
[amerikos^iniosJ 
Ateina nepergeriausi laikai. 

I Washington, D. C. — Pa- 
gal vyriausybes skelbiamas 
zinias apie siij metij derliij, 
sausmetis ir karsciai, ko- 
kie buvo visoj saiyj liepos 
menesyj, labai uzkenke vi- 
sokiu zemes produktij der- 
liui. Nuo 1901 metij dar 

liepos menesyj nei vienais 
nietais taip blogai nebuvo 
sii derlinmi. 

"Blogiausiame padejime 
yfa valstijos, pradedant 
nuo New York ir Pennsyl- 
vania j vakarus net iki uo- 

liniu kalmj. Is visu di- 

dziaushj. valstiju, produ- 
kuojanciij kukuruzus, kvie- 
cius ir siena, ateina negeri 
raportai apie derliij. Siaur- 

'tvakarinese valstijose Ba- 

maus vandenyno (Pacific) 
krantais derlius yra puseti- 
nas. Pagal vyriausybes 
pranesimus rudens javij 
piute bus daug blogesne, 
negu kad pries menesj bu- 
yo laukiama. Daugiausiai 
nukentejo kukuruzai, lies 

nuo 1 d. rugpiucio jij der- 
lius isrode nuo 15 iki 20 

nuosimciij blogesniu, negu 
kad buvo vidutiniskas der- 
lius per paskutinius 10 me- 

tu. Kvieciai taippat ne- 

mazai nukentejo, ir jij piu- 
te bus daug blogesne, ne- 

gu kuomet-nors nuo 1904 
metu. Labai silpnas der- 
lius yra avizij, bet dar blo- 

gesnes pasekmes sienapiu- 
tes, nes sieno maziau gauta, 
negu kad kuomet-nors per 
paskutinius 15 metu. Bul- 
ges siemet taippat menkiau 
uzderejo, bet su jomis nera 

h. jfftrtaip-bloga, kaip pirmiau 
buvo pranesama< 

Prekhj isvezimas is Ameri- 
kos Rusijon. 

Washington, D. C. — Pa- 

galios Jungtiniai Valsciai 
uzviespatavo Rusijos rin- 

kas, tuomi patim dideliai 
sumazindami jvezimq An- 

glijos prekhj ir pakeisdami 
*]as savosiomis. Jungtiniai 
Valsciai is atzvilgio jvezi- 
mo Rusijon savijju prekhj 
'dabar uzima antrqjq vietq. 
'Pirmoji vieta priguli Vokie- 

tijai, kuri per paskutinius 
penkis menesius iveze Ru- 

sijon savijjij prekhj uz $93- 
,707.000; toliau Jungtiniai 
[Valsciai uz $29,073,500 ir 

Anglija uz $25,084,000. 
Daugiausiai is Amerikos 

gabenama dabar Rusijon 
ukes jrankhj ir masinij, ap- 
autuvu, siuvamij masinu ir 

jvairiu smulkesniij gelezi- 
niij isdirbiniij. Povaliai 

Jungtiniai Valsciai is Ru- 

sijos rinkij prasalins ir Vo- 

kietijij. 

Kova uz ramybes traktata. 

Washington, D. C. — Se- 
nate verda smarki kova nz 

haujai priimta ramybes 
traktaty tarpe Anglijos, 
Francijos ir Jungtiniy 
yalsciu. Atsiranda to trak- 

tato priesininky, kurie no- 

ri, idant jo neuztvirtinty 
kongresas. Kongreso at- 
stovai ir senatoriai airiai 

yra labai priesingi kokioms- 

nors sutartims su ‘Anglija, 
yel vokieeiai labai kreivai 
ziuri j jungimysi trijy ga- 
lingy valstybiy be dalyva- 
yimo tame Vokietijos. 

Straikieriy riauses. 

