
AMERIKOS ŽINIOS; 
t.-į 200 žmonių pražuvo. 

1 Austin, Pa. — Pereitų, su- 

batų čionai atsitiko baisi 
nelaimė, kuri pražudė regis 
daugiau 200 asmenų ir du- 
syk tiek sužeistų. Nelaimė 
atsitiko trukus didelio tven- 
kinio pylimui; tvenkinio 
vanduo suardė cementinį 
pylimų ir pasileido visu sa- 

vo smarkumu tiesiog pakal- 
nėn ant miestelio Austin, ku- 
rio gyventojai sau ramiai 
rengėsi gultų. Miestelio 

policijos viršininkas išlikęs 
sveikas ir jis pirmiausiai 
padavė žinias, jogei gyven- 
tojų pražūta daugiau poros 
šimtų, daugybė sužeista, o 

nuostoliai apskaitoma ant 6 

milijonų dolerių. Ir neste- 

bėtina, kadangi viso mies- 
telio namai išvartyta, o ne- 

kurie sumalta net į šipulius. 
.Vandeniui praūžus, imta 

gelbėti sužeistieji ir ieško- 
ta lavonų. Ir ligšiol ne vi- 
si lavonai surasta, kadangi 
reikia prašalinti daug griu- 
vėsių ir suneštoji nuo kal- 
no žemė. 

Valstijos policija, žino- 
mas dalykas, tuojaus apsu- 
po sunaikinto miestelio sie- 
nas ir pašalinių žmonių ne- 

įleidžia. 
Išlikusieji gyvais kitur 

priglausta ir pavalgydinta; 
aplinkinių miestelių gyven- 
tojai nelaimingiems atėjo 
pagalbon. 

Apart Austin vanduo su- 

naikino dar žemiau gulintį 
mažų kaimelį Costello. 

Tvenkinys priklausė po- 
peros dirbtuvei Bayless & 
Co. Cemento pylimas pa- 
dirbta tik pirm poros metų; 
buvo jis 530 pėdų ilgas, 49 

*— pėdas augštas ir 32 pėdas 
storas. Jis palaikė daugiau 
500.000.000 galionų van- 

dens. 
Pirmiau tvenkiny labai 

mažai vandens butą, bet pe- 
reitų savaitę vandens tven- 

kinys prisipildė ir poperos 
dirbtuvėse imta karščiau 
dirbti. 

Viskas tas, rodos, negrė- 
sė pavojumi, bet subatos 
vakare staiga pylimas ply- 
šo, neišlaikydamas vandens 

spaudimo, ir šniokšdamas 
vanduo į pakalnę viskų su- 

naikino. 
Pradėta tame dalyke tar- 

dymai, ieškoma kaltininkų, 
kadangi pernai valstijos ko- 

misija pylimų buvo apžiu- 
rėjus ir šis-tas buvo patai- 
syta, sudrutinta. 

Geležinkelio valdininkų 
straikas. 

Memphis, Tenn. — Šiame 
mieste sustraikavo visi Illi- 
nois Central geležinkelio li- 

nijos valdininkai ir darbi- 
ninkai. Straikeriai tikisi 
laimėsią, o geležinkelio val- 
dyba tvirtina, kad į vietą 
straikuojaneių gaus pakak- 
tinai žmonių ir geležinkelio 
judėjimo sustojimas yra 
iktai laikinis. Miestuose 
lounds ir Cairo, III. šio ge- 

ležinkelio valdininkai taip- 
pat apskelbia straiką. New 
Orleane sustraikavo netik 
šio geležinkelio valdininkai, 
bet ir visi geležinkelio 
dirbtuvių darbininkai. Mie- 
ste Jackson, Miss. į vietą 
straikuo j ančių jų priimama 
straiklaužės-merginos. 

Baisi nelaimė. 

