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Senatas prieme laisvos pir- 
klybos biliu. 

Washington, D. 0. — Jan 
kongreso priimta laisvos 

pirklybos su Kanada biliij 
prieme dabar ir senatas. 
TJz biliu balsavo 53 senato- 
rial, priesai gi biliu tiktai 
27. Visi pataisymai taip- 
pat perbalsuota ir bilius pe- 
l’s jo originalinej fonnoj. 

Po tuomi patim bilium 
lioriai pasirase ir preziden- 
tas Taftas, dalvvaujant prie 
tvO svarbaus akto augsticins 
valstybos valdininkains. 

Tij biliu dar turi priiniti 
ir Kanados pa rl amen ins ir 

tik tuoinet jis igans gale. 
Kanados gi ministeriu pre- 
mieras bYilfrid Laurier yra 
to bilians saiiuinku _ii; su- 

■^ten'ka net paleisti’ dabartini 

parlainenta, jaigu sis uzsi- 

naanytii eiti pries biliu., 
Sprendziama, kad bilians 

iejimas gyveniman uzsites 
dar kokius 6 menesius. 

ITauji susirgimai cholera. 

New York, N. Y. — Gar- 
laivis Oceania, kuris atplau- 
ke vietinin uostan is Paler- 

mo, Genuos ir Neapolio, 
tarpe keliauninku atveze ir 

tris snsirgusius cholera. Vi- 

si keliauninkai sulaikyta ir 
pavesta stropiai kvaranta- 
nai. Kitas vel garlaivis 
San Georgio is Neapoliaus. 
atveze susirgusj cholera vie- 

na jureivj. Ant garlaivio 
Kirby Bank, atplaukusio is 

Meksiko, irgi patemyta su- 

sirgimas cholera. 

Bet paciam New Yorko 
mieste dar nera choleros, 

sprendzia svei ka- 

s departamentas, padargs 
Jkteriologinius tyrineji- 
lus menamij dvieju zmo- 

mu, susirgusnj ne cholera li- 

gonbutyje Bellevue. 

Boston, Mass. — Siame 
mieste taippat apsireiske 
cholera, butent nuo tos ne- 

kviestos viesnios numire 
T. Mastrudenico, kuri liko 

palaidota netoli salos Gal- 
lu’a, kur yra kvarantanos 
stotis. Sveikatos departa- 
mcnto virsininkas d-ras S. 
H. Durgin mano, jog epi- 
demija turjs savo kontrolej. 

Straikeriij riauses. 

Cleveland, Ohio. — Tar- 

pe straikuojanciij rubsiuviij 
ir straildauziu iskilo smar- 

kios riauses. Is abieju pu- 
siij apie 60 soviniij issauta 
is revolveliij. Du straike- 
riai sunkiai suzeista. Jau 
po riausiij pribuvusi polici- 
ja susirinkusius darbinin- 
kus isvaike ir daug zmoniij 
suarestavo. 

Partijij konvencijos 
Nebraskoj. 

Fremont, Nebr. — Tarpe 
abiejij demokratij partijos 
frakcijij dideli nesutikhnai. 
Apie susitaikymg, negali bu- 
ti nei kalbos. Nesutinkama 
delei prezidento kandidatu- 
ros. Bryan ’o salininkai 

galva guldo uz jo kandida- 
tui“g, kuomet priesingoji 
frakcija veda smarkiij agi- 
tacij^ priesai jj. Miesto 
centre krautuviij languose 
pasirode paveikslai guber- 

etorians Harmon ’o is Ohio, 
iris statoma kontr-kandi- 
ktu pries Bryan Laukia- 
\ smarkios kovos. 

Lincoln, Nebr. — J rcpu- 
!konu partijos konvenci- 
ipirmieji suvaziavo insur- 

Jais vadovaujal 

kongreso atstovas Norris. 
Jie visomis pastangomis 
stengsis is republikomi 
partij os nominuoti \ kandi- 
datus ant prezidento sena- 

torhj La Follette, kuris at- 

sizymejo tokiuo priesingu- 
mu laisvos pirklybos biliui. 
Ii* cia tikimasi smarkios ko- 
vos. 

Riauses kasyklose. 
Pittsburg, Pa. — Susire- 

niime tarpe kasyklos Mans- 
field Glendale, kuri priguli 
firmai Pittsburgv~Coal Co., 
anglekasiij ir polici.jos, du 

konstabeliai, du pavieto de- 
tektyvai ir kuopa angleka- 
siu liko suzeisti, nekurie ga- 
rni sunkiai. Iveturiolika 
jvvru ir viena moteris su- 
1 *' 

arestuota, ir paleidziama tik 
uzsistacius $1,000 parankos. 