New York, N. Y. — Ant 
tram va jaus linijy Oonev 
Island ir Brooklyn iskilo 

Jconduktoriy ir motormony 

straikas, kuris jau savo pra- 
dzioje apsireiske smarkio- 
mis riausemis. Straikieriai 
ir jiems simpatizuojantieji 
pradejo dauzyti tramvajus 
akipenimis, kame daugelis 
zmonhj suzeista. Tramva- 
jij kompanija'yra'pasisam- 
dziusi straiklauzius. Straik- 
lauzis W. Graver mirtinai 
suzeistas guli ligonbutyj, o 

keliauninkei p. Lena Wei- 
sengrun is Yonker akmeniu 
perskelta pakausis. Ketu- 
riasdesimts kitij asmenii 

lengviau suzeista akmeni- 
nis. Dabai- 1.200 policistij 
saugoja tramvajaus begius, 
arestuodami kiekvieng, kas 
bando metyti akmenimis. 
Ikisiol suarestuota 25 strai- 

jkieriai. 
Angliij trustas teisme. 

Columbus, 0. — Federa- 
liuiame apskricio teisme 
generalinis prokuratorius 
Wickersbam pradejo proce- 
ss pries tris angliij kompa- 
nijas, susijungusias trus- 
tan, taippat ir pries sesias 
gelezinkeliij kompanijas, 
slaptai veikusias kartu su 

trustu. Prokuratorius rei- 

kalauja bausmes ir panaiki- 
nimo trusto, vedaneio nele- 
galines operacijas. 

Advokatas sunkiai nu- 

baustas. 

New York, N. Y. — Fe- 
deralinis apskricio teismas 
nuteise advokata E. E. 
Jacksonuzsimoketi $45- 
000 baudos, kadangi priro- 
dyta, kad jis buvo vienu 
is didzaushj. vielos trusto 

ramsciij. Uz nelegalin§ 
monopolizacij^ Jackson’as 
maz-ka nepakluvo kaleji- 
man, bet pagalios teismas 

pasmerke ji uzsimoketi pi- 
nigin§ bauda. 

Bus kerpamos... kates. 

Topeka, Kansas. — Iki 
kokiu nesamoniu prieina 
kartais nekurie legislature 
atstovai, parodo faktas, kad 
valstijos Kansas legislatu- 
roje vienas atstovas inese 
biliy, reikalaujantj kirpti... 
kates, kadangi jy plaukuo- 
se veisiasi visokios uzkre- 

Iciamos ligos. Tg biliy pa- 
remia sveikatos skvrius, ku- 
rio nariai pataria arba 
kirpti kates, arba uzmusi- 
neti, jaigu nenorima su jo- 
mis tureti tiek darbo. Da- 
bar toj valstijoj visi vaikai 
priverstinai tun ciepijimg 
nuo raupliy, musios }Tra vi- 
sokiais budais naikinamos, 
visi sunes nesioja antsnu- 

kius, o dabar bus kerpa- 
mos... kates. Juokauja sau 

is zmoniy tie nutuke “ista- 
tymdaAriai”!... 

Straikas baigiamas? 
Grand Rapids, Mich. — 

Apie 200 straikuojanciu 
darbininku, firmos Gunn 
Furniture Co., sugrjzo dar- 
ban. Dabar jie dirbs 55 va- 

landas i savaite uz tokia pat 
uzmokesti, kokia pirmiau 
gaudavo uz 60 darbo valan- 
du. Yeliau sutinkama jves- 
ti 9 valandu darbo dienq. 
Kadangi niineta firma yra 
nariu fabrikantu susivieni- 
jimo ir dabar pries darbi- 
ninkus nusileido, tatai ti- 
kimasi, kad straikas rakan- 
dij dirbtuvese greitu laiku 
uzsibaigs (?). 

Kompanija kovoja su teise- 
ju ir policija. 

