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Sekmadienių
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Streikuoja Porto Rico 
Cukraus Darbininkai

Jau pereitame -Darbi- ; SAN JUAN, Porto
ir šeimininkės’’ skyriu- 
paskelbėme eilės kuopų

■MAUMIAI REIKALAUJA PERMAINOS Šeši Metai Kalėjimo k ROOSEVELTO NAUJA PROGRAMA JAU 
Nužudymą levo

Rico. ■ 
—Čionai streikuoja penkiį 
tūkstančiai cukraus darbi- j 
ninku, 
uniją ir veda kovą

KONTRAKĘ DARYMO SISTEMOJE !st J0HNS> Ariz J DAVĖ ŠIMTUS MILIŪNŲ DOLERIŲ 
KORPORACIJOMS IR PARAZITAMSį Turley, 15 metų amžiaus, ta-

; šešiems ųie-1 
tams kalėjiman už nužudy- į 
mą savo tėvo. Jis tui

ptaip, kad tos pačios korpo- p0 nuteistas
Jie organizuoti į United Mine Worker^ uni- i racijos viena kasykla, 

prieš Jos McFedridge ’
imperializmą ir streiklau-!456 priėmė rezoliuciją del į 
žiška valdžia. ’unijos nationals konvenci-Į _____

,jos. šis lokalas reikalauja, Im maimeiial^sLeikuoja, o, 
į kad ateityje unija nedarytų i ^^i (Iirba- 

jokia Yra bllv£ šimtai. Eili- -' 
atsisako niai mainieriai rei

i kontrakte apimti visas jos kad šitokiai saužudingai sis-1 —
Iki šiol būdavo Į temai būtų padarytas galas.! SHANGHAI, Chin .ja. — 
----------------------------------------------------------- ‘ Dabar galutinai paaAkėjo,

kad Fukien provincijos val
džios vadai parsidavė 
Chiang Kai-shekui. Devy
nioliktoji armija pasidavė 
be mūšio ir tapo priimta at-

ar
Dabar vėl aplaikėme per se

kamas drauges ir draugus au
kų. Drg. P. Had išaus kienė iš 
Wyoming, Pa., prisiuntė kuopos 
auką $1.00; drg. P. Polka, sek- i 
rotorius 57 kuopos iš Clevelan- i 
do prisiuntė tam tikslui $1.00. i 
Drg. K. Dulskiūtė, 
130 kp. iš Detroito, prisiuntė 
kuopos auką $2.00. 
Radžiūnienė ‘ pridavė auką 
LDSA 1 kuopos, Brooklyno, 
$4.20. Drg. H. Žakienė iš Bing
hamton, N. Y., sekretorė 20 
kuopos prisiuntė $14.00 aukų, 
kurios pasiskirsto sekamai: 
$5.00 ALDLD centrui, $5.00 del 
TDA; $2.00 Lietuvos Polit. Ka
liniams ir $2.00 del Agitacijos 
Fondo. D»g. K. Romandicnė, 
viena iš Cleveland© veikėjų 
prisiuntė $16456 padengimui . 
LDSA kuopos bilų ir centro rei
kalams aukų. Mes matome pa
girtiną susidomėjimą visų 
ALDLD ir buvusių LDSA kuo
pų, kad pagelbėjus centrui pa- nešimas iš Mandžurijos, kad į danti, kad komunistai labai 
dengti nedateklių. Kurios kuo-j ten būrys japonų militaristų | daug literatūros spaudina 
pos bus sekamos? Kas, kad kol , šarvuotam a u t o m o biliuje (užsienyje ir gabena Vokie- 
kas? nieko negirdime is apskri- ■ staiga įsjVeržė į Sovietų pa- tijon. Bet, girdi, dar pavo- 
clų‘ |rubežio miesto Pogranična- Į jingesnė komunistų propa-

j ja geležinkelio stotį, išvertė,1 ganda vedama namie, Vo- 
iškratė viską ir paskui lei- į kietijoje. Komunistai siste- 
dosi parubežiu, pasekdami' mačiai išleidžia slaptus lai- 
Chinų Rytinį Gelžkelį. Prie | kraščius ir lapelius ir išpla- 
kiekvienos stoties sustojo, i 
tyrinėjo ir nusitraukė pa-1 
veikslus stočių, tiltu ir t. t.; 
Tas parodo, kad Japonijos 
plėšikai jau yra prisirengę 
prie pirmos progos daryti 
ginkluotą užpuolimą ant' 
Sovietų teritorijos.

Japonijos spauda užpildy
ta kurstymais prieš darbi
ninkų tėvynę ir reikalavi
mais, kad karas būtų pra
dėtas.

Lokalas į grUpe kasyklų turi vieną
j kontraktą, o kita kitą. Vie- lėti pataisos namuose .

j Iš $40 Išaušo Net Pentie 
Miiionai Doleriu

rokų '"'Fukien Vadai Parsidavė 
ik.i.uja' \ Nankingo Valdžiai ;

Drg. E. • 
nuo ■

Kaip tik kokiame nors punk
te mūsų draugai neišlaiko kovos 
frontą, taip nusidžiaugia rene
gatai Prūseika ir Butkus. Ki
taip ir būti negali, nes jie yra 
darbininkų priešai. Kaip tik 
paskelbiau, kad dar kaip kurios 
ALDLD kuopos nėra sumokėję, 
tai “Klampynė” labai apsidžiau
gė. Bet veltui tas džiaugsmas. 
Į pirmas 10 dienų sausio ALD
LD Centro Komitete yra aplan
kyta $215.00 duoklių už 1933 
metus. Daugelis dar pasimo
kęs.

