
AMERIKOS ŽINIOS. 
Biaurus kerštas geležinke- 

lio kompanijos. 
Ek Paso, Texąs.- — Nie- 

kingu biidu keršija geležin- 
kelio kompanija Southern 
Pacific savo straikuoįan-, 
tiems darbininkams, būtent, 
mieste; Gija,; įyriz. sustabdė 
kompanija prdvedimus van- 
dens i darbininkų' namus, 
tatai pastarieji turi gaben- 
ti sau vandenį iš t-ollnlų 
apylinkių bačkomis. ;• yaų- 
dęnį toj apylinkėj nėgaĮi- 
ma vartoti ,iptiktai keliuose 
kompanijos iškastupše šuli- 
niuose vanduo yra:-geras, 
kurį dabar darbdaviai ne- 

nori duoti darbininkams. 
Tokis kompanijos žiauru j' 
mas labai sujudino darbi- 
ninkų sluogsnius, kurie ma- 
no ieškoti teisybės teismuo- 
se. 

Socijalistų laimėjimas 
rinkimuose. 

Cleveland,' O. — Pasta- 
ruosiuose rudeniniuose rin- 
kimuose Oliio valstijoj so- 

cijalistų partijos kandida- 
tai paėmė į savo rankas ad- 
ministracijų šiuose mies- 
tuose: Canton, Lima, Lo- 
rain, St. Marva, Barberton, 
Cuyahoga, Falls, Mount 
Vernon, Toronto, Fortenia 
ir Martins Ferry. Canton 
ir Lima yra gana dideli 

-IffieSteliai, 0_ pirmam j am 

kuomet tai gyveno buvUSIS 
prezidentas McKinlev. 

Mieste Shenectady, New 
Yorko valstijoj išrinkta so- 

cija'listai: majoras, beveik 
visa miesto valdyba ir pa- 
vieto skyrius. Kalnakasių 
regijonuose valstijoj Utab 
soči j ai ist a i taippat laimėjo, 
kadangi išrinko savo majo- 
rus miesteliuose Murray, 
Mauti, Eureca, Trintie ir 
Stockton. Mieste Everett, 
Mąsli. socijalistai išrinko 
tris miesto valdybos na- 

rius. Keliolikoje kitų mies- 
telių nors socijalistai pra- 
lošė, vienok parodė savo 

partijos intekmę; kadangi 
juos persvėrė tik maža dau- 
guma balsų. 

Mihvaukee’s majoras-so- 
cijalistas Seidel telegrama 
pasveikino savo partijos 
draugus Chicagojej kur so- 

či j alistų partijos kandidatai 
į teisėjus gavo be maža ko 
17.000 balsų. 

Geležinkelių aukos. 

Wkshington, D. C. — Pa- 

gal vyriausybės statistikos 
biuro surinktas žinias perei- 
tais skaitlinių rinkimo me- 

tais, užsibaigusiais 31 die- 
nų spalio, geležinkelių kom- 

panijos Suvienytose Valsti- 
jose suteikė darbą 1.648.033 
darbininkams. Ant kiek- 
vienų 458 tų darbininkų vie- 
nas liko užmuštas geležin- 
kelių nelaimėse, o ant kiek- 
vienų 13 darbininkų vienas 
liko sunkiai ar lengviau su-r 

žeistas. Abelnai nelaimin- 
gų atsitikimų skaitlius 
ant geležinkelių šiais 
metais siekė 160.555 
kame 10.396 žmonių li- 
ko užmušta, o 150.150 su- 

žeista. Apart to 5.287 žmo- 
nės liko užmušti ir 5.614 su- 

žeisti pereinant per geležin- 
keliij bėgius miestuose. 
Baisios tai skaitlinės, o vie- 
nok nieko čia, neveikiama, 
idant užbėgti toms nelai- 
mėms ant geležinkelių. 

Moterįs negali balsuoti. 
San Prancisco, Oal. — 

Rinkimų komisija šiame 
mieste neleido balsuoti mo~. 

terims pirmuose kandidatų 
rinkimuose į miesto valdi- 
ninkus, kadangi pagal įsta- 
tymu balsuojantieji piliečiai 
turi užsiregistruoti 40 die- 
nų prieš rinkimus, moterįs. 
gi nesenai ten gavusios bal- 
savimo teises ųžsiregistrą.- 
vo vos prieš keliolika .dieniu. 
Vienok moterįs turės pikių 
'teisę balsuoti 5 dieną 
gruodžio- galutinuose rinku 
inuose, nes tuomet sukaks 
40 dienų nuo .jų užsiregis- 
travimo. '•' 

, 

Kiek Amerikoje išgeriama* 
alaus. 

