
AMERIKOS ŽINIOS. 
Iš Darbo Federacijos 

Konvencijos. 
Atlanta, G a. — Atsibu- 

nančioj čia Amerikos Dar- 
bo Federacijos konvenci- 

joj iškilo didelė žodžių ko- 

va, kuomet atstovai socija- 
listai įnešė konvencijon su- 

manymą, idant Samuel 
Gompers, Federacijos pre- 
zidentas, John Mitchell, bu- 
vusis kalnakasiu unijos 
prezidentas ir kiti darbi- 
ninku vadovai išstotų iš pi- 
liečių susivienijimo “CivicĮ 
Federation ’ kur kartu pri- 
guli ir kapitalistų atstovai. 
Atstovai savo nuomonėmis 

pasidalino į dvi puses, bet 
pagalios laimėjo Federaci- 
jos vadovai, kadangi dau- 

guma atstovų leido, jiems 
prigulėti į minėtų piliečių 
susivienijimų. 

Sensaciją iššaukė prane- 
šimas delegato Walker’o, 
kandidato į Federacijos 
prezidentus, jog pereitoj 
konvencijoj mieste Colum- 
bus, O. kapitalistai išleido 
$10.000 papirkimui delega- 
tų, idant jie balsuotų prieš 
Mitchell’į ir išmestų jį iš 

kalnakashj unijos. 
Soeijalistai atstovai pra- 

vedė savo įnešimą, jog Fe- 

deracija rems iniciatyvą ir 

referendum, renkant valdi- 
ninkus. Smarkiai užsipul- 
ta taippat ant W. R. 

Hearst’o, leidėjo laikraščių 
“Chieago American” ir ki- 

tų, užmetant jam, jog yra 
organizuoto drabo priešu. 

Ekspreso kompanijos 
pelnas. 

New York, N. Y. — Vy- 
riausybė ištyrė, kad ekspre- 
so kompanijos vidutiniškai 
turi 38 nuošimčius gryno 
pelno į metus, lupdamos 
nežmoniškas kainas už per- 
vežimą įvairių siuntinių. 
Vyriausybės komisija išty- 
rinėjo reikalų vedimo sys- 
temų trylikos didžiausiųjų 
ekspreso kompanijų ir su- 

sekė negirdėtus kompanijų 
plėšimus. Tos kompanijos 
veikia ant 270.000 geležin- 
kelių mylių, turi visoj ša- 

lyj 31.000 biurų, jrj metinis 

pelnas vidutiniškai siekia 

$10,000,000, o jų turtas ap- 
kainuojama $27.000.000. 
Kompanijos patraukiama 
teisman. 

Studentų riaušės teatre. 

New Haven, Conn. — 

Vietiniame didžiausiame te- 
atre “Hyperion Theatre” 
Yale ir Princeton universi- 
tetų studentai sukėlė dide- 
les riaušes. Susirinko jie 
skaitliu j e 400 į perstatymų, 
kuriame lošė garsi sviete 
aktorė Gaby Baslys, nu- 

mylėtinė buvusio Portuga- 
į lijos karaliaus Manuelio, ir 
kuomet policijos viršinin- 

kas užprotestavo prieš per- 
statymą, nekuriu programo 
numerių, studentai pareika- 
lavo prasišalinti viršininkui 
ir perstatyti visus progra- 
mo numerius. Kuomet tas 
nebuvo išpildyta, studentai 
sudraskė kulisus, sudaužė 
lempas ir sunaikino visą te- 
atro vidurinį intaisymą. Iš- 
kilo muštynės tarp studen- 

tų ir teatro tarnautojų, ka- 
me trys studentai liko su- 

žeisti. Pagalios vienas te- 
atro tarnas panaudojo triu- 

ką gaisro gesinimui ir į 
įsikarščiavusius studentus 

paleido smarkią sriovę van- 

dens. Publikoje iškilo pa- 
nika ir visi urmu metėsi 
prie durių, kame keliolika 

moterių ir vaikų liko su- 

mindžiota. įnirtę studen- 
tai sulaužė visas teatro sė- 

dynės, sumindžiojo daug 
žmonių ir pagalios turėjo iš 
teatro prasišalinti priešai 
sriovę vandens, kuri į juos 
leista. Teko ir aktorėms, 
kurias studentai pusiau ap- 
sitaisiusias išgujo laukan. 
Vadovas tu riaušių Bomes- 
ter ir 7 studentai liko su- 

areštuoti. Dar priešai te- 

atrą susirinko apie 2.000 

studentų ir grąsino tolimes 
nėmis riaušėmis ir sunai- 
kinimu teatro, kuris ir 

taip viduje visiškai liko su- 

naikintas. 

Kiek atsieina žmogžudžio 
nusamdymas. 

New York, N. Y. — S. S. 