štai drg. Wm. Mickalitis, sek
retorius 160 kuopos, prisiuntė 
už dalį senų narių, jau jie pir- 
miaus buvo mokėję, ir už 8 
naujus narius. Benld, Ill., 160 
kuopa 1932 metais turėjo 11 na
rių. o dabar 18.

Drg. P. Boika, iš Cleveland© 
praneša, kad jų kuopa vėl gavo
2 naujus narius. Drg. H. žu- 
kienė, iš Binghamton, prisiun
tė $33.70 duoklių ir aukų, ta
me skaičiuje yra 5 naujų nariu. 
Drg. J. Weiss, sekretorius 24 
kuopos pranešė, kad jie gavo
3 naujus narius. Suprantama, 
“Klampynės” pisoriai tokias ži
nias paslėps nuo savo skaityto
ją.

WASHINGTON. — Sena
to komisijoje tapo iškelta! 

i aikštėn, kad vienas valdi- į 
i ninkas buvo įvedęs į oriai- ■ 
' vių korporaciją tik $40, o už j 
' keturių metų gavo $5,000,- į 
į 000 grafto keliu.

Japonijos Imperialistų 
Agentai Šnipinėja 
Sovietų Teritorijoj

MASKVA.—Gautas

Fašistai Dreba prieš Komunizmą, Rami
na Save ir Apgaudinėja Pasekėjus

:*ės ka-! NEW YORK. — Biržoje į korporacijų ir bankų savi- 
|eina didžiausias sujudimas., ninkai pasidarė milžiniškus 
: Nuo to laiko, kaip Roosevel-, pe)nus, šimtus milionų dole- 
| tas paskelbė, kad “piniginis I riu susižerdami sau j kiše. 
i auksas bus paimtas i vai-1 ." 
idžios rankas”, kad dolerio *nius’ 1 ' .įvertė bus numušta iki 50' Taip pat tuojaus pradėjo 
į centų, korporacijų šorai ■' kilti visi produktai. Kvie- 
pradėjo kilti į padanges, čiai pakilo 4 centais ant bu- 
Yra tokių šėrų, kurie paki- sėlio, medvilnė dviem dole- 
lo ant septynių dolerių. Tų riais ant bundulio ir t. t:

BERLYNAS. — Nazių 
i laikraštyje “ H a m b u r ger 
i Fremdenblatt” labai daug 
įrašoma apie Vokietijos Ko- 
' munistų Partijos nelegalį 
■ veikimą. Fašistų laikraštis 
; gavęs informacijas iš slap- 

pra- i tosios policijos, kuri paro-

NUŽUDĖ KATĘ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

NEW YORK. — Artistas 
Joseph Rust, 60 metų, nu
tarė nusižudyti ir nepalikti 
nieko. Turėjo katę. Pirma 
ją nušovė, o paskui pats nu- * 
sišovė. •• •

Duona jau Pabrango
PHILADELPHIA, Pa. —

A. s , , . t • 4 . i Čionai tik spėjo pasiekti ži-Atrodo, kad mums bus reika- l . .. . _ , ,v.
las išleisti vadovėlį, kaip lavin- i kad Roosevelto valdžia 
tis^į>olitiniai. Daugeliui mūsų ■ planuoja naują dolerio in- 
narių labai yra reikalingas pa- fliaciją, duonos kaina vie- 
tarimas, kaip skaityti ir studi- ' nu centu pašoko augštyn. 
juoti politinius raštus. .Mes ne- ■ £js produktų pabrangi- 
turim tokio vadovėlio, o jis bū- • mas 
tinai reikalingas. Sovietų Są- ;
jungoje yra visa eilė vadovėlių: Į 
Malino—i(Kaip Skaityti Kny- i 
gą”, drg. Neįmano—“Kaip Pa- yra pagaminęs Lenino paveiks- 
čiann Mokintis“ ir daugelis kitų, lūs 7x10 colių dydžio. Paveiks- 
Ypatingai tas reikalinga mūsų Į lai padaryti ant storos popie- 
mokyklėlese.

i mas.

ALDLD Centro Komitetas

Sugriauti Miestai, 
Kalnai Lavony

ALDLD žurnalas “šviesa” 
jau sustatytas, dabar lieka tik 

’ • atspausti, apdaryti ir išsiunti
nėti. Kaip norisi tą žurnalą 
suteikti nariams iki Lenino mir
ties paminėjimo, bet atrodo, 
kad 4technikihės J kliūtys neleis 
tą padaryt. •?' * '■ ;

i ros ir labai gražiai. Mes juos 
j parduodarhe kuopoms ir platin
tojams tik po 3 centus. Kuo
pos ir agentai gali parduoti po 
5 centus. Mes išleidome paveik
slus tam, kad pigiai galėtų įsi
gyti kiekvienas darbininkas. 
Siųskite užsakymus į ALDLD 
centrų: D. M. šolomskas, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y;

tina visoj Vokietijoje. Ko
munistų Partijos oficialis
organas ‘Rote Faline’ išlei- vo militaristų sukilimas, ne- 
džiamas Vokietijoje.

Fašistų laikraštis sako, 
kad policija susekus komu
nistų slaptą organizaciją ir 
“sugriovus”. Esą suareš
tuota 2,300 slaptos partijos 
funkcionierių.

Tačiaus fašistų laikraštis 
ramina savo skaitytojus ir 
pasekėjus, būk komunizmas į 
ęsąs galutinai išnaikintas! 
Vokietijoje ir jo bijoti ne
bereikią.

miją. Fukien sukilimas bu- į

Lenkijoj Suareštuoti Šeši Vyskupai ir 
Kaltinami Grafto Daryme iš Divorsy

VARŠAVA. — Pilsudskiobuvo vedamas darbini ūkų ir i v .
valstiečių reikalams. Todėl va^zla suaiestavo n įkali- 
jis taip ir buvo likviduotas no Lenkų Ortodoksų Bažny- 
paprastu papirkimo
Vadai gaus darbus Nankin- j na juos daryme biznio iš di-

keliu, čios šešis vyskupus. Kalti-

go valdžioje.

