
I AMERIKOS ŽINIOS į 
McNamarai prisipažino 

kaltais. 
Los Angeles, Cal. — Di- 

delę sensaciją pagimdė ži- 

nia, kad broliai McNama- 
rai, kaltinami išsproginime 
dinamitu namų laikraščio 
“Times”, kur žuvo 21 

spaustuvės ir redakcijos 
žmonės, prisipažino toje 
kaltėje ir sale to prisipaži- 
no dar ir kituose dinamita- 
vimo pasikėsinimuose. 
Sprendžiant pagal jų paro- 
dymus, tai tie žmonės -ne- 

buvo tikrais darbininkų: va- 

dovais, bet piktadarias, km 
Tie savo asmeniškiems,-nie- 
kingiems tikslams žemino 
darbininkų luomų, papildy- 
dami biaurias piktadarys- 
tes. Matydami, jog teis- 
mas galės prirodyti jų kal- 

tę, McNamarai savanoriai 
prisipažino kaltėje, norėda- 
mi tuomi palengvinti savo 

bausmę. 
James B. MeNamara pri- 

sipažino, kad jis tuojaus 
po pusiaunakčių 1 dienų 
spalio 1910 metais padėjo 
dinamitų po “Times’o” na- 

mais, kur sprogimas sunai- 
kino ne tiktai namus, bet 

griuvėsiuose žuvo ir 21 

žmogus. 
Brolis jo John J. MeNa- 

mara, sekretorius konstruk- 
torių geležinių tiltų unijos, 
prisipažino, kad jis išspro- 
gino dinamitu fabriką, Lo- 

le\vellyn Iron Works mieste 
Los Angeles pirmą dieną 
Kalėdą 1910 metais. Ant 
laimes tame pasikėsinime 
jokis žmogus nežuvo. 

Visą Amerikos uniją dar- 

bininkai, kurie buvo sudė- 

ję nemažai pinigą apgyni- 
mui tą piktadarią, yra la- 
bai nusiminę. Jie šventai 
tikėjo į nekaltybę savo va- 

dovą ir manė, kad jie yra 
aukomis kokio-tai kapitalis- 
tą suokalbio, kurie stengė- 
si pažeminti visuomenės 

akyse organizuotą darbą. 
Vienok dabar, prisipaži- 
nus jiems kaltėje, nupuola 
nuo ją garbinga kankiniij 
aureolė ir stoja jie visuo- 
menės akyse kaipo paprasti 
piktadariai. 

Atsižiūrint į tai, kad Mc- 
Namarai prisipažino esą 
kaltais, teismo prokurato- 
rius įnešė savo nusprendi- 
mą, patardamas prisaikin- 
tąją teisėją suolui nubausti 
James’ą B. McNamarą ka- 
lėjiman iki gyvos galvos, o 

jo brolį John’ą dešimčiai 
metų kalėjimai!. Svarbiau- 

siuoju liudininku ir jų ap- 
kaltinto j u yra Ortie E. Mc- 

Manigal, kuris McNamarų 
buvo pasamdytas padėti di- 
namitu. po nurodomais na- 

mais. McManigal dabar 
sėdi kalėjime ir už tokius 
liudijimus jo laukia leng- 
vesnė bausmė. Kaltinamų- 
jų advokatas Clarence Dar- 
row pats dabar prisipažįs- 
ta, jog jis buvo persitikri- 
nęs jų kaltėje ir net inkal- 

binėjęs jiems prisipažinti, 
nes tiktai tokiuo budu jie 
išgelbėjo savo gyvastį. 

Victor Berger, kongreso 
atstovas-socijalistas, abel- 
nai priešingas mirties baus- 
mei, kuomet gavo žinią, jog 
MeNamarai prisipažino to- 
kiose baisiose piktadarystė- 
se, išsireiškė, kad jaigu Ka- 

lifornijos valstijoj yra var- 

tojama mirties bausmė, tai 
ji turi būti panaudota šia- 
me atsitikime. 

Amerikos Darbo Federa- 
cijos prezidentas Samuel 
jjompers, kurs su tokia 

energija gynė MeNamarus 
ir rinko jų apgynimui au- 

kas, buvo kaip žaibo trenk- 
tas, gavęs tą, žinią ir reika- 
lauja, idant kuosmarkiaU- 
siai liktų nubausti piktada- 
rai, kurie taip niekingai re- 

prezentavo darbininkus. 