Washington, D. C. — Pa- 
gal vyriausybės statistiką 
Suvieilytose Valstijose gy- 
ventojai išgeria daugiau 
alaus, negu kurioje nors ki-; 
toj šalyj. 19tO metais čia 
išgerta-1.851.000.000 galionų 
alaus,. o Vokietijoj, alaus tė- 
viškėj, tuomi pat laiku iš- 
gerta 1.704.000.000. Degti- 
nės daugiausia išgeria rusais 
bet antrųjų vietų po jais už,- 
ima yankės. Vyno daugiau- 
siai išgeria francuzai, ame- 

rikonai gi vyno nemėgsta ir 
mažai jo išgeria. Daugiau- 
siai girtuoklybė viešpatauja 
Belgijoj, Danijoj, Rusijoj 
Austrijoj, Francijoj, Angli- 
joj ir Švecijoj Europoje, 
čia gi tame atvėjyj pirmų 
vietų užima Suvienytos 
Valstijos. 
r -- 

Stebuklai pas protėštantev 
Washington, D. C. — Vi- 

si tikėjimai turi savo ste- 
buklus, bet uet ir protes- 
tantai turi savo stebukla- 
darius ir tiki į jų viršgam- 
tiškų galybę. Štai pagal 
pasakojimus Evangelical 
Christiąn bažnyčios narių, 
vyskupas tos bažnyčios 
Oliver Sabin turi savyje to- 
kių stebukladario galybę, 
jog padėjęs savo rankų ant 
peties sužeistam j am, arba 
net labai sergančiam, visiš- 
kai jį išgydo. Pasakojama, 
kad viena diena jis išgydęs 
penkis. įvairiomis ligomis 
sergančius žmones ir tų 
“stebuklų” matę daugybė 
žmonių, o tarp kitų ir an- 

gliškų laikraščių reporte- 
riai, kurie labai skeptiškai 
į tuos “stebuklus” žiurėjo. 
Dabar tūkstančiai sužeis- 
tųjų apsupo maldnamį, ku- 
riame stebukladaris vysku- 
pas laiko pamaldas ir gydo 
ligonius. 

Medžioklės aukos. 
Wasliington, D. C. — Ap- 

skaityta, kad. bėgančiame 
medžioklės sezone. jau žuvo 
47 medžiotojai nelaimin- 
guose atsitikimuose. Dau- 
giausiai j n žuvo Michiga- 
no valstijoj, nes net ketu- 
riolika, dešimts ]STew Yor- 
lco valstijoj, trys IVashing- 
tono valstijoj, penki Ne\v 
Jersey valstijoj, o kiti žuvo 
po vieną įvairiose valstijo- 
se. Septynįs medžiotojus 
užšovė j u draugai, many- 
dami jog tai yra briedžiai 
ar styrnos, vaikščiojančios 
po krūmus. 

Prekių išvežimas iš Suvie- 
nytųjų Valstijų. 

Washingtori, D. C. — Pa- 
gal vyriausybės žinias kai- 
na prekių, vietinių fabrikų 
išdirbtų ir išvežtų į užsie- 
nį šiais metais sieks bilijor 
ną dolerių. Šiais metais į. 
devynis mėnesius jau išga- 
benta iš čia už $719.000- 
000 prekių, tatai drąsiai 
sprendžiama, kad iki pabai-j 

gai metų prekių eksportas 
sieksiąs bilijoną dolerių, ar- 

ba apie 150 milijonų dole- 
rių daugiau už pereituosius 
metus. 

