
AMERIKOS ŽINIOS,i 
Vyriausybė kontroliuos ge- 

ležinkelius. 

Washington, D. C. — 

lA.ugščiausis federalinis teis- 
mas nusprendė, jog visos 

geležinkelių kompanijos tu- 

ri būti kontroliuojamos 
tarpvalstijinės pirklybos ko- 

misijos, per ką ir vyriausy- 
bė turės tiesą dabar kaip ve- 

dami geležinkelių kompani- 
jų reikalai. .Visi garvežiai, 
vagonai ir kiti.judinamieji 
geležinkelių įrankiai turi 
būti sutaisyti pagal, vyriau- 
sybės nurodymus, idant 

prašalinus pavojų keliau- 
ninkams. Taip nusprendė 
federalinis teisėjas Van 
Devanter byloje geležinke- 
lio kompanijos Southern 

Baihvay. Tą teismo nu- 

sprendimą paėmė į rankas 

tarpvalstijinė komisija ir, 
pasinaudojant juomi, mano 

pravesti dideles reformas 
ant geležinkelių, neatsižiu- 
rint į tai, ar kompanijai tas 

patinka, ar ne. Kompani- 
jos turės išleisti milijonus 
dolerių pagerinimui kelių, 
statymui naujų nepavojin- 
gų garvežių ir vagonų, pa- 
daugumui geležinkelių tar- 

nautojų. Manoma dar, kad 

tarpvalstijinė komisija kar- 
tu su vyriausybe suregu- 
liuos ant geležinkelių ap- 
mokėjimą už pervežimą ke- 

liauninkų ir prekių, idant 

kompanijos negalėtų taip 
begėdiškai plėšti publiką. 

Karo laivyno paroda. 
Ne\v York, N. Y. — Upė- 

je Hudson atsibuvo Suvie- 

nytųjų Valstijinių karo lai- 

vų paroda ̂ Parodos žiūrėjosi 
karo laivyno sekretorius G. 
L. von Meyer. Karo laivai 

—JiHvo padalinti į šešias di- 

vizijas, užimančias septynių 
mylių ilgio linijų. Nuo upės 
krantų ta j a iškilminga ka- 
ro laivų paroda gėrėjosi 
apie 300.000 žiūrėtojų. 

Los Angeles, Cal. — Tuo- 
mi pat laiku čia atsibuvo 

paroda karo laivų .ant Di- 

džiojo vandenyno. Tas lai- 

vynas susideda iš 24 įvai- 
raus typo karo laivų, tarpe 
kuriij didžiausiu yra laivas 

“Oregon”. Peržiūrėjimų 
to laivyno skyriaus atliko 
admirolas Thomas, paliepus 
sekretoriui Meyer’ui. 

Moterių balsai nusvers. 

Los Angeles, Cal. — Ga- 
vusios balsavimo teises šio 
miesto moterįs atlos svar- 

biausią rolę galutinai išren- 
kant miesto majorą 4 dieną 
gruodžio. Pirmuosiuose 

kandidatų rinkimuose į ma- 

jorus laimėjo socijalistų 
partijos kandidatas J. Har- 

riman’as, gaudamas daugu- 
mą, vienok ne absoliutišką 
daugumą balsų. Gavo ji- 
sai 20.157 balsus, republi- 
konas Alexander gavo 16- 
670 balsų, demokratas Mu- 
cliet — 8.168 balsus, Grego- 
ry 327 ir Becker 39 balsus. 
Harriman’ui tatai stokuoja 
5.067 balsų iki absoliutiš- 
kam jų daugumui. Pasku- 
tiniais rinkimais gruodyje 
laimėjimą nusvers moterįs, 
kurių ten užsiregistravo 
rinkimuose 26.000, o iki 9. 
d. lapkričio užsiregistruos 
išviso 40.000 moterių. Bus 
tatai išrinktas tas, už kurį 
moterįs duos daugumą savo 

balsų. 

Numirė garsus laikrašti- 
ninkas. 

