
I AMERIKOS ŽINIOS. 
Rasių kova. 

Coweta, 01d a. — Čia lau- 
kiama yra muštynių tarpe 
baltųjų ir juodųjų žmonių. 
Priežastimi tos laukiamos 
rasių kovos buvo atsitiki- 
mas, kuomet nigeris E. Sud- 
deth užšovė miesto valdi- 

ninką J. D. Beavers’ą ir 
sunkiai sužeidė kitus du 
baltuosius. Vežant sugau- 
tą piktadarį kalė jimąn, už- 

puolė ant jo minia ginkluo- 
tų baltųjų žmonių, kurie re- 

volveriais sušaudė nigerį 
kaip rėtį ir pagalios dar jo 
lavoną sudegino ant laužo. 
Šaudymuose liko sužeistas 
ir kitas nigeris. 

Tas baisus atsitikimas 
sujudino visus to miesto 

juoduosius ir dabar jie gin- 
kluojasi, norėdami atkeršy- 
ti baltiemsiems už savo 

viengenčio mirtį. Baltieji 
taippat yra apsiginklavę 
nuo galvos iki kojų ir bū- 
riais vaikščioja gatvėmis, 
laukdami juodųjų užpuoli- 
mo. Gubernatorius pasiun- 
tė ten būrį valstijos milici- 

jos, kuri gaudo ginkluotus 
nigerius ir jau suareštavo 
12 karščiausių sukilėlių. 
Daroma kratos nigerių na- 

muose ir viename jau su- 

rasta nemažai paslėptų gin- 
klų. 

Karo laivyno mobilizacija. 
Washington, D. C. — 

Trys divizijos Suvienytųjų 
Valstijų karo laivyno iš- 

plaukė iš Hampton Koads į 
New Yorkų, kur dalyvaus 
karo laivų mobilizacijoje, 
kokios dar šioj šalyj nema- 

tyta. Mobilizacija tęsis tris 
dienas. Bus sumobilizuota 
24 šarvuočiai pirmos kle- 
sos laivai, 4 skraiduoliai, 22 

torpedvalčių naikintojai, 16 

torpedvalčių, aštuonios po- 
vandeninės valtįs, keturios 
kanonierės ir visas laivynas 
įvairių transportinių, ligon- 
butinių, anglinių ir t. p. val- 
čių ir laivų. 
f 

Emigracija Kanadon. 

Ottawa, Ont., Canada. — 

Pirmaisiais šių metų šešiais 
mėnesiais išemigravo iš Su- 

vienytųjų Valstijų į Kana- 

dą 83.316 emigrantų, arba 
10 nuošimčių daugiau negu 
tuomi pat laiku pereitais 
metais. Abelnai ateivystė 
į Kanadą šiais metais pasi- 
didino 18 nuošimčiais. 

Teatrai nedšldieniais 
uždaroma. 

Dalias, Texas. — Legis- 
latura šioj valstijoj išleido 
naują, įstatymą, kuriuomi 
.visi teatrai nedėldieniais tu- 
ri būti uždaromi ir abelnai 
uždrausta tą dieną taisyti 
visokie perstatymai. Kru- 

tamąją paveikslą teatrelius 
taippat ištiko toks pat liki- 
mas. 

Valgio brangumas. 
Tuscon, Ariz. — Apylin- 

kėse Guanyamas už vieną 
kiaušinį reikia mokėti 20 

centu, kiti valgomi produk- 
tai taippat nepaprastai 
brangus. Tokį brangumą 
iššaukė pavandenė, kuri lau- 
kuose sunaikino javus, pri- 
girdė daugybę vištą ir ra- 

guočią, o miesteliuose su- 

naikino valgomą produktą 
“indelius. 

Anglekasiai laimėjo. 
Springfield, III. — čia už- 

sibaigė straikas Madison 

Coal Co. kasyklose, kur su- 

straikavo 450 darbininkų, 
reikalaudami didesnės ■ už- 
mokesties už darbų ir geres- 
nių darbo sųlygų. Kompani- 
ja sutiko išpildyti visus dar- 

bininkų reikalavimus, tatai 
ir straikas tuo jaus užsibai- 
gė. 

Kovoja su visu milicijos 
buriu. 

Glovcrsville, N. Y. — 

Charles E. Bokier, 21 metų 
vaikinas, nužudė vežėjų N. 
Briggs ir kuomet atėjo de- 
tektyvai jį suareštuoti, ji- 
sai pasveikino juos šūviais, 
sužeisdamas du detektyvu 
ir raitų policistų. Užsidarė 
jisai savo namuose, kuriuos 
iš visų pusių užbarikadavo. 
Pakviesta būrys pėsčiosios 
valstijos milicijos, kuri iš 
visų pusių šaudo į namus, 
bet piktadaris nei nemano 

pasiduoti ir atsakinėja į šū- 
vius. 

