
AMERIKOS ŽINIOS. 
Straikuojančių geležinkelie- 

čių riaušės. 

McComb, Miss. — Kelio- 

likoj vietų jau ištiko smar- 

kios riaušės tarpe straikuo- 
j ančių jų darbininkų ant 
Harrimano systemos gele- 
žinkelio linijų, o ypačiai ant 
Illinois Central linijos. 

McComb, Miss. vienas 
darbininkas liko užmuštas, 
o. keliolika straiklanžių su- 

žeista. Riaušių: numalšini- 
mui gubernatorius pasiun- 
tė valstijos milicijų. 

Houston, Texas iškilusia- 
me mūšyje tarpe straikerių 
ir. straiklaužių vienas 
straiklaužis liko .užmuštas, 
o trįs sužeisti. 

Durant, Miss. keli žmo- 

nęs liko sužeisti mūšyje tar- 

pe miesto gyventojų ir 

straiklaužįvi. Straiklaužiai 
atvažiavo traukiniu. 

Mounds, III. straiklaužiai 
mirtinai pašovė darbininką 
unijistą. 

Centralia, III. šaudyta į 
važiuojantį garvežį, bet nie- 
kas nesužeista. Iš Phila- 

delphijos atvežta keliolika 
straiklaužių. 

Keliuose kituose miestuo- 
se taippat iškilo muštynės, 
bet apsiėjo be užmuštųjų 
ir sunkiau sužeistąją. Illi- 
nois Central geležinkelio 
kompanija ir toliau priima 
į darbą straiklaužiūs ir nei 
nemano taikintis su unijis- 
tais. Apskelbta straike- 
riams, kad jie tuoj aus turi 

grįžti darban senomis san- 

lygomis, nes kitaip į darbą 
visai nebus priimti. 

Muštynėse tarpe stoike- 
lių ir straiklaužių vartoja- 
mi revolveriai. Traukiniai, 
kuriuose dirba neunijistąi, 
visur apšaiidomi, tatai pu- 
blika, matydama pavojų sa- 

vo gyvasčiai, nevažinėja 
straiko apimtų geležinkelio 
linijų traukiniais. 

Chicagoje kompanijoms 
atsidavę teisėjai išdavinėja 
teismo pasmerkimus prieš 
straikerius. Sujudimas tar- 

pe stoikelių didelis ir jie 
pasirįžę kovoti iki paskuti- 
nosios. Kova daugiausiai 
vedama už pripažinimų vie- 
nos visiems geležinkelio dar- 
bininkams unijos arba fe- 

deracijos, su kuomi kapita- 
listai jokiuo bildu nenori 
sutikti. 

Atbalsiai iš baisios nelai- 
mes. 

Ąustin, Pa. — Valstijos 
gubernatorius ir kita vy- 
riausybė tyrinėja priežastis 
tos baisios nelaimės, kuri 
sunaikino tris miestelius ir 

patraukė su savimi daug 
auloj. Abelnai yra kaltina- 
ma už neatsargumą kompa- 
nija Boyles Pulp & Paper 
Co., kuri padirbusi pylimą 
neužlaikė jo tvarkoje ir pa- 
taisė netikusią medžiagą. 
Po tyrinėjimų, manoma, 

kompanijos vadininkai bus 

patraukti teismo atsakomy- 
bėn. 

Kaip dabar ištiriama, tai 
ir žmonių toje nelaimėje žu- 
vo ne pilnai šimtas. Kas- 
diena iš griuvėsių vis atka- 
sama ir ištraukiama nauji 
žmonių lavonai, kurie nuo 

gaisro taip yra suanglėję, 
kad jų pažinti negalima. 
Iškasamus lavonus tuojaus 
laidojama, nes bijomasi, 
kad neiškiltų kokni užsikre- 
čiamų ligų epidemija. Abel- 
nai pavandenė sunaikino 
167 gyvenamuosius namus, 
54 krautuve, 4 viešnamius, 

5 bažnyčias, 5 fabrikus, ge- 
ležinkelio dirbtuves ir ki- 
tus triobesius. Išliko tiktai 
250 triobesių, bet ir tie yra 
dalimi sunaikinti. Materi- 

j alinius nuostolius apskai- 
toma keturiais milijonais 
dolerių. Apie astuoni šim- 
tai darbininkų dirba dienų 
ir naktį, prašalindami, griti-; 
vėsius. Z. 

