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Organizuojąs Fašistai
IŠIMA NUSKENDUSIO LAIVO LAVONUS IR

Pabudavojo Didelį Orlaivį
įgulą.

ALBANY, N. Y. — Vai-

dirb-

Savo

Angli-

■

Suradę Pasakišką Mieš-

muose. Saveikis taręs: “Ra
mybė tau, broli Jėzuje Kristu
je” ir į abatą iš parabelio pa
leidęs šūvį.

Ir šis kun. Saveikio šūvis 
buvo taiklus, ir abatui Juozui 
Kudirkai kulka įlindo į dešinę 
krūtinės pusę išeidama pro

Abatas Kudirka iš išgąsčio 
. Vi

same vienuolyne kilo didžiau
sia panika: vienuoliai slapstė
si, kad Saveikis jų neiššaudy-

Puikiai padarė draugai 
scrantoniečiai, kad jie pir
mutiniai pasiuntė pasveiki
nimą 8-tai Amerikos Komu
nistų Partijos konvencijai,

GYVUS JŪRININKUS, AUKAS IMPERIALIZMO kuri įvyks Clevelande, ba- 
_______  landžio' 3 d. Jų pasveikini

mas skamba:
“Mes, Amerikos Lietuvių

ml#

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Mason City, Iowa. — Ko

vo 13 d. septyni ginkluoti 
banditai sulaikė daug žmo
nių prie First National 
Bank,- pasigrobė iš banko 
$52,344 ir pabėgo.

Roma. — Jau pribuvo 
pas Mussolinį ir Austrijos 
budelis diktatorius Dollfuss. 
Eina konferencija tarpę 
Vengrijos, Italijos ir Aust
rijos.

Cherbourg, Francija. — 
Pribuvo čionai laivas “Be- 
rengaria” labai apdaužytas. 
Sakoma, kad niekados pir
miau šis laivas nebuvo ma
tęs tokių šiurkščių jūrų

Berlynas. — Hitlerio val
džia perbūdavo jus visą Vo
kietijos biznį, paskirdama 
jam vieną “karalių” ir pa
dalindama į, dvyliką depart- 
mentų. -'ĮSI

NEWARK, N. J. — Po 
num. 116 Hunterdon St. ati
daryta fašistų unijos buvei
nė. Vadu esąs tūlas Gaeta
no Asone, italas. Jis girias, 
kad jo fašistų organizacija 
turinti 500,000 narių Ame
rikoje. , Ji susidedanti iš 
Amerikos piliečių, ’’kurie ti
ki į dievą ir Amerikos vė
liava.” Jos tikslas esąs ko- *• v ♦ 
voti prieš komunizmą.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Kovo (March) 15,1934 Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

REIKALAUJA GREITO SVARSTYMO 
DARBININKŲ BEDARBES IR SOCIA
LUS APDRAUDOS BILIAUS H. R.-7598

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanas Ernest Lundeen, 
įnešėjas Darbininkų Bedar
bės ir Sociąlės Apdraudos 
Giliaus (H. R. 7598) pra
dėjo reikalauti, kad Atsto
vų Butas tuojaus imtų svar
stymui tą bilių. Jis renka 
parašus kangresmanti rei
kalavimui svarstymo. Kad 
privertus atstovų butą svar
styti, tai turi gauti1 145 pa-

rašus. Jis taip pat pareiš
kė, kad “reikia daugiau ma
sinio spaudimo”, idant pri
vertus ponus pasirašyti po 
reikalavimu.

Darbininkai visur turi 
priimti reikalavimus ir siųs
ti kongresui, kad šitas be
darbių bilius *būtų tuojaus 
svarstomas ir priimamas. 
Tai vienatinis bilius, kuris 
naudingas bedarbiams.

UŽDARĖ VISUS VOKIE
ČIŲ LAIKRAŠČIUS

IŠMES 120 KARININKŲ 
ŽYDŲ KILMĖS .

VIENA, Austrija.—Doll- 
fusso valdžia nutarė toliau 
palaikyti uždarymą visų vo
kiškoj kalboje laikraščių, 
kurie išeidavo Austrijoj. 
Uždarymas tęsis iki birželio 
16 dienos.

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžios užsimojimas apva
lyti armiją ir laivyną nuo 
žydiškos kilmės kareivių ir 
karininkų, palies 120 kari
ninkų. Jie bus išvyti iš ar
mijos ir neteks vietų.

PIRMAS ALDLD KP. PASVEIKINIMAS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS KONVENCIJAI

Kauno Pranciškonu Vienuolyne Susišaudė 
Kunigai; Didžiausias Triukšmas Visam 

Mieste; Kuniginių Urvų Slaptybes

Jau buvo pranešta, kad 
japonų torpedinė valtis 
Tomozuru” laike karinių 
manevrų apsivertė ir nu
skendo. Viduje buvo 113 
jūrininkų. Prie laivo dasi- 
kasta ir pradėta išimdinėti 
lavonai žuvusių ir gyvi jū
rininkai. Jau išimta tryli
ka gyvų ir septynolika lavo
nų. Manoma, kad visi liku
sieji bus jau uždusę.

Valtis nuskendo .. todėl, 
kad Jsuvo perdaug sunkiai 
apginkluota kanuolėmis ir 
kitais karo padargais. Mat, 
Japonija turi prisibudavo- 
jus karinių laivų, kurie tu
ri- ne visus penkis šimtus 
tonų įtalpos, tuo būdu nepa
eina po laivyno sutartim. 
Tie maži laivai sunkiai ap-

Darbininku Literatu ros 
Draugijos 39-ta kuopa, 
Scranton, Pa., siunčiam lin
kėjimus geriausių pasiseki
mų jūsų konvencijos dar
buose. Taip pat pasįunčia- 
me du doleriu aukų. Su ge
riausiais linkėjimais, pasi
liekame, P. Šlekaitis, fin. se
kretorius.”

