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Metas VI

IS RUSIJOS.

1$ AMERIKOS. Plėšikai uždarė skiepe pa- 
licistus.

Spencer, Mass. — Penki 
plėšikai, uždarę į skiepą du 
policistu, įsiveržė į pačtą ir 
suardę geležinę šėpą išnešė 
už 30 dolerių kratos ženklelių* 

’ Kareivijos akademija su
degė.

Cornwall. N. Y.
Yorko kareivijos akademijoj 
užgimė gaisras ir sunaikino ją 
lig pamatų.
Išrinko negyvą kasteriu.

Lancester, Pa. — J. A. Sto- 
ber liko išrinktas valstybės 
išdininku. Ant rytojaus jį at
rasta lovoj nėgyvą^is turėjo 
užimti vietą ateinančiam pa- 
vasaryj, gegužės mėnesyj. 

Sudegė ant pečiaus.
Allentown, Pa. — Pagarsė

jęs šio miesto gyventojas, J. 
P. Kister, sausio 10 d. sude
gė savo kambaryje ant gazi- 
nio pečiaus. Kister turėjo nuo
mario ligą ir besirengiant par
puolė ant stovinčio pečiaus. 
Kol jį atrado, jau buvo sude
gęs-

Užpuolikai užmušė du 
žmones.

Pittsburg, Kan. — Sausio 
dešimtą čia liko apiplėšti ir 
nužudyti du žmones. Policija 
suėmė tūlą A. L. Cravens ir 
E. Altoną, kaipo įtariamus 
kaltininkus ir atiduos tardi- 
nėjimui.

Graž’ns senas algas.
Pittsburg, Pa. — H. C. 

Frick Coke kompanija sausio 
10 d. išsiuntinėjo į visas savo 
darbavietes apskelbimus, kad 
ji sugražins savo darbinin
kams senas algas, nuo 1907 
metų užsilikusios dėlei nu
puolimo pramonijos.

Du miršta nuo ekspliozi- 
jos.

Philadelphia, Pa. — Ant 
dešimtos gatvės po No. 1614, 
Utemohlan’o keptuvėj eks- 
pliodavo katilas. Dvi ypatos 
tapo sunkiai sužeistos ir su
naikinti rakandai.

Anglių stoka.
Cgicago, III. — Iš priežas

ties gelžkeliečių streiko Chi- 
cagoj prituko anglių. Sausio 
10 d. turėjo užsidaryti dau
gelis fabrikų ir tilksta učiai 
darbininkų neteko darbo. 
Nors tą pačią dieną ir pasise
kė atvežt 400 vagonų anglių, 
bet tas tiek reiškia, kaip viėd- 
ras vandens į j orias. Mokyk
los dėlei stokos anglių stovi 
uždarytos.
Nepaprastas atsitikimas.
St. Louis, Mo. — Tūlas 

Rolf Owens pajuto, kad į 
kaklą jam įsimetė reumatiz
mas. Skausmas kasdieną vis 
didinosi. Owens nuėjo ant ga
lo pas daktarą. Daktaras atra- 
do, kad Owens turi perlaužtą 
kaklą. Tuomet Ownes atsimi
nė, kad 10 dienų atgal jis nu
puolė nuo laiptų. Taigi iO 
dienų vaikščiojo su nulaužtu 
kaklu ir visai apie tai nežino
jo.

Gyvas nabašninkas.
Neperseniai Samarakando 

mieste pasimirė Vidurinės A- 
zijos gelžkelio telegrafo me
chanikas Rnchlikis. Už trijų 
dienų buvo jis palaidotas ant 
kapinių. Po laidotuvių pas
klydo po miestą gandas, kad 
Ruchlikis gulėjo grabe „kaip 
gyvas”. Žmonės, kurie matė 
mirusį, tvirtina, kad ..tokių 
nabašninkų nesą’’. Nors tuo
met ir buvo d’delis karštis, 
bet jo lavonas nė kiek nedvo-l 
kė. Pasižinojusi apie tai vie-l 
tinę administracija ir išklau 
sinėjusi Richlicko gymines! 
apie jo mirtį, nutarė iškasti 
grabą. Kuomet atidarė grabo 
viršą, pasirodė baisus paveiks 
las. Nabašninkas gulėjo gra
be kniūpsčias. Jo rūbai buvo 
sudraskyti į šmotelius. Gra
bo lentos buvo aptaškytos 
kraujais. .. O dantyse laike 
įsikaudęs sukramtytas ran
kas.
Niiostuolis rusų tikėjimui.

