
AMERIKOS ŽINIOS. 
McNamarų apgynimui ka- 

pitalo bilansas. 

Indianapolis, Ind. — 

Amerikos Darbo Federaci- 
jos sekretorius ir McNama- 
rų apgynimo komiteto pir- 
mininkas andai apskelbė iš 
surinktu viešai aukų sąs- 
kaitą. 

Ligi spalių 25 dienai tasai 
kapitalas išnešęs $194.612- 
53, o išlaidų butą $184.850- 
93. Po spalių 25 dienai dar 

nebuvę suskaityta nei įėji- 
mai, nei išlaidos. 

Vyriausias McNamarų 
apgynėjas, advokatas Cla- 
rence Darrow, iš surinktų 
pinigų apturėjęs $170.000, 
iš kurių turėjęs atlyginti ir 
savo pagalbininkams, ki- 
tiems advokatams ir viso- 
kios rųšies agentams. Tai- 
gi advokatas Darrow aplai- 
kęs ligšiol dar niekur ne- 

girdėtą savo didumu atly- 
ginimą. Vietiniai umstai 
tvirtina, „kad Darrotv tiek 
gavęs pinigų pamesiąs ad- 
vokatu praktikavęs ir ra- 

miai sau gyvensiąs. 
Du vietiniai advokatai, 

besidarbavusieji lokališka- 
me brolių McNamarų reika- 
lų skyriuje, gavę $11.000, 
vienas advokatas iš Toledo 
$259.10. Knypkiams su 

McNamarų paveikslais iš- 
leista $1.120, krasos ženk- 
leliams su jų paveikslais 
$108.98, kalbėtojams mitin- 

guose $591, spauzdiniams 
$1.493.15, pagaliau smulkes- 
nių išlaidų butą prie McNa- 
marų kratomų paveikslų 
$250. 

Iš viso surinkto kapitalo 
ligi spaliu 2o dienai likta iž- 
de $9.761.60, Ant ko liku- 

sieji pinigai bus apversti, 
nežinia. 

Atlyginimo bilius. 
Washington, D. C. — Fe- 

deralinis komitetas, peržiū- 
rintis darbininkams atlygi- 
nimo ir darbdavių atsako- 
mybės klausimą, jau paren- 
gęs įstatymams projektą, 
kuriais bus galima suregu- 
liuoti santykius tarp dar- 

bininkų ir darbdavių, kuo- 
met atsitinka darbe bent 
kokios nelaimės ir iš to nu- 

kenčia darbininkai.. Šis 
projektas abiem kongreso 
butam perstatytas jau pe- 
reitame ketverge. 

Tasai bilius pramato, kad 
visuose susižeidimų atsi- 
tikimuose fabrikantas pri- 
valąs užmokėti daktarui už 
darbininko gydymą, bet 
antsyk nedaugiau $200. At- 

lyginimas už negalėjimą 
dirbti pasibaigus 14 dienų 
ligos turi būt sekantis: 

Už dalinius nukent ėji- 
mus, kaip tai netekimą ran- 

kos, kojos arba akies, dar- 
bininkas aplaiko savo pusę 
uždarbio ištisus metus — 

su teise prailginti tą jam 
pensiją per 30 mėnesių ligi 
72 mėnesių, žiūrint teismo 

nuosprendžio. Bet jei dar- 
bininkas visai negalėtų 
dirbti dar ilgiau, tai vistiek 
jam pensija turi būt ant to- 
liau prailginta. Tos visos 

pensijos turi būt išmoka- 
mos pamėnesiui. Jei dar- 
bininkas darbe butų užmuš- 
tas, tai tokia pati pensija 
ir tiek pat laiko turi būt 
mokam'a likusiai našlei, 
vaikams arba mirusio gimi- 
nėms. 