VĖL SOVIETŲ MOKSLININKAI PADARE 
SĖKMINGUS BANDYMUS STRATOSFER.

BRIDGEPORT, Conn. — 
Čionai išstatytas parody
mui naujai pabudavotas Si
korskio kompanijos milži
niškas pasažierinis orlaivis 
“S-42”. Jis be sustojimo 

įgalės lėkti 2,500 mylių, tatfstijos seimelio atstovų bu- 
yra, galės perlėkti Atlanti- 
ką per Bermudų ir Azores. 
Galės vežti žmones ir ga
benti laiškus. Į valandą 
darys 150 mylių.

Perėjo Dilius už Pašalpą 
Grynais Pinigais

Darbininkai Boikotuoja 
Kompanioną Uniją

‘ CAIRO, Aigiptas. — 
Francijos orlaivininkai pa
skelbė svietui, kad jiems 
pavykę užlėkti ir pamatyti 
pasakišką miestą “Šebą”, 
kurio buvę jieškoma per 
daug šimtmečių. Tai- esąs 
labai gražus baltas.miestas. 
Aplinkui jį gyveną lauki
niai žmonės, kurie į orlaivi- 
ninkus šaudė nuo žemės. 
Mokslininkai netiki, bei 
rimtai abejoja šitiems lakū
nų pasakojimams.

Parlamentas Užgyrė
Karo Laivyno Planus

tas priėmė bilių, kad bedar
biais būtų mokama už mai
stą, drapanas ir t. t. grynais 
pinigais, vietoj kortelių. 
Bedarbiai turi teisę pirkti 
tokius daiktus, kokius nori 
ir ten, kur jie nori. Tačiaus 
šitas bilius nepadidina be
darbių pašalpos.
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Federacijos miesto Ta
ryba už Bedarbių Bilių

ST. LOUIS, Mo. • 
susirinkime Amerikos Dar
bo Federacijos miesto tary
ba vienbalsiai užgyrė Dar
bininkų Bedarbės ir Socia- 
lės Apdraudos Bilių H. R. 
7598. Tai didelis laimėji
mas visų to biliaus šaliniu- 
kų.

NEW YORK. — Gautas 
pranešimas, kad dar ketu
ri Amerikos Darbo Fede
racijos lokalai užgyrė be
darbių apdraudos bilių. Rei
kia atminti, kad Federaci
jos vadai Green ir Woll 
šiam biliui yra griežtai prie
šingi.

Tokio, Japonija. — Gau
tas pranešimas iš Mandžu-

LONDONAS.
jos parlamentas užgyrė ka
ro laivyno planus. Tik 35 
/atstovai balsavo prieš už- 
gyrimą. Pagal priimtą bi
lių, Anglija išleis $286,849, 
875 naujų laivų statymui
iki 1936 metų. Tai Angli- rijos, kad Sovietų orlaivis 
jos imperialistų lenktynės buvo priverstas nusileisti 
su Amerikos ir Japonijos Mandžųrijos pusėje, 
karinių laivynų planais. Tos 
šalys ginkluojasi ir rengia- jos kareiviai oriaivininkus 
si naujai skerdynei.

prie 
Sovietų rubežiaus. Japoni-

suareštavo.

Vienas Kunigas Išėjo iš Kantrybės ir Paleido Darban Šautu
vą prieš Savo Prispaudėjus, Paskui Nuėjo į Kamerą Mels
tis, Tapo Suareštuotas ir Pasodintas į Kalėjimą.
Lietuvos laikraščiai pra-dęs laiką dvasiškuose mąsty- 

neša apie kruvinus įvykius 
Kauno Pranciškonų vienuo
lyne. Tūlas kunigas vardu 
Saveikis išėjo iš kantrybės 
ir sukilo prieš vienuolyno 
viršininkus. Nei maldos, 
nei poteriai nieko nepagel
bėjo: kulkos iš Saveikio pa
rabelio vienam klebonui 
žarnas suvarstė, kitam petį jr skausmo irgi susmuko, 
perskriodė.

“Lietuvos Žinios” seka
mai aprašo visą šitą įvykį: tų, nes niekas nežinojo kun. 

Prieš kurį laiką spaudoj jau Saveikio tikslų ir sumanymų, 
buvo rašyta, kad Kauno Pran- į Sužeistieji šaukėsi pagalbos, 
ciškonų vienuolyne vykstamo kun. Saveikis, kaip nieko 
kažkokie nesusipratimai tarpe | dėtas, sugrįžo į savo celę ir, 
kunigų vienuolių ir vienuoliui 
santykiuose su vienuolyno gy
ventojais, kaimynais, tretinin
kėmis ir k. moterimis. Tuo 
reikalu buvo įteikti skundai 
Kauno arkivyskupui.

Reikia žinoti, kad dvasiško
ji vyresnybė nedrausmingus, 
arba kaip kitaip nusižengusius 
kunigus uždaro į vienuolyną. 
Pasauliečiui kunigui čia 'yra 
tikras kalėjimas: vienuolynas 
neleidžia jo niekur išeiti, ver
čia. daug melstis, skaityti, blo
gai maitina ir tt.

Kauno ‘pranciškonų vienuo
lyne tokiai “pakūtai” už Įvai
rius disciplinarinius bažnyčios 
vyresnybei nusikaltimus buvo 
uždarytas kun. Petras Savei
kis.

Kunigą Saveikį vienuoliai 
labai varginę. Jis jau ne sy
ki netekdavęs pusiausvyros ir 
rengęsis su vienuoliais atsis- uždarytų gyvenimo sąlygos— 
kaityti.

šeštadienį, vasario 24 d. 
kun. Saveikio kantrybė trū
ko ir jis nutarė žūt būt, vie
nuoliams atkeršyti. Be to, tą 
dieną jis pabėgęs nuo išpažin
ties ir švenčiausiojo.
Jau iš ryto kun. Saveikis bu

vęs neramus. Kun. Saveikis 
ėmęs skųstis vienuolyno aba
tui Juozui Kudirkai, kad jam 
labai skaustą dantį; prašė leis
ti pas dantų gydytoją.

