
į U i AMERIKOS ŽINIOS. 
Moterių-siuvėjų straikas. 

New York, N. Y. — Čia 
metė darbą. 10.000 moterių- 
siuvėjų apie iš tūkstančio 
siuvimo dirbtuvių, kur yra 
siuvami moterių drabužiai. 
Straikuojančios moterįs ir 

mergaitės priguli į uniją 
“Ladies Tailors and Dres- 
makers Union”. Straikė- 
rės stengiasi išplėsti strai- 
ką ir kitose siuvimo dirbtu- 
vėse, kur dirba kito unijos 
skyriaus. apie 18.000 siuvė- 

jų. Dar prieš straiką tarpe 
dirbtuvių savininkų ir dar- 
bininkių. ėjo tarybos, kurio- 
se siuvėjos reikalavo panai- 
kinti darbą nuo štukų, už- 

* 

daryti dirbtuves rųsyse ir 
nesanitarinėse dirbtuvėse, 
paskirti darbą tiktai 48 va- 

landas į savaitę, subatoj pu- 
sę dienos nedirbti ir pakelti 
darbo mokestį. Dirbtuvių 
savininkai tuos reikalavi- 
mus atmetė, kas ir iššaukė 
darbininkių straiką. Strai- 
kėrės pasitiki laimėsią, nes 

unijos kasoje turi nemažai 
pinigų ir apart to jų pusę 
palaiko tarptautinė siuvėjų 
unija. 

Blaivininkai laimėjo. 
Portland, Maine—Maine 

valstijoj gyventojų balsavi- 
mas sulyg palikimo šios val- 
stijos be svaiginančių gėri- 
mų kaip ikišiol jau tenai 
buvo, ar įvedimo saliunų iš- 
karto parodė, kad taip va- 

dinamieji “šlapieji” paims 
viršų ant “sausųjų”, bet 
kaip vėlesnieji visuotinojo 
gyventojų balsavimo rapor- 
tai parodė, blaivininkai lai- 

mėjo, nes 295 balsų daugu- 
ma toji valstija ir toliau pa- 
siliko “ sausa” — Toliau gy- 
ventojai nubalsavo, kad 
miestas Augusta ant visados 
turi pasilikti Maine valsti- 

jos kapitolium ir kad viso- 
kie valdininkai nuo šio lai- 
ko bus nominuojami pir- 
muose rinkimuose, o ne po- 
litikos mašinomis. 

Iš gubernatorių suva- 

žiavimo. 

Spring Lake, N. J. — 

Trečioje metinėje valstijii 
gubernatorių konvencijoje, 
kuri atsibuvo šiame mieste, 
svarstyta daug svarbių 
klausymų. Pirmiausiai bu- 

! vo svarstyta įstatymai tarp- 
valstijinių geležinkelių tari- 

fų. Toliau buvo kalbama 
apie valstijinių viešųjų tur- 
tų, kaip geležinkelių ir tt., 
paėmimų valstybės globon; 
apie valstijų kalėjimus, 
apie mokesčius nuo pelno, 
apie valdininkų atsakomy- 
bę, kame gubernatoriai nu- 

tarė reikalauti sau daugiau 
teisių, kuriomis nekompe- 
tentiškus valdininkus jie 
galėtų prašalinti iš tar- 
nybos. Gubernatoriai Wil- 
son iš New Jersey ir O’Neal 
iš Alabamos iškėlė klausi- 
mų referendumo ir gyven- 
toji; iniciatyvos. 

Majoras ir miesto valdyba 
suareštuoti. 

Gary, Ind. — Miesto ma- 

joras T. E. Knotts, miesto 
inžinierius C. A. Williston 
ir miesto valdybos nariai: 
W. Gobson, A, Baukus, D. 
Szimanski, E. Bowser ir J. 
Simiaska liko suareštuoti 
už kyšių ėmimų, išduodant 
miesto darbų kontraktus. 
Apkaltinimo akte pasakyta, 
kad majoras Knotts paėmė 
$5.000 kyšį už išdavimų 
kontrakto, apšildymo intai- 

symui miesto namuose. Val- 
dybos nariai ir inžinierius 
taippat ėmė atsakančius 
kyšius ne tiktai šiame atsi- 
tikime, betir kituose. Areš- 
tavimas gręsia dar viešųjų 
darbų užyeizdui J. J. Ny- 
hoffow’uį ir kitiems miesto 
valdininkams. Vedama tyri- 
nėjimas. 

