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LAPKRITYS. 
30. K. Andriejaus ap. Justino*, 

GRUODIS. 
1. P. EIigijau s N. 

S. Paulinos. 
«>. X. 1 savaitė Advento. Pranciškaus Ks. 
4. 1*. Barboros. 
5. -U. Kristinos, Niceto. 
6. K Mikalojaus vysk. 

Iš New Yorko praneša- 
ma, kad tenailine gildija 
ant Wall street atgijus. Po- 

perių kursas staiga pakilęs 
augštyn, o dideli finansistai 
ir maži akeijonieriai ramiau 

atsidusę, pamiršdami Blier- 
mano antitrustiuius įstaty- 
mus, net paskutinę kyly, 
įneštę fedcralinian teisman 

prieš plieno trašku G tai 
vis padaręs buvęs šios ša- 
lies prezidentas Theodore 
Roosevelt, kuris ilgu straip- 
sniu laikraštyj “Outlook” 
ėmęs ginti didįjį kapitalą ir 
pramonę nuo dabartinio 
prezidento Tafto užpuoli- 
mo; be to dar p. Roosevelt 
gale savo straipsnio pažy- 
mėjęs klausima, ar Skerma- 
no antitrustiniai įstatymai 
esą naudingi visuomenei ir 
ar jie esę kompetentiški. 

* 

Pulkininko Roosevelto 
atsiliepimas trustų apgyni- 
me, žinomas dalykas, tuo- 

jau atgaivino gildiją, ka- 
dangi visi suprato, jogei ta- 
sai atsiliepimas yra pirma- 
sis atviras pranešimas jo 
trečiosios kandidatūros į 
prezidentus 1912 metais. 
Roosevelt, laimingas politi- 
kas ir priešginiavimo žmo- 
gus, tasai pats Roosevelt, 
kuris 1904 metais nors mi- 

_lijonierivi pastangomis iš- 

rinktas, paskui pirmutinis 
pradėjo antitrūstinę donki- 
šoteriją, dabar vėl nusitrau- 
kia radikalizmo ličyną, ku- 

riaja buvo pasipuošęs ini- 

cijuojant pažangiųjų repu- 
blikonų judėjimą, o koke-, 
tuodamas su Fakarų insur-: 
geniais remiasi podraug? 
ant Rytų gildijos milijonų. 
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l Jis savyj jungia du tik- 
i-us pjiešginiavimus, vienui 

plunksna užsimojimu laik- 

raštyj “Outlook” padaro 

negalima prezidentui Taf- 
tai išnaujo kandidatūrą ir 
tuo pačiu žygiu išnaujo fak- 
tiškai išplaukia ant politi- 
kos pagrindų kaipo prezi- 
dentas-nominatas, netiek 
gal logiškas, kiek pasitikin- 
tis parėmimu visos opozici- 
jos, jau senai besitaisomos 
priešai prezidentą Taftą. 
Pulk. RooseArelt, kaip gali- 
ma pramatyti, rinkimų 
kampanijoj skelbs radikali- 
nes reformas, republikonų 
partijos atgijimą ir, ačiū iš- 

mėgintam savo populerišku- 
mui, įstengs laimingai pa- 
traukti savon pusėn minias 
balsuotojų taimerių ir ma- 

žesnių miestelių piliečių. 
Lygia dalimi jį parems di- 

dysis kapitalas, tasai be vai- 
niko karalius, vienok des- 

potiškai valdantis Ameriką.' 
# 
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Tatai iš visko pasirodo,! 
kad pulk. Eoosevclt, kaipo 
kandidatas į prezidentus, 
turįs reprezentuoti politi- 
kos ir ekonomijos reformų 
pažangumą ir programą. 
Bet šalia to, apie p. Roose- 
velto busimąją kandidatūrą 
geriausiai pasakė popule- 
riškas Yoav Yorko dienraš- 
tis “World”. Štai jo žo- 
džiai: 

“Mr. Roosevelt butų lo- 
giškas Morgano kandidatas 
į prezidento kėdę 1912 m. 