Abatas vienuolyno ‘kaliniui’ 
laido.

Kun. Saveikis tuojau išėjo. 
Po pietų grįžo į vienuolyną, 
bet irgi labai susimąstęs.

Apie 7 vai. kun. Saveikis už
lipo į II aukštą ir įėjęs į vieną 
kambarį, kuriame buvo keturi 

[vienuoliai, kun. Saveikis pradė
jo iš parabelio į vienuolius 
šaudyti.

Vienuoliai kun. Saveikį pra
dėjo' žegnoti, minėti įvairių 
šventųjų] vardus, bet Saveikis 
to neatbojo. Tada vienuoliai 
spruko kur kas įmanė arba 
lindo į paloves.

Kun. Saveikis vienuoliui An
tanui Bernotavičiui iš parabe
lio pataikė į pilvą ir žarnose 
kulka padarė keturias dideles 
žaizdas. Sužeistas vienuolis 
Bernotavičius ten pat paplūdęs 
kraujuose krito ant žemės.

Beto, kun. Saveikis suspau
dęs parabelį nuėjo į abato ka
binetą. i . f ■ • > . į

čia vienuolyno abatas lei-

parabeli šalia pasidėjęs, pra
dėjo kalbėti jam skirtas mal
das.

Buvo iššaukta greitoji pa
galba, kuri sužeistuosius vie
nuolius nugabeno miesto ligo
ninėn, kur tuojau padarytos 
operacijos; vienuoliui Berno- 
tavičiui .buvo labai sunki ope
racija, bet pasisekus gerai. 
Abatas Kudirka esąs sužeis
tas daug lengviau.

Prie kunigo Saveikio “ce
lės” buvo, pastatyta policijos 
sargyba, kad jis nepabėgtų ir 
tuo tarpu atsiklausta proku
ratūros. Prokuratūrai davus 
Įsakymą, kun. Saveikis. tą pa
tį vakarą areštuotas ir užda
rytas kalėjimam

Šį nepaprastą įvykį teismo 
organai ir policija stropiai t|- 
ria. Būsiančios ištirtos ir 
“kalinių” kunigų vienuolyne

Automatiškas baliūnas iš
kilo j dvi valandas už 18,- 
600 metrų (11.5 mylias) į 
erdves ir’ kuomet pasiekė 
55 laipsnių žemiau zero šal
tį, jisai plyšo. Tada iš jo 
iškrito parašiutas, išsiplėtė 
ir palengva nusileido že
myn. Jame buvo įtaisyti 
moksliški instrumentai, ku
rie parodo, koks ten oro 
spaudimas, koks šaltis, ko
kia atmosfera ir t. t.

Tai tik pirmas bandymas. 
Greitu laiku mokslininkai 
budavos naują automatišką 

mas pavyko labai puikiai— baliūną, kuris galėsiąs iškil- 
viskas išėjo taip, kaip bu- ti į pirmiau niekada nepa- 
vo mokslininkų suplanuota, siektas erdves.

LENINGRADAS, Sovie
tų Sąjunga. — Baisi nelai- 

i mė, kurioj žuvo trVs Sovie- 
tu mokslininkai ir baliūnis- 

___  tai aną dieną, nesulaikė 
mokslininkų nuo bandymo 
pasiekti ir ištirti tas neži
nomas augštumos erdves. 
Štai čionai kovo 13-tą dieną

BALTIMORE, Md.—Beth-' !3UV° nau>s bandymas. Bet 
, , \ n ! sis bandymas buvo naujais
lehem Steel fabriko darbi- j prietaisais. Sovietų valdžia 
ninkai boikotuoja kompa-, pabudavojo automatiška ba- 
ničnos unijos rinkimus., liūną> kuris pasikelia į stra- 
P.av?. V^en°j šapo j iš pen-. tosferą be jokios žmogaus
kių šimtų darbininkų baisa-! pageibos. Pirmas bandy- 
vimuose dalyvavo tik vie-1 
nuolika. Kompaničną uni
ją boikotuoti kvietė Metalo 
ir Plieno Darbininkų Jndu- 
strinė Unija. Taip pat prie 
bendro fronto prieš kompa
ničną uniją prisidėjo refor- 
mistinės unijos nariai

ŽEME TEBEDREBA UTAH VALSTIJOJE; VIENOJ 
VIETOJE PRASIVĖRĖ PER PENKIAS PĖDAS

Drg. Fosteris Pasiuntė 
Protestą prez. Rooseveltui 
ir Ponui Mendietui

NEW YORK. — Varde 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos draugas William Z.i 
Fosteris pasiuntė protestą 
preziddntui Rooseveltui* ir 
Kubos diktatoriui Mendie- 
tui. Protestuojama prieš 
paskelbimą Kubos darbo 
unijų nelegalėmis ir t. t. Te
legramoje r e i k a 1 aujama, 
kad šitas persekiojimas bū
tų tuojaus sustabdytas.

Londonas. — Darbiečių 
miesto taryba turinti pen
kių metų planą pabudavoji- 
mui 266,851 gyvenamo na
mo del darbininkų. Juose 
apsigyvensią 1,240,182 dar
bininkų ir tuo būdu “slums” 
būsią panaikinta.

Utah. — šiaurinėje dalyje 
Utah valstijos, kovo 13 d., 
dar tebedrebėjo žemė ir 
drebėjo, gana smarkiai. Bo
xelder paviete vienoj vietoj 
žemė prasivėrė per penkias 
pėdas ir‘pradėjo purkšti į 
viršų šilto ir šalto vandens

CWA Darbininkai i už Algą!
, Pakėlimą

Allentown, Pa.> — čionai 
laike masinį susirinkimą C- 
WA du tūkstančiai darbi
ninkų ir nutarė paskelbti 
streiką, jeigu nebus atšauk
tas algų nukaposimas.