Neenah, Wis. — Čia ant 

geležinkelio Chicago and 
DSTortlnvestem linijos bėgių 
ištiko baisi nelaimė, kuo-; 

met greitasis traukinis, ei- 
nantis 45 mylias į valandą, 
užvažiavo ant ilgo šieninio 
vežimo, kuriame važiavo 31 

žmogus iš farmerio P. Han- 
son’o puotos. Priežastimi 
buvo tas, kad tamsoje per 
geležinkelio bėgių užsisuki- 
mą ir per priešai stovinčią 
didelę apgarsinimo lentą 
negalima buvo matyti atei- 
nančio traukinio. Vežimas 
liko į šipulius sumaltas, o iš 
važiavusiųjų 13 žmonių ant 
vietos užmušta ir 9 sunkiai 
sužeista, iš kurių 3 asmens 

savo žaizdų nepergyvens. 
Iš 31 žmogaus 23 liko trau- 
kinio smarkumu išmėtyta į 
visas šalis net per 200 pė- 
dų tolumo. Tie, kurie va- 

žiavo vežimo priešakyje, iš- 
liko sveiki. 

Cigaminkų straikas. 

Tampa, Fla. — 700 ciga- 
rus dirbančių darbininkų 
šiame mieste sustraikavo 
delei labai keistos priežas- 
ties. Ikišiol buvo papročiu, 
kad vyriausybė neimdavo 
mokesčių iš darbininkų 
laike darbo išrūkomų ciga- 
rų, bet nesenai liko išleis- 
tas paliepimas, kad už tuos 

cigarus reikia mokėti mo- 

kestį. Fabrikantai tatai 
darbininkams ir toliau pa- 
velijo kiek tik norint rū- 

kyti prie darbo cigarus už- 

dykų, bet vyriausybės rei- 

kalaujamus mokesčius už 
tuos cigarus patįs darbinin- 
kai turį užsimokėt. Dar- 
bininkai tuomi nauju įve- 
dimu neužsiganėdino ir me- 

tė darbų. Kaip paskiausiai 
pranešama, darbininkai ir 

darbdaviai išsirinko trečiu- 

jų teismų ir manoma, kad 
tie nesusipratimai bus iš- 
rišta ramiu budu. 

Plieno trustas iššaukia vy- 
riausybę į kovą. 

Waskington, D. C. — At- 
sibuvusiame čia plieno trus- 
to United States Steel Cor- 
poration direktorių suvažia- 
vime vienbalsiai nutarta to 
trusto neperorganizuoti, 
kaip to reikalauja generali- 
nis prokuratorius Wicker- 
sham ir teismai, bet kovoti 

per teismus kaipir prieš 
prezidentų Taftų ateinan- 
šiuose rinkimuose į prezi- 
dentus ir prieš visus trustų 
priešus, užimančius augš- 
tesnes valdvietes. — Indo- 
mus tai apsireiškimas, kad 

jau trustai su savo aukso 
maišais atvirai pasisako, 
nesiskaitysių su jokiais įsta- 
tymais ir vyriausybėmis! 

Kasą išplėšė. 
Bloomington, III. — Ne- 

susekti ikišiol plėšikai už- 

puolė ant krasos stoties 

miestelyje Rankin, dinami- 
tu išsprogino geležinę spin- 
tą. ir išnešė iš jos $300 gry- 
nais pinigais ir krasos žen- 
klelius. Toji pati plėšikų 
banda, manoma, išplėšė ke- 
lios dienos atgal krasos sto- 

tį Roadhouse, III., kur nusi- 
nešė su savim $100. 

Tabako trusto augimas. 
Washington, D. C. — Vy- 

riausybės krata, padaryta 
tabako trusto knygose, iš- 
vedė eikštėn, kad tasai 
trustas jau aštuonioliką me- 

tų yra sumonopolizavęs ta- 
bako pirklybą ir traukė iš 
to sau. milžinišką pelną. 
Grynas trusto pelnas sie- 
kė 50 nuošimčių. Įsteigta 
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masis trusto kapitalas 1890 
metais siekė $25.000.000, 
šiandie gi tas kapitalas 
siekia $316.000.000. Trusto 
akcijonieriai už savo indė- 
tus pinigus imdavo didžiau- 
sius nuošimčius, vienok 
dauginamasis kapitalas vis- 
tiek nepaprastai augo. 