Trustas nubausta už 
boikotą. 

New York, N. Y. — Pri- 

saikintųjų teismas pripaži- 
no $8.240 J. J. Moran’ui at- 
lyginimo nuo trusto Stan- 
dard Oil Company už boi- 
kotavimą jo pirklybos. 
Moran’as nenorėjo pirkti 
nuo trusto žibalo, tiktai pir- 
ko jį nuo neprigulmingos 
kompanijos, už ką trustas 

keršijo jam ir padarė nuo- 

stolius jo pirklyboje. 

Mušis bažnyčioje. 
Denver, Colo. — Union 

Presbyterian bažnyčioje iš- 
kilo didelės muštynės, kuo- 
met keli parapijonai užpuo- 
lė ant pastoriaus W. I. Ru- 
dolph’o, kada šis sakė pa- 
mokslą. Pastorius energiš- 
kai pasipriešino ir keliems 
užpuolikams sudaužė nosis, 
bet pagalios pats liko sun- 

kiai sužeistas ir išmestas per 
langą. Iškilo abelnas mu- 

šis visoje bažnyčioje, nes 

viena dalis parapijonų už- 

stojo už pastorių, o kita da- 
lis ėjo prieš jį. Keliolikai 

vyrų sudaužyta nosįs ir an- 

takiai, o kelios moterįs su- 

mindžiota. Pastorius savo 

pamokslu užgavo nekuriuos 

parapijonus, iš ko ir pakilo 
muštynės. 

Moterįs su keturiais 
pirštais. 

Los Angeles, Cal. — Dak- 
taras Fr. Bergman prana- 
šauja, kad už tūkstančio 
metų Amerikos moterįs tu- 
rės tiktai keturis pirštus 
ant kojų. Kadangi jos ne- 

šioja taip ankštus čevery- 
kus, kad kojų pirštai nuo- 

latos dįla ir su laiku kaip 
nudils, jog liks joms tiktai 
keturi pirštai. Vienok da- 
bartinės moterįs dar nesu- 

lauks to laiko, kuomet tu- 
rės tiktai po keturis pirš- 
tus... 

Tramvajų vežiojimas už 
tris centus. 

Detroit, Mieli. — Po dvi- 
dešimčiai metų kovos šio 
miesto gyventojų su tram- 
vajų kompanijomis už tri- 
jų centų važiavimą, laimė- 
jo pagalios gyventojai, ka- 
dangi liko padarytas kont- 
raktas tarpe tramvajų sa- 

vininkų ir majoro bei mies- 
to valdybos, kuriuomi kam- 
panijos nuo šio laiko ap- 
siėmė duoti 8 tramvajų bir 
lėtus už 25 centus tarpe 

5-tos valandos ryto i? 8 vai. 
vakaro, o po 6 bilietus už 
25 centus kitomis valando- 
mis. Apart to kompanijos 
turės duoti keliauninkams 
persikėlimo bilctus (“tran- 
sfers”) ant visų linijų. 

Rooseveltas reikalauja žmo- 
nėms kontroliuoti teisėjus. 

New York, N. Y. — Pul- 
kininkas Teodor Roosevelt, 
kalbėdamas čia konserva- 
torijos salėje į skaitlingai 
susirinkusius. piliečius, išsi- 
reiškė, kad Suvienytųjų 
Valstijų teisėjai turi būti 
gyventojų kontroliuojami, o 

įie veikti sulyg savo užsi- 
manymų, kaip dabar yra. — 

“Neteisingas ir nekompe- 
tentiškas teisėjas turi būti 
prašalintas nuo vietos per 
piliečius, kurie padarė klai- 

dą, jaigu tokį teisėją išrin- 
ko” — užbaigė savo kalbą 
Rooseveltas. 

Vyrai savo pačioms turi j 
mokėti algas. 

Detroit, Mich. — Sufra- 
gistė Klara Neddaugh iš 
Detroit laikė paskaitę apie 
moterių teisių sulyginimų su- 

fragiscių kliube ir savo pas- 
kaitoje reikalavo,Ridant mo- 

terįs imtų nuo savo vyrų al- 
gas už užlaikymų namų. 
Tvirtina ji, kad nuožmus 
vyras laiko savo pačių ar- 

šiau už šunį, tatai tegul ai-, 
gų moka už jos darbų. 

