
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
“KATALI KAS” 

RatukuKetverges, Chlcaąo, SIU 

Kaina metams: 

| Amerikoje 12.00 | Užsieni 83.00 
Prenumerata tari butiikalno užmokėta. 

“Kataliko” spaustuvėje spaudines! visokios 
knygos, konstitucijos ir tt. Darbas atlieka- 
masiabaipuikiai, greitai ir pigiai. Užsira- 
kdami “Kataliką” siųskit prenumeratą ar- 
ba laiškus sekančiu antrašu: 

JOHN M. TAN ANEVICZ 
8244 So. Morgan St., Chlcago, UL 

In Iitfhnsiaan, 
-otkur mudun 

Ali Commaaieations muat be addresaed: 

JOHN M. T AN ANEVICZ 
8244 Bo. Kovfaa St., CMeage,IU. 

Amerikoje. 
Metai XIII 

Savaitinis Laikraštis Pašvei 

No. 43 Chicago, 
ENTEBBD AS BECOND-OLASS HATTBB J AB. 25, 

Politiškos Žinios. 

IŠ REVOLIUCIJOS 
CHINUOSE. 

Iš Chinų gaunama valdiš- 
kos žinios, jogei mieste 
Hankove tomis dienomis 
valdiškoji armija buvus su- 

sirėmus su revoliucijonie- 
riais ir pastarieji po ilgai ir 
kruvinai kovai miestą atgy- 
nę ir kovą laimėję. Štai 
paskutinių dienų telegra- 
mai kaip skamba: 

Pekinas. Žinią apie Chi- 
nų revoliucijonierių laimė- 

jimą patvirtina valdiški te- 

legramai. Sukilėliai netik 
krašto stotį paėmė, bet pri- 
vertė valdžios armiją pasi- 
traukti ties upe šalin. Ir 
admirolo Sah-Chen-Ping 
laivynas nuo miesto pa- 
kraščių nuvytas šalin. Vie- 
no skraiduolio ingula prisi- 
dėjo prie revoliucijonierių 
ir vieną karo laivą upėje 
nugramzdino. Valdiškoji 
armija apleido stotį Gare 
Fluviet ir sustojo tik prie 
stoties Seven-Mile Creek 
Station. 

Hankov. Kovoje revoliu- 

cijonierių su valdžios armi- 

ja pirmu kartu ėmė veikti 
chinų suorganizuota Raudo- 

nojo Kryžiaus dr-ja. Drau- 

gija darbavosi labai gerai, 
k nors visiškai dar nesutvar- 

kyta ir vyriausybė anai 

priešinga. Kadangi vyriau- 
sybė tai draugijai priešinga, 
tatai tos draugijos nariai 
valdiškus kareivius visai 
negelbėjo, paliko sužeistuo- 
sius ant karo lauko ir tie 

kankinosi, kol ant jų paša- 
liniai žmonės susimylėjo. 

Revoliucijomeriai kovoje 
atsižymėjo narsumu. Jie 
susilaukė pagalbon 5.G00 
daugiau vyrų ir ištraukė vy- 
ties valdiškų kariuomenę. 

Hankov. Valdiškoji ka- 
riuomenė po kovai su revo- 

liucijonieriais taip karštai 

turėjo nešinties šalin, kad 

nespėjo su savimi pasiimti 
nei karo amunicijos, nei 

valgio. Viskas teko revo- 

liucijonieriams. Kadangi 
arrūja pasileido palei upę, 
ir karo laivai paskui anų 
nuplaukė. 

Teregratais susinėsimas 

Pekino su pietų Chinais — 

pertraukta, tad Pekine vi- 
sai nežinoma, kas pietuose 
.veikiama. Net patįs valdi- 
ninkai nežino, kaip ten visi 
reikalai seka. 

Pekinas. Nežiūrint į val- 
diškosios armijos nepasise- 
kimą, vyriausybė tikisi re- 

Voliucijonierius apgalėti. 
Karo ministeris, generolas 
Yin-Tchang traukiąs savo 

armiją į Kvangolmą, prie 
geležinkelio linijos Pekin- 
Hankov. 

