
AMERIKOS ŽINIOS 
Baisi nelaimė teatre. 

Canonsburg, Pa. — Penk- 
fcentiniam teatre ištiko eks- 

pliozija kinematografo, iš 
ko pakilo gaisras salėje. 
Tarpe susirinkusiųjų teatre 

pakilo baisus trūkimas, 
kame 25 žmonės žuvo ant 

vietos, o 00 liko sunkiau ar 

lengviau sužeista. Tarpe 
žuvusiųjų yra 13 vaikų ir 

septynios moteris. Maši- 
nos valdytojas į niekų ne- 

paisydamas norėjo užgesin- 
ti ugnį, bet tiktai pats sun- 

kiai apdegė. Kuomet salė- 

je pasirodė durnai, kas-tai 
suriko: “dega”, o viename 

akįmirksnyj iškilo baisi pa- 
nika, kame iv žuvo tiek 

žmonių. Jaigu' butų ramiai 

apsieita, niekas“ iš susirin- 

kusiųjų nebūtų žuvęs. 

Pranašauja gerus laikus. 

Nc\v York, N. Y. — Žy- 
mus finansistai ir fabrikan- 

tai, kurie savo rankose lai- 
ko didelę dalį p irki y Los ir 

pramonijos, ateinančiais 
žiemos metais pranašauja 
gerus laikus. J u nuomone, 
dabar viskas brangsta už- 

tai, kad fanuose dabar yra 
didelis judėjimas ir valy- 
mas javų. Geležies išdirbi- 

nių užsisakymų dabar yra 

pakaktinai ir rudenyje fa- 

brikai dar geriau eis. Taip- 
pat medvilnės b' vilnų pra- 

monijoj matyti gyvumas ir 

yra viltis, kad verpyklos 
pradės dirbti, padauginę 
darbininkų skaitlių. — 

Apie tuos “geruosius lai- 

kus” vienok kitaip mano 

ekonomistai ir žemdirbystės 
ministerija. 

, Vyriausybes žemiu ieško- 

tojai. 
Minot, N. D. — Vyriau- 

sybes dalinamu žemiu ieš- 

kotoju registracija jau pra- 

sidėjo buvusiose indi jonu 
sodybose valst. Dakota. Vie- 

ną tiktai dieną užsiregistra- 
vo 14115 žmonių, pribuvusių 
iš visos šalies kraštų. Mies- 

te Minot, N. D. užsiregistra- 
vo 9.412 žmonių; Bismark 
-— 3.902; Garrison — 556; 
Plaza — 516 ir Ryder — 

329. Apskaitoma, kad už- 

siregistruos daugiau 20.000 

asmenų, o tiktai nepilni du 

tūkstančiai gali išlošti že- 
mės sklypus. 

Baisi viesulą; 

Charleston, S. C. — Perė- 

jus per šig. apylinkę baisi 

yiesula-uragauas, sunaiki- 
no didesnę dalį miesto 

Charleston, kame septyni 
žmonės žuvo ir yra 
daug sužeistų. Viešnios 

padaryti nuostoliai apskai- 
tomi daugiau milijonu dole- 

riui. Iš sunaikintų namų 
svarbiausieji: krasa, šv. 

Mykolo bažnyčia, muitų 
stotis ir kelios didelės fa- 
brikos. Telegrafo ir tele- 
fono komunikacija per- 
traukta, kadangi viesulą su 

naikino aparatus ir sutrau- 

kė vielas. Didesnė dalis 
miesto šiandie perstato krū- 

vas griuvėsių. 

