
[AMERIKOS ŽINIOS. 
Darbininkų šventė — 

“Labor Day”. 
New York, N. Y. — Ne- 

žiūrint labai giedraus oro 

“Labor Day” dienoje, dar- 
bininkų organizacijų paro- 
da miesto gatvėmis nebuvo 
perdaug iškilminga. Paro- 

doje dalyvavo apie 40.000 
darbininkų, tame skaičiuje 
apie 1.000 moterių. Ant 
nešamų parodoje lentelių 
buvo daug parašų apie ne- 

teisingų areštavimų McNa- 

marų. 
Los Angeles, Cal. — Iš- 

kilminga darbininkų paroda 
miesto gatvėmis atsibuvo 
triukšmingai skambant 
marselietei. Parodoje daly- 
vavo apie 25.000 darbinin- 
kų. Kuomet maršuota pro 
kalėjimų, kuriame sėdi Mc- 

Namarai, vyrai ėmėsi nuo 

galvų kepures. 
San Francisco, Cal. — 

Darbininkų paroda čia atsi- 
buvo rainiai ir rimtai, o bu- 
vo gana iškilminga. Svar- 
biausiu kalbėto jum buvo 
Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi- 
dentas. Daugiausiai visi 
buvo užimti čia atsibuvusio- 
mis tarybomis tarpe gele- 
žinkelių darbininkų ir 
Harrimano geležinkelių li- 

nijų kompanijomis. 
Attomva, Ia. — Darbi- 

ninkų unijos iš Attoimva, 
Oskaloosa ir Albia iškilmin- 

gai apvaikščiojo darbinin- 
kų šventę. Pirmiausiai at- 

sibuvo didelė paroda unijų 
iš tų trijų miestų, o paskui 
Caldwell parke buvo intai- 

sytas piknikas su pietumis 
ir kūdikių paroda. Svar- 

biausiuoju kalbėtoju buvo 
John Mitchell, buvusis pre- 
zidentas, o dabar vice-pre- 
zidentas auglekasių unijų. 

Davenport, Ia. — Daven- 

port’e, Rock Island ir Moli- 
ne atsibuvo paroda 5.000 or- 

ganizuoto darbo reprezen- 
tantij. Parodoje vadovavo 
Champ Clark, kongreso pre- 
zidentas, kuris pavakare 
kalbėjo Suburbant Island di- 
deliam darbininkų susirin- 
kime. 

Indianapolis, Ind. — Čia 
atsibuvusioj parodoj daly- 
vavo 10.000 darbininkų. 
Svarbiausiu kalbėtojum bu- 

vo John Frey iš Cincinanti. 
Dės Moines, Ia. — Čia 

atsibuvo nepaprastai didelė 
darbininkų paroda, kurioj 
dalyvavo 10.000 žmonių. 
Darbininkų sluogsniuose 
čia viešpatauja neramumas, 
nes grasia tramvajų strai- 
kas. 

Mihvaukee, Wis. — “La- 
bor Day” parodoje čia da- 

lyvavo 8.000 unijistų, tarpe 
kurių buvo 500 moterių. 
Po parodai parke buvo in- 

*°isytas didelis piknikas. 

i 
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Negeistini svečiai. 

Muskegon, Mich. — Vie- 
tinės miesto valdybos komi- 
tetas nutarė neduoti leidi- 
mo, idant “liuli House” iš 
Chicagos pasiųstų čia į 
Bronson’s Farm, prigulin- 
čiai miestui, 300 taip vadi- 
namų “boy scouts” ant va- 

kacijų. Tie vaikai-karei- 
viai pereitais metais pralei- 
do vakacijas ant tos farmos, 
bet kuomet šiais metais vėl 

prašyta leidimo, pasiprieši- 
no tam miesto valdybos na- 

ry s-socij alistas Wels, išsi- 

reikšdamas, kad jam nepa- 
tinka kareiviška dvasia, ko- 
kioj yra auklėjami tie vai- 
kai. Kadangi kiti taippat 
nusiskundė į vaikų elgimų- 

si, tatai pagalios valdyba 
nutarė leidimo neduoti. 

