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SBK 

Amerikos Darbo Federa- 
cijos pirmininkas Samuel 

Gompers andai apskelbęs 
platų savo straipsnį darbi- 
ninkų reikale, apkalbėda- 
mas tarp darbininkų vieš- 

pataujančius santykius. 
Gompers tvirtina, jogei 
daugiausiai nelaimingų at- 

sitikimų pasitaiko fabrikuo- 
se, kasyklose ir ant geležin- 
kelių, kur darbininkai per- 
daug apsunkinti darbu ir 

priversti dirbti ilgas valan- 
das. Ypatingai plieno fa- 
brikuose, cukraunėse, ver- 

pvklose ir ant nekuriu gele- 
žinkelių linijų už menkas 
užmokestis privalo dirbti 12 

valandų dienoje, arba 72 
valandas savaitėje. Tan- 
kiai neknrie darbininkai 
priversti išdirbti savaitėje 
ištisas septynias dienas, kas 

juos tuoj nuilsina, jogei ne- 

tenka energijos, jausmo ir 
tokiuo budu dirbdami pada- 
ro klaidas ir pasilieka su- 

žeidžiami arba užmušami. 

• 

* * 

Pagal valdiškąsias statis- 
tikas žmogaus gyvastis pi- 
giausia yra Pennsylvanijoj 
ir netik anglekasyklose, bet 
ir kituose fabrikuose, ku- 
riuose darbininkai priversti 
yra dirbti ilgas valandas. 
Statistika parodo, jogei ant 
100.000 gyventojų Butler, 
Pa. staigia mirtimi žijsta 
kasyklose ir fabrikuose 374 

darbininkai; Pittston, Pa. 

359; McKees Rocks ir Mc- 
Keesport, Pa. 290; Shenan- 
doab, Pa. 279; Pottsville 

276, o Pittsburge 191. Tai 

pasibaisėtinos skaitlinės iš 
darbdavių apsileidimo ir 

pačios vyriausybės nepri- 
žiurėjimo. 

Gompers už tai iš dalies 
kaltina ir pačius darbinin- 
kus, kurie tose vietose visi 
nesiorganizuoja į unijas ir 

nepareikalauja sau darba- 
vietėse geresnių išlygų. Pas 

darbininkus dar neišsidir- 
bus unijizmo idea, o todėl 
visi turi vilkti verguvę ir 

pasitaikius nelaimei pagul- 
dyti net savo galvą. Susi- 
organizavus darbininkams, 
jų likimas pagerėti) ir darb- 
daviams prisieiti) darbinin- 
ko gyvastis branginti. 

* 

* « 

Gompers taip ir pataria 
visiems darbininkams or\. 

ganizuoties ir visupirmu iš- 
kovoti sau 8-nių valandų 
darbą dienoje. Nekurioše 
valstijose prie viešojo dar- 
bo įstatymų keliu pripa- 
žinta darbininkams 8 vai. 
darbas dienoje, o daugumoj 
valstijų legislaturos' dar- 

bininkų klausime nieko ne- 

veikia; legislaturų atstovai 
užimti niekniekiais, kaip tai 

musių gaudymu, kačių kir- 

pimu, tuščiais moterystes 
klausimais ir tp. 

Gomperso patarimai dar- 
bininkams organizuoties — 

labai išganingi ir nors sy- 
kį į tai turėtų būt atkreipta 
doma. Ir lietuviams dar- 
bininkams patartina tame 

atvėjy veikti išvien su sve- 

timtaučiais. 

* « 

Pastaraisiais laikais Lie- 

tuvoje gyvenančius lenko- 
manus labai sujudino fak- 

tas, jogei nekurios lietuvių 
organizacijos atsinešusios į 
vyriausybę Peterburgan su 

prašymu panaikinti visiškai 
Vilniaus vyskupijų, kurioje 
lenkomanai su bažnyčios 
pagalba jau perdaug viešai 
ėmė platinti lenkystę. Sa- 
koma, norima Vilniaus vys- 
kupija padalinti į tris dalis 
ir vienų anos dalį priglausti 
prie Kauno vyskupijos, 
antra — prie Seinų, o tre- 
čių — prie Mohilevo. To- 
kiuo tik budu lietuviai iš- 
vengtų Lietuvoje lenkini- 
mo, nes lenkai kunigai vir- 
šuj minėtose vyskupijose 
neturėtų jokios intekmės. 

