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Politiškos Žinios. 
Rusija. 

.Rusijoj cholera ima siausti 
išteisybės ir kas-kartas apima 
vis naujas gubernijas, kur a- 

nais metais nuo tos neprašytos 
viešnios išsigelbėta. Ji dabar 
siaučianti plačiai pietinėse gu- 
bernijose ir pačioj sostainėj 
Peterburge. Toji epidemija 
paskui save paliks žymius 
pėdsakius tarp gyventojų ir 
negreit bus galima ji nusikra- 
tyti. Valdžia susirgusių ir mi- 
rusių taja epidemija žmonių 
skaitlines labai siaurina, idant 
nesukelti prieš savęs gyvento- 
jų ir neužsitraukti ant savęs 
kitų viešpatysčių neapykantos 
už savo tokį nedorą apsileidi- 
mą, valdant tiek milijonų gy- 
ventojų. Valdžia meluoja tai- 
gi paduodama mažas skaitli- 
nes, nes didžios skaitlinės ir 
jai pačiai skaudžiai duria į 
akis. Bet nereikia ko geresnio 
ir tikėties nuo caro valdžios, 
kuri per amžius maudosi žmo- 

nių kraujuose. 
Cholera apsiautus visus plo- 

tus, apgyventus kazokais. Ir 
tų caro tarnų nesigailima. Pie- 
tų Rusijoje daugumas kasyk- 
lų uždaryta, o ir dirbtuvėse 
menkai tedirbama žmonių, nes 

daugumas persikraustė į kitur, 
bijodami choleros. Žmonės 
neapšviesti, tikinti į burtus, 
netikinti daktarams ir vais- 
tams, nešinasi kur per kalnus 
su savo šeimynomis, arba ant 
vietos meldžiasi, manydami, 
malda juos išgelbėsianti nuo 

tos baisiausios epidemijos. 
Žmonių-gi tai tamsybei kaltas 
ne kas kitas, kaip tiktai cariz- 
mas, kuris tautos turtus kas- 
inėtai suvagia, išleidžia di- 
džiausios armijos ir gaujoms 
viešos ir slaptos policijos už- 

laikymui, o visokią liaudies 
apšvietą palieka pašalyj, nes 

tamsus mužikas galima len- 
gviau durtuvais suvaldyti. 

Štai kodėl cholera Rusijos 
liaudį smaugia! 

Apart choleros m. Odesoj 
atsiradęs kokios tai rųšies ma- 

ras. Už tai kaltinama žiurkės, 
išnešiojančios las užkrečiamas 
ligas. Odesos prefektas tą 
miesto dalį, kur apsireiškęs 
tasai maras, apsiautęs kariuo- 
mene ir prisakęs niekam iš 
ten neišeiti, net ten ineiti. Tik 
vieni daktarai turi laisvą šen 
ir ten perėjimą. 

Visos pasieniais viešpatys- 
tės, kaip tai Austrija, Rumu- 

nija, Bulgarija ir kitos išlei- 
džiusios sanitariškus priešą 
kus, kad nuo Rusijos choleros 

kaip galint apsisaugoti. 

Darmštadte pilis Friedberg 
(Vokietijoj) jau parengta Ru 

sijos caro priėmimui, kuris į 
tenai šį mėnesį keliausiąs su 

visa savo šeimyna. Mat, caras 

ten atlankysiąs savo žmonos 

brolį, kunig. Ernestą Liudvi- 
ką. Pilis jau išanksto policija 
ir šnipais aplinkui saugojama, 
idant tie “mieli” svečiai nesu- 

tiktų ten sau pavojaus. Sako- 
ma, kad caras tenai pasimaty- 
siąs ir su Vokietijos “didžia 

vyriu” kaizeriu ir abudu ap- 

Iš Grand Rapids’o, Mich. Žalgirio apvaikščiojimo ir parodos Liepos 24 d. š. m. Perstatoma D. L. K. Vytautas su savo raiteliais. 

kalbėsią' politišką padėjimą. 
Nėra nieko tokio indomaus, 
juk abudu “konstitucijiuiai” 
valdovai. Nėra tiem ponam 
mirusio karaliaus Edvardo, o 

tuokart jiem nereikėtų tarties 

apie politikos reikalus, nes 

tasai mokėdavo ligšiol juos 
visus pančiuoti. 