Is McNamaru bylos. 
Los Angeles,’Cal. — Or- 

ti.0 E. McManigal, kuris se- 

di vietiniamc kalejime kar- 
tu su broliais McNamara’is, 
kaltinamus uz sproginiina 
dinainito, ir kuris parodo 
pries McNamarus, liko ap- 
leistas savo giminaieiij, lta- 

dangi visit a ispasaltojo teis- 
mo prokuratoriui, It a tilt 

tieji giminaiciai i jl ltalbe- 

jo, kuomet jj kalejime at- 
lanke. Giminaiciai laiko jj 
nepilnaprociu. Broliij Atc- 

Namarp byla prasides 11 
diena rugsejo. Advoltatas 
Darrow, kaltinamuju apgy- 
nejas, ltarstai rengiasi prie 
apgynimo, atidziai seltda- 
mas apkaltinamojo akto 

punktus ir studijuodamas 
istatymp paragrafus. Ame- 
vik.ns Darbo Federacija by- 
los vedimui renka pinigus 
ir rnano surinkti pusg mili- 

jono doleriy, jaigu tiktai 

reikesiq,. 

Milziniskas tunelis. 
New York, N. Y. — Mies- 

to kontrolierius Prender- 

gast ir kompanija Brodby 
Contracting Co. pasirase po 
kontraktu statymo nauju 
pozeminiii gelezinkelio tu- 

neliij prie Lexington ave. 

Tij tuneliij statymas reika- 

lauja milziniskij iskaseiij, 
isnesaneiij net $234,000,000. 
Darbas prie tuneliij prasi- 
des uz desimties diemj. Is- 
kascius sumoje $163,000,000 
padengia miestas, o $71,400- 
000 prideda tramvajij kom- 

panija Brooklyn Rapid 
Transit. Miesto majoras 
Caynor buvo priesingas 
naujij pozeminiij gelezinke- 
lio linijij atidavimui tai 

kompanijai, kame ir grtjsina 
uzdejimu savo “veto”. 

Pries imigrantus. 
Ellis Island, N. Y. — Imi- 

gracijos valdininkai vel 

griebesi astresniij jrankiu. 
Imigrantai yra vis sunkiau 
persekiojami. Net jau su- 

laikyta daug asmemj, kurie 

Jungtiniuose Valsciuose jau 
gyveno, turi cia savo savas- 

tis, turtingas seimynas ir 
t. p. Tai yra pamokinimas 
ir musij ateiviams, idant jie 
pasistengtij issiimti pilie- 
tystes poperas. 

Kunigai bus mokinami 
agronomijos 

Minneapolis, Minn. — 

Albert E. Woods, dekanas 
agronomijos akademijos, 
nutare jsteigti specijalinius 
agronomijos kursus dvasis- 
kiesiems. Pagal Woods’o 
nuomong, tokie kursai di- 
deliai pagelbes pazangines 
ukininkystes propagandai. 

Musiij gaudytojij kontestas. 
Worcester, Mass. — Dau- 

giau kaip desimts dideliij 
backij musiij prigaude 232 
kontestantai noredami islos- 
ti dovanas. Vienas vaikinas 
vienas prigaude 1.220.000 
ir islose uz tai pirmg, dova- 
n<J, sumoje $100 auksu. Pa- 
galios dar jis liko apsauktas 
kaipo musiij gaudymo 
“sampijonas”. 

Tyrine jamas bankij trustas. 

Washington, D. C. — 

Kongresas nutare padaryti 
tyrinejimus, idant tokiuo 
budu persitikrinti, ar istik- 
ro yra susitver§s banku 
trustas, kuris kontroliuoja 
paskolas, vekseliij reikalus 
ir depozitus. Atsakantj su. 

manyma tame dalyke kon- 
gresan jnese atstovas Lind- 
berg is Minnesotos. 

Tabako trustas naujoj 
formoj. 

New York, N. Y. — Su- 
tinkant su augsciausiojo 
Jungtiniij Valsciij teismo 

nutarimu, kuriuomi paliep- 
ta reorganizuotis tabako 

trustui, sio pastarojo val- 
dyba pradejo vykdinti pa- 
virsutinj ir formalinj per- 
keitinui trusto i atskiras 
kompanijas ir firmas. Trus- 
tas kaip buvo, taip ir yra, 
persikeite vien tiktai jo for- 
ma. 

