
AMERIKOS ZINIOS 

Ateiviu vaikai geriausiai 
mokinasi. 

Harrisburg, Pa. — Dr. H. 
C. Seliaeffner, valstijos vie- 
sujij mokyklij superin- 
tendentas, savo raporte is- 
giria ateiviu vaikus, kurie 

geriau mokinasi ir yra stro- 

pesni, negu senuju ameri- 
komj vaikai. Sckaeffne- 
r’io liuomone amerikomj 
vaikai daugiau praleidzia 
laiko zaislams ir mazmo- 

ziams, negu mokslui, i kny- 
gas jaueia neapvkanty, ko 

negalima pasakyti apie 
ateiviu vaikus. 

Arestuota Rusijos grafas. 
New York, N. Y. — Rei- 

kalaujant federalinei vy- 

riausybei, mieste Lynch- 
burg, Va. liko arestuotas 
Rusijos (?) grafas Andrie- 

jus de Gurowsky ir nuga- 
bentas ant Ellis Island, is 
kur greiciausiai bus pasiijs- 
tas Rusijon, jaigu niekas 
uz ji neuzstos. Grafas Gu- 
rowsky yra kaltinamas kai- 

po Rusijos revoliucijonie- 
rius ir suokalbio suren ge- 
jas ant augstu Rusijos val- 

dininkij gyvasties. Pabego 
jis Amerikon ir cia, reika- 

laujant rusij vyriausybei, 
buvo arestuotas spalio me- 

nesyj 1911 m., vienok tuo- 

jaus liko paliuosuotas. Ru- 

sijos korikai vienok nenu- 

sileido ir issirupino vel 
arestuoti grata. Vienok ar 

‘-sdavimo jj Rusijai priei- 
izastis bus pakakintos — tg 
warodvs vedamas tardy mas. 

Moterjs nori valdyti 
valstijg. 

Los Angeles, Gal. — Ga- 
lifornijos sufragistes mano 

paimti j savo rankas visg 
valstijos valdymg, kadangi 
pagal apskaitymg moterjs 
ten turi daugiau balsij ne- 

gu vyrai. Kaip zinoma, toj 
valstijoj moteris turi lygias 
teises politikoje ir dalyvau- 
ja rinkimuosc. 'Moterjs tu- 
ri tenai 670.140 balsu, kuo- 
met uzsiregistrave vyrai tu- 
ri visoj valstijoj tiktai 583- 
000 balsij. Moterjs tatai tu- 
ri daugiau balsu ir noreda- 
mos gali isrirvkti valstijos 
legislaturon ir j visas augs- 
ciausias valdvietes vienas 
tiktai moteris. Tuo tikslu 
sufragistes mano pradet 
energiskai veikti ir sutaise 

jau visg eil§ paskaitij te- 

moje: Moteris politikoje, 
jos teises ir priedermes. 

Gompersas apgina darbi- 
ninkij unijas. 

Washington, D. C. — Sa- 
muel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi- 
dentas, isleido cirkuliara, 
kurj issiuntinejo po visq, sa- 

il simtais tukstanciu egzem- 
plioriu. Tame cirkuliare 
.Gompersas galutinai pas- 
merkia dinamitininkus, 
brolius McNamara ir jiems 
panasius, bet karstai apgi- 
na neteisingai uzpuolamus 
unijij darbininkus, kuriuos 
nekuric kapitalistai sten- 
giasi apkaltinti sajausme 
dinamitininku pasikesini- 
mams. Gompersas pabrie- 
zia, kad visokiuose darbo 
su kapitalu nesusipratimuo- 
se daugiausiai kalti yra is- 
didijs, j nieka neatsiziurin- 
ti, godijs ir visagalingi ka- 
pitalistai, kurie, isnaudo- 
dami darbininkus, nepripa- 
zjsta jiems jokiu teisiij ir 

trokstij juos paversti ver- 

Tramvajus jpuole upen. 
Pottsville, Pa. — Elek- 

trinis tramvajus, eidamas 

per tiltcj, ant upes Shuyll- 
kill, issoko is begin ir nuo 

20 pedij aukscio jpuole 
upen. Laime dar, kad upe 
toj vietoj yra negili tatai 
nei vienas keliauninkas ne- 

prigere, bet keturiolika jp 
sunkiau ar lengviau susizei- 
de. 

