
LLU. (Amerikos žinios. 
Konservatyvai laimėjo £ 

Į Kanadoje. i 

Montreal, Canada.-—Savi- f 

tarpinis pirklybos traktatas s 

tarpe Jungtiniu Valsčių ir j 
Kanados atsibuvusiose Ka- j 
nadoje parlamento rinki- 
muose gavo smūgį, kuris jį 
palaidojo ilgam laikui. Rin- į 
kimų pasekmės netikėtai ^ 
sumušė Kanados liberalus, 
remančius tų. traktatų, nes 

konservatyvų—partija visur 

laimėjo. Liberalai įstengė 
pravesti voš 87 savo atsto- 

vus, kuomet konservatyvai 
laimėjo parlamente net 127 
vietas. Ikišiol Kanados 

parlamente liberalai turėjo 
132 atstovus, konservatyvai 
gi 89, tatai dabartiniuose 
rinkimuose šie pastarieji 
laimėjo net 83 vietas ir pa- 
liko pilnais Kanados poli- 
tikos vadovais. Dabartinis 

■ premieras Sir Wilfrid Lau- 
■ rier, liberalas, rinkimuose 

laimėjo, nes neturėjo sau 

oponento, bet septyni libe- 
raliniai jo kabineto nariai 
sumušta didele balsų dau- 

guma. Laurier yra labai 

nusiminęs rinkimų pasek- 
mėmis, vienok sako, kad 

paguodos žmonių valią, ir 

nulenks prieš ją galvą. 
Premieru taippat jisai dau- 

giau nebus, ir greičiausiai 
jo vietą užims Robert L. 

Borden, konservatyvų va- 

das ir didelis pirklybos 
traktato priešas. 

Kanados rinkėjus, o ypa- 
čiai darbininkus, laisvos 

pirklybos priešai daugiau- 
siai gazdino fabrikų uždary- 
mu, Kanados aneksija arba 

prijungimu prie Jungtinių 
Valsčių ir kitomis baidy- 
klėmis. Ypačiai fabrikų 
distriktuose konservatyvai 
taip sumušė liberalus, kad 
visur pravedė tik savo 

partijos atstovus. Dabar 
Kanados parlamente yra 
221 atstovai, kame konser- 

vatyvai turi 40 astovų dau- 

giau už liberalus. 

Baisi nelaime automobilių 
lenktynėse. 

Syracuse, N. Y. — Atsi- 
buvusiose čia lenktynėse 
Knoxo automobilius, valdo- 
mas Lee Oldfield’o, paslydo 

.ant sušlapinto lenktynių ke- 
lio ir visu savo smarkumu 
užlėkė ant šalę pastatytų 
žiūrėtojų sėdynių. Ant vie- 
tos liko užmušta devyni 
žmonės, o 14 sužeista, iš ku- 

riij vėliaus dar vienas nu- 

mirė. Pats automobiliaus 
valdytojas Oldfield yra sun- 

kiai sužeistas. 

“Juodarankių” pasekėjai. 
New York, N. Y. — Prieš 

tris dienas dingo be jokios 
žinios du devynių metų vai- 
kai iš tėvų namų. Praėjus 
nekuriam laikui vaikai vie- 
nok sugrįžo, kuomet tėvai 

išmokėjo po 75 centus ban- 
dai vyresnių vaikų, kurie 

juos buvo išvogę. Vaikai 
buvo laikomi tolimam už- 
miestyj po dviejų vaikų- 
plėšikų sargyba. 

Vyriausybės žemių lioterija. 

Gregory, S. D. — Tarpe 
2-ros ir 24-tos dienos spa- 
lio atsibus tolimesnė vy- 
riausybės žemių lioterija 
valstijoj So. Dakota. Lio- 

terijoje bus išdalinta 466- 
562 žemės akeriai Rosebud 
rezervacijoj. Norintieji da- 

lyvauti lioteri jo j e turi užsi- 

registruoti miestuose .Gr'e- 

?ory, Dalias, Chamberlain 
ir Rapid City. Už ganyklų 
akerį vyriausybė paskyrė 
25 centų kainų, dirbama gi 
žemė atsieis $6 00 už akerį. 
Laimėjusiejie pirmutinius 
biletus, galės išsirinkt sau 

geriausius žemės sklypus. 
Visa lioterijų tvarka bus to- 
kia pati, kaip ir pirmi au jau 
buvo. 

