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AŠARŲ SALA. 

Ašarų sala galima pavadin- 
ti Kilis salą Xe\v Yorke, kur 

priimami ir peržiūrimi atei- 
viai iš K u ropos. 

Nelabai senai Amerikos lai- 

krašt'iai rašė apie ateiviu var- 

uus. išnaudojimus ir net kan- 

kinimus toje saloje. {Tuomet 
pranešta, jo; salos valdyboje 
padarytos? žymios atmainos. 
Viskas aptilo. 

šiandie keliami nauji skun- 
nai prieš salos valdininkus. 
Susekta du valdininku imant 

kyšius. Tuoj aus pradėta tar- 

dymai. Sakoma valdininkai 

prisipažino prie kaltės. Kas 

jiedviem davęs kyši, tas buvo 

Įleidžiamas į Suv. Valstybes 
hi- jokių sunkenybių. 

Susekta, jo£ vienas vokie- 

ty s baronas įleistas i S. V. 
tik dėlto, kad to reikalavęs 
vienas turtingas medvilnės 

pramoninkas. Tas vokietis sa- 

loje nebuvo sulaikytas nei 

, dvidešimts keturiu valan-j 
d u, nors pagal įstatymų ji v ! 

turėjo būt deportuotas, kaipo 
kontraktuotas darbininkas. 

Vienos turtingos ameriko- 
niškos matronos tarnaitė sve-į 
timsalė taipat įleista 1h? dide- 

lio varęo. Bet tuo pačiu laikui 
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deportuota viena vargše mo- 

teriškė atkeliavusį iš Armėne-, 

jos, pabėgusi mio turku per-j 
sekiojimo. (i į deportuota to-; 
del, kad jinai Turkijoj gimu-1 
si, kad tuo tarpu turku atei-' 
viii kvota jau buvo pilna. 

Seniau pranešta, jog Kilis; 

salą ateiviams norima pada-j 
ryti džiaugsmo rūmais. Bet: 

ji ii- toliaus pasilieka isnau-j 
• lojimu «r ašarų vieta. 

Suprantama, už tai niekas 

negali kaltinti vyriausybės. 
•Ii nekalta. Bet Darbo depar- 
tamentas visgi gali rasti ata- 

tinkamą tai salai viršininką, 
kuriam rūpėtą valdininku tar 

j>e palaikyti geležine drausmę, 
'n-n reikalingi valdininkai 110 

vien turi sąžinę, bet protą ir 

meilę. 
Juk pfT salą pereina viso- 

kios rūšies žmonių. Jų tarpe 
pasitaiko net desperatu. (Val- 
dininkai, ypač po karo, gir- 
di vienus vargšu sielvartus, 
mato ašaras. Ilgainiui ir stip- 
riausi nervai atbunka. 

Reikia tikėtis, kad vyriau- 
sybė įves ten reikalingą tvar- 

ką ir tą salą pakeis vargšams 
džiaugsmo ir meilėj vieta. 

NAUJAS IŠRADIMAS. 

Iš AYashingtono paskelbta, 
kad S. V. armijos inžinieriai 
atliko naują išradimą, kurs bc 

lakūno gali kaip tinkamas vai- 

ruoti aeroplaną. 
Atlikti pirmieji mėginimai. 

Pakilęs oran aeroplanas nus- 

krido 90 mailių ir nusileidi 

roikiamon vieton. Taigi, apa- 
ratas veikė atsakomingai. 

Tas išradimas skaitomas 

"vienas iš didžiausiu. 
Jei tikėti toms žinioms, tai 

ateity karai bus negalimi. Nes 

be žmonių valdomi areopla- 
nai galės ne vien naikinti 

priešo armijas, bet griauti 
miestus ir po atlikto išnaiki-j 
nimo gryžti atgal ton pačion| 
vieton, iškur buvo jie oran i 

paleisti. 