Priviso vilkij. 
Hancock, Mich. — Sioj 

apvlinkej pasirode dideles 
gaujos alkamj vilku, kurie 

uzpuola gyvulius, avis, o 

net ir zmones. Gyventojai, 
neapsigindami vilku, susi- 
tar§ sutaise bendrg, medzio- 
kle, iclant isnaikinus tuos 

pavojingus grobuonis. 

Iesko paciu. 
Boston, Mass. — Anghj 

laikraseiuose Massachu- 
setts valstijoj pasirode ap- 
skelbimas, kad apylinkSse 
Orting Washingtono valsti- 

joj reikalinga yra keli sim- 
tai merginu, istekejimui uz 

tenaitiniu jaunikaiciu ir 

nasliu, kadangi tenai jau- 
ciama didele stoka moteriu. 

J ta apskelbima atsisauke 
9.000 mergimj ir nasliu, se- 

nij ir jaiunj, graziu ir ne- 

graziu, turtingu ir betur- 
ciu, kurios sutiko vaziuoti 
i mineta miesta ir isteketi 
ten uz vyru. Keli simtai 

jij maiio savo keliones is- 
kasciais vaziuoti i tjj paza- 
detaja zeme, ieskodamos 
kandidatu j savo vyrus. 

Statistika parodo, kad 
Massachusetts valstijoj 
yra kur-kas daugiau mote- 
riu negu vyru. 

Fabrikantai paliuosuoti nuo 

apkaltinimo zmogzudysteje. 
New York, N. Y. — Cia 

uzsibaige by la moteriij dra- 
buziu fabrikantij Triangle 
Waist Co., kaltinanuj zmog- 
zudysteje, kuomet zinomam 
baisiam gaisre tose dirbtu- 
vese darbininkes negalejo 
isbegti delei stole os isejimu 
ir lftiptij, tatai zuvo gais- 
re net 147 darbininkes. Pri- 

saikintijjij teismas vienok 
dabar paliuosavo fabrikan- 
tus nuo atsakomybes uz to- 

kj aisku nepaisyniij apie 
darbininkij gyvastj. Ap- 
skelbus teismo nutarima, 
teismo saleje pakilo riks- 
mas ir verksmas zuvusiiiju 
aukij seimymj; pasipyle 
prakeiksmas ir pravardzia- 
vimai prisaikintijjij teisejp 
ir girdeti buvo galingas 
sauksmas: “^mogzudziai!” 

Ateiviai apleidzia Suvieny- 
tas Valstijas. 

New York, N. Y. — Pa- 
gal paskutinius emigracijos 
biuro ant Ellis Island ap- 
skaitymus, siais metais eia 
atvyko 300.000 ateiviy ma- 

ziau, negu pereitais metais 
tuomi patim laiku. Skait- 
lius gi ty, kurie apleido 
Ameriky ir vaziavo atgal 
Europon, siais metais buvo 
kur-kas didesnis, negu ki- 
tais metais. Tas viskas 
liudija vargy, kokis nuola- 
tos didinasi Suvienytose 
Yalstijose. Augant trusty 
galybei, sykiu didinasi ir 
zmoniu vargas. 

Organizuos darbininkus. 
Denver--,—Colo. — Kalna- 

kasiy unijos Western Fede- 
ration of Miners valdinin- 
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Auglijos karaliaus gvardija, jam osant Iudijoj 
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unija 200.000 kalnakasii. 
Meksike. Tas organizavi 
mas pradedama nuo sausii 
4 dienos 1912 metais. 