Des Moines, Iowa. — Cia 
iskilo tramvajij tamautojy 

straikas is priezasties pra- 
salinimo per kompanijy 
k'onduktoriaus B. J. Hiatt. 
Dalykas nuejo teisman, kur 
teisejas De Graff nuteise 
kompanijy priimti atgal 
paleista konduktoriy, o 

straikieriams paliepe grjzti 
darban. Tokiuo teisejo nu- 

tarimu buvo uzganedinti 
darbininkai, kadangi jie lai- 

mejo tai, ko reikalavo, bet 
kompanija grieztai atsisa- 
ke priimti paliuosuoty kop- 
duktoriu. Darbininky pus? 
taippat palaiko miesto ma- 

joras ir policijos virsinin- 
kas, o- polieistams buvo uz- 

drausta uzkabiiieti strai- 

kuojancius darbininkus. 
Tramvajij kompanija ine- 

se i apskricio teismg skun- 
da pries teisejg L. D. Graf- 
f’g, kaltindami ji perzengi- 
me Jimgtiniij YalscijJ kon- 
stitueijos, taippat ir valsti- 

jos Iowa konstitueijos. To- 
liau kompanija savo skun- 
de kaltina taippat miesto 

majorg ir policijg uz uzuo- 

jautg straikieriams ir ne- 

apginimg kompanijos sa- 

vasties. 

Desimties valandij darbo 
diena. 

Atlanta, Ga. — Georgia 
valstijos legislatureje pri- 
imta bilius, paskiriantis de- 
simties valandij darbo die- 

114 fabrikij darbininkams. 
Darbininkams jokiuo budu 
negalima dirbti daugiau 10 
valandu i pai'4, taippat ir 
darbdaviams negalima il- 

giau laikyti darbe savo dar- 

bininkij. 

Nori perplaukti Atlantikg. 
Springfield, 111. — D-ras 

J. W. Demmer, zinomas 

plaukikas, nutare perplauk- 
ti Atlantiko vandenyna is 
Liverpool ’io Anglijoj iki 
New Yorko, kame sau pa- 
skyre 200 dienu. Kuomet 
vanduo juroje bus tylus, 
plaukikas mano plaukti sa- 

vomis spekomis, o tiktai is- 
tikus smarkiai audrai lips j 
garlaivi, kuris kartu su juo- 
mi plauks toje ilgoje ir pa- 
vojingoje kelioneje. Plau- 
kikas isskaito, kad \ valan- 
dg galjs nuplaukti 25 juros 
mylias, zinoma, jaigu jo re- 

kinai nepraris... 

Suvaziavimas majorij-soci- 
jalistij. 

Milwaukee, Wis. — Cia 
atsibuvo suvaziavimas mie- 

stxj valdininky, pidgulineixi 
socijalistii partijon, abel- 
nam isdirbimui veikimo 
taktikos miestix ir valstijxj 
admiixistracijos klausimuo- 
se. Jungtiniuose Valsciuo- 
se vra apie 20 majorxj-soci- 
jalistxj. Kiekvienas jp tu- 

i*ejo skaitvti referatq, ais- 
kinanti koki-nors visuome- 
nes klausinuj. Suvaziavu- 
sius svecius prieme Mil- 
waukee’s majoras Seidel. 

Mesa brangsta. 
New York, N. Y. — Vi- 

sokia mesa New Yorke vel 

pabrango. Atskiri pardave- 
jai pakele mesos kainij nuo 

2 iki 3 centij ant svaro, ais- 
kindami tuomi, kad dideliu 
mesos sankrovij zymiai pa- 
kelta mesos kaina. Mesos 
trustas pranasauja dar 
augstesniij mesos kaimj pa- 
kelima ateinaneia savait§. 

Kova su juodparviais. 
New York, N. Y. — Di- 

delis detektyvij ir polieisty 
buris vede smarkijj kovg, su 

300 juodijjij zmoniij ir pa- 
galios 35 is jij liko suares- 

tuota. Detektyvai atvyko j 
juodparviij apylink§, idant 

> 

suarestuoti perikis juoduo- 
sius uz uz k a bin? gat vese 

baltijjy moteriu. Kaltina- 
mpjij viengenciai vienok 
neleido jij arestudti ir is to 
iskilo smarki kdta. Pa- 
galios vienok; policija juod- 
parvius pergalejo. 

Jaunas filozofijos daktaras. 

Toledo, Oiho, — P-le D. 