FAŠISTAI NUKAPC 
GALVAS DVIEM
DARBININKAM

JO

'■ vorsu. Mat, kataliku baž-C 7 v

įnyčia jokių divorsų nepri-
I pažįsta. Tie katalikai, ku- 
i rie nori gauti divorsą, krei

piasi prie anos bažnyčios 
kunigų ir gauna pagelbą. 
Bet už tą “patarnavimą” 
vyskupai paimdavo mažiau
sia šimtą dolerių nuo poros. 
Biznis ėjo labai puikiai, nes 
apie tai sužinoję katalikai 
būriais traukė jieškoti pasi- 
liuosavimo iš po savo ženy- 
binio jungo.

Torgler Atiduotas
Slaptai Policijai

DESSAU, Vokietija.
Čionai fašistinis budelis kir-1 
viii nukirto galvą dviem į 
darbininkams, kuriuos nese
nai nuteisė mirtin. Jie bu
vo nuteisti mirtin kaipo ko
munistai. Ir taip kruvinie
ji hitlerininkai laka nekaltą, 
Vokietijos darbininkų krau- • 
ja

BERLYNAS. — Draugas 
Torgler staiga tapo atga
bentas iš Leipzigo į Berly- i 
ną ir atiduotus į- slaptosios genias Frontas prieš

ir Fašizmąpolicijos rankas. Tokį pra
nešimą padarė fašistų pro- j 
pagandos ministeris Goeb
bels.

Vienas iš dviejų, hitleri-

CALCUTTA, Indija. — 
Orlaiviai, kurie s aplankė 
miestą Muzzafarpur, prane
ša, kad nuo žemes drebėji
mo miestas visai sugriautas. 
Apskaitoma, kad žuvę yra 
1,000 žmonių. O visas mies- 
tas turėjo tik 44,000 gyven
tojų. Taip pat miestai Kat-;
cheri, Riga,Motihari ir Bar- Į ninkai rengiasi arba drg. 
rahesą sugriauti. Dar nė- Torglerį slaptai nužudyti, 
ra jokio apčiuopiamo ap- arba išnaujo teisti, kalti- 

ištikrųjų nant “tėvynes” išdavystėje 
žmonių,yra žuvę laike bai-už ką grūmoja mirties ban

ku- smė.
i Trys bulgarai komunis-

kiek

saus žemės drebėjimo, 
■ ris supurtė visą Indiją.

Paliuosavo Penkis 
Kriminalistus

HUNTSVILLE, Texas.— 
Tūlas Clyde Barrow, eks- 
kalinys, atvažiavo į valstijos 
kalėjimo farmą ir paliuosa
vo penkis kalinius krimina
listus. Jis su savim turėjo 
kulkasvaidį. Du kalėjimo 
sargai sužeisti. Visi kali
niai paspruko. Vienas iš jų, 
tūlas Hamilton, buvo nutei
stas kalėjiman ant 263 
tų!

RĘPUBLIKONAI 
LAIMĖJO

me-

MONTPELIER, Vt. 
Kongresinius rinkimus 
mėjo republikonų partija. 
Tai skaitoma smūgiu Roose- 
velto valdžiai.

lai-

FAŠISTAI ŽADA NEPALEISTI IŠ SAVO RANKU 
DIMITROVO IR KITU KOMUNISTU

BERLYNAS. — Hitlerio bus paleisti. Pareiškė, kad 
valdžios ministerijoj lankėsi į jie yra “pavojingi komijnis- 
draugo Dimitrovo senute tai”. Ypatingai drg. Dimi- 

. - ' motina ir reikalavo' 'paliuo- trovo didvyriškas užsilaiky- 
j savimo jos sūnaus. Minis-: mas Leipzigo teisme įvarė 
, terijos viršininkai atsakė, baimės kruviniems fašis- 
' kad nuosprendis bus pada- tams. Tiktai galingas tarp- 
i rytas už kokios savaitės lai- tautinis darbininkų judėji- 

Karą ko. Tačiaus jie pridūrė, mas privers Hitlerio valdžią 
I kad Dimitrovas ir kiti bul-1 paliuosuoti komunistų va- 
garai komunistai vargiai' dus.

cijojPARYŽIUS. - Frar 
pradėjo labai plėstis orga
nizacija kovai prieš ka 
fašizmą. Miestuose or 
zuoj ami 
mitetai. 
lyderiai 
frontui, 
tai eina su komunistais ir 

tai, kurie kartu su Torgle-jWtajs. revoliuciniais darbi- 
viii T .

M 
f

riu buvo išteisinti Leipzige, 
laikomi kalėjime.

Nauji Galingi Spinduliai
BERKELEY, Calif. — 

Calif orai j os universitete ta
po išvystyti tokie spinduliai, 
kurie daug galingesni, negu 
X-ray, arba radiumas. šis 
naujas spindulys galės “iš
šauti” 10,000,006 neutronų į 
sekundą. Dar nepaskelbta, 
kokiems tikslams tie spin
duliai bus naudojami.

MIESTAS PO SNIEGU
RIONO, Ispanija. — še

šiolika dienų šis miestelis 
buvo atskirtas nuo pasaulio. 
Sniegas taip užvertė kelius 
ir gatves, kad niekas nega
lėjo nei prieit, nei privažiuo
ti.