McNamarai jau kalėjime. 
San Quentin, Cal. — 

Slapta, užlaikant visokio 

atsargumo pragumus, bro- 

iai McNamarai iš Los An- 

geles pergabenti specijali- 
i i u traukiniu į valstijos ka- 
lėjimą San Quentin. Tąs 
atsitiko gruodžio 10 dieną. 
Tą pačią dieną vakare 
jiems nukirpta plaukai, iš- 

maudyta ir aprengta dryži- 
niais kalėjimo rūbais. Su 
taja valanda jie neteko pilie- 
tybes, neteko pavardžių, 
praeities ir ateities. Nuo 
to laiko James B. McNa- 
mara ligi gyvos galvos bus 
žinomas kalėjimoknygose 
kaipo No. 25.314, o John J., 
unijos sekretorius, baigęs 
jurisprudencijos mokslus ir 

žymus unijos veikėjas, kai- 
po No. 25.315. Šiais lai- 
kais tame kalėjime randasi 
uždarytų daugiau 2.000 ka- 

linių, kurių tarpan ir Mc- 
Namarai įmaišyta. 

Antrytojaųs abudu nauji 
numeriai 7 vai. ryte nuves- 

ta kalėjimo verpyklon, kur 

liepta jiems siūti stambaus 
audeklo maišus. Kasdiena 
darbas tęsiasi nuo 7 vai. ly- 
te lig 4:30 po pietų su pus- 
valandžio pertrauka pie- 
tums. 

Priimant kalėjimo įstair 
gon naujus kalinius grojus 
kalėjimo orkestrą net lig 1 
vai. po pietų. Kalėjimo val- 

gykloj ant storos poperos, 
kur surašyta kaliniams kas- 
dieninis valgis, McNamarai 
pirmu dar kartu savo gyve- 
nime patėmiję įvairius ka- 
lnini išrašytus humorus- 
j nokus. Mat, ir pačiame 
kalėjime esama humoristu, 
šaltai atsidavusių likimui. 
Kokis tai kalinių gyvenimo 
garbintojas parašęs ant po- 
peros sekančias pastabas: 

“Kuo 1852 metų, nuo 

pat atidarymo to kalėjimo, 
šis kalėjimas nelcuomet dar 

taip nebuvo pagarsėjęs sa- 

vo reputacija ir lankytojais, 
kaip šiais laikais. Čionai 
turime daugiau 2.000 paka- 
kintų stalauninkų. Virtu- 
vės ir patarnavimo pana- 
šaus niekur nerastum. Ne- 
kurie stalauninkai į Čion 
atgal sugrįsta šešis, aštuo- 
nis, o retkarčiais dešimts 
sykių, pirmiau pamėginę ki- 

tų įstaigų. Padėjimas ir 
klimatas čionai parinktini. 
Įstaiga guli Tamalpais kal- 
no papėdėje, maudosi pui- 
kiuose Kalifornijos saulės 

spinduliuose... toji įstaiga 
yra ideališkiausioji sodyba 
visais metų laikais”. 

James McJNamara pripa- 
žintas sergančiu džiova ir 

jam, regis, bus leista dirbti 
ant gryno oro, kur, pasi- 
tikima, greitai pasveiksiąs. 

Taigi McNamarai pasili- 
ko tik... numeriais. 

Ministerių sąskaitos 
Metinės ministerijų sąs- 

kaitos jau beveik visos per- 
statyta dabartiniam kongre- 
sui. Svarbiausia bus patė- 
mijus postmeisterio Hitch- 
cocko sąskaitą, kurioj pa- 
žymėta, kad pirmusyk nuo 

1883 m. krasos departamen- 
tas užuot deficito turįs pel- 
ną. 

G eneralinis postmeisteris 
apimdamas tą valdvietę 
1909 metais, krasos depar- 
tamente radęs 17*4 "milijo- 
nų dolerių deficito ir štai 

po dviejų metų jo valdinin- 
kavimo išde jau atrandama 
$219.000 pelno, nežiūrint 
naujų specijalinių išlaidų! 