Kalbama dar, kad Rusijos 
satrapas pasimatysiąs ir su 

Austrijos ciesorium ten kur 

pasienyj. Anarchistams bus 

daug nemiegos. 

Sibiro tyruose ilgą laiką 
gyveno nekoksai G. Domni- 
čenko, 90 metų senelis, kuris 
nesenai mirė. Jis, kaip pasiro- 
do, prieš 40 metų buvo ištrem- 
tas iš Poltavos gub. Sibiran, 
atbuvo čia bausmę ir pasiliko 
gyventi. Nusipirko žemės ga- 
balėlį, pasistatė trobą ir apsi- 
gyveno. Iš ko jis gyveno nie- 
kas nežinojo. Tik jam mirus 
sužinota tai. Pasirodo, kad 
pas jį naktimis atsilankydavo 
pabėgėliai katorgininkai ir 
visokie kitokie prasikaltėliai, 
nekartą ir gerai pinigų pasi- 
grobę prie savęs turėdami. 
Domničenko pavaišindavo 
juos gardžiais pyragėliais ir 

mėsa, duodavo stiklą arbatos, 
kurion kažko inpildavo, kad 

svetys tuoj užmigtų. Užmigu- 
eį-gi paplaudavo, atimdavo jo 
turtą, o jo mėsą sunaudodavo 
pyragėliams. 

1913 metais sukanka 300 

metų nuo to laiko, kaip Rusi- 

joje viešpatauja Romanovų 
Namai. Tuo tai laiku, sako, 
busianti dovanota kaltė dau- 

gumai prasikaltėlių. Politikos 
prasikaltėliai ne tik busią pa- 
liuosuoti, bet ir teisės būnan- 
čios jiems sugrąžintos. J 

Ispanijos valdžia neužsi- 
leisianti. 

Ispanijos valdiškas dienraš- 
tis “Liberal” andai savo skil- 

tyse patėmijęs, kad valdžios 

nusprendimai kas link religi- 
jinių reformų esą jokiuo budu 
neatšaukiami ir su Vatikanu 
susinėsimai visai negalimi, kol 

pastarasis nepripažįsiąs val- 
džios tų nusprendimų, kaipo 
atliktų faktų. 

Ispanijos katalikiški laik- 
raščiai tvirtina, kad iš Ispani- 
jos popežiui pasiųsta net 18.- 
000 lojališkų telegramų. Te- 
gramai daugiausia siunčiama 
karlistais. 

Pats karalius dabar vieši 
Anglijoje ir savo kraštu visai 

nesirūpina. Kuomet valdžia 
andai uždraudė San Sebastia- 
no katalikams parengti de- 
monstraciją, karalius Alfon- 
sas viešai pagyrė savo mini- 

eterių pirmininką Canalejas 
už jo tokią energiją kovoje su 

Vatikanu. 

Iš Rymo-gi pranešama, kad 
Vatikanas trumpu laiku pa- 
siusiąs Ispanijos valdžiai raš- 

tą, kuriuomi bus pasistengta 
taikinties su dabartine val- 
džia. Bet kuomet tas atsitiks, 
nežinia, kadangi popežiaus se- 

kretorius, kardinolas Merry 
dėl Vai, gyvenąs savo vasar- 

namyj ant Monte Mario. Jo iš 
Vatikano prasišalinimas reiš-“ 
kia, kad tame visame reikale 
tuo tarpu nieko neveikiama. 

Regis susitaikymas negali- 
mas, kadangi abi pusi nenori 
nusileisti. 

Tuo tarpu pačioj Ispanijoj 
dvasiškija jau persekiojama, 
nes jai užmetama, buk gundą 
liaudį prie revoliucijos. 

Vargas su sultano 
pačiomis. 