Pradejo kampanija. 

Cleveland, O. — Wiscon- 
sino valstijos senatorius La 

Follette, prigulintis prie 
taip vadinamij “insurgen- 
ts”, arba pazangiyjy repu- 
blikony, pradejo jau savo 

kampanijy kaipo kandida- 
tas i Suvienytyjy Valstijy 
prezidentus. Pirmutines 

politiskas kalbas pasake ji- 
sai Cleveland’e ir Youngs- 
town, O. Uz obalsj pasi- 
eme sau: “valdymas turi 

sugrjzti liaudziai”. Sena- 
torius remia iniciatyva, re- 

ferendum ir atsaukimy ne- 

tikusiy teisejy. Pries rin- 
kimus tai jau paprastas 
rinkejy viliojimas jvairiais 
prizadais. 

Gyvuliij auginimo sindi- 

katas. 

New York, N. Y. — Bir- 

zoje ant Wall gatves pa- 
sklydo zinia, kad Suvieny- 
tijjij Valstiju ir Ivaiiados- 

kapitalistai sutvere sindi- 

katg, uzdejimui ir vedimui 

didziausiojo gyvuliij augi- 
nimo sviete. Tas sindika- 
tas nupirko nuo vyriausv- 
bes Brazilijoj milziniskus 
plotus zemes, apimanciiis 9 

milijonus akerirj, kur ra- 

guociai per istisus metus 

gali ganytis ganyklose. 

Apautuvai pabrangs. 

Brockton, Mass. — Vie- 
tiniai apautuvij fabrikantai 

apskelbe, kad pakilus odos 

kainoms, pabrangs taippat 
ir apautuvai. Vidutiniai 
kaina pakils 50 centij ant 

por'os apautuvij ir greiciau- 
siai tas jvyks begyje dviejij 
savaiciij. 

Baisus kalejimas. 

Nashville, Tenn. — Ten- 
nesee valst. gubernatorius 
Hooper, kuris perleido vie- 

ng, nakti valstijos kalejime, 
idant persitikrinti kaip ten 

gyvena kaliniai ir kurie is 

jij uzsitamavo paliuosavi- 
m$, dabar skelbia, jog tos 

valstijos kalejimai — tai 
tikras zemes pragaras. Pu- 
se kaliniij juose suserga 
dziova ir mirsta. Nutare 
tatai gubernatorius pasta- 
tyti didelj ligonbutj dziovi- 
ninkams ir jame gydyti 
ypaeiai kalinius, susirgu- 
sius taja baisia liga. 

vlilziniska iseivyste is Ru- 
>ijos, Austro-Vengrijos ir 

Italijos. 
Washington, D. C. — Vy- 

fiausybe gyventoju suraso 

biuro direktorius Durand 
nzbaige savo raportq. perei- 
tijju metij Suvienytrjjij 
Valstijij gyventoju suraso 

atskaitoje. Raporte nuro- 

doma, kokios valstybes dau- 
giausiai suteikia ateivivi Su- 
vienytoms Valstijoms. 

Nuo 1821 iki 1870 metij 
devynios desimtos daljs vi- 
sos emigracijos buvo is- 
eiviai is Vokietijos, Angli- 
jos, Irlandijos, Skandinavi- 
jos ir Kanados, o tik viena 
desimta dalis visos emigra- 
eijos buvo is,ldtij saliij. Nuo 
1870 metij emigracija is 

augsciau minotijt saliij nuo- 

latos mazeja. x, i 

Nuo 1900 iki 1910 metu 
ateiviai is Rusijos, Austro- 
Vengrijos ir Italijos suclaro 
cia net du treedalius visas 
emigraeijos. Rusija pries 
desimti metij dave cia tik- 
tai 640.710 ateiviij, o pasta- 
raisiais desimtimi metu to- 

ji skaitline priaugo net iki 
1.706.900; ateiviai is Aus- 
tro-Vengrijos tuomi pat lai- 
ku nuo 636.968 pasidaugino 
iki 1.658.700; is Italijos — 

nuo 483.963 iki 1.341.800 
ateiviij. 