Studentų riaušės. 
Champaign, III. — Ame- 

rikos universitetų studentai 
pasirodo tokiais savo lauki- 
niais pasielgimais, jog jie 
tik žemina tas ąugštas mok- 
slo įstaigas. -- 

: 

Illinois universiteto stu- 
dentai šiame miestelyje, įsi- 
karščiavę jų mylimu sviedi- 
nio žaidimu, skaitliuje 400 
šūkaudami nuvyko mieste- 
lin ir pareikalavo uždyką 
juos įleisti Orpheum teat- 
ram Kuomet teatro valdy- 
ba atsisakė išpildyti jų rei- 

kalavimą, studentai puolė- 
si ant teatro ir norėjo jį su- 

naikinti. PoHcija su teat- 
ro tarnais pasipriešino ne- 

nuoramoms ir gerokai kelis 

apdaužę, sulaikė jų lauki- 
nius geismus. Studentai 
stengėsi padegti tęatrą, 
įmesdami degančią bačką 
po tuomi mediniu namu, iš 
ko butų ištikus didelė ne- 

laimė, kadangi teatre tuo- 
mi laiku buvo susirinkę 800 

žmonių. 

Javų transportas. 
Duluth, Minu. — Iš vie- 

tinių sandelių kas savaite 
išvežama 8.000.000 bušelių 
javų, kurie yra siunčiami j 
rytines valstijas. Didesnė 
dalis siunčiamų javų paliks 
supilta miesto Buffalo san- 

deliuose. Javai transpor- 
tuojama pirklybiniais garT 
kriviais. Vienas tiktai gar- 
laivis “St. Clair” vienu žy- 
giu išvežė 285.000 bušelių 
įvairių javų. 

Už Tafto kandidatūrą. 
Springfield, III. — Suva- 

žiavime susivienijimo repu- 
blikoninių laikraščių leidė- 

jų valstijoj Illinois priimta 
rezoliucija, paremianti Taf- 
to kandidatūrų į preziden- 
tus ateinančių metų rinki- 
muose. Rezoliucijoj išsi- 
reiškiamą priešai įvedimų 
iniciatyvos, referendumo ir 

atšaukimo, nes, esu tos re- 

formos atneštų blėdį Ameri- 
kos vyriausybei. Buvo ir 

priešingų nuomonių, vienok 
dauguma balsų nutarta su- 

jungtomis jėgomis agituoti 
už Tafto kandidatūrų į pre- 
zidentus. 

Airių riaušės teatre. 
New York, N. Y. — Čia 

iškilo smarkios riaušės te- 
atre “Maxime Elliotts”, 
kur airių trupa lošė vei- 
kalų “The Playboy of the 
Western World” Tame 
veikale yra išjuokiami ai- 
riai, tatai jie,, būdami teat- 
re dideliame skaitliu j e, 
tuomi užsigavo ir sukėlė di- 
delį trukšmų. Kuomet švil- 
pimas ir trypimas kojomis 
nieko negelbėjo, jie pradėjo 
mėtyti į aktorius ir aktores 
sugedusiais kiaušiniais, ci- 
buliais, kopūstais pomido- 
rais, bulvėmis ir ką tiktai, 
turėjo po ranka, metė ant 
scenos. Pašaukta policija 
išsitraukusi savo lazdas 
pradėjo malšinti inirtusius 
žaliosios salos gyventojus. 
Kol juos išguita iš teatro, 
ne vienam liko apdaužyta 
galva ir sudraskyta drabu- 
žiai, nes jie policijai smar- 
kiai priešinosi. Keliolika 

karščiausia airiii liko su- 

areštuota. Sekantį dieną, 
lošiant tą patį veikalą, vėl 
atsikartojo tos riaušes, vie- 
nok šiuomi kartu teatro 
tarnai greitai išvedė laukan 
yisuš airius. ir veikalas pa- 
baigta lošti ikv galui. 

