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Amerikoje. 
Metai XII] 

Politiškos Žinios. 

Iš Rusijos. 
Nežiūrint kad Rusija yra 

žemdirbystės šalis ir ji turi 
milžiniškus dirbamos žemės 

plotus, milijoniniams Rusi- 
jos valstiečių sluogsniams 
trūksta žemės žemdirbystei. 
Tas apsireiškimas galima iš- 
aiškinti tuomi, kad visų der- 
lingiausiųjų valstybės žemę 
yra užėmę milžiniški dva- 

rai, kartais apimanti kuone 
ištisus gubernijų pavietus. 
Kadangi žemdirbystė Rusi- 

joj dar vedama primitiviniu 
budu ir šalę to jaučiama di- 
delė žemės stoka, tatai 
valstiečiai vis labiau pradėjo 
nerimauti, nuomuodami už 

nepakeliamų kainų žemę 
nuo dvarų arba tankiai ir 

prievarta užpuldami dva- 
rus. Rusijos vyriausybė, 
kuriai taip yra artimi dvar- 

ponių reikalai, sumanė val- 
stiečius nukreipti kiton pu- 
sėn, aprūpinti juos žeme, 
apgyvendinant dar tuščius 
ir neprieinamusSiberijos tv- 
rus. Tokis Siberijos apgy- 
vendinimas systematiškai 
buvo vedamas ypačiai pa- 
staraisiais metais, bet ir čia 
tasai vyriausybės sumany- 
mas mažai pasiekė savo tik- 

slą,. Patekęs į neatsakan- 
čias žemdirbystei sąlygas, 
tamsus valstietis Siberijoj 
arba dar labiau skursta, ar- 

ba, pametęs šiaip-taip pri- 
mitiviškai intaisytą savo 

ūkį, vėl grįsta į savo senąjį 
kaimą. 

Jau nuo pereitų metų Si- 

berijos apgyvendinimo ju- 
dėjimas ypačiai vakarinėse 
Rusijos gubernijose pradė- 
jo silpnėti ir perėjo į emi- 

gracijų Amerikon. Emi- 

gracija traukia su savimi 
jauniausias sodžiaus jėgas ir 
jos plėtojimuisi daug pri- 
gelbsti valstiečių skurdas ir 
Įvairių garlaivių kompanijij 
agentų sėjama agitacija 
apie aukso kalnus Ameri- 
koj. Tokia emigracija pas- 
taruoju laiku pradeda plė- 
totis pietų-vakarinėse gu- 
bernijose, Černigovo ir ki- 
tose. Bet vietinės žemieti- 
jų įstaigos, aklai sekdamos 
.vyriausybės politikų, vie- 
ton suteikti emigrantams 
pagalbą, ir pačią emigraciją 
sutvarkyti, visas savo jėgas 
ir turtą aikvoja palaikymui 
.',au galutinai gęstančio vals- 
ėečivi kraustymosi į Siberi- 

ir Uralo apskričius. 
*_part to apsunkintas užsie- 
;inią pasportą išgavimas ir 

*-tapta emigracija suteikia 
agentams kiek tik galint 

emigruojančius valstiečius 
išnaudoti ir vesti tarpe ją 
pirklybą gyvomis prekėmis. 

Nelaimingąją Rusijos 
žmonią gyvenimas vargiai 
turi kokią-nors prošvaistą! 

Permio gubernijos nepa- 
prastas žemietiją susirinki- 

mas, svarstydamas kovos 
budus su augančia tarpe 
žmonių girtybe, priėmė se- 

kančią, rezoliucijų: Visuo- 
menės įstaigos negali pasek- 
mingai kovoti su alkoholiz- 
mo plėtojimosi, kol valsty- 
bės biudžetas remsis pelnu 
iš svaiginančių gėrimų 
monopolijos. Tikriausias 
kovos ginklas su alkoholiz- 
mu — tai nuolatinis suma- 

žinimas pelno iš vyriausy- 
bės monopolijos, mažinant 
patį išdirbimų ir pardavi- 
nėjimų alkoholinių gėri- 
mų”. 

Tas pats žemietijų susi- 
rinkimas gyventojų pagal- 
bai nuo gręsiančio badme- 
čio nutarė kreiptis į vy- 
riausybę, idant šioji asig- 
nuotų 500.000 rublių orga- 
nizavimui viešųjįj darbų ir 
suteikimui gyventojams pa- 
šalpos. 