Nežinomosios žmonių rases 

kaulai. 
Junėtįon City, Wis. — 

Kad Amerikoje prieš dau- 
gelį metasimeių ^gpreho" ko- 
kios-tai mums nežinomos 
rasės žmonės,.. nurpd( > fa k- 
tas, jog ant fanuos J. No- 
land’o netoli JUAgtiou City 
iškasta žmonių fkaulai' ir 
kaukolės, kurių didumus ro- 

do, jog tai buyo milžinai, 
kokių šiandie niekur nesu- 

tiksi. Tie kaulai rasta iš 
akmenų sudėtame karėte, 
sale kurio stovėjo iš molio 
padarytos urnos, nurodan- 
čios, Jog tie pviešhistori- 
niai žmonės turėjo tam tik- 
rą civilizaciją. Kaulai ir ur- 

nos nugabenta muzejun. 
Išeina, kad Amerikoje ne 

tiktai indijonai buvo pir- 
mutiniais gyventojais prieš 
tukstaneus metų. * 

Moteris išrinkta miesto 
majoru. 

Rockford, III. — Po smar- 

kiai rinkimų kovai mieste- 
lyje Arcadia, III. laimėjo 
p-ia K. F. O’Connor, ži- 
noma moteris-veikė j a ir li- 
ko išrinkta majoru. Ki- 
tais kandidatais į majorus 
buvo buvusis majoras W. 
Havnes ir kita moteris p-ia 
R. Scholl. Naujas majo- 
ras-moteris tuo jaus paliuo- 
savo nuo tarny'stos visus bu- 

TUsio-majoro paskirtus val- 

dininkus-vyrus ir' į jiy vie- 
tas paskyrė' moteris. 

Pardavė pačią už pusantro 
cento. 

Kokomo, Ind. — Kokis- 
tai A. J. Ladvrig nežmo- 
niškai pasielgė su savo pa-! 
čia, parduodamas ją už pu- 
santro -cento buvusiam ka- 
liniui Ct. Albaugh, kurį jis 
intarė artimoj pažintyj su 

jo pačia. Albaugh davė 
pavydžiam vyrui vieną cen- 

tą čielą, o kitą perkirto kir- 
viu per pusę ir vieną pusę 
pasiliko sau '‘ant atmin- 
ties’ ’. Ladwig ’ienė vienok 
nebuvo užganėdinta tokia 
keista pirklvba ir teisme 
pareikalavo persiskyrimo. 
Manoma, kad teismas netik 
duos moterei persiskyrimą, 
bet dar smarkiai nubaus 
abudu pirklius. 

Paliuosavo piktadarį 
New York, N. Y. — Spe- 

cijalinis teismas, tardantis 
bylą kokio-tai H. A. Ulrie- 
n’o, kuris kovo mėnesyj š. 
m. sunkiai sumušė B. P. 
Washington ’ą, išėj usį augš- 
tesnį mokslą nigerį, paliuo- 
savo jį nuo visokios atsa- 
komybės. Wasbington’ąs 
buvo taip sumuštas, kad ke- 
lias savaites turėjo išgulė- 
ti ligonbutyj. Baltieji tei- 
sėjai vienok nutarė, kad su- 

mušti juodąjį žmogų, nors 
ir mokyčiausią, visai nėra 

jokiuo prasikaltimu. Tokis 
tai Amerikos teismų prasi- 
žengimas su tiesa. 

Nešioja su savim namus. 
New York, N. Y. — Čia 

areštuota dailidė N. Peace, 
kaltinamas už neteisingą re- 

gistravimąsi rinkimuose. 
Peace gyvena mažoj bude- 
lėj, kurioje kartu susideda 
ir savo amato įrankius ir 
reikale savo budelę pats ant 
pečių nusineša į tą 'dalį 
miesto, kur turi darbą. Por 
licija tatai nelaikė., jį už 
nuolatinį gyventoją kokios 
nori miesto ‘Svard’os” iri 

rinkimuosdrŠa«ęst%of Tei- 
gėjas vienokį; pąliuosavo 
areštuotąjį, pripažindamas, 
kad tokie “judrieji” pi- 
liečiai gali -balsuot, kur 
jiems patinka*. 

n I 
Keista dovana. 

Boston, Mass. — Kokis- 
tai Howard Bepnett iš Lud- 
low Center liko.^apdovano- 
tas auksiniu laikrodėliu su 

deimantais nuo viengungių 
kliubo, už tai, kad iki' 21 

metų savo amžiaus negėrė 
jokių svaiginančių gėrimų, 
nerūkė tabako, nekeikė ir... 

nepabueiavo jokios mergai- 
tės, kartu nęsųęidamas su 

jokia į meilę, Sakosi jisai, 
kad jam labai buvo lengva 
nuo to viso Susilaikyti. 

