
AMERIKOS 2lNIOS.| 
? Cholera New Yorke. 
New York, N. Y. — Tar- 

pe sio miesto gvventojij is- 
kilo didelis neramumas, 
kuomet ligonbutyje ant 
Swinburne Island cholera 
numire du emigrantai ir 

yienas ligonbucio tarnas, o 

apie 15 emigrants dar yra 
susirgusiij. Toji nekviesta 
yiesnia atgabenta laivais is 

Italijos. Sanitarij ir emi- 

gracijos valdininkai tioste; 
jvede smarkig laivij: dezin- 

fekcijg. Kreiptasi i guber- 
natoriij Dix’g, kuris palie- 
pe stropiai perziurineti at- 

plaukiancius is Italijos, 
Chinijos, Japonijos ir kitu 

uostij laivus. 

Kaip paskiausiai prane- 

^ sama, ligonbutyje ant Swin- 
burne Island isviso jau nu- 

mire cholera septyni zmo- 

nes, o keli dar yra susirge, 
Sanitarij ir emigracijos val- 
dininkai veikia kg tiktai ga- 
li, idant tos baisios epidemi- 
jos nejleisti toliau. 

Ledo trustas teisme. 

New York, N. Y. — Pries 

teisejg, Appleton pr aside jo 
tyrinejimai Knickerbocker 
Ice Co. ledo trusto bylojp. 
Daugybe smulkiijjij ledo 

pardavejij skunde trusty, 
lies sis naudodamasis pro- 

|ga nezmoniskai isnaudojo 
tdsiiomenp, lupdamas po 
|2.50 uz 300 ledo svarij, 
Ikuomet seniau tiek-pat bu- 
yo mokama uz- tomj, ty. 
2.000 svarij. Ledo kainos 
net taip pakeltos, kad isei- 
iavo $15.00 uz ledo tonjj. 
Bedinieji miesto gyventojai 
negalejo ledo pirkti, tatai 
kente 11110 nepapratsij kars- 

ciij, 0 jij mazi nuvarginti 
yaikai mire kaip muses. Sa- 

yo ledaunese trustas turi 

(jiztektinai ledo, tiktai nore- 

rto pasinaudoti is progos, 
latai ir pakele tokias ne- 

tirdetas ledo kainas. 

Mirties bausme dovanota. 

Ottawa, Ont. Kanada. — 

Iruvos protests ir peticijij, 
>risiijstij Kanados vyriau- 
ybei is visij Kanados, 
ungtiniij Valsciij ir Euro- 

>os krastij, priverte Kana- 

jdos ministeriij kabincta per- 

Jkeisti mirties bausm§ italei 

[Angelina Neapolitano amzi- 
nu kalejimu. Kanados vy- 
riausybe priversta buvo 

skaitytis su tokiais skait- 

lingais pries mirties baus- 

m§ protestais ir pagalios 
nusileido visuomenes norui. 

Lietus uzgesino giriu 
gaisra. 

f Detroit, Mich. — Uzejes 
smarkus lietus uzgesino gi- 
riii gaisrg, apylinkese Au 
Soble ir E. Tawas. Yra vil- 

tis, kad gaisras visai bus 
sulaikytas tolimesniam eji- 

! me. 

Is ezero Porcupine Lake 
isimta 40 zmniij lavonai, 
kurie begdami nuo baisios 

ugnies, rado sau mirtj eze- 

ro bangose. Skaitlius auku 

sioj apylinkej siekia apie 
100 asmemj. 

Giriu gaisras Naujos An- 

glijos valstijose platinasi 
toliau. Yalstijos Maine 
Viistrikte Mosehead gaisras 
Isunaikino tukstancius ake- 
riij giriij. Materijaliniai 
nuostoliai milziniski. Is 

emoniij niekas nezuvo. 

Valdiskosios zemes 

dalinama. 

Washington, D. C. — Vy- 

riausybe nutare isdalinti 
naujus 191.847 akerius der- 

lingos zemes plotus, buvu- 
siose indijomj sodybose val- 
stijoj Minnesota. Ant tos 
zemes kuomet — tai augo 
tankios girios, bet dabar 
jau girios vra iskirstos ir 

apsigyvenusieji tnri nuva- 

lyti tiktai kelmus. Tq ze- 

m§ vyriausvbe dalina po 
$1.25 uz akerj ir norintieji 
gall lengvai igyti jos skly- 
l>?h 

Apgavingos kompanijos 
teisme. 