Pakėlė mokestį telegra- 
fistam v 

New Riehroond, Wis. -į- 
Geležinkelio kompanija Soo 
Raihvay Co. savanoriai 5 
nuošimčiais paktp'o mokestį 
savo telegraf ista^į^ Apart 
to kompanija * 

dabar ties norma, taap^ 
mažiausiai į mėnesį Ims mo- 

kama $55.' Geležinkelio 
stočių agentams kompanija 
pažadėjo pakelti mokestį 
nuo 1 dienos sausio atei- 
nančių metui 

Vidurinių mokesčių inplau- 
* kos išdan. 

Washington, D. C. — Pa- 

gal mokesčių biuro skait- 
lines praėjusiais metais, pa- 
sibaigusiais 1 d. lapkričio 
vyriausybės išdan inplaukė 
vidurinių mokesčių nuo 

degtinės, alaus, tabako ir 
t. p. $322.526.299, arba daug 
daugiau negu kuomet nors 

pirmiau. Šiais metais iš- 
dirbta čia abfdnai 175.402- 
395 galionai spirito, arba 
7.000. 000 suvirsimi galionai 
daugiau, negu praėjusiais 
metais. Alaus išdirbta čia 
63.216.851 bačka, arba apie 
4.000. 000 bačkų daugiau ne- 

gu 1910 metais. 

Roosevelt nebus kandidatu. 

Philadelpbia, Pa. — Dė- 
lei pasklydusių paskalų 
apie pulkininko Roosevelto 
kandidatūrų į prezidentus, 
jis pats apskelbė, kad jo- 
kiuo budu nesutiksiąs bū- 
ti kandidatu į prezidentus 
ateinančių metų rinkimuo- 
se. Taippat jis nemanąs 
remti Taftą, arba kurį kitą, 
nes norįs laikytis ištolo nuo 

visokios politikos. 

Kaip pažinti moteries 
amžių? 

Cambridge, Mass. — Ka- 
dangi nėra tokios moteries, 
kuri norėtų prisipažinti, 
kiek ištikro turi metų, ta- 
tai daktaras Blanche De- 
ning pataria, idant po ko- 
kia-nors priežastimi ištirti... 
moteries pulsų. Jauno, 
sveiko vyro pulsas plaka 
nuo 70 iki 80 kartų į miliu- 
tų, jaunos mergaitės aštuo- 
nis kartus daugiau, kuomet 
moteries vidutinio amžiaus, 
kuri yra nei sena, nei jauna, 
pulsas plaka 10 kartų ma- 

žiau į minutų. Taigi pul- 
sas yra kaipir barometru 
amžiaus... 

Užmušti kasyklose. 
Bessemer, Mich. — Ka- 

syklose Yale sugriuvo ak- 
menų siena, kuri užgriuvo 
darbininkus S. Curranę, ir 
Ch. Donli. Curran jau bu- 
vo negyvas, kuomet jį iš- 
traukta iš griuvėsių, o Don- 
li dar gyveno kelias minu- 

tas, bet numirė ligonbuty- 
je. Trečias darbininkas 
suspėjo pabėgti, kuomet 
siena pradėjo griūti. 

Už nužudymą negres. 
St. Marys, Ga. — Pirmas 

atsitikimas šioj valstijoj, 
kad už nužudymą negrės ir 
jos dukters kokiš-tai balta- 
sis J. A. O’Berry liko pa- 
smerktas pakarti. 

Iš Darbo Federacijos 
konvencijos. 

Atlanta, Ga. Amerikos 

| Barba Federacijos konyeu- 

cijoj prezidbtftu'itos darbi- 
ninkų orgaųifcąd$os išnau- 
jo vienbal^iatf išrinkta Sa- 
muel Gontpersi b Sekanti 
konvencija nfutar-ta laikyti 
mieste Rochb£ter,iN. Y. 

f>i-i ra 

Kova miesto 'taryboj. 
Mihvaukebp ‘Wis. — 

Smarki kova įvedama vieti- 
nėj miesto taryboj, kur 
dauguma narių yra soči j a- 

listai, kadangi miesto majo- 
ras Seidel yra kaltinamas 
už netikusį paskirstymą, 
mokesčių. Su majoru kar- 
tu yra katlinaiui ir kiti du 
miesto valdininkai. Apkal- 
tinimą prieš juos įnešė ta- 

rybininkas Corney. 

Gubernatoriai už moterių 
teises. 