Jones, turinti vos 19 metu 

amziaus, gavo daktaro filo- 

zofijos laipSnj Michigan 
valstijos universitete Ann 
Arbor. Ji yra jauniausiu 
filozofijos daktaru sioj sa- 

lvj. Ji mokinosi geriau- 
siai uz visus sio universite- 
to studentus ir studentes ir 

jau turedama 17 metij am- 

ziaus uzbaige moksla siame 
universitete. 

PERSISKYRIMy EPIDE- 
MIJA. 

Amerikos visuomene ne- 

paprastai demoralizuojasi ir 
gal greit visai isnyks joje 
visokis morales, priedermiij 
ir gedos supratimas. Ne- 
gana kad toji visuomene iki 

gyvam kaului persiemusi 
materijalizmu, zemai nu- 

puolusi valdvietese, pas- 
kendusi savytarpiniam is- 
naudojime iiv' .apvaginejime, 
bet dar ji apimta biauriij 
moterystes skandalij ir per- 
siskyrinnj epideiiiija, liudi- 
janeia, kad eiagimiai ame- 

rikonai vis giliau skesta i 
nemorales ir mipn’olimo pel- 
ke, taip viesarn igyvenime, 
kaip ir seimyiiiskam. Vie- 
name tiktai Kansas City 
miestelyje, Missouri valsti- 

joj, pel- praejusiuS septynis 
menesius buvo net 600 mo- 

terystes persiskyrimij ant 
1.900 sutuoktuviu leidimu, 
isduotp tame-pat laike. Tai- 

gi kas trecia vedusiijju po- 
ra yra neuzsiganedinusi ir 

persiskyrime ieskanti nuo 

moterystes rysiu pasiliuo- 
savimo. Teismas maziau- 

sioj priezastyj suteikia per- 
siskyrima, su istatymu pa- 
galba sutraukydamas mote- 

rystes rysius, ir tuomi dar 

daugiau didindamas visuo- 
menes demoralizacijg. Ko- 

kia-gi ateitis laukia tos tau- 

tos, kokig ji isaukles atei- 
naneig kartg, jaigu jau sau 

zaislus daro is taip. svar- 

bios ir kiekvieng tauta pa- 
laikancios sventvnes, kurig 
yra seimyna ? Amerikonij 
laimei i sig sali plaukia 
ateiviai is “senojo svieto”, 
kurie neturi paprocio zaisti 

seimynos gyveninm ir jie 
tiktai palaiko vietiue visuo- 

men§, idant ji neissigimtij 
galutinai... 

JUODKALNIJOS AP 
SVIETA; 

^ 

J uodkaliii j os kulturinis 

gyvenimas pf aside jo vos 

apie 1880 metus. < Tuomet 

juodkalnietis i ■ prddejo is- 
valios keistis 4 pilietj, pade- 
j§s salin ginkla, o; grieb^sis 
uz zagres. Dar XIX simt- 
mecio viduryje ant Juod- 

kalnijos teritorijofe nebuvo 
vienos valstijbs, nes gyven- 
tojai buvo pasidalin§ j at- 
skiras gentes, kurios uzsi- 
imdavo vien privatiniais sa- 

vo reikalais. Juodkalnietis 
nuo ankstyvos jaunystes 
lavinosi vartoti ginklus ir 
nuolatos kovesi su kaimy- 
niskomis artimomis gente- 
mis, daug reciau su islauki- 
niais savo priesais. Dva- 
siskasis jau skaitesi moky- 
tu, jaigu mokejo baznyti- 

Puikiausias Jungtiniij Amerikos Valsciu karo laivas “Michigan”, turintis 
geriausius sovikus ir inzinierius. “Michigan” pavadinta to delei sampijonu. 

nias laiygas skaitvti ir kiek 

rasyti. Mokyklij abelnai 
nebuvo. Dvasiskieji i sa- 

vo profesijjj buvo priren- 
giaiui vienuolynuose, bet 
ir ten nebuvo tinkamo 
mokslo. Yienas arba du 
vienuoliai — paprastai ser- 

bai, nes juodkalnietis neno- 

riai instodavo vienuolynan 
— mokino busianeius dva- 
siskuosius. 