,rą ir 
gani- 

bendro fronte* ko-» 
Socialistų partijų 

priešingi bendram 
ialis-

Reikalauja Mirties 7 
Darbininkams

Kubos Darbininkai Paskelbė 
General; Streiką

__________________

bet eiliniai soc

Rezignavo Budelis
Ke

lelis
VIENA, Austrija. — 

zignavo Austrijos bu 
vardu Lang. Jatn prisiėjo 
tik vieną žmogų pakarti 
sausio 11 
kartas 
Strauss, 
vo budelis prieš karą, 
nūs irgi bandė budeliu būti, 
bet nervai neišlaikė.

Pa-d. ir užteko, 
buvo v a 1 lį: ata 
Lango tėvas bu-

Sū-

ARABŲ
DEMONSTRACIJOS

JĖRUZOLIMAS. — 
lestinos arabai laiko 
monstram j as prieš Angį 
imperialistų žygius atimti 
iš jų žemes ir užplukdyti 
lį imigrantais, daugiadsia 
žydais.

Pa- 
de- 

ij os

sa-

HAVANA, Kuba. — Dar
bo unijos nutarė šaukti 
streiką prieš militaristus, 
kurie pasidavė Jungtinių 
Valstijų imperialistams ir 
kraštą pardavė Wall St ryto , 
bankieriams.

Tuo tarpu militaristų tąr- 
mirtiesįpe yra dvi grupės. Vienai * 

vadovauja generolas Batis-4 
'ta, o kitai gen. Guiteras.
i Laukiama ginkluoto susikir- r 

Jaučiamas Žemės Drebėjimas i timo, civilio karo.
Londone ir N. Y. L - - - - - - - - - - - -

HAMBURG, Vokietija.— 
Kruvinųjų fašistų apetitai 
neprisotinami. Čionai jie 
iškasė 1930 metų įvykį, kuo
met darbininkų demonstra
cijoj tapo užmuštas vienas 
policistas ir dabar už tai tei
sia septynis darbininkus ir 
Reikalauja ’ jiems 
bausmės.

ALBANY, N. Y. — Vals-

~ . ... i Reikalauja Protestuoti priešToks smarkus žemes dre- D .. .. * .
bėjimas buvo Indijoj, kad "erseklOJimą Žydą 
jis tapo užkorėktuotas seis
mografu Londone ir New; 

! Yorke. jtijos seimelis priėmė rezo-
  ! liuciją, kurioje reikalauja^' 

i v_____________ 'ma, kad Jungtinių Valstijų
Fašistai Nužudė Komunistą kongresas ir prezidentas 

--------  į R o o s e v e Itas protestuotų 
DORTMUND, Vokietija, prieš persekiojimą žydų Vo- 

Hitlerio valdžia paskelbė, kietijoje.
kad kalėjime “pasikorė” kad kongresas tokį žygį da- 
drg. Stephan Kaptur, komu- rytų prieš Hitlerio valdžią, 
nistas, kuris buvo nuteistas .
mirtim Tai bus kruvinųjų (Daugiau Pasauliniu žinių

Bet nesitikima,

fašistų slapta žmogžudystė. 5-tam puslapyj)
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Dolerio “Stabilizacija”— 
Kelias į Badą ir Karą!

Prez. Rooseveltas pereitą pirmadienį 
patiekė J. V. kongresui sumanymą su- 
stabilizuoti dolerį. Jo minėtam suma
nyme, pasakius tikrai, yra trys dalykai, 
liečia t. v. dolerio stabilizaciją:

1. Nustatyti Amerikos dolerio vertę 
sulyg 60 ir 50c aukso vertybės.

2. Valdžia turi paimti visą šalies auk
są, esamą Federal Reserve bankuose, ir 
sulyg juo nustatyti pinigų vertybę.

3. .Valdžia turi sudaryti $2,000,000,000 
(dviejų bilionų dolerių) fondą, iš kurio ji 
galėtų paremti savo valiutą pasaulinėje 
rinkoje, kurioje, be abejo, prasidės dar 
didesnė kova tarpe dolerio, sterlingo ir 
franko.

Šis prezidento reikalavimas, nereikia 
nei abejoti, bus priimtas. Jis pataps įsta
tymu. Bet ką jis tikrumoj reikš? Ką 
gi reiškia nustatyti dolerio vertę sulyg 
60 ir 50 c. aukso vertybės? Kas atsitiks 
su doleriu?

Iš pažiūros popierinis doleris bus tokis 
pats. Turės dešimts dešimtukų, 20 penk
tukų ir 100 varinių centų. Iki šiol, teo
rijoj, Amerikos popierinis doleris buvo 
vertas apie 23.22 grano aukso. Dabar, 
numažinus jo vertę iki 60-50c vertybės, 
popierinis doleris teturės už savo pečių 
arba tebus vertas apie 13.93 grano auk
so. Pakartojame, čia auksas imamas tik 
teoretiniai; praktikoje šiuo tarpu auksu 
niekas niekur nemokėjo ir nemoka ir, 
veikiausiai, netuoj mokės. Praktikoje, 
šis Roosevelto žingsnis reiškia tai, kad 
bus spausdinama daugiau popierinių do
lerių. Valdžia bandys juos kišti visokiais 
kanalais į cirkuliaciją; rems kapitalistus, 
kaip iki šiol rėmė, budavos naujus karui 
laivus ir ruoš kitokias medžiagas; vie
šiems darbams ir kitokiems dalykams leis 
daugiau tų popierinių pinigų taip, kad 
pinigai atpigs kur kas labiau, negu šiuo 
tarpu (reikia atsiminti, kad šiuo tarpu 
pasaulinėje rinkoje Amerikos doleris jau 
tėra vertas tiktai .apie 65-70c; sakysim, 
pirmiau už Amerikos dolerį galėdavai 
gauti 10 Lietuvos litų, o dabar tiktai 6 
litus su centais).
• Kas gi šiandien p. Rooseveltui labiau
siai rūpi? dgi pakėlimas kainų valgo- 
miejiem ir l^t. gyvenimui reikalingiem 
daiktam? Juo daugiau jis spausdins po
pierinių dolerių, tuo jie labiau atpigo, ar
ba, kitais žodžiais, tuo labiau pabrangs 
pragyvenimui reikmenys.