Toledo, Ohio.. — Septyni 
vakarinių valstijų guberna- 
toriai, suvažiavę šiame 
mieste pasitarti, vienbal- 
siai pripažino reikalingu su- 

teikti moterims lygias bal- 
savimo teises. Karščiau- 
siai tame klausime kalbėjo 
gubernatorius Eberhart iš 
Minnesotos. 

JUEOSE ŽAISLAI ANT 
HAWAI SALŲ. 

Ramaus vandenyno salų 
gyventojams, klaidingai va- 

dinamiems kanakais — nes 

jų kalboje “kanaka” reiš- 

kia “žmogus” — jura yra 
mylimiausiuoju gaivalu. 

Antrų ar trelių dienų kū- 
dikiui gimus, motinos juos 
maudo juroje; retkarčiais 
kūdikis pirmiau išmoksta 
plaukioti, negu vaikščioti, 
delei ko kanakai yra pa- 
garsėję kaipo geriausi plau- 
kikai ir narai. 

Mažomis valtimis pasilei- 
džia toli rant jfiroS;’ prisiar- 
tina prie iškilusiu iš van- 

dens uolų, prasilenkdami 
anų labai vikriai. Išlipimui 
ant kranto ir su valtimi, pai- 
sinaudojama didelių vilnių, 
mušančių į krantus. Su 
valtimi laukiama ant ra- 

maus vandens atošiančios 
kaip kalnas vilnies, kuri 

putodama pagriebia valtį 
ir visu smarkumu išmeta 
ant kranto. Juk tai reikia 

nepaprasto sumanumo, kad 
su valtimi pasilaikius ant 
vilnies nugaros, kuri juk 
kaip arklys metasi į kraš- 
tų ir bloškia nuo savęs vis- 

lių ant kranto. Nesuma- 
niam žmogui patekus į to- 

kių vilnių nagus, neliktų 
nei valties, nei sveiko žmo- 
gaus; ant kranto pamatytu- 
mėm tik skeveldas ir lavo- 
nų. 

Tenaitiniuosė vandenyse 
tankiausiai būna daug reki- 
nų: ir vienok labai retai pa- 
sitaiko, kad koksai “kana- 
ka” papultų į tų baisių ri- 
jikų nasrus. Kadangi į tai 
atsargiai tėmijasi ir kaip 
tik pastebi, kad rekinas ve- 

jas žmogų, sargyba perserg- 
sti atsirandantį'- pavojuje, 
kuris paskui ̂ 'tėmijasi į re- 

kino judėjimus ir, kaip tik 
rėkinas prisiartinęs išsižio- 
ja, kad praryti šavo auką, 
kanaka tuo i laiku it kulip- 
ka paneria ir? rekinas užuot 
žmogaus prisigeria tik van- 

dens. ’rl 1 

Vejamas panašiai elgiasi 
tol, kol kiti žmonės jam ne- 

pribuna pagalbon, arba jis 
pats nepriplaukia krašto. 
O retkarčiais toksai rekino 
užpuolimas pakeičiama į 
mirtinų kovų. Kanaka su 

ilgu peiliu paneria ir reki- 
nui subado papilvę ir vi- 
suomet tuo budu priverčia 
tų siaubūnų pabėgti, arbą įr 
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Reginiai iš italu-turkij karo Tripolyj. 

užmuša. 
Bet kanakų miklumas 

geriausiai apsireiškia jįj 
tautiškuose žaisluose, vadi- 
namuose “ant grįšiančių 
vilnių maudynė”. 

Tasai sportas seniau bū- 
davo praktikuojamas visais, 
moterimis, vyrais, jaunais ir 
senias karalių ir vadų pa- 
gerbimui. Bet nūdien tas 

praktikuojama rečiau, ka- 

dangi kanakai skaitlingai 
miršta nuo užkreeiamij ligų, 
girtybės ir kitokiij nelai- 

mu;, atvilktų ten civilizuo- 
tais Amerikos ir Europos 
žmonėmis. 

Žaislai atsibuna su lentų 
pagalba; lentos esti visoke- 

riopo ilgio ir pločio. 
Tos lentos panašios pro- 

sinimui lentoms, padirbdin- 
tos iš vietinio medžio, vadi- 
namo koa, išpolituruotas ir 

juodai apdažytos. Savi- 
ninkas anas labai rūpestin- 
gai užlaiko. Po panaudo- 
jimui lentų ant saulės iš- 
džiovina, paskui ištepa ko- 
kosiniu aliejum ir, apsiau- 
tus rūpestingai audeklu, 
pakabina savo pirkioje. 