TURKIJA. — Xet ir čionai j 
darbininkai išsikovoja geres-'j 
nes sąlygas. įstatymas perlei-j 
stas kūrino apginama sveika- 

ta ir apsaugojama 15,000 an- 

glekasiu. Kasyklų savininkai 
turi pastatyti triobas savo 

darbininkams, prisilaikant nu 

statymo viešos sveikatos mi-j 
nisterio, įtaisyti viešas maudyj 
uos kiekvienai grupei ar apy- 

gardai. Įstatymas taipat rei- 

kalauja steigimą vakariniu'; 
mokyklų darbininkams ir i- 

kūrimo pensijos fondo apru-j 
pinimui sužeistai ir senelių 
darbininku. 

Tibetas Azijoj yra aukš- [ 
c-iausia vieta ant žemės. 

ARTINASI GERBŪVIS 
AMERIKAI. 

S n v. Valstybių, pirklyba ir 

pramonė pasekmingai progre- 
suoja. Šiandie čia jau kitokį 
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laikai, negu butą pirm viene- 
rių metu. 
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Oficialius pranešimus apie 
nedarbo išnykimą mėgina už- 

ginti Amerikos Darbo Fede- 

racijos viršininkai. ,Tečiaus 
yra daugiau pamato tikėti vai 

diškiems pranešimams, negu 

Darbo Federacijos viršinin- 
kams. 

Darbo Federacijos viršinin 

kai tvirtina, jog visur yra 
nedarbo, jog daug darbininku 
nedirba ir negali gauti dar- 

bo. 

Toksai jų tvirtinimas yra 
rišamas su ateivybjės klausi- 
mu. Daugelis pramoninku 
skundžiasi negali gauti tinka- 

mo skaičiaus darbininku. Dėl- 

to rūpinasi panaikinti atei- 

vystes suvaržymą. 
Am. D. Federacijos virši- 

ninkai yra griežtai nusistatę 
už ateivyslįės suvaržymą. Jau 

keliolika metu jie dirba prieš 
ateiviją. Pirm karo jie reika- 

lavo uždaryti ei a ateiviams 

duris. 

Dėlto, mes turime į tai at- 

kreipti domę ir daugiaus pasi 
tikėti valdžia, kaip tais, ku- 

riems ateiviai darbininkai y-j 
ra baisus nei kokios baidyk- 
les. 

Tomis dienomis Darbo de-l 

parlamento paskelbtame pra i 

nešime apie pramonės padėtį 
sakoma, jog 355 didžiausiuo-, 
se amerikoniškuose miestuose j 
pramonė nuolat eina geryn, i 

Tas reiškia, kad ir patsai se- 

nai laukiamas gerbūvis turi 

artintis. 

Anot Darbo departamento, 
tik dvi pramones šakos nusil- 

po spaliu mėnesiui. Tai tabo- 

kos pramonę ir visokiu mink- 

štų gėrynių gaminimas. 
Imant valstybes skyrium,! 

štai kas matosi. 

Illinois. 
Nedarbas sumažėjo ligi mi- 

nimalio laipsnio. Toksai ne- 

darbas paprastai gyvuoja ir 

normaliais laikais. 

Įvairiose pramonės šakose 

į šiandie dirba 17 nuošimčiu 
I 
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darbininkai daugiau, negu per 
niai. Anglių pramonė 40 nuoš. 
normalė. 

Cliicago yra pramones cen- 

tras. Ten darbai progresuoja. 
I Bedarbių kaipir įtfra. Nedir- 
ba tik tie, kurie nežino kur ir 

kaip klaustis darbo. 

Indiana. 
jTransportaeiįos po streiko 

neišsivystymas sulaikė produ- 
kciją. Stoka geležinkeliu va- 

gonų trukdo plieno pramonę. 
Didelė stoka paprastų dar- 

bininkų ir ūkininkams samdi- 
ninkų. Namų statymas did- 

žiai vystosi. Tečiaus artimoj 
ateity pramatomos sunkeny- 
bės. Naujų kelių pravedimai 
tūkstančiams žmonių duoda 

užsiėmimus. 
i 

Michigan. 
Imant abelnai, pramonė ei- 

na labai gerai. Daug darbi- 
ninku trūksta automobili.}}, au 

dėklų ir geležies dirbtuvėms. 

Wisconsin. 
Darbini ilki) stoka prie dar- 

bu miškuose. 
Medžio pramorfc pasekmin- 

gai įstosi. Daugelis žmonių 

gatma darbus. 