Charleston, S. C. — Sa- 
joje valtyje Charleston 

prieplaukoje staiga nuo šir- 
dies ligos numirė J. Pulit- 

zer, nuo 25 metų leidėjas 
laikraščių “New York 
World” ir “St. Louis Post 

Dispatch”. Buvo jis vie- 
nu iš žymiausių laikrašti- 
ninkų ir ėmė didelį dalyvu- 
mų vietinėje šalies politiko- 
je. 

Kova su baltaja vergyste. 
New York, N. Y. — Teis- 

mų departamentas paliepė 
visuose prieplaukų miestuo- 
se įsteigti vyriausybės biu- 
rus, kur butų kontroliuoja- 
mos intariamo elgimosi mo- 

terįs. Kiekviena tokia mo- 

teris tame biure turės už- 
siregistruoti, nurodyti savo 

gyvenimą, kuomi užsiima ir 
kur gyvena. Intariamieji 
namai bus nuodugniai kon- 

troliuojami, idant tokiuo 
budu kovoti su pirklyba gy- 
vomis prekėmis, kuri dau- 

giausiai vedama prieplaukų 
miestuose, kadangi ten dau- 

giausiai pakliūva į įvairių 
agentų rankas moterįs ir 

mergaitės, atvažiavusios iš 

Europos. 

Mokykla sudegė. 
Bloomington, III. — Mie- 

stelyje Mouiit Pulaski su- 

degė augštesnė viešoji mo- 

kykla. Gaisras iškilo iš 
nežinomos priežasties. Ma- 

terijaliniai nuostoliai mo- 

kyklos namų ir rakandų 
siekia daugiau $40.000. 

Pigus obuoliai. 

Marshall, III. — Vieti- 
niuose soduose šiais metais 

nepaprastai užderėjo obuo- 
liai ir yra pigesni negu bul- 
vės arba kiti produktai. 
Apie 25.000 bušelių obuolių 
farmeriai sudėjo į sande- 

lius, laukdami didesnių kai- 

nų. Į kitus miestus obuo- 
liai nesiunčiama, nes tas 

neapsimoka, kadangi peiM 
gabenimas geležinkeliu tų 
obuolių atsieitų daugiau, 
negu už juos galima gauti 
pinigų pardavus. 

Moterjs-teisėjais. 
Los Angeles, Cal. — Pir- 

mutiniu kartu šioj valstijoj 
prisaikintųjų teisėjų suolas 

susidėjo iš vienų moterivi, 
tiktai teismo pirmininkas 
buvo vyras. Moterįs teisė 
A. A. King’ų Watts, redak- 
torių laikraščio “Watts 

News”, apkaltintą, už už- 
gauliojimą nekuriu mote- 

rių-veikėjų. Bedaktorius 
prirodė, kad tai nebuvo už- 

gauliojimas, o tiktai nuro- 

dymas moterims kaip jos 
peržengia tos valstijos įsta- 
tymus. Trumpai pasitaru- 
sios, moterįs-teisėjai redak- 
torių pripažino nekaltu ir 

paliuosavo nuo visokios at- 

sakomybės. : 
_ 

P * 

Drąsus vilkai. 

Anaconda, Mont. — Sia- 
me mieste gyventojai turė- 
jo indomų vaizdą, kuomet 
į vidurmiestį inbėgo briedis, 
vejamas gaujos vilkų. Brie- 
dis kartą dar atsigrįžo į vil- 
kus, grąsindamas jiems 
ragais ir nubėgo toliau. Ke- 
li gyventojai šovė į vilkus, 
bet be pasekmių. 