Gubernatorius gavo pilti. 
Denver, Colo. — Susi- 

ginčijęs su valstijos išdinin- 
ku, o kartu geležinkelio 
kompanijos agentu Kene- 
lian’u, Colorado valstijos 
gubernatorius Schafrotli 
pradėjo muštis valstijos 
kapitoliuje. Kenehamo vie- 
nok stipresnio ir smarkes- 
nio butą, nes taip supilė pp- 
ną, gubernatorių, kad pas- 
tarasis nuo smūgio į anta- 
kį kaip ilgas išsitiesė ant 
grindų. Įsismarkinęs Ke- 
nehan’as taippat gerai ap- 
kūlė ir valstijos sekretorių 
Pearceų, kuris norėjo gu- 
bernatorių apgįnti. Tiktai 
valstijos prokuratoriui 
■Griffith’ui pagalios pasise- 
kė nuraminti mušeikas. 

Kova su valgomų produktų 
trustu. 

New York, N. Y. — De- 
šimts tūkstančių šeimynų, 
500 detalinių pirklių iš New 
Yorko ir keli šimtai Penn- 
sylvanijos farmerių sutvėrė 
valgomų produktų vartoto- 
jų susivienijimų, idant pro- 
duktai eitų miestan ne per 
tarpininkus ir trusto agen- 
tus, bet tiesiog nuo farme- 
rių į detalines sankrovas, 
kuriose butų pardavinėja- 
mi numažintomis kainomis. 
Šeimynos prigulinčios į su- 

sivienijimų bus produktų 
vartotojais. Apskaitoma, 
kad tokioj pirklyboj pra- 
gyvenimas atpigtų viena 
trečia dalimi, o f armėnai ir 
detaliniai pirkliai daugiau 
uždirbtų. Trustas atsiras- 
tų labai sunkiame padėji- 
me, jaigu visur tokie var- 

totojų susivienijimai butų 
tveriami. 

Pasikėsinimas ant Tafto? 

Hutchinson, Kari. — Tik- 
tai per trisdešimts pėdų nuo 

tos vietos, iš kur atvažiavęs 
čia Taftas pradėjo maršuo- 
ti sutaisytoje parodoje, ras- 

ta dinamitu ir nitrogliceri- 
ną sutaisytų bombų. Bom- 
ba turėjo ilgų knatų, bet 
matomai niekas jo nepade- 
gė. Policija tvirtina, buk 
tai buvo sumanytas pasikė- 
sinimas ant Tafto gyvasties 
(?), kuris vienok nežinia 
delko neišpildyta. Detek- 
tyvai uoliai ieško menamų 
suokalbininkų, bet ikišiol be 
jokių pasekmių. 

Boikotuoja valgomų pro- 
duktų krautuves. 

Cleveland, O. — Šio mies- 
to gyventojai sumanė ko- 
voti su valgomų produktų 
brangumu ir nutarė boiko- 
tuoti krautuves. Daugu- 
mas tose krautuvėse perka 
tik tiek maisto, kiek reika- 
linga gyvasties palaikymui 
ir tai pigiausių produktų. 
Iš priežasties to boikoto 
keliosdešimts mėsininkų 
ir valgomų produktų krau- 

tuvininkų turėjo uždengti 
savo krautuves, o trustas 

taippat turėjo daug nuosto- 
lių nuo savo supuvusių pro- 
duktų. Produktų pardavi- 
mas sumažėjo ten nuo 10 

iki 50 nuošimčių, nes žmo- 
nės negalėdami išgyventi 
nutarė verčiau badauti, ne- 

gu duotis lupti sau devynis 
kailius. 

Nevartos daugiaąV cMcraus. j 
Houston, Tex^s: — Pa-I 

brangus cukrui^* moterįs 
šiame mieste nufere boiko- 
tuoti tą produktą ir; abso- 
liutiškai neperka ’ ctfkraus 
net į arbatą ir kąjvą.! Pa- 
galios moterįs dar pasiun- 
tė kongresan peticiją su 

tūkstančiais parašu, reika- 
laudamos numesti mokes- 
čius ir muitus nuo cukraus. 