Apie tai plačiai rašo 
“Bieloruskaja Žizn”. 

Jaunesnis vyresnį turi 

gerbti, vyresnis jauu*nį-gi 
mylėtį. j 

MOKYKLON! 
y— ■'* 

< 

Mokslo metas jau prašu 
dėjo. Mokyklos visur pla- 
čiai atidarytos trokštančiai 
mokslo jaunuomenei. 

Laikas savo vaikus leisti 
į mokyklas, metas visiems 
gimdytojams pagalvoti apiel 
savo vaikų ateitį. 

Didis ir svarbus laikas 
lietuviams pasistengti švies- 
ti savo vaikus, priaugan- 
čiųjų kartų. 

Ne vieni gimdytojai ma- 

no, jogei jų vaikas, pabai- 
gęs parapijinę arba viešųjų 
miesto mokyklų, ir sulau- 
kęs 14 metus, jau pakakti- 
nai yra “apšviestas” ir ga- 
lįs sau ramiai Uždarbiauti. 

Ne vienas pasakys: — 

vaikas pramokęstškaityti ii- 

rašyti, tai jau pakaktinai 
šviesus pagal jo metus, ga- 
lįs eiti į darbų ir užsidirbti 
sau duonų, juk visus gyve- 
nimas negalima jo veltui 

penėti — aš nei tiek išmokti 
neturėjau progos, 

Paklausyk, mielasis tėve- 
li: ar šiandie nebūtum daug 
dėkingas savo gimdytojams 
už tai, jei jie tau butų su- 

teikę augštesnį išsilavinimą, 
jei tau butų rankon indėję 
kokį nors amatą arba profe- 
siją? Ar šiandie nelaimin- 
tum juos už tokias tau su- 

teiktas geradarybes, už i rū- 

pestis apie tavo ateitį, ųž 
užtikrinimą tau laiminges- 
nių dienų? Šiandie esi pa- 
prastu samdininku, parduo- 
dančiu savo jėgas ir sveika- 
tą tankiai už labai menką 
atlyginimą, kadangi neingi- 
jęs reikalaujamo apšvieti- 
mo, idant tau butų pavedama 
koks lengvesnis darbas kilt 
fabriko j e, ar kur kitur. 
Šiandie tu moki vartoti tik 

špatą ir kują ir su anais 
sunkius darbus dirbti. IČol 
tau netrūksta jėgų ii; svei- 
katos, esi geras ir ramus, 
bet kuomet to visko netek- 

si, privalėsi savo vietą už- 
leisti kitam tokiam samdi- 
ninkui — ir net tavęs darb- 
davys nepaklaus, ar tau se- 

natvėje pragyvenimas yra 
užtikrintas, ar ne. 

Tavo gimdytojai, gerbia- 
mas tėve, be abejonės butų 
inteikę tau rankon geresnį 
ginklą, jei jie butų gyvenę 
geresnėse sąlygose. Nesu- 
teikė tau geresnio prasila- 
vinimo, nesuteikė tau ama- 

to, kadangi tas viskas tėvy- 
nėj Lietuvoj labai brangiai 
atsieina, o tavo tėvai nebu- 
vo turtingi. 

Tu, gerbiamasis tėve, gy- 
veni Amerikoj, čionai au- 

klėji savo vaikus, čionai są- 
lygos daug daugiau pakelia- 
mos. 

Jei tik tu esi rūpestingas, 
geras tėvas, jei savo vaikui 
trokšti viso gero, tatai jam 
gali duoti daug daugiau vi- 

sako, nei kad pats iš savo 

gimdytojų apturėjai. 
Augštesnėji mokykla čio- 

nai tau nieko uelėšuoja. 
Jei esi bėdinas, tai tavo 

vaikui mokykloje ir knygos 
bus veltui duodamos. 

