
GELEŽINKELIEČIU 
STREIKAS. 

Miestuose gyvenę, gerai užr 

dirbą ir visi turtingesni žmo- 
nės neatjaučia šiandie geležin- 
keliečių streiko. Kas jiems 
galvoje, kati ten koki "šop- 
nuMiai" streikuoja. Kas jiems 
rupi, kaip veikiai tas streikas 

baigsis. 
J3t>t yra žmonių, kurie tę. 

sttfiką labai jaučia ir kurie 
del to streiko daug nukenčia. 
Tai ūkininkai. 

Del geležinkeliečiu, streiko 
kenčia visi darbininkai, kurie 
šiandie priversti anglims mo- 

kėti aukštas kainas. Kenčia 
del pabrangusio gyvenimo ne- 

važinėjant normaliai trauki- 
niams. 

Bet daugiausia kenčia uki- 
kininkai, tie žmonės, kurie 
skaitosi visas valstybės pama-| 
tas. 

Suv. \^ali>ti.j\i ūkio depar- 
tamentas šio mėnesio pradžio- 
je paskelbė statistiką apie kuo 

puikiausius šįmet ūkiuose ja- 
vu ir kitu produktų derlius. 

Perniai Suv. Valstijos galė- 
jo pasigirti dideliais derliais. 
Bet šįmet- derliai kur-kas di- 
desni. 

Bot šalies gyventojams ar] 
bus iš to pigesnis maistas? Tr] 
ar ūkininkai gerai pelnys iš 
to puikaus derliaus? 

J tuos klausinius reikia at- 

sakyti, kad ne. Xei ūkininkai 

pelnys, nei maistas atpigs, 
kai]) ilgai geležinkeliečiai 
streikuos. 

Geležinkeliečių streikas, jei 
jis tomis dienomis nepasi-j 
baigs, atliks tai, kad tas u- 

kiu visas derlius nueis niekais. 

Daugumą iškultų javu supus 
ir vėjais nueis ūkininko pra- 
kaitas. Nes geležinkeliais ne- 

galima javų gabenti i pramo- 
nės centrus, į visus didesnius 
miestus. 

Iš to ir maisto brangenybė. 
Dėlto, reikia geisti, idant 

kuoveikiaus pasibaigtų gele* 
ži nkeliečių streikas. 

Pasibaigus tam streikui, ra- 

si, ir anglys kiek-nors atpigs. 
Xe jaugi išnaudotojai taip 

daug plėš žmones, kuomet vi- 
sur apsčiai bus pristatyta to 

kuro. N J. A. 

Red. prierašas: Sulyg vė- 

liausių žinių jau dauguma ge- 

ležinkeliečių streikininkų susi- 
taikė su darbdaviais, bet tas 

nepanaikina p. J. A. išvedžio- 

jimų vertės. 

BILIUS PRIEŠ ATEIVIUS. 

Atstovas Edmoiuls Įnešė 
kongresan sekantį bilių, kuris 

tapo pavestas Imigracijos ir 

Naturalizacijos komitetui ir i- 

sakyta atspauzdinti. 
Del deportavimo ateivių, ku 

rie dalyvauja triukšminguose 
susirinkimuose ir kas link kitų 
dalykų. 

Sek. 1. Lai buna Suv. Val- 

stijų senato ir atstovu buto 

užgirta įsakymas generalini 
prokurorui ištyrinėti visus 

triukšmingus susirinkimus ir 

visus susirinkimus, kuriuose 

Suv. Valstijų valdžios suardy- 
mas agituotas. 

Sek. 2. Jei kuomet tik nors 

rasta tokiame susirinkime at- 

eivis, kuris nenaturalizuotas, 
bus generalio prokuroro prie- 
dermė suimti toki ateivi ir jo 
ar jos žmoną ar vyrą, jeigu 
turi, ir nepilnų metų vaikus, 
ir greitai deportuoti tokį atei- 

vį su šeimyna i šalį iš kur at- 

keliavo į Suv. Valstijas, ir jis 
ar 31 su šeimyna, am \ istuua 

bus uždrausti važiuoti nors 

laikinai į Suv. Valstijas. 
Sek. 3. Jeigu asmenys, ku- 

riuos aktas liečia, bus kalėji- 
me pasodinti už nelegaliais 
aktus, jų šeimynos, jeigu tu- 

ri, bus tuoj deportuotos, ir 

kuomet jie (nukaitintieji) pa- 
liuosuoti iš kalėjimo irgi bus 

deportuoti. 
Sek. 4. Jeigu įstatymu ki- 

taip nenutarta deportacijos iš- 

laidas užmokės Suv. Valstijų 
valdžia. 