Vidaus dalykų ministerija 
dabar tik sužinojusi, kiek pe
rėjo iš stačiatikų [rusui ti
kėjimą į kitas tikybas, nuo 
balandžio 17 d. 1903 metų li
gi sausio i d. šių metų. Laik
raščiai praneša, kad į katali
kų tikybą visoj Rusijoj per
sikrikštijo suviršum 233 tūk
stančiai žmouių, mahometų 
tikybą priėmė 50 tukstaučių 
žmonių, liuteronų — 14 tūks
tančių žmonių, budizmą — 3 
tūkstančiai 4 šimtai žmonių, 
žydų—4 šimtai žmouių ir pa- 
gonų — 150 žmonių. Reikia 
pažymėti, kad perėjimas iš 
stačiatikių tikėjimo į kitas ti
kybas atsitiko tuojau po ba
landžio 17 d. 1905 m. Pasta
ruoju laiku beveik jau visai 
nebesigirdi.
Mandžu rijos gežežiukelis 

ant pardavimo.
Peterburgas, sausio 13 d. - 

Rusijos užsienio ministerija 
gavo nuo Suvienytų valstijų 
valdžios patarimą, kad Rusi
ja parduotų chiniečiams Man
džurijos geležinkelį, o clii n ie
čiai pavestų tą geležinkelį 
tarptautiškiems reikalams, į 
vykdinaut tam tikrąjį tarp- 
tautiškąjį sindikatą. Priežiu-i 
rą ant minėto geležiukelio ve-1 ? 
atų tos viešiiatistės, kurios į- 
detų savo pinigus jo užlaiky
mui. Geležinkelis turėtų tar
nauti išskirtinai tik vaizbos 
reikalams, liet ne kuriume 
n ės.

Tą klausimą ir Japonija 
buvo pajudiuosi savo laiku, j v*^kų reakcijonistų. rengiasi 
tik dabai-jis užima ir šakas važiuoti pietinen Amerikon, 
to geležinkelio. Užmanymas Daugelyj didesnių miestų 
tik tuomet galės būt gyveni -i Clemenceau laikys prakalbas 
man įkūnytas, kada Japoni
ja ant to sutiks.

Nauda iš to užmanymo aiš
kiai matoma, ką net ir Rusi
jos valdžia pripažįsta. Jo įvyk- 
dinimas užbaigtų sykį ant 
visados Rusijos ir Jaįio- 

i n i jos nesusipratimus, nes 
kari u menės gabenimas tuom 

bandymų ekspliodavo benzi- geležinkeliu butų visiems už-

; paaiškėjo, kad jis yra „tikrų- 
Įjų rusų sąjungos’4 narys ir 
Jtaip-pat yra žinomas, kaipo 
Igarieji Pursškevičiai, Dubro- 
viuai ir kiti.

Kalėjimuose.
Jaroslavlio kalėjime, sto

vintis ant sargybos kareivis, 
snukiai sužeidė į galvą,7 metų 
politikos prasikaltėlės, Novo- 
šilovos dukterį, kuri motinai 
nematant buvo užsilipusi ant 
lango ir žiurėjo į lauką. Kul 
ka atsimušdama į grotas, su
trupėjo į smulkius šmotelius, 
kurie keliose vietose sunkiai 

i sužeidė mergaitę; apart to, 
dar perplėštas jai galvos kau
šas.

Apie šitą atsitikimą, soci- 
jaldemokratų frakcija, pakė
lė V. Durnoje klausimą.

Dar vienas mokesnis.
Valstybės apsaugos Durnos 

komisija išreiškė norą paskir
ti pensijas seniems kareiviams 
Kadangi tam dalykui reika
linga butų daug pinigų, tai 
komisija norinti uždėti mo
kesnį tiems vyrams, kurie lie
ka paliuosuoti nuo kariume- 
nės. Mokesnis butų tokio di
dumo, kad tų pinigų turėtų 
užtekti kareivių pensijoms.