Protestas negelbėjo. 
Cleveland, O. — Milijar- 

deris John D. Rockefeller 
užprotestavo prieš reikalau- 
jamų nuo jo turtų mokes- 
čių sumų. Mokesčių ko- 

misija apkainavo jo turtus 
Forest Hįll 4 kartus dau- 
giau negu pereitais metais, 
tatai Amerikos “krezas” 
ir pakėlė protestų prieš 
“neteisybę”. Mokesčių ko- 

misija tuomet kreipėsi į 
Rockefellerį, užklausdama, 
ar jis parduotų savo turtus 
už pereitųjų metų apkaina- 
vimų*? Milijardieriui atsi- 
sakius parduoti, jo protes- 
tas liko atmestas ir mokes- 
čiai nesumažinta. 

Konduktorių straikas. 

Detroit, Mich. — Netikė- 
tai čia iškilo tramvajų kon- 
duktorių ir motormanų 
straikas. Straike dalyvau- 
ja apie 1.500 darbininkų ir 
dabar tramvajų judėjimas 
visame mieste visai sustojo, 
nes kompanija to straiko 
nesitikėjo ir negalėjo suras- 

ti atsakančio skaitliaus 
straiklaužių. Darbininkai 
reikalauja 25 centų mokes- 
ties už valandų darbo pir- 
mais metais, o toliaus 30 

centų į valandų, su kuomi 

kompanija nenori sutikti. 
Straikas buvo nutartas 
vienbalsiai. 

Užgriuvusieji anglekasiai 
išgelbėta. 

Leadville, Colo. — Morn- 

ing Star Mine kasyklose 
uolų ir žemės atskaidos už- 

griuvo tris dirbusius angle- 
kasius. Užgriuvusiųjų lai- 
mei ant jų galvų pasidarė 
iš didelių akmeninių uolų 
stogas, per kurį žemė nega- 
lėjo jų pasiekti. Pagalbos 
skyrius pergręžė prie jįj iš 
viršaus olų, įleido didelę dū- 
dą, per kurią nelaimingieji 
galėjo gauti netiktai tyrą 
orą, bet ir visokį maistą. 
Pagalios po 60 valandų dar- 
bo užgriuvusieji darbinin- 
kai atkasta ir laimingai iš- 
traukta į viršų. Jų užgriu- 
vimo vieta buvo per 70 pė- 
dų žemės gilumoje. Nepa- 
prastai išgelbėtus darbinin- 
kus iš džiaugsmo verkdami 
sveikino jų šeimynos, tūks- 
tančiai anglekasių ir aplin- 
kiniai gyventojai. 

Nužudė šešis žmones. 

Colorado Spring, Colo. — 

Kokie-tai iki šiol nesuran- 

dami žmogžudžiai baisiai 
išžudę dviejuose namuo- 

se šešis žmones. Pir- 
miausiai įsiveržė jie į na- 

mus p-ios A. M. Burnham 
ir ten miegančiąją kirviu 
nužudė, taippat panašiu bu- 
du nužudė ir jos du vaiku, 
šešių metų Aliciją ir trijų 
metų Joną. Toliau žmog- 
žudžiai nuvyko ir šalę sto- 
vinčius kitus namus ir ten 
kirviu nužudė H. P. Wayne, 
jo žmoną ir vienų metų duk- 
terį. 

Tos baisios žmogžudystės 
buvo surastos tiktai pras- 
linkus trims dienomsi; kuo- 

neitų nelaimingųjų kaimy- 
nai, nematydami namuose 

jokios gyvybės ženklo, nu- 

rojo pasiteirauti apie prie- 
žastį tokios nepaprastos ty- 
los. Kas išžudė tas dvi 
šeimynas ir kekiuo tikslu — 

iki šiol dar neištirta. 

Dalinasi pelnu. 
Cleveland, O. — Plieno 

fcrustas “United Steel Corpo- 
ration’' užimtas dabar tyri- 
nėjimu fermerio Martino L. 
Rutiniko pienų, Sulyg pelno 
dalinimosi tarpe darbdavių 
ir, darbininkų. Rutinik’as 
savo darbininkams suteikia 
nuo savo farmos dalį pelno 
tokiuo budu, kad prie mo- 

kamos nuolatinės algos pri- 
deda dar ir tam tikrus pel- 
no nuošimčius. Pereitais 
metais grynas pelnas siekė 
$30.000. Jaigu pa v. pelnas 
siekią 10 nuošimčių nuo in- 
dėto kapitalo, tai darbinin- 
kams pridedama 10 nuo- 

šimtis į metus gaunamo 
uždarbio. Rutinik ’as užti- 

krina, kad įvedus tokią sys- 
temą, jisai uždirba daug 
daugiau, negu pirmiau. 

Geležinkeliečių straikas. 