Nei vienas kitas kandida- 
tas, atstovaujantis dabar 
Wall Street reikalus, nega-1 
Ii tikėties sau panašaus pa- 
rėmimo. Taippat nei vienas 
lutas kandidatas su silpniau- 
sia j a rinkimuose laimėji- 
mo proga neužsitamauja 
labiau didžiosios pramonės 
užsilikę j imo kaip kad Roo- 
sevelt 

Taigi P- Roosevelto tre- 

čioji tarnvsta prezidentuo- 
se negali būt negalima. Ir; 
jei pulkininkas R. bus 1912 
metais išrinktas, sulauksi- 
me ką, naujo, nes tasai žmo- 

gus kaipir buvęs garsus JKa-, 
poleouas siekia šiam kraš- 
tui imperijaliatiškos val- 
džios. o 

Kauno “Saulės” delega- 
tų. surinktos Amerikoje 
gausios aukos pastaraisiais 
laikais sujudino beveik visą 
Didžiosios Lietuvos musų 
lietuviškų laikraštiją. Juk 
tai maži juokai — dviem 

delegatam trumpu laiku 
sukolektuoti arti 20-ties 
tūkstančių dolerių. Pir- 
miau Lietuvos laikraštija iš 
Amerikos lietuvių išeivių 
tik juokus krėtė, o nūdien: 
jau bene ar nemanoma su 

tais “išeiviais” susirišti ar- 

tym i a usiai s ryšiais, kad 

paskui pasekmingiau juos: 
butų galima milžti, kadangi 
išeiviams Amerika nesanti 
jokia tėvynė. 

Antai p. Liudas Gira per 
“Viltį” ima jau rupinties 
klausimu kaip reikią nu- 

kreipti išeivybė, “kad išei- 
vis, ir svetur bebūdamas, 
jaustųsi lyg tėvyškėj esąs, 
kad kuomažiausiai aikvotu- 
si jo sumanumo ir vieko 
veltui, ne tautai”. 

Pirmiau tokie jų rūpes- 
čiai buvo mums svetimi, 
bet musų gausios aukos, do- 
leriai sukursto juose dores- 
nes mintis. 

* 
* * 

S. L. A. centro sekreto- 
rius A. B. Strimaitis per 
"Tėvynę” 11-tai kuopai pa- 
aiškina, kad S. L. A. centro 
visas taip vadinamas lega- 
liais biuras turįs ras- 

ties mieste \Vilkes-Bar- 
re, Pa., nes tenai Su- 

siviejimui išimta earteris. 

Kitur-gi, kaip ve Ne\v Yor- 

ke, Cliicago, ar kur kitur 
S. L. A. negalįs savo biuro 
laikyti, nes tas priešintųsi 
valstijų įstatymams. Kito- 
se valstijose galima steigti 
tik jSus-mo šakas. Taigi 
centro sekretorius pataria 
arba visam S-mo biurui su 

spaustuve kraustyties į Wil- 
kes-Barre, Pa., arba-gi 
S-mą išnaujo perkorporuoti 
Ne\v Yorko valstijoj, tuo- 
kart mieste Ko.w Yorke esą 
busią galima laisvai veikti. 
Be to patariama dabarti- 
nius savo locuus namus ati- 
duoti nuoman, o Wilkes- 
Barrėj samdyties. 

Panašios politikos gal ne- 

rastum visame sviete, kokia 
veikiama toj lietuvių išei- 
vių organizacijoj. 
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Lietuvių Informacijos 
Biuro Paryžiuje įsteigėjas, 
p. J. Gabrys, tik vienus juo- 
kus krečia iš Amerikos lie- 
tuvių. Šitai jis pastarai- 
siais laikais per “žvaigždę” 
praneša jogei tą “biurą” 
sumanęs jau suvienyti krū- 
von su kitų tautų biurais. 
Mat, pasak jo, tuokart lie- 
tuvių i n tėkmė šimteriopai 
“pasididintų”. Bet tam į 
krūvą susivienijimui reika- 
linga, girdi, mažiausiai 600 

dolerių, ir tai tuojaus, nes 

ponas Gabrys nenorįs ilgai 
laukti, jo malonybė trokš- 
tąs, kad pinigai, tie 600 dol. 
tuojaus butų sudėti. Ir iš 
kabio dar “padėkoja”, gir- 
di, jei amerikiečiai ant; 
greitųjų 600 dol. nesumestų, 
tai jiems butų gėda! 

