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Nauja nelaimė plyšus 
e pylimui. 
Black River Falls, Wis. 

■— Dar nenutilo aidas bai- 
sios nelaimės mieste Aust- 
in Pa., kur pavandenė ply- 
šus pylimui sunaikino tris 
miestelius ir prigirdė apie 
šimtą žmonių, kaip vėl ir 

kitoj vietoj atsitiko panaši 
nelaimė, nors ir be tokių 
baisuj pasekmių. Netoli 
miesto Harfield plyšo dide- 
lis pylimas, sulaikantis van- 

denį upėje Black River ir 
vanduo didžiausia sriove iš- 

siliejo į klonį, kur, pasie- 
kęs miestą Black River 

Pails, sunaikino jo dalį, su- 

griovęs 60 gyvenamų ir pir- 
klybinių namų, o pakeliui 
nunešdamas daugybę tai- 
merių namelių. 

Kiek iki šiol žinoma, iš 

žmonių, rodosi, niekas ne- 

žuvo, nes kuomet geležin- 
kelio sargas pamatė, kad 

pylimas griūva, tuoj aus šo- 
ko ant arklio ir šuoliais nu- 

vykęs miestan pakėlė 
triukšmą, prasergėdamas 
apie pavoją gyventojus, ku- 
rie suspėjo užbėgti ant 

augštesnių kalneliu ir tiktai 
tam pasidėkavojant Pavan- 
denėje nei vienas nežuvo. 

Tas pylimas buvo pasta- 
tytas kompanijos La Crosse 
Water Power Co. ir mato- 
mai jo statyme vartota vi- 
sai netikusi medžiaga, kuri 
neišlaikė didelio vandens 

spaudimo ir sugriuvo. Vi- 

są kaltę toje nelaimėje pa- 
neša kompanija. 

Paties miesto padėjimas 
yra labai sunkus ir gyvento- 
jai atsišaukė į valstijos gu- 
bernatorių pagalbos. Sunai- 
kinta 59 didelės miesto san- 

krovos, daugybė žmonių li- 
ko be pastogės, o dar prie 
to priviso daug vagilių ir 

plėšikų, kurie gręsia miestui 

plėšimais ir padegimais. 
Nuostoliai siekia apie $1- 
520.700. Apylinkėse taip- 
pat pavandenė padarė daug 
eibių. Iš Mihvaukee’s pri- 
siųsta pagalba drabužiais ir 
maistu. Tvarkos daboji- 
mui gubernatorius išsiuntė 
du skyrių milicijos. 

Šių metų derlius. 

Washington, D. C. — 

Žemdirbystės ministerijos 
statistikos biuras apskelbė 
derliaus stovį Suvienytose 
Valstijose šiais metais iki 1 

dienai spalio mėn. Taigi 
derlius šiaip perstatoma: 

Kukurūzai — 23,8 buše- 
liai nuo akerio; bulvės — 

49,7 bušeliai nuo akerio; 
ryžiai — 32 bušeliai; kvie- 

čiai — 12,6 bušeliai. Visa 

produkcija minėtų produk- 
tų siekia 655.516.000 buše- 

lių. 
Avižos — 24,8 bušelių nuo 

akerio; miežiai — 20,7 buše- 

lių nuo akerio. Visa pro- 
dukcija siekia 145.95.000 
bušelių. 

Visa rugių produkcija 
siekia 30.677.000 bušelių. 

Šių metii derlius sulygi- 
nus su pereitųjų, perstato- 
ma gerai. 

Amerikos vokiečiai prieš 
j Taftą. 

Washington, D. C. — 

Amerikos vokiečiai nutarė 
smarkiai kovoti prieš prezi- 
dentą Taftą. Vokiečiu tau- 

tiškojo susivienijimo seime 

Washingtone atstovas Broo- 

klyno tautiškąją vokiečią 
draugiją perstatė seimui 

įnešimą, idant vokiečiai rin- 
kimuose į prezidentus eitų 
priešai Taftą ir imigracijos 
komisi j onierių W illiams ’ą 
ant Ellis Island, kuris varo 

tokią žiaurią politiką ir per- 
sekiojimus imigrantų. 
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Areštuota miesto valdinin- 
kai. 