Netiesioginiai tai bus darbininkams al
gų nukapojimas, kadangi jiems algų ne
pakels, o tiktai pakels pragyvenimui rei
kalingų daiktų kainas. Jau ir šiuo tar
pu visokios gyvenimo reikmenys pabran
go labai daug, palyginti su tom kainom, 
kurias turėjome metai laiko atgal.

Taigi pastarasis p. Roosevelto recep
tas pagydymui sergančio kapitalizmo su
taisytas taip, kad jis reikalauja dar dau
giau darbininkų klasės kraujo ir prakai
to, kuriuo kapitalizmas lobo per šimtme
čius, idant ligonis galėtų pasikelti. Mr. 
Rooseveltas, kuris deda dideliausių pa
stangų pagydyti kapitalizmą darbininkų 
lėšomis, pasirengęs nesigailėti proletarų 
kraujo ir prakaito, nes jam rūpi savo pa- 
cijentą išgelbėti, nepaisant iškaščių.

Šis infliacijos žygis darbininkų klasei 
reiškia gyvenimo pasunkinimą, kuris už
eina laipsniškai ir kuris vis sunkiau ir 
sunkiau atsilieps ant kiekvieno darbinin
ko, (.Ulbančio ir bedarbio. Nori kas ar 
nenori, bet darbininkai bus priversti ko-

voti už didesnes algas. Išsilies naujos 
streikų bangos, didesnės negu pereitais 
metais.

Iš kitos pusės, tai reiškia ekonominį 
karą tarptautinėje rinkoje, kurį seks im
perialistinis ginklų karas. Atsiminkim, 
kad Anglijos kapitalistai bandys neuž
sileisti Roosevelto pasimojimui; nenorės 
užsileisti ir Franci jos finansieriai. Eis 
žūtbūtinė kova, kuri prives pasaulį prie 
naujos imperialistinės skerdynės.

Taigi, sąmoningus darbininkus, komu
nistus ir jų simpatikus, laukia didesni ir 
atsakomingesni darbai. Reikia organi
zuoti ir šviesti darbininkų mases, ruo
šiant jąsias prie kovų prieš darbininkų 
klasės gyvenimo sunkinimą ir naujo im
perialistinio karo galvatrūktišką ruo
šima, v

Kad sėkmingiau paruošus darbipinkus 
gynimui jų pačių reikalų, reikia juos 
traukti į Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partiją, kuri šiuo tarpu veda vajų už 
naujus narius; į Partiją, katra atsida
vusiai kovoja su išnaudotojų klase už pa
gerinimą darbininkų klasės buities, už 
nuvertimą atgyvenusios savo dienas ka
pitalistinės sistemos ir įsteigimą darbi
ninku ir farmeriu valdžios! v- C-

“Skandalingas Likimas”
Worcester!o “Am. Lietuvyj” tūlas W. 

M. C. rašo:
Teko patirti, kad SLA Sekretorius p. M. 

J. Vinikas, patiekdamas pranešimą SLA. 
Pildomosios Tarybos nariams apie bondsų 
pirktų Susivienijimui kaipo investment!! už 
$800,200, dabar šių bondsų suma bendrai 
pagal šiandieninę jų vertę yra tiktai 273,- 
000. Reiškia, arti pusė miliono dolerių su
mažėjus. O kiek bus nuostolių kaip bus 
perkratyti visi mortgičiai, kurių daugelis 
jau forklozuoti, kiek bus nuostolių už for- 
klozavima, kiek už taksu miestams mokė- 
jimą ant forklozuotų namų, kiek nuostolių 
bus už negautus nuošimčius? O kiek bus 
bus nuostolių kitais atžvilgiais gautų? De- 
venio-Užunario garsioji paskola, kuri pra
žudė keletą dešimtų tūkstančių dolerių, tai 
tik lašelis vandens prieš Atlantiko vande
nyną, kad palyginus su kitais SLA invest
mentų nuostoliais. Puikus progresas! Skan
dalingas likimas Susivienijimo miliono -ir 
pusės kapitalo, kūrinami visi didžiavomės.

Taip, fašistai ilgai žavėjo žmones su 
savo milionų, kurį sudėjo SLA nariai, di
džiumoje darbininkai. • Bet fašistų šei
mininkavimas sutarpino tą milioną, ku
rio, pasak patiks W. M. C., tik lukštas 
tepasilikęs. Jei SLA nariai būtų išsirin
kę kitokią.administraciją prieš kokia de- 
sėtką metų atgal, tai, žinoma, šiandien 
būtų buvę kitaip.

Bent sekančiais SLA pild. tarybos rin
kimais SLA nariai neturėtų pamiršti, bal
suoti už SLA Narių Darbininkų siūlomus 
kandidatus.

Padėkit Sustiprint Vaikams 
Laikraštuką ‘

J. V. Komunistų Partijos Centro Ko
mitetas kreipiasi į darbininkus su atsi
šaukimu reikale darbininkų vaikams lei
džiamo laikraštuko “New Pioneer” 
(Naujas Pionierius), šis laikraštukas 
randasi dideliam medžiaginiam trūku
me. Ėjęs per tris metus ir pasiekęs apie 
10,000 darbininkų vaikų, “New Pioneer” 
gali sustoti, jei plačioji darbininkų visuo
menė nestos jam pagelbori.