Išgelbėta .14 kalnakasių.^ 
i .Seattky AVash. Aukso 

kasyklose ^užgriuvus žemei 
ir uoloms liko palaidota į>o 
žeme dirbusių...kalnaka- 
sių. Pasidėka vo j ant; nenu- 

ilstančiam pagalboš; darbui, 
po penkių dienų visi darbi- 
ninkai liko atkasti ir pus- 
gyviai ištraukti ant žemės 
paviršiaus. Gyvai palaido- 
tų skaitliuje buvo 4 švedai 
ir 10 rusų. Vienas rusas, 
koks-tai K. Sakkoboff, visiš- 
kai pražilo per tas penkias 
dienas. 

Persiskyrusieji turi vėl 
vesti. 

Atlanta, Ga. — Prisai- 

kintųjų teismas byloje per- 
siskyrusias poros, T.- Mc- 
Artliur’o ir jo žnjonos, iš- 
leido paliepimą tuoj aus ant- 
ru kartu persiskyrusiems 
apsivesti. MeArthur gali, 
sau vesti žmoną kokią nori, 
o: jo buvusioji žmona gali 
ištekėti už kokio nori vyro, 
bet pavieniui gyventi jiems 
uždrausta. Panašijs teismo 

nusprendimai manoma iš- 
duoti kiekvienai persiskyru- 
siai porai valstijoj Georgia. 

Pakelta mokesčiai 
milijonieriams. 

New York, N. Y.'— Ase- 
sorių skyrius, uždedantis 
mokesčius ant nejudamojo 
turto, daug augščiau apkai- 
navo turtus milijonierių; 
Carnegie, Russell Sage, J. 
D. Rockefeller’io, P. J. 
Morgan’o ir W. K. Yarider- 
bildt’o. Nuo šio laiko Car- 
negie ir p-ia. Sage vieton 
penkių milijonų dolerių tu- 
rės mokėti po 10 milijonų 
dolerių mokesčių į metus 
nuo savo privatinių turtų. 
Rpckefelleris turės mokėti 
$5.000.000,. Morganas $800- 
000 ir Vanderbildt" $2.000- 
000 mokesčių į metus. Ki- 
tiems milijonieriams taip- 
pat sulyg jų turtų pakelta 
mokesčiai. 

50 sužeistų. 

Abbeville, Pa. — Pen- 
kiasdešimts žmonių liko su- 

žeista, nekurie gana pavo- 
jingai, kuomet per atletų 
imtynes salėje sulužo plat- 
forma su sėdynėmis. Dau- 
gybė sužeistųjų su sulaužy- 
tomis rankomis ir kojomis 
nugabenta ligonbutin. 

Demokratai pešasi. 
Springfield, III. — Atsi- 

buvusioj šiame mieste de- 
mokratų partijos konvenci- 
joj iškilo smarki kova tar- 
pe šalininkų laikraščių lei- 
dėjo Hearst’o ir Chicagos 
majoro Harrison’o. Laik- 
raščio Quincy Journal re- 

daktorius H. N. Wheeler, 
kalbant teisėjui Thompso- 
n’ui, norėjo užduoti jam la- 
bai nemalonų klausimų, ta- 
tai salės maršalka puolėsi 
ant redaktoriaus ir nutvėręs 
jį už apikaklės norėjo iš- 
mesti laukan. Dalykan įsi- 
maišė T. Rees iš Spring- 
field, III. ir iškilusias peš- 

tynes nuramino., Tarnų, su- 

sirinkime smarkiai Hbuvp 
atakuojama seųa JęjnąkraĮ? 
tu organizacijos d,alis, vado- 
vaujamoji poiįtikieriaus 
Sullivan’o. — Mat, politi- 
kieriai pešasi už vado vys f 
tę!... 

Plėšikai apiplėšė traukinį j 

Bortlesville, Okla. — Ge- 
ležinkelio linijos Missouri, 
Kansas ant Texas pasažie- 
rini traukinį ųetoli Okesa 
neteisingais signalais sulai- 

kė trįs plėšikai. Išplėštą 
krašOs ? ir bagažo vagonai. 
Mažai vienok plėšikai pasi- 
pelnė, nes tuomi kartu ne- 

buvo vežama pinigų, nėr 

brangesnių daiktų: Plė- 
šikai nešurUndainkv 

Studentų muštynės. 
Mount Pleasant, Iową. — 

Vietinėj Wesleyan kolegijoj 
iškilo smarkios muštynės 
tarpe senesnių kolegijos 
studentų taip vadinamų 
“Sopkomores” ir naujai 
įstojusių “Freshmeri?š’\ 
Kuomet vyresnieji užpuolė 
ant jaunesniųjų, muštynėse 
buvo vartojami stalai, suo- 