Jis ten armijos turi į 20- 
000 ir greitai tegali užpulti 
ant m. Hankov. Be to ta- 
sai pats karo ministeris iš- 

leido proklemacijų į pilie- 
čius, kuriems sakoma aplei- 
sti maištininkų rindas ir už 
tai pažadama susimy Įėji- 
mas. 

Pekinas. Į čionai prane- 
šama neramios naujienos. 
Tarp Pekino ir Hankov re- 

voliueijoneriai suardė gele- 
žinkelį ir surinktų armijų 
nori užpulti iš dviejų pusiij. 
Vargas jai bus, jei neapsi- 
saugos. 

Pekinas. Į čion iš šiaur- 
vakarinių Chinų praneša- 
ma, jogei tenai sukilę ma- 

hometanai. Vyriausybė tuo 

apsireiškimu labai užimta ir 
podraug persigandus. Ap- 
verktinas jos padėjimas. 

Pekinas. Iš visų Chinų 
pusių į čion parsiunčiama 
žinios, jogei valdiškoji ar- 

mija kelia maištus ir jai 
perdaug negalima užsitikėti. 
Prie bile progos kareiviai 
atsisako paklusnumo, savo 

vadus-oficierus žudo ir pe- 
reina revoliucijonierių pu- 
sėn. Tai baisiausias vyriau- 
sybei smūgis. 

Pekinas. Revoliucija su- 

stabdė visuose Chinuose vi- 
sus prekybos reikalus, ku- 
rie dabar randasi apverkti- 
name padėjime. Prekyba 
beveik visai sustojus. Val- 
diškos poperos nuo 100 
krinta tik jau ant 70. Gy- 
ventojai neima valdiškų pi- 
nigų. Reikalus atlieka su 

svetimų žemių pinigais. 
Iš visų tų telegramų aiš- 

ku, jogei revoliucijonieriai 
gerai susiorganizavę ir da- 
bartinę ciesorių dinastijų 
turės nuversti, jei tan rei- 
kalan neįsimaišis svetimos 
viešpatystės. Antai Vokie- 
tija ir kiti kraštai siunčia į 
Chinus savo kariuomenę 
ginti savo reikalus. Ki- 
toms viešpatystėms be abe- 
jonės negaila ten kokicjfc 
Chinų dinastijos, bet gaila 
saviškių kapitalistų, kurie 
finansiškai ten skriaudžia- 
mi. 

O gal iš Chinų ir sulauk- 
sime respublikos. Ir verta 
tai šaliai šiek-tiek paeiti 
kultūros keliu. Turime re- 

voliucijonierius laiminti, 
pakanka tos senų gadynių 
vergijos. 

IŠ TURKŲ-ITALŲ KARO. 

Iš turkų-italų karo gau- 
nama labai mažai žinių.- 
Italai, kaip žinoma, paėmė 
miestą Tripolis ir jų kariuo- 
menė ėmė veikti apylinkėse, 
bet visur sutinka smarkų 
turkų pasipriešinimą. An- 
dai pranešta, jogei viename 
susirėmime italai tiktai mu-, 

šį pralaimėję ir netekę dau- 
giau šimto savo kareivių. 
Tikta nelaimė laukia. italų, j 
jei prieš juos sukils Tripolio 
gyventojai — ai-abai. Be 
to ir pati' Tųrfei$ą fašiža- 

Italijos 82-tras kariuomenes regięjentas iš Rymo siunčiamas į Tripolį. Apa- 
čioj Italijos karo laivas 

dėjo be kraujo praliejimo 
italams nepasiduoti. Andai 
turkų parlamentas karo ifii- 
nisterįuį pripažinęs savo iš- 
tikimybę ir liepęs veikti jam 
pagal savo nuožurų; v. 

si, liepęs italams 
ti. 