Į Prašalino 136.000 darbi- 

j ninku. 
* Washington, D. C. — Vy- 
riausybės statistikos biuras 

parodo, kad geležinkelių 
kompanijos bėgyje vienų 
metų, pradedant nuo 1 d. 

balandžio 1910 metų iki 1 

d. balandžio 1911 metų, 
prašalino iš darbo 136.000 
darbininkų, arba tiek dar- 

b i įlinkų dirba mažiau tekan- 
čiais metais negu pereitais. 
Skaitant, kad kiekvienas 
darbininkas vidutiniškai į 
metus uždirba $700, išeina, 
kad kompanija į vienus me- 

tus sutaupino sau $95.410- 
000. Tuos taupinimus kom- 

panijos aiškina blogu daly- 
kų stoviu ir sumažėjusiu 
judėjimų ant geležinkelių. 

Armija apsaugojama nuo 

tifuso. 

IVashington, D. C. — Ka- 
ro ministerija išleido įsaky- 
mą eiepyti nuo tifuso: visus 
Jungtinių Valsčių armijos 
kareivius. Tas eiepijimas 
nuo tifuso yra toks-pat pa- 
sekmingas,vkaip ir nuo rau- 

plių. Pagal ministerijos 
paliepimą bus čiepijami vi- 
si armijos ofieierai ir karei- 
viai, turinti mažiau 45 me- 

tus amžiaus. 

Farmeriai darbininku 
apgynime. 

Ncw York, N. Y. — New 
Yorko 'ir Pennsvlvanijos 
valstijų farmeriai padarė 
abelną suvažiavimą apta- 
rimui, kaip geriausiai par- 
davinėti savo produktus vi- 
dutiniška kaina, idant iš to 
turėtu naudą miestu darbi- 
ninkai. Po ilgų ginčų pa- 
galios nutarta, kad farme- 
riai pristatys valgomus pro- 
duktus tiesiok į detalines 

sankrovas, arba patįs juos 
pardavinės rinkose, idant 
neduoti uždarbio trustų 
tarpininkams, kurie sava- 

noriai kelia produktų kai- 
nas. Pirkdami valgomus 
produktus tiesiok nuo far- 
merių, miestų darbininkai 

į gali sau sutaupinti apie 25 
! iškaščių nuošimčius. 

Senatorius La Follette kan- 
didatu į prezidentus. 

Dės Moines, Iowa. — 

Valstijos Iowa senatorius 
A. B. Cummins nutarė, ves- 

ti agitaciją už TVisconsino 

senatorių La Follette, idant 
tas gautų nominaciją į 
Jungtinių Valsčių preziden- 
to kandidatus. Cummins 
yra La Follette’o šalininku 
iš tos priežasties, kad pas- 
tarasis yra vadovu taip va- 

dinamų republikonų “insur- 

gentų” senate, o iš kitos 

pusės senatorius Cummins 
paliko dideliu prezidento 
Tafto priešu už tai, kad tas 
atmetė kongreso ir senato 

priimtus svarbius bilius, 
naudingus visuomenei, nors 

nenaudingus kapitalistams 
Cummins stačiai išsireiškė, 
kad neapkenčia Tafto už jo 
konservatyvinias pažiūras ir 
ves prieš jį smarkią agita- 
ciją. 

r. : \ 

Kava atpigo. 
New York, X. Y. — Iš 

Brazilijos, nuo salos Javos 
ir iš kitų šalių, kur yra au- 

ginama kava, pargabenta to- 
kis milžiniškas transportas 
kavos, kad jos kaina stai- 
ga nupuolė 12 centų. Pi- 

giausia kavos kaina buvo 
1895 metais, kuomet detali- 
uose sankrovose buvo par- 
davinėjama po 15 centų už 
svarų. Tokio milžiniško ka- 
vos transporto neatvožta 
čion jau nuo 16 metų. Da- 
bar dar yra klausimas, ar 

kava atpigs detalinėse san- 

krovose? 

Didelė nelaimė ant gele- 
žinkelio. 