Akvveizdoj to, postmeis- 
teris kongresui pasiūlo su- 

mažinti ant laiškų persiu*- 
timo lėšas nuo 2c. ant lc. k 

paskui padaryti kitokias ta- 
me departamente svarbes- 
nes reformas. 

P. Hitchcock, regis, ne- 

prastai šeimininkauja. 

Karštas stabmeldis. 
Niagara Pails, N. Y. — 

Kanados indi jonų giminės 
viršininkas ‘ ‘ Ošiantis van- 

duo” andai dalyvavęs prie 
krikšto savo 11 mėnesių 
anūkės, kunigaikščiutės 
“Rytmečio Gražybės”, Kav 
Pav Qua; mergaitę krikšti- 
jo katalikų kunigas. 

Senyvas indi jonas, ne- 

prielankus krikščionybei, 
po krikštui sušaukęs aplink 
save savo giminės- žmones 
ir viešai apreiškęs, kad jis 
nekuomet netikėsiąs į di- 

džiąją dvasią Maniton, bet 
mielai garbįsiąs savo myli- 
miausią dievą — saulę. 
Krikščionįs kaunasi už ti- 

kybas — kalbėjo Senis — 

bet. indi j onai už tikybą nei 
nėsusibara. Delei to indi- 
jonų stabmeldį ja yra augš- 
tesnė už krikščionybę. 

Baisi nelaimė kasyklose. 
Bliceville, Teini. — An- 

glių kasyklose Knoxville 
Iron Co. prie Great Cross 
Mountain ekspliodavo ga- 
zai, kuomet tenai dirbo siui- 
tas suviršum darbininkų. 
Visus inėjimus į kasyklas 
užgriuvo uolos ir žemė, tatai 
visi anglekasiai liko palai- 
doti gyvais. Nelaiminguo- 
sius gelbėti tuoj aus griebė- 
si daugybė žmonių ir pir- 
momis dienomis atkasė iš- 
po griuvėsių 8 lavonus. 
Apie kasyklas susirinko mi- 
nios žmonių ir nelaimingų- 
jų aukų pačios, kurios dras- 

kėsi, raudojo, alpo ir ne- 

kurias reikėjo gabenti li- 

gonbutin. 
Sekančiomis dienomis ne- 

nuilstančiai dirbanti pagal- 
ba atkasė dar gyvus penkis 
anglekasius iš vieno šafto, 
kuriame oras nebuvo užnuo- 
dintas gazais. 

Toliau vienok kasyklose 
iškilo gaisras, kuris pagal- 
bai užkenkė kasti užgriu- 
vusias kasyklas. Ikišiol iš- 
po griuvėsių iškasta 59 la- 

vonai, o dar suviršum du- 

syk tiek kasyklose, nežinia 
ar gyvų, ar greičiau užtroš- 
kušių. Savanoriai ant ar- 

timų kapinių kasa žuvusių- 
jų palaidojimui duobes 
formoje rato, kurio vidury- 
je bus pastatytas abelnas 
paminklas. Miesto majo- 
ras išleido į gyventojus at- 
sišaukimą rinkti aukas, su- 

šelpiami nelaimingųjų naš- 
lių ir našlaičių, kurie jau 
dabar yra didžiausiame nu- 

siminime ir varge. 

Kongresas pertraukia trak- 
tatą su Rusija. 

Washington, D. C. ■— 

Kongresas apsvarstęs ats- 
tovo Sulzero iš New Yorko 
rezoliucijų, proponuojančių 
pertraukti dar 1832 metais 

padarytų traktatų su Rusi- 
ja, priėmė-minėtų rezoliuci- 
jų 300 balsais ir tiktai vie- 
nas balsas buvo prieš. De- 
batai tame klausime kon- 
grese tęsėsi tris valandas ir 
vienas atstovas po kitam 
peikė rusų vyriausybę už 
jos netoleranciją ir užgau- 
dinėjimų Suvienytųjų Vals- 
tijų, nepripažįstant paspor- 
tų, išduodamų vietiniams 
piliečiams-žydams. Sena- 
tas svarstys tų klausimų 
tiktai pamatęs, kokį įspūdį 
padarė į rusų vyriausybę 
minėta kongreso rezoliuci- 
ja, nes gal Rusija dar at- 
šauks savo betakčius pasi- 
elgimus ir išpildys Suyie- 