Reikalaujama tik trupu- 
tis gero noro, pasišventimo, 
o labai daug kas galima at- 
likti. O jei bent kiek gero 
atliksi dėl savo vaiko — jis 
tau visados už tai bus dė- 

kingas ir tavęs nemirs se- 

natvėje. 
Imkime pavyzdžiui kadir 

tuos pačius žydus. — Kiek- 
vienas žydas, kad jis butų 
ir bėdiniausias, visomis sa- 

vo išgalėmis stengiasi savo 

vaikams suteikti apšvieti- 
mą. Nueikime į žydais ap- 
gyventas miesto dalis, inei- 
kime į augštesnes ten mo- 

kyklas, greitai patėmysime, 

jog daugumai besimokan-- 
Šios j aun liemene s yra žydai.- 
Eikime į universitetus — ir 
tenai rasingo didelius buriuš 
žydu. To delei žydai šioj 
šaly greitai suranda sau in- 

tekmę augstesnįuose sluogs- 
niuose ir apturi valdiškas 
vietas. 

Apsidairykim aplinkui ir 

pagalvokime, kaip mes lie- 
tuviai išrodome žydą aky- 
vo iždo j. Kokias mes augš- 
tesnes šioj šaly vietas už- 

imame, kur musu prekyba, 
pramonė ? 

Mus Amerikoj randasi 
šimtai tūkstančiu, o ką mes 

gero čionai nuveikėme ? 
Gal kas pasakys, jogei 

mes iš tėvynės atkeliavom 
bėdini ir kad nieko tokio 
svarbaus negalėjome nu- 

veikti. Teisybė, bet ir žy- 
dai į čionai atkako tokie 

pat bėdini. 
Žydams Amerikoj paka- 

ko vienos kartos, kad iš- 
dirbus savą tvirtą inteligen- 
tiją, o apie mus nėra kal- 
bos. 

Išbuskime, nors sykį ir 
naudokimės mums čionai 
teikiamosis privilegijomis. 

Leiskime savo vaikus į 
mokyklas, darykime iš jų 
inteligentus, gerus piliečius, 
šviesius žmones, kadangi 
apšvieštunai nekuomet ne- 

ištautėja. 
Mokslo metas prasidėjo. 

Visi lietuviai tėvai, kurių 
vaikai •y§afipa$mig£ parapi- 
jinę arba t&iaŠjĮją Uiokvklas, 
tegu savo fįįos, vaikus be jo- 
kio galvojimo leidžia į augš- 
tesnes mokyklas. Dabar 
laikas ir d&r bėra vėlu. 

Kų-nors ■* suteiksite savo 

Vaidams ilN jų ‘ateičiai,' tuo 

pačiu žygių patįs sau gero 
senatvėje išdarysite. 

Jums; bus-džiugi vaikai 
ir višarl¥ėtftviųr tatftkr'’; * 

Mokyklon Savo vaikus! 

PRANEŠIMAS IR PA- 
AIŠKINIMAS. 

S. Bostono lietuvių drau- 

gija vardu Šv. Petro ir Po- 
vilo su širdies skausmu pra- 
neša lietuvių visuomenei, jo- 
ge i “Keleivio-’ 34 numer. 

š. m. pati redakcija ir J. 
Adomavičius didžiai ap- 
šmeižė viršminėtų musų 
draugijų, visuomenės akyse, 
paskelbdami, buk musų Šv. 
Petro ir Povilo dr-ja netu- 
rinti nieko bendro su atke- 

liavimų Amerikon svečių 
“Saulės’’ atstovų, kunigų 
K. Olšausku* ir J. Tumo. 
Toksai “Keleivio” skelbi- 
mas yra iš pamatų mela- 

gingas, kadangi musų drau- 

gija yra grynai katalikišlca- 
tautiška ir atjaučia tų patį, 
ką Chicagos ir kitų miestų 
draugijos. Mes nū'o pasta- 
rojo sUsirinkimo uždrau- 
džiam savo nariams rašinėt 
į laikraščius apie draugijos 
reikalus net po didelė baus- 
me. Jei Ibus reikalas kas 

parašyti į1, laikraščius apie 
draugijos teikimų ir stovį, 
tai tų vislių attiks protoko- 
lų sekretorius su preziden- 
to patvirtinimų, ir tai bus 
rašoma nei spcųaįistų laik- 