Kova su mėsos trustu. 

North Worth, Texas. 
Producentų ir mėsos varto- 
tojų konvencijoje ; nutarta 
kovoti su mėsos tinstu jo 
paties ginklais. Būtent, su- 

sitarus su gyvulių augintojų 
organizacija valstijoj Texas, 
liko sutverta neprigulmin- 
ga kompanija, kuri pasta- 
tys dideles skerdyklas ir 

supirkinėdama raguočius, 
avis ir kiaules tiesiog nuo 

augintojų, galės pardavinė- 
ti mėsą savo vartotojams 
daug pigiau. įsteigiamasis 
kapitulas tos naujos kompa- 
nijos siekia trijų milijonų 
dolerių. 

Lakūnams nesiseka. 

Paterson, N. J. — J au- 

nas lakūnas J. J. Ward, ku- 
ris dalyvauja lekiotojij kon- 
teste “nuo vandenyno iki 

vandenynui”, idant išlošus 
laikraščių leidėjo Hearst’o 
paskirtus $50.000, netoli 
New Yorko paklydo ir ilgę, 
laikę klaidžiojo po orę, kol pa- 
galios nusileido mieste Pa- 
terson, N. J. Lakūnas Fow- 

ler, kuris kelios dienos at- 

gal sulaužė savo biplanę ir 
pats susižeidė, dabar jau vėl 
iškeliavo į savo tolimę ke- 
lionę. 

Mylėtojos, ištekėti už 

milijonieriaus. 
New York, N. Y. — Kuo- 

met pulkininkas E. H, 
Green, sūnūs turtingiau- 
sios sviete moteries Hetty 
Green, apskelbė, jog jis 
pagalios nutarė vesti nors 

ir neturtingę moterį, by tik- 
tai butų atsakoma išlygoms, 
kokias jis pastatys, atsišau- 
kė į jį per laiškus nei dau- 
giau nei mažiau tiktai 
6.000 moterių, apsiimančių 
išpildyti net sunkiausias jo 
išlygas. Ir netiktai ameri- 
konės norinčios ištekėti už 
milijonieriaus, bet pulk. 
Green ir iš Europos gavo 
nuo meterių 1.331 laiškę. 

Mėto sugedusiais kiauši- 
niais. 

Stubenville, Ohio. — Scio 
kolegijos prezidentą R. E. 
Beetham tos mokyklos stu- 
dentai iššvilpė, iššaukė ir 

pagalios apdaužė sugedu- 
siais kiaušiniais, kuomet tas 
apleido kolegiją Seio ir už- 
ėmė tokią pat vietą kolegi- 
joj Mount Union. Tokis 
laukinis studentų pasielgi- 
mas parodo, kaip jie toli 
skiriasi nuo civilizuotųjų 
žmonių, kokiais kaipo stu- 
dentai turi pretenziją būti. 

Restauracija negali vadintis 
“heli”. 

Albany, N. Y. — Valsti- 
jos sekretorius nenorėjo iš- 
duoti leidimo restauracijų 
firmai, kuri naujai atiden- 
giamą savo restauraciją no- 
ri už vadinti: “Heli” (pe- 
kla). Sekretoriaus nuomo- 
ne tokie vardai negali būti 
duodami toms įstaigoms, 
kur atsilanko skaitlinga 
publika, o ypačiai moterįs. 
Restauracija gali vadintis 

“Heavcn” (dangtis), bet 
nekuomet “Heli”,- nes-kaip 
tai skambėtų, jaigu atva- 
žiavusiems svečiams butų 
sakoma: “go to Heli” (eik į 
peklą)... 

Traukinis užmušė. 

Cleveland, O. — Čia susi- 
daužė geležinkelio linijos 
Pittsburg and Lake Erie 
traukinis, vežantis geležin- 
kelio darbininkus. Keturi 
darbininkai liko ant vietos 
užmušti, o keli sunkiai su- 

žeisti. Užmuštieji ir su- 

žeistieji yra daugiausiai 
ateiviai. 

Nubausta kapitalistas. 
"Sfęw York, N. Y.—Frank 

J. Gould, valdytojas trusto 

fabriko, išdirbančio arklių 
patkavas, liko nubaustas 
užmokėti $1.000 baudos ir 

teismo iškaščius už peržen- 
gimų antitrustinių Sberma- 
no įstatymų. Kapitalistas 
bausmę šypsodamasis užmo- 

kėjo ir dar pajuokė teismo 

nusprendimų. 