Išteisybės, nežinia nei 

kas atsakyti tokiam drą- 
suoliui, kuris taip smarkiai 
mus, amerikiečius, pajuo- 
kia, tiesiog šaiposi. 

Autorius, norintis likties 
nemirtinu, privalo numirti 
badumi. 

Niekur turtai taip grei- 
tai neišnyks, kaip iš palai- 
dūno jaunikaičio rankų. 

APIE ALGAS DARBI 
NiNKAMS. 
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Pastaraisiais laikais apsi- 
reiškė smalki sriovė netik 

darbininkų' rateliuose, bet 
eilėse darbdavių ir šio kraš- 
to valdininkų, iclant išsitar- 
navusiems darbininkams, 
sulaukusiems lam tikrų me- 

tų, butų mokama algos, iš 
kurių senatvėje turėtų jie 
sau ramų užsilaikymų ir 

neprivalėtų apsunkinti ko- 
kiuo nors budu visuomenės 
ir pagaliau, kad tie ilgus me- 

tus dirbusieji seneliai, ne- 

turėtų senatvėje vargo bei 

nemirtų badumi, kaip nū- 

dien tankiai Amerikoje at- 
sitinka. Pasenusiems dar- 
bininkams algų mokėjimų 
vienok kiekviena pusė sa- 

votiškai supranta ir svars- 

to. Visupirmu vyriausybė 
(valdžia) savo išdo sekre- 
toriaus lupomis pataria al- 

gas mokėti tiktai išsitarna- 
vusiems valdininkėliams 
(klerkams), dirbantiems 
valdiškuose biuruose, bet 
visai nutyli apie skaitlin- 
gus burius kitų darbininkų, 
dirbančių dėl valdžios ki- 
tose įstaigose ir vietose. 
Tas išrodo, tarytum, biuro 
valdininkėlis butu iš kito- 
kio molio nulipintas, nei- 
kad paprastas darbininkas, 
sunkiai dirbantis arsenaluo- 
se, pinigų kalvėse, laivų 
varstotuose ir kituose užsi- 

ėmimuose, kokius aniems 
valdžia suteikia. 

Jei vyriausybė išteisybės 
rūpinasi savo darbininkų 
gerove ir nori pasitarnauti 
pavyzdžiu, privalo algas pa- 
skirti visiems be skirtumo 
darbininkams, kurie dėl tos 

vyriausybės dirba. Gauna 
algas kareiviai ir jūreiviai, 
kurių daugumas net karių 
nematįę; duodamą augštos 
emeritūros išs*tarnavusiems 
visokios rųšies valdinin- 
kams taigi priderėtų at- 
kreipti doma ir į tuos pil- 
kuosius rankpelnius, be ku- 

rių darbo nei tautos nei 
viešpatystės negyvuotų. 

Algų valdini ūkeliams rei- 
kalas busiąs paduotas ap- 
svarstyti sekančiai kongre- 
so sesijai; tą reikalą refe- 
ruosiąs išdo ^sekretorius 
Mae Veagh; taigi organi- 
zuotieji darbininkai ir vi- 
dutinio luomo piliečiai, ve- 

lijanti darbininkams gero, 
privalo išlaiko pareikalau- 
ti savo kongresmanų, idant 
anie pravestų kongrese 
įstatymus, kad kiekvienam 
valdiškam išsitarnavusiam 
darbininkui be jokio skirtu- 
mo butų mokama algos. 

Apsireiškus tai algų mo- 

kėjimo griovei, didesuėsės 
kompanijos geležinkelių, 
mėsos, anglies ir kitos, įve- 
da pas save algų systemų 
visokeriopais budais. Ta- 
sai systemas yra vienok tik- 
rai kapitalistiškas nes pav. 
iš darbininko uždarbio ati- 
traukiama ,irįs arba penki 
nuošimčiai, iš kurių ir tai- 
soma pasenusi ems darbinin- 
kams kapitalas. 