Pi mint in e mokykla su 

keturiais kursais insteige 
1830 metais Petras II Pe- 

trovic-Njenos, poetas-val- 
dovas. Jis taippat atgaivi- 
no senobin? spaustuve, in- 

taisyta XV simtmetyj Se- 

nojoj 2eea, bet XVI simt- 

metyj per karsj su turkais 

toji spaustuve liko perkel- 
ta i Cettinje, veliau uzdeng- 
ta, o is jos raidziu nulieta 

sautuvanis kulipkos. 
Jau tiktai susiliejus 

Juodkalnijai \ viemj kuni- 

gaikstyste, kartu ivyko ir 

valstybes organizacija is 

atskiru genciu. Buvo tai 
svarbus momentas ir deli 
apsvietos skleidimosi. 1869 

metais jkurta 31 liaudies 

mokykla su keturiij metij 
mokslu ir moteriu institu- 
tas su 7 metij mokslu. Tuo- 

met taippat liko uzdeta ir 

dvasislajjij mokykla, o 10 

metu veliaus pirmutine 
gimnazija ir mokytojij se- 

minarija. 
Siandie Juodkalnija turi 

120 liaudies mokyklij, 2 

gimnazijas, dvasislujjij ir 

mokytoju seminarijas ir 

moteriij institute. Apart 
to yra insteigtos vaikij prie- 
glaudos, darzininkystes 
kursai, zemdirbystes ir t. p. 

Labiausiai apleista yra 
moteriij apsvieta. Juodkal- 
nijos jstaymai liepia pri- 
verstinai siijsti vaikus mo- 

kyklon, vienok juodkalnie- 
tis laiko uz bereikalingg, 
daikta siijsti j moksl^ ir sa- 

vo mergaites. 1908 metais 
liaudies mokyklas lanke 
tiktai 877 mergaites, is tar- 

po 10.066 priverstinai lan- 

kaneiij mokyklas vaikij. 
Amatij ir komercijos mo- 

kyklij Juodkalnijoj nera. 

Dar nesenai juodkalnietis 
niekino visokj amatij. Sian- 
die chorvatij ir cekij ru- 

pestimi apie simtas jaunij 
juodkalnieciij mokosi ama- 

tij svetimsalyj. Cetinje yra 
jsteigta taippat karo-tech- 
nikos mokykla, kaipir ne- 

senai liko uzdeta adminis- 
tracijine valdininkij moky- 
kla. Valstybe isleidzia mo- 

kykloms ir apsvietai dau- 
glau, negu sestij dalj savo 

|visij ineigij. 

Juodkalnijos pramonija 
dar vos-tik uzsimezgusi. — 

Yra tiktai fabrikos tabako, 
materijos del kariuomenes 
ir vieuas bravaras; ranki- 
niais amatais daugiausia 
uzsiima albanai ir serbai. 

Pirklvba gana skubiai au- 

ga. 1897 metais uzdeta 

pirmutine “stedionica”, 
taupinimo kasa Niksice. J 
trumpa laika po tarn uzsi- 

dejo kitos penkios taupini- 
mo kasos. Juodkalnijos 
pirklybos zidiniu yra “Pod- 

goricki Bank”, toliau Juod- 

kalnijos bankas Cetinje ir 

nacijonalinis bankas Bare; 
dabar yra steigiamas vals- 
tvbinis hypotekos bankas. 

Svarbiausiaja pirklybos 
ben drove yra “Niksicko 
trgovacko drustvo”. Per- 

veziojimu ir pirklyba ant 
Skadaro ezero' uzsiima taip- 
pat didele bendrove. Prie 
didesniii keliy yra steigia- 
mos krasos stotjs, o pirkly- 
bos issivystymui taippat 
nemazai pagelbes naujai 
platinamas ir tiesiamas ge- 
lezinkelis is Baro \ Vir- 
Pazar. 

Zemdirbvste dar yra ga- 
na primitivine. Teisybe 
jau pradedama steigti ukes 
rateliai (1909 metais jij bu- 
vo 10), bet racijonalinio 
ukes vedimo jie dar nezino. 