Tiems žaislams liawaie- 
čiai pasirenka juros pakraš- 
čius, kur yra uolos, į ku- 
rias vilnys visu smarkumu 
daužosi. Juo jura nera- 

mesne, tuo didesnės vilnįs, 
o todėl ir žaislai yra malo- 
nesni. 

Kiekvienas žaisluose da- 
lyvaujantis pasiima lentą ir 
su ana nuplaukia juros gi- 
lumon, retkarčiais mylią to- 
lumo nuo krašto. Plauk- 
damas lentą laiko po pažas- 
te arba priešai save. Per 
vilnis viršumi nelipa, bet 
per anas perneria. Atsi- 
radęs paskirtoj vietoj, ant 
lentos išsitiesia ir laukia 
progos, kol pasirodys di- 
džiausioji vilnis. Tuokart 
tai ir prasideda pats žais- 
las. 

Plaukikas, išsitiesęs ant 
lentos, metasi su lenta ant 
atplaukusios vilnies nuga- 
ros ir pastaroji neša jį 
krašto link. Plaukikas tu- 
ri Įaįkyties lygsvaros, ras- 

ties ant pat vilnies nuga- 
ros, nes kitaip jis su lenta 

gali nusliduoti, o tuokart 
bandymas liktųsi be pasek- 
mių. Jis taip leidžia sa- 

ve nešti ligi pat kraštui ir 
keliomis pėdomis nuo aštrių 
uolų su lenta paneria ir iš- 

naujo juroje išlenda. Tam 

dalykui reikalingas ypatin- 
gas miklumas, kadangi vil- 
nis lengvai gali trenkti į 
atsikišusias uolas ir — po 
žmogui. 

Susirinkusieji tokius pa- 
vojingus žaislus matydami, 
retkaręiais nusisuka šalin, 
taip labai susijaudina, ma- 

nydami, jogei plaukikas už 

niekų neišliks gyvas. 
Norint turėti lygsvarą, 

ant vilnių nugaros, pradžia- 
moksliai sau gelbsti ranko- 
mis ir kojomis, bet mokan- 

tieji ir gerai išsilavinusieji 
vilnims nešant ant lentos 

klaupiasi, tai vėl stojasi ir 

lygsvarą palaiko kojų ir 

rankų judėjimais. 
Iš pažiūros tasai besimi- 

klinimas išveizi gana leng- 
vas ir daugumas svetimže- 
mių retkarčiais mėgina ka- 
nalais sekti. Bet visuomet 
tas mėginimas baigiasi ne- 

pasisekimu. Nes kur tau 
svetimžemiui bus galima 
pasilaikyti ant vilnies nuga- 
ros! Tam tikslui reikia 
miklumo ir spėkų. Pasis- 
tumsi perdaug priekyn, nuo 

vilnies persiversi; nepaste- 
bėjęs pasiversi užpakalin 
— sekanti vilnis sumals. 

Europoje ir Amerikoje ta- 
sai sportas nėra žinomas. 
Regis seniau tik ant kitų 
Ramaus vandenyno salų 
buvo plačiai žinomas, ka- 

dangi, pas kanakus tie žais- 
lai minimi legendose. Re- 
gis senovėje tie žaislai reng- 
ta tikybinėms apeigoms. 

Paryžiuje viešai imta 
pardavinėti buvusio Turki- 
jos sultano Abdul Hamido 
ten kitus kartus buvę už- 

statyti visokie brangus bliz- 
galai. Už juos norima su- 

rinkti keli milijonai. 

Teisme. 
— Kaltinamasai! Gyve« 

ni iš vagystės “i 
— Ne, ponas teisly, iš 

nuošimčių — nuo svetimų 
kapitalų. 

Pirmasis 
Lietuvių 

DIENRAŠTIS 
Amerikoje 

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ 

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenės pri- 
tarimo nebus 
galima tas dar- 
bas pradėti. 

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 

atsiliepia 
laišku 

Vertėti] 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. 