Philadelphia, Pa. — Čia 
liko areštuoti žymus miesto 
valdininkai: TI. Clay, direk- 
torius viešosios tvarkos; K. 

Zilesinger, miesto arckitek- 
torius; J. R. Wiggins ir jo 
partneris W. H. Walls, kon- 

traktoriai, kaltinami davi- 
me ir ėmime kyšių, išduo- 
dant miesto darbų kontrak- 

tus, kas miestui padarė ne- 

maža nuostolių. Jie yra 
apkaltinti už piešimą mies- 
to išdo, permokant už men- 

kai atliktus darbus, ir pa- 
sidalinimą tarpe savęs liku- 

sią pinigu. 

Vandenė Coloradoje. 

Denver, Colo. — Pi et-va- 
karinę Colorado valstijos 
dalį ir šiaurinę New Mexi- 
co dalį ištiko pavandenė 
nuo taip didelio lietaus su 

audra, kokio čia gyventojai 
nepamena nuo 1884 metų. 
Geležinkelio bėgiai ir tiltai 

nunešta, farmerių nameliai 
sugriauta ir prie to, kaip 
pranešama, žuvo 28 žmonės. 
Iš miestelio Arboles su 300 

gyventojų pranešama, kad 
visas miestelis liko sunai- 
kintas ir daug žmonių žu- 

vę. Indi jonų Navajos re- 

zervacijoj žuvę apie 20 žmo- 

nių. Pavandenės padaryti 
nuostoliai siekia $5.000.000. 
Didžiausius nuostolius turė- 

jęs geležinkelis Denver and 
Rio Grande. 

Rockefelleris iš karalių 

giminės? 
Cleveland, O. — Kokis- 

tai historikas E. M. Avery 
“išrado” neva tai iš kokių 
— ten dokumentų, kad alie- 

jaus karalius, John D. Ro- 

ckefeller, vertelga ir trustų 
tėvas, paeina iš karalių gi- 
minės, kuri kuomet-tai val- 
dė ne tik Angliju, bet ir 

Škotiją, Franci ją bei Ispa- 
niją. 

Reikėtų užklausti, kiekį 
tas historikas gavo nuo Ro- 

ckefęllerio už “išradimą 
fakto, jog Amerikos mili- 

jardieris paeina iš karalių 
giminės...” 

Arcivyskupas Ireland — 

žmonių, valdymo priešas. 
Council Bluffs, Ia. — Su- 

sivienijimo “Army of the 
Tennessee” sutaisytam ban- 
kete kalbėjo arcivyskupas 
Ireland; savo kalboje apie 
demokratiško valdymo plė- 
tojimąsi aštriai pasmerkė 
ideą iniciatyvos referendu- 
mo ir “reeall” (valdininkų 
atšaukimo), nurodydamas, 
kad pravedimas tokių re- 

formų perkeis demokratiz-* 
mą į “monokratizmą” (mi- 
nios valdymą). Dvasiška- 
sis valdytojas mano, kad 
iniciatyva ir referendumas 
pavers įstatymdavystės 
įstaigas į biurus registravi- 
mo laikinų minios pažval- 
gų ir kaprizų. Blogiausiu 
vienok, arcivyskupo nuo- 

mone, yra “reeall” arba at- 
šaukimas valdininkų, nes 
tuomet valdininkai steng- 
tųsi ingauti minios daugu- 
mos malonę ir taikytųsi 
prie jos kaprizų, y. 

McNamarų procesas. 

Los Angeles, Cal. — Ja- 
mes McNamara, jaunesny- 
sis iš brolių, kaltinamųjų 
iššaukime ekspliozijos na- 

mų laikarščio “Times” ka- 
me žuvo 21 žmogus, bus 
skyrium teisiamas, o jau 
paskui tiktai bus byla 
John’o McNamaro, sekreto- 
riaus geležinių išdirbių ir 

tiltų statymo darbininkų 
unijos. 

Pirmutinė to didžiojo 
proceso diena praėjo pasky- 
rime ir. egzaminavime pri- 
saikintųjų teisėjų, kuriij iš- 
karto buvo pakviesta 125, 
teismo pirmininkas Bord- 
well išsirinko iš jų 45, o ga- 
lutinai pasiliko savo vieto- 
se tiktai 12. Pagal įstaty- 
mus prisaikintieji teisėjai 
pirmiausiai turi būti egza- 
minuojami kaip apgynėjų 
pusės, taip ir apkaltintojų. 