Nekaltai parkatas.
1907 metais Černigovo gub. 

kokie tai žmogžudžiai užpuo
lė vieną pirklio šeimyną. Kuo
ne visą šeimyną išmušė; liko 
gyva tik 8 metų mergaitė. Ji 
pranešė, buk du plėšiku paži
nusi. Policija tuojau suėmė 5 
įtariamus vyrus. Karo teis
mas du išteisino, du katorgon 
pasmerkė, o vieną nuteisė pa
karti. Teismo nusprendimas 
greitai liko 
žmonės tuo 
Ėmė kalbėti,
liuosi, o šiuos nekaltai teismas 
pasmerkęs.

Praslinkus dviems metams, 
atsirado tikrieji kaltininkai, 
kuriuos policija tuojaus ir su
ėmė. Žinoma, byla bus per
žiūrėta, ištremtieji katorgon 
bus paliuosuoti, o kas bus su 
nužudytuoju?...

Pavasaris.
Laikraščiai rašo, kad Sara

tove, kur kitados apie tą lai
ką būdavo šaltos žiemos, da
bar ten labai šiltas oras; ža
liuoja medžiai, rožės, fijolkos 
ir alyvos žydi.

Žmonių pardavėjai.
Varšavos policija šiose die

nose suėmė tūlos kontoros sa
vininką Finkesteiną ir tris jo 
agentus už tai, kad jie siuli- 
dami vietas jaunoms mergai
tėms. veždavo jas į Argenti
ną ir parduodavo ten prosti
tucijos namuose.
Pasmerkimas amerikono.

Peterburgas.
valdžia nupirko Amerikoj po
vandeninį laivą. Sykiu su lai
vu firma nusiuntė iš Bridge- 
ĮMirt, Conn. mašinistą Meads. 
Pirm priėmimo laivas turėjo 
Imt išbandytas ir laike tų 
I a.......................
nas. Tos ekspliozijos pasek- draustas. Maskohjai nesisa- 
mėj lik > siuėista 16 žmonių. ; pnuotų apie nuolatinį jauninu 
Amerikonas ir du vietiniai rengimąsi užpulti. Nors ta? 
mašinistai tapo patraukti į užmanymas ir naudingas, te

vis i tris pasmerkti j čiaus Rusija da nedave ant 
alėjiman. ■ jo nė kokių paaiškinimų.

Vis dėl labo tautos.
Ukrainiečiams šią nąvaitę 

užduota du smarkus smūgiai, 
— uždengta dvi apšvietimo 
draugijos: Kiejeve „Prašvi
ta” ir Varšuvoj — „Ukrains- 
ka Hromada”. Uždengta dėl 
to, buk tos draugijos uieko 
naudos nepadaro, o tik , sėja 
nesutikimus tarp rusų tau
tos’’. Mat ukrainiečių kalba 
daug kuo skiriasi nuo rusų 
kalbos, ir jie visuomet progai 
pasitaikius parodo savo skir 
tuiną nuo kitų rusų, kaip vi
sai atskira tauta. O tai „tik- 
riemsiems rusams” tas nepa
tinka ir jie nori, kad ukrai
niečiai niekuo nesisk raj nuo 
rusų.
Ketinama palengviuti iške

liavimas užsienin.
Gubernijos paspartai busią 

išduodami lengviau ir mokėti 
nieko nereikėsią, be to ligi 
Liepoj ui busią papiginta iš
eiviams gelžkelio bilietų kai
nos. Bet tai dar tik ketiua- 
nia.

Apie tolimus rytus.
Vyriausybė išleido paaiški

nimą, kad jokio pavojaus ne
są ir japonai su rusais ka
riauti nė nemano. Bet šis vy-J i 
riausybes paaiškinimas visgi! 
nedaug ką nuramino, nes' 
kaip tik tame laike pasirodė 
žinios, kad Japonija užim- 
sianti Korėją, o tas. kaip žino
ma, butų sulaužymu Rusijos 
su Japonija Portsinuto sutar
ties, ir po teisybei, Rusija tA- 
rėtų į tą dalyką įsikišti. Kiek 
tos žinios teisingos, dar neži
nia, bet laikraščiai rašo, kad 
japonai smarkiai traukia ka- 
riumenę į Korėją prie pat 
Rusijos sienos. Manoma kad 
Rusija nusileis. Bet kaip iš- 
tikrųjų teu iris, nė Salemo- 
nas neatspėtų.