Valstijoj Šansas antras 
pavasaris. 

Topeka, .Kan. — Šios val- 
stijos gyventojai turi labai 
indomų gamtos apsireiški- 
mą, būtent antrąjį pavasa- 
rį šiais metais. J?o kelioli- 
kai šaltų rudens dįemj, už- 
stojo ten tokis šiltas oras, 
kad visa nykstanti, gamta 
atgijo, medžiai išnaūjo pra- 
dėjo sprogti ir žydėti, dar- 
žovės ir įvairios gėlės taip 
pradėjo augti ir puošti gam- 
tą, kad išrodo, tarsi tai bu- 
tų gegužis, o ne rugsėjo mė- 

nesis. 

Geras ūkininkas. 

Cleveland, O. — Netoli 
šio miesto kokis-tai farme- 
ris M. L. Rutenik turi 12 

akrų žemės, ant kurios au- 

gina įvairias daržoves. Ji- 
sai taip moka išdirbti dir- 
vą ir auginti daržoves, kad 
iš tos 12 akrų žemės į me- 

tus turėjo $30.000, pelno. 
Apmokėjus darbininkus ir 
visokius iškašeius/ jam pa- 
liko dar $12.000, a/rba $1.000 
gryno pelno iš kiekvieno že- 
mės akro į metus*j—e Kiek 
tai žemė gali duoti pelno 
prie sumanaus jog* išnaudo- 
jimo! I Iv J, 

f ro. 

boikotuoja “boy scouts’us” 

St. Louis, Mo. —;i Darbi- 
ninkų organizae^a ^Cent- 
ral Trades and Ijabor 
Union” priėmė, rdžoliuciją, 
uždraudžiančią J inttžikan- 
tams, prie jos prigulintiems, 
imti kokį-nors dalyvumą 
prezidentui Taftui čia ren- 

giamose iškilmėse, kuriose 

dalyvauja ir vaikai-karei- 
viai taip vadinamieji “boy 
scouts”. Organizuoti darbi- 
ninkai išvedžioja, kad toji 
vaikų-kareivių organizacija 
yra pradiniu organizavimu 
milicijos, kuri su laiku gali 
su ginklu kovoti prieš dar- 
bininkus, reikalaujančius 
savo teisių, nes tai ateityje 
bus tiktai kapitalistij įran- 
kis kovoje su organizuotu 
darbu. 

T 

Narsus nigeris. 
Cincinnati, O. —: Nigeris 

Edward Frazier, kuris su- 

siginčijęs nušovė W. Wor- 
sham’ą ir H. Jackson’ą, iš- 

bėgo į kalnus, ten ant vie- 
no kalno viršūnės įsitaisė 
sau tvirtovę, o turėdamas 
šautuvą, revolverį ir kelis 
šimtus šovinių, nutarė gin- 
tis prieš gaudančius jį kon- 

stabelius ir policistus. Di- 
džiuodamasis iššaukė jis po- 
licistus su juom į kovą, 
pranešdamas, kad-jis nuta- 
ręs verčiau numirti, negu 

pasiduoti. 

Indi jonų viršiiįink^s 
numirė. 
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St. Ignace, Michii—BČio- 
nai numirė indi jonas Sata- 

go, viršininkas ;indijonų 
gentės Chippewa, išgyvenęs 
108 metus. Kuomet tai tas 
viršininkas tarpe savųjų 
turėjo didelę galybę ir po- 
puliariškumą, valdė milži- 
niškus žemės plotus, bet 

| numirė labai vargingai, nes 

baltieji savo godumu viską 
nuo jo išplėšė ir paliko jį 

y 

Franci jos karo laivas “Liberte”, kuris nesenai plyšo ,ir su savimi paskan- 
dino, kelis šimtus jūreivių. 

visai grynu-. Poetas Long- 
fellow savo laiku surinko 
nuo garsaus Satago daug 
medžiagos parašymui savo 