Pirmutiniu buvo klausi- 
nėjamas prisaikiiitasis tei- 

sėjas Z. T. Nelson, senas 

farmeris 62 metų. Apgy- 
nėjų pusės advokatas Pai- 
ro \\r eilėje užklausimų no- 

rėjo sužinoti prisaikintojo 
pažvalgas į darbininkų or- 

ganizacijas, kam pasiprie- 
šino teismo prokuratorius, 
tvirtindamas, kad procesas 
neapima darbininlui unijas, 
bet tik atsakomybę neku- 
riu asmenų už išsproginimų 
“Times” namų. 

Advokatas Darrow išve- 

džiojo, kad šis procesas yra 
kova kapitalo su organizuo- 
tu darbu, kad branduoliu to 

proceso yra tiktai toji ko- 

va, to delei turįs ištirti pa- 
žvalgas teisėjų į darbininkų 
judėjimų. Su ta advokato 
nuomone sutiko taippat ir 
teismo pirmininkas Bord- 
well. Darrow ’as uždavė 

teisėjui Nelson’ui tame 

kripsnyj keletą, klausimų, į 
kuriuos prisaikintasis atsa- 

kė, jog nieko neturįs prieš 
darbininkų unijas ir negalįs 
kaltinti unijos už vieno uni- 

jisto menamų prasikaltimų. 
Prisaikintasis dar pripažįs- 
ta darbininkų unijas geru 
daiktu, tik nesutinka kar- 
tais su straikų taktika. 

Prisaikintųjų teisėjų egza- 
minavimas dar tęsis keletu 
teismo posėdžių. Manoma, 
kad visas McNamarų pro- 
cesas prasitęs 180 dienų. 
Apie milžiniškumų tos be- 
ne garsiausios darbininkų 
judėjime bylos liudija se- 

kančios skaitlinės: 
Prokuratorius pašaukia 

procesan 425 liudininkus; 
apgynėjų pusė 135 liudinin- 
kus. Teismo salėje iš abie- 

jų pusių stoja po 10 advo- 

katų, o visoje byloje apart 
to dirbo ir dirba 40 tiesų 
žinovų. Apgynėjų ir ap- 
kaltintojų iškaščiai siekia 2 

milijonu dolerių. Teismo 

salėje sėdi 64 laikraščių at- 
stovai. 25 mokslo eksper- 
tai perstatys savo pažval- 
gas procese. 

Laivyno biudžetas suma- 

žinta. 

Wasbington, D. C. — Ka- 
ro laivyno sekretorius Mey- 
er sutaisė biudžetą, užlaiky- 
mui laivyno ateinančiais 
metais. Tas biudžetas sie- 
kia $29.000.000, arba $15- 
000.000 mažesnis negu pe- 
reitais metais. Iš tos su- 

mos manoma pastatyti 2 ka- 
ro laivai “dreadnoughtai”, 
tokio typo kaip statomi Ne- 
vada ir Oklahoma, talpinan- 
tieji savyje 28.000 tonų 
svarumo. 

$20 už barzdos nuskutimą. 
Įienoz, Mass. — Žinomas. 

milijonierius 
Morgan čia davėsi^ 
sau barzdą kokiam-taP 
Duclos ’ui. Barzdaskučio 
darbas taip patiko'f turčiui, 
kad užmokėjo jam už nu-i 

skutimu 20 dolėrių' ir dari 
širdingai padėkavojo. 

Iš geležinkeliečių straiko. 

New Orleans, La. — 800 

straikerių užpuolė ant na- 

mų, kuriuose gyveno 215 

darbininkų neunijistų. Iš- 
kilo smarkus mušis ir dau- 

gelis liko lengvai sužeista. 
Policija išvaikė susimušu- 
sius. Geležinkelių kompa- 
nijos Southern * Pacific ir 
Houston & Texes Central 
apskelbė, kad dabar jau ati- 
daro savo dirbtuves ir uni- 

jos darbininkai gali eiti 
dirbt. * 

Iš McComb, Miss. prane- 
šama, kad ten ir toliau tę- 
siasi riaušės, o vyriausy- 
bė siunčianti tenai būrį re- 

guliarinės armijos. 
Iš Mempbis, Tenn, prane- 

šama, kad tenai neužsiganė- 
dinę darbu Illinois Central 
geležinkelio dirbtuvėse pri- 
imti straiklaužiai metė dar- 

bą ir kompanija turėjo juos 
atgabenti atgal į ’Chicago. 
Sustraikayo 400 neunijistij. 