lai, rašylo bonkelėš 'ir kiti 

mokyklos rakandai, ku- 
riuos ‘ ‘ Freshmen;’š?’, būda- 
mi ant viršutinių : augštų, 
mėtė ant galvų “Sopbomo- 
res”. Pastarieji- galutinai 
paliko, pergalėti ir: iš kovoš 
lauko pabėgo Su suskaldy- 
tomis galvomis. l)u studen- 
tai yra net mirtinai sužeisti1. 
Stalai ir suolai Sudaužyta. 
— Tokiais tai darbeliais už- 
siima čia universitetų jau- 
nimas, kuris ateityje busr 
visuomenės pamatli! ! 

Iš cigarninkų straiko. 

Tampa, Fla. — Daug 
straikuojančiųjų cigarninkų 
sugrįžo darban užtai, kad 
vieton dovanai jiems duo- 
damų rūkyti darbe cigarų, 
pakelta darbo mokestis 
$4.00 į savaitę. Užtai vie- 
nok kiti cigarninkai metę 
darbų,, taip kad ištikrųjų 
straiko padėjime neįvyko 
jokios permainos. 

Vyriausybės žemės ieškpto- 
tojų registracija. 

Gregory, So. Dakota. — 

Jau prasidėjo vyriausybės 
žemės ieškotojų registraci- 
ja, kuri atsibuna mieštuose: 

Gregory, Dalias, Chamber- 
lain ir Rapid City; So. Da-' 
kotos valstijoj. Registra- 
cija prasitęs dar iki 21 d. 

spalio. Pirmomis trijomis 
dienomis užsiregistravo 
6.937 asmenįs. Tos vyriau- 
sybės žemės randasi Rose- 
bud ir Pine Ridge rezerva- 

cijose ir yra pakaktinai 
derlingos ir tinkamos žem- 
dirbystei. Vyriausybė skai- 
to nuo 25 centų iki $6.00 už 
žemės akerį" tiems, kurie iš- 
loš sklypą žemės. 

Majoras prieš žmonių iš- 
naudojimą. 

Indianapolis, Ind. — Šio 
miesto majoras Shank pats 
už savo pinigus supirko 
nuo farmerių 500 bušelių 
bulvių, kurias išpardavė su- 

pirkimo kaina bėdiniems 
miesto gyventojams. Majo- 
ras turi tikslų kovoti prieš 
valgomųjų produktų trustų 
ir jo agentus, kurie iššau- 
kia nepakeliamų produktų 
brangumų. Supirktas nuo 

farmerių bulves majoras lie- 
pė savo vežimais atvežti ant 
rinkos ir pats pardavinėjo 
jas po 75 centus už bušelį, 
kuomet agentai ima už bu- 
šelį $1.40. Toji konkuren- 

ęij,a, iššaukė atpigi- 
nę, didelėse Asapkrovose, 
kur jau galimu; pirkti bul- 
ves po 90 centų,už bušelį. 

i: ij 
Žydai tikisi pplęngvinimų. 

Washington; t D. Cfj — Šio- 
mis dienomis lauki kma at- 
važiuojant į WasMngtoną 
naujo Rusijoj ambasado- 
riaus M. Baehmatievo į vie- 
tą ambasadoriaus barono 
Rosėno, kuris jau išvažiavo 
Peterburgan ir buk ten už- 
ims vietą Rusijos užienių 
reikalų ministerio. Pribu- 
vus naujam Rusėjus repre- 
zentantui, vietinei žydai 
turi didelę viltį,- kad įvyks 
revizija traktato, -Seniau pa- 
daryto tarpe Suvienytųjų 
Valstijų ir Rusijos ir kad 
naujas traktatas i prašalįs 
persekiojimus-Amerikos žy- 
dų, išvažiuojančių Rusijon 
su vietiniais pasportais. 

.ū -y: 

Trys kareiviai užmušti. 

Sparta, Wis. — Bandant 
kanuolių šaudymą, viena 
kanuolė truko ir užmušė ar- 

tilerijos kapralą R. Rover- 
ly ir du paprastus artileris- 
tus H. W. Gapi’ą ir E. B. 
Snyder’ą. Kiti du [artileri- 
stai liko mirtinai:sužeisti. 

L' t... 
McNamarų.byla. 

