie korespondentai apie 
tenaiting eholerg, rasydami 
perdaug ir perdeda, teciau 

vis-gi aisku, jogei cholera 
iiaueia ir dienoje prarjja j 
70 zmoniu auluj Palermo, 

^ 
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Antverpene, Belgijoj, 
uosto darbiniukai vis dar 

straikuoja. Ir beveik kas- 
diena keliama riauses ir su 

polieija susiremiama. Red 
Star linija pranesus, jogei 
ji neatsakanti uz prekiij 
nepristatynuj. Darbininkij 
reikalavimai ekonominiai. 

* 

Ant sales Haiti isnaujo 
uzgimus revoliueija. Revo- 

liueijonieriai ima virsij ant 
valdiskosios kariuomenes. 

Revoliueijonieriai greitai 
meginsiij pulties ant sales 
sostaines Port- Au-Pri nee. 

Ir taip jau didesne salos pu- 
se randasi revoliueijonieriu 
rankose. Dabartiniam pre- 
zidentiii Simon reikes pasi- 
traukti. 

* 

Amerikos general inis 
konsulis is Maskvos Wash- 
ingtonan raso, kad pagal 
Rusijos valdiskas zinias 
cholera Rusijoj visai uzge- 
sus. Bet privatiniais keliais 
is tolimesniij Rusijos pro- 
vincijij pranesama, jog ret- 
karciais pasitaiko susirgi- 
mai, bet nemirtini. 'Zo 

sakant, mirtingu atsitikimij 
is choleros Rusijoj jau no* 

ra. 

* 

CSalicijos mieste Lvove 
buves sekantis dramatas: 

Siuvejas Aronas Taube, pa- 

puolgs didzian vargan delei 
stokos darbo, megino nu- 

nuodinti savo pack} ir as- 

tuonetq, vaikij ziurkems pa- 

rengtais nuodais. Daktarai 
penketg, vaiku isgelbejo, o 

pati su kitais trimis vai- 
kais mire. Tai kokios skur- 

do pasekmes! 
JC. 

Yienoj Austrijos impera- 
torius atidare nauja parla-> 
menta su placia sosto kal- 
ba. Imperatorius savo kal-> 

boj primine armijos reor- 

ganizacijos reikalinguma ir 
kitus svarbesnius reikalus. 

Imperatorius ant galo veli- 

jo parlamentui santaikoj 
darbuoties ir cekams su vo- 

kieciais susitaikinti. t 

* * 

Anglijos lordij buto 

vilegijos panaikinta! 
dai patis vyriausybes rei- 

kalavimams pasidave ir jij 
paciij butas po trijij valan- 

dii debatu prieme valdzios 

reikalaviimj, susiaurinantj 
jij privilegijas. Jei jie, lor- 

dai, dabar savo bute neturi 

jokio sprendziamojo balso^ 
viespatijos reikaluosc, ta'M 

kokiam galui jie ir uzlaiko-B 
mi? ^ 