Semiriečensko apskritvj 
kirgizai kreipėsi į vyriausy- 
bę, idant šioji leistų jiems 
uždėti kirgizų gimnazijų. 
Tam tikslui jie iškarto au- 

koja 100 tūkstančių rublių, 
ir pasižada kasmet mokėti 

po 3 rublius nuo namų, su 

ta j a išlyga, kad 50 nuo- 

šimčių tos gimnazijos mo- 

kinių bus vien kirgizų vai- 
kai. 

Černigovo gubernijoj in- 
vedimas visuotino mokymo 
nors išvalios, bet pasekmin- 
gai yra vykdomas. Vienok 
nuolatos besidauginant liau- 
dies mokykloms, vis labiau 
yra jaučiama stoka moky- 
tojų su specijaliniu pedago- 
gijos pasirengimu. 

Nižnij-Novgorodo visuoti- 
noj mugėj (jomarke) užsi- 
registravo 2.184 pirklybinės 
firmos. Abelnas mugės 
ūpas labai nupuolęs. To- 

kių apsireiškimiĮ senai jau 
nematyta, nors daugelio pre- 
kių kainos yra žemesnės už 
pereitųjų metų. Valstybės 
bankas nuo inėjusiu vekse- 
lių numetė abelnų sumų — 

pusantro milijono rublių. 

Vis dar kalbama apie karą. 
Franeijos su Vokietija 

tarybos Morokko reikaluo- 
se vis dar nepasibaigusios. 
Abiejų viešpatysčių diplo- 
matai vieni kitiems siunti- 
nėja savo patarimus, pasiu- 
lijimus, įvairius paklausi- 
mus, bet visas reikalas ant 
vietos stovėjęs stovi. Ir jei 
taip ilgai diplomatai negali 
susitaikinti, turi būti karas. 

Dienraštis “La Patrie” 
skelbia, jogei Franėija, pri- 
sibijodama netikėto ant jos 
užpuolimo, sutraukė dau- 
gybę kariuomenės išilgai 
Vokietijos sienos. Nors ka- 
ro ministerija aiškina, jogei 
ten kariuomenė esanti 
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traukta į mąųpmts, tečiau 
tokiems aiškinimams niekas 
netiki. 

Tos pačios nuomonės 
esanti ir Vokietijos gyven- 
tojai. Prisibijodami karo 
jie kraustosi iš pasieniu į 
tolimesnes vietas. 

Lygia dalimi pranešama 
ir iš Belgijos, jogei pasta- 
rosios valdžia ant savo sie- 

nų stiprinanti tvirtoves ir 
traukianti į anas iš visur 

kariuomenę, idant tuo bu- 
du apgynus savo neutrališ- 
kumų, jei kartais užgimtų 
karas Pranei jos su Vokieti- 
ja. 

Franci jos kapitalai iš Vo- 
kietijos bankų urmu trau- 
kiami. 

Abiejų viešpatysčių gy- 
ventojai susinervavę. 

Ir nežinia kas gali atsi- 
tikti. 

Potvinis ir sukilimas 
Chinuose. 

Ant Chinų nuolatos krin- 
ta visokios nelaimes. An- 
dai tą šalį aplankęs baisus 

potvinis ir pagaliau neku- 
riose vietose sukilę gyven- 
tojai prieš dabartinę savo 

valdžią. Viena nelaime dar 
ne bėda, bet jei užkrinta su- 

syk kelios, tuokart pasida- 
ro tikroji nelaimė. Tomis 
dienomis Yangtsekiang upė 
išsiliejus ir vanduo pasėmęs 
visas apielinkes, visus klo- 
nius. ~ 

Vandenyj pražuvę 
keli desėtkai tūkstančių 
žmonių. Ir užsienių pir- 
kliai daug nuostolių aplaikę. 
Ant laukų, žinomas dalykas, 
viskas sunaikinta ir, regi- 
mai, ims siausti jbadas. 

i Negaaią^lbs rie|aij|tes tam 

.turtingam, bet dvasia bėdi- 
nam kraštui. Nekultose 
vietose sulak gyventojai. 
Jie priešinasi naujų gele- 
žinkelių tiesimui, ką suma- 

nius valdžia. Vienur ir ki- 
tur apsiginklavę gyventojai 
kaunasi su kariuomene. 

Mongolijos kunigaikščiai 
ir dvasiškieji einą drauge 
su žmonėmis prieš valdžią 
ir priešinasi visokioms įve- 
damoms reformoms šalyj. 
Mat, jįę, prie ręformų ir 
Chinams nenaudingų daik- 
tų priskaito ir naujų gele- 
žinkelių tiesimą. 

Kariuomenė tuo tarpu su- 

kilusias iįjtniaš laiko savo 

rankose, liet kaip ilgai 
įstengs tai padaryti. 