Priešai prezidentą Taftą! 
Madison, Wis. — Daugu- 

ma Wisconsino valstijos gy- 
ventojų yra labai neužganė- 
dinta prezidentu Taftų už 
tai, kad tas atmetė kelis 
svarbius bilius, kurie butų 
sumažinę kainą įvairių pro- 
duktų, būtinai reikalingi! 
darbo žmonėms. Gyvento- 
jai tatai skaitlinguose susi- 
rinkimuose smarkiai pa- 
smerkia prezidentą, vadin- 
dami jį trustų šalininku ir 
nutardami kovoti prieš jį 
ateinančiuose prezidento 
rinkimuose. Daugiausiai 
ant prezidento užsipuola 
laikraštis “La Folletes 
Weekly”, leidžiamas sena- 

toriaus La Follete, kurį sta- 
to kandidatu į prezidentus 
taip vadinamieji republiko- 
naį-insurgentai. 

Už juodparvio sudeginimą. 
Weschester, Pa. — Pri- 

saikintųjų teismas, tyrinė- 
jantis Coatesville, Pa. bai- 
saus linčiavimo bylą, pripa- 
žino aštuonis to miesto gy- 
ventojus kaltais sudegini- 
me ant laužo juodparvio E. 
Walker’o. Pripažinti daly- 
vavusiais toj nežmoniškoj 
piktadarystėj bus teisiami 
už žmogžudystę. 

Didžiausieji karo laivai. 

Washington, D. C. —■ Du 

Jungtinių Valsčių karo lai- 
vai Florida ir Utah galuti- 
nai bus pabaigti statyti iki 
15 dienai lapkričio ir bus 
tai didžiausieji karo laivai 
ant svieto. Jų intaisymas ir 
ginklavimas kaip paprastai 
daromas slapta. Abudu lai- 
vai bus priskirti prie Atlan- 
tiko eskadros pirmosios di- 

vizijos. Kiekvienas jų bus 

apginkluotas 10 dvylikaco- 
linių ir 16 penkcolinių ka- 

nuolių. Plieninės sienos tu- 
ri 12 colių storumo. Laivų 
ilgis bus 521 pėdos, o garo 
mašinos turės 28.000 arklių 
spėkų. Ingula kiekvieno 
laivo susidės iš 60 oficierų 
ir 888 kareivių. 

Matoma Brookso kometa. 

Cambridge, Mass. — Iš 
vietinės astronomijos ob- 
servatorijos per teleskopus 
matoma yra Brookso kome- 

ta, kuri smarkiai artinasi 

prie žemės ir už kelių dienų 
bus matoma plikomis aki- 
mis. Jau ir dabar jų ga- 
lima matyti be stiklų, o apie 
15 d. šio mėnesio ji visai 
aiškiai švies. Apskaitoma, 
kad 17 dienų šio mėnesio 
Brookso kometa bus atito- 
linta nuo žemės “tiktai” 
per 45 milijonus mylių. 

šeši darbininkai žuvo. 

Buttle, Mont. — Baisi ne- 

laimė atsitiko vietinėse ge- 
ležinės rudos kasyklose, 
kur šeši darbininkai liko už- 
mušti ir sutrinti kėlimo ma- 

šina. Užbaigę darbą, tie 
darbininkai norėjo išsikel- 
ti iš kasyklų laukan, tatai 
nelaukdami darbininkų kė- 
limo mašinos, susėdo į keltu- 
vą iškeliantį geležinę rudą. 
Keltuvas neišlaikė sunku- 
mo ir nuo 1.400 pėdų augš- 
čio puolė atgal į kasyklas, 
užmušdamas ir sutrindamas 
darbininkus. 

Valstijos senatoriai patrau- 
kiami teisman. 

Columbus, O. — Priešai 
kelis šios valstijos senato- 

rius įnešama teisman skun- 
das už papirkimus. Sena- 
torių pavardės policijai yra 
žinomos, vienok dar viešai 
neapskelbta, kol jų by- 
las neprasidės teisme. Be- 
ne du trečdaliai Ohio valsti- 
jos senatorių yra papirkė- 
jai ir apgavikai žemiausios 
rųšies. 

Nepaprasti ledai. 

Cheyenne, Wyo. — Hor- 
se Creek apylinkėje išpuo- 
lė nepaprasti ledai, o vie- 
tomis jų buvo net per 4 
pėdas. Klonyje kalnų 
Roimd Fox Mountain ledų 
prisirinko net ištisi kalnai, 
per 25 pėdas augščio. Ja- 
vai toj apylinkėj: visai su- 

naikinti; daugybę raguočių 
ir avių ledai užmušė, o vėt- 
ros sugriovė silpnesnius 
farmerių namus.: Toji le- 
dų-audra siautė plotyje 25 

mylių. 

40 valstijų reprezentantų 
konferencija. 