Ohio. 
Darbininkams sąlygos nuo- 

lat gerinasi. Teciaus nedar- 

bas j)ilnai nepranykęs. 
Minnesota. 

Darbininkams sąlygos nuo- 

lat eina geryn. Daug darbi- 

ninkų reikalaujama ūkių dar- 

bams. 

Iowa. 
Kilkum z u (komų) p rainom'1 

reikalinga daug darbininkų. 
Kitose pramoiaės šakose dar- 

bo sąlygos beveift normalės. 
Kitose valstyV'se maždaug 

tokia pat padėtis pramonėje. 
Žinovai tad tvirtina, kad A- 

merikai tikrai artinasi gerie- 
ji laikai. G rudas- 

AVA LT, A AVA L LA, AVasli. 
— I)u vietiniu laikraščiu vi- 

sai pašalino savo spaustuvių 
darbininkus už streikavimą. 
Dabar tie streikininkai patys 
išleidžia dienraštį su sekma- 

dienio laida. Šiaur-vakarų ty-i 

pografistai pinigiškai remia 

streikininkus. 

VARDAI LAIMĖJUSIŲ ANT PAVEIKSLO: 
Pradedant iš kairės paskutinėj eilėj: p-les: O. Grablauskaitr, O. Andruškevičiutlfc, J. 

Šernataitė, E. Vasukevičiutė, B, Petraitė, M. Supenaitė; iš kairės antroj eilėj: p-lės M. Do- 

vidaitiė, A. Jurkšaitė, N. Inkraičiiitė, O. Lazdauskaitė, A. Bružiutė, M. Jerošius; trečioj eilėj: 
p-]/js: M. Prisevieiutė, L. Yaudzėmas, M. G irk oiiiuto, D. Snieškiutė, M. Vaitkiutė, O. Mauv 

ruc-iutė ir M. Ramanauskaitė. 
Iš visų jauniausia stovi viduryje, 7 metų, p-lė 8. Petraiti, sale plės O. Mažulaičiutės' 

ir O. Kateiviutės. 

LIETUVIU TAG DAY 

WATERBUBY, CONN. —i 
j 

Apie Dav" buvo rašy-i 
ta, bot apie dovani) laimė-i 

j imą, ii/' vieno žodžio nepa- ! 
v I 

ra*'. 
Paskutiniame susirinkime 

pranešė, jog miestą paskirstė 
Į aštuonis distriktus. Prane- 

ši: jau turi septynis kapito- 
nus, aštuntą Kast Main g. mė- 

gino gauti susirinkime. Atro- 

dė, kad to distrikto niekas ne- 

norėjo. 0 alų-gal e, mergina ap 

siėr^ė už kapitoną. (Pavardės 
nesužinojom, atleiskit). 

Kiekvienam kapitonui da\fi 
knygutę užrašyti penkiasde- 
šimts kolektorių. Gaila, didžiu 
ma suaugusių laikėsi nuoša- 
liai nuo viso darbo. Mes tu- 

rime gražių panelių, kurios 

neprisidėjo, bet — geriau už- 

tylėsim, tegul apie jas rūpi- 
nasi motinos. Didžiumą, darbi 
ninku sudarė mokyklos vai- 
kai. Musų gražiausios, malo- 

niausios stojo į eiles darbiniu 

kų. Smarkiausios stojo Į aš- 

tuntą diviziją, raidė D. 

Spal. 7 d., iG:30 vai. ryte, 
aštunto distrikto • kolektoriai 

svetainėje rikiuojosi, 6:45 v. 

jau visi buvo gatvėse. 
Negalia iškęsti nepasakius 

kaip man tas visas darbas at- 

rodė vaikščiojant po miestą, 
kur gyvena vien tik svetim- 
taučiai. Moterys, merginos, 

mergaites, berniukai, visi kaip i 
lelijos! Brooklvno kvietkos 

darbuojasi lietuvių vardu!; 

Pavargt* nuo lietaus sušlapę, | 
linksmai i žmones žiuri, kai- ( 

b i na aukoti našlaičiams. 
P-lė Evelina Vasikevičiutė; 

tikrai atrodė kaip lelija, smar 

kiai darbavosi, ne vieną ne- 

praleido. Man einant ji pri- 
šoko prie svetimtaučio, kurs 

buvo užsikabinęs du tags, ji 
nusiduoda nemato, jis aiški- 

na, ji juokiasi, bet gahj-gale 
jis pasakė: "I vili buy ano- 

tlier, just for your good 
looks" ir pirko trečią. 