Be to apibriežtas metų 
skaitlius, kuriuos pragyve- 
nęs darbininkas turįs gauti 
algų ir turfš s&stoti dirbęs, 
kas išrodo lyginai- pasity- 

.. s «t 
mojimu. 

Nekurios' kadangi gele- 
žinkelių kompanijos, kaip 
tai Rock Island, Burlington 
ir Quincy ir kitos darbinin- 
kams skaitlių metų pažymi 
nuo 65 lig 70, po kurių tik 
darbininkas turi teisę gau- 
ti algų* jei nuolatos tai kom- 

panijai dirbęs 20 arba net 
ir 25 metus. Be to -dar tok- 
sai darbininkas negauna al- 

gos lygios buvusiam jo už- 

darbiui, bet tik perpus ar- 

ba dar ir mažiau. 
Kaip matome — nedidelė 

tai tų ponų darbdavių ma- 

lonė, kadangi ne jie moka 
algas išsitarnavusiems dar- 
bininkams-veteranams, bet 
pastarųjų jaunesni darbo 
draugai, kurie tam tikslui 
moka iš savo uždarbių nuo- 

šimčius. Tokias pašalpines 
kasas ir patįs vieni darbi- 
ninkai be niekeno malonės 
įstengtų inkurti ir užlaiky- 
ti, ir be abejonės dar su ge- 
resnėmis išlygomis. 

Geresnį systemą mokėti 
darbininkams algas yra jau 
įvedus skerdyklų kompani- 
ja Chicagoj, Armour and 
Co. Ši kompanija kadan- 

gi pašalpos išdan pirmiau- 
siai nuo savęs paskyrė mi- 

lijoną dolerių ir mokės al- 
gas darbininkams sukaku- 
siems 57 metus ir tai tiems, 
kurie nuolatos dirbo tai 
kompanijai per 20 metų. 
Moterims darbininkėms bus 
mokamos algos sukakus 50 

metų. Vienok minėta kom- 

panija kiekvienam darbi- 
ninkui iš uždarbio tam tik- 
slui atitraukia tris nuošim- 
čius. 

Geresnį systemą mokėti 
darbininkams algas norėtu 

įvesti Amerikos Darbo Fe- 

deracijos prezidentas, Sa- 
muel Gompers, savo minė- 
tai organizacijai, turinčiai 
arti porą. milijonų darbinin- 
kų. Gompers, pasekdamas 
Anglijos darbininkų pensi- 
jines kasas, reikalauja, 
idant į algų iždus dvi dali 

mokesčių mokėtų darbda- 

viai, o vieną dalį — darbi- 
ninkai. Ir jis teisingai iš- 
veda kad darbdaviai turį 
daug iš sunkaus darbinin- 

kų darbo pelno, taigi nors 

dalimi darbininkams senat- 

vėje tegu pagelbsti. 
Toliau Gompers taippat 

teisingai patėmija, kad mo- 

kėjimas algų darbininkams, 
sulaukusiems tik 65 — 70 

metų, yra didžiausioji ne- 

teisybė, kadangi labai ma- 

žas darbininkų nuošimtis 
tegali sulaukti tų metų; o 

jei katrie ir sulauktų, tai 
visvien trumpai tomis algo- 
mis turėtų naudoties. Dar- 
bininkas kadangi, nuolatos 
sunkiu fizišku darbu vargi- 
namas, jau po 50 metų nė- 

ra tikęs sunkesniam darbui, 
o pagaliau kas per 35 metus 
sunkiai dėl draugijos dirbo, 
tam reikalingas atsilsis ir 

tegu toksai savo vįetą darbe 
užleidžia jaunesniam darbi- 
ninkui. 