Manchester, N. Y. — Ge- 
ležinkelio linijos Lehigh 

Valley pasažierinis trauki- 
us užbėgo ant trukusio bė- 

»iOj nušoko nuo tilto ii 

griuvo nuo 40 pėdų ftUgačiOr 
Keli vagonai susidaužė į ši- 
pulius, o keliauninkai juo- 
se liko užmušti arba sužeis- 
ti. Apie 36 žmonės žuvo ant 

vietos, o 60 yra sužeistų.1 
Tarpe sužeistųjų yra keli 
asmenis, kurie nepergyvens 
savo žaizdų. Toji nelaimė 
buvo baisiausia iš visų, 
kuomet-nors atsitikusių ant 
tos linijos. 

Tunelis į Rockefeller’io 
V ramus. į 

.-Cleveland, O. —- Milijar- 
deris J! 1). Rbęfcefeller liepė! 
prakasti iš jo rūmų iki Kv- 
krit 11 iii tunelį, beveik my- 
lių ilgio, kuriomi!: pristaty- 
tojai visokių produktų tu- 
rės vežti savo prekes į na- 

mus Amerikos “Krezo”., 
Jisai nenori matyti šalę sa- 

vo rūmų važiuojančius pa- 
prastus-vežimus. 

Siunčia kariuomenę į 
Panamą. 

Waskington,' D. C. — 

Prasidėjo mobilizacija ka- 

riuomenės, paskirtos apgin- 
klavimui Panamos kanalo 

tvirtovių. Dešimtasis pės- 
tininkų pulkas, po va dovy s;- 
te pulkininko H. A. Grecne, 
liko paskirtas apleisti San 

Antonio, Texas ir važiuoti 
Panamon, kur bus jo nuo- 

latinė stovykla. Kariuome- 
nė išplauks bėgyje vienos 
savaitės iš Galveston į Co- 
lon. 

Tas netikėtai staigus ka- 

riuomenės siuntimas, apgin- 
klavimui Panamos kanalo 

tvirtovių, liko iššauktas 

greičiausiai dar vis netikra 
Meksiko situacija. 

Geležinkeliečių suvažiavi- 
mas. 

San Francisco, Cal. — 

Čia suvažiavo vyriausieji 
valdininkai keturių tarp- 
tautinių geležinkeliečių uni- 

jų, idant kartu su Julijum 
Kruttschmitt’u, Harrimano 
geležinkelių linijų vice-pre- 
zidentu ir direktorių, įvyk- 
dinti sutaiką ateinantiems 
metams ir padaryti kont- 

raktą. Kadangi dabar tar- 

pe geležinkeliečių viešpa- 
tauja didelis neužsiganėdi- 
nimas ir jie grasina straiku, 
tatai suvažiavime bus riša- 
ma klausimas, kaip užbėgti 
pramatomai ant geležinke- 
lių bedarbei, kuri turėtų la- 
bai blogą inteknię'Į visos ša- 
lies pramoniją ir pirklybą. 

Dalina medelius. 

Albany, N. Y. — Girių 
ir pakelinių medžių, apsau- 
gojimo komisija išdalys že- 
mes savininkams 11 milijo- 
nų medelių, idant tuos me- 

delius ateinančiais metais 
jie išsodintų prieš savo na- 

mus, prie kelių ir daržuose. 
Komisija turi savo tikslu 
užsodinti medžiais liuosus 
žemes plotus. 

Sniegas Pennsylvani j o j. 
Scranton, Pa. — Pereitų 

savaitę čia snigo lengvas 
sniegas, kuris nupuolęs ant 
žemės tuojaus tirpo. Tem- 

peratūra tų dienų siekė 48 

laipsnių augščiau nolio. 