Iš surinktų visos 
žinių pasirodo, kad jtalžd 
lig šiam laikui • 

ra nuveikę, išėmus; miesto. 
Tripolis paėmimų. > O" tas 
ir-gi visai nesvarbu:'. Pa- 
imti vienų miestų labai,leng- 
va, bet užvaldyti visų šalį 
— kas kita. Dar labai daug 
nekalto kraujo bus išlieta. 1 

ltalijos.eskadra tomis die- 
nomis užpuolus Bėngiiasi 
uostų, Cirenaike, kur norė- 

jus ant kranto išsodinti sųvtf 
atgabentų iš Italijos karino-, 
menę. : ... 

Turkai ten smarkiai pa-; 
sipriešine ir iš to prasidėjusi- 
kruvinoji kova; laivynas 
ėmęs bombarduoti miestu in 

po kanuolių apsauga išsodi- 
nę 4.000 kariuomenės. Tur- 
klį eilėse buvę ir krabai ir 
kovoję kaip liūtai, bet pa- 
galiau pasitraukę šalin. 

Netrukus italai užėmę 
vienę miesto dalį bet Aitą 

miesto dalis pasilikus tujku 
rankose. Benghasi miestas 

turįs 15.000 gyventojų,.Aud- 
ria tarpe esama dąi|{ 
tūkstančio europėnų/ §jįf 
lai ten daug 
praradę. ,, 

Bengjiasi uost^^an 
šalyj :<^renaike|^pia 1 

polis. Tos šaliek|ftrabai, 
koma, ėmę, išvieti^ turi 
ir italams bus bloįflĮj' 

V'lKd Ai 
> įBe to pa<či<Įrj Turkijoj ren- 

giama italėms sHerdynė. Iš 
Krakovo ral 
licijoj sus 

vanorią b 
pagalbon, 
savo: pąsie 
siekti, tuo 
pil norima 
mas -pagar; 
~ fe? '** 

jogei Ga- 
š lenkų lais- 

||įi Turkijai 
lenkai tuo 

& mano at- 
Uj nezmia, o 

savo narsu- 

sis Salonų pranešama, 
jogeį Bulgfefįjoę kariuome- 
ne traukianti į Makedoniją,. 
Sakoma, jjogai jy bulgarai 

Tuokart, 
žinoma* ir ^tę^viešpatys- ies Mbtų^prie ti^ką, ir Tur- 
kija turėtg|Sn^kti puo Ęu 
ropos žemktfio" 
■t Viena i 
nepalaima Ą 
Kareiviai* 
Sės' dės 
tą eholėtąA 

Tripolyj 
cholera.' 

patįs italai.v 
5’ "■ Va 

:oijpų kaip mu- 

is 'krintą. ; O 
tąt nugabenę' 

m 

Kieve pridėjo-tardymai 
slaptojoj |R)lieqoj viešpa- 
taujančių, santykių, kurie 
didelę rolę lošė . pasikėsini- 
me ant Sto&pinp gyvasties. 
Tam tikslui ten iš Peter- 
burgo liko f>asiųstag senato- 
rius Trusęygį*. JNuyykęs se- 

natorius pįfcmriausip parei- 
kalavo ., nftą.poH^neisterio 
Skglono ūgijBfa^gp^sis ant 
rašto sui^g^t'ilypin^ nužu- 

radęš r«e»hioįiii^ne padėji- 
me, fc'dfti Ly- 
beįskio'. .p įLgsfcjknovskio 
nuovados į|&iį3i|ls ̂ Odinin- 
kus,-kurie pakine siipmo die- 
iįbje saugo® 4‘itrą,. Tardy- 
mai pasiela gaisų tęvo lai- 