Didele nelaime. 

Charlotte, N. C. — Pa- 
sazierinis traukinis, vezan- 

tis \ pasilinksminimg sve- 

cius is Durham | Charlotte, 
susidauze su prekiij trauki- 
niu, stovinciu ant begip 
Hamlet’e. Baisioje nelai- 
me je ant vietos zuvo 8 as- 

menjs, 87 liko sunkiai su- 

zeisti, o 28 asmenjs leng- 
viau, bet taippat skaudziai 
suzeista. Suzeistieji spe- 
cijaliniu traukiniu gabena- 
mi j Charlotte. Nuo sun- 

kiij zaizdij daugelis nuken- 
tejusirj vargn beisliks gyvi. 

Sieno stoka. 

Niagara Falls, N. Y. — 

Pagal skaitlines, kokias su- 

rinko sieno augintoju susi- 

vienijimo suvaziavimas, 
siais metais Jungtiniuose 
Valseiuose bus didele sto- 
ka sieno. Illinois valstijoj 
sienapiute duos tiktai 55 
nuosimeius paprasto sieno 

uzaugimo. Kitose valsti- 

jose bus arba panasus sie- 
navimas arba dar blogesnis. 

Straikas uzsibaige. 
Terre Haute, Iud. — Cia 

susitaike pavietuose Vigo 
ir Green straikuojantieji 
anglekasiai su kasyklij kom- 

panija Wabash. 1.000 strai- 

kuojanciujij darbininku su- 

grjzo darban. 

$287 uz aken zemes. 

Ottawa, 111. — Trjs my- 
lios nuo sio miesto parduo- 
ta gerai isdirbtij 80 akeriij 
farma. Uz viena zemes 

akerj buvo uzmoketa $287. 
Yra tai dar negirdeta ir 

aiigsciausia zemes kaina vi- 
soj sioj apyliukej. 

ATLYGINIMAS U2 NE- 
LAIMINGUS ATSITIKI- 

MUS DARBE. 

Nera tos dienos, kad mu- 

sij lietuviai-darbininkai, at- 

liekantieji vietinej pramo- 
nijoj sunkiausius ir pavo- 
jingiausius darbus, nesu- 

laistytij kur-nors sayo krau- 
ju sios doleriij salies zcmo,. I 

Ar tai per savo neatsar- 

guma, o daugiausiai per ne- 

bojimg ir j nm|rangimmg 
zmogaus gyvastres per darb- 
davj, tas nustojo kojos, sis 
rankos. pirsto, ar akies, dar 
kitas sudauze galvg, ar 

siaip sunkiai susizeide. Ir 
kiekvienas is suzeistijjij ar- 

ba palieka elgeta visg savo 

amzj, arba maziau tinkamu 
j darba ir negali uzdirbti 
tiek, kiek uzdirbdavo pir- 
miau. 

Vienatine suzeistojo dar- 
bininko viltimi yra isgavi- 
mas is darbdavio atlygini- 
mo. 

Bet isgauti atlyginimg 
yra labai sunku — darbda- 
vis savanoriai ismoka iki 
juoku mazai, arba ir visai 
nieko neduoda, jaigu turi 
prirodymus, kad darbinin- 
kas “pats” kaltas, bylotis 
gi su darbdaviu yra labai 
sunku ir reikalauja dideliij 
iskasciij, kuomet bylos pa- 
sekmes yra nekuomi neuz- 

tikrintos. 
Nukentejes darbininkas 

tankiausiai savo bylg pave- 
da advokatui, kuris uz gerg 
atlyginimg prizada viskg 
islosti. Prabega vienok 
menesiai ir metai, o priza- 
dai vis neissipildo. 

Nukentejes nekartg pasi- 
ima sau kitg adyokata, ku- 
ris taippat zada aukso kal- 

nus, kol pagalios byla uzsi- 

baigia labai mazu atlygini- 
mu, arba ticsiog ema \ uz- 

mirstj. 
Advokatai nekarta buva 

paperkami, vienok nekartg 
ir esanciam jstatymij cha- 
ose, sulyg darbdaviij atsa- 

komybes uz darbininku su- 

zeidimus, advokatai nieko 
negali pagelbeti, bet advo- 

katij paprociu prizada is- 

pildyti ta, kame nera jsitik- 
rin§. i v. 