Scranton, Pa. — Geležin- 
kelio linijos Delaware 
Lacka\vanna and Western 
darbininkai dauguma balsų 
nutarė pakelti straiką. Iki- 
šiol dar straikuo j ančių dar- 

bininkų vietos nebuvo už- 
imamos straiklaužiais. Kom- 

panija skelbia, buk strai- 
kuo j a tiktai 40 nuošimtis 
visų darbininkų. 

Nauji “apaštalai”. 
New York, N. Y. — Taip 

vadinamas ‘ ‘ Metropolitan 
Club”, o geriau žinomas po 
vardu “Fifth Avenue Mil- 
lionaire’s Club”, savo vi- 
suotiname posėdyje nutarė 

įsteigti formalinius “kryžių 
kelius”, su tikslu skelbti po 
visų Ameriką. Evangeliją. 
Toji “apaštalystė” manoina 

sutaisyti ant stiprių finan- 
sinių pamatų. Visame ta- 
me sumanyme vadovauja 
milijonierius J. P. Morgan, 
tatai iš finansinio atžvilgio 
“apaštalai” labai tvirtai 
stovi. Viso sumanymo val- 
dyba susideda iš 97 direkto- 
rių, tarpe kurių yra didieji 
pramonininkai, pirkliai, 
daktarai, advokatai ir t. p. 
Visuose didesniuose mies- 
tuose manoma sutaisyti 
propagandos susirinkimus, 
o pačiam New Yorke tos 

“misijos” tęsis ištisas aš- 
tuonias dienas. “Apašta- 
lais” jau paskirta 30 kalbė- 

tojų, daugiausia republiko- 
nų partijos politikierių, ku- 
rie savo amate gerai yra iš- 

silavinę. 

Kovoja su duonos trustu. 

Kansas City, Mo. — At- 

sibuvusioj duonos kepėjų 
konvencijoj nutarta, jog 
jau susidarė užtektina suma 

pinigų ir galima pradėti 
steigti “antitrustines” dųo 
nos keptuves. Pirmų tokių 
keptuvę nutarta uždėti 

Pittsburg’e, Pa. su kapitalu 
$75.000. 

Moterįs-straikierės laimėjo. 
New York, N. Y. — Išti- 

sų savaitę tęsesįs moterių- 
siuvėjų straikas užsibaigė 
taikos teismu. Kol teismas 

įvyks, darbininkės nutarė 

grįžti darban. Su darbda- 
viais susitaikinta tokiuo 
budu, kad liko išrinktas tai- 
kos teismas, susidedantis iš 
keturių unijos atstovų ir 
tiek pat darbdavių atstovų, 
kuris ateityje ir išris viso- 

kius nesiislprdTTinuš. Strai- 
kas yra laimėtas, nes darb- 
daviai sutink* išpildyti 
straikuojaneiųjų reikalavi- 
mus, būtent fvedama “už- 

darytos dirbtilvės” arba į 
namus darbų negalima imti, 
50 valandų dd^bo į savaitę 
ir prašalinama ̂ darbas “nuo 
štukų”. !Pilnoms siuvė- 
joms bus mokama $24 į sa- 

vaitę, jų pagelbininkams 
vyrams — $18, o pagelbi- 
ninkėms moterims — $16 į 
savaitę. 

Reikalauju daugiau 
policijos. 

New York, N. Y. — Po- 

licijos departamentas New 
Yorke reikalauja miesto 

valdybos padidinti miesto 

policistus 1,000 vyrų. Už- 
laikymas policijos tuomet 

padiUėtij $2.500.000 į metus. 

Policijos viršininkas Waldo 
už pavyzdį ima Londoną, kur 

gyventojų yta tiktai trečia 
dalimi daugiau negu New 
Yorke, o policijos tenai yra 
du kartu daugiau. 

Tenoras Caruso veda. 

Ne w.York, N. Y. — Gar- 
sus operinis dainininkas 
Enrico Caruso veda žinomą 
s vietinę aktorką Trentini. 
Aktorka užklausta, kiek to- 

je paskaloje yra teisybės, 
atsakė, kad .ištikro išteka 
už Caruso ateinančiam pa- 
vasary j. Garsių scenos dai- 
lininkų sužiedotuvės įvyko 
jau prieš metus laiko Itali- 

joj- , 

GILIOTINA. 
-į-*-—‘ V 

Paryžiaus, apašus (plėši- 
kai-žmogžudžiai) pagavus 
didi neramybėj Šitai gilio- 
tinar^kuri, ligšiol buvo lai- 
koma namuose ties gatve de 

la-Polię Regnault, šalep ka- 

lėjimo “dės jeunes dete- 
nus” ir “‘Ja Roguette”, bu- 
sianti perkelta kalėjiman 
“la Sante”, ties Arago bul- 
varu. 