Užkristas miestas. 

..<^^p^erčjo savais ke- 
liais; plfeflusijos nekuriuos 
miestus ir: j)rovinei]as, pas- 
kui ir atsidūrė Italijon, kur 
surado sau gausiai aukų ir 
bėdniokus guldo, ant galo 
persikraustė į Turkijos sos- 

tinę Konstantinopolį ir te- 
nai ėmė siausti. Kadangi 
Konstantinopolis priskaito- 
ina prie nešvariausiųjų Eu- 

ropoj miestu, tatai cholerai 
piutis atsiimk labai gausi, 
o ypač pr|ehiaesč«idse, kdfi 
susikimšę bėdini gyventojai. 
Tasai maris tenai taip įsi- 
vietrijęsV kad nūdien jau 
apsireiškęs ir kareitrijoje. 

Konstautjno}H >lio miesto 

valdyba grumties sėt chole- 
ra neišgali. M iesto gyven- 
tojams truksiu kultūros. 
Kadangi cholera labiausiai 
praplytus žydais apgyveh- 

tame priemiesty, miešto 

prefektas sugalvojo tą vi- 
są priemiestį sudeginti. 
Tuo budu manoma sulaiky- 
ti choleros siautimą. Žydai 
sukėlė tad tikrą gėvaįtą ir 

pas prefektą pareikalauta 
tiems tūkstančiams gyven- 
tojų pastogės, jei jau nu- 

spręsta visas priemiestis su 

visa cholera sudeginti. 
Ne tokiais inrankiais 

prieš cholerą reikia kariau- 

Riaušės delei brangumo. 
Franci jo j e pastaraisiais 

laikais pabrangę visi val- 

gomi produktai. Gyvento- 
jai tuo staigiu ir nepake- 
liamu apsireiškimu nepasi- 
kakinę, sukėlė kai kur de- 
monstracijas, paskui de- 

monstracijos pavirto tie- 
siog į antivaldiškąs riaušes, 
kuomet vyriausybė prieš 
demonstrantus vienur ir ki- 
tur pasiuntė kariuomenę su 

šautuvais. Didžiausios lig- 
šiol riaušės delei valgių pa- 
brangimo buvo Burgundi- 
joj ir Bretanijoj, kur bu- 
tą kruvinų susirėmimų su 

kariuomene. Minia mies- 
tuose ir miesteliuose sunai- 
kinus daug valgių sankro- 
vų. Tuo tarpu kariuomenė 
riaušininkus suvaldė, o mi- 
nisterių pirmininkas Cail- 
laux su ministeriais atlai- 
kęs specijalinę konferenci- 
jų, kurioje tartasi apie val- 
gomų produktų atpiginimo 
budus. 

Konferencijoje nutarta 
importuoti iš Amerikos mė- 

sų pigiomis kainomis ir, ne- 

kuriems gyventojams atleis- 

ti tūlam laikui valdiškas 
mokestis. Be to pradėta 
tardymai, idant suradus 
valgių pabrangimo tikroji 
priežastis. 

Norima pasistatyti. 
Francijai su Vokietija 

nesusitaifeant Morokko rei- 

kaluose, andai abidvi vieš- 
patystės vienų ir tų pačių 
dienų, kaipi susitarusios ir 

parengusios savo karo lai- 

vynų revijas. Tas priskai- 
toma prie nepaprastųjų ap- 
sireiškimų ir sakoma, nori- 
ma tuo budu pasistatyti su 

savo galybėmis. Franci jos 
laivyno revija atsibuvus 
Tulono pakraščiuose, o Vo- 

kietijos — Kieliaus pakraš- 
čiuose. Kaip vienur, taip 
ir kitur buvę sutraukti vi- 

sokios njšies karo laivai. 
Vienur toms revijoms pri- 
sižiūrėjo prezidentas su mi- 

nisteriais, o kitur vėl kai- 

zeris su savo palydovais. 
Kaip vienur, taip ir kitur 

savo milžiniškais laivynais 
gerėta si. 

Taigi aišku, jogei nebe- 

į reikalo tas veikiama. Lau- 

ikiama karo. 

Madero vienatinis kandi- 
datas* 

Į Meksiko prezidentus 
vienatiniu' kandidatu pasili- 
kęs buvęs revoliucijonierių 
vadas Madero, kadangi ki- 
tas kandidatas, generolas 
Rėyes, esųs gyventojų ne- 

mylimas ir daugelyj vietų 
net persekiojamas. 