Richmond, Va. — 40-ties 
valstijų reprezentantai, gu- 
bernatoriai ir mokesčių ko- 

misoriai, laikė čia savo kon- 

ferenciją, su tikslu suregu- 
liuoti mokesčius, idant vi- 
sur jie butų mokami vie- 
nodai ir idant turtuoliai 
mokėtų mokesčius nuo pel- 
no. Konferencijoj dalyva- 
vo 12 valstijų gubernato- 
riai. 

Gubernatorius Deneen su- 

žeistas. 

Springfield, III. — Illi- 
nois valstijos gubernatorius 
Cb. Deneen sunkiai liko su- 

žeistas, važiuodamas auto- 
mobilium. Smarkiai va- 

žiuojantis gubernatoriaus 
automobilius butų užvažia- 
vęs ant priešai atvažiuojan- 
čio farmerio vežimo, tatai 

gubernatorius, norėdamas 

išvengti nelaimės, iššoko iš 
savo automobiliaus ir no- 

rėjo sulaikyti pasibaidžiusi 
farmerio arklį; vienok šo- 
kimas iš važiuojančio auto- 
mobiliaus taip buvo nelai- 
mingas, kad gubernatorius 
nusilaužė kairiąją koją. 
Sužeistas gubernatorius nu- 

vežta jo rezidencijon, kur 
turės pragulėti kelias savai- 
tes, kol jam daktarai-speci- 
jalistai išgydys nulaužtą 
koją. 

Liepė iššaudyti visus šunis. 

Mihvaukee, Wis. — Mies- 
to sveikatos skyriaus už- 
veizda paliepė, policijai iš- 
šaudyti visus šunis, valkio- 
jančiuosius gatvėmis be 
priežiūros. Bėgyje 90 die- 
nų Mihvaukee ’s policistai 
turės iššaudyti visus šunis. 
Mieste atsitiko keli pasiutu- 
sių šunų inkandimai, tatai 
iš tos priežasties ir išleista 
tokis smarkus paliepimas, 
išnaikinantis mieste visą šu- 
nų giminę... 

Baltieji ir juodieji. 
Durant, Okla. — Netoli 

miestelio Caddo iškilo kru- 
vinas mušis tarpe penkių 
juodųjų ir penkių baltųjų 
žmonių; baltasis farmeris 
Gibbs liko užmuštas. Bal- 
tieji tvirtina, kad vakare, 
kuomet jie ėjo pro namus 

juodojo farmerio Daniels, 
pradėta į juos šaudyti; juo- 
dieji gi ginasi, kad baltieji 
praeidami metė į namus di- 
namito narvelį ir pradėjo 
šaudyti. Baltieji po mū- 

šiui tuojaus nuvyko mieste- 
lin, Caldo, iš kur liko pa- 
siųsta policija. Policija ra- 

do Gibbs ’o lavonų, bet taip- 
pat išdegusį dinamito nar- 

velį su likusia dalimi kna- 

to. —- Iš tos Lrie&asties da- 
bąr apylinkėje vješpatauja 
didelis nerąųpimą^; daugy- 
bė juodųjų, palikęj savo rit- 
mus ir sodybas,^kraustosi 
kitur. l0 

Stato penkioliką garlaivių. 
Frenton, N. J.—garlaivių 

kompanija Atlantic and Pa- 
cific Transport Co. Ne\v 
Jersey liko inkorporuota 
valstijoj Maryland ir. tuo- 

jaus pradės veikti. Naujos 
kompanijos užstatomasis 
kapitolas siekia $15.000.000. 
Kompanija tuoj aus griebė- 
si statyti 15 naujų garlai- 
vių ir mano transportuoti 
prekes tarpe Ne.w Yorko, 
Colon, New Orleans, San 
Francisco, Panama, Seattle, 
Wash., Portland, Me., Bos- 

ton, Pbiladelpbia, Baltimo- 
re, Norfolk, Jacksonville, 
Kei West, Mobile ir Gal- 
veston. 

PERSIJOS KAREIVIAI. 