Klaidingas tai manymas, 
kad juodkalnietis nera 

darbstus, arba kad visa sa- 

lis nera derlinga. Racijo- 
nalinis ukes vedimas gali 
suteikti pavyzdinga derliij. 
Net galvojama jau nusau- 

sinti Skadaro ezer$, kame 

pasididintu plotas derlin- 

gos zemes. 

Palengva tatai toji tauta 

zengia naujais kulturos ke- 

liais, o negalima uzginti, 
kad ir kulturos dirvoje 
juodkalnieciai parodis savo 

gabumus taip, kaip parode 
juos begalineje kovoje. 

PETERBURGO GYVEN- 
TOJAI. 

Peterburgo iniesto valdy- 
bos statistikos biuras laik- 
rasciuose pagarsino akyVas 
skaitliues is Rusijos sosta- 
piles gyvenimo uz 1910 me- 

tus. 
Pirmiausiai paduodama 

suvestas skaitlius visij Pe- 

terburgo gyventojij. l-m$ 
sausio 1910 m. tasai skait- 
lius isnese 1.907.000 abiejos 
lyties zmoniij. Tas gyven- 
tojij skaitlius pastaraisiais 
desimtimi metais priaugo 
32 nuosimciais, arba 468- 
000 zmoniij; priaughnas di- 

delis, su kuriuomi juegab 

susilyginti jokis Europos 
miestas, vienok reikia pa- 
temyti akyvas aplinkybes; 
daugiau, kur-kas daugiau 
zmoniu Peterburge numirs- 
ta, negu uzgema; priauga 
gi sostapiles gyventojai 
vien delto, kad jie nuolatos 
suplaukia is provincijos 
miestu kaipir is kainnj. 
1910 metais Peterburge nu- 

mire 46.000 zmoniu, arba 25 
ant kiekvieno tukstancio* 
Ligos daugiausiai viespa- 
tavo tarpe beturcio prole- 
tarijato. Vaiku sale mo- 

tervstes uzgime 9.000; mo- 

terysten nuolat reeiau jun- 
giamasi; is tukstancio gy- 
ventojij jstoja moterysten 
vos sesi asmenis. 

Peterburgas auga. Bet 
ekonominis gerbuvis visai 
neina geryn. Darbo iesko- 

jinias nuolatos vra didesnis 
uz jo reikalavima. “Darbd 
birzos” statistika parodo, 
kad per istisus 1910 metus 
su pagalba birzos darbo ies- 

kojo 59.000 vyrai ir 35.000 

moterjs, kuomet gavo dar- 
bg... 5.334 vyrai ii’ 6.586 mo- 

teris. Darbininkas uzdirba 
\ dienjj 83 kap.; darbinin- 
ke — 35 kap. Gatvinis 
elgetavimas auga. Auga 
taippat skaitlius zmogzu- 
dysciij ir prasikaltimij. 
Yienu tiktai zmogzudysciij 
arba pasikesinimij i vienus 
metus statistika priskaite 
— 449. Sauzudysciij —• 

1.573. Pusantro tukstan- 
cio zmoniij ateme sau gy- 
vastj Peterburge tiktai 
vienais 1910 metais! 

Kiek daug pasako tos 
skaitlines! 

Rusijoj imta organizuoti 
vaiky mokiniu kariuomene 

panasiai An^ijos taip va- 

dinamiems “boy scouts”* 
Tomis dienomis salia Pe-* 
terburgo 6.000 tij vaiky-ka- 
reiviy atsibuv? manebrai iv. 
paroda, kurioje dalyvaves 
ir pats caras. Caras labai 
dziauggsis tais naujais jo; 
sosto apgvnejais, kuriemis 
is mazens skiepijama card 

garbinimas. > 

Valdiskasis apskaitymas* 
apie choleros siautima Ita- 

lijoje nuo 1 lig 5 d. rugpiu- 
cio s. m. sekanciai persista-* 
to: susirgta 1039 asmeny* 
o numirta 380. * 

— Nesuprantu — skun-i 
dziasi pati vyrui, — delko: 
musy papuga nuo nekuricj 
laiko nekalba? 

— Kaip gi ji turi kalbeti* 
jei tu istisomis dienomis 
neleidi jai istarti nei zo« 