(raudo piktadarį. 
Snow Flake, Manitoba.— 

Minia iš trijų šimtų apsi- 
ginklavusių gyventojų gau- 
do kokį-tai H. B. Wilson’ų, 
kuris prievarta išvedė p-lę 
Eleonorų G. Brice, moky- 
tojų viešosios mokyklos, iš- 
žagino jų ir dar sunkiai ap- 
daužė. Nelaiminga moky- 
toja kritiškam padėjime su- 

grįžo namon ir nurodė ne- 

kuriuos piktadario pėdsa- 
kius. Gyventojai su šuni- 
mis apsupo artimų girių, iš 
kurios piktadaris negalės iš- 
bėgti. Laukia jo greičiau- 
siai linčiavimas, kuomet pa- 
klius į įnirusių gyventojų 
rankas. 

Prieš romansus su šoferiais. 

Pbiladelpbia, Pa. — P-l§ 
Jeannette Everett, viena iš 
geriausių automobilisčių 
Philadelphijoj tveria orga- 
nizacija šoferių — moterių, 
idant konkuruoti su vyrais. 
P-lė Everett skelbia, kad 
tarpe kitos naudos iš mote- 
rių-šoferių bus ir ta, kad 
pagalios pasibaigs taip tan- 
kus romansai turtingų mo- 

terių su šoferiais, kurie pa- 
prastai užsibaigia pabėgimu 
iš tėvų namų. 

Nelaimė su tramvajais. 
Grand Rapids, Micb. — 

19 žmonių liko sužeista, ka- 
me vienas mirtinai, kuomet 
du tramvajai linijos Grand 
Rapids, Muskegon and 
Grand Haven Raihvay susi- 
daužė netoli miestelio 
Pruntport. Nelaimės prie- 
žastimi buvo nepermatomas 
rūkas. Sužeistieji paimti 
Muskegon ligonbutin. Mo- 
tormanas W. Darling iš 
Muskegon turi nulaužtas 
abi kojas ir vargu pagis. 
Visi kiti sužeistieji paeina 
iš Grand Rapids, Miėh. 

Užsinuodina musiomeriais. 

New York, N. Y. — Ita- 
lais apgyventoje miesto da- 

lyje keliose krautuvėse bu- 
vo pardavinėjami nuodingi 
grybai musiomeriai vieton 
valgomų grybų. Nuo 1 die- 
nos rugsėjo tais grybais jau 
nusinuodino 17 žmonių. 
Pastaromis dienomis vėl 
penki žmonės nusinuodino. 
Sveikatos skyrius išsiunti- 

nėjo inspektorius po visas 
krautuves italų dalyje, ku- 
riems paliepta konfiskuoti 
nuodingus grybus, o jų par- 
davėjus areštuoti. ^ 

Šeattle, Waah. — W. R. 
Orawford, r seniau gyvenęs 
Chicagoj, milijonierius ir 
savininkas elektros geležin- 
kelio Seattle, iRenton and 
Southern Electric Raihvay, 
liko nuteistas 30 dienų pa- 
vieto kalėjiman už peržen- 
gimą, miesto įstatų sulyg 
vežiojimo pasažierių tram- 

vajais. Tie įstatai sako, 
kad už važiavimą tramvaju- 
mi miesto ribose negalima 
imti daugiau- penkių centų 
ir kad pasažieriams ant visų 
linijų turi būti išduodami 
persikėlimo biletai (trans- 
fers). Tųomtarpu nuo pa- 
sažierių tenai buvo imama 

dviguba užmokestis ir neiš- 
duodama jiems persikėlimo 
bilėtų. Teisėjas pripažino, 
kad piniginė bauda milijo- 
nieriui nieko nereiškia, nes 

ją lengvai gali užmokėti ir 

paskui vėl savo daryti, ta- 
tai liko pasodintas kalėji- 
man. '* 

Anglekasių straikas. 
Terre Haute, Ind. — An- 

glių kasyklose Clinton Coal 
Co. sustraikavo tūkstantis 
anglekasiu, -kadangi kasy- 
klų savininkai nenorėjo pa- 
sirašyti po nauju kontrak- 
tu, kokį jiems pasiūlė an- 

glekasių unija. 
-. r y f; f r. 

Daktaras vagis iš... bado. 