Viename angliškame laik- 

rašty atrandama aprašymas 
Persijos kareivio. Tai ra- 

šo, regis, tij dalykų žinovas 
ir Persijos tėvynės apgynė- 
jus perstato labai nemalo- 

nioj šviesoj. Kas tiesa, 
Persija turi porą pulkų, 
suorganizuotų pavyzdžiu 
Europos kariuomenes. Tuos 

pulkus suorganizavo Rusi- 
jos instruktoriai; vis tai 
taip vadinami -kazokai. Bet 

pėstininkai randasi labai 
prastame padėjimą! ir jų ne- 

galima jokiuo budu pava- 
dinti kareiviais. Apsitaisę 
ten kokiais skarmalais, gin- 
klai apleisti, kaip -tik gali 
būt suvartojami atsitikus 
reikalui, didžiausia stoka 
kareiviško apšvietimo, pra- 
silavinimo.1 Žinomas daly- 
kas, ūž tai negalima kaltinti 
juos pačius, kareivius, bet 
visą kaltė sugula ant tų ka- 
reivių mokintojų-oficienj. 

Persijos kareivis yra au- 

ka savo perdėtinių, kurie 
aname mato tiktai sau pasi- 
pelnijimo būdą. Metinėse 
sąskaitose, kokias pulkinin- 
kai perstato savo vyrausiam 
štabui arba kanceliarijai, 
aiškiai nurodoma, kiek pav. 
išleista pinigų tieko ir tieko 

kareivių aprengimui; tečiau 
pulkininkai labai retuose 
atsitikimuose apverčia tuos 

pinigus mundierų supirki- 
mui: viską suglemžia į savo 

kišenius, bet raportais išro- 
do visai priešingai. Jei 
komendantas arba pulkinin- 
kas savo kareiviams už gau- 
tus iš valdžios išdo pinigus 
superka bent kokius rūbus, 
tuokart aišku, jogei jis tai 
daro su prievarta bent iš 
katros pusės, kadangi savo 

noru taip nepasielgtų. Ir 
tas paprastai daroma tik 
tuomet, kuomet, šachas no- 

rįs peržiūrėti savo kariuo- 
menę. Tuokart, žinoma, ne- 

noromis reikia kareivius 
švariau aprengti ir patai- 
syti šiokią-tokią jiems uni- 
formą. ė o 

Abelnai imant, tenai ka- 
reiviai privalo patįs apie 
save rupinties. d*ei nori 

apdengti savo plikį kūną, 
tai pas kitus tolina, elge- 
tauja, pasidirbdina Sau uni- 
formas iš visokio dažo ir 
visokios rųšiefe' 'šftarmalų. 
Ir taip vaikščioja ^isi ap- 
driskę, ar su sulopytomis 
nugaromis. Jei kareivis 
savo skarmaluose turi visus 
reikalaujamus uniformai 
guzikus — tai jau toksai 
visa burna vadinama ka- 
reivis. Vienatiniu unifor- 
mos daiktu, iš kurio gali- 
ma pažinti kareivį >— tai 
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augšta it puodas juodo kai- 
lio kepure, kurios priešaky 
riogso misinginė kukarda, 
jei ir toji retkarčiais nesti 
kur pamesta. 

Ypatinga pamatyti Per- 
sijos pulko ėjimas. Tas 
panėši greičiau į čigonų bū- 
rį. Iš vienos vietos kiton 
kareivis persikeldamas, ima 
su savimi viską, ką tik turi, 
paklodalą ir daug kitokių 
daiktų, ko ant savo pečių 
panešti negali, kaip tai, 
puodus, katilukus, didelius 

ąsočius vandeniui ir tp. 
Didžiausia kareivio ambici- 
ja — nusipirkti asilas. Try- 
se arba keturiese nusiperka 
asilą, kad paskui ant kant- 
raus gyvulio nugaros su- 

krauti visą karo amuniciją 
ir kitokius našulius. Kuo- 
met keliems kareiviams pa- 
siseka tas atsiekti, jie visus 
daiktus sukrauna ant asilo, 
patįs pasiima į rankas laz- 
das ir keliauja sau toliau. 

Persijos kareivis apie sa- 

vo draugo kareivio likimą 
tokiuose persikėlimuose vi- 
sai nepaiso. Kas jam bė- 
dos, jei katras kur užsiliko. 
Nepavys šiandie, tai gal ry- 
toj, vis-gi turės pribūti pa- 
skirton vieton. Keliauja 
sau pavieniui ir viskas. Tur- 
tingesnis' kareivis pats vie- 
nas nusiperka, arba nusi- 
samdo asilą ir negana, kad 
ant ano sukrauna visus sa- 

vo daiktus, bet dar pats už- 

silipa ir vargšas gyvulėlis 
turi tą sunkią naštą vilkti 
kur per kalnus; neisi, gausi 
lazda per šonus. Priverstas 
eiti. 

Ir tokiuo budu visa ka- 
riuomenė keliauja. 