Sek. 5. 500,000 dolerių pa- 

skirta, generalio prokuroro 0- 

fisui, ir tie pinigai bus varto-1 
ti tik del akto tikslų. 

(Forelgn Language Inf. Service) 

ALIEJUS. 

Vienas iš svarbiausiu reik- 

menų dabartinės civilizacijos 
yra kuras del judinamų tiks- 

lų. 
Šimtą metų atgal, kada 

gyvenimas nebuvo taip painus 
kaip yra šiandien, prekyba ju- 
dėjo labai palengvo. Pirklys 
norėdamas pasiųsti savo pre- 
kes tiktai šimtą mylių, užtruk- 
davo per virš mėnesį laiko. 

Keleiviui reikėdavo keliauti 
tris dienas nuo Xew Yorko iki 

Pliiladclphijos, kuomet iš 
Xe\v Yorko į Philedelphiją y- 
ra mažiau negu šimtas mylių. 
Šiandien keleivis tą pačią ke- 

lionę atlieka į dvi adyni, va- 

žiuodamas geležinkeliu ir tru: 

įlipiau kai adyną orlaiviu. 
Kuras padarė visą tą gali- 

mybę. Seniau malkos buvo 

pirmaeilis kuras. Bet malkos 
buvo labai neekonomiškas da- 

lykas, dėlto, kad jįj pagami- 
nimas imdavo nemažai laiko, 
ir nedaug šilumos duodavo. 

jTodel anglis gavo pirmenybę. 
Civilizacija jomis daug pasi- 
naudojo ir naudojasi. 

Bet ir anglys taipgi turi sa- 

vo ribas. Anglis pasirodė ne 

visur pritaikomas kuras. Bu- 

vo tinkamas gatvežiui, bet ne 

automobiliui, kuris buvo išras- 

tas apie trisdešimts metu at- 

gal. Išradimas gazolino, var- 

tojamo inžine, permainė visa. 
Su jo atsiradimu civilizacija 
padarė dar vieną didelį žings- 
nį pirmyn. Automobilius re- 

miasi ant kuro — gazolino — 

kuris paeina iš petroliaus 
(naftos). 

Dabar taip atsitinka, kad 

petrolius, yra vartojamas no 

vien kaipo kuras, bet prieki- 
niai priemaišai (by-products), 
kurie yra išskirstomi iš petro- 
liaus, yra neapskaitomos ver- 

tės žmonijai. Iš šių priedinių 
produktų — gazolinas — yra 

gal svarbiausias, būtent varto- 

jamas svarbiausiai automobi- 
liuose ir gazo inžinuose. 

Nenuostabu' tad, kad visos 
tautos visame pasaulyje grę- 
žia aliejaus šulinius lenkty- 
niaudamos, kurios ims viršų. 
Kuri tauta kontroliuoja šian- 

die daugiau aliejaus, yra sa- 

koma, turinti pirmenybę. Vo- 

kietija susiprato pervėlai, ir 
kad ji butu turėjus didelius' 
sandėlius aliejaus, kada pa- 
saulinis karas prasidėjo, jos 

likimas gali buti buvęs kitoks. 
Ant laimės, Vokietija buvo ne- 

paisanti j aliejaus gaininimę, 
ir negalėjo susilyginti s a savo 

priešais, kurie kontroliavo 93 

nuošimčius viso pasaulio alie- 

jaus, 
% 

Šiandie Suv. Valstijos ir Di- 

džioji Britanija yra svarbiau- 

sios viso pasaulio aliejaus ga- 

mintojos ir abidvi šalys karš- 
tai lenktyniuoja, kad dateklių 
aliejaus viršyti. Kuriai iš jų 
teks pirmenybė, nežinia. 

Bet kas yra tas petrolius? 
Nuo kuo jis pareina? Petro- 

lius, kaip daugumos geologu 
sakoma, yra skystis išsispau- 
dęs keliu distilacijos (destruc- 
tive-distillatiou) iš.gyvulių ar- 

ba augalų, kurie randasi uolo- 

se. Nors aliejus yra moder- 

ninis arba dabartinis kuras, 
bet jis yra ne dabar atrastas. 

Rymėnų laikais petrolius buvo 

jau žinomas. Sicilijos saloje 
ir buvo vartojamas kaipo ži- 

binimo, deginimo aliejaus. Bet 

tik dabartiniais laikais surado 

naujus pavartojimus petro- 
liaus. 