Iš Jackson, Miss. prane- 
šama, kad neįvykus tary- 
boms tarpe straikuojančių 
darbininkų ir kompanija 
Illinois Central, valstijos 
Mississippi gubernatorius 
Noel nutarė kreiptis' į visų 
valstijų gubernatorius, ta- 
me dalyke užinteresuotus, 
idant kartu išrišus susitai- 

kymo reikalus. Tas gele- 
žinkeliečių strąjkas,. gręsia 
dideliais nuostoliais vienuo- 
likai valstijų. 

žmonių valdymas laimėjo. 
San Francisco, Gal. — 

Valstijos Califbrnija rinkė- 

jai balsavo už 23 įneštus 
priedus prie valstijos kon- 

stitucijos. Svarbiausiais iš 

jų buvo moterių balsavimo 
teisės, iniciatyva ir referen- 
dum. Reikėjo dviejų treč- 
dalių visli balsuojančių pi- 
liečiu balsu1, idant kokis- 

■> 

nors konstitucijos pataisy- 
mas pereitų. Už iniciatyvų 
ir refcrendum pasirodė esa- 

ma labai didelė dauguma 
balsų, gi suteikimas mote- 
rims balsavimo teisių taip- 
pat perėjo dauguma balsų. 
— Žmonių valdymas bei pa- 
žanga laimėjo ir švenčia sa- 

vo triumfus. 

KANADOS NAUJAS GEN. 
GUBERNATORIUS. 

Tomis dienomis Kanadon 
atvyko naujas generališkas 
tos šalies gubernatorius, 
kunigaikštis Connaugth, 
kuris karaliaus Jurgio var- 

du valdys minėtą, kraštą, 
gyvendamas mieste Ottawa, 
Rideau rūmuose. 

Kuomet naujasis gener. 
gubernatorius su savo šei- 
myna atplaukė laivu į mies- 
tą Quebec, atrado neapma- 
tomas žmonių minias, susi- 
rinkusias pasveikintų savo 

naujų valdovų. 'Buvo susi- 

rinkę žymesni šaliesj valdi- 
ninkai, o miestas nuo papuo- 
šimi! tik žėravęs. Po neku- 

riu iškilmybių, naujas gen. 
gubernatorius tuoj prisie- 
kė pildyti šventai savo pri- 
derystes ir netrukus pasi- 
girdo kanuolių šūviai, ap- 
reiškianti gubernatoriaus 
instalaeijų. 

Šiemet Kanadoj įvyko la- 
bai daug permainų. Par- 
lamente liberalų atstovų 
skaitlius visai sumažėjoj 
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Pittsburg, Pa. paskutinėmis spalių dienomis atsibus anglekasių konvencija, 
kurioje anglekasiai bus pamokomi kaip gelbėti gazu pritroškusius mainose dar- 

bininkus, su naujai išrastomis prietaisomis. Vaizdas rodo, kaip pritroškęs an- 

glekasis gaivinama. 

per nesenai buvusius rinki- 

mus, sutaisyta naujas kabi- 
netas su premieru Borden 
ir pagaliau štai iš Angli- 
jos paskirta Kanadai nau- 

jas generališkas guberna- 
torius. 

Kanaden rangosi vaini- 
kuoeiai... 

I 

Morokke maurai neduo- 
danti ramybės ispanams. 
Beveik kasdiena ant ju ar- 

mijas užpuldinėjanti ir te- 
kino budu sėjanti betvarkę. 
Antai viename su maurais 

mūšyje ispanai prakišę savo 

400 kareiviu! 
* 

Austrijos imperatorius, 
pasakojama, nekėliausias į 
Budapeštą., kur turėjęs su- 

sitikti su Serbijos karalium 
Petru. Mat, Prano Juozo 
iš Vienos ueišleidžinnti Bal- 
kanų pusiąusalio politika. 