MeClure, leidėjas “Mc- 

Padėkavonės dienoje daroma kasmetal karas 
amerikonų su torkėmis. Tai dienai paukšeij milijo- 
-nai išnaikinama 

Olure Magazine”, kalboje į 
Y. M. C. A. susivienijimu iš- 
sireiškė, kad Chicagoj e ga- 
lima nusamdyti žmogžudį 
už $7. Už tuos kelis dole- 
rius galima surasti žmogų, 
kuris apsiima papildyti bai- 
siausių žmogžudystę. Kew 
Yorke žmogžudžiai esu kur- 
kas brangesni nes reika- 
lauja net $200 “už štukų”. 
McClure, kaipo ilgus metus 
buvęs laikraščių reporteris 
Cliieago j e, New Yorke ir 
kituose miestuose, gerai 
yra ? apsipažinęs net ir su 

žmogžudžių paslaptimis. 

Iš geležinkeliečių, straiko. 

Danville, III. — Darbinin- 
kai upijistai skaitline 1.500 
vyrų surengė čia demons- 
tracijų, kaipo protestą prie- 
šai teismo uždraudimą, iš- 

duotą teisėjo WrighCo, ku- 
riuorni neleidžiama unijis- 
tams statyti straikėrių sar- 

gybas šalę Illinois Central 
geležinkelio dirbtuvių, kur, 
kaip žinomą, straikuoja 
darbininkai. 

: 

Miesto rinka. 

Spriiigfield, III. — Norė- 
dama pasekmingai kovoti 
su brangenybe, miesto val- 

dyba atidarė čia savo mu- 

nicipalinę rinką, kurioj ga- 
lima pirkti valgomi pro- 
duktai tiesiog nuo taime- 
riu, be tarpininkavimo jo- 
kių agentų. Apskaitoma, 
kad iš tos priežasties, pro- 
duktai atpigs nuo 25 iki 50 

nuošimčių. Miesto valdy- 
bos specijalė komisija tie- 

siog nuo farmerių supirki- 
nės valgomuosius produk- 
tus ir pardavinės juos gy- 
ventojams taja pačia kaina, 
kiek jai atsiėjo. 

Nelaimė kasyklose. 
Virbui, W. Va; — Kasy- 

klose Botton Creek, prigu- 
linčiose Botton Creek Coal 
& Coke Co., ekspliodavo an- 

glių dulkės, kasyklos už- 

gruvo ir 22 anglekasiai, o 

tarpe jii 5 inžinieriai fir- 

mos Crosier Land Associa- 

tion, nuo kurios kasyklos 
yra paimtos nuomon, liko 

uždaryti. Tuojaus griebtasi 
pagalbos ir keturi žmonės 
dar gyvi atkasta. Manoma, 
jog kiti 18 žmonių yra t žu- 

vę. Yra tai daugiausiai 
ateiviai ir tarpe jų yra keli 

nigeriai. 

Amerikos žydų reikale. 

New York, N. Y. — Ru- 

pestimi federalinių senato-1 
irių O’Gorman’o ir Root’o 
čia atsibuvo didelis susirin- 
kimas žymių politikų, idant 

paremti senato rezoliucijų, 
reikalaujančių pertraukti 
sutartį su Rusija nuo 1832 

metų, jaigu rusų vyriausy- 
bė ir toliau atsisakys pripa- 
žinti Amerikos piliečių — 

žydų pašportus. Susirinki- 
me smarkiai buvo užsipul- 
ta ant prezidento Tafto ir 
Amerikos ambasadoriaus 

Peterburge "W, Rockhill’o, 
kurie tuomi reikalu visai 

nesirūpina ir tiktai palaiko 
reikalus Amerikos fabri- 
kantų, turinčius Rusijoj su- 

dėtus savo kapitalus ir ne- 

norinčius, idant jų reikalai 
tenai nukentėtu. i 

Iš McNamarų bylos. 
Los Angeles, Cal. — Po 

kelių savaičių vedimo bylos 
brolių McNamarų išrinkta 
dar tiktai 10 prisaikintųjų 
teisėjų. Dar dviejų teisėjų 
advokatai ir prokuratūra 
jokiuo budu negali surasti. 
Detektyvas Bums, kuris iš- 

vogž McNamarus iš India- 

napolio ir" juos į 
Los Angeles, Lainerių su- 

sirinkime New, Oiieans’e iš- 
sireiškė, bųkf dubininkai 
slapta suaukgjoj. milijoną 
dolerių apgynimui “kalti- 
ninkų”. Uisipųęlė jisai 
ant Sauliuj .į^omperso, 
Darbo Fedepącijos prezi- 
dento, už apgynimą kalti- 

namųjų ir rinkimą J pinigų 
vedimui bylos, kuomi buk 

jisai toleruojąs piktadarystę, 
su kuomi nesutinka trys ke- 
tvirčiai organizuotų darbi-: 
ninku. Į tas detektyvo 
Būrus’o pasakas atsakę 
laikrašeiusoe Cląrance Dar- 

row, advokatas iš McNa- 

marų apgynėjų pusės, pa- 
skelbdamas, kad niekur ne- 

buvo surinktas milijonas 
dolerių kaltinamųjų apgyni- 
mui, o jaigu yra surinktas, 
tai tris ketvirčius to milijo- 
no gali pasiimti detektyvas 
Burns už savo juodą dar- 
bą... 