Valstijos turi kovoti su 

monopoliais. 
Boston, Mass. — Atida- 

rant čia juristų susivieniji- 
mo “American Bar Asso- 
ciation” konvencijų, susi- 
vienijimo prezidentas teisė- 
jas Farrar iš New Orleans 
pasakė prakalbų, kurioje 

išvedžiojo,1 J^ad išrišimas 
monopolinių korporacijų ar- 

ba trustų klausimo priguli 
ne nuo federalinės vyriau- 
sybės, bet nijio, aiškini vals- 
tijų, kurios turį" tarpe sa- 

vęs susijungti, idant pada- 
rius galų trustų šeiminin- 
kavimui. Šioji jiiristų kon- 
vencija yra 31-tafiš eilės ir 
dalyvauja joj žymiausi 
Jungtinių Valsčių juristai. 

Rusijos atletas Amerikoj. 
New York, N. Y. — Ru- 

sijos atletas Ivan Romanov 
atvyko čia garlaiviu Kaiser 
Wilhelm II, idant prisižiū- 
rėti amerikonų atletams ir 

kaip šieji moka' imtis. At- 
letas tikisi, kad jis greitai 
pripras prie vietinio klima- 
to, pasidėkavojaut savo ne- 

paprastai spėkai ir svaru- 

mui (sveria 320 svarų). 
Romanovas yra 6 pėdų ir 8 

colių augščio be apautuvų, 
turi 28 metus amžiaus ir 

yra nepaprastai .drūtas. Ji- 
sai prižada Amerikos atletų 
Gotck’ų apvynioti apie savo 

mažąjį pirštų, o Ilacken- 
sckiniclt’a pasodinti sau ant 

galvos. :— Amerikos dole- 
riai vis daugiau .pritraukia 
čion įvairių "galinčių! 

POLITIŠKOS ŽINIOS. 
Suomijos išdalinimas. 

Caras užtvirtino Rusijos 
vyriausybės sumanymą, ma- 

nomą įnešti dųmon, apie at- 

skyrimą nuo Suųųrijos dvie- 

jų apskričių: Kįvinebe ir 

Nykirką iš provincijos Vi- 

borg' ir prijungimą jų prie 
Peterburgo gubernijos. Ta- 
sai sumanymas nėra kuomi 

kitu, kaip tiktai pirmuti- 
niais Suomijos išdalinimo 
žingsniais. Tie apskričiai 
turi apie tūkstantį ketvir- 
tainių mylių .pločio ir apgy- 
venti 30.600 gyventojų. Tas 

plotas turi taippat ir svar- 

bią strategijos reikšmę, 
kadangi tęsiasi apie 26 my- 
lias išilgai šiaurinių pakraš- 
čių, nuo dabartinės Peter- 

burgo provincijos. 
Viborge atsibuvo didelis 

suomių susirinkimas, kuria- 
me priimta protestas prieš 
tokį neteisingą rusų biuro- 

kratijos sumanymą. Susi- 
rinkime pirmsėdžiavo Suo- 

mijos seimo prezidentas, 
teisėjas Svinkufvud. Visoj 
provincijoj taippat atsibuna 
panašus susirinkimai ir 
žmonės labai neramiai užsi- 
laiko prieš tokį Suomijos iš- 

dalinimą. 

Savitarpinis pirklybos trak- 

tatas Kanadoj. 
Kanados ministeriij kabi- 

neto premieras Sir Wilfrid 
Laurier veda karštą agita- 
ciją savo gimtinėj provin- 
cijoj Quebec už savitarpi- 
nės pirklybos traktatą tar- 

pe Jungtiniu Valsčių ir Ka- 
nados. Provincija Quebec 
visose rinkimą kampanijose 
visuomet suteikdavo Lau- 

rier’ui daugumą balsą jau 
nuo 1896 metą. Dabar taip- 
pat karštai remia liberalu 

pusę. Kur tiktai Liaurier 

pasirodo, visut jį minios 
žmonių su didelnj entuziaz- 
mu sveikina 'ir renkasi tūk- 
stančiais paklausyti kalbos 
savo vadovo, šiošl Kanados 

piliečiu-frančitząprovinci- 
jos. Lar riek gerbi supran- 
ta, kokią jis turi simpatiją 
tarpe Quebec’o piliečią, ta- 

tai jis pilnai pasitiki trak- 
tato parėmimui šioj provin- 
cijoj. 