IS RUSIJOS. 
Rusij vyriausybe zada 

suteikti dalin§ amnestija 
politiskiems prasikalte- 
liams, atminimui 100-meti- 

niij sukaktuvilj karo 1812 
metais. Savo iskilminga 
dziaugsma delei tij sukak- 
tuvilj caras mano isreiksti 
tarn tikru manifestu j savo 

pavaldinius. Tuomi tai 
manifestu ir bus suteikta 
daline amnestija politis- 
kiems prasikalteliams. 

Valstybes duriia svarste 
klausima apie vyriausybes 
valdininkij .!< atsakomyb?. 
Prie uzdarytaj duriij svars- 

tyta socijabdemokratij 
frakcijos uzklausimo skubi- 
numas apie nutdisimg. ant- 
rosios dumosr atstovij-soc.- 
demokratij. il.Visa opozici- 
ja protestave pries to pa- 
klausimo slepimjji uuo vi- 
suomenes ir apleido posedj. 
Spaliniai ir desinieji, pasi- 
lik§ vieni, skubinumg, at- 
mete ir patj uzklausinpj, 
perdave komisijai. Toliau 
duma nutare svarstyti jsta- 
tymij sumanyma apie jve- 
diing Lenkijoj infest^ savy- 
yaides ir apie isskyrim§ 

rnijos. 
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Teisin komisija savo pra- 
ne-sime pat aria dnmai priim- 
ti jstatymij simianymij apie 
pripaziuimq. moterims tei- 
ses biiti prisiekusiais advo- 
katais. 

Vvriaiisybes kvotimxj ko- 
misija prie Peterburgo uni- 
vcrsiteto juridisko fakulte- 
to suteike juridiskij mokslij 
kandidaciij vardq, Rajevos 
augstesniijjij moteriu kur- 

sij setpynioms studentems, 
Bestuzevo moteriij kursu 
astuonioms studentems ir 
universiteto keturioms liuo- 
soms klausytojoms. 

Maskvos moterm lygiij 
teisiij lygos skyrius nutare 
kokiuo-nors budu dalyvauti 
pagelbos organizavime ba- 
daujantiems. Manoma pa- 
dairyti rinkliava tarpe ly- 
gos skyriaus nariu ir tarpe 
kitu moteriu draugiju ir uz 

surinktus pinigus isteigti 
vienoj is badaujanciij gu- 
bernijij valgykla vardu visij 
Maskvos moteriij organiza- 
eijij. 

.. Saratavo universiteto 
rektorius uzdraude stu- 
deutu savitarpines paselpos 
draugijai syarstyti klausi- 

mg. apie pagelbg, badaujan- 
tiems ir pranese mokslo ap- 
skricio globejui, jog stu- 
dentai uzdeje vainika ant 

Tolstojaus stovylos. 
Kerciaus vyriausybes 

gimnazijos direktorius uz- 

draude gimnazistams vaiks- 
eioti su gimnazistemis. Uz 
nepildymjj to jsakymo pra- 
sikaltusieji bus smarkiai 
baudziami. 

Uzbaigy Peterburgo ka- 
ro-medicinos akademijy, 
30 zmoniy, priimdami pri- 
siegy, atsisake apsiimti daF 
lyvaut mirties bausmes is- 
pildymuose. Daugumas pa- 
tare tuom tikslu pasiysti 
telegramy earui. Bet ka- 
dangi akademijos oficierai 
norejo suzinoti pasirasiu- 
siyjy pavardes, parasai li- 
ko nuimta ir telegramas 
pasiysta viso kurso vardu. 