Yisuose Jurigtiniuose 
Yalsciuose, tur but, nera to- 
kios lietuviu kolionijos, ku- 

rioje neatsirastu nukentej? 
lietuviai, ved§ arba vedan- 
tieji su darbdaviais uz ko- 
ki-nors nelaimingg atsitiki- 

mg bylas. 
Pasekmes tij visij byhj 

yra ivairios, nors atsitiki- 
mai gali buti vienodi, ir tai 

delto, kad jstatymai tame 

atzvilgyje kiekvienoj vals- 

tijoj yra kitokie, nuolatos 

yra perdirbami ir keicia- 
mi. Is to atzvilgio Jungti- 
nnj Yalseiu vyriausybe pa- 
skyre speeijaling komisijg is 
sesiii nariu, kuri dabar ir 

tyrineja tarpvalstijinius 
jstatymus apie “bosij” atsa- 

komybe ir darbininkams at- 

lyginimg uz nelaimingus at- 
sitikimus. Pasekmes savo 

tyrinejimij komisija turi 
pranesti vyriausybei jau be- 

ganciii metii gruodyje. 
Dabar esantieji jstaty- 

mai snlyg darbdaviij atsa- 

komybes yra labai perseng. 
Jie yra remiami senij laikij 
paprociais, kuomet santy- 
kiai tarpe darbdavio ir dar- 
bininko buvo labai prasti. 

Pagal egzistuojaheius iki 
siii dienij jstatymus darb- 
davis atsako uz stizeidimq, 
arba mirtj savo darbinin- 
ko tiktai tuomet, kada jis 
issaukia nelaiming^ atsiti- 

kimq, savo nebojinru ir ne- 

priziurejimu. Nors tankiai 
galima prirod/ti darbdavio 
nebojinnj jvairiose darbo 
sijlygose, bet darbdiavis at- 

sakomy.bes isvengia, jaigu 
tik kiek-nors gali nurodyti, 
kad darbininkas pats kal- 
tas savo neatsargumu. 

Kitu suteikiamu darbda- 
viui apsigynimu yra tas, 
kad darbininkas apsiima 
ant saves visokig, atsako- 
mybe; arba: jaigu darbinin- 
kas apsiima atlikti koki 
darba, tai jis apsiima ant 

Pirmutine fotografija Jungtiniij Anier. Valsciij milzinisko karo laivo vardu 
“Florida”. Issiveizi kai didele tvirtove. Yra kuo ir grumties su tokiu kanuoliij 
pagalba. 

sav§s ir to darbo pasekmes, 
o darbdavis yra nuo atsa- 

komybes paliuosuotas. 
Taippat darbdavis isvengia 
atsakomybes, knomet nelai- 
mingas atsitikimas yra is- 
sauktas kito darbininko. 

Tokie paproeiai ir istaty- 
mai gal biivo kiek pateisi- 
nami pries simtq, ar daxi- 

giau metxj, kuomet buvo 
vartojamas vien rankxj dar- 

bas, o darbininkas dii'bda- 
vo rankiniais jrankiais. 

Yienok siandie santykiai 
tarpe darbdavio ir darbi- 
ninko nera tokie patriar- 
ckaliski ir prasti. Tukstan- 
e-iai darbininkij susirenka i 
didziausias dirbtuves ir tu- 
ri dirbti prie dideliij, nepa- 
prastai sukombinuotxi ir pa- 
vojingxj masinxi, varomxx 

garxx arba elektra. Siandie 
darbininkas visados yra is- 

statytas ant pavojaus, kaip 
delei masimj, taip ir jegxj, 
kuriomis jos yra varomos. 

Tokiose aplinkybese bxx- 

txj didziaixsia, saxxkianeia 
neteisybc vartoti siandieni- 
nius pasenusius jstatymus. 

Kas-gi daronia perkeiti- 
me ir gerinime tij jstatymij 
Jungtiniuose Valsciuose, 
kur zmogaus gyvastis turi 
menkesng vert§, negu do- 
leris. 

Visij valstijij legislaturo- 
se darbdaviij atsakomybes 
uz nelaimingus atsitikimus 
jstatymai kasmet yra svars- 

tomi, taisomi ir keiciami. 
Vienok tankiai buna ir taip, 
lead kokis-nors jau esanciij- 
jij jstatymij pataisymas, pa- 
gerinimas ar priedas, vals- 
tijos legislatures priimtas 
ir gubernatoriaus uztvir- 
tintas, teismo palieka pri- 
pazintas kaipo priesingas 
salies konstitueijai. 