Medžio trustas patraukta 
teisman. 

St. Paul, Minn. — Fede- 
ralinis prokuratorius vy- 
riausybės vardu jau penk- 
tu kartu patraukė teisman 
medžio trustų Northwes- 
tern Lumbermen’s Ąsso- 
ciation už slaptas finansines 
kombinacijas, priešingas 
antitrustiniams Shermano 
įstatymams. Visi didžiau- 
sieji to trusto vedėjai ir 
Valdininkai pastatyta po pa- 
ranka. Teismo atsakomy- 
bėn patraukta taippat ir to 
trusto leidėjai “Tbe Lum- 
berman Publishing Go.”. 

Didele nelaimė kasyklose. 
Hibemie, N. J. — .GeleT 

žies kasyklose Wliarton 
Steel Co., išsproginus di- 
namitu sieną dviejų šaftų,. 
sugriuvo pylimas senos 

daubos, pripildytos vande-. 
niu, kuris urmu užplaukęs 
prigirdė 12 dirbusių kąlnar 
kasių. Toji nelaimė atsitiko 
šaftoje New Langdon, ku- 

rioj tuomi laiku dirbo 60. 
žmonių. Didesnė dalis daj*r 
bininkų išsigelbėjo išplauk- 
dami ant augštesnių galeri- 
jų, 12 gi, ar tai nemokėdami 

plaukti, ar tai tamsumoje 
paklydę, prigėrė. Beveik 
visi žuvusieji darbininkai 

yra ateiviai. 

Pirmieji kandidatų 
rinkimai. 

Phoenix, Ariz. —- Naujai 
sutvertoj valstijoj Arizona 
atsibuna pirmieji rinkimai, 
idant paskyrus kandidatus į 
naujos valstijos valdvietes. 
Paskutiniai rinkimai atsi- 
bus 12 dieną gruodžio. Trys 
politiškos partijos dalyvau- 
ja rinkimuose: republikonų, 
demokratų ir soeijalistų. 
Socijalistų partija paskyrė 
po vieną kandidatą į kiek- 
vieną valdvietę pirmuose 
rinkimuose. Republ ikonai 
turi po du kandidatu į gu- 
bernatorius ir į viešosios 
apšvietos superintendentus. 
Demokratai turi 2 kandidatu 
į gubernatorius ir 6 kandi- 
datus į federalinį senatą. 1 

lapkričio; 
Washingtoii; 15. C. — 

Prezedentas Taftas išleido 
proklemaciją,d kuria paski- 
ria 30 dieną lapkričio Pa- 
dėkavonės Diana ,(į“Thanks- 
giving Day”). Išpuola tai 
ketvirtąjį menesio ketver- 
gę rg 

Astuoni anglekasiai žuvo. 

Harrisburg, III. — Spro- 
gus paraku! kasyklose 
O ’Gara No, 9, astuoni an- 

glekasiai ant vietos žuvo, o 

kiti astuoni liko sunkiai su- 

žeisti ir apdeginti. Tose 
kasyklose dirba apie 400 

darbininką, bet Sprogus pa- 
rakui buvo ją prie darbo 
tiktai tieji 16 nelaimingąją. 
Kas buvo sprogimo priežas- 
timi — ikišiol neištirta. 

Plieno trustas teisme. 

Trenton, N. J. — Federa- 
linė vyriausybė jau nuo tri- 
ją metą vedanti tyrinėji- 
mus plieno triistb “United1 
States Steel Corporation” 
finansines kombinacijas, pa- 
galios patraukė1 tą trustą 
teisman už peržengimą anti- 
trustinią Shermano įstaty- 
mą; To trusto nariai yra 
visi didžiausieji Ameri- 
kos milijardieriai ir milijo- 
nieriai. Piterio Trusto tur- 
tai apkainuojami $1.464- 
839.467. Prokuratorius ža- 
da įstatymą tcęlią į kelis 
mėnesius išardyti tą trustą. 
i-— Dabar, pilės prezidento 
rinkimus kapitalistą politi- 
kieriams kaip syk po ranka 

pasirodyti su' 'šeriais savo 

šposais nuvarginta! Ameri- 
kos liaudžiai.:. 

Iš McNamarųbylos. 
Los Angeles,, Cųl. — Pa- 

skutinis teiąpąęr posėdis 
tęsėsi tiktap 35 njiųntas, ka-^ 
dangi išsisėmė jau ; surašąs 
125 kandidatų* iš kurių bu- 
vo renkamas prįsaikintųjų 
suolas ir dabar reikia šauk- 
ti naujus. Jkišiol išrinkta 
tiktai keturi prisaikintieji 
teisėjai ir tai su išlygoms, 
tatai ir tų dar nekuris gali 
būti prašalintas. .... 