Vienok pirklybos trakta- 
to priešininkai-konservatv- 
vai taippat veda smarkią 
agitaciją Ontario paviete 

JULIUS "j 
KRUTTSCHN ITT; 
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Ant Harrimano geležinkeliu liniją rengiasi straikuoti darbininkai, jei ją 
reikalavimai nebus išpildyti. Čionai perstatoma Harrimano geležinkelio vyriau- 
sios galvos. 

tarpe fabrikų darbininkų. 
Jie tikisi patrauksiu savo 

pusėn visus fabrikų darbi- 
ninkus, ką jau išdalies ir 
atsiekia. Savo agitacijoj 
prieš savitarpinės pirkly- 
bos traktatą konservatvvai 
daugiausiai išvedžioja, kad 

priėmus traktatą, darbai 
fabrikuose sustos, o kartu 
sumažės ir darbo užmokestis. 
Nors yra tai sena kapitalis- 
tų pasaka, vienok darbinin- 
kai jai tiki. ir su jos pagal- 
ba konservatvvai laimėjo 
jau keliuose pirmbuvusiuo- 
se rinkimuose. 

Kas laimės, liberalai ar 

konservatyvai, sunku sprę- 
sti, bet nuo to dabar pri- 
guli priėmimas arba atme- 
timas savitarpinio pirkly- 
bos traktato, jau priimto vi- 

sų įstatymdavystės institu- 

cijų Jungtiniuose Valsčiuo- 
se. 

Galybė organizuotų dar- 

bininkų. 
Kuomet jau dabar darbo 

santykiai Anglijoj sugrįžo į 
paprastas savo vėžes, kon- 

servatyvinė spauda ir vi- 
suomenės sluogsniai nori 

apsisaugoti nuo galimų atei- 
tyje. panašių darbininkų 
riaušių ir tvarkos peržen- 
gimo, kokie ką tik perlėkė 
milžiniška banga per ištisą 
Anglijos valstybę. Abelnai 
yra tvirtinama, kad sukom- 
binuotos įvairių darbo šakų 
organizacijos, ištikus visuo- 
tinam straikui, yra labai 
pavojingos “ visuomenės’’' 
tvarkai. Vienatiniu argu- 
mentu priešai tą “darbinin- 
kų pavojų” yra tas, kad An- 

glijos vyriausybė bereika- 
lingai 1906 metais užtvirti- 
no darbininkams tiesą strai- 
ko metu tverti ramaus ap- 
sigynimo kuopas. Toji tie- 
sa taip vadinama Piclieting 
darbininkams leidžia, iški- 
lus straikui,- sale fabrikų 
statyti savas kuopas, palai- 
kymui tvarkos ir neprilei- 
dimui straiklaužių į darbą. 
Kaip jau paprastai yra, toji 
darbininkų tiesa pirmiau- 
siai nepatinka kapitalis- 

tams, o toliau, žinoma, ir jįj 
apmokamai spaudai. Ka- 

pitalistai ir jų spauda pa- 
tįs vieni nori tverti visuo- 
menės opiniją, net visai ne- 

priskaitydami darbininkų į 
visuomenės skaitlių. Taip 
Londono pirklių ir pramo- 
nininkų susivienijimas rei- 

kalauja panaikinti tą Įsta- 
tymą, neleidžidntį norin- 
tiems darbininkams dirbti 
straiko apimtuose fabri- 
kuose ir tą reikalavimą re- 

mia abelna visuomenės opi- 
nija. Bet juk milijoniniai 
darbininkų sluogsniai yra 
kur-kas didesnė dalis tos 

pačios visuomenės ir jau 
kaipo tokia turi daug di- 

desnę tiesą tverti sau ir 

valstybei įstatymus. Jaigu 
gi kartais, užstodami savo 

gyvenimo tiesas, sudrums- 
čia kiek visuomenės ir eko- 
nominį gyvenimą, tai neži- 
nia kieno čia didesnė kaltė, 
ar išnaudojamųjų darbo 
žmonių, ar visagalingų ir į 
nieką neatsižvelgiančių ka- 

pitalistų. 