Mes turėjom ir daugiau 
tokiu, kaip p-|ė Evelina, tos 

kur lanko augštąją mokyklą 
daug atsižymėjo darbuodamo- 
si tarp svetimtaučiu. 

P-nia N. Matulevičienė sta- 
bdė visus automobilius. Virš 

minėtoji visados atsižymi sa- 

vo gabumais. 
P-nia Radzevičienė nežinau 

kaip pririnko, bet pinigus 
kaip tik pavilko. Iš p. Radze- 

vičienės turėjom gardaus juo 
ko;/ žmona nemoka anglų kal- 

bos, o pristatė dirbti tarp sve- 

timtaučių. Kaip ėmė pasakoti, 
tai buvo juokų bet pinigų, iš 

laimėjimu buvo ketvirta. 

Xa, visų nė nesurašysiu, bet 

buvo puikus reginys. Turėtų 
rašyti geresnis rašytojas, kad 

tas reginys butų jums mato- 
mas. I 

Apie ketvirtg, vai. pradėjo 
labai lyti, darbininkai no- 

ronis, nenorams, tūlėj o skir- 

stytis ir gryžti Į svetaine. Su- 

grvžo sulieti, pailsę, bet lin- 

ksmi, visi džiaugiasi, kad 
savo dalį darbo atliko. 

Ant rytojaus, dar didesnis 

džiaugsmas. Pranei, jog aš- 
tuntas distriktas raidė D, vien 

iš svetimtaučių surinko dau- 

giausia, šimtą dolerių dau- 

giau, negu antras iš eilės. P- 

lė E. Vasikevičiutė, to pa- 
ties distrikto, išlaimėjo tuzi- 

ną paveikslų, irgi pirmutinę 
dovaną. 

Laimėjusioi distrikto pavei 
kslas telpa šiame "Draugo" 
numeryje. 

Gaila, ne visi susirinko nu- 

sifotografuoti. Aštunto distri- 
kto nariai nenuleidžia rankų. 
Nusi£n4ė fotografijas, sn^jo į 
svetainę, nutarė išvien dirbti 

parapijos bazarui. Pranešė 

fėrų komisijai, kad sudaryki 
kitą. kariuomenę prieš musii. 

Pasekmes pranešime vėliaus. 

Ateivė. 
1 < it 
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MIX NEAPOLIS, Minn. — 

Apie gruodžio 1 d. atidarys 
The Transportation Brother- 

hoods National Bank su ka- 

pitalu $200,000. Tai vis vie- 

nas daugiau organizuotų dar- 

bininku bankas. 
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BAŽNYČIA III DARBO ŽMONĖS 

i Dažnai tenka išgirsti iš kataliku prie- 
šu šitokį mušu Bažnyčios apkaltinimą: 
Kataliku Bažnyčia esanti didžponių — 

^ kapitalistu užtarėja, o darbo žmones dan- 

gaus linksmybėmis teraminanti ir nelei- 

džianti jiems reikalauti sau iš kapitalis- 
tu vargu palengvinimo. Taip kalba musji 

priešai. Taigi žvilgterėkim bent trumpai 
i Bažnyčios tai yra Kristaus mokslą, 
klausdami jojo,kaip jisai žiuri į darbo žmo 

niu vargus. Antra pasiklauskim^cą yra pa 

daiv katalikai ir jųjų šv. Bažnyčia, kad 

ivykdinus tąjį Kristaus mokslą, gyveni- 
mai!. 