Manoma yra, kadi McNa- 
marų bylų teis federalinių 
prisaikintųjų teisėjų suolas, 
pakviestas iš Wasbingtono. 
Su tuomi sutinka ip- McNa- 
marų apgynėjas Llarence 
Darrow, kuris pasitiki, kad 
federalinis teismas bus be- 
šališkas ir teisingas*;. 

GIRTUOKLYSTE SENAI 
SIAIS AMŽIAIS. 

7, 8 ir 9 metašiinčiais gir- 
tybė taip labai ’buvb prasi- 
platinus, jogei turėtą išleis- 
ti specijaliniai įstatymai 
patiems teisliams, idant jie 
į teismo posėdžius ateitų vi- 
siškai blaivi.*1 10 mėtašim- 
tyj girtybė apsiautė visus 
sluogsnius; apie Danijos ba- 

j ori j ą buvo prasiplatinus 
patarlė, jog genanti „dieno- 
mis ir naktimis be jokios 
pertraukos. Su kokta ener- 

gija girtuokliauta}' aišku 

jau iš vieno atsitikimo, ko- 
kis buvęs Angliji kara- 
liaus Edvardo ii dt*are; ta- 
me atsitikime ikarSlius už- 
mokėjęs savo^• gyvastimi. 
Dvarėnai ir bajorija, tarp 
kitko ir žymesni diplomatai, 
užsitraukę taip! smagiai, jo- 
gei visai nepatemiję, kaip 
karalius kitame/ kambaryj 
susirėmęs su va gilium, ku- 
ris nežinia kaip ten įlindęs; 
0! kad visi susirinkusieji to 
atsitikimo nebuvo patėmiję; 
negalėję pulties savo kara- 

Pittsburge spalių 30 ir 31 dienomis bus mainerių suvažiavimas, kuriame bus 
išmėginta nauji išradimai, kaip gelbėti užtroškusius mainose. Vaizdas perstato 
mainas ir visą, gelbėjimo demonsraciją. 

liui pagalbon. Antrytojaus 
išsipagirioję-susekę baisiau- 
si daiktą,: lėbos salėj gulėjo 
užmuštas karalius, kurį va- 

gilius buvo paklojęs. 
Kuomet 1308 metais cie- 

sorius Vaclavas viešėj osi 
Franci joje, pas Karolių VI, 
taip daug nusigėręs vieną 
dieną, jogei negalėjęs daly- 
vauti puotoje, surengtoj jo 
garbei. 

VISOKIOS ŽINIOS. 
Samaros biržos krasos 

skyriaus viršininku paskita 
moteris, Kozlova. Kozlova 

yra pirmutine moterimi, 
ingijusia krasos žinyboje to- 

kią augštą vietą. 
"y. 

Kadangi Ispanijos pro- 
vincijose viskas aprimo, an- 

dai karalius Alfonsas visoj 
šalyj panaikinęs karo stovį 
ir sugrąžinęs konstituciją. 

Andai / Konstantinopoly 
buvo iškilęs vėl gaisras, ku- 
ris sunaikinęs daugiau po- 
ros,- šimtų namų. Tai tre- 
čiasis šiemet' ten gaisras, 
žymus savo didumu. 

* 

Tomis dienomis Peterbur-' 

ge buvęs pasklydęs gandas, 
jogei. pasikęsinta ant caro 

ir carienės. gyvasties; pas- 
kui -toji žinia pasirodžius 
neteisinga 

* 

Mandžiurijos mieste 
Mukdene japonai sutraukę 
sayo. 10.000 kariuomenės. 
Ręgįs, tai armijai liepta tė- 

mytįes į revoliuciją Chinuo- 
se, kad .atsitikus progai bu- 
tų galima pasinaudoti. 
...... * 

Meksike delei nekuriu 
nesusipratimų pasitraukė iš 
savo vietų karo, apšvietos 
ir vidurinių reikalų minis- 
teriai. Naujai išrinktas 
prezidentas Madero norįs 
pasiskubinti apimti savo 

vietą. Jis mano, jogei tuo- 
kart visoks kontrrevoliuci- 
jos jndėįinaas išiiyksiąs 