Liepoj us
„Peter. telg. agen.’’ prane

ša, kad Liepoj u įe policija uz 
ėjo revoliucijonierių organi
zacija ir suėmė apie 40 ypatų; 
visi jauni žmonės. Atrasta 
taipgi daugybe kompromi
tuojančių laiškų ir rankraš
čių.

šnipas maiše.
Krasnojarsko miesto šuli

nyje rado užsiūtą maiše slap
tosios policijos agento lavoną.

Juodašimtis bažnyčioje.
Pskovo gubernijoje, viena 

me pavieto miestelio bažny
čioje, laike pamaldų, kokis 
tai jaunas nepažįstamas žmo- J 
gus pasirodė sakykloje ir pra
dėjo sakyti pa mokslą Visus 
susirinkusius bažnyčioje žmo
nes prikalbinėjo, kad padary
ti žydų skerdynes. Išgirdęs , 
kunigas tokį nepaprastą i*a- 
mokslininką. krei|*ėsi į jį 
prašydamas, kad išeitų iš 
bažnyčios. Vieton atsakymo, 
kunigas gavo nuo nepažįsta 
m<> |>er ausį Bažnyčioje paki
lo triukšmas ir patys žmonės 
suėmę stebėtiną pamokslinin j teismą ir 1 
ką nuvedė į policiją. Policijoj sąvaitei kalėjimam

išpildytas, bet 
nenusirami no. 

kad tikrieji esą

Rusijos

Nupuolė su orlaiviu.
Bardeaux, Francuzija. — 

Pagarsėjęs francuzų orlaivi
ui n kas, L. Delegrange, laike 
bandymų nupuolė su savo 
mašina ir užsimušė.

Delegrange buvo vienas iš 
pirmutinių orlaivininkų pa
saulyje. Laike lenktinių Ju- 

■ visoj jis pralenkė visus orlai- 
■viusirgavo pirmutinę dovo- 
|ną. Jis pralėkė tuomet su sa
vo mašina 124 mylias į 2 va
landas^? sekundas.

Delegrange turėjo daug ne
laimingų atsitikimų, bet vi
suomet išeidavo iš jų sveikas. 
Dabar jis yra ketvirtas orlai- 
vininkas, kuris žuvo laike 
bandymų. Jis lėkė prieš la
bai smarkų vėją ir mašina jo 
įrėši su greitumu 20 mylių į 
valandą. Jis trissyk apsuko 
apie lenktinių lauką, kaip 
staiga sulužo vienas sparnas 
ir orlaivis, apsivertęs kelis 
sykius, nupualė.
kita neluiniė su orlaiviu.

Cannis, Francuzija — An- 
glų orlaivininkas Meal, kuris 
didžiavosi čia savo lekiojan- 
čia mašina, nupuolė nuo 30 
pėdų aukščo ir smarkiai susi
trenkė; mašina subirėjo į 
druzgus.
Gaisras karaliaus rūmuose

Atėnai, Graikija, Sausio 
11 d. — Mieste Tato sudegė 
karaliaus rūmai ir karališko
ji šeimyna turėjo bėgti nak
ties laike.

Gaisras kilo nuo kalėdinės 
aglelės, kurią jau antrą sąvai- 
tę uždegdavo kas vakaras.

Garlaivių susimušimas.
Venecija, Italija. — Aus

trijos garlaivis „Irena” užva
žiavo ant Anglijos garlaivio 
„Manor”. Pirmutinis liko su
gadintas.
Užpuolimas ant darbinin

kų atstovo.
Londonas. — Parlamento 

narys J. Barnes, darbininkų 
partijos atstovas, išėjęs iš par
lamento norėjo sėsti į automo
biliu, kaip staiga prišoko ne
pažįstamas žmogus ir pradėjo 

j jį smaugti. Pribuvo policija, 
užpuolikas pabėgo.
Cleiuencean apie socijoliz- 

mą.
Paryžius. — Buvęs francu

zų ministerių pirmininkas 
Clemenceau, vienas iš pirmei-

sutinka ir nuo šios dienos 
permaino vardus šventųjų 
ant vardo Ferrer’o. Aukos,su
rinktos Ferrer’o paminklui, 
teipgi siekia didelę sumą.