-—4—y-— 
pytųjų Valstijų ..vyriausy- 
bės reikalavimų, j 

Visoje gi šąlvjft agitaci- 
ja priešai Rusiją Mųž nepri- 
pažinimą vielinių piliečių 
pasportų vis daugiau ple- 
čiasi. Protestus TJ^elia jau 
ne vieni tiktai* žy^ai, bet ir 
įvairių tautų žmonės, ka- 
dangi tąjį klausimą laiko 
abelnu visų Amerikos pilie- 
čių reikalu. 

Gyventojų skaitlius Suvie- 
nytose Valstijose. _ 

Wasbingtpn, D. C. — Pa- 

gal finansų ministerijos 
priešmetinį raportą, pinigai 
kursas Suvienytose Valsti- 
jose atsieina $43.54 ant kiek- 
vieno gyventojo, Pridėjus 
dar prie to ir mokesčius, ar 

tai tarpinius, ar betarpi- 
ams, kuriuos kiekvienas 
gyventojas turi mokėti, iš 
tos pinigų apyvartos reikia 
manyti, kad gyventojų 
skaitlius Suvienytose Vals- 
tijose siekia jau 100 milijo- 
nų. Teisybė, gyventojų su- 

rašąs 1910 metais parode, 
kad Suvienytose Valstijose 
gruodžio 1 dieną gyveno 
94.679.000 žmonių, o balan- 
džio tais pačiais metais jau 
tiktai 91.972,266, tatai tos 
skaitlinės yra nepilnos ir 
reikia priimti, kad šiandie 
Suvienytose Valstijose gy- 
vena 100 mlijonų žmonių. 

Moterįs politikoje. 
Sacramento, Cal. — Pa- 

rodę savo galybę Los An- 

geles miesto majoro rinki- 

muose, moterįs visoj Cali- 
fornijos valstijoj uoliai 

! griebiasi politikos ir per 
prielankius sau ^atstovus 
valstijos legislaturon įne- 
šė, idant prie valstijos kon- 

stitucijos butų pridėtas pa- 
ragrafas, leidžiantis mote- 
rims užimti augaeiausias 
valdvietes valstijoj, pavie- 
tuose ir miestuose. Kuo- 
met tas įstatymas liks pri- 
imtas legislaturoje, tuomet 

moterįs tenai galės būt iš- 
rinktos gubernatorium, ma- 

jorais, teisėjais ir t. p., ly- 
giai kaip ir vyrai. 

Municipaliniai saliunai. 
Coeur d’Alene, Idaho. — 

Šio miesto majoras Wood, 
socijalistas ir keturi miesto 
tarybininkai nutarė uždėti 
mieste municipalinius saliu- 
nus, arba kad tie saliunai 
butų viso miesto savastimi, 
o ne pavienių saliuninkų. 
Sumanytojai proponuoja 
įvesti saliunų užveizdus, 
kuriems miestas mokėtų 
$2.000 algos į metus, jų pa- 
gelbininkams po $100 į mė- 

nesį ir policistui $85 į mė- 

nesį. Tam projektui vie- 
nok yra priešingi nekurie 
miesto piliečiai, susirišę su 

saliunų vedimo reikalais. 

Negirdėta brangenybė. 
Minneapolis, Minn. — Už 

vištų kiaušinių-i tuziną, čia 

yra mokama 50 centų. Per- 
ka juos tiktai turtingesni, 
kadangi darbo j žmones nei 

svajoti negali apie s tokius... 

gardumynus. .UžJ tuziną 
kiaušinių iš ledaunės, kurie 

jau yra dviejų kr trijų me- 

tų senumo, pirkliai ima po 
45 centus, nors. pusė jų yra 
supuvę. — Baisu pagalvoti, 
kas čia dedasi! '' 

Kongresas už aštuonias va- 

landas darbo. 