Los Angeles,'Gal. — Šia- 
me mieste 10 difeną spalio 
prasidėjo brolių McNamarų 
kyla, kaltinamųjų dinamita- 
vime. Geležinių 'išdirbiniu 
unijos sekretorius ̂  mieste 
Lidianapolis pižfneŠ^j jogei 
.tos organizacijos kiVygų Los 

Angeles teismo proktiratori- 
ja negalės turėti, nes Indi- 
ana valstija nenori tų kny- 
gų išduoti, p&siribndama 
tuomi, kad ji saro rubežiuo- 
se turės tris1 teifemd proce- 
sus prieš McNžbiiariiS. 
"i r Bf: ■ ■ 

Numirė garsus iuriialistas. 
■. .• .<■ i 

Philadelphia, Fa. — Wil- 
liam E. Curtis, vienas iš 
garsiausių Amerikos žurna- 
listų ir korespondentas Chi- 
eagos dienraščio “Record- 
Herald ’ ’, apopleksi j os užgau- 
tas staiga numirė Philadel- 
phijos hotelyj Bellevųe 
Stratford. Žurnalistas bus 
palaidotas Washingtone, 
kurturėjopuikiąrezidenciją. 
Velionis turėjo 70 metų am- 

žiaus ir per trisdešimts me- 

tų savo literatiškoje karje- 
roje buvo plačiai žinomas, 
nes netiktai aprašinėdavo 
savo keliones po visą svietų, 
bet parašė ir keliolika di-| 
dėlių ir žinomų veikalų. 

Sukilimai ant Philipinų. 
Delei tankių ant ameri- 

konų užpuldinėjimų ir jų 
žudymų ant salų Mindanao 
ir Yolo tenaitiniais gyven- 
tojais, Amerikos kariuome- 
nės vyriausybė nuspren- 
džius visiškai išginkluoti 
tenaitinius nuožmius gyven- 
tojus. Giminių.’ viršinin- 
kams įsakyta grą?uiįm ati- 
duoti įvairius savo ginklus. 
Kadangi delei to laukiama 
nuožmųjų smarkaus* pasi- 
priešinimo amerikonai tam 
tikslui priruošę atsakantį 
skaitlių kariuomenes.^ 

Giminė MorosJ visai netu- 
rinti šautuvų, bąt nešiojanti 
su savimi specijaįinįns pei- 
lius. 

Mindanao gyventojai 
nuolatos maištus kelių ir 

kariuomenei to delei prisi- 
eina daug kamiioties. No- 
rima visus išginkluoti ir 

laikyti aštriai savo kontro- 

lėje. 

Vandens sugriautas ir beveik visai sunaikintas miestelis Austin, Pa. Toji 
nelaimė plačiau buvo aprašyta pereitame “Kataliko” numery. 

VISOKIOS ŽINIOS. | 
vV. V 

Iš Antverpen; rašoma, jo- 
geį andai, ant Šiauriu juros 
buvus pagilus baisiausioji 
audiBay.kuri nudaužius daug 
garlaivii;; ir valčių. Pas- 
kendę ir daug žmonių. 

-.vi *i* 

Šveeijoš kabinėtas su 

premierii Lindman andai iš 
savo vietų pasitraukė, ty. 
rezignavo ̂ Pasitraukimo 
priežastis priškaitoma prie 
nenusišėkinio vyriausybei 
generallškuoše rinkimuose. 

• 

Delei valgių brangumo 
andai ir Varšave darbinin- 
kai, sukėlę riaušes, prieš vy- 
riausybę, bet daugiausiai 
prieš žydus. Tas atsitikę 
tik priemiesčiuose. Du žy- 
du ir du kriščioniu sužeista. 
Policija mieste tvarkų su- 

grąžinus. 

Graikija dalimis suorga- 
nizavus savo armiją. Į pul- 
kus pakviesta rezervistai iš 
Epiro ir Tesalijos. Sumo- 
bilizuota kariuomenė pa- 
siųsta į Turkijos sieną. Ta- 
sai Graikijos pasielgimas 
gali pagimdyti Turkų su 

Graikija karą. 
.* 

Suomijos mieste Abo an- 

dai nušauta viršiausiojo 
Suomijos teismo pirminin- 
kas, von Hellen biurokra- 
tas ir suomių krašto rusifi- 
katorius. Jį nušovė 24 me- 

tų amžiaus pirkliškas tar- 

nautojas, nekoksai Loefdab. 
Pastarasis taippat atsiėmęs 
gyvastį. 

m 

Austrijos monarchijoj 
darbininkų demonstracijos 
priešai maisto brangumą 
vis dar nepasibaigia. An- 
tai nekuriuose Čekų mies- 
tuose sudaužyta daug žydų 
sankrovų, o kai kur kariuo- 

i nenė turėjus malšinti de- 

monstrantus. Neapsieita 
be kraujo praliejimo ir žmo- 
nių aukų. Vengrų sostai- 
nėje Budapešte socijalistai 
kurstanti minias kelti de- 
monstrącijas prieš yyrj.au- 
sybg. ,uz valgių .pabrangimų. 