Buvusio sultano AbdulHa- 
mido pačios dabartinei Turki- 

jos valdžiai gimdo naujus ir 
nuolatinius vargus. Pirmiau 

jo pačių skai+lius sužinota tik 

200, kurių tarpan buvę įėju- 
sios visokios rųšies vergės-tar- 
naitės, tečiau finansų ministe- 
rija dabartiniais laikais paty- 
rus, kad net 746 moterįs rei- 

kalaujančios sau nuo buvusio 
sultano atlyginimo 800.000 

dolerių. Valdžia, žinomas da- 

lykas, nenori išmokėti tokios 
aukštos sumos, bet užuot to 

proponuoja, idant parlamen- 
tas toms moterims paskirtų 
mėnesines algas nuo $4.25 lig 
$21.25, kokių ir pačioj Tur- 

kijoj nepakaktų užsilaikymui. 
Bet parlamento atstovai pate- 
mija dar, kad finansų ministe 

rija ir taip perdaug siūlanti 
moterims algos. Dabar, val- 
džia ir nežino, kas su tomis 
moterimis padaryti. Su jomis 
apsivesti dabar niekas nenori, 
o tėvai nepriimanti jų pas sa- 

ve į namus. Taigi andai par- 
lamente delei tų moterų butą 
didelio trukšmo ir pagaliau 
joms visoms paskirta algos, 
bet mažesnės už ministerijos 
proponuojamas algas. 

Salos Kubos politika. 
Pertraukus Kubos kongre- 

so sesiją, kuri respublikai ne- 

suteikus naudingų politikoje 
pasekmių, tuojau imtasi kuo- 

greičiausiai varyti naują poli- 
tišką kompaniją su tikslu pri- 
sirengti prie naujų rinkimų, 
kurie turėsią atsibūti šiemet 

Lapkrityj. 
Tie nauji rinkimai naujai 

respublikai (us antrasis ban- 
..- 

dymas. Turi būt išrinkta vie- 
na pusė senatorių ir pusė at- 

stovų kongresan, apart to ir 

miestų valdininkai. 
Politiškas padėjimas tat la- 

bai apverktinas, nes atsirasta 
labai daug viena kitai prieš- 
taraujančių partijų. Svarbiau- 

sią politikoje rolę lošia parti- 
ja “Jaunoji Kuba’’. Šita par- 
tija panaši jaunaturkių parti- 
jai. Partijos programas pla- 
čiai radikališkas. 

Kubos finansų stovis taip- 
pat apverktinas. Iš įvairių lio- 
terijų valdžia nieko nelaimė- 
jus finansiškai. Išdas beveik 
tuščias, niekas neskolina ir 
salai gręsia nusibankrutiji- 
mas. 

Škotija reikalauja savy- 
valdos. 

Pirmiau Didžiojoj Britani- 

joj grumtasi tik už vieną Ai- 

rijos autonomiją, o pastarai- 
siais laikais pakėlė savo bal- 
sus ir škotai, ant kurių tėvy- 
nės taippat gulintis Anglijos 
valdžios slogutis. Tatai pas- 
kui Airiją ir Škotija reika- 

lauja sau visiškos autonomi- 

jos. Antai nesenai 21 parla- 
mento atstovas iš Škotijos iš- 
leido ir apskelbė manifestą, 
kuriame sakoma, jog pagaliau 
atėjęs laikas, idant ir Škotijos 
gyventojai gautų sau “home 

rule”, ty. savyvaldą. 
Škotija ligšiol valdoma, 

kaipo kokia podukrė. Kitiems 
kraštams viskas lengvu budu 

suteikiama, o Škotijai duoda- 
ma tik tada, kuomet jau būti- 
nai yra kas reikalinga. Ir pa- 
čiam parlamentui to krašto 
reikalai visai nerupinti. 

Taigi dabar kas link auto- 

nomijos po minėtam manifes- 
ui ir prasidėsią judėjimai. * ..--.- ■ 

Londonas turi būti tėvas, bet 
ne patėvis. 

“Raudonasis” pavojus. 
Vokietijos vidurinės politi- 

kos vedėjams neduoda ramiai 

miegoti nuolatinis socijalde- 
mokratų partijos bujojimas. 
Soeijaldemokratų eilės Vokie- 
tijoje kaip kokie sniegynai 
auga ir “raudonoji” vilnis vis 
labiau Vokietiją užlieja. Ne- 

daug laiko praėjo, kuomet li- 
beralai su konservativais, pri- 
sidengę “tautos judėjimu”, te- 

galėjo atsispirti prieš socijal- 
demokratijos augimą ir jos 
bujojimą šiek tiek šauksmais 
ant “vidurinio priešo” — bet 
šiandie tasai priešas laisvai 
sau visur krikštauja ir savo 

pusėn tiesiok patraukia mi- 
nias. Ir kas bus ateinančiais 
rinkimais parlamentan — gal- 
voja sau politikos vedėjai — 

jei į atstovus pateks diduma 
soči j aide m okratų ? 