Philadelphia, Pa. — <5ia 
liko suarestuoti “valdinin- 
kai” 14 sukombinubtij gy-r 
vasties apsaugos kompani- 
jq, kurios dare dideles fi- 
nansines apyvartas, vikriai 
apgaudinedamos lengvati- 
kius. Devyniolikos metij H. 
S. Eobinson, dvieju tvj kom- 

jpanijij prezidentas”, o tre- 
ciosios “sekretorius”, pra- 
riese, kad keli tij kompani- 
jij uzdetojai paeme jj nuo 

gatves ir padare valdinin- 
ku, mokedami jam $5.00 \ 
savaitg. Jisai nieko dau- 

giau neveike, kaip tiktai 
ivairiose poperose ir doku- 
mentuose pasirasydavo 
“valdininku”. Arestuoti 
D. Balaity, J. Malschick ir 
C. Weinberg, kurie buvo' tij 
kompanijij uzdetojais ir 

placiai apgaudinejo zmones. 

Pries geltonqjg, spaudg,. 
Detroit, Mich. — Redak- 

toriij susivienijimo “Natio- 
nal Editorial Association”, 
susivaziavime kalbejo at- 
stovas Barnhart is Indiana, 
kuris smarkiai issireiske, 
kad vieting spnudij butinai 
reikia taisyti, iks privisg 
yra' daugybe sensacijiniij 
laikrasciij, kurie tik demora- 

lizuoja savo skaitytojus, o 

per juos ir visuomeng. To- 
liau kalbetojas issireiske, 
kad be abejones siandie 

spauda yra didziausia galy- 
be ir turi didelg intekmg \ 
minisj. Kiekvieno redakto- 
riaus priderme yra pakelti 
ir lavinti zmones; vengti 
skandalinnj, neteisingij ap- 
rasymij, prasalinti uzsipul- 
dinejimus ir asmeniskas 
polemikas. Kalbetojas kvie- 
te, idant patis genj nonj re- 

daktoriai kovotij su gelto- 
mjja rspauda, kuri nuodija 
skaitytojo protfj, sirdj ir 
dvasia. 

Nelaimes aukos. 

Dubois, Pa. — Cia atsi- 
buvo laidojimas 21 angleka- 
sio, kurie zuvo kasyklose 
Cascade Coal & Coke Co. 
sprogus gazams. Nelaimes 
auku laidotuvese dalyvavo 
skaitlingos minios zmoniij. 
Tarpe auku, turbut, yra ir 
keli lietuviai. 

Senute studente. 

Minneapolis, Minn.—Kad 
mokintis nekados nera per- 
velu, tg, parode 80 metu am- 

ziaus senute A.W. Winschip 
is Racine, Wis., kuri su at- 

sizymejimu pabaige univer- 

sitet$ ir gavo mokslo diplo- 
ma taippat ir dovamp Tu- 
redama 78 metus, ponia 
Winschip jstojo Ohio uni- 
versitetan ir po dviejij 
mokslo metij pralenke jau- 
nas studentes. 

Gavo kit% kunig^. 
South Bend, Ind. — Sv. 

Stepono vengnj-katalikij 
parapijos parapijonai su di- 

deliu uzsiganedinimu pri- 
eme zini$, jog jie gaun$ ki- 
t? kunig§ L. Kovac is New 
Yorko, vieton buvusio ku- 
nigo J. Van Froelich. Toj 
parapijoj buvo dideles riau- 
ses delei skandalinio elgi- 
mosi kun. Froelich’o ir pa- 
rapijonai taip smarkiai ko- 
vojo pries savo klebon^, kad 
vyskupas turejo jj prasalin- 
ti, o jo -vieton atsiysti kitg, 
kunigjj. 

Smarki saliumj prieziura. 
Springfield, EL — Mies- 

to valdyba priemb jsaky- 
mus, apribuojancius saliumj 
veikirmj.- I)abar nedeliomis 
uzdaryti saliririai turi at- 
(lengti langij uzdankcius, 
idant is gatves galima butij 
matyti, ar saliune kb nera. 