Tokiuo budu neva yra po- 
periniai jstatymai, bet is- 
tikrijjij gyvenime jie visai 
nera vartojami, ir is tos 
priezasties nukentejgs dar- 
bininkas negali surasti tei- 
sybes, nors jstatymai jj 
leiek ir apgina. 

Uz 3910 metus suvesta 
atskaita parodo zymesnius 
jstatymus ir jij pataisymus 
sulyg darbdaviij atsakomy- 
bes uz darbininkij su- 

zeidimus, kokie pereitais 
metais jvairiose valstijose 
liko priimti. 

Illinois valstijos guberna- 
torius pereitais metais pa- 
skyre is dvylikos nariij ko- 

mitetg, reprezentuojantj 
darbdavius ir darbininkus, 
kuris turi tyrineti nelaimin- 

gus atsitikimus darbo ir bu- 
da darbininkij atlyginimo 
uz juos. 

Siais metais kelios savai- 
tes atgal Illinois valstijos 
legislatura prieme jnesi- 
mus, siek-tiek reguliuojan- 
eius darbdaviij atsakomybe 
uz darbininkij suzeidimus. 

New York valstijos legis- 
latura pereitais metais pri- 
eme jnesimus priverstino 
darbininkij atlyginimo uz 

nelaimingus atsitikimus se- 

kanciose darbo sakose: 
Prie statymo ar griovimo 

tiltij ir nannj, kuriij staty- 
me vartojama gelezis ir 

plienas. 
Darbe prie eleveitoriy ir 

kelimo prietaisy, taippat 
prie jvairiy grendimo dar- 

by. 
Prie statymo tuneliy ir 

pozeminiy gelezinkeliy. 
Visokiuose darbuose su- 

spaustame ore. 

Prie pravedimo, tiesimo 
ir taisymo elektros aparaty 
ir viely. 

Prie darbo sprogstancios 
medziagos dirbtuvese. 

Tarnystoje ant lokomo- 
tyvy, motonj ir vagony, va- 

romij garu, elektra arba 
sunkumo jega; prie staty- 
liio arba taisymo gelezinke- 
lio begiy. 

Siose pavojingiausiose 
darbo sakose be atsizvelgi- 
mo \ priezastis, kurios is- 
saukia nelaimingy atsitiki- 
my, darbininkui turi buti 
priverstinai ismoketa atly- 
ginimas. 

Bet net ir siuos jstaty- 
mus nesenai teismas pripa- 
zino priesingais salies kon- 

stitucijai. 
Maryland valstijos dvie- 

juose pavietuose: Allegheny 
ir Garret, angliq ir xnolio 

kasyklose paskirtas nuola- 
tinis atlyginimas uz suzei- 
dimus nekuriuose atsitiki- 
muose. Pavyzdin uz nu- 

stojimq abiejij ranlaj $750; 
vienos rankos $375; uz nu- 

stojimq abiejij akin $750; 
vienos aides $375; taippai 
pridedant $6 \ savait§ per 
26 savaites. Seimynai at- 

lyginimas uz mirtj jos na- 

rio $1,500. 
Massachusetts valstijos 

gubernatorius paskyre is 

penkiij nariu komisijq,, tyri- 
ne jimui darbdaviij atsako- 
mybes ir isdirbimui jstatv- 
mu sumanymij. 

New Jersey valstijos gu- 
bernatorius paskyre komi- 

sijjj, susidedancia is dviejij 
darbininluj atstovij, dviejij 
darbdaviij, vieno senato- 
riaus ir vieno teismo atsto- 

vo, isdirbimui sumanynnj 
apie darbdaviij atsakomybe 
ir tuos sumanymus 1911 me- 

tais perstatyti legislaturos 
sesijon. 

Atlyginime uz atsitiki- 
mus ant gelezinkeliij luyz- 
keliu, kurie buna neapsau- 
goti, sioj valstijoj priimta 
nutarimas, idant teismas 

nusprestu, ar nukentejgs 
turi gauti atlyginima, ar ne- 

gali jo gauti delei neuzlai- 
kymo atsargumo esanciose 

sijlygose. 
Ohio valstijos gubernato- 

rius pereitais metais pasky- 
re is penkiij atstovu komi- 

sijg., is dviejij darbininkij, 
dviejij darbdaviij ir vieno 
advokato, idant toji komisi- 

ja isdirbtij sumanymus apie 
darbdaviij atsakomybe ir 

jnestij juos legislaturon. 
Augsciau privestos inibr- 

macijos siek-tiek apsviecia 
taip neaiskius atlyginimo 
uz nelaimingus atsitikimus 
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