Bristol, Pa. — čionai su
streikavo pėnki šimtai CW- 
A darbininkų ir pareikala
vo algų pakėlimo.

Albany, N. Y. — Teismas 
rado kaltu Manny Strewl 
pavogime turčiaus -O’Con
nell ir gavime daug pinigų 
už paleidimų. Veikiausia 
gaus 50 metų ^kalėjimo. t

šaltiniai.
Pačiame Salt Lake City 

mieste nuostolių daug nepa
daryta, apart to, kad namų 
tinkas apibyrėjo. Mirė nuo. 
sužeidimo darbininkas Bit- 
hell, kuomet nuo žemės dre
bėjimo įsilinko žemė, po ku
ria buvo iškastas tunelis.

ar ne per daug jie ten vargi
nami. Be to, būsianti patik
rinta ir kun. Saveikio psichinė 
būsena, jo protas.

Del šio kun. Saveikio žygio 
visas vienuolynas tebėra susi-, 
jaudinęs.

Laivas Buvo Kiauras, 
Todėl Nuskendo

Daugiau Kareivių prieš 
Mainierius, bet Streikas 

Gerai Laikosi
BIRMINGHAM, Ala. — 

Pereitą - savaitę pasiųsta 
trys/ kompanijos Nacionalės 
Gvardijos kareivių malšini
mui mainierių streiko. Da
bar mobilizuojama daugiau 
kareivių tam streiklaužiš- 
kam tikslui ir bus pasiųsta 
šiomis dienomis.

Streikuoja aštuoni tūks
tančiai mainierių. Nepai
sant kareivių ir skebų, mai- 
nieriai gerai laikosi kovos 
laūke ir kasyklas masiniai 
pikietuoja. /

NEW YORK.—Tyrinėji
mas 1931 metais nuskendu- 
šio laivo “Observation” pa
rodo, kad laivas buvo labai’ 
senas, apipuvęs ir kiauras. 
Vienas liudininkas parode, 
kad jis matė, kaip per sie
nas vanduo fsunkėsi į laivą.

Nuo Šikšnosparniu įkandimo 
Pasiunta Žmonės, Gyvuliai

PORT OF SPAIN, Trini- 
dhd. — Čionai priviso bai
sių ir pavojingų šikšnospar
nių, kurie užpuola gyvulius 
ir žmones. Nuo jų įkandi
mo pasiunta žmogus bei 
gyvulys ir už mėnesio mirš
ta. Daug gyvulių šitaip 
žuvo. Mirė taip pat vienas 
kūdikis nuo šikšnosparnio 
įkandimo.

i
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Daugiau Masinio Spaudimo!
Darbininkų Bedarbės ir Socialės Ap

draudos Bilius (H. R. 7598) vis tebeguli 
J. V. kongrese^ nejudinamas. Kongres
menas Lundėen, kuris šį bilių įnešė, tū
lą laiką kažin kodėl buvo atlėžęs, atšalęs • 

, ir bevarė darbo, kaip jis turėjo, būti va
romas. Dabar betgi ir kongresmanas 
Lundeen jau pradėjo veikti, kaip sako 
speciališkas “D. Workerio” koresponden
tas Washine’tone. %—*

J. V. kongrese tvarka yra sekama: 
kuomet įneštas bilius-įstatymo projektas 
nėra atatinkamos komisijos patiekiamas 
svarstymui, tai įnešėjas paprastai turi 
gauti ne mažiau 145 kongresmanų, kurie 
pasirašytų tam tikrą peticiją. Jei tiek 
parašų-gaunama, tai, bilius esti įnešamas 
Ičongresan automatiškai ir ten svarsto
mas. ’ > * i »

Taigi dabar to paties laukia ir šis bi
lius—H. R. 7598. , Reikalinga 145 kong
resmanų parašai, kitūip, matomai, kong
reso “Darbo Komisija”, kurios rankose 
bilius tebėra, nenori jo įnešti kongresan 
svarstymui.

Kad paakstinus kongresmanus tai da
ryti, patsai įnešėjas, kongresmanas Lun
deen andai pareiškė pageidavimo, kad 
darbininkai darytų daugiau masinio 
spaudimo į savo kongresmanus.

Mes iau senai kreipėme darbininkų do
mesį i/ Yaginome, jog tiktai masinis mū-‘ 
sų spauditnas tegali tuos ponus priversti 
svarstyti vienintelį remtiną bilių—H. R. 
7598.

Visos darbininkų organizacijos ir lo
kalinės draugijos, siųskite į Washingto- 
ną savo kongresmanams telegramas, rei
kalaujant, kad jie parengtų šį bilių. Siųs
kit telegramas J. V. kongreso Darbo Ko
misijai (House Labor Committee), rei
kalaujant, kad ji prielankiai raportuotų 
apie šį bilių!

Atsiminkim, kad tik šis bilius (jei jis. 
būtų priimtas), užtikrintų bedarbiams 
darbininkams žmoniškesnį gyvenimą, nes 
valdžia turėtų mokėti visiems bedarbiams 
pensijas, aptaksuodama kapitalistus!

$l,O00 Dingo Be Žinios!

Atidavusios “dievui dūšią” TMD sek
retorius, p. L. Vasil, guodžiasi, kad yra 
dingęs tūkstantis dolerių minėtos orga
nizacijos pinigų. Girdi, TMD kada tai 
pirkusi už tūkstantį dolerių valdžios bo- 
ną, bet jo pastarųjų metų eigoje net į 
knygas niekas nematė reikalo įrašyti. 
Tačiaus.