Politikų ir valdžios nusimi- 
nimas gana aiškus, juo labiau, 
kad dabartinė valdžia visais 

neapkenčiama. 
Monarchija tat pavojuje... 

Iš Viso Pasaulio. 

Kadangi Ispanijoje tuo tar- 

pu viešpataujanti ramybė, tat 

karalius Alfonsas nusprendęs 
savo viešėjimą Anglijoje pra- 
tęsti dar pora savaičių. 

* 

Iš Peterburgo pranešama, 
kad staigus ant Kaukazo išti- 
kęs potvinis ir išnaikinęs nuo 

paviršiaus žemės vietovę Baš- 

gejuk su 500 namų ir visais 

gyventojais. 

Naujas Japonijos valdyto- 
jas Koreoj, generolas Taran- 

chi, įvedęs ten aštrią ant laik- 

raščių cenzūrą ir uždraudęs 
rašyti apie Japonijos valdžios 
darbus Koreoj. 

* 

Nekurias Japonijos provin- 
cijas tomis dienomis aplankęs 
didelis potvinis. Tūkstančiai 
namų atsiradę vandenyj, daug 
žmonių pražūta staiga išsilie- 
jus upėms. Geležinkeliais ju- 
dėjimas nekuriose vietose ant 

ilgo laiko pertrauktas. 

Mirusio Belgijos karaliaus 
Leopoldo sugulovė, o paskiau 
žmona, baronienė Vaughan, 
kuriai miręs karalius palikęs 
milijonus, nusprendžius ište- 
kėti už turtingo pirklio Du- 

rieux, kuris seniau buvęs jos 
finansų patarėjas. 

* 

Rusijos trečiosios Durnos 

pirmininkas Gučkov, kuris 
buvo pasmerktas 4 mėnesiams 

kalėjiman už dvikovą ir kuris 
andai jau buvo pradėjęs kalė- 

ti, po 5 dienų iš kalėjimo pa- 
leistas. Mat, caras ant jo susi- 

mylėjęs ir 

vanojęs. į 

Portugalijoje taippaf pk 
nuojama prieštikybinis judėji- 
mas, panašus Ispanijos nesuti- 
kimams su Vatikanu. Val- 
džios nesutikimai jau įvykę 
su Bragos antvyskupiu. Val- 
džia be to įsakius, kad metri- 

kų knygos kas link gimimo, 
apsivedimo ir mirties, butų 
vedamos civiliškomis valdybo- 
mis. 

* 

Vokietijos kaizeris Pozna- 

niuje pasistatydinęs sau nau- 

jus puikius rumus ir tų rūmų 
busiąs “pašventimas” 20 die- 

ną šio mėnesio, kur tą dieną 
susirinksianti visi Vokietijos 
didikai su pačiu kaizeriu. Ka- 

dangi Poznanius apgyventas 
lenkais, tat pastarieji kelia 
trukšmą, kad juos tais rūmais 
norima suvokietinti. 

* 

Nicaraguoj revoliucija sa- 

vais keliais tęsiasi. Revoliuci- 

jonierių generolai nuolatos gi- 
riasi, kad jiems ant visų pu- 
sių sekasi kariauti su valdiš- 

kąja kariuomene. Stebėtina 
bet, kad jie senai taip daug 
giriasi ir ligšiol nieko tokio 
svarbaus nenuveikia, nežiū- 
rint to, kad ir Wasliingtono 
kapitalistai juos nuolatos re- 

mia. 

Iš Kalkutos Jungtinių A- 

merikos Valstybių konsule 
andai Wasliingtonan pranešęs, 
kad iš tenai indusai smarkiai 

ėmę keliauti į Kaliforniją. In- 
dusai augaloti ir kareiviški, 
sakoma, jie norėsią Ameriko- 

je pastoti policijantais arba 
kitokiais sargais. Konsulis 
manąs, kad Washingtono val- 
džia jų neįleisianti savo kraš- 

tan, kaipo pavojingą tautą. 
Konsuliui tik tokiais darbais 

mdinėtį. 