Darbo žmonės pagonijos laikais 

Prieš Kristui ateisiant anų laikų Ro- 

mos valstybėje taip šeimynoj, taip visuo- 

F menėj, tvarka baigė irti. Prasilavinę žmo- 

) n ės suprato stabmeldžių dievų-stabų men- 

kumų, jais juokėsi; bet jųjų vieton tik- 

rojo Dievo garbinti nemokėjo, nes Jojo 

nepažinojo. Visokio tikėjimo nustoję žmo- 

nės visas savo pastangas dėjo gyvenimo 
malonėmis išnaudoti; kitoks, amžinas tik 

slas, žuvus jųjų kad ir menkam tilįėji- 
mui, visai pranyko jiems iŠ akių. Kad gi 

pasinaudot ko daugiausiai šiuo gyvenimu 
manyta leistinu vartot visas priemones ir 

ištikrųjų jų vartota, nepaisant jųjų ge- 

rumo ir blogumo. Vagystė, apgaudinėji- 
mas, vergų neapsakomas kankinimas, mo- 

teries ir nekaltų vaikelių pilnas panieki- 
mas arba net ir žudymas reikalui ir no- 

rui esant; viešas paleistuvavimas, pilnas 
visokios teisybės žlugimas-tai vaisiai vi- 

siško tikėjimo išnykimo žmonų širdyse. 

Kodos, galint savo įnoriams visomis lei- 

stinomis ir neleistinomis priemonėmis 
I įtikinti tupėtų tie ištvirkę žmonės pasi- 

tenkinę ramiausiai gyventi. Bet toli gra- 
žu taip nebuvo. Buvo tat labai neramus 

laikai, kada kiekvienas valkata galėjo sa- 

ve karalium pavadinęs pasigriebti vald- 

žių į savo rankas, ištvirkintų ir be doros 

kareivių ir bedarbių gaujai padedant. Po- 

nas darė kaip tinkamas savo šeimynoj 
bei su savo vergais. Užsimanęs galėjo be 

baimės parduoti savo žmonų, liepti už- 

mušti vaikų; plakti vergų ligi jam numir- 

us. Nebuvo tikėjimo j amžinų gyvenimų, 
tai gyvenimas ant žemės virto pragaru 
ir nebuvo jokios laimės. 1 iReikia, kad kas 

iš dangaus atėjus pamokintų mus gyve- 
nimo" su skausmu širdy pasisakė vienas 

anų laikų galvočius, lyg pasakydamas vi- 

sų anų žmonių norų. 

Darbo žmonės Kristui atėjus. 
Ir štai nužengė iš dangaus žmonijos 

Mokytojas ir Išganytojas, mūsų Viešpats 
Jėzus Kristus. Atėjęs šitan pasaulin visų 

pirmą skelbia vyriausią tiesą; būtent, 
kad be šio gyvenimo ant žemės, yra dar 

kitas amžinas gyvenimas danguje, Dievo 

draugėje. Aišku, kad amžinas be pabai- 
gos gyvenimas ypač Dievo draugėje yra 

nepalyginamai brangesnis, negu kelių de- 

šimčių metų gyvenimas ant žemės. Užtat 

Kristus ir daro tuojaus išvadą, sakyda- 
mas mums: "Kas do pelnas žmogui iš 

to, kad jis net viso pasaulio turtus pa- 

sigriebtų, jei delei to nukentėtų jojo ne- 

mari siela ?" Užtat aišku, kad kiekvie- 

nas protingas žmogus gyvendamas ant že 

mės, turi stengtis taip gyventi, kad jojo 
sielai nieko blogo nepasidarytų. Tai jis 
tepadarys, jei gyvens, elgsis teisingai. 
Teisingumas mums yra suprantamas do- 

ros jausmais, jis pamokina kiekvieną, 

kas darytina kas ne; teisingumas vienas 

teužlaiko visuomenę sveika. Reiškia Kri- 

staus mokslas apie amžiną gyvenimą ne- 

tiktai mus tiesos pamokina, bet padeda 
sutvarkyti šiąjį gyvenimą teisingai. (Tai 
labai svarbu, ypač darbo žmonėms. Jei 

amžino gyvenimo neragaus tas, kas kitus 

skriaudžia rinkdamas sau žemės turtų, 
tai kiekvienas tuuės vengti neteisybės, ne- 

skriausti silpnesnių. 
Antra vertus turint akyvaizdoj am- 

žiną laimingą gyvenimą žmogus netaip 
jau gobščiai siekia tų žemės turtų ir ki- 

tam jųjų nepavydi. Taigi Kristus ir Kat. 