Antai Meksiko sostainėj 
Mexico City generolas Rey- 
es norėjęs piliečiams pasa- 
kyti kalbų, bet susirinkusio- 
ji minia į jį ėmus laidyti 
akmenimis, plytomis ir ki- 
tokiais daiktais. Jam sė- 

dant į automobilių iš mi- 
nios užpulta ir policija jį 
kaip tik apgynus. 

Senyvas ir kraštui atne- 

šęs daug gero žmogus nesi- 

tikėjo sulaukti sau tokius 
nesmagumus iš gyventoji! 
pusės. Ir tasai faktas aiš- 
kiai nurodo, jogei Madero 
liks išrinktas prezidentu. 

Anglijoj sumanyta vi- 
suose miestuose iš darbinin- 
kų suorganizuoti pilietiškų 
milicijų, tečiau profesijona- 
linės darbininkų Sųjungos 
(Trade Union) konvencija, 
atlaikyta New Castle, tų 
sumanymų visai atmetė, pa- 
aiškindama, jog milicija 
ateity gali labai daug kenk- 
ti darbininkams kovoje su 

kapitalistais. 

Garsus pasauly plauki- 
kas, William Burgess, andai 
perplaukęs skersai La Man- 
che kanalų iš Dover (Angli- 
ja) į Griz Nez (Franeija). 
Pirmusyk tų kanalų 1875 
metais perplaukęs kapito- 
nas Webb. Burgess van- 

deny išbuvęs 24 valandas, 
be jokio atsilsio plaukda- 
mas. Kanalo toj vietoj tie- 
sia linija platumas išnešus 
20 mylių, y’*'*' 

VISOKIOS ŽINIOS. 
Ant Ispanijos skraiduolio 

“Regina Regentą” užgimęs 
jurininkų maištas. Maišti- 
ninkai greitai suimta, ap- 
kaustyta ir išsodinta ant 
sausžemio m. Bilbao. 

• 

Siberijos katorgoj Za- 
rantui andai keliais šūviais 
iš revolverio nušauta ko- 

mendantas, kuris žvėriškai 
politikos kalinius kankinęs, 
žmogžudis tuojau suimta. 

• 

Gyventojų demonstraci- 
jos prieš valgių brangumų 
iš Franci jos persikėlusios 
Belgijon. Andai Charleroi 
minia sukėlusi demonstra- 

cijas. Pasiųsta kariuomenė 
minių išvaikė, sužeizdamų 
keliolikų demonstrantų. 

Į Meksiko prezidentus 
jau nominuota kandidatu 
Fr. Madero, o į. vice-prezi- 
dentus Yucatano guberna- 
torius Jose' Pino Suarez, 
Abudu jie priklauso pažan- 
giųjų partijai. Kitu parti- 
jų kandidatai aiškiai Ja;; 
nežinomi. 

• 

Lizbone praplytusios ži- 
nios, jogei Portugalijos mo- 

narchistai, turinti Ispanijo- 
je prieglaudą, rengiasi už- 

pulti ant Portugalijos. Pas- 
tarosios vyriausybė ton pu- 
sėn prieš monarchistus pa- 
siunčius daugiau kariuome* 
nes. 

• 

Austro-Vengrijos karo 
ministeris, baronas Schoe- 
naich, tomis dienomis savo 

imperatoriui padavęs rezig- 
nacijos lakštą. Ar rezig- 
nacija bus priimta, tuo tar- 

pu to nežinoma. Šis karo 
ministeris savo prideryste? 
pildė nuo 1906 metą. 

Iš Teherano pranešama, 
jogei buvęs Persijos šachas 
Ali Mirza andai vėl su sa- 

viškiais pralaimėjęs mūšį 
susirėmus su lo j aline Per- 

sijos kariuomene ties Imam- 
zadeh-Jafar. Toj kovoj 
ex-šachas pralaimėjo 400 : 

žmonių sužeistais ir paim- 
tais nelaisvėn ir 80 užmuš- 
tais. 

• 

Kuomet Rusijos biuro- 

kratija sumanė iš Suomijos 
atskirti du distriktu Kivi- 
nebe ir Nykirka (iš Viborgo 
apskričio) ir prikergti prie 
Peterburgo apskričio, visoj 
Suomijoj imta daryti skait- 

lingi susirinkimai, iš kurių 
išnešama aštrus protestai 
prieš tokį biurokratijos su- 

manymų. Rusijos vyriau- 
sybė tečiau paskiau tokius 
susirinkimus šaukti uždrau- 
dė, grasindama kalėjimais. 
Distriktu atskyrimo reika- 
las busiąs apkalbamas dū- 

moje spaly. 