Verčiant knygas į tolimesnę praeitį, pa
vyko surasti tokį boną įrašytą knygoje 1922 
metais, kas aiškiai parodo, kad p. $ekys ži
no, ką kalba ir kad tokį boną TMD turi. 
Apie tai užklausiau', p. A. B. Strimaitį, kaip 
iždininką, kur yra tas bonas ir kas už jį 
nuošimčius kolektuoja? Gayau atsakymą, 
kad jis žinąs apie tokį boną, bet jis neži
nąs, kur tas bonas yra, nes jam užlipus,;iž- 
dininko vietą, niekas jokio bono neperdavė. 
Tikra misterija! Bonas yra, ką parodę kny
gos, bet kur jis yra ir kas’už jį nuošimčius 
ima, niekas nežino. (“Vien;“ už kovo 13 d.)
Šitaip ponai tvarko “visuomeniškus 

reikalus”! Organizacija mirusi, nevei
kia, bet tūkstantis dolerių randasi keno 
tai kišenių j e iv jo šiandien niekas nebe
gali sugauti! Ar stebėtina, kad jie su- 
bankrūtijo’ “vienintelę lietuvių kultūros 
draugiją” ?i :

Šitos pačios linijos ir minčių ponai val
do kitą panašią organizaciją—SLA. Mes 
ne kartą sakėme, kad fašistų šeimininka
vimas SLA neša negerą organizacijai.

. Mes tai rėmėme daugeliu pavyzdžių. 
TMD vienas iš jų. Buf o organizuota ei
le bendrovių, kurios nunešė milionūs sun- 
kiai uždirbtų lietuvių darbininkų dolerių. 
Vis tai panašiai buvo dirbama, kaip su 
TMD.

Reikia šalinti tos rūšies žmones iš vi
sokių organizacijų, draugijų ir kliubų, 
norint, kad neatsitiktų su jom panašiai, 
kaip su TMD.

i

Įdomios Skaitlinės
“Liet. Žinios” rašo: •

Lietuvoje priskaitoma per 3,000 dvarinin
kų. Pagal žemės reformos įstatymą jiems 
buvo palikta po 80 ha ir dvarininkams ben
drai palikta apie 250,000 ha. Pakeitus že
mės reformos įstatymą dvarininkams nelie
čiama norma padidinta iki 150 ha. jarba pri
dėta po 70 ha, viso pridėta per 220;000 ha.

Yra nemaža, pav., Žemaitijoj, ir tokių 
dvarų, kur 500 ha, bet žemės reforma ne
gali savo fondan paimti, nes valdo į giminės 
formaliai atsidalinę,#o faktiškai kartu.

Kaip jau ne kartą buvo nurodyta, šiuo 
tarpu Smetonos valdžia daugeliui dva
rininkų, už apkarpytus dvarus, atmoka 
grynais pinigais, surinktais iš darbo 
žmonių.

Ponai, buožės ir fabrikantai Lietuvą > 
valdo, jiems gerai. Kuomet darbininkai, 
vadovaujami Kompartijos, laimės val
džią, tuomet, aišku, šitie dvarai bus ati
duoti tiems, kurie juos dirba—laukų dar
bininkams, kumečiams, mažažemiams!

Štai, kodėl ponų valdžia taip siunta, 
persekiodama kovingesnius dailininkus, 
ypačiai komunistus!

Katalikų Darbininkų Užduotis
Kongrese: dabar yra pa

tiektas Darbininkų Bedar- 
• ~bės ir Sociąlės Apdraudos 
1 Bilius—H. R. 7598. 

7 1 t •

| Jeigu kongresas tą bilių 
priimtų, tuojaus visi bedar
biai, visi tie darbininkai, 
kurie neturi arba netenka 
uždarbio ne del savo kaltės, 
bet iš priežasties bedarbės, 
susižeidimo, ligos ir senat
vės, gautų savaitinę mokes
tį, lygių vidutinei darbinin
kų algai, o jokiam atsitiki
me nemažiau kaip $10 į sa
vaitę; jeigu turi šeimyną, 
tai daE gautų ant kiekvie
no užlaikomo šeimynos na
rio po $3 į savaitę.

nimą. ’
Šimtai darbininkų organi

zacijų tą bilių užgyrė ir pa
siuntė kongresui reikalavi
mus, kad tas bilius būtų pir- 
imtas.

Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas tą bilių užgyrė 
ir prisideda prie plataus 
Amerikos darbininkų' judė- 
jiiųo už to biliaus pravedi- 
mą.

Čia mes norime ypatingai 
atkreipti domę katalikų, 
darbininkų. Nemažai.lietu-

Gi visus iškaščius tos ap- vių darbininku priklauso 
; draudos turėtų panešti Am- įvairiose katalikų organiza- 
' erikos turtuoliai ir jų vai-į cijose. Iškelkite tose orga- 

b džia. - j ni/jacijose klausimą, kad jū-

i darbiai negautų jokios ap- 
■ draudos. Pats “Draugas”, 
kuris tą bilių sveikiną, sa
ko: .

Šis naujas įstatymo projek- 
I tas nėra krašto Vyriausybės 
' pasiryžimas apdrausti milio- 

nūs bedarbių.

Tai tiesa. Ponas Wagne- 
ris tą bilių įnešė į kongre
są po to, kaip tapo įneštas 
Darbininkų Bedarbės ir So
cialės Apdraudos Bilius (H. 
R. 7598). Jis jį įnešė tuo 
tikslu, kad apmulkinti Ame
rikos darbo mases, kad dar
bininkų domę nukreipti nuo 
jięms naudingo biliaus.