Yra dabar galvojama, kad 

pradžioj žemės gyvavimo kuo 
ne kas pėda buvo apaugusi ne- 

apsakomai dideliais, neperei- 
namais miškais su daugybe į- 
vairių gyvulių. Paskui žemės 

perversmių laike, tie miškai 
buvo praryti ir nauja žemės 

pluta ant virš senos pasidarė. 
Tie miškai s-u daugybe įvairių 
miškinių gyvulių ir augalų iš- 
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palengva tapo anglimi pavers. 
ti; del žemės karščio išsisky- 
rė ir susirinko į nekurias vie- 

tas aliejus ir gamtiniai ga- 
zai. 

Nors žemėj aliejus sandėliai 
yra labai dideli, bet yra su- 

prantama, jog negali ant visa- 
dos užtekti. Kada nors tur 

rasis jų galas, nes kas metai 

rastis jų galas, nes kas metai 
džiūsta. Autoritetai spėlioja 
buk dabartiniai žemės aliejaus 
sandėliai išsibaigs greičiau ne 

gu prieš penkiasdešimtis me- 

tų. 
Mus ramina dar tuo, kad 

keturios penktadalys žemės 

pavirsi o yra aptiestos vande- 
niu. Bet taip nebuvo, kai že- 
mė buvo jauna. Mes dabat 

žinome, kad tie plotai, kuriuos 
vadiname okeanais šiandie, 
kitados buvo regima žemė. 

Taigi galima spėti, kad tur- 
but daugiau aliejaus yra p<! 
žeme. kuri yra dabar užtiesta 

vandeniu, negu kur dabar ran- 

dasi sausžemis. 
Ateis diena, kada mes grę 

žime aliejaus šulinius toli am 

okeano — tai yra, jei mums 

reikės, arba norėsime aliejaus. 
Tas ištikro nėra kokia svojonė. 
Jau ir dabar yra tokių okea- 

ne šulinių, kuriuos tikrai var- 

toja pagaminimui aliejaus ir 

randasi šiandie palei Califor- 
nijos pakraščius ir teipgi pa- 

lei Gulf of Mexico. 
Moksleivis Ž. 

i 

PRANEŠIMAS 
AMERIKOS LIETUVIŲ-AUKOTOJŲ VISUOMENEI 

Tąsa 
Sausio 2G d. llomestead, Pa. miesto lietuviai (Jgalioti- 

nio Jono Gudzino laiškas iš 1920 m., gruodžio 29 d.) Lietu- 
vos Gynimo reikalams 178,545 

Sausio 26 d. Tautos Fondas, Pittsburg, Pa« per Polita 
nia State Banką (J. G. Miliaus laiškas iš 1920 m., gruodžio 
30 d.) Lietuvos Gynimo reikalams 719,000 

Sausio 27 d. Ivun. Raštutis iš St. CIair, Pa. (raštas iš 
1920 m., gruodžio 13 d.) Liet. Gynimo reikalams .. 6,^50 

Vasario 3 d. Kun. Raštutis, Sv. Kazimiero Bažnyčios 
Rektorius, St. Clair, Pa. (laiškas iš 1920 m., gruodžio 5 d.) 
Lietuvos Valstybės reikalams 9,755 

Kovo 12 d. Lietuvos Laisvės Paskalos Stotis, Kenosha, 
AVis. (Pirmininko Traškelio laiškas iš 1920 m., gruodžio 22 

d.) Lietuvos Gynimo reikalams 2,jS24 
Kovo 12 d. Lietuvos Laisvės Paskalos Stotis, Kenosha, 

W is. (Pirmininko Traškelio laiškas iš 1920 m., sausio 10 d.) 
aukos surinktos per L. L. Sargu Būrelio surengtą vakarėlį, 
kurį papuošė savo dalyvavimu du svečiu broliu A. ir J. Ka- 
navarskiai ir vietinis A. Lauraitis, Lietuvos Gynimo reika- 
lams 1,587 

KUN. J. 6IŽAUSKAS. 

Įžymus lietuvių muzikas, kurs vadovaus š v. ^Jurgio pa 

rapijos L. Vyčių 79 kp. choro koncertui parapijos naudai 

sekmadieny, rugs. 17 d., Šv. Jurgio pobažnytinėj svetainėj, 
Detroit, Mich.' 

i Kovo 12 d. Kenosha, AYis., Lietuviai, Lietuvos Laisvos 

Paskolos Stotis (Pirm. J. Traškelio laiškas iš 1921 m., sau- 

sio 17 d) aukas surinko Amerikoj augusios mergaitės: S. 