Liūdnos atminties ir bai- 
sus tasai inrankis ne taip 
greitai, regis, iš Francijos 
išnyks. Kas tiesa. 1909 m. 

Francijos vyriausybė buvo 

perstačius parlamentan įne- 

šimą panaikinti mirties 
bausmę. Parlamentas ta- 
čiau balsų diduma tą mesi- 

mą atmetė, kadangi Pary- 
žiuje privisę labai daug 
apašų. Tiesa, respublikos 
prezidentas turi teisę kiek- 
vienam pasmerktajam mir- 
ties bausmę dovanoti, te- 
čiau jam negalima daug 
prieštarauti viešajai opini- 
jai ir todėl tik retuose at- 
sitikimuose tegali mirties 
bausmę pakeisti kalėjimu. 

Alzacijoj ir Lotaringijoj 
ir ligšiol giliotina naudoja- 
ma. Pastaruoju laiku pa- 
naudota mieste Metz 1908 
metais. 

Tą mašiną žmonėms gal- 
vy kirtimui išrado d-ras Jo- 
nas Babtistąs Guillotin. Bu- 
to jisai deputierium iš Lyon 
tautos susjrinkiman revo- 

liucijos laikais, Franci jo j e 

ir jis susirinkimui perstatė 
savo išradimą,. kaipo būdą 
išvaryti ayąn ąyietan žmo- 
nes lengvai*,greitai ir be jo- 
kio sopulio. ,* ĮŠfuo to laiko 
korimas išnyko,- tautos su- 

sirinkimas kadangi tą nau- 

ją inrankį priėmė ir užvar- 
dino “giliotina”. 

Tuojaus mašina imta 
naudoties. Nuo jos pražu- 
vo: karalius Liudvikas 
XIV, Marė Antonina, gr. 
Lamballe, Dubarry, Cora- 
day. Baily, Barnave, Lueh- 

nėr, Fabre, Brissot, Robes- 
piere ir šimtai Francijos ari- 
stokratu. Likimo ironija 
sutaisė, kad ir pats išradė- 
jas Guillotin ta savo mašina 
buvo nukirstas 1794 metais, 
“kuomet jis susekta suokal- 
[by prieš vyriausybę. 

O vienok dr. Guillotin, 
sakoma, nebuvęs tos maši- 
nos išradėju. Jis tik tą ma- 

šiną, susirinkimui perstatęs. 
Italai išradimo garbę sau 

palaiko. Jie tvirtiną, jogei 
dar prieš prasidėjusį terorą 
Franci joje, tasai inrankis 

pas juos jau buvęs žinomas 
ir gal vii kirtimui naudoja- 
mas. Toji mašina pas ita- 
lus turėjus vardą “la Man- 
nava” ir tasai vardas su- 

tinkama jau XVII mcta- 
šimty. 

Teeinu taippat faktas, jo- 
gei dar XIII metašimty to- 

ji mašina Vokietijoj turėjus 
Vardą “Dielile” ir buvus 
naudojama žmonių galvų 
kirtimui. 1697 metais prof. 
Tenzel viename savo veika- 
lų tą mašiną sekančiai pa- 
mini: 

“Dieble — tai inrankis 
(instrumentais) iš ąžuolo 
medžio arti panašus kresei. 
Abiem pusėm išsikišę bal- 
kiai, kurių viršai sujungta 
krūvon. Prie judančių me- 

džių yra pritaisytas peilis, 
kuris žaibo greitumu nusi- 
leidžia ir sėdinčiam deli- 
kventui nukerta galvų?. 

Tas viskas liudija, jog 
tos mašinos išradėju nebu- 

vęs d-ras Guillotin. 

Visgi akiveizdoj senų 
naikinti piktadarius būdų, 
kaip tai deginimo ant lau- 
žo, draskymo kūno teki- 
niais ir įvairiais inrankiais 
ir tt. toje gadynėje giliotina 
buvo tikras žmonijos pa- 
žangumas. Kaip dar ilgai 
giliotina bus naudojama, 
ateitis parodys. Paskutinė 
jai valanda išmuš tuomet, 
kuomet mirties bausmės 
priešininkai visose šalyse 
ims viršų. Tuo tarpu gilio- 
tina žmonių naikinimui vis- 
gi dar yra daug žmoniškes- 
nė, nei kad elektros mašina, 
plačiai nūdien vartojama 
Amerikoje, j 

VISOKIOS ŽINIOS. 