1 I, 

ku suradimą bombų Andre- 
jevo policijos nuovadoje, .už 
ką slaptosios policijos val- 
dininkai gavo riebias dova- 
nas. Kievo slaptosios po- 
licijos tardymai, manoma, 
išves aikštėn daug provoka- 
toriškų policijos darbų. 
Taip senatorius Trusevic 
nutarė kreiptis į ištremtąjį 
dabar Krasnojarskan buvu- 
sį policijos departamento 
direktorių Lopucbiną, pa- 
garsėjusį savo laiku provo- 
katoriaus Azevo išdavimu 
revoliucijonįeriąms, už ką 
ir liko ištremtas į Siberijos 
tyrus. Lopuchįnas, mano- 

ma, tardyme “ochranos” 
agentų provokatorių gali 
suteikti labai svarbias ži- 
nias, surištas su visa polici- 
jos departamento provoka- 
cijos syštema. Tardytojai 
tiktai nesurandą formos, ko- 
kioje galėtų kreiptis į iš- 
tremtąjį augštą valdininką. 
Menama, kad Lopuchinas 
bus pakviestas Peterbur- 
gan. 

Surištas su tais tardymais 
pastarasis ministerių tary- 
bos posėdis buvo labai ne- 

ramus. Daug kalbėta apie 
perorganizavimą slaptosios 
policijos skyrių, kadangi 
jau net Ir Peterburgo biu- 
rokratų sferos negalima būt 
apdrausti nuo panašių pa- 
sikėsinimų, kokis Kieve nu- 

varė į kapus premierą Sto- 
lypiną.. Tarybos nariai nu- 

rodinėjo, kad į. slaptosios 
policijos skyrius reikią 
įvesti “doresnius” elemen- 

tus, esą, padidinus algas, 
“ochranon” eis tarnauti net 

cierai.. Mat, 

visą laikę, vedama ir palai- 
koma provakacijos systema 
pavirto į amatę, taip kad 
dabar patįs biurokratai vie- 
nas, kitu nepasitiki ir dre- 
ba už savo kailį. 

Varsa vos general-guber- 
natorius Skalonas išleido 
naujus priverstinus įsaky- 
mus visam Prievislio kraš- 
tui (Lenkijai) taigi ir Su- 
vaikę gubernijai, už kurią 
nepildymą prasikaltusieji 
bus baudžiami trimis mėne- 
siais kalėjimo arba 500 rub. 
baudos. Jsakymai apima 
savimi gyvenimą fabriką 
darbininką, namą savinin- 
ką, pirklybą, pramonę, mo- 

kyklas ir moksleivius, taisy- 
mą tikybinią procesiją, vei- 

kimą spaudos ir tt. Vienu 
įsakymą punktu draudžia- 
ma stovėti šalia kalėjimą 
namą. 

Odesos monarchistiskų 
organizacijų susirinkime, 
sušauktame gubernatoriaus 
Tolmachevo, nutarta už- 

baigti savitarpinius nesuti- 
kimus tarpe tų organizaci- 
jų vadovų, susijungti į vie- 

nų sąjungų, prašalinti da- 
bartinius organizacijų pirm- 
sedžius ir valdybų narius, o 

jų vieton išrinkti visai^fp’ 
jus žmones. Apart toysu- 
sirinkimas nutarė kreiptis 
Kievo miesto dumon, idant 
ši pasistengtų išguiti iš Kie- 
vo visus žydus. 

Varsa vo j e žinoma lenkų 
publicistė Mošenska už 
straipsnį apie Suomiją, til- 

pusi savaitrašty j “Atgimi- 
mas”, pasmerkta vieniems 
metams tvirtovėn; savait- 
raščio leidėja Kulakovskį ir 
autorius kito straipsnio 
“Sūkurys”, tilpusio tame- 

pat savaitrašty j, Marše vski 
teismo liko pasmerkti: pir- 
moji trims savaitėms, o ant- 
rasis trims mėnesiams ka- 
lėjimam 

ROJALISTAI TURI 
SUGRĮSTI. 