Atsibuvo tam tikslui viešas 
susirinkimas, kuriame kalbė
jo universitetų profesoriai ir 
daugelis kitų pažimių vyrų. 
Vienas iš kalbėtojų pasakė:

„Musų užduotis — remti 
Ferrer’o pradėtąjį darbą, t. y. 
visuotiną racijonališką auklė
jimą jaunos gentkartės. Ge
riausiu parėmimu bus pašau
kimas į gyvenimą toj pačioj 
Barcelonoj Ferrer’o mokyklos. 
Kitą tokią mokyklą pastatysi
me Ryme ties popiežiaus pa- 
lociais, o paminklą pastatysi
me netik Bruselėj, bet ir Is
panijoj, ant Montjuich tvirti
nęs griuvėsių, kur su švinu 
krūtinėj guli 20-to amžiaus 
didvyris Ferrer.”

Snoniai ginkluojasi.
Helsingfors, Suomija.— O- 

ficijališkai praneša, kad caro 
tarnai sugavo vieną transpor
tą gabenantį į Suomiją gink
lus; atrasta suviršum 3,000 
karabinų, revolverių ir apie 
milijoną patronų. Jau seniai, 
kaip į Suomiją gabenami per 
rubežius ginklai.
Anglija kišasi į Cliinų ir 

Portugalijos ginčius.
Pekinas.—Sir John N. Jor- 

dan, Anglijos pasiuntinys 
Chinose nuėjo 5 sausio į už
sienio ministeriją ir pradėjo 
įkalbinėti ministeriui, kad 
Chinai sutiktų ant Portugali
jos užmanymo, kad Macao sie
nos klausimą atiduoti trečių
jų teismui '

Mat tarp Cliinų ir Portuga- 
Jijos ėjo vis ginčiai dėlei 
cao sienos ir nė viena nė 
pusė nenorėjo nusileisti, 
dėl Portugalija užmanė, 
tą klausimą išrištų kitų
špatyščių atstovai, ‘susivažia
vę į Hagą. Tokie išrišimas 
vadintųsi trečiųjų teismu. 
Chinai vienok nesutiko, kad 
europiečiai spręstų jų reika
lus. Tad Anglijos pasiunti
nys bando geruoju prie to 
juos prikalbint.
Uhiniečiai mokinasi 

europiečių.
Berlynas — Praėjusioj są- 

vaitėj pribuvo čia Cliinų ko
misija apžiūrėjimui jūrinio 
kystės įtaisų ir laivų staty
mui dokų. Komisijos priešą 
kyj randasi kunigaikštis Cai 
„nn, tuomlaikinio Cliinų val
dytojo brolis. Kaizeris jį priė
mė labai širdingai ir dovano
jo jam didelį krizių raudono 
jo erelio. Po pasimatymui su 
kaizeriu, komisija išvažiavo į 
Hamburgą, o iš tenai važiuos 
į Kilioniją dėl apžiūrėjimo 
aukščiaus minėtų įtaisų.
Nauji pištalietai vokiečių 

kavalerijoj.
Berlynas — Vokiečių kava

lerija liko aprūpinta naujais 
pištalietais. Naujais armijos 
pištalietas, kaip valdiškai 
juos vadina, yra devynių mi
limetrų kalibro,tai yra trupu
ti mažiau kaip pusė colio; ♦<> 
kiostorio vartojamos kulkos, 

i Magazinas, kuris iš apačios 
įsideda į rankenėlę, turi savy
je 8 šūvius. Per spinos pastū
mimą vienas šūvis įeina į 
vamzdį. Suvisai* šūviais ar
ba patronais, pištalietas 

Iria 835 gramus; ilgis —

Ma- 
kita
To 
kad 
vie-

nuo

I

apie 8<M‘ijalizmą. Apvažiavęs 
Į pietinę Ameriką, Clemeceau 
atvažiuosiąs ir į Suvienytas 
Valstijas.