Didelis sniegas. 
South Bend, Ind. — Šiau- 

rinėje dalyje valstijos Indi- 
ana ir Michigano valstijoj 
išpuolė pirmutinis sniegas, 
kurio prisnigo per 18 colių 
storumo. Sniegant buvo 

j — 

didelis vėjas, kuris visur 
sunešė dideles sniego pus- 
nis, pertraukusias visokią! 
komunikaciją, ir važiuoi 
tiems ir pėstiems. Nuo 
sniego labai nukentėjo vai- 
siniai medžiai, kadangi so- 

dnuose dar nebuvo nuimti 
žieminiai obuoliai ir kriau- 
šės. Nuostoliai milžiniški* 
Pranešama taippat apie di- 
delius sniegus valstijose Soi 
Dakota, N ebraskį^v Įo\va? 
Texas ir Arkansas. Ė 
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Kova saliuninkd su blai- į 

vininkais.4 i 

Augusta, Mainė, -r- Gu4 
bernatorius nenorjrVišduoti 
tikrų zimų,. kuri puse ar 

saliuninkų, ar blAiymiuki| 
turėjo daugiau balfen nese- 

nai atsibuvusiame balsavi- 
me tame, ar saliūnai, bra- 
vorai ir degtinės varyklos 
šioj valstijoj turi būti pa- 
naikintos, ar ne. Balsų 
skaitlius taip buvo lygus, 
kad abi pusės sakosi laimė- 

ję. Tas klausimas greičiau- 
siai nueis į teismus, kurie 
ir išris kas yra laimėjęs. 

“Mitchell’io diena” 

Pottsville, Pa. —‘ 30-tą 
dieną spalio buvo uždarytos 
visos kasyklos kietąją an- 

gliij distrikte, kadangi dar- 
bininkai šventė “Mitchel- 
l’io dieną”. Toji šventė 
naujai anglekasią įvesta 
pagerbimui John’o Mitchel- 
l’io buvusio Suvienytą Val- 

stiją anglekasią organizaci- 
jos prezidento, už jo nuo- 

pelnus. 
r“ 

Bergerio sumanymai. 
Mihvaukee, Wis. — Kon- 

greso atstovas, socijalistas 
Victor Berger, pranešė, kad 

ateinančioj kongreso sesi- 

joj įnešąs sumanymą, idant 
Shermano antitrustiniai 
įstatymai butą atšaukti, o 

ją vieton įvesti tokie įsta- 
tymai, kurie Suvienytijją 
Valstiją vyriausybei suteik- 

tą galę paimti į savo ran- 

kas tą pirklvbos ar pramo- 
nijos šaką, kurioje kokįs- 
nors trustas arba kitokia 
organizacija paimtą po sa- 

vo kontrole 60 nuošimčią 
visos šalies apyvartos. Vy- 
riausybė tokiuose atsitiki- 
muose turi atpirkti vidutine 
kaina tąjį interesą ir sava- 

rankiai jį vesti visą pilie- 
čią naudai. 

Girios dega. 
Catskill, N. Y. — Girias 

ant kalmj, kur pagal esan- 

čią legendą garsus Kip Van 

Winwle miegojo 20 metą, 
— dega su visu smarkumu. 

Daugybė akerių kuopui- 
kiausios girios jau sudegė, 
o gaisras plečiasi vis toliau. 

Aplinkiniai farmeriai kovo- 

ja su siaučiančiu gaivalu, 
norėdami užbėgti tolimes- 
niam girių naikinimui. 

Iš McNamarų bylos. 
Los Angeles, Cal. — Iki- 

šiol jau liko peregzaminuo- 
ta 287 kandidatai į prisai- 
kintuosius teisėjus McNa- 

marų byloje ir dešimtį iš 

jų tarpo po ilgų derybų 
teismo prokuratūros ir ap- 

gynėjų jau išrinkta. Bus 

egzaminuojama dar kelios- 
dešimts kandidatų, idant iš- 
rinkus du likusius teisėjus. 
Šią savaitę jau turės prasi- 
dėti pagalios toji garsioji 
byla. < , 

Moterįs prieš cigarėtus. 
Mihvaukee, Wis. — Pas 

miesto majorą Seidel’į atė- 
jo karšta sufragistė E. B. 
Ignolds iš §>t. Louist Mft-i 

nešdama rankoje efgaretų 
dėžutę, kurią ^ nusipirko 
krautuvėje ir užklausė jo, 
kodėl įstatymas, Uždrau- 
džiantis pardavinėti; ciga- 
retus šioj valstijojj yra per- 
žengiamas mieste Milwau- 
kee. Majoras pasiuntė po- 
nią Ignolds pas policijos 
viršininką Jonsben’ą, o šis 
išklausęs skundo prižadėjo 
pasirūpinti, idant; net nei 
pelės negalėtų pirkti ir rū- 

kyti cigaretus. 