Bažnyčia skelbdama amžinąjį gyvenimą, 

parodo žmonijai aukštesni vertesnį tiKs- 

lą. Rodydama tąjį tikslą, mokyme, kad 

neverta yra skriaudžiant silpnesnį krau- 

ti žemės turtu, nes jie laikinos, pranyk- 
stamos vertės teturi. Tie gi, kaip visokio 

plauko socialistai ir laisvamaniai skelbia 

žmonėms, jokio Dievo nei dangaus nėsą, 
lik didina darbo žmonių' vargus. Nes ir 

tikrai. 

Nesant jokiai amžinai teisybei dan- 

guje, nesant Dievui, kas belieka daryti 
žmogui? Tik stengtis kaip galima dau- 

giau turto prisilupti, nežiūrint, ar tei- 

singai, ar neteisingai, nes Dievui nesant 
niekas už neteisybę po mirčiai nebaus, o 

teisybę nebus kas pagiria, bei užmoka. 

Man numirus žus mano turtai, bet žus ir 

mano teisybės, nebus nei manęs nei ma- 

no piktybių. 
Čia gi ant žemės dažnai matom, kad 

nei žmonėse nei valdžioje tos teisyb|s 
nerandi; kas turtingesnis, tas už pinigus 

viską gauna, o darbo žmogus pasilikęs 
-vienas turėtu jau pats gintis nuo priešų. 
Jei kuriam darbininkui pasiseks pralob- 
ti, tai ir jis, širdy Dievo neturėdamas ir 

į amžiną gyvenimą netikėdamas priside- 
da prie skriaudikų ir smaugia silpnesnį. 
|Taip esant aišku, kad ypač darbo žmogui 
gyvenimas pasidarytų nepakenčiamas ir 

dabar jam toks yra, nes jokie įstatymai 
kad ir pačių socialistų išgalvotieji ne- 

apgins silpnojo nuo turtuolio ir valdžią 

turinčio; nes Kaa jsiaiymai umų puuu- 

mi, reikia kad teisėjai ir valdininkai tei- 

singi butų. Teisingu gi buti sunku, ka- 

da nei Dievo -nei amžino užmokesnio 

nėra, o tik tas gyvenimas tėra, man 

gi numirus viskas išnyksta, nieko nelieka, 
lieto žinom, kad šiame pasauly vi- 

tĮ sokie sukčiai ir nedori apgavikai daž- 

niausiai patogiai ir turtingai gyvena. 
Mes visi tąi žinom. Taigi Kristus ir Baž- 

nyčia daug padarė ir tebedaro darbo 

žmonoms gero, skelbdama tikrąjį Dievą 
teisingu esant rodydama visai žmonijai 
amžiną gyvenimą. Jei šiandien dar žmo- 

nės negyvena kaip Katalikų Bažnyčia 
ir Kristus mokiną, tai tame pačių žmo- 

nių kaltė. i 

Užtat šiandie ypač darbo žmonėms 

gyvenimas pasidarė nebepakenčiamas, 
nes žmonose labai maža to tikėjimo; gali 
atsitikt, kad mes taip sūpusim doriniai, 
kaip tat atsitiko Romos valstijoj — pra- 
džioj apie tai minėjau — ir mūsų aukš- 

tinamoji kultura sugrius, kaip Romoje, 
tat atsitiko. Žinoma vieno tikėjimo neuž- 

tenka, reikia darbo ir mokėjimo iiorint 

darbo žmonėms vargus palengvinti. Tik 

be tikėjimo jokie pagerinimai ilgam lai- 

kui negalimi, nes blogi norai žmonių ga- 

li ir gražiausius sumanymus sugriauti. 
Blogas norus vienas Dievas, vienas tikl- 

jimąs j Jį Jojo teisybę tepataiso ir tesu- 

valdo. (Rus daugiau). 