Austrijos sosto inpėdinis 
Karolius Pranas Juozas to- 
mis dienomis vedąs arciku- 
nig. Zitą. Popežius Pijus 
X jaunavedžiams pasiuntęs 
specijalimu delegatu savo 

palaiminimą, taippat di- 
džios vertės dovanas. 

* 

Monacliiume mirtinai su- 

sirgęs Bavarijos regentas, 
kunig. Luitpoldas. Kadan- 
gi jisai jau senyvas, turin- 
tis 91 metus, tad yra pavo- 
jus, jogei iš tos ligos jau 
liepas veiksiąs. 

Prisakius žmonių švieti- 
mo ministeriui, Priebaltijos 
krašto (Latvijoj, Kurše) 
liaudies mokyklosna įveda- 
ma kareiviavimo mokini- 
mas. Komisoriai jau palie- 
pė valsčių valdyboms tam 
tikslui skirti iš savo išdų 
lėšas. 

* 

Turkestano vienoj vieto- 
vėj Oša andai užgimę smar- 

kus antižydiški judėjimai. 
Į nekurias vietas Rusijos 
vyriausybė pasiuntė kariuo- 

menės burius. Mat, kas- 

žin kas paleido girdei, buk 
žydai nusmaugę vieną krik- 

ščionį bernaitį. 

Respublikos Venezueles 

valstijoj Techira andai už- 

gimus revoliucija, kurios 

vadu esąs generolas Her- 
nandez. Manoma, jogei ta- 

sai generolas veikiąs buvu- 

siojo prezidento Castro var- 

du, kuris randas ant vienos 

salų, priklausančios respu- 
blikai Koluinbia. 

Nors Portugalijos mo- 

narcbistams neprisieis res- 

publiką savo šaly sugriauti, 
bet jau iškalno ex-karalius 
M ar. uolius ir sosto preten- 
dentas Miguei derinasi už 

sostą, kuriam būtent jis 
ateityj teksiąs. Abudu lio- 
sus trauksią. Amerikonams 
butu miela ten soste pama- 
tyti geriau Miguclį, kuris 
amerikoną vedęs. Juk tai 
ne juokai — amerikone ka- 
raliene! 

* 

Pereitoj savaitėj buvęs 
pasklydęs visur plačiai gan- 
das, jogei Italija apart Tri- 

poliso sumaniusi iš Turkų 
atimti Palestiną ir paauko- 
ti šv. Tėvui, kaipo atlygini- 
mą už Rymo paglemžimą. 
Tasai gandas žydus labai 

pergazdinęs, bet paskui iš- 

ėjo eikštėn, jogei tas mela- 
gingas žinias buvo pasklei- 
dę patįs žydai. 

Meksiko parlamentas nu- 

sprendęs pas liglaikinį Mek- 
siko prezidentą, de la Barra 

pareikalauti atskaitų, kiek 
išleista pinigų kovai su re- 

voliucija ir už ką išmokėta 

prezidento Madero broliui 
Gustavui 642.195 pesų. Tai 

pirmasis Meksike atsitiki- 
mas, kad parlamentas to- 
kius paklausimus preziden- 
tui užduotų. Naujas prezi- 
dentas Madero, sakoma, jau 
sutaisęs sau naują kabine- 
tą. Šalyj vis dar nėra ra- 

mybės. 

Jei kiekvienas vyriškis, 
kurį moteriškė paniekino, 
turėtų tuojau nusižudyti, 
regis ligšiol jų jau labai 
mažai butų. 

Žmogaus garbė panaši jo 
šešėliui; tankiai eina pirm 
jo, tai vėl pasilieka užpaka- 
ly; sykį esti mažesnė, tai 
vėl didesnė. 

Žmogus trokšta tiktai tų 
daiktu, kokių neturi, o kuo- 
met anuos aplaiko, savo 

troškimų nukreipia į kitus 
daiktus. 

Pirmasis 
Lietuvių 

MĖNRAŠTI! 
Amerikoje 

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ 

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenes pri- 
tarimo nebus 
galima tas dar- 
bas pradėti. 

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 

atsiliepia 
laišku 

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti 
Lietuviams juk rei- 

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurtos aplinkybes, o 

nūdien tas pergalėti ga- 
lima. 

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku. 

d. M. TANANEVIGZE 
3244 S. Morgan Si., Ciiicago, III. 