Iš pusės darbdavių netei- 

singumas, į kurį Gompers 
atkreipia atidžią, yra faktas, 
kad visos tos kompanijos, 
į vedusios pas save pensiji- 
nį systemą, nenorinčios pri- 
imti darban darbininkų, tu- 

rinčių 40 metus, nežiūrint 
jų gyvumo, energijos ir no- 

ro dirbti. Geležinkelių 
kompanijos jau net po 35 

metų senumo darbininkams 
nenori duoti užsiėmimo, kas 
reiškia niekdarystę, kadan- 
gi tokiuose jaunuose me- 
tuose negalima darbininko 
pasmerkti vargan ir badmi- 
rin. Už tai turės kilti 
smarki kova darbininkų 
prieš darbdavius, kadangi 
darbdavių panašus pasielgi- 
mas — tiesiog nuožmus, ne- 

teisingas. 
Reikalas pensijinio Sys- 

tem© visos šalies darbinin- 
kams, darbininkų rateliuose 
yra plačiai apkalbamas, ir 
ar greičiau, ar vėliau tasai 
projektas turės įsikūnyti. 
Organizuoti darbininkai re- 

gis savo reikalus pridabos 
pačiame Washingtone per 
savo tam tikrus atstovus, 

Dienraščio klausime. 
Daugumas mus klausia žadėto išleisti dienraščio, taippat daugumas per laiškus tiesiog klausia, kiek 

dienraštis lėšuejąs ir prašo aną tuojaus jiems prisiųsti, arba laiškais atsakyti, kaip dalykai stovi su tuo dien- 
raščiu. Kadangi visiems klausiantiems persunku bu- 
tų skyrium atsakinėti, tatai per “Eatalika” dienraščio 
reikale štai ką atsakome: 

Dienraščio leiciimą atidedame ligi busimam pava- 
sariui, o tai delei tų priežasčių: Ant apskelbimų labai 
mažai dar gauta dienraščiui pritariančių, o antra _■ 

Kataliko nauji namai kaip tik lig Kalėdų bus pa- 
baigti. Paskui prasidės persikraustymas, kuris užims 
nemažai laiko, o be to išleistuvė nūdien perdaug už- 
versta darbais. Taigi dienraščio leidimas nuspręsta atidėti ligi pavasariui. 

Turime pažymėti, jogei laikraštis “Katalikas” kai- 
po ėjo, taip ir eis, nežiūrint, kad ir dienraštis kada nors 
turės pasirodyti. “Katalikas” eis savo keliu, o dien- 
raštis vėl savo. Todėl prašoma už “Kataliką” atnau- 
jinti prenumeratą, kuriems yra jau pasibaigus, kadan- 
gi “Katalikas” nesustos ėjęs nekuomet. 

J. M. Tananevičc, 
“Kataliko” leidėjas. 

idant kartais kongreso “tė- 
vai” įsikarščiavę nepadary- 
tų jiems skriaudos, pamiršę 
svetimų skurdų ir vargus. 

SMULKMENOS. 

Jaunikiams mokestis. 
Kunigaikštijoj Reuss sei- 

mas užgyręs įstatymus, pa- 
gal kuriuos visi nevedusie- 
ji vyriškiai, taippat neve- 

dusios moterįs, sulaukus 30 
metų amžiaus, privalų vals- 

tybės išdan mokėti tam 
tikrus mokesčius. Mokes- 
čiai busiu imami nuošim- 
čiais nuo inplaukų. Nuo 
3 lig 6 tūkstančių inplaukų 
nevedusieji turėsiu mokėti 
metams penkis nuošimčius. 
Turinti daugiau inplaukų 
turėsiu mokėti 10 nuošim- 
čių. Panašios mokestis jau 
senui buvo projektuojamos, 
tečiau kai kuriuose Prūsų 
miestuose tas projektas pa- 
laidota. Taigi dabar ku- 

nigaikštija Reuss pasirodė 
pirmutinė Europoje visoj 
savo šviesoj. 

Didžiausia krautuvė. 
Londone- greitu laiku bus 

atidaryta krautuvė, kokios 
pagal savo mintingumą ne- 

bus visame sviete. Visas 
bustas pastatydintas iš bal- 
toje granito ir priešakis iš- 

nešąs 340 pėdų pločio. 
Elektrų vielos visame buste 
turinčios 50 kilometrų il- 
gio, o visos elektros lempos 
suteiksiančios milijono žva- 

kių šviesą. Milžiniškose 
salėse galį sutilpti šimtas 
tūkstančių žmonių, kuriems 
tarnaus 5 tūkstančiai tar- 