“Hiawathos”. 
\ 

Kampanija jau prasidėjo. 
Hutėbiiison, Kan. — Val- 

stija Kansas' apvaikščiojo 
50 metij sukaktuves nuo jos, 
egzistavimo kaipo valstijos. 
Sukaktuvių iškilmybėje da- 
lyvavo taippat prezidentas 
Taftas ir vidurinių reikalų 
ministerijos sekretorius 
Walter R. Fiscber. Fi- 
scher savo kalboje išgyrė, į 
padanges iškeldamas Taftą, 
0 republikonų partijos in- 

surgentus visokiais budais 

peikė, vadindamas juos de- 
magogais, hipokritais, ku- 
rie viską ir visur kritikuo- 

ja, o net ir patįs savimi nė- 

ra užganėdinti, kad gyvena 
šiame sviete. — Tai jau pa- 
prastospolitikierių peštynės, 
besivaržančių už šiltas vie- 
1 , 
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VISOKIOS ŽINIOS. 

Pereitoj nedėlioj Meksi- 
ke atsibuvo prezidento rin- 
kimai ir didele dauguma 
balsų išrinkta Francisco 
Madero, žinomas revoliuci- 

jonierių vadas. 95 nuo- 

šimčius balsų jis gavęs. 
Dabar Meksika susilaukus 
naujo sau prezidento ir re- 

gis ten viskas turės nusira- 
minti. 

» 

Garsus Amerikos milijo- 
nierius Carnegie andai pa- 
aukojęs ir Italijos vyriau- 
sybei taip vadinamą karžy- 
giams fondą— viso $750- 
000. Vyriausybė tą Carne- 
gie’s fondą priėmus ir ka- 
ralius milijonieriui specija- 
liniu laišku padėkojęs. 

Toms dienomis Paryžiuje 
atsitikus baisiausioji nelai- 
mė. Autom obilius-omni- 
busas nuo tilto Archeveąue 
inkritęs upėn Sekvana. 11 

asmenų nuskendo, o 10 sun- 

kiai sužeista. Kaltinama 

mašinistas, kuris važiuoda- 
mas staiga automobilių pa- 
sukęs šonan; automobilius 
sulaužęs pertvarą ir nusi- 
vertęs upėn. Vienas kata- 
likiškas kunigas Rickards 
išgelbėjęs 6 asmenis, už ką 
jam padaryta didi ovacija. 

Guadajala (Meksike) ka- 

talikiškoj koplyčioj tomis 
dienomis buvo sukrauta 

daug bengališkų ugnių, ku- 
rias norėta sudeginti iškil- 

mingoj} procesijoj, kokia 

kas metai tenai rengiama 
su Dievo Motinos paveiks- 
lu. Ten turėjęs pribūti ir 

patsai kandidatas į prezi- 
dentus Madevo. Kuomet 
koplyčia prisipildė žmonė- 
mis, ugnis ekspliodavo ir 4 
žmonės ant vietos užmušta, 
o 15 sužeista. 

Meksiko sostainėn tomis 
dienomis sugrįžęs iš savo 

keliones kandidatas į pre- 
zidentus Made.ro. Jam su- 

grįžus sostainėje kilę smar- 

kus sumišimai, kurie pasi- 
baigę kraujo praliejimu. 
Minia buvo sukėlus demon- 

straciją prieš valstybės 
Chiapas sekretorių River- 
gov, kaipo kaltininką už 
tenaitinius judėjimus. De- 
monstrantus užpuolus poli- 
cija ir anų daugybę kalavi- 
jais sužeidžius. Valstybėj 
Chiapas sukilę indi jpnai, 
kurie tenaitinius gyvento- 
jus smaugianti, o nekuriuos 
net nukryžiavę. 

# 

Iš Havana rašoma, jogei 
nugrimzdusiame karo laive 
“Maine” susekta esą dar 

kelių jūreivių lavonai, ku- 

rių pažinti, žinomas daly- 
kas, negalima. Dar daug 
darbo bus padėta aplink lai- 

vą “Maine”, kol jis bus iš- 
tisai visas perkrėstas. 