# '* 

Meksiko laikraštis “EI 
Pais” iš San Antonio pra- 
neša, jogei generolo Reyes 
ir buvusio prezidento Diazo 
šalininkai suorganizavę ten 

juntu ir laukianti gen. Dia- 
zo pribuvimo. Kaip žino- 
ma, gen. Diaz dar pirm pre- 
zidento rinkimų iškeliavęs į 
Kubą. Kuomet pribusiąs 
gen. Diaz, tuomet jo šalinin- 
kai išnaujo Meksike sukel- 

siu revoliuciją. Madero, 
naujai išrinktas prezidentas, 
sakoma, į tuos pranešimus 
žiūrįs kaipo į paprastą bau- 
ginimą. 

VAISIAI KAIPO VAIS- 
TAS. 

Vaisiai ir uogos turi sa- 

vyje daug ypatybių, palai- 
kančių žmogaus sveikatų, o 

su saiku ir sumaniai varto- 

jant suteikia daug maisto 
kūno gaivinimui. 

Žinome iš patyrimo, kad 

aviečių, vyšnių ir žemuogių 
sunka, paduodama su van- 

deniu arba arbata ligo- 
niams, sumažina karštį, re- 

guliuoja vidurių virškini- 
mų. 

Šviežios žemuogės valo 
kraujų ilgiau vartojant pra- 
šalina nuo kūno spuogus, 
paeinančius nuo sugadinto 
kraujo. Tam tikslui gerai 
yra valgyti žemuoges prieš 
pietus ir po pietų. 

Labai geru vaistu nuo vi- 
durių ligų yra sunka iš juo- 
dųjų uogų. 

Citrinos sunka yra tie- 
siog neapkainuojamu gydy- 
mo budu nuo gerklės skau- 

dėjimo. Plovimas gerklės 
citrinos sunka puikiai vei- 
kia net prie didelio uždegi- 
mo. Sunka iš vienos citri- 

■v i ir;, -u d; 

nos, supilta į puodžiuką 
juodos kavos, labai suma- 

žina galvos skaudėjimą, o 

su karšta arbata ■— išmuša 
prakaitą. 

Serbentą sunka sustipri- 
na nusilpusius vidurius^ 

Išvirtos cuk^bje kriaušės 
palengvina krutinės ligas. 

Pomidoru sunka yra ge- 
ru vaistu žarną skaudėji- 
muose. 

Į sugedusį vidurią virški- 
nimą labai gerai veikia val- 

gymas apelsiną; ilgesnis gi 
tą vaisią vartojimas tankiai 
visai prašalina nenormalinį 
viduriij veikimą. 

Vynuogės, ypačiai tam- 
siosios yra labai sveikos, 
maitingos, išvalo kraują; tą 
pačią ypatybę turi ir persa- 
slyvės. 

Obuoliai, ar tai žali, ar 

virinti, yra beveik sveikiau- 
siu vaisium taip suaugu- 
siems, kaip ir vaikams. Ge- 
rai išvirinti obuoliai, paduo- 
dami ligoniams, palengvina 
viduriij virškinimą, paska- 
tina žarną veikimą. Obuo- 

lys, suvalgytas vakare prieš 
miegą, lengviai ir raminau- 
čiai veikia į dirksnius, į 
smegenis ir suteikia ramų. 
miegą. Suteikia reikalin- 
gas rūgštis viduriams. Pa- 
skatina inkstų ir j akiui vei- 
kimą. Apsaugoja gerklę 
nuo didesnių susirgimų, — 

žodžiu yra netiktai gardžiu, 
bet ir labai sveiku vaisium. 

Kiekvienas vaisius prieš 
jo valgymą turi būti arba 
nuplautas, arba mažiausiai 
nors gerai apsiuostytas nuo 

dulkių. Tuomet galima 
valgyti ir su žieve, bet ją 
reikia sukramtyti. 

Bėdina pati. 
— Daktare, mano pa J 

bemiege serga. 
— Iš kur tamsta tai ži- 

nai? 
— Kiek tik sykių sugriš- 

tų namo antrą arba trecią 
valandą nakčia, visuomet 
man skundžiasi, jogei ji nei 
akių nesudėjus. 