Washington, D. C. — 

Kongresas priėmė bilių, 
Įneštą atstovo Huglies’o iš 
New Jersev, įvedantį aš- 
tuonių valandų darbo dieną 
visiems abelnai darbinin- 
kams, dirbantiems prie vy- 

Photo of commlttee by American Press Ąssociation. 

Republikomj nacijonalinis komitetas laiko savo sesiją, o apačioj parodoma 
Coliseum’o bustas, Chicagoj, kuriame 1912 m. bus atlaikyta konvencija išrinkimui 
savo kandidato į prezidentus. 

riausybės darbu, net ir 
kontraktoriams atiduotų. 
Tatai karo laivų statymo 
dirbtuvėse, arsenaluose, 
prie statymo fortų, pylimų 
ir prieplaukų darbininkai 
turi dirbti tiktai, astuonias 
valandas į dienų, nežiūrint, 
ar tuos darbus vyriausybė 
duoda dirbti betarpiniai, ar 

per kontraktorius. 
Atstovas Berger išsireiš- 

kė, kad tokį įstatymų senai 

jau butų išleidęs paprastas 
mūrininkas ir butų parašęs 
tiktai dešimts eilučių, o ne 

ištisas poperos krūvas, kaip 
kad kongresas išrašė. Pri- 

pažino vienok demokratams 
energijų, kokia jie priima 
įvairius bilius, kaip pensi- 
jų darbininkams ir pertrau- 
kime traktato su Rusija. 

GYVULIŲ MEILĖ KAS 
LYTISI ŽMONIŲ. 

Jau tik delei tos vienos 

aplinkybės privalome godo- 
ti ir mylėti gyvulius, jei jie 
retkarčiais už tai mums dar 

daugiau savo dėkingumu ir 
prisirišimu atsimoka, ko ne- 

norėtų padaryti net neku- 
rie žmonės. 

Be perdėjimo galima 
tvirtinti, jogei naminių gy- 
vulių prie musų prisiriši- 
mas ir meilė gali suteikti pa- 
vyzdį ir nekuriems žmo- 
nėms. Jei su gyvuliu dai- 
liai ir maloniai visuomet ap- 
sieinama, tasai beprotingas 
sutvėrimas nekuomet tos 
malonės nepamirš ir nuola- 
tos stengsis už tai atsily- 
ginti, už gera geru atsimo- 
kėti. 

Regis žmonės niekur taip 
aršiai ir prastai neapsieina 
su gyvuliais kaip Italijoje, 
o ypač ant salos Sicilijos. 
Delei to tenai ir gyvuliai 
mažiau prie žmonių prisi- 
rišę nei kaip kur kitur. Ne- 
turinti sau šeimininkų šu- 
nes ant gatvių vaikomi ir 
ant kiekvieno žingsnio laz- 
domis bambinami, iš tos 

priežasties taigi ir jie ant 

praeinančių biauriai puolasi 

ir daugumą žmonių sukan- 
džiojo Konstantinopoly tuo 

tarpu šunes gerbiami (iš ti- 

kybinio atžvilgio), todėl jie 
ir praeiviams nieko neda- 
ro. 

Gyvulių meile kas lytisi 
žmonių ne vieną sykį patė- 
myta netik pa<s naminius 

gyvulius, bet ir pas lauki- 
nius žvėris. Ir šie pasta- 
rieji pasirodo su savo dė- 

kingumu ir prisirišimu, 
gangreit pamato, jogei ir j 

pats žmogus žmogiškai su 

jais apsieina ir juos myli. 
Žinomas Franci jos gamti- 

ninkas, Fr. Cuvier, rašo 
apie vieną vilką, kuris nuo- 

latos vaikščiojęs paskui sa- 

vo poną ir buvęs nuolankus 
ir paklusnus. Vieną sykį 
vilko savininkas turėjęs il- 