‘“Draugas,” kad patar
nauti Amerikos kapitalis
tais, kad apsaugoti jų pel
nus, štai, kaip toliaus rašo 
ūpie jW^gnerio bilių:

‘Sovietų Pragaras-
šis Vergo Ainio rašinėlis api

plėšia ne tik vieną saliūninin- 
ką, kuriam nepatiko Sovietų 
Sąjunga. Jis apibūdina ir ki
tus bizniškų bei poniškų palin
kimų asmenis, kurie važiuoda
mi į Sovietus “ant gatavo”,

LAWRENCE, MASS,

Washington Mill dirbtuvę
nors

staugė kaip vilkas, bet jinai to 
nepaisė. Ji'išsiėmė knygutę iš atleidinėja darbininkus, 
kišeniaus, ką tai surašė ir pa- 4r taip jau nedaug darbininkų 
davė kokiam tai .kitam, mato- 'joje likosi dirbančių. Tačiaus 
mai, milicininkui, kuris greitai'tuos pačius atleidžia.
iš kur tai atsirado, paėmė ras-1 Kovo 9 dieną bosai paskelbė 
tą ir nusivedė pasigėrėlį; Visa j darbininkams, kad jie rieten- 

plaukai,ka darbo ir lieka išmesti į ga- 
Mano sąndraugė ir-|tves. Sulaikoma 400 staklių, 

pradžios drąsiai plūsta gi nusigando. Bet aš vis tik Vadinasi, darbininkai gali ba- 
pasakiau dįauti, eiti į gatves, o kompa- 

Pas; mus Ąmeri- nijai apie tai nerūpi, nes jai 
darbininkai jau nereikalingi. 
Tai' ir visa Roosevelto NRA 
nieko negelbėjo.

Prisimenant pereitus metus, 
kuomet bošai surengė parodą, 
tąi{ ir darbininkai, jėjp ir Joje 
dalyvavo su visokiofnis iškabo
mis.* ; Darbininkai garbino 
prezidentą Rooseveltą.
: Tuo laiku paklausus 
darbininko, kodėl jisai 
vauja toje parodoje ir 

apgavingas iškabas, tai ji- 
man pasakė, kad ta paro
tai 'geriausis dalykas, nes 

del darbininkų. Preziden- 
viską daro del “darbinin- 

’ taip pat. Bet .prabėgus 
tik keliom dienom, tas darbi-

i ninkas tapo paleistas iš darbo.
Dabar jau daugelis tokių 

darbininkų yra paleisti iš dar-
1 bų. Jiems neduoda ta paro

da nieko. Taip pat buvo ir 
su kaikuriais biznieriais. Pa- h
rodoje jie dalyvavo su kilba- 
sais, kumpiais ir kitais daly
kais. Jie manė, kad Roosevel- 
tas ateis ir išpirks jų kumpius. 
Bet pasirodė, kad ne taip da
lykai eina. Prezidentas ne
perka jų tavorų, o darbinin
kai, kad ir pirktų, bet jau ne
turi pinigų už ką pirkti.

, , -Kaip darbininkai, kurie yra 
didžiausi pirkėjai įvairių pre- 
'kių, pirks tuos tavorus, kad 
jie turi misti ir dengtis tik tais 
dalykėliais, kurie kaip tik pa
laiko jų gyvybę. Daugelio 
reikmenų jau negali pirktis.

Jei darbininkai nori, kad 
ji dirbtų ir turėtų kuo gyven
ti, tai jie turi dalyvauti tose 
demonstracijose, kurias šau- 

|kia kovingi darbininkai.
Užunarukas.

tikisi ten dar riebesnio ir mink-: tai matant, man net 
štesnio gyvenimo. Tas ex-bižnie-' pasistojo.

• • V V • ■ •• V — • ! • •rius as 
Sovietų 
resnio, 
degtinė

Tamsus 
ir priėmęs jo * pasaką, 
gryną pinigą. Bet 
pereiva šičia sutiko susipratu
sį darbininką, kuris mokėjo
statyti klausimus.

turėjau drąsos, kad 
milicininkei:
koj tai : tik su arkliais taip pasi
elgtų,’ o jinai man atšovė: ‘O 
kaip pas jus Amerikoje pasi
elgiate su streikiėriais? ' Kaip 
tu nori, kad aš pasielgčiau su 
pasigėrusių triukŠiliądariū? Tu 

Tuo būdu, esi amerikietis, aš tą žinau...’ 
atsakydamas šmeižikas yra pri- Jinai dar ką tai kalbėjo,bet aš 
verstas pripažinti skirtingų da- taip nusigandau, ;kad kuo grei- 
lykų, negu pradžioje.- čiausiai nusiskubinau šalin su

Gerai būtų, kad ir. kiti .drau- savo prietaka.” ...
i gai klausimais pakedentų palai- 

šiahdiėn nėra galimybes ap- I das šnekas tokių sugrįžėlių iš te motėfiš dirbančias prie 
.. ... . , . . Ja—4^.. 1.:.. “Nežinia, iš

starieji pasakoja savo “patyri- imasi jų spėkos—dirba
mus“ žmonių būreliuose. mulai.“ Jis prisiminė ir

r , _ , tiesiamą kelią, kurį daro iš ce-
i mento apie trijų pėdų storio.

Man teko kalbėtis su vienu ■ Per šešias dienas nutiesė to ke- 
rusu, kuris ilgus metus Ameri- ii0 daugiau, kaip pusę ameri- 
koje gyveno, vertėsi įvairiais kūniškos mylios.
bizniais ii;, pagaliau, bėdos pri- j Užklausiau, ar Sovietų šaly- 
spirtas, sumanė grįžti atgal į je yra darbų. “Velniškai daug,“ 
Rusiją, tikėdamasis su keliais jjs atsakė: “Darbų pilna, kur 

amerikoniškais dole- tik nepasisuksi.”

šalį. Kas ten yra ge- 
jis “neatsimena,“ bet 
ir alus tai patikę.

darbininkas būtų 
kaip

bįzniškas

drausti milionus bedarbių. Ka- Sovietų šalies, ypač kuomet pa- kių darbų.
da pasigerins laikai, kada visi 
gaus progos dirbti,; tada galės 
pasitaikyti ir nedarbo. Ir tik 
tada bedarbiai galės būt šel
piami nustatyta šelpimo nor
ma. Tam tikslui bus rezervuo
ti fondai, kurių šiandien dar 
nėra.
Na, o kokią apdraudą 

gautų sulig to biliaus? Štai 
ką “Draugas” sako:

Bedarbiams apdrauda iš 
valstybės fondų turės būti 
mokama ne trumpiau kaip per

Toliaus. jis pasakojo, kad ma
x’i šo

kui* 
kaip 
apie

vieno 
daly- 
neša

likusiais
riais pabėgti iš amerikoniško 
pragaro 
jų.