Laikraštuko prenumerata buvo labai 
pigi, todėl jis negalėjo išsimokėti iš tų 
centų, kuriuos gaudavo iš vaikų-skaity- 
tojų, o iš šalies paramos kaip ir nebuvo. 
Mes negalime leisti “New Pioneer” nu
mirti, sako CK pareiškimas; privalome 
dėti pastangų sukėlimui kiek tiek dolerių 
ir leisti laikraštuką toliau.

Ant greitųjų reikalinga $3,000. Dar
bininkai pavieniai ir jų organizacijos ra
ginamos stoti greiton pagalbon su auko
mis. Siųskite sekamu antrašu: New 
Pioneer”, Box 28, Station D, New York,
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Rytojaus “Laisvės” laidoj tilps svarbus 
J. V. Kompartijos Centro Komiteto pa
reiškimas apie 10 metines sukaktuves nuo 
Lenino mirties.

ŽIURKES BĖGA NUO SKĘSTANČIO
POLITINIO LAIVO

Californijoj Upton Sinclair, Tas aišku iš pono Blanshard 
metė Socialistų Partiją ir nuėjo : rezignacijos. Komunis 
pas demokratus. New Yorke jos organas <-Daily
Socialistų Partijos žymus šulas . .. _ . . , oT) i m u f -i i - - paskelbė (sausio 13,Paul Blanshard pasitraukė is 
S. P. ir gavo darbą pas repub- 
1 ikoną miesto majorą LaGuar
dia. Sū juo išmaršavo iš S.P. 
ir nuėjo valdžiai tarnauti kiti 
keturi žymūs veikėjai.

Sakoma, kad laivo darbinin
kai nujaučia nelaimę palei žiur
kes. Kuomet laivui pavojus, 
žiurkės bėgioja, cypia, nešdina
si. Taip ir su ponais socialistų 
vadais. Pas juos socializmas 
tik odos gilumo. Gavo darbus 
pas buržuaziją ir eina ten. Jie 
sako, kad laivas (Socialistų 
Partija) skęsta, todėl jie ir bė
ga. Juk jie kartų nežus su ne
tikusiu laivu, apdaužytu politi
nių audrų.

tų Parti- 
Worker” 
1934) jo

slaptą rezignacijos laišką, kurį 
jis pasiuntė Socialistų 
Tas laiškas gana įdom

“Ką gi žmogus gali daryt, 
kuomet po penkiolikos metų 
dajbo socialistiniam judėjime 
jisai prieina prie išva 
Socialistų Partija kaipo 
instrumentas yra

Partijai. 
us.

Sveikina “Laisves” Sėrininkg Suvažiavimą
NORWOOD, Mass. — Ame-Įiš šių draugų: org. J; Grybas, 

rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 9 kuopa 
laikė savo metinį susirinkimą, 
kuris įvyko 14 d. sausio, pas 
drg. Grybus. Susirinkimas bu
vo labai pasekmingas, skait- 
lingumu narių, taip ir gerais 
tarimais. Rimtai ir nuosekliai | 
svarstyti šie dalykai: Lenino 
mirties paminėjimas; nutarta 
prisidėti prie surengimo masi-

Lenino Kampelis

dos, kad 
• politinis 
beviltis?” 

klausia Blanshard savo laiške. 
Bėga laukan, žinoma.
- “Priežastis mano rezignacijos 
gludi vyriausia ne netekime 
vilties socialistiniam ideale ar 
netikėjime į svarbą socialistinės 
apšvietos,” rašo tas S. Partijos 
vadas, “bet įsitikinime] kad S. 
P’ dabartinėje situacijoje Ame
rikoje yra politiniai bevertė.” 
Neapsimoka, girdi, net bandyt 
ją atgaivint, įpilt į ją (gyvybės 
eleksyro. Todėl Blansljard pa
dėjo “socialistinį idealą” ant 
lentynos poilsiui, o pats nu
šliaužė už dešimts tūkstančių 
dolerių metinės algos tarnauti 
Wall stryto pilioriams.1 O per 
penkiolika metų buvo Socialistų

“Plika teisybė yra taiPe,” tę
sia p. Blanshard, ‘kad nors par
tija gyvuoja visą gentkąrtę, ta- 
čiaus neturi įtakos darbininkų 
klasėj ir šiandien silpnesnė, ne- 

j gu buvo dvidešimts metu at- 
Lgal.”

Dar vis Blanshard tikėjęs at
gijimui tos merdenčios partijos, 
išgelbėjimui skęstančio laivo, 
bet atėjo Rooseveltas su savo 

(“Nauja Dalyba” ir nusinešė vi- 
I____ T~>1„____ 1_________1__ ZA____ 1__ !•_.

lyderių programą. Nebeliko 
skirtumo tarpe demokratų ir so
cialistų. • Tuo būdu tegul garma 
į patį jūrų dugną visa Socialis
tų Partija. Ypatingai laike šio 
baisaus krizio partija nėpadarė 
jokio progreso. Niekas is jos ne
išeina. Gyvas lavonas -j- tai vi
skas. K

Blanshard prisižiūrėjęs į Is
panijos, Vokietijos ir Austrijos 
socialistų partijas ir Į priėjęs 
prie išvados, kad tos partijos 
turėjo progą užgrobti galią, bet 
negrobė, nepajėgė, nesuprato 
svarbos. Amerikos Socialistų 
Partija eina tuo pačiu keliu. 
Toęlel jis ją meta. Bet, žinoma, 
eina ne prie komunistų, bet prie 
kapitalistų. Toks socialistų va
dų kelias. Kol gali buržuazijai 
darbuotis prisidengę socialistų 
skraiste, tol darbuojasi. Tokioj 
rolėje nebesiseka—atvirai nu- 
maršuoja dirbti buržuazijai.