Iš Danijos iššvilptas, an- 

dai Berlynan atkakęs žino- 
mas visiems dr. Cook, šiau- 
rinio žemgalio “atradėjas”. 
Jis važinėja su paskaitomis 
apie žemgalį, teeiau niekur 
jo neklausoma ir visur jis 
ujamas. Tai ko žmogus ga- 
li susilaukti su savo mela- 

gystėmis. 
K 

Austrijos ąrciknnigaikštis 
Ferdinandas Karolius andai 

^tsiž&dėjo* tisą *savo titulų 
iįy priėmęs pavardę Burg, 
apsivedė su Šveicarijos pro- 
fesoriaus Čuber dukterimi. 
Austrijos imperatorius te- 
čiau jam pripažinęs mokėti 
metams algos 40.000 koro- 
nų. 

« 

Austrijos parlamente an- 

dai buvo apkalbama ita- 

lų-turkų karas. Premieras 

patėmijęs, jogei tau karan 

įsimaišymas tuo tarpu ne- 

galimas. Aišku, jogei Aus- 

rija mananti turkus ginti, 
kad neleidžius italams ten 

praturtėti. 

HUMORAS. 

Nesusipratimas. 
— Ar tamsta nematei kur 

mano vyro? Dvi valandi 
ieškau ir negaliu surasti!... 

— Didelis daiktas! Aš 
dešimti metai ieškau sau 

vyro, o negaliu surasti. 

Musų vaikai. 
Motina bara savo 11 me- 

tų bernaitį: — Išteisybės, 
Kaziuk, jei nuolat busi tok- 
sai tinginys, tai visas gy- 
venimas liksies be apšvieti- 
mo! 

— Eee! (atsako drąsiai 
Kaziukas): — Ar-gi tai mo- 

terįs klausia pas mus ap- 
švietimo? 

Susikrimtimas. 
— Taigi prisipažįsti, kad 

apvogei drapanų sankrovą? 
— Prisipažįstu... 
—- Stebėtina dar, jogei 

kasa buvo nepajudinta! 
— Tegu man ponas tei- 

sėjas to dalyko neprimena; 
aš pats sau to nedaliu dova- 
noti! 

Iš didelės meilės. 
— Brangiausioji Onute 

Myliu tave lig pasiutimui. 
— Eik sau tamsta! Va- 

kar mačiau kaip bučiavai 
mano tarnaitę. 

— Na, matai tamstele? 
Jau aš iš tos meilės retkar- 
čiais pats nežinau, ką da- 
rau... 

Tai jums gerai. 
— Kaip tik mano—senis 

perdaug pasigeria, tai ant- 
rą dieną yra kaip sumuštas.: 

— Tai jums gerai, kurna, 
nes maniškis kaip tik pasi- 
geria, tai aš antrą dieną esu 

visiškai sumušta. 

Laisvas juokas. 
Motina šukuoja šuneliui 

galvą, o tasai bliauna. 
— O aš ar rėkiu, kuomet 

mane Jieva šukuoja? Gė- 
dinkis Vincuti! 

— Matai, mama, mano 

plaukai ant galvos auga, o 

mamos dėžėn sudėti. 

\ KOVA TIES 

ŽALGIRIAIS 
Didumo 14x24 coliai. 

Šitas paveikslas — tai re- 

tenybė, tai jubilėjinis 500 
meti} sukaktuvių išleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 

kryžiuočiais. Paveikslas tep- 
liotas garsaus teplioriaus J. 
Mateiko. Jis perstato D. L. 
K. Vytauto ir lenkų karaliaus 
Jagailos kovą su kryžiuočiais 
1410 metais, kuomet kryžiuo- 
čių galybė galutinai sumalta 
ir jų garbė sumindžiota. Pa- 
veikslas išleista turtu ir spau- 
da “Kataliko”. 
Tokio paveikslo niekur nega- 

lima gauti. Pageidaujama, i- 
dant tasai jubilėjinis paveiks- 
las papuoštų kiekvieno lietu- 
vio namus, o ypatingai, kuo- 
met šiemet apvaikščiojama 
500 metų sukaktuvių jubi- 
lėjus. 

j raraldnofla labai plotai. Perkant "K&- 

* tallko” redakollole. ant virtos, ąa- 

veikalas ĮetuoĮe tik 25c. Su prialaa- 
I tlmn (n Kitus miestus, 80c. flatn- 
! tams. imant daug» nutotdžlama 50 
---—-- 

f nuošimtis. 

! Užsakymus su p'nigais siųskite 
"Kataliko” išleistojo vardu: 

! J. M. TANANEVICZE 
13244 S. Marga* M., CHICA60. ILL 