Pagarsej§s sventikas Sto- 
rozev, buv§s Tobolsko cerk- 
vines eparcbijos sventiku, 
paskui perejys prie senati- 
kiy, toliau perejys \ katali- 
kyst? ir pagalios vel sugrj- 
zys pravoslavijon, buvo pa- 
skirtas prieskatalikiniu mi- 
sijonoriumi Minsko guber- 
nijoj. Matomai, “misijos” 
Storozevui nelabai patiko, 
nes jis atsisake nuo jy ir 

kur iizfmS augisto valdinin- 
ko 

Greitu laiku mieste Car- 
dyni, Kostromos gubemi- 
joj, prie Joanno-Bogoslovo 
cerkves, vieton senobinio 
senai uzdengto vienuolyno, 
steigiama moteriij vienuo- 
lynas, atminciai greitu lai- 
ku sueinanciy 300-inetiniij 
carij Romanovij dinastijos 
valdymo sukaktuviiy 
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Andai staiga pasimire 

respublikos Ekuadoriaus 
prezidentas, Emil Estrada. 
Mir§s j prezidentus isrink- 
tas sausyj 1911 m. Prezi- 
dento priderystes dabar pil- 
dijs vice-prezidentas A. Ma- 
rio. 

* 

Ryme pasklydes gandas, 
kad popezius ant pavasario 
susauksias nauja konsisto- 
riy, kuriame busia paskirti 
nauji kardinolai, tarp ku- 

riij atsirasias dar vienas 
amerikonas. 

* 

Is Vienos ir vel naujai 
pranesama, kad Austrijos 
imperatorius yra mirstan- 
tis. Ir nedyvai, nes tai se- 

nas zmogus, visko mates ir 

patyrgs. Bet pacioj Vie- 
noj konfiskuojama. visi lai- 

kraseiai, kurie isdrjsta ra- 

syti apic silpnq. imperato- 
riaus padejima. Ir kokiam 
tikslui tas slepiama? 

•X 

Japonija del visako tu- 
rinti paruosus karo ekspe- 
dicijy j Clrinus, kadangi 
Obinuose laukiama nepa- 
prastu laiku, nors revoliu- 
cijonieriai ir imy virsu. Ne- 
duok, Dieve, ten japonams 
jsikraustyti ir imti seimi- 
ninkauti! 

* 

Turkijos vyriausybe nau- 

jai apskelbus jstatymus, 
kuriais uzginama ne Tur- 

kijoj gimusiems zydams 
Palestinoj ir Sirijoj pirk- 
ties zem§ ir ten gyventi. 
Zydams negirdetas smugis, 
kadangi jij dauguma Pa- 

lestinoj jau gyvena, o tuk- 
stanciai norejo j ten kraus- 
tyties. 2ydai visur perse- 
kiojami. 

a 

Baclas nekuriose Rusijos 
gubernijose kuobaisiausiai 
siaueia. Kaikur gyvento- 
jai priversti maitinties ar- 

kliena ir suniena. Duong 
kepa' is medziy zieviy. Tuo 

tarpu Rusija pinigus bars- 
to delPersijos uzemimo ir, 
jei tg salj uzimty, ir per- 
sams prisieity badumi 
mirti. 

:* 

Anglijos mieste Man- 
chester medvilnes fabriky 
savininkai apskelbe darbi- 
ninkams lokautg, ty. uzda- 
re visas savo fabrikas ir 
160.000 darbininky neteko 
darbo. Tokios milziniskos 
bedarbes dar niekur negir- 
deta. 

* 

Rusijos dumos desinieji 
atstovai, taip vadinamieji 
juodasimciai, caro garbin- 
tojai, sumang \ Rusijos ri- 
bas nepriimti nei vieno 
amerikonisko zydo; kadan- 
gi is zydy sumanymo Su- 
vienytos Valstijos pertrau- 
ke su Rusija sutartj is 1832 
mety. Be to dar delei zy- 
dy presides muity kova. 