raščius, bet į 'katalikiškus, 
visuomenės laikraščius. O 

tie, kur# išdrįso vardu 

draugijos ‘tasiftėti į “Kelei- 
vį”, pasilieka" aštriai nu- 

bausti. 
Musų Šv. Petro ir Povi- 

lo draugija gerbiamuosius 
svečius kunigėlius K. 01- 
šauskį Įr J. Tumų Užkvie- 
čia apsilankyti pas mus ir 
laiku pranešti apie savo 

pribuvimų sekančiu antra- 
šu: P. Mikalauskas, 248 W. 
4tk St., So. Boston, Mass, i 

Vardu visos draugijos 
narių pasirašome išrinkt 
m galiotieji. 
Petras Čaplikas, prez., 
Paulius P. Mikalauskas, 

prot. sekr. 
Rūgs. 4 d., 1911. 

(Dr-jos antspaudas). 

ŠIS-TAS. 

Garsus Franci jos rašti- 
ninkas Anatol France, reng- 
damasis kelionėn po Make- 
doniją, idant ant vietos at- 
likus moksliškus tyrinėji- 
mus apie Filipą ir Aleksan- 
drą Didįjį, nuėjo atsisvei- 
kinti su savo leidėju. 

— Tamsta nemiršk su sa- 

vimi pasiimti šautuvo — sa- 

ko jam akylas laikraščio 
leidėjas. 

— O tas kokiam tikslui? 
— klausia nustebęs rašti- 
ninkas. 

— Na, kad apsigynus 
žmogžudžių! Ar tamsta 

nežinai, jogei tenai jų pil- 
na? Šautuvas tenai labai 
reikalingas. 

— Kam tas reikalinga? 
— klausia švelniai Anatol 
France. — Jei tenai yra 
tiek daug žmogžudžių, tai 
visvien jie iš manęs atimtų 
šautuvą^ 

Maskvoje nesenai atsi- 
buvus visokios rųšies 61 

oficierių byla. Tie visi ca- 

ro sosto, apgynėjai buvo 
kaltinami už vagystes ir 
valdžios ‘pinigų praulioji- 
mus transportuojant rubus 

armijai į Mandžiuriją laike 
karo su. japonais. Iš 61 

apkaltinta 53 vagystėje, 
kurių tarpe randasi 3 gene- 
rolai ir 8 pulkininkai. Jie 

pasmerkta į disciplinos ba- 
talijomis nuo 3 lig 1 metų. 
Tokiuo budu generolai ir 

pulkininkai turės gerą pro- 
gą praktiškai susipažinti su 

žemės kasinėjimu, smilčių 
vežiojimu, akmenų skaldv-, 
mu ir tt. po užžiura papras- 
tųjų .-kareivių,7 kurie pasi- 
taikius progai nepasigailės 
tiems “ponams” suduoti 
per nugaras šautuvais. 

Tai kas do paukščiai tie 
caro sosto apgynėjai! 

Didžiausi kyėpvlų fabri- 
kai aut žemės randasi vie- 

tovėj Grassc, Franci joje.. 
Fabriko bustai stovi gėlių 
daržuose, užimančiuose 60- 
000 akerių platumą. Visa 

toji vietovė randasi ranko- 
se žydų, kurie į čionai atsi- 
beldę šeštame metašimtyj iš 
Sardinijos. Tų vietovę me- 

tai į metus aplanko skait- 
lingai turistai, kadangi te- 

nai, tuose daržuose, augina- 
ma visokios rūšies, kokios 
tik sviete gali rasties, gėlės. 

Vienas iš socijalistų die- 
vaičių, garsus autorius ir 

socijalistiškos kolonijos in- 

kurėjas, TJpton Sinclair, pa- 
davęs teisman bylų persi- 
skyrimui su savo pačia. Po- 
nia Sinclair taippat norinti 
persiskyrimo ir sakanti, jo- 
gei jos vyras TJpton Sinclair 
nuolatos užimtas mintimis 
apie idealus, rašymų ir tp., 
jog kaipo vyras neturįs ga- 
bumo suteikti moteriškei 
laimės ir priderančio šei- 
mynai užlaikymo. Jis pats- 
gi vėl turėjęs būt labai pa- 
vydus vienam poetui, į ku- 
rį jo pati įsimylėjusi. 