VISOKIOS ŽINIOS. 
Londone andai sustraika- 

vo 600 automobilių vežėjų, 
reikalaudami sau mokesties 
padidinimo. 

Japonijos garlaivis “Šin- 
zu Maru” nugrimzdęs ties 
sala Hainan užėjus smar- 

kiai audrai; 50 žmonių nu- 

skendo. 
« 

Mieste Baku, skaitant re- 

feratą apie Čechovą, drau- 
gijos “Nauka” liūte liko su- 

areštuota visa publika kar- 
tu su referentu išviso 40 
žmonių. 

Peterburgo moterių, me- 

dicinos institutan, paliepus 
apš vietos minįsterijai, at- 
gal priimama daugumas 
prašalintų studenčių. Išvi- 
so ikišiol atgaj/prįįmta 902 
studentės. 

*;;■ i. 

Šveicarijoje pasibaigę 
rinkimai Tautos Tarvbon; 
pasekmės yra ; sekančios: iš 
170 mandatų gavę radika- 
lai 110, konservatistai 44, 
socijalistai 9 ir neprigul- 
mingieji 7. i. : ,, 

Honduraso mieste Ceiba 
andai nusižudęs Suvienytų- 
jų Valstijų konsulis Allen 
Gar d, kuris savaite pirmiau 
buvo paliuosuotas nuo už- 
imamos ten konsulio vietos. 
Nusižudymo priežastis ne- 

žinoma. 

• 

Arti Meksiko sostainės 
Mexico City andai valdiš- 
koji kariuomene išdaužius 
nepriklausomus Zapato re- 

■voliucijonistus; sakoma, 
ant vietos jįj 50 užmušta. 

Vieno Franci jos mažo 
miestelio notaras — pavar- 
dės laikraščiai nepaduoda 
— mirdamas užrašęs 400- 
000 frankų Ispanijos kara- 
liui Alfonsui. Mirusiojo 
namiškiai, sakoma, užpro- 
testavę priešai tokį keistų 
palikimų. 

Londono elektros viršuti- 
nių ir požeminių geležinke- 
lių kompanijos nutarusios 
susilieti krūvon. Į tuos ge- 
ležinkelius intįlėta daug ir 

amerikonų turčių pinigų. 
Sujungtas kapitalus išnešus 
165 milijonus 4ol.! 

* 

Austrijoje miništerių ka- 
binetas andai ̂ pasitraukęs iš 
savo vietos, kadangi parla- 
mente premjeras' Gautsch 
negavęs užsrtjkėjimo. Di- 
misijų imperatorius priė- 
męs ir naujas'kabinetas su- 

daryti pavesta'baronui Stu- 
ergb. 

M 

Katalikiškame sviete 
daug kalbama apie prisiar- 
tinantį šiemet popežiaus 
konsistorių, kuriame naujai 

Photns fcy American Press Assoclatlon. 

Vaizdas nuo Suvienytų Valstijų karo laivo, ant kurio denio perstatoma kas- 
dieninis jūreivių užsiėmimas. 

busią paskirta keliolika 
kardinolų,- tarp kurių net 
trįs Suvienytose Valstijose. 
Dabar airiai linksminasi, 
jogei dabartinio šv. Tėvo 
inpėdiniu busiąs ne kas ki- 
tas kaip tik airis. 

* 

Turkijos buvusis didysis 
veziras Hakki Bei patrauk- 
tas teisman už tąi, kad iš 
Tripolio prieš pat italų už- 
puolimą, buvęs prašalinęs 
kariuomenę. Hakki Bei te- 
čiau teisinasi, jogei Vokie- 
tija tvirtinus, kad italai 
ant Tripolio nesipulsią, be 
to Tripolio kariuomenė 
buvus reikalinga malšinti 
sukilusius albanus. 