Saliunas turi stoveti per 
100 pedij nup bazriyeios, 
mokyklos, parko ir bibliote- 
kos; saliunuose uzdrausta 
visokie losimai is piriigij, 
taippat ir laizybos; saliuni- 
ninkij pagelbininkams da- 
bar atlikimui savo darbo 
reikes tureti tarn tikrus 
rniesto leidimus. Saliunuo- 
se negali tarnauti moteris, 
taippat moterims uzdrausta 
parduoti kokie-nors svaigi- 
naritieji geriiriaL C- 

Isplauna brangenybes. 
Atlantic City, N. J. — 

Keli jauni sio maudvkliij 
rniesto darbininkai surado 
visai nemanytus pralobimo 
saltinius. Anksti atsikel§, 
jie eina j maudynes, kurio- 
se daugiausiai maudosi su- 

vaziavp sveciai, kasa smil- 

tis, isplauna jas per retj ir 
tankiai randa daugyb§ auk- 
sinin ir sidabriniij pinigij, 
ziedij su brangiais aknieni- 

mis, ansiniij sagiij ir kitokiij 
brangeuybiij, kokias mau- 

dynese sveciai tankiai pa- 
meta. Vienas tij brange- 
nybiij ieskotojas j trijtj sa- 

vaicrij keliij valandij die- 
nos darbo prie smilciij plo- 
vimo surado net 600 pini- 
gais ir brangenybemis. 

Visuotinas straikas. 

Butte, Mont. — Angleka- 
siij organizaeijos “Western 
Federation of Miners” kon- 
veneijoj svarstyta klausi- 
mas, idant dienoje pradeji- 
mo McNamanj bylos Los 

Angeles’e visoj salyj is- 
saukti visuotiinj straika. 
Tam sumanymui abelnai 

prijaueiama, tiktai Kanados 
anglekasiai jam pasipriesi- 
no, kadangi pagal Kanados 
jstatymus issaukimas strai- 
ko be priezasties yra bau- 
dziamas. Galutino nutari- 
mo dar nepriimta. 

Netikri pinigai. 
Washington, D. C. — 

Valstybes isdo departamen- 
tas prasergsti visuomen§ 
pries naujai pasirodziusius 
desimtdolerinius poperi- 
nius pinigus, isleistus, buk 
tai, “American Exchange 
National Bank of New 
York”. Pinigai ypaciai yra 
issiplatin§ centralinese va- 

kanj puses valstijose. Tie 
pinigai suklastuota su pa- 
galba fotografo nutrauki- 
mii. 

Pries “boy scout’us”. 

La Crose, Wis. — Valsti- 
jos Darbo Federacijos pre- 
zidentas Frank J. Weber is 
Milwaukee, Wis. savo me- 

tiniam raporte pasmerke 
vaikii kareiviskas organiza- 
cijas, taip vadinamas “boy 
scout’s”, tvirtindamas, kad 
tai prisideng§ patrijotizmu 
kapitalistai organizuoia 

jaimuomgp^pjl^ppiippp 
du apgiut) savo reikalus; — 

kada bus reikalas, tai tie 

vaikinai-kareiyiai stos pries 
darbiuiukus ir saudys juos 
kur-nors iskilus straikui. 
Visa toji{, darbininkvj orga- 
nizacija yra iabai priesin- 
ga tiems “scout’ams” ir ko- 
vos pries juos be atsizvelgi- 
mo. 

Tokios vaiky-kareiviij or- 

ganizacijos labai yra issi- 
platin§ Anglijoj, bet pasku- 
tiuiu laiku su nepaprastu 
pasekmingumu tos organi- 
zacijos pradeta tverti ir 

Jungtiuiuose Amer. Vals- 
ciuose. 

SKOTAI. 

Siaurine je Anglijos daly- 
je guli kalnuota salis, va- 

dinania Skotija. Nuo tik- 
rosios Anglijos tg salj at- 
skiria upe Tweed ir kalnai 
Cheviot; rytg pus? apsupa 
Siaurine jura, vakarg gi — 

Atlantiko vandenynas. Sko- 
tijos plotis sitkia nepilnai 
pusantro tukstincio ketvir- 

tainig mylig. Gyventojg 
trys milijonai. Is politiki- 
nio zvilgsnio Siotija pada- 
linta j 33 grovystes, bet gy- 
ventojai paprastai jg da- 
lina j augstgjg ir zemgjg 
Skotijg. 

1 | 
DaUgybe. ka'nij, upig, 

upelig ir ezerg jibai puikiai 
dabina tg sa'j. 2emoji 
Skotija susideda daugiau is 

derlingg lygurhii, savo der- 

lingumu priiygstancig An- 

glijai, kubinet priesingbji, 
kainuota tOs safies dalis su- 

sideda is neddr|ngg uolinig 
zemes sluogsmij, apaugusig 
giriomis, arb% tarpkalninig 
lygumg, apaufusig krumais 
ir kaing zolemis. Klimatas 
—astrus, dregnas. Netin- 

kamos ukei, kalnuotos da- 
lies gyventojai datigiausiai 
uzsiima auginimu gyvulig, 
zvejone ir gyvena labai ne- 

turtingai. Skotijos dalis, 
siekianti Anglijg, yra tur- 

tingiausia; cia yra didziau- 
si miestai ir daugiaUsiai fa- 
brikg, miestg gyventojai 
gana turtingi. 