Regis ir patįs u dievai- 
čiai’’ turi didelius rūpesčius 
su savo pačiomis, tankiau 
negu paprastieji žmoneles. | 
Kas indomiausia, ponia Sin- 
clair viešai nusiskundžia 
ant savo vyro, jogei ansai 
Ijai neleidžiąs mylėti kitus 

Ivyriškius... Taip-gi nedoras 
gašlumas. 

Profesorius Hele Sko\v 
pranašauja, jogei trumpa- 
me laike ant žemės lokomo- 
cija turėsianti būti ne su 

ratų (tekinių) pagalba, bet 
mechaniškų kojų, pritaisy- 
tų prie mašinų su didele 
spėka; kojos, garu varomos 

žengsiančios taip smarkiai, 
kai kad keturkojų gyvulių 
kojos. Tos su kojomis ma- 

šinos, profesoriaus Shaw 
nuomone, busiančios tam 
naudingos, jogei su tomis 
mašinomis busiu galima 
lengvai keliauti per kal- 
vuotus laukus ir tam tikras 
kelias busiųs visai nereika- 
lingas. Tokios mašinos busiu 
vartojamos tik ten, kur 

busiu visai mažai kelių, ar- 

ba kur keliai labai pras- 
tame stovy. 

Ar-gi negalima tikėti į 
jtuos profesoriaus išvedžioji- 
mus? Juk nūdien visokie 

nepaprasti daiktai mokslo 
vyrais išvedami eikštėn. 

John D. Roekefeller myli 
gyventi puikiai ir jam tam 
tikslui pinigų pakanka. 
Savo rezidenciją,, stovinčią 
ant Kykult Hill kalvos, lie- 

pė jis perdirbti — pertai- 
syti ir tasai pertaisymas at- 

sieisiąs jam “nedaugiau” 
vieno milijono dolerių. Dar- 
bai turėsią tęstis ištisus 
metus. Be to prie reziden- 
cijos busią pristatyta 10 

naujų salių svečiams, o tos 
salės atsieisiančios “tik” 

šimtą tūkstančių doerių. 
Tai kokiems dalykams 

Amerikos milijonieriai iš- 
leidžia pinigus, o jų įstai- 
gose darbininkai badmi- 
riauja. 

Šv. Tėvo seseris gyvena 
Romoj, paprastame kuklia- 
me namelyj. Vienas laik- 

raštininką atstovas sykį j p 
paklausęs, kaip jos vadina 

popežią, savo brolį. Ant to 

jos atsakė, jogei kitu aky- 
vo iždo j saką į popežiu “ju- 
są šventenybė”, bet nami- 
niame rately popežiu pa- 
prastai vadina: Giuseppe, 
Beppo arba Beppino (Juo- 
zai, Juozuk, Juozuli). Pa- 

gal senobinius inproeius po- 
pežiaus scserįs visuomet 
būdavo išaugštinamos į ku- 

nigaikštes, bet dabartinis 
popežius Pijus X tokius iš- 

augštinimus paskaitė tuščiu 
daiktu ir anas paliko pa- 
prastomis kaimietėmis. 

KĄ ŽYDAI NORI AT- 
SIEKTI? 

Viename talmudistą žy- 
dą kongrese mieste Lvove 
tūlas rabinas atidengė žy- 
dą tautos siekinius ir tiks- 
lus tokia savo indomia kal- 
ba į susirinkusius: 

“Broliai! Devyniolika 
amžią žydai kovoja, kad at- 
gavus ant žemės sau val- 
džią, kurią Dievas Abraho- 
mui pažadėjo. Kryžius te- 
čiau juos ingalėjo. 

Išsklaidyti po visas svie- 
to dalis, žydai visur visais 
buvo persekiojami. Bet 
jau tasai pat žydą išsklai- 
dymas po visą svietą reiš- 
kia, jogei visas svietas pri- 
klauso ne kam kitam, bet 
mums. Nūdien žydą tauta 
darosi vis galingesnė. 