,Zą 
Majoras pardavinėja 

kalakutus. 

Indianapolis, Ind. — Mie- 
sto majoras Šliauk pats nu- 

važiavo į pietinę dalį vals- 

tijos Indiana ir ten nuo far- 
merių supirko 1.500 kalaku- 
tu, kuriuos atgabenus į sa- 

vo miestą pats pardavinės 
juos bėdiniems gyvento- j 
jams pirkimo kaina. Ap- 
skaito jisai, kad tokiuo bū- 
du daugiausiai 12 centu at-: 
sieis kalakuto svaras. 

Beattie nužudytas. 
Bichmond, Va. — Elek- 

triškame suole liko. nužudy- 
tas Henry Clay Beattie, pa- 
smerktas mirtin už mena- 

mą nužudymą savo jaunos 
moters, kurią nušovęs va- 

žiuojant automobilium. Nu- 
teistasis visą laiką gynėsi 
esąs nekaltu. jkras tik dai 

kartą paliudija^ieokiuo žiau- 
riu ir nežmbnjšku dalyku 
yra mirties bausmė, kuri. 
nežiūrint abelno jos barba- 

riškumo, tankiai dar nuva-! 
ro į kapus visai nekaltą 
žmogų. 

Milijonierės vištos. 

Colorado Springs, Colo. 
— (iailėdamasi savo vištų, 
kad jos kenčia šąltį, milijo- 
nierė E. Staeket iš Colorado 
City pasiudė joms brangius 
šiltus mundurus, gražiai 
užsegiotus sagėmis po spar- 
nais, ant galvą sutaisė joms1 
kepuriukes, užrištas raudo- 
nais raikščiais. Stokuoja' 
dar joms tiktai... batu. 
idant jau visiškai butų ap- 
sitaisiusios... Ar vištoms 
tieji parėdai patinka — ne- 

žinia, nes... nieko jos apie 
tai nesako... 

Priešai timpos kramtymą, i 

Washington, .. D. C. — 

Yaiikės pradeda civilizuotis 
ir mesti, savo biaurius pa- 
pročius. Washingtono vy- 
riausybė būtent nusprendė 
smarkiai drausti pardavinėt 
timpą “atrajos” t kramty- 
mui karo laivuose ir kariuo- 
menės stovyklosep Karo 

ministerija mano visai pra- 
šalinti timpos; kramtymą 
tarpe kariuomenės įdr jūrei- 
vių. r,,, o 
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Saliuninkai smarkiai 
Nubausti. ,r 

Houghton, Mieli.'— Teis- 
mas pripažino p-iai G. 
Ruchlow $5.400 atlygini- 
mo nuo saliuninku Hough- 
ton’o ir Haneock’o už par- 
davinėjimą svaiginančių 
gėrimų jos vyrOi girtuo- 
kliui. Pirm to ji kelis kar-! 
tus prasergėjo tuos šabu-1 

C' 
i 

^ Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal- 

boje ligšiol dar nebuvo, vardu? 

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą. 

Sis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal Europos ir 
Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus. 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai. 

SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių 
paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimų ir kitokių. 

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta: 
Kūnas — kam mums reikia apie jį žinoti. 

1. Valgis ir kas iš jo pasidaro. 
2. Valgymo budai ir virimas. 
3. Virškinimas. 
4. Valgio rūgimas arba fermentacija. 
5. Kas yra alkoholis. 
6. Kraujo cirkuliacija. \ 
7. Alsavimas (kvėpavimas). 
8. Kūno pielčiai ir judėjimas. 
9. Inkstai bei oda ir jų priedermės. 

10. Dirksniai. 
11. Pajautimai. 
12. Sveikata ir liga 
13. Parazitai. 
14. Privatinė ir vieša sveikata 
15. Kaip išplėtojus kūnas. 
16. Balsas. 
17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 
18. Džiova. 
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai. 

Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei- 
namas mokslas už labai prieinamą kainą. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose. 

SVEIKATOS apdarai drūti, stori, ant galvis paauksuotas, knygos spauda 
aiški. 

Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta~aukso tiek, kiek pati sveria. 

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma: 

šitoji knyga privalo rasties kiek- 
vieno mokančio skaityti lietuvio 
namuose. Kas šils} knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge- 
lio ligą ir sužinos daugelį daiktą 
apie savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
sveikatoje.” (“Draugas”). 