Suokalbis respublikoj 
Hondūras. 

Pietinės Amerikos respu- 
blikoj Hondūras surasta di- 
delis revoliucijonieriii suo- 

kalbis prieš dabartinę res- 

publikos vyriausybę. Liko' 
suareštuoti T. Hernandez ir 
M. Ugorto, pas kuriuos'ras- 
ta daug kompromituojan- 
čių laiškų, nurodančių suo- 

kalbininkų ginklų ir amuni- 

cijos sandelius. Hernandez 

pasodintas kalėjiman mies- 
te San Pedro, kur iš tos prie- 
žasties iškilo didelis gyven- 
tojų neramumas. Ugorto 
su didele ginkluotų žmonių 
sargyba nugabentas šalies 
sostainėn Tegucigalpa ir ten 

pasodintas kalėjiman. 
Kaip manoma, tuomi suo- 

kalbiu vadovauja buvusis 
respublikos prezidentas Da- 
villa, išguitas iš šalies bu- 

vusioj revoliucijoj po vado- 

vyste gen. Bonilla. Davilla 
dabar gyvena respublikoj 
San Salvador ir iš ten tą 
“visų suokalbį vedęs. ĮLaiš- 

kuose surasta, kacl tas suo- 

kalbis ir sukylimas buvo 

manyta pakelti spalio mė- 

nesyj, kuomet yra paskirti i 

rinkimai į prezidentus vie- -i 
natinio kandidato gen. Bo- 
nilla. 

Mikado ir caras. 

Rusijos caras ir Japoni- 
jos mikado persiuntė vienas 
kitam telegramas, kuriomis 

užbaigta dar nuo rusų-japo- 
nų karo užsilikę neišrišti 
reikalai. Užbaigimas tu 

reikalų įvyko tiktai pasidė- 
kojant energijai Rusijos 
ambasadoriaus Japonijoj, 
M. Malevskio-Melavieo. Ja- 

ponijos ciesorius savaran- 

kiai apdovanojo ambasado- 

rių ir užkvietė jį ir jo duk- 

terį asmeniškam priėmimui. 
Užbaigta sutartis užtikri- 

na Rusijos pavaldiniams, 
nukentėjusiems karo metu 

daugiausiai Port Arthure, 
atlyginimų sumoje $150.000. 
Apart to Japonija už $65- 
000 išpirks iš rusų žemės 
plotus, užmokės už sunai- 
kintus rusų namus Kvan- 
tunge ir atsisako nuo pasi- 
savinimo Port Arthuro 
miesto valdybos išdo. Ru- 

sijos ligonbutinis laivas An- 

gara, dabar taisomas Kuro 

dokuose, bus sugrąžintas 
Rusijai, už raudonojo gi 
kryžiaus garlaivį, karo me- 

tu Japonijos paimtą, bus iš- 
mokėta Rusijai $80.000. 

Už tą visą, nors visai ma- i 

žą atlyginimą, Rusijos ca- 
! 

ras pasiuntė mikadui šir- 
dingą padėkonę. 

Anglijos ministeriu tary- 
bos sekretorius Churcliill, 
užbėgdamas galimui iškilti 

policijos straikui Londone, 
pakėlė algas įvairios rūšies 

policistams. Pastaruoju 
į laiku policijos korpuse ap- 
sireikšdavo didelis neužsi- 
ganėdinimas permaža alga 
ir nepaprastai sunkiu poli- 
cijos darbu, surištu su tar- 

nystos pildomu karaliaus 
vainikavimo iškilmvbėse ir 

pastarajam darbininką 
istraike. 