Nūdien žydų rankose su- 

krauti pinigai, prieš ku- 
riuos lenkia galvų visas 
svietas. Pinigas — tai žy- 
dų laimingoji ateitis. Per- 
sekiojimo laikai jau praėjo. 
Krikščionių tautų pažangu- 
Imas ir civilizacija — tai ap- 

saugos murai žydams ir pa- 
skubina musų pienų įvyld- 
:iimų. 

Mums žydams pasisekė 
paimti i savo rankas vyriau- 
sius sviete gildijos centrus 
Paryžiuje, Londone, Vieno- 

įje, Berlyne, Amsterdame ir 
[Hamburge. Visur, kur tik 
yra žydų, valdoma milžiniš- 
ki kapitalai. 

Yra būtinu reikalu, idant 
žydai visur žemę griebtų, o 

ypač didžiuosius dvarus. 
Kuomet dideli žemės plotai 
pateks į žydų rankas, tuo- 
met krikščionįs darbininkai 
suteiks mums savo darbu 
dideles inplaukas. 

Spausta mus per devy- 
niolika amžių, nūdien pra- 
augome augščiau galvų vi- 
sus tuos, kurie mus perse- 
kiojo. Teisybė, jogei ne- 

kurie žydai krikštijasi, bet 
tasai faktas mus padaro ga- 
lingesniais, kadangi apsi- 
krikštiję žydai visuomet pa- 
silieka žydais. 

Prisiartįs laikas, kuomet 
krikščionįs panorės priimti 
žydų tikybų, bet Judas su 

pasibjaurėjimu juos atmes. 
Naturališku žydų neprie- 

telium yra katalikii Bažny- 
čia. To delei privalome 
Bažnyčių užkrėsti sauvalia- 
vimo, netikėjimo ir nepa- 
klusnumo dvasia, privalo- 
me pakurstyti kovų ir nesu- 

tikimus tarpe įvairių krikš- 
čioniškų tautų. 

Toliau privalome turėti 
intekmę ant mokyklų. 
Krikščionių tikyba turi pra- 
žūti. Tuomet Bažnyčia nu- 

bėdnės ir neteks reikšmės, 
o jos turtai pateks į žydų 
rankas. 

Žydai privalo viską: pa- 
imti į savo rankas, o juo la- 
biau valdavietes, teismus, 
advokatūras, daugiausiai 
mediciną. Žydas gydytojas 
turi geriausią progą arčiau- 
siai susipažinti su krikščio- 
nių šeimynomis. 

Žydai turi padalyti galą 
moterysčių ryšių nepertrau- 
kimui (tvirtumui) ir visur 

stengties įvesti civilinius 
šliubus. 

Franci j a jau krintą au- 

ka; dabar laikas tas pada- 
ryti ir su Austrija. 

Pagaliau žj^dams pridera 
pasisavinti laikraštiją. Tuo- 
kart musų viešpatavimas 
visiškai bus užtikrintas”. 

Tai žydų siekinio progra- 
mas ir jie pagal tą progra- 
mą visur savo veikia. 

O žydų skaitlius metai į 
metus didinasi; jų ant že- 
mės dabar randasi 11 mili- 
jonų, iš kurių: Europoj 9 

mik, Amerikoj 1% mil., Af- 
rikoj 360.000, Azijoj^ 250.000 
ir Australijoj į 18.000. 

Iš Europos žydų daugiau- 
siai, nes beveik 5 milijonai 
gyvena Rusijos provincijo- 
se, kaip tai Lenkijoje ir ki- 
tur. 

Dabar aiškus žydų idea- 
las. Ir neabejojama, jogei 
jie tai atsieks, jei krikščio- 
nybė nepastos, jiems kokiuy 
nors budu kelio. 

Kas su išmintingu suside- 
da, bus išmintingas; paikių 
prietelius liks jiems pana.' 
šus. 

Melagis paprastai tiek 
pelno, kad jis nors teisybę 
kalba, niekas jam nenori ti- 
kėti. 

Jei tave moteriškė myli, 
ji tau viską atleis, net tavo 
klaidas; jei tavęs nemyli — 

nieko tau neatleis, net tavo 
dorybės bus laikomos už 
nieką. 