nų ir tarnaičių 115 įvairios 
rųšies skyriuose. Buste 
randasi 24 keltuvai (eleva- 
toriai) ir 154 išėjimai su 

tropais. Ant Stogo busian- 
ti padirbta bevielio telegra- 
fo stotis, o visame buste bu- 

sią 700 telefono aparatų. 
Tik vienai konstrukcijai to 
busto sunaudota 21 milijo- 
nas svarų geležies. Restau- 
ranų salės turėsiančios sti- 
klines sienas. Ant stogo 
vasaros metu svečiams bu- 
sią pritaisyti tam tikri dar- 
žai (sodnai), kur busianti 
ir kavinė. Ant stogo taip- 
pat busią padirbtas vai- 
kams žaisti piečius, kur 
tam tikros vaikų prižiūrė- 
tojos turėsiančios daboti 
vaikus, kuomet anų motinos 
bus užimtos savo reikalais 
krautuvėje. 

Pražuvo vagonas su 

sidabru. 
Rusijos senatorių tyrinė- 

jimai tomis dienomis suse- 

kė, jog pražuvęs prekinis 
vagonas su 500 pūdų Sida- 
bro lazdose. 

Tasai sidabras 1906 mo- 
tais iš Harbino buvo išsiųs- 
tas Peterburgan antrašu 
Rytų-Chinų bankan. Va- 
gonas su sidabru laimingai 
pasiekęs Siberijos geležin- 
kelį ir tenai išnykęs, taip 
kaip į vandenį inkritęs. Pa- 
leidžiama, kad sidabras iš 
vagono perėjęs į valdinin- 
kų kišenius ten, ant gele- 
žinkelio, bet podraug ma- 

noma, jogei tasai sidabras 
pranykęs jau pačiame Pe- 
terburge. 

Dabar taigi ir ieškoma ko 
nepadėjus. 

Tokie dalykai Rusijoj vi- 
sai neindomųs. 

Bogrov nepakartas. 
Iš Peterburgo rašoma, 

kad premjero užmušėjas, 
Dimitri Bogrov, nebuvęs 
pakartas, Kaip buvo gar- 
sinta vyriausybės. Regi- 
mai Bogrov ant premiero 
pasikėsino liepiant augštes- 
niems valdininkams ir jam 
pažadėta už tai visiškoj i 
laisvė. Egzekucija, kaip 
žinoma, atsibuvus, bet pa- 
karta ne Bogrov, tiktai ki- 
tas pasmerktasis. Bogrov 
gi regis išsiųstas iš Rusijos 
ir dabar atsirandantis 

Amerikoje su svetima pa- 
varde. 

Toji žinia yra tik kaipo 
gandas, visgi labai nepa- 
prastas, kadangi jis aiškiai 

charakterizuoja, jog Rusi- 
jos liaudis savo vyriausybe 
neužsitiki, nors ji ką-nors 
ir oficijališkai skelbtų. 

Teisingumas Prūsų ka- 
riuomenėje. 

Berlyne gvardijos feldfe- 
belis Ctaedke įnirtęs užpuo- 
lė ant virėjo ir kalaviju 
smarkiai sužeidė. Dabar 
karo teismas piktadarį feld- 
febelį paliuosavęs nuo viso- 
kios atsakomybės, kadangi 
— kaip patėmyta ištarmėj 
— teisėjai negalinti intikė- 
ti, idant Prūsų paaficieris, 
būdamas blaivu ir turėda- 
mas sveikų protų, butų ga- 
lėjęs kapoti už save žemes- 
nį kareivį. Feldfebelis 
teisme teisinosi, jogei jis 
buvęs girtas, teeiau papras- 
tieji karo teismai mažai kų 
daro iš tokio teisinimosi. 
Geriausiai teisybė pasirodė 
pirm kelių mėnesių, kuo- 
met vienerių metų girtas 
laisvanoris pasmerkta 11 
metams kalėjiman už tai, 
kad prieš jį areštuojančius 
kareivius jis išsitraukęs ka- 
lavijų. 

Jei taip nevienodai sai- 
kuojama, tatai ir nėra Pru- 
sų kariuomenėje teisingu- 
mo. 
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