Franci j a su Vokietija už 
Morokko reikalus dar nesu- 

sitaikė. Gildijose krizis bu- 
vo jau nusimalšinęs, dabar 
vėl, sakoma, atsinaujinsęs ir 
daugumas Vokietijoje in- 

stitucijų bankrutija. Tuo 
tarpu diplomatai savu ke- 
liu derybas varo ir vis nesu- 

sitaiko. 
• 

Meksiko valstijoj Mora- 
les revoliucijonierius Zapa- 
ta su savo šalininkais neno- 

rįs pertraukti revoliucijos 
prieš dabartinę valdžių ir 

nesudedąs ginklų. Priešai 
jį pasiųsta būrys kariuome- 
nės. 

• 

Portugalijoje vis dar tę- 
siasi bažnyčių turtų surašy- 
mai ir visur valdininkai su- 

tinka smarkų liaudies pasi- 
priešinimų. Be to monar- 

cbistai nuolatos varo savo 

agitacijas priešai dabarti- 
nę valdžių. Liūdnas padėji- 
mas tos naujos respublikos. 

Neapoliuj ir apylinkėse 
viešpataujanti tarp prastuo- 
lhj didi neramybė, laukiama 
kokiij nelaimių, kadangi an- 

dai šv. Januariaus dienoje 
neišsileidęs to šventojo su- 

kepęs kraujas, kuris tai ste- 
buklas kas metai esti ap- 
reiškiamas... Tai, sakoma, 
nepaprastas atsitikimas ir 
laukiama Dievo rūstybės... 

* 

Ugnekalnis Etna ant sa- 

los Sicilijos andai po smar- 

kių išsiveržimų buvęs apri- 
męs, bet paskui ir vėl pra- 
kiuręs kuobaisiausiai. Apy- 
linkėse atjaučiama smarkus 
žemės drebėjimai. 

• 

Nesenai Pragą, buvo ap- 
lankęs Londono lordas-majo- 
ras; jį sutikęs ir pasveiki- 
nęs Pragos burmistras su 

miesto valdyba. Svečiui va- 

žiuojant gatvėmis susirin- 
kusios minios užuot jį svei- 
kinti, ėmė šaukti: “Gėda 
jums! Duonos! Jus puo- 
taujate ir linksminatės, o 

mes alkani!” Lordas-ma- 

joras to riksmo nors nesu- 

Čionai matome didžiau- 
sias pasažierinis. laivas 

“Olympic”, kuriam tomis 
dienomis šoną, pradūrė karo 

laivas “Hawke”. 

prato, bet matė, jog susi' 

rinkusieji nėra linksmi. 
# i 

Norimbergijoj (Bavari- 
ja) areštuota garsus ameri- 
konas išradėjas Edisonas, 
kuris automobilium važiuo- 

jant suvažinėjęs 12 metų 
vaiką. Kadangi Edisonas 
vaiko tėvams gausiai atly- 
gino, tad iš kalėjimo paleis- 
tas ir paliuosuotas nuo vi- 
sokios atsakomybės. 

Ugnekalnio Vezuviaus 

apylinkėse andai siautns 

baisioji vėtra, kuri daug ne- 

laimių padarius, 20 asmenų 
užmušta ir keli desėtkai su- 

žeista. Nuostoliai beto la,- 
bai milžiniški. 

• * 

Irlandijojc geležinkeliečių 
straikas vis labiau platinasi 
ant visų linijų. Dirba ant 

geležinkelių vostik 30 nuo- 

šimtis darbininkų. Šalia 
turės labai daug nuostolių 

* 

Meksiko generolas Reyes 
apskelbė, jogei jis atsisakąs 
nuo kandidatūros į prezi- 
dentus, o tai to delei, kad 

kongresas prezidento rinki- 
mus atidėjęs ant 1-mos die- 
nos spalių.“ Jis, mat, no- 

rėjęs, kad prezidento rin- 
kimai atsibūtų seniau pa- 
skirtuoju laiku. 

Najiviškumas. 
— Ponia namie? 
— Ne, kaime. 
— O ponas namie? 
•— Juokingas klausimas... 

Ponas tau sėdėtu namie, 
kuomet ponia butų kaime ?... 

Išėmus... 

Ponia į naujų pribuvusių 
tarnaitę: — Maryte, turiu 

viltį ir pasitikiu, jogei ma- 

no vaikus mylėsi, žinoma, 
išėmus mano sūnų inžinie- 

rių. 

Delko taip vėlai. 

Motina: — Kaip tas da- 
bar! Antra diena po šliu- 
bui, o tu jau taip verki? 
Delko taip, dukrele? 

Duktė: — Delko... mauęs 
mama... ankščiau už vyro 
neišleido!... 