Vaičiūnaitė, P. Savickaitė, O. Lauraitienė ir kitos. Sužel- 

tiems kareiviams šelpti.- 4,844 
Kovo 12 d. Amerikos artistai broliai" Jonas ir Adolfas 

♦ 

Konovarskiai (.gauta pelnas iš jų surengto Roselande 111., 
1921 m., sausio 8 d. vakarėlio) perduoti Liet. Šauliams 2J308 

Kovo 12 d. Šv. Agotos M. ir V. Draugystė, Sv. Kryžiaus 
parap., Chicago, 111. (laiškas iš 1920 m., gruodžio 29 d.) per- 
duoti'Lietuvos Šauliams 7,000 

Kovo 12 d. "\Yest Side Did. L. Kunigaikščio Gedimino 
Skolinimo ir Budavojimo Draugija, Chicago, 111. (Komiteto 
laiškas iš 1921 m., sausio 10 d.) perduoti "Geležiniam Vil- 

kui" .'. 4.200 

Kovo 21 d. AVest Side Apsišvietimo Brolių Draugija, 
Chieago, 111. (Komiteto laiškas iš 1921 m., sausio 12 d. Lie- 

tuvos reikalams / 1,300 
Balandžio>9 d. Nashua, X. IT. miesto lietuviai katalikai 

(Kun. Daniuno laiškas iš .1921 m., sausio 29 d., $59.00) Lie- 

tuvos Gynimo reikalams 3,220 
Gegužės 3 d. Kasima miesto lietuviai (Kun. Daniuno lai- 

škas iš 1921 m., kovo 9 d) Lietuvos Gynimo reiki. 1,101 
Gegu. 3 d. Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų pardavimo 

Stotis, Roseland, surinktos aukos iš gyvenančių Roselande 

lietuvių (Stoties' Iždininko J. Knyžiaus laiškas iš 1921 nL, 
vasario 7 d.). Lietuvos Gynimo reikalams 32,097 

» Ir perduoti Lietuvos Šauliams .10.000, viso 42,97 
Gegužės 24 d. §v. Kazimiero parap. lietuviai per (Kun. 

J. Šimkaus laiškas iš 1921 m., vasario 3 d.) Montreal, Ca- 

nada, — -Tėvynės Lietuvos pagelbai 8,101 

Geguž. 24 d. Lietuvos Vyčių 3-eia kuopa, Pliiledelphit, 
Pa. (S. J. Olbiko laiškas iš 1921 m., IV. 4) perduoti Lietu- 

vos Gynimo Komitetui 6,800 
(Bus daugiau). r 

(Tosinys) 

Robert Blatchford. 

(Socialistų vadas Anglijoje, 
"The Clarion"). 

4 4 Aš netikiu, kad krikščionija, bud- 

eli zmas arba mahometizmas yra teisingi. 
Aš tikiu, kad mums jokių tikėjimų ne- 

reikia. Netikiu, kad gyvenimo įstatai 
paeinanti nuo jų butų teisingi. Aš ne- 

pripažįstu jokio dangiško Tėvo. Nepri- 
pažįstu maldos veikmės. Netikiu į Dievo 

apveizdą. Netikiu, kad senas ir naujas 
Įstatymas butų teisingas. Prieštarauju 
evangelijos teisingumui. Netikiu, kad 

Uitų buvę kuomet stebuklų. Netikiu, 
kad Kristus buvo Dievas. Netikiu, kad 

Kristus mirė del žmonijos. Netikiu, kad 

jis kuomet butų prisikėlęs iš numirusių. 
Aš tvirtai palinkęs esu tikėti, kad Jisai 

nei kuomet nėra gyvenęs. 

Nepripažįstu, kad Kristus kokiu 
nors budu butų kuomet užtaręs už žmo- 
nes arba išganęs bei sutaikęs Dievą su 

žmogumi, bei žmogų, su Dievu. 

Nepripažįstu, kad Kristaus, Buddos, 
bei Makommo arba Panelės Marijos mei- 

lė, pagelba bei užtarimas butų pagelba 
kokiam žmogui. 

Netikiu į dangų ir pasmerkiu mintį 
apie pragarų." 

Joseph Leatham. 
(Laikraštyje, Socialism ant Character). 