Ferrer Belgijoj.
Brnselė.— Belgijos sostapi 

lėj sumanyta pastatyti Fer- 
rer’ui paminklą ir gatvės, rj 
kurios iki šiol vadinosi baž- milimetrų. Patronai 29 mili- 
nytiniais, parapijiniais ir tam metrai ilgio. Kulkos švininės- 
panašiais vardais, pavadinti ’r turi ant savęs 8 gramus 
Ferrer’o gatvėmis.

sve-
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„Išgriovinias Kauno 
Pilies”

South Boston, Mass.
Sausio 8-ta So. Boston’o 

teatrališka draugija „Žaibas” 
vaidino Fromo-Gužučio dra
mą ,,Išgriovimas Kauno pi
lies’’. Nors Dalhgren salėj 
scena vaidinimui tokio veika
lo buvo perankšta, bet nežiū
rint ant ankštumo nusisekė 
gerai. Išėjo geras paveikslas 
senovės lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas matė priešai savo 
akis visą eilę skriaudų, ko
kias mųsų proseniai turėjo 
kęsti nuo užpuolikų-vokiečių. 
Scena su nelaisviais išėjo ga
na įspūdingai. Net scena mū
šio išėjo gana gerai nežiūrint 
aut scenos aukštumo, tik rei
kėjo kaisti, kada vokiečiai 
užtraukė aleluja. Balsai ne
sutvarkyti, kiekvienas gieda 
savaip. Galima butų nuro
dyti kaikuriuos silpnumus 
vaidinime, bet abelnai imant 
vaidinimas 
Kaikurie 
savo roles 
kai.

nusisekė gerai, 
aktoriai atliko 
visai artistiš-

Reikia pripažinti South Bo
stono teatralams, kad jie ge
rokai išsilavino vaidinime ir 
pripratino publiką prie rim
tesnio teatro. Kiekvieną kar
tą susirenka į tris — keturis 
šimtus žmonių. Sis paskuti
nis susirinkimas buvo viens 
iš didžiausių. Apsiėjimas pu
blikos gražus, protingas. Ne
sijuokia tragiškose vietose, 
kaip tai tenka matyti kitose 
kolionijose, arba kaip atsitik
davo seiliaus pačiam Bostone. 
Jau čia žmonės yra išmokę 
atskirti gradų nuo juokingo 
aut scenos—ir tą reikia skai 
tyti už progresą. Teisybė, 
„Žaibas’’ turi vardą kaipo 
draugija, susidedanti išradi 
kalų, užtai ant jų vaidinimo 
susirenka tik labiau prasila
vinus publika Pati tamsioji 
minia pasilieka namie. Salę 
pripildo netiek South bosto
niečiai, kiek apielinkių gy
ventojai. Ypatingai puola į 
akį skaitlingas būrys iš Cam
bridge. Kur tik būna koks 
švaresnis susirinkimas Cam- 
bridge’o lietuviai visuomet 
puola į akį savo skaitlingu 
atsilankymu. Pažiurėjus į tą 
būrį gražiai apsieinančių 
žmonių pasidaro smagu ant 
širdies, kad visi lietuviai prog
resuoja, jeigu gali pristatyti 
tokį būrį civilizuotų žmonių.

Klausutis.

sverenčias plienines apyval
kas. Šaudyt galima ant 1,500 i

Ant to sumanymo atsiliepė metrUe Ant g(M) žingHnilJ įul. Į 
suviršum 250 miestelių ir ka pramuša 50 centimetrų 
miestų, kad jie mielai su tuo storio eglę.

Žmogžudystė.
New York. — Darbininkai 

atrado ant fabrikos lubų sa
vo fabrikantą, M. Nathanso- 
ną. pririštą prie kėdės už ko
jų ir rankų. Ruimas buvo pri
leistas pilnas gazo ir Nathan- 
son buvo jau uždusęs.

Kojos buvo pririštas prie 
kėdės kojų o rankos prie šo
nų. Kėdė, ant kurios sėdėjo 
Nothanson, buvo pristatyta 
prie stulpo ir dračiai prie jo 
pririšta

New

Skaitytojų atydai
Meldžiame visų „Keleivio’’ 

skaitytojų, kurių priėmimą- 
rata pasibaigė atnaujinti, ki
taip ousime priversti laikraš
tį sulaikyti.
„Keleivio” Administracija.