gesniam laikui į kur tai iš- 
važiuoti ir žvėrelį paauko- 
jęs muzejaus žvėriučiui. Te- 
nai vilkas kelias savaites 
liūdės ir retkarčiais nenorė- 

jęs net ėsti. Paskiau bet 
vilkas pripratęs prie žvėrin- 
čiaus sargų ir palinksmėjęs, 
tarytum, jau butų buvęs 
pamiršęs savo visą praeitį. 
Po pusantrų metų tečiau 
vilko savininkas sugrįžęs 
atgal Paryžiun. Kuomet 
vilkas išgirdęs savo poną be- 
šnekant, narve ėmęs šoki- 

nėti, linksmai loti. Paaiš- 

kėjo, jogei jisai savo poną 
tuojau iš kalbos pažino. 

Net liūtai, kuomet jie 
įauginami išpat mažens, ga- 
linti apsisavinti ir prisirišti 
prie žmogaus. “Jie mato 
— sako Brehm — žmoguje 
savo globėją ir myli juo 
labiau ir tvirčiau, juo dau- 
giau anais rūpinasi”. 
Brehm du metu pas save 

laikęs liūtą, kuris it šuo 

paskui jį bėgiojęs, o nakčia 
retkarčiais ant jo lovos, 
jam miegant, atsiguldavęs. 
Liūtas nežinojęs atkeršiji- 
mo jausmo, kuomet imda- 

vęs pykti, pono glostymas jį 
apmalšindavęs. 

Net tokia gudri ir bukli 
vidra prie žmogaus augina- 
ma apsisaviha ir lemenasi it 
šunelis. 

Draskantieji paukščiai 
taippat gali parodyti žmo- 
gui savo dėkingumą. Pa- 

gal Brehmo ereliai taippat 
su žmogumi apsisavinanti ir 
leidžianti ineiti anų narvan, 
bet blogo žodžio.; dabai ne- 

apkenčiantrr jie sti|fnf3 isV 
savo snapais ir nagais, prieš 
juos žmogus niekai. 

Su žmogumi apsisavina 
papūgos ir kanarkos taip- 
pat ir baugingi žvirbliukai. 
Net kregždės apsisavinan- 
čios. Brehm pasakoja apie 
vieną apsisavinusią kregž- 
dę, kuri savo ponui ant ran- 

kos užtūpdavo ir čiulbėda- 
vo. Rudens laikais toji 
kregždė su kitomis išlėkda- 
vo į šiltas šalis, o pavasarį 
sugrįžus pažindavo savo po- 
ną ir vėl ant atkištos ran- 

kos be jokios baimės užtup- 
davo. 

Žąsis visais laikoma kai- 
po paikas paukštis, taippat 
retkarčiais gali prisirišti 
prie žmonių, ant kiek jai 
leidžia žąsies prigimtis. 

Iš tų kelių faktų gana aiš- 
ku, jogei kaip gyvuliai, taip 
miškiai ir paukščiai labai 
myli žmogų ir prie jo prisi- 
riša, jei tik žmogus žmogiš- 
kai apsivaikščioja su tais 
sutvėrimais. 

Andai Londone vienon 
teisman pakviesta 22 sufra- 
gistės, kurios kitus kartus 
buvo areštuotos sykiu su 

200 sufragiseiij, už sukeltus 
sumišimus prieš parlamen- 
tą. Pakviestos 22 sufragis- 
tes teisme pasisakiusios ne- 

kaltos. Iš jų 4 pasmerkta 
po du mėnesiu kiekviena 

kalėjiman už nepasižadėji- 
mą, kad panašių sumišimų 
prieš parlamentą daugiau 
nepadarysiančios. Kitos pa- 
leista. 

— Vienatiniai viena vie- 
ta, kur gali rasti ramybę, 
sveikatą, laimę ir pinigų 
yra!... 

— Bijokis Dievo! Sa- 

kyk! 
— Žodynas... manais 

'prieteliau. 