Pittsburg, Pa. — Čia li- 
ko suareštuotas. daktaras A. 
B. Miller, kklftnamas pa- 
vogime ii* pardavime vežimo 
su arkliu. Daktaras Miller 

prisipažino prie vagystės, 
aiškindamas, kkd badas jį 
privertė tų 'dalyti. Nega- 
lėjo jis užsidirbti sau ant 

pragyvenimu kadangi Pitt- 
sburge yra perdaug dakta- 
rų ir kiekvfėnaS ’iš jų V&rgų 
velka; Mifle^'paVOgė ta- 
tai arklį'su vOžliftėliu, idant 

juos pardavus ir už ingy tu s 

pinigus galėtų išvažiuoti į 
Ithaca, N. Y., kur manė su- 

rasti sau geresnį pragyveni- 
mų. 

MILŽINIŠKA ŠALIS. 

Mudu sėdėjome su vokie- 
čiu Livenbrej’ti. Jis rūkė 
cigarą, as paperosą. 

— Rusija milžiniška šalis 
— pratarė vokietis. — Sako, 
per Rusiją galima važiuoti 
ištisą mėnesį tiesia linija — 

ir vis neišvažiuosi iš jos ru- 

bežių. 
— Na, mėnesį ne mėnesį, 

— atsakiau as, — o dvi sa- 

vaites, gal, ir galima va- 

žiuoti. 
Vokietis gurkštelėjo iš 

stovinčio prieš jį litrinio 
puodžiuko kvepenčio alaus 
ir tarė: 

— Rusija milžiniška ša- 
lis. Sako, Rusija gali pas- 
tatyti aštuonis milijonus ka- 
reivių. 

— Na, aštuonis ne aštuo- 

nis, — atsakiau sfš, — o ke- 
turis gali. 1 1 

Vokietis ližšrgėrė dar 
alaus ir tarei1 0 

— Rusija milžikiška šalis. 
Sako, Rusijoj išgeria degti- 
nės po keturiasdešimts-vie- 
drinę bačką, kiekvienas. 

— Na, po bačką ne po 
bačką, — atsaki&u aš, — o 

po kelis Vie&rus išgeria*. 
Vokietis' užsirakė naują 

cigarą ir tarė: 
— Rusija milžiniška šalis. 

Sako, rusų biudžetas pasie- 
kia 4 milijardų. 

— Na, keturių tai jau 
perdaug, — atsakiau aš, — 

o du milijardu jau perei- 
na. , 

Perstatoma ugnekalnis Etna, kuris pereitoj savaitėj pradėjęs smarkiai ver?,- 
ties ir lava naikinti apylinkes. 

Vokietis pabaigė gerti li- 
kusį alų ir tarė: 

— Rusija milžiniška šalis. 
Sako, Rusijoj buvo inten- 
dantų byla, tad ant apkalti- 
namųjų suolo sėdėjo keli 
šimtai žmonių. 

— Na, šimtai ne šimtai, 
— atsakiau aš, — o keli de- 
sėtkai ištikro sėdėjo. 

Vokietis pareikalavo nau- 

jų puodžiukų alaus ir tarė: 
— Rusija milžiniška šalis. 

Sako, Rušijoj kalėjimų dau- 
giau, negu pas mus alinių, o 

kiekvienam kalėjime svieto 
(prisodinta daugiau, negu 
pas mus bent vienoj kazar- 
mėj, 
1 — Na, daugiau ne dau- 

giau, ^ atsakiau aš, — o 

kalėjimų ;' Ištikro nemažai 
ir svieto juose ikivaliai. 

Vokietis pabandė šviežių 
alų, apsilaižė ir tarė: 

— Rusija milžiniška šalis. 
Sako, po Rusiją važinėja 
keli prekių traukiniai su 

proklemaci jomis, šaukian- 
čiomis mušti žydus. 

— Na, traukiniai ne trau- 

kiniai, — atsakiau aš, — o 

keli automobiliai su pogro- 
mų proklemacijomis ištikro 
važinėja. 

— Vokietis nusišluostė 
sau veidų su didele skarele, 
mėlinais taškais ant balto 

dugno, ir tarė: 
— Rusija milžiniška šalis. 

Sako, rusų švietimo minis- 
teris vienu plunksnos pa- 
braukimu išmetė gatvėn 
12.700 studenčių moterių 
medicinos instituto. 