“Knyga yra viena iš svarbiau- 
sią;' pasirodžiusią pastarais metais. 
Šioje knygoje trumpai ir supras- 
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku- 
ris nori būti sveikas. Juo reika- 
lingesnė yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus. 
(“Darb. Viltis”). 

ši knyga pasirodė musą lite- 
ratūroje kaip tik į laiką: neturi- 

me jokių raštų, kur butų taip pla- 
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš- 
dėstomos reikalingiausios kasdie- 
niniame gyvenime žinios iš ana- 

tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau- 
geliu paveikslų; išleidimas gali- 
ma drąsiai pavadinti, dailiu ir iš 
visų atžvilgių pagirtinu. Patar- 
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankvedj į branginu- 
sįjį žmogui turtą — sveikatą.*’ 
(“Tėvynė”). 

“Knyga daro labai gerą įspū- 
dį. Ji yra labai pilnas rafikve- 
dis, tinkamas mokykloms. Para- 
šytas populeriškai. Iliustracijos 
yra labai gražios. Abelnai imant, 

mano manyme, SVEIKATA užpil- 
do svarbią spragą musų literatū- 
roj, suteikia pilną populeriškai- 
niokslišką rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla- 
čiai visuomenei. (Ištrauka iš 
d-ro F. Matulaičių laiško). 

“Be pagirimo ir pataikavimo sa- 

kant, SVEIKATĄ skaičiau su tokia 
atyda ir žingeidumu bei paBigeTė- 
jimu, kaip labai retą knygą.”. 
(S. Biežis). 

“Kiekvienas iš šitos knygos gali 
sau namie palengva studijuoti by- 
gieną ir pats save egzaminuoti.” 
(“Vien. Lietuvninkų”). 

Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra 
teisybė. x 

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ. 
AR NORITE BŪT SVEIKAS IR STIPRUS? 
AR Norite nusikratyti apgavikus, kurie siūlo jums 

PER APGARSINIMUS VAISTUS? 
Jei ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau SVEIKATĄ, o šioj kny- 

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas. 
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ. 
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ. 
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ. 
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ. 
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ. 
“Kataliko” išleistuvė išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai. 
O TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LfiŠUOJA TIK 2 DOLERIU SU 

PRISIUNTIMU. 
Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. 
Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašą: 

JONAS M. TANANEVICZE 
3244 So. Morgan Street, : CHICAGO, ILL. 

įlinkus, idant neparduotų 
gėrimų jos vyrui, ir kuomet 
tas nepagelbėjo — ji krei- 

pėsi teisman. Valstijoj 
Michigan yra išleisti smar- 

kus įstatymai prieš saliunin- 

kus, kurie pardavinėja svai- 

ginančius gėrimus vyrams, 
nepaisydami į protestų jų 
žmonų. 

AUKSO IEŠKOTOJŲ 
RESPUBLIKA. 

Būrų šalyje pietinėje Af- 
rikoje, kalnuotam apskrity- 
je Bureunskier, susitvėrė 
ypatinga respublika. Prieš 
aštuonis metus nuvyko ten 
aukso ieškotojai. Laimė 

jiems nusišypsojo, surado 

jie aukso sluogsnį ir pradė- 
jo jį kasti. Prie pirmųjų 
aukso ieškotojų prisijungė 
kiti ir greitai jų skaitlius 
siekė penkių šimtų. Tuo- 
met jie susiorganizavo i 

pavyzdingą savistovę vals- 

tybėlę ir įsteigė respublikų. 
Visi respublikos piliečiai 
turi vienokias balsavimo 
teises, renka vieniems me- 

tams viršaitį, panašiai kaip 
respublikoje prezidentų, 
kuris svarbiame reikale ga- 
li sušaukti parlamentų. 
Parlamento posėdžiai vi- 
suomet yra vieši, o 

jo nutarimai yra la- 
bai smarkus ir šventai pil- 
domi. Didžiausia bausmė 

skiriama už vagystę. Va- 
gis plakama rykštėmis, 
svarbesniuose gi atsitiki- 
muose visai yra prašalina- 
mas iš respublikos. Nese- 
nai už pavogimą, plaktuko 
vienas pilietis buvo nubaus- 
tas penkiasdešimtimi rykš- 
čių kirčių. Vogimai atsi- 
tinka labai retai: svetimos 
savasties godojimas yra 

taip didelis, jog namai ne- 

turi jokių užrakčių.: Svai- 
ginantieji gėrimai uždraus- 
ta vartoti. Kas nori respu- 
blikon prigulėti, turi vesti 

blaivų- ir prastų gyvenimų. 
Respublikoj viešpatauja 
abelno darbo ir abelno už- 

darbio sy šteiną. 