" Dabartiniame momente, nežinau jo- 
kio žmogaus, kuris butų. protingas soci- 
alistas ir tuo pačiu kartu tikras "krikščio- 
nis. Tie, kurie atvirai neužpuola Bažny- 
čios ir krikščionijos principų, parodo y- 

patiškai' mažų palinkimų prie Bažnyčios 
arba prie socializmo. Mes visi esame at- 

siskyrę nuo Bažnyčios, daugumas silpni 
jos priešai." 

John Spargo. 
(Lailcrašt. The Comrade, geg. 1903). 

i'Dažnai matome savo spaudoje ci- 

tatų iš encyklopedijos "Britannica" tų 
gerai žinomų klaidų — 

" krikščionijos ir 

socializmo etika yra vienoda." Tai yra 

neteisybė; mes patys dažnai j tą netiki 
me. Mes tą, atkartojome vien tik dėlto, 
kad pasaulio pavergtos mintys prie to' 

linksta. Lengviau yra veikti, negu už- 

tikrinti tą, ką mes jaučiame savo sielo- 

je kaipo teisingą. Socializmas kaipo gy- 
venimo etikos išaiškintojas, yra labai to- 

li nuo krikščionijos ir begalo yra puikes- 
nis ir vertingesnis. Socializmą pakreip- 
ti ant krikščionijos principų butų susilp- 
nėjimas ir panaikinimas socializmo." 

George D. Herron. 
" Krikščionijos principai, žmonių gy- 

venime, yra žemiausi ir niekingiausi. 
Bažnyčia, iš visų kitų įstaigių, yra nie- 

kingiausia, jos veikimas musų ^gyvenime 
nužemina žmogų kaipo kokį žvėrį. So- 

cializmą taikinti su Bažnyčia reikštų — 

priimti Judą į socialistų tarpą.'' 

The New Yorker Volkszeitung. 
r 

(Svarbiomis Amerikos sociūlistų 
organas). 

"Socializmas ir tikėjimas j Dievą, 
kaip krikščionija ir jos' išpažintojai mo- 

kina, yra nesutaikomi. Socializmas be 

ateizmo yra be jokios reikšmės." 

The New York CaU. 

(Laikraštis; kovo G, 1912) 
"Nieko negalime laimėti, jeigu min- 

tijame, kad socializmas netaiko panaikin- 
ti religiją,; apsvarstykime gerai ekono- 

mini gyvenimą, tuomet ištirsime, kad ti- 

kėjimui vnėra vietos." 

The Workei\ 

(Laikraštis, lapkr.f10, 190L). 

"Krikščionija yra didis ir baisus 

žmonių išnaudojimas. Jinai .suvartoja 
darbininkų milionus dolerių. Jinai pa- 
laiko žmones, kaip ekonominiu, taip ir 
dvasiniu žvilgsniais po kapitalistų val- 
džia. Dvasinis žmonių išsigelbėjimas 
priklauso nuo minėtos išnaudojimo įtek- 
mės. Pasaulis turi but ilgelbėtas nuo 

visokių išganymų." 
The Revolt. 

\ 

(Laikraštis, geg. 16, 1911). 

"Socializmas ir etika yra du atsky- 
ru daiktu. Šitas dalykas turi buti kiek- 
vieno žmogaus mintyje." 

IL 
Socialistų vadai atvirai skelbia, kad 

moterystės ryšys baigtųsi, jeigu vyras 

bei moteris to trokštu; jinai baigtųsi gal 
po mėnesio, savaitės arba ankščiaus: 

Frederick Engeis. 
("The Ori gi n of tlie Family" p. 09). 

"Jeigu moterystės ryšys remiantis 
tiktai ant meilės yra moralis, tuomet mi- 

nėtas ryšys yra moralis, pakol meilė bu- 

joja. Meilė, pagal ypatiškų pažiūrų, y- 

patingai vvruose, didžiai mainosi. Posi- 

tiviškas meilės. patraukimas, bei pritrau- 
kimas prie kitos tvirtesnės meilės yra 

ypatų ir visos žmonijos palaima. Žmo- 

nija tuomet išsigelbės nuo purvino bas- 

timosi į teismovietes ieškodami pasisky- 
rimui leidimo.,, 

Marksas ir Engels. 
(Laikrašty — Communist Manifesto). 

Yra aišku, kad panaikinimas dabar- 

tinės žmonijos sistemos turi' atnešti su 

savimi panaikinimą moterų draugijos — 

dabartinį moterystės ryšį, kttris paeina 
iš viešos ir ypatiškos paleistuvingos si- 

stemos." 

(Bus daugiau)' 