— Na, 12.700 tai jau per- 
dėta, — atsakiau aš, — o 

1.270 studenčių ištikro iš- 
metė. 

— Vis-gi, — tarė vokietis, 
užsirūkydamas trečių ciga- 
rų, — Rusija milžiniška ša- 
lis. Vis-gi milžiniška šalis. 

VJad. Azov. 

Antverpene tomis die- 
nomis buvęs didis gaisras, 
kuris sunaikinęs 5 didelius 
medžių sandelius. Sudegus 
ir didėji geležinkelio stotis 
ir keli privatiniai namai. 
Nuo gaisro liepsnos buvo 
matomos net Bruksely. 
Nuostoliai apskaitoma mili- 
jonais. 

Japonijos apšvietos mi- 
nisteris M. Haseba, prisi- 
laikantis naujos valdžios 
politikos, kurios tikslu — 

viskas viešpatystėje atnau- 
jinti ir pagerinti, andai ap- 

skelbęs, jogei atidarąs du 
nauju universitetu, kuriuo- 
se galėsią mokinties 1.000 
studentų. 

Krokave pasimiręs Kro- 
kavo kunigaikštis vysku- 
pas, kardinolas Jonas knia- 
zius Puzyna. Jis buvo. vie- 
natinis lenkas kardinolas, 
bet lenkai jį mažai gerbė, 
kadangi turėjęs atžagarei- 
viškas pažiūras ir perdaug 
garbinęs Austrijos viešpa- 
taujančius namus. 

Paryžiuje išeita eikštėn, 
jogei būrelis diplomatų ir 
laikraštininkų sumanę išlei- 
dinėti tarptautinį dienrašr 

[ tį* kurių įt obąįlsis busiąs: 
“Galas karams!” Reika- 
laujamą kapitalą duosiąs 
milijonierius Camegie. 
Dienraščio teorija busianti: 
atidengti visų valdžių už- 
manymus ir užgriebimo pie- 
nus ir pirm to viso įvykdi- 
nimo persergėti viešą opi- 
niją. 

VOKIETIJOS SKOLA. 

Paskutiniais metais Vo- 
kietija labai prasiskolino. 
1901 m. skolos Vokietijos 
viešpatija turėjo 13 mili- 
jardų 112 milijon; o 1910 
m» tos skolos buvo 19 mili- 

jardų 285 milijonų. Taigi 
praeitais metais skolos bu- 
vo 6 milijardais daugiau 
nei 10 metų atgal. Sulig 
tam tikro apskaitymo ant 
kiekvieno gyventojo atsiei- 
na, skolos 318 markių. To- 

kią tai skolą turi Vokietija, 
kurios valstijinė ūkė, kaip 
sako, geriausiai vedama! 

MOKSLO SKAITLINĖS. 

Lig sausio X d. 1911 m. 

Vilniaus mokslo apygardoje 
išviso buvo 16 vyrų gimna- 
zijų, 9 realinės mokyklos, 
22 mergaičių gimnaziji, 1 
vidurinė inžinierių technikų 
mokykla, 2 mokytojų insti- 
tutu, 6mokytojų seminarijos, 
7 pedagogiški 2 metų kur- 
sai, 108 miesto mokyklos, 
4.701 pradinė mokykla, 14 
amatų įvairių mokyklų, 290 

valdžios, visuomenės ir pri- 
vatinių žydų mokyklų, 1 žy- 
dų mokytojų institutas 
(Vilniuje) ir 120 įvairių 
mokslo įstaigų krikščionių 
privatinėmis lėšomis užlai- 
komų. 

Perbrangiai. 
Dentistas: — Už dančio 

ištraukimą turiu tamstai 
paskaityti 10 dolerių... 

Sergantis: — Aš maniau 
tamsta imsi tik 3 dolerius. 

Dentistas: — Taip, bet 
kaip tamsta ėmei garsiai 
rėkti, tatai iš pašalinio lau- 
kiamojo kambario išbėgo 
net trįs pacijentai. Dabar 
tamsta turi ir už juos užmo- 
kėti. 

UŽSIRAŠYKITE “KATA- 
LIKĄ”, NES “KATALI- 
KAS” YRA GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS SAVAIT- 

RAŠTIS! 

Pirmasis 
Lietuvių 

DįlNRftjmĮ 
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 tuojaus 
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. 

d. M. TANANEVICZE 
3244 $. Morgai) St.f Cbicigo, III. 