Jis buvo atgal Amerikon par-

tas 
sai 
da, 
tai 
tas 

’ ką’

Tai del ko nepasilikai?”
į gatavą Sovietų ro- aš toliau jį užklausiau.

“Nelaiko, šėtonai,” jis atsa
kė: “Vos perbuvau septynioli-

10 savaičių (į metus) ir ne važiavęs, ir man buvo įdoipu ką dienų, ir po to išvarė, kaip
mažiau kaip 7 dol. per savaitę, išgirsti, ką jis

Sulig to biliaus, bedarbis pradėjo, kad motina 
galėtų gauti; pašalpą tik ! amžinai dingusi.

; turi pasakyti, šunį. Nieko negelbėjo prašy- 
apie Sovietų šalį. Taigi jis irimai ir maldavimai. Paliepė iš- 

i Rusija sinešdinti, ir nieko tu žmogus 
Kas buvo 25 nepadarysi.“ 

nuo 10 iki, 15 savaičių į me- nletai atgal, tai nei pėdsako
Po to jis nebegautų „^ūkę.

Iš šio pasikalbėjimo galima 
Graudu esą ir liūdna: lengvai paddryti išvadą, kokio 

Verkiau, kaip mažas vaikas,' tai būta žmogaus. Kaipo buvęs 
išvydęs tėviškę, kurios nepaži- saliūninkas, jis vien tik apie 
nau.”

Aš pertraukiau jo graudin-

’ .gi.i. į /

Taigi, pravedus tokį įsta-jsų organizacija užgirtų tą 
tymą, Amerikos daybjnin- bilių: siųskite tok organizas 
kai, atsitikime nedarbo-vis- cijos vardu reikalavimus 
tiek turėtų žmonišką gjve- i savo distrjkto korigresma- 

nams, kad jie remtų tą bi
lių.

Katalikai darbininkai, jū
sų vadai nieko nesako apie 
tą bilių, bet jie giria sena
toriaus Wagnerio (dem. iš 
New Yorko) patiektą neva 
apdraudos- bilių. Jie tuomi 
nori nukreipti jūsų domę 
nuo Darbininkų Bedarbės ir 
Socialės Apdraudos Biliaus.

“Draugas” (No. 36) iįįgi- 
ria Wagnerio bilių, Ji^ sa-
ko, kad tą “apdraudos su-1

tus.
jokios pašalpos, ir jeigu jis 
negautų darbo, būtų pri
verstas badauti arba pa
kampėmis ubagauti almuž- gus pasakojimus ir klausinė-
nos. ‘ ! iau> ką jis matė Maskvoj, Le-

Tokis bilius, iš kurio jo- i ningrade ir kituose miestuose, 
kios naudos negali -turėti! 
dabartiniai bedarbiai, nėra 
darbininkams naudingas.

Darbininkams yra
.dingas Bedarbes Ir Sočia- ’ nė, kad Maskvoj ir Leningrade 
lės Apdraudos Bilius. Tą - kaip dieną, taip naktį vis pilna 
bilių darbininkai turi rem-|8atvgse žmonilb Matęs, kad yra 
ti. Darbininkai turi kovoti 
už to biliaus priėmimą kon
grese.

Kad būtų galima suda
ryti apdraudos fondus su
lig to biliaus, tai nėra nei 
kalbos. *

Juk Amerika nesvietiškai 
turtinga. Nežiūrint krizio,. 
tie turtai ^niekur nedingo. 
Yra nemažas skaičius mi- 
lionierių, multi-milionierių; 
yra nemažai tokių turčių, 
kaip Melionas, Fordas, Mor
ganas, Rockefelleris, kurie 
'turi nųQ 7 iki 12 bilionų 
dolerių turto. Bilionai do
lerių skiriama, karo tiks
lams. Tik dalį paėmus iš 
tų bilionų dolerių turto bū
tų galima įvesti tinkamą be- 

; darbės ir socialės apdrau
dos sistemą. 1 \ ?

Bet kapitalistai geruoju 
to nenori duoti ir neduos 
darbininkams? Todėl darbi
ninkai turi organizuotai, 
masiniu spaudimu priversti 
Amerikos plutokfatiją su
teikti jiems žmonišką pra
gyvenimą pavidale apdrau
dos, jeigu negali duoti jiems 
darbo. -

Katalikai darbininkai pri
valo prisidėti prie tos kovos.

Darbininkas.
"■ d ■ '■;Z • <;;>. *<<

i Jis atsakė, kad buvęs įvairiose 
vietose ir viską matęs,* bet ma
žai apie tai atsimenąs. Buvęs 
ir. teatruose, bet ir apie juos 

nau-1 mažai ką pamena. Tik atsimi-

kal- 
kad 
pri- 
Gir- 
čia,

budavojimų ių taisymų.
Klausinėjau jo ar yra 

bama apie karą. Atsake, 
visi apie tai kalba ir yra 
sirengę apginti savo šalį, 
di, “ten tai ne taip, kaip
kad žmogus save brangina: Ru
sijoj žmones visai nepaiso saVo ' 
gyvasties,“ pridūrė tas užaušęs, 
nemąstantis ex-biznierius, kuris 
su gyvumu aiškino tik apie gė
rimus: “Ot, alus ir degtinė, tai 
bra.-.. ne taip kaip tos čia 
amerikoniškos pamazgos. Ten 
geri, tai žinai, kad vartoji ge
riausią ‘štofą’.”