VISOKIOS ŽINIOS. 
Šiemet Nobelio dovaną už 

literatūros skyrių gavęs 
garsus Belgij os raštininkas, 
Maurice Maetteilinck. 

# 

Austrijos socijalįstai ren- 

gianti skaitlingus susirinki- 

mus^ iš kurių išnešama pro- 
testai prieš Italiją, kuri be- 

reikalingai užpuolusi ant 

Tripolis. Rodos, italai iš 
tų protestų tik.^ juokiasi. 

Vienos universiteto stu- 
dentai andai 'apvaikščioję 
metines sukaktuvės nužu- 
dymo revoliūeijbnieriaus 
Roberto Blumo'1845 metais. 
Prie tos progos ‘tarp stu- 

dfentų Stzgiiat&i fe-peštynės, 
kurias' pertrrmi s policija. 

Nobelio dovana uz moks- 
liškus darbas,, fizikos srityj 
pripažinta vokiečiui profe- 
soriui Wien. 'Pirmiau -bu- 
vo manoma, jogei už fizi- 
kos mokslus ęlovaną gau- 
siąs žinomas išradėjas Edi- 
son. 

* 

Berlyne miesto rinkimuo- 
se ančiai socialistai išlošę 
visišką kovą. Iš 17 distrik- 

tų tik viename 16 distrikte 

[išrinkta miesto tarybon at- 
stovas liberalas, so-kituose 
— vis vieni soeijaiistai. 

* f : 

Anglijoje 21 mėnesiui ka- 

lėjiman pasmerkta vienas 

Vokietijos oficieras, nekok- 
sai Schultz, kaipo' šnipas, 
kuris norėjęs ištirti Angli- 
jos nuomonę besitąsant Vo- 

kietijai su Francija už Mo- 

rokką. 

Anglijos vyriausybė nu- 

sprendžius ankštai peržiū- 
rėti visų Anglijos baronų 
surašą, kadangi pramatoma 
ten kokios “menkos ver- 

tės’’ klaidos, būtent kokie 
60 žmonių neteisotai tujinti 
baronų titulus. 

* a 

Portugalijos? krolionijoj 
Angola (vakarinėj Afrikoj) 
tenaitiniai gyventojai nige- 
riai sukėlę revoliuciją prieš 
Portugalijos Respubliką ir 

prieš visus abelnaie europė- 
nus. Europėnai esą sker- 

džiami ir jų sodybos degina- 
mos. ui 

*r/ 1 

Berlyno diėžfrąsfy “Ber- 
liner Tageblatt” žinomas 
iiaurinio poliaus '^‘'atradė- 

jas” dr. Cook stengiasi save 

išteisinti, visą kaltę suverz- 

damas ant kito “atradėjo” 
Pearv, pagaliau aprašo sa- 

vo kelionę į žemgalį. Tė- 
čiam jo tie pasiteisinimai ne- 

y 
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Vaizdas iš Chinų revoliucijos. Viršuje matoma chinai kareiviai pėstininkai, 
o apačioj ciesoriaus raiteliai. 

randa pas nieką užuojau- 
tos. ; 

Andai Londone atsibuvus 
inauguracija naujo miesto 
Londonu lordo majoro, 
Tom. Borr Crosby. Sureng- 
tame pokylyj svarbiausią 
kalbą pasakė premieras As- 

ąuith apie užsienio politiką; 
patėmijo, jogei Anglija už- 
laikanti neutralitetą sulvg 
Chiną revoliucijos ir italą- 
turką karo. 

■ 

Naująn>,. i Meksiko prezi- 
dentui Madero nesenai per- 
statyta peticija, kurioje 
prašoma, idant jis, Madero, 
savo kabinetan nepriimtą 
senosios valdžios valdinin- 

ką. Po peticija pasirašę 
Madero šalininką ir daugu- 
mas kitą partizantą. Bet 
Madero peticiją griežtai at- 
metė ir apreiškė, jogei jis 
žinąs ką darąs ir nereika- 

laująs ten kokią publikos 
patarimą. 