• 

Iš Dublino pranešama, 
jog geležinkeliečių straikas 
Irlandijoje baigiasįs, ka- 

dangi straikeriai netekę 
tam tikslui energijos. Dau- 

gumas straikerių grįštą 
darban. 

Chinų vyriausybė buvo 
sumanius Holandijoje nusi- 

samdyti sau kolandą finan- 
sistą, kuris galėtų tvarkyti 
Ckinų finansus; bet kad ko- 
landas pareikalavo $50.000 
metams algos, tatai Chinai 

kreipėsi Amerikon, norėda- 
mi sau gauti pigesnį finan- 

sijl tvarkyme patarėją. 
• 

Austrijos gyventojai jau 
ir taip perdaug nualinti, 
skurdan vis labiau kas me-' 
tai grudžiami. Kad štai 
karo ministeris Aufenberg 
sumanęs dar vėl karo biu- 
džetą padidinti 20 milijo- 
nais kronų. Ir regis tasai 
sumanymas parlamente 
gaus sankciją. Karų biu- 
džetai gyventojus stumia 
skurdan. 

Austrijoj laukiama gele- 
žinkcliečių straiko, jei vy- 
riausybė neišpildysianti 
darbininkų reikalavimų. O 

jie pas vyriausybę pareika- 
lavę senai prašomų didės- 

nią' sau algą, kurios dabar 
esančios visai menkos. 

Iš Ispanijos negaunama 
dabar jokiu žinią. Vyriau- 
sybė sugniaužus revoliuciją 
dabar užimta revoliucijo- 
nierią šaudymais ir kori- 
mais. O kadangi tas vei- 
kiama slapta, tatai ir žinią 
iš ten negaunama. 

* 

Nekuriuose Anglijos mie- 
stuose straikuojanti moky- 
klij vaikai, kurie reikalau- 

janti panaikinti kūno baus- 
mes mokyklose, daugiau 
laisvesnio laiko ir kitokią 
palengvinimą. Vaikai se- 

ka savo tėvą pėdomis... 

Iš Persijos pranešama, 
jogei konstitucijinė kariuo- 
menė andai užpuolusi ex- 

šaclio Mokamedo-Ali apgy- 
nėjų būrį, kurį išdąužiUs, o 

patį ex-šachų paėmusi ne- 

laisvėn. Iš kitų šaltinių ra- 

šoma, jogei ex-šachas už- 
muštas. 

Francijos oficijaliniuose 
rateliuose tvirtinama, jogei 
ant karo laivo “Liberte” 
plyšimas atsitikęs per ingu- 
los kriminalinį pasielgimų, 
kadangi tarp jūreivių buvę 
privisę daug anarchistų, 
kurie savo pažiūras viešai 
skelbę, o laivo komendan- 
tas, socijalistas Jaures, to 

pasielgimo visai nepaisęs... 
Tokias paskalas skleidžia 
respublikos priešai. 

* 

Iš Peterburgo rašoma, 
jog Rusijos karo laivyno 
biudžetas 1912 m., koks bu- 
siąs paduotas durnai patvir- 
tinti, išnešus $82.108.078, 
ty. 28 milijonais daugiau už 
šiuos metus. 

Chinų ministerių pirmi- 
ninkas, kunig. Čing, pasi- 
traukęs iš užimamos vietos 
ir savo inpėdiniu perstatęs 
gabų diplomatą, Yuan-Ši- 

Kaja. Vyriausybė labai 

susirupinusi visokiais gy- 
ventojų judėjimais ir revo- 

liucijomis. Provincijoj Su- 
Čen revoliueijonierių su- 

skaitoma ant 10.000, kurie 

pasirengę prieš vyriausybę 
laikyties. 

* 

Meksiko gen. Reyes, ku- 

ris buvo kandidatavęs į 
prezidentus, bet paskui at- 

sisakęs, nematydamas sau 

jokio pasisekimo — iškelia- 

vęs atgal į Kubos miestą 
Havaną. 

Kas paiką moko, tasai 
aplaiko piktumą užuot pa- 
dėkos. 