; Paklausus, ar Sovietuose ma7 
j tyt girtų žmonių, jis giliai at 
siduso ir ;

“Baudžia, broleli, baudžia ten 
už pasigėrimą. Baisus dalykas 
mąn teko matyt Leningrade. 
JBjo sau įsigėręs žmogus. Dildo 
vyro būta.

manymą reikia sveikinti.”
Tasai. Wagnerio bilius,

INDIANAPOLIS, Ind. —
_ Čionai gaisre žuvo Edna

jeigu pataptų įstatymu,; hia- Fifich ir jos trys vaikai. Vy
ras buvo išė j ę^/dirbti (į? lie
jyklą.

žai naudos suteiktų darbi
ninkams. O dabartiniai tie-

dagtinę ir alų gerai nusimanė, 
o kas liečia kitką, tai buvo ak
lai užsimerkęs žmogelis, kuris 
toliau savo nosieą nemato; bet 
užtai.ir jis gali paleisti savo 
didelę gerklę ir purvais drabs
tyti naują tvarką, kurios di
dingumo negali suprasti užau- 
šęs jo protas.

Vergo Ainis.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone? Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

pa
ėsti

; patrūkimas tebėra nedidelis. 
: per siaurą I įplyšimą plėvėse 
pilvo apačioje. Kol toks 
įplyšimas tebėra siauras, tai 
visai nesunku jis sugydyti be 
jokios operacijos, be pjausty-

žmomų, jis giliai at- bu 
papasakoju sekančiai: ly$

Patrūkimas—Kil a
Malonėkite ir man ką 

tarti apie mano ligą. Aš 
vyras,, jau sulaukęs 40 metų.
Ir turėjau tris operacijas. Po 
antrai operacijai aš labai blo
gai jaučiaus toj vietoj, kur 
byvo pjauta. Taip jaučiaus,'§įmo vietas.

g kad kokių šiukšlių ar dra-l Būdas visai nepavojingas, 
tų būtų pridėta. Vėliau dak-JcngVas jr geras> moderniškas, 
tarai man surado, kad ^ten-bu-; jsjereikia ligonio pjaustyti, ne- 
vo nervas įstrigęs, tai jie ir reikia migdyti-nuodyti. Nerei- 
vėl tą vietą pjovė ir ištraukė trukdyti nuo. darbo. Ligo- 1 1 1* 2 “ I * i _ J _ i . , .> ■*

vimus tam tikrų vaistų Į įply-

Jis garsiai keikė ir .lyg kokių siūlų, ir tada ten pa-'nis gali šau kas .diena dirbti, 
rankomis skerėčio j o. Aš kaip tik sidarė geriau, 
ir ėjau su savo pažįstama mo- 
teria, su kuria kelionėje susi-' 
pažinau. Biskutį toliau, viduj 
skersgatvio stovėjo moteris, 
tvarkos saugotoja—milicijantė. 
Jinai prišoko prie išsigėrusio 
žmogaus, bet tas, ją pamatęs, 
dar labiau paleido savo burną.
Kadangi aš su savo sandrauge skaičiau knygoj: “L......
buvome aičiausiai piie jos, tai j jį pag-aiba Ligoje ir Nelaimėj.

j eiti savo pateigaBfir tuo patim 
t jail perėjo: ;4 metaij tarpu, kas kelios dienos lan- 

kytis pas gydytoją, kurs įlei
džia į audinius, po odą vais- 

ža daug ką pakeliu^ tai labai tų. Tie vaistai sudaro audi- 
m a n e'traukią žemyti ir diegia i niuoso aplinkui suerzinimo, ir 
žemiati pilvo, kirkšny- ir per į iš to ten susidaro, lyg nuo ko- 
kiaušius, ir negaliu^ vaikščiot, Įkio apdeginimo, standžių, kic- 
labai slabnas pasidarau, šian- 

Pirmo-

inuo paskutinės Operacijos, ir 
dabar man ir vėl blp^ai. JMa-

milicijantė užkomandavo mane, 
kad padėčiau jai suvaldyti be- 
siskerėčio jaučias išsigėrusio 
rankas. Vienok, aš būdamas 
amerikietis, drąsiai pasiprieši
nau, atsisakydamas Jai, padėti. 
Tada ji, nieko nelaukdama, pri
šoko, lyg laukinė katė, prie to 
žmogaus ir ^jirniiauš, negu aš 
galėjau dasiprotętų ” kame čia 
dalykas, jinai jau turėjo jo ran
kas .surakintas į užpakalį. Ma- 
toihįii, baisiai jam spaudė’ran
kas, kad nelaimingasai žmogus

kuri yra jūsų sutaisyta, ir toj 
knygoj pamačiau, kad patrū
kimas galima išgydyt per įčirš- 
kimą kokių tai vaistų, ir ar,

tų randų, kurie, lyg koks tink
las, uždengia praplyšimą, tą 
patrūkimą ir nebeleidžia žar
nai prasimušti iš pilvo tuštimų 
ir slinkti žemyn.

Kiekvienas gydytojas, tu
rįs tame šiokio-tokio patyrimo.

man tokis trytmentas tiktų Jums galėtų tą patrūkimą gra- 
Dabar prašau atsakyt man į 
šitą klausimą per mūsų dien- giau ir tikriau, geriau, 
raštį “Laisvę“, ir tariu ačiū.

Atsakymas

Tai, tur būt, Jums ir yra 
išsiveržusi kįlą. Kaip sakot, 
Jums toj vietoj ir žemiau die
gia, tai veikiausia Jums* tas

žiai sutaisyti.- Pigiau, sau- 
. Nau

ja, gera, moderniška metodą, 
vis viena kaip ir panašus įčirš- 
kinimo keliu gydymas ga
rankščiuotų gyslų—varikozuo- 
tų Venų, hemorojų (“pailių“). 
arba kaip Dijatermijos Būdąs 
tonziliams gydyti ir išimti.