Vokietijos laikraštija aš- 
triai kritikuoja savo valdžią 
už prakišimą Susitaikyme 
su Franci j a Morokko reika- 
luose. ‘Kuomet prasidėję su 

Franėija nesutikimai už Mo- 
rokko reikalus, kaizeris as- 

meniškai paklausęs savo 

ministerių, ar karo laivynas 
ir armija pasirengę karan; 
jam atsakyta — ne! Vo- 
kietija seniau manius Mo- 
rokke gausiai pasipelnyti ir 
turėjus surengus pienus, bet 
dabar tie pienai nuėjo šu- 
niui ant uodegos. 

JAUNI EKSPROPRIA- 
TORIAI. 

Rusijos mieste Saratove 

pražuvo 14 metų Kolia Iva- 

nove, javų pirklio sūnūs. 

Veltui jis įvairiais budais 
ieškota. 

Keliomis dienomis pas- 
kiau į Ivanovų namus atė- 

jęs 16 — 17 metų jaunikai- 
tis ir padavęs tarnams laiš- 

ką, kurį liepęs atiduoti pa- 
čiam pirkliui Ivanovui. 
Tarnams atsisakius tas iš- 

pildyti, jaunikaitis iš pa- 
žastės išsitraukęs didelį 
kaukazišką durklą. Tarnai 
ėmę' šaukti ir jaunikaitis 

pasprudęs. Praslinkus ne- 

kuriam laikui, Ivanovas sa- 

vo laiškų skrynutėje sura- 

dęs laiškų, kuriame iš Iva- 
novo pareikalavo 5.300 
rublių Kolios išpirkimui, 
buk tai iš revoliucijonierių 
rankų. Laiško autorius tu- 

rėjęs pats ateiti tų reika- 
laujamų pinigų, bet neatėjo, 
nors policija nuolatos visas 
kertes saugojo. 

Visas reikalas isšiaiškino 
ėmus klausinėti pražuvusio 
Kolios draugų. 1 

1 Vienas iš jų Vlasov pa- 

pasakoju štai kų: 
Piešimo mokyklos moki- 

nys Baukin inkuręs ekspro- 
priatorių būrį, kurie turėję 
išgauti sau pinigų su dur- 

klų ir brauningų pagalba iš 

žinomų sau turtingesnių 
žmonių. Kolia prigulėjęs 
prie tos organizacijos, bet 
kad paskui tas paslaptis 
ėmęs pasakoti kitiems paša- 
liniams, Baukin nusprendęs 
jį užmušti. 

Vlasov ir Baukin vienų 
dienų liepę Koliai paimti sa- 

vo tėvo brauningų ir durklų 
ir visi trįs nuėję į artimuo- 
sius kalnus, kur randasi 

daug plyšių tarp sutrukusių 
uolų. 

Tenai Baukin Koliai da- 

vęs į rankas mandoliną, ir 

privertęs jį groti gedimo 
maršą. Kuomet tas ėmęs 
groti, Baukin pasitraukęs 
sėdinčio užpakalin ir šovęs 
į sėdintį Kolią su mandoli- 
na rankose. Pataikęs sta- 
čiai galvon. Kolia kniupš- 
čias sužlugęs, o Baukin dar 

dusyk iššovęs jam veidan. 
Po viskam Baukin su Vla- 
sovu sugrįžę miestan. 

Baukin prisipažinęs prie 
galvažudystės. Tame rei- 
kale daug asmenų areštuo- 
ta. 

HUMORAS. 

Neteisybė. 
Apsiskolinęs jaunikis (į 

merginos tėvą): — Aš tams- 
tos dukterį ant rankų ne- 

šiosiu! 
Tėvas: — Taip, bet aš 

pirmiau tamstą turiu pasta- 
tyti ant kojų! 

Sunkus pasirinkimas. 
Išteisybės, negaliu iš- 

galvoti, ką, turėčiau išsi- 
rinkti; kiekvienas iš kandi- 
datų turi savo ypatybes. 
Senas grafas turi titulą, nu- 

sipenėjęs bankierius turi 

pinigus, o jaunas daininin- 
kas turi talentą! 

Kaltas bijo teisėjo; ne- 

kaltas nesibijo teisėjo, bet 
nelaimės. 

i-iii! 

Pirmasis 
Lietuvių 

DIENRAŠTIS 
Amerikoje 

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ 

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

į visuomenės pri- 
\ tarimo nebus 
; galima tas dar- 
! bas pradėti 

Kas nori J 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 

atsiliepia 
laišku 

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti j 
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. TANANEYIGZE 
3244 S. Morgan St., Chicago, III. 