Amerikoniska IaiwPraij| 
goji draugija, taip vadina- 
ma “Isgauymo Armijai 
(Salavation A rmy) rtoreju- 
si ir Rusijoje pradeti savo 

agitacijas kaip ir kitur, ir 

jos valdyba prasiusi tam 
tikslui leidimo. Bet Rusi- 
jos vyriatrsybe patariant 
“svenciausiojo” sinodo vir- 
sininkams uzdraude “Isga- 
nymo Armijai” darbuoties 
vargdieniy labui. Mat, tuo- 
mi pasielgimu, sako, buty 
jzeista staciatikiy tikyba! 

zmogzudystes ir sauzudys- 
tes Chicagoje dauginasi. 
Isduotame pavieto dakta- 

ro (coroner) metiniame ra- 

porte maty ti, • kad zmogzu- 
dysciij ir sauzudyseiij skait- 
lius Chicagoj.e nuolatos au- 

ga. Isviso nesavos mirtiea 
atsitikimij buvo 5.056, kuo- 
met 1910 metais buvo tik- 
tai 4.395. Zmogzudysciij. 
buvo 185, sauzudyseiu 523. 

Gazu uzsitroskino 115; 
gerklg persipiove 20; pa si-' 
kore 79; per lang§ issoko 
13; nuo augstij namij soko 
2; is traukinio soko 3; nu- 

sinuodijo 150; badu numire 
3; nusisove 138. Apart to, 
8.956 atsitikimuose korone- 
r’as nusprende, kad aukos 
numire sava mirtimi. 

SUVIENYTTJJTJ VALSTI- 
JTJ ARMIJA. 

(Tgsa nuo 2 pusl.). 

idaut ja bombarduoti. Mi- 

na, atsieinanti 2—3 simtus 

doleriu, gali lengvai sunai- 
kinti sarvUotj, lesuojanti^ 
2—3 mili joints. Karo ir 
juros zirtovdi sako, kad ru- 

st]- japontj kare visi japont] 
portai btivo apsaugoti mi- 
nornis, kilomet rusai apie 
tai nei nepagaJvojo. 

Suvienytos Yalstijos sa- 

vo seniems kareiviams mo- 

ka gana gausias algas. To- 
kioms algorns jau isejo dau- 
giau 4 bilijouai doleritj. 
Tie pinigai liko isduoti 
2.000.000 buvusitj karcivitj. 

Karo inzinieriai turi savo 

zinyboje statyma ir taisy- 
nuj pvlimij ir tvirtoviij. Jtj 
uzduotimi taippat yra pra- 
platinimas prieplauktj ir 

gerinimas keliij upemis ir 
kitais vandeniais. '% 

Karo departamentas sa-J 
vo zinyboje turi kadetijp 
korpusg West Point’e. Ten 
mokinasi maz-daug 500 
zmonitj, isguldant karo 
moksla 111 ofieierams ir 

mokytojams. Idant pasto- 
jus tenai, reikia islaikyti 
tarn tikrus kvotimus ir 

gauti rekomendacijg nuo 

kurio-nors senatoriaus ar- 

ba kongreso atstovo. In- 
domu, kaip pastaruoju lai- 
ku patemyta nesiinteresavi- 
mas karo mokslu ir pasku- 
tiniais 10 metij trecia'dalis 
kadetij korpuso vietij stovi 
neuzimta, o uzbaigusieji 
moksla net nepadengia mi- 

rusiijjij arba atsisakiusitj 
sentj oficieritj vakansijas. 

Tas pats departamentas 
turi savo zinyboje taippat i 
visus karo parkus ir kapi- v 

nynus. Indomiausias karo ! 
parkas yra Gettisburge. Jjj 

1903 metais buvo isleistas | 
jstatymas, jvedantis armi^ 
jon stabo virsininko vaf3B 
viet?. Tokis virsininkas yrHl 
karo ministerio patareju iH 
veda visits armijos reikalusH 
Vienok visame karo dcpaiB 
tamente vadovauja paffl 
ministeris. AugsciausiuoMg 
armijos komendantu ̂
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