Blanshard neišimtis. Pasi
likę Socialistų Partijos vadai 
mažai besiskiria nuo demokra-

Leninas mokino, kad
Kuo demokratiškiausia „“anshardųL.One"iJTir, 

buržuazinė respublika nebu
vo niekados ir negalėjo būt 
nieku kitu, kaip mašina, ku
ri padeda kapitalui spaust 
darbo žmones, kaip politinės 
kapitalo valdžios įrankis, 
kaip buržuazijos diktatūros 
įrankis. Demokratinė bur
žuazinė respublika žadėjo 
valdžią daugumai, skelbė ją, 
bet niekados negalėjo jos 
įvykdyt, kol buvo privatinė 
žemės ir kitų gamybos prie
monių nuosavybė.

“Laisvė” buržuūziškai-de- 
mokratipėj respublikoj bu
vo ištikrųjų laisve turtin
giesiems. Proletarai ir dar
bo valstiečiai galėjo ir turė
jo ją panaudot savo jėgoms 
priruošt kapitalo nuverti
mui, buržuazinės demokra
tijos pergalėjimui, bet fak
tiškai naudotis demokratija 
prie kapitalizmo darbo žmo
nių masės, apskritai imant, 
negalėjo, i

Pirmą kart pasaulyje so
vietų ar proletarų demokra
tija sudarė demokratiją ma
sėms, darbo žmonėms, dar
bininkams ir mažažemiams.

Niekados dar nebuvo pa
saulyj tokios gyventojų dau
gumo valdžios, tikros to 
daugumo valdžios, kaip ^So
vietų valdžią.

Ji slopina eksploatatorių 
ir jų talkinįnl<ų “laisvę,” ji 
atima iš jų “laisvę” eksplo- 
atuot, “laisvę” lobt iš ba- 
duolių, “laisvę”- kovot del 
kapitalo Saldžios atnaujini
mo, “laisvę” tartis, su sve
timų šalių buržuazija prieš 
savosios šalies darbininkus 
ir valstiečius.

Lai sau Kautskiai gina 
tokią laisvę. Tam reikia 
būt renegatu, socializmo re
negatu.

protokolų sekr. J. Galgaus- 
kas, finansų sek. L. Traki
mavičius, iždininkas J. Budre- 
vičius, knygiais: F. Mačėnas 
ir L. Trakimavičius.

Lietuvių Darbininkių Susi- 
! vienijimo Amerikoj 44 kp. su- 
jsivienijo su ALDLD 9 kp. Mo
terys darbininkės, susivienyda- 
mos, atsinešė ir iždą su $12.30.

.... . • • i ni Nutarėm ALDLD centrui pa-mo paminėjimo, kuris įvyks 21 ; , . 1
d. sausio, Lietuviu Svetainėje, laukaut‘ f2,?0 P^dengunui LD 
7 :30 vai. vakare. 'SA nedatekhaus.

! Dabar yra ruošiamasi prie
Bus puiki programa, kurioj susimokinimo gero veikalo, ku- 

dalyvaus iš John Reed kliubo;rjs bus statomas bendrai su 
artistai iš Boston, Mass. Taip- , Readvillio. Mass., ALDLD 67 
gi bus geras kalbėtojas.

Vajus del gavimo skaityto-- 
jų “šviesai” ir narių į ALDLD į 
9 kuopą. Į vajaus komisiją iš
rinkti šeši draugai ir drau
gės : Budrevičius, Grybas, Tre-’ 
čiokas, Mačėnas, Brazdžiunie-{ 
nė ir Grybienė.

Apkalbėtas dienraščio “Lais- bininkais. 
vės” šėrininkų suvažiavimo 
reikalas. Pasirodė, kad del! 
finansinės priežasties atstovo 
negalėsime pasiųsti. Todėl nu
tarėm šėrininkų suvažiavimą 
pasveikinti su 4 doleriais.

Apkalbėta bedarbių šauki
mo kongreso klausimas, kuris 
įvyks Washington, D. C., vasa-1 
rio 3, 4 ir 5 dd. Iš iždo auko-' 
ta kongreso lėšom 2 doleriai.; 
Taipgi išrinkta pora draugų, 
kurie ant vietos darbuosis, or
ganizuodami vietinius bedar-! 
bius, pradedant nuo savo or-i 
ganizacijų ir einant iki tarp- padarytas išradimas ir jau 
tautinių bedarbių tarybų. studijuojamas tarptautinių

Taipgi rimtai svarstyta uni
jų reikalai. Apkalbėję, nusi- 
tarėm ALDLD 9 kp. susirink i-

'kuopa.
Susirinkimas buvo draugiš- 

!kas ir pas visus yra pasiryži- 
hnas gerai darbuotis. Kiekvie
no Norwoodo darbininko ar 
darbininkės yra pareiga dėtis 
'prie ALDLD 9 kp. ir sykiu 
darbuotis su sąmoningais dar-

Dabar prasideda vajus del 
gavimo naujų skaitytojų “švie
sai” ir narių į ALDLD. Taigi 
mes šaukiam visas ALDLD 
kuopas 7-tam Apskrityj į lenk
tines, 
rių ir 
darbą

Kas daugiau gaus na- 
“Šviesai” skaitytojų ? Į 
visi!