* 

Mieste Manila chinais 
apgyventas priemiestis to- 
mis dienomis beveik visiš- 
kai sudegęs. Nuostoliai 

apskaitoma ant milijono do- 

lerių. Kadangi gaisras 
gręsė pačiam vidumies- 

čiui, buvus pakviesta ugne- 
gesiams pagalbon tenai sto- 
vinti kariuomenė. 

Tomis dienomis Anglijos“ 
miestuose atsibuvę munici- 

paliniai valdininkų rinki- 
mai. Išėjo eikštėn, jogei 
didesniuose pramonės mies- 
tuose žymiai priaugęs soci- 

jalistų skaitlius. Yargina- 
mį darbininkai glaudžiasi 
prie žadančių jiems rojų. 

* 

Novočerkaske karo ap- 
skričio teismas pasmerkė 
kaltinamus dalyvavime ka- 
reivių riaušėse Chopersko 
apskričio kazokus: kator- 
gon įvairiam laikui — 10; 
kalėj iman, areštantų rotos- 
na ir kitomis bausmėmis — 

215; išteisinta 54 kazokai. 

• 

Iš Chersono gubernijos 
žemietijų agronomai pra- 
neša apie didelį sunykimų 
žiemkenčių javų, ypačiai 
ankstyvųjų pasėlių. Jau 
dabar ištisas dešimtines už- 
sėtų laukų reikia perarti. 
Berislavo apskrityje suny- 
kimas pasėlių labai didelis. 

Persijos ex-šachas Ali 
Mirza atsirandąs šalia Kas- 

pijos juros ir laukiąs pato- 
gesnės progos, kaip garnys 
pavasario, kad išnaujo su 

saviškiais puolus prie sosto. 
Už jį kariaujanti taip vadi- 

ami turkomauai, o šiems 
pagalbon einanti Rusijos 
kareiviai, kadangi carui ne- 

smagu matyt Persijoje kon- 

stituciją, tad įsakoma savgį 
kareiviams ka uties už ex- 

šaeho sugriautą sostą. 

Mokykloje. 
— Ką žinai apie Abraha- 

mą? 
— Buvo žydų išradėju. 

Mokykloje. 
— Pasakyk man kelis ke- 

turkojus žvėris. 
— Arklys, katinas, asi- 

las... 
— O dar? 
— Šuo, du gaidžiu. 
— Kaip tai du gaidžiu? 
— Juk čionai kalbama 

apie keturias kojas... 

Daugiau vertas. 

Našlė po daktarui: 
— Regis išėjai už vyro, 

Jievute? 
— Taip, prašau ponios, 

•už šiaučiaus. 
— Tai nekas! 
— Aš manau, prašau po- 

nios, jogei gyvas šiaučius 
daug-daugiau vertesnis nei 
miręs daktaras. 

Prie tardymo. 
— Žmogau, nuolatos va- 

gi! Pasižiūrėk į savo pra- 
eitį, ką jau padirbęs... pa- 
matysi savo darbus... 

— Kad aš, ponas teisė- 
jau, turiu tik vieną akį, tai 

neprimatau... 

Nuo ugnies patronas. 
Vyras: — Ir kam tu čia 

ant pačių garuojančių puo- 
dų pakabinai šv. Florijano 
paveikslą1? 

Pati: — Nes amžinai ru- 

goji, jogei mėsa ir sriuba 
vis prisvilę, tad gal šv. Flo- 

rijanas kaipo nuo ugnies 
patronas ateityj apsaugos 
mane nuo nelaimės. 

Prie telefono. 
— Ar ponia namie? 
— Nėra, tik-ką dabar su 

ponu išvažiavo pasivažinė- 
tų uždengtoje karietoje... 

— Po šimts paralių! — 

Su manimi?!... juk aš pats 
klausiu! 

Pirmasis 
Lietuvių 

DIENRAŠTIS 
Amerikoje 

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METU 

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenes 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. 