Persijos kareivio ginklai 
— tai senobiniai palikimai, 
kokių niekur civilizuotuose 
kraštuose jau nesutiksi,kaip 
antai šautuvai primušami 
per vamzdžius, surūdiję 
kardai ir viskas niekai. Ir 
ligšiol viskas geresnėn pu- 
sėn nepaverčiama. Nors 
nekurie pulkai ir mokina- 
ma, bet toli gražu visko 
jiems išmokti. 

Kadangi kareivių užlai- 
kymas kuoprasčiausias, ta- 
tai jie privalo dėl pragyve- 

Vokietijos kaizeris peržiūri karo žemlapį. Šalia 
matoma Vokietijos ir Franci jos ambasadoriai, vedanti 
tarybas Morokko reikale. 

nimo užsiimti pašaliniais vi- 
sokiais darbais ir amatais 
ir tokiuo budu jų tarpan in- 

diegiama demoralizacijos 
intekmė. Kas iš tų kariuo- 
menės eiiių, jei kareiviai ne- 

tik yra pliki, bet ir alkani 
ir priversti užsiimti pašali- 
niais užsiėmimais by tik pa- 
laikius kūne dvasių. Tatai 
ir patarlė visur pasklydus 
gali būt teisinga: “Bėdi- 
nas ir piktas kaip Persijos 
kareivis”. 

RED. ATSAKYMAI. 

M. D. — Nemažai pataisę 
kiek buvo galima, Tamstos 

feljetonėlį patalpįsime. Pa- 
tartumėme daugiau apdirb- 
ti savo rašinėlius, nes per- 
mažai surištos mintįs gali 
padaryti raštų labai skystu. 
Meldžiame ir toliau mus ne- 

užmiršti. 

Wilkesbarrių Mainieris.— 
Tamstos žinute apie pešty- 
nes jau perdaug yra pa- 
prasta ir skaitytojams var- 

gu bus indomi, tatai laikraš- 
tin jos nedėsime. Parašyk 
Tamsta ką-nors svarbesnio 
iš vietinių lietuviu gyveni- 
mo. 

Jurgis Guodžiunas. — 

Žodis katalikas paeina iš 

graikų kalbos ir reiškia vi- 
suotinas. Pirmiausiai tas 
žodis randama šventraštyje, 
būtent gromdtose apaštalų: 
Jokūbo, Petro, Jono ir Ju- 
do, bet ten tas žodis varto- 

jamas vien reikšmėje visuo- 

tinas, abelnas. Jau tiktai 

vėlesniuoju laiku, kuomet 

krikščionybė išsiplėtojo ir 

sustiprėjo, tasai žodis bu- 
vo prikergtas aiškesniam 

atskyrimui Rymo arba Va- 

karų bažnyčios kaipo visuo- 

tinos, nuo atsiradusių tarp 
krikščionių sektų ir atskalų. 
Aštuntame metašimtyj 
Kristui gimus, įvykus ga- 
lutinam persiskyrimui 
krikščionių bažnyčios į Ry- 
tų ir Vakarų arba Rymo 
bažnyčias, pastarosios baž- 
nyčios išpažintojus, atski- 
riant nuo Rytų bažnyčios 
išpažintojų, pradėta va- 

dinti katalikais. Galutinai 
gi vardas Katalikų arba 
Rymo-Katalikų bažnyčios 
priimta vartoti 16-tam me- 

tašimtyj, kuomet Vakarų 
bažnyčioje atsirado ir išsi- 
plėtojo protestantizmas. 

Tomis dienomis popežius 
Pijus X pas save priėmęs 

savo vyresnį brolį, Angelo 
Sarto, atkeliavusį iš pro- 
vincijos. Brolis Angelo at- 

keliavęs su savo žmona ir 
vaikais. Angelo sutikęs sa- 

vo brolį-popežių norėjęs 
klaupties, bet popežius ne- 

leidęs tai daryti, tik širdin- 
gai pasveikinęs ir pasodinęs 
šalia savęs. Abudu ištisą 
valandą kalbėjusiu. Ange- 
lo apleizdamas Vatikaną 
apreiškęs, jog popežius esąs 
kuogeriausioje sveikatoje. 

Merginai, turinčiai dvi 
dešimts metų, karšta darosi, 
jei kas į ją meiliai žiuri. 

Pirmasis 
Lietuvių 

DIENRAŠTIS 
Amerikoje 

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ 

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenės 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 
nekurios aplinkybės, o 

nūdien tas pergalėti ga- 
lima. 

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku. 

J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St., Chicago, Iii. 