Pietines Skotijos gyven- 
tojai vartoja anglg kalbg, 
bet sakinig t?simu skiriasi 
nuo savo kaimyng. Prie- 
singai, kalmj gyventojai 
vartoja savo senobin? kal- 

bg, panasig j air-ig kalbg. 
Abejose pusese Grampian 
kalmj, pacioje siaurine je 
Skotijos dalyje ir ant aplin- 
kinig salg tiktai turtingi 
miestg zmones supranta an- 

glg kalbg, bet liaudis netik- 
tai uzlaike savo protevig 
kalbg, bet net savo protevig 
paprocius ir tautinius dra- 

buzius. 

Kalnij gyventojai, paeiny 
nuo senobiniy kaledony, 
daugiausiai augsto ugio, 
grazaus sudejimo kuno, 
stiprys, vikrys ir tlabai issi- 

laviny laipiojimui ant ne- 

prieinamy kalnyj; istver- 

mys, drysys jr svetingi. 
Seimynos yariyi gyvena 

dideliam sutikim©: ir meile- 

je, ypaeiai tevy mylejimas 
ir godojimas. sato vaikus 

yra labai kilta ty] gyvento- 
jy ypatybe. r rl 

Jy tautiniai paredai dar 
iki siai dienai visur varto- 

jami, savo gi ypatybemis 
skiriasi nuo visy Europos 
tauty paredy. Vyrai nesio- 

ja zydrainias kepuraites, is 

galvos uzpakalio siauras, \ 
prysakj platesnes ir pakel- 
tas, pas turtingesnius pa- 
puostas plunksnomis. Svar- 
kas trumpas, siekia tiktai 

t 
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Perstatoma garlaivis, atplauk§s New Yorko uostan is Neapoliaus, ant kurio 

tarp ateiviij apsireiskus cholera. 

iki juosimeniui, pasiutas is 
viliiones kletkuotos materi- 
jos. Vieton keliniij, varto- 

jama trumpas stulpuotas 
sijonelis, ' taippat is klet- 
kuotos materijos; sijonelis 
siekia tiktai iki keiiij, ap- 
juostas siksniniu dirzu, nuo 

kurio sagties kabo ilgas 
karciij kutas, po tuomi gi 
kutu seniaus nesiodavo pis- 
tolietus ir ilgg, medzioklini 
peilj. Frie dirzo prikabin- 
ta udros arba kiaunes kai- 
lio krepsys. Kojos net iki 
kiskij visai nuogos, apaeioj 
gi apautos raudonai ir bal- 
tai kletkuotomis panceko- 
mis. Turtirigesnieji nesio- 

ja eeverykus, bedinesnieji 
gi siksnines nagines, paris- 
taS dirzeiiais. Viscj paredcj 
papildo virsutinis apsiau- 
talas, vadinamas pledu, pri- 
drutintas ir kab$s tiktai 
ant kairio peties. Pledas 
skotui uzstoja siltesnj dra- 
buzj, uzklodg ir lietsargj. 
Moteris devi irgi panasius 
paredus. 

Visai kitaip devi lygumij 
gyventojai. Nuo 1746 me- 

tij Anglijos vyriausybe 
jvairiais budais draude ne- 

sioti tuos paredus, uztai 
siandie tiktai kaimij ir kal- 
mj gyventojai juos tedevi. 
Miestuose tiktai mazi vai- 
kai aptaisomi tais paredais, 
taippat vartoja juos dar is 

skotij sutaisyti armijos pul- 
kai. 

Kuomet — tai Skotij a 

buvo atskira valstybe, o jos 
valdovai vede su anglais il- 
gq ir smarkig, kovg,. Tik- 
tai jau Jokubas VI, Mari- 
jos Stuart sunus, palikgs 
kartu ir Anglijos karaliu- 
mi, po vardu Jokubo I, abi 
valstybes sujunge po viena 
veluva. Nepaisant to, dar 
keli tikybiniai karai su- 

drumste Skotij os ramyb?. 
Kuomet gi pagalios anglai 
pakviete ant savo sosto Ha- 
noverij dinastij^, skotai, ne- 

paprastai prisiris§ prie sa- 

ti '7 
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vosios Stuarty dinastijos, 
1715 ir kity' karty 1745 me- 

tais griebesi ginkly, bet vi- 
suomet pergaleti buvo sun- 

kiai persekiojami. Nuo ty 
laiky skotu gyvenimas la- 
:bai atsimaine. Pergaletojai 
juos isginklavo ir stengesi 
issklaidyti po visas mazai 

apgyventas Skotijos dalis. 