Portugalijos vyriausybė 
išleido atsiliepimą į visus 
užsieniuose gyvenančius 
portugalus-išeivius, kurie 
simpatizuojanti monarchis- 
tams, kovojantiems už kara- 
liaus sosto sugrąžinimą. At- 

siliepime monarchistams 
liepta sugrįžti savo tėvynėn, 
nes priešingai ją ten palikti 
nejudinami turtai busią su- 

konfiskuoti. 
Be to dar pranešama, jo- 

gei monarchistą (rojalistą) 
taip vadinamas ginkluotas 
sukilimas yra visai nupuo- 
lęs ir regis jiems daugiau 
neprisieis atsigriebti. Visa 
ją “ginkluota armija” iš- 
guita per sieną Ispanijon, 
kur pastarosios vyriausy- 
bė tą “armiją” išginklavus 
ir liepus ramiai užsilaikyti, 
nes kitaip visiems tiems mo- 

narchistams gaji. būt labai 
suru. ■- 

Keli šimtąi rihonarekistą 
išnaujo jsuąąta ir uždaryta 
kalėj^ftąęį: Juos nuteis pats 
gari turis tam tik 

siui jau sušauktas. Tarp 
suimtų monarchistų esama 

daug ir kunigų, kurie po- 
draug su paprastaisiais mo- 

narchistais bus baudžiami 

IŠ VOKIETIJOS 
PARLAMENTO. 

Berlynan sušaukta par- 
lamentas paskutinian savo 

posėdin. 
Labai daug reikalų jis tu- 

rėtų atlikti, teeiau vyriau- 
sybė mažai reikalų induo- 

sianti, kadangi tuoj seka. se- 

kantieji parlamentan atsto- 
tų rinkimai. Valstybės 
kanelierius Bethaman-Holl- 
vveg pasiuntęs parlamento 
pirmininkui laiškų, kuriame 
pranešus, jogei vyriausybė 
ant atstovų interpelacijų: 
Morokko klausime, apie 
Italų-turkų karų ir Ckimj 
revoliucijų negalėsianti duo- 
ti galutino išaiškinimo, ka- 
dangi su viršminėtomis 
viešpatystėmis arčiau nesu- 

sinešusi. O apie užsienio 
politikų klausimas busiųs 
pirmiausioje vietoje parla- 
mente. 

Tečiau visi svarbesni rei- 
kalų^. atidėta busimam nau- 

jam parlamentui.—^- 

200 SUKILĖLIŲ UŽ- 
MUŠTA. 

Miestan Mexico City iš 
Cuemaraca pranešama, jo- 
gei generolas revoliuc-ijinie- 
rius Zapata su savo buriu 

įlindęs valdiškos kariuome- 
nės sparnan ir jo visi ka- 
reiviai, būtent 200 vyrų, 
kaip javų pčdai išklota; 
tiek pat jų liko ir sužeista. 

Valdiškų kariuomenę valdę' 
generolas Figuero ir Blan- 

įiiet. Karštai iš dviejų pu- 
sių suimta ir išguldyta. Bet 

pats Zapata su keliais savo 

salininkais pasprudęs. 
Visgi Meksike neprama- 

toma ramybė, kadangi esa- 

ma žmonių nežinia nei ko 
norinčių. 

Viedras Negras, Meksike, 
susekta suokalbis ant iš- 
rinkto į prezidentus Madero 
gyvasties. Ant suokalbinin- 
kų galvų pasiųsta kariuo- 
menė. 

• 

Franci j a su Vokietija 
Morokko reikaluose vis dar 

nesusitaikius, bet, sakoma, 
tasai “susitaikymas” įvyk- 
siųs tomis dienomis. Kaip 
jau žinoma, karo šmėkla vi- 

sai praslinkus. 
* 

Šių savaitę mieste Bruk- 

selyj atsibusianti tarptauti- 
nė cukraus dirbtuvių savi- 

ninkų konferencija, kurion 

rusai producentai įnešių 
klausimų panaikinti nutari- 

mų, aprubežiuojantį išveži- 

mų į kitus kraštus iš Rusi- 

jos cukraus. Kadangi Ru- 

sijoje esama daug cukraus, 
tad jei iš ten bus leista tas 
cukrus išvežti, cukrus grei- 
tai atpigsima, * 