UŽNUODYS KVIEČIUS

PARYŽIUS. — Francijoj

ekspertų būdas nudažyti 
kviečius, idant padarius 

mus laikyti kas mėnuo, pirmą juos nenaudingais maistui, 
sekmadienį, antrą valandą die- Tuos kviečius bus galima tik 
na. Kadangi Lietuvių svetai- i gyvuliams Šerti, bet negali- 
nėje susirinkimams vietos .už-! ma valgyk nes pilvą paleis- 
dyką nėra, tai susirinkimai bus į 
laikomi finų svetainėje, neš 
gaunama veltui.

Išrinkta komitetas 1934 m.'čių viršperdirbį.

Sako, kad šituo būdu 
bus galima sunaikinti kvie-

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
371 Lake St., Newark, N. J

Telephone: Humboldt 2-7964

Vidurių Užkietėjimas. Pučkai 
—Aknė

Aš esu mergina 20 metų am
žiaus. Man viduriai sukietėję, 
jau kokie 5 mėtai, ir aš vis 
turiu ką vartoti, kokių pilių 
ar tabletėlių. Mane taip gi 
vargina tie pučkai—aknė, ir gi 
apie 5 metus. Daugiausia ant 
veido ir nugaros, ir aš niekaip 
negaliu jų nugydyt.

Aš Jums rašau angliškai,
tų. Norman Thomas palaimino bet a§ skaitau “Laisvę”, tai ga- 
Roosevelto “Naują Dalybą”. j^e 
Abraham Cohn, sena ir be galo Ačiū
Roosevelto

j didėlė Socialistų Partijos žuvis, i 
nesenai pareiškė, kad Roosevel- j 
to vieta yra Socialistų Partijo
je.

Baiikrūtas, politinis, dvasinis 
bakrūtas! Visa 
tijos vadovybė 
nizmo.

Socialistų Par- 
suėsta oportu-

žiurkės bėgaBlanshardinės 
nuo laivo ir tiesiai į glėbį ban- 
kieriams.

Bet Socialistų Partijoj yra są
žiniškų darbininkų, kurie irgi 
mato tą laivą skęstant. O kas 
svarbiausia, jie pradeda pama
tyti sąvp vadų politinį subuvi
mą. ‘Jie irgi apleidžia tą laivą, 
bet su visai kitokiu tikslu. Jie 
nori būti kovotojais. Jie trokš
ta darbininkų klasei laimėjimo, 
o ne tarnavimo imperialistinei 
buržuazijai. Tuo būdu jie eina 
į komunistų eiles, 
munistų spaudai 
pasiliuosavę nuo 
kurioje bosauja 
Onealai ir Cohnai.

Komunistas.

Jie rašo ko- 
ir džiaugiasi 
tos pai'tijos, 
Blanshardai,

atsakyti ' lietuviškai.
< 1\ Atsakymas

Atsiminkite, Drauge, vieną 
stambią taisyklę: nei pilės, nei 
tabletėlės, nei apėjai, nei ko
kios žolės, arbatos ar kitokie 
paibeliai vidurių užkietėjimo j 
nepagydė ir nepagydys, bet; 
da labiau sugadina, apsilpni- 
na. Meskite po šimts paralių 
visą tą šlamštą ir j 
liuosuojamų vaistų daugiau 
nebevartokite.

Kai dėl valgių, tai valgylei- į 
te visko: ir daržovių, vaisių, 
pieniškų, kiaušinių, žuvų, švie
žios mėsos, saldymų, rupesnės 
duonos. Mažai vartokite de
natūruotų, negyvų valgių, pa
darytų iš baltų miltų: nuo jų 
ypač sugenda viduriai ir kiti 
galai. Gerkite daugiau van
dens. o da geriau — limonado: 
citrinos sunkos į vandenį ir 
užsaldykite gerai kuo : medum, 
ruduoju cukrum, “Grandma’s 
molasses.” Tokio limonado iš
gerkite iš pat ryto, ant tuščių 
vidurių, bent keletą stiklų, o 
per visą dieną-—ir porą kvor-

tų. Ir šiaip kokių vartokite 
vaisių syvų ir daržovių bei 
uogų sunkos, kad ir sriubos 
pavidale.

Jeigu viduriai vis dėlto tebė
ra tingūs, tai gaukįte papras
tų sėmenų (“flax seed”). 3-4 
šaukštus įmaišykite į stiklą šil
to vandens ir išgerkite čielus. 
be kramtymo.

Galima ir pakartoti. Sėme
nys padeda išjudinti žarnas ir 
bent nieko joms nekenkia.

Jus vargina spuogai, aknė. 
Netvarkūs vidupiai gali būti jų 
priežasčia. Lyties gyvenimo 
trūkumai yra didelė jų prie
žastis. Kai lytiniai reikalavi
mai esti patenkinami, tai vei
kiau išnyksta ir spuogai.

Gaukite glicerinos ir bori- 
inės rūkšties miltelių. Kas vą
škaras, prieš gult eisiant, suvil- 
I gykite sau gerai spuoguotas 

. - • i • ’ vietas gliceriną, o paskui apsi- 
me jo <ių ibarsįykpe tais dorinės rūkšties n Q n rri Q ii j v

(miltukais. Taip darykite kele-
- tą savaičių. Tai padės tiems 

pučkams išnykti. Bet čia ne
užmirškite ir virš minėtų pa
tarimų—apie maistą, 
mą. Eikite kas diena 
vaikščioti po gerą

lytišku- 
pasi- 

valanda. 
Pakvėpuokite giliai, kada tik
tai apie tai užeina Jums ant 
minčių.

Tų pučkų pirštais nespaudi- 
nėkite, nes da blogiau pasida- 
do. Galite 
nešti tam 
“comedone 
galite tūlus
sti ir paskui gerai nuvalyti tas 
vietas trinamuoju alkoholiu.

iš vaistinės parsi- 
tyčią spaustuką, 
extractor.” Juo 

spuogelius išspau-