Daugelis skoty, ieskodami 
geresnio gyvenimo, persike- 
le ir Amerikon. 

Skotijos sostapile yra 
miestas Edynburg, suside- 

dys is trijy daliy, giliais ly- 
giuny grioviais atidalinty, 
ant kuriy pastatyti didcli 
tiltai palengvina komunika- 

eijy. Tai yra senobinis 
miestas, turjs 250:000 gy- 
ventojy. Mieste dar uzsi- 
liko Skotijos karaliy Holy- 
rood rurnai, kuriuose at- 
silankiusiems parodoma ka- 
ralienes Marijos Stuart sa- 

les, uzlaikomos tokiamc — 

pat stovyje, kaip ir tuo- 

met, kada juose gyventa. 
Kitu dideliu Skotijos mies- 
tu yra Glasgov’as, stovjs 
grovysteje Lamark, turjs 
daugiau 300.000 gyventojy. 
Sis miestas yra Skotijos 
pramonijos centra. Abie- 
juose miestuose yra univer- 
sitetai. 

Kalnuotoje Skotijos da- 

lyje kaimai susideda is ak- 
mens pastatyty grinteliu, 
samanomis iskaisioty, be 

kaminy, tankiai ir be langy, 
su silpnu zagary stogu. Vi- 

duje grincios, ant akmenio, 
durpemis uzkuriama ugnis, 
o dumai pripildo visy grin- 
ciy ir iseina tiktai per du- 
ris ir skyly stoge. Lyginai 
kaip ir grintele, menkas 

yra ir kalnu gyventojo pra- 
gyvenimas: pienas, vaisiai 
ir zuvjs yra visu jy maistu, 
vieton duonos jie valgo avi- 
zinius plyskucius. Pirkly- 
ba ir amatininkyste uzsiima 
tiktai pajurio miesteliy gy- 

ventojai. 

ALBANAI MIRSTA 
BADUM. 

Desimts tukstanciu alba- 
mu, kuijiuoR is ju sodybu is- 
vare Turkij kaiiuomene, 
mirsta badum Oernogorijos 
tarpkalniuose. Balkanuose" 
nudien padejimas taip rim- 
tas, kad kiekviemj valandg, 
reikia laukti Europos vies- 

patysciij isimaisymo. Xu- 
zudzius Zeki Bejg, pietinej 
Albanijoj revoliucija ir Ru- 

sijos akeija, idant Cemogo- 
rija priimtij savo globon al< 
banus pabegelius, nm-ndn | 
greitg jsimaisynuj. Jajma- 
turkiij valdzia pasirode per-* 
silpna savo kraste tvarkos 
palaikymui, o kadangi tie 
Turkijoje viduriniai nesuti- 
kimai daug kenkia Europos 
viospatysciu reikalams, delei 
ko svetimos viespatystes ir 
rengiasi jsimaisyti j Turkij 
reikalus. Padejimas paar- 
sinta dar tuo, kad Argyao 
Kastro gyventojai apsiskel- 
be neprigulmingais ir issi- 
rinke sau ant vietos vyriau- 
sybe. I Turki'jos reikalus 
tures jsimaisyti ir Jungti- 
niai Amer. Valsciai, kadan- 

gi Turkijoj sukrauta daug 
Amerikos kapitalo. 

Berlyne is tiknj saltiniij 
pasklyd§s gandas, jogei Vo- 

kietijos vyriausybe norinti 
sumonopolizuoti zibabj (ke« 
rosing.) ir tuo budu isliuo- 
suoti salj is po amerikoni- 
nes Standard Oil globos. Bet 
tasai dalykas valdiskai dar 

nepatvirtinta. 

Kaip zinoma is “politis- 
kij ziniij”, Persijos buv§s# 
sachas Mohamed Ali Mir- 

za slapta sugrjzo Pcrsijon 
ir norjs atgauti prarastg 
sostg. Bet’Persijos tautos 

taryba (parlamentas) prie- 
sai jj ir jo salininkus pa- 
siuncius burj kariuomenes 
ir visoj Persijoj apskelbus 
karo stovj, taip ked buvii- 
siam sachui prisieis begti 
tatgal j Odesg. g 


