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Senato Komisija jau 
Užgyrė Aukso Bilui

WASHINGTON. — Sena
to komisija užgyrė atstovų 
buto priimtą “aukso” bilių”, 
kuris nupigina dolerį iki 50 
centų. Tik pataisė, kad ši
tas valdžios žygis turi tęs
tis tik tris metus, o paskui 
turės būt doleris “stabilizuo
tas”. Kadangi komisija bi
lių užgyrė, tai jo pravedi- 
mas Senate yra užtikrin
tas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

a™ia Tiki, fc. j.„ mainierių STREIKO LAUKO: BAN- 
00 APGAUTI STREIKIERIUS,KASHANGHAL—Nankingo 

valdžios pildomasai komite-
Rumunijoje Auga Fašistinės tas laikė susirinkimą, ku- n , ,. iGaujos

ZOKŲ ŽVĖRIŠKAS BRUTALIŠKUMAS \ V’
kaip tos mainos užsida- į

Sužeidimai ir Mirtys N. Y. 
Valstijos Pramonėj

riame buvo diskusuota gali- > 
mybė Japonijos karo prieš. 
Sovietų Sąjungą. Prisiren- ■ 
gimui prie to įvykio, šalis! Alden Coal Kom. išėmė in-į 
nutarta padalinti į tam ti- džionkšiną prieš Anthracite j 

subatoj, kur
Kom-

Tai pusiau juoda-i mitetais.
vy- i ponija darytų

Iš Rumunijos pranešama, 
kad ten pradėjo labai smar
kiai augti pačios juodžiau
sios fašistinės gaujos, pasi-1 krus militariškus zonus su 
vadinusios “Geležiniais Sar-1 specialiais militariniais ko- 
gais”.
šimtiška organizacija, 
riausia nukreipta prieš žy 
dus. Valdžia neva pasmer-į kingo valdžia palaikytų 
kia jos darbus, bet netiesio-1 ponijos pusę, 
giniai ją remia ir organi- į -------------------

zuoja’j Padidinta Karo Laivyno 
šaukia sustabdyt!klaidą Suma
GABENIMĄ AMUNICI- I 

JOS CHINIJON

LONDONAS. — Jūrinin- 
kų ir Uostų Darbininkų 
Internacionalo Pildomasai 
Komitetas atsišaukia į visų 
kraštu darbininkus sustab-

(Nuo “L.“ Korespondento) Tada, 
NANTICOKE, Pa Dar vienas jų triksas, tai 

i nakties laiku atveža apie 10 
ar 15 didelių karų anglies iš 

o dieną palei brei- 
kerį, ant brenčių juos stumdo

prieš 
unijos mainierius 
Wilkes Barre Courte.

[ panija mane, kad labai daugpr erzjna mainierius. būk jau i 
tiek anglies iš mainų iškasė. 
Bet jų tą triksą susekė ir 
mainieriai mato,t kaip viso
kiom priemonėm nori juos ap
gauti. Mainieriai turi gerą 
progą šitą streiką laimėti, bet 

j nereikia perdaug pasitikėti 
Maloney ir kunigu Curran.

Cihulskienė.

Žinoma, jeigu Ją-j laimės, bet pas mainierius 
J užpuolimą pasidarė didesnis piktumas, 

ant Sovietų Sąjungos, Nan- Mainieriai pasiryžo stovėti 
ja_ streiko lauke, kol jie laimės 

■geresnes sąlygas. Nedėlios 
i dieną bosai su U.M.W. unijos i 
i šuneliais bėgiojo po stubas ir Į 
j kalbino mainierius eit į dar-i 
bą panedėlyj, jiems sakė, kad 
daugiau pusė mainierių dir- j 
ba ir streikas pasibaigė, 
sai manė, kad čia pradės 
vienas kitas ir bus labai 
rai, bet jie apsiriko.

Kazokų Žvėriškumas

dyti savo valdžių gabenimą; S*au, augščiau, būtent net 
amunicijos Chinijos Chiang- |*ki 470 milionų.
Kai-sheko budeliškai val
džiai, kuri tą amuniciją 
naudoja prieš Chinijos so
vietus.

CHULIGANŲ UŽPUOLI
MAS ANT STREIKIERIŲ 

SIMRATIKŲ

Bo-I 
eit 
ge-

Komunistai Surengė 
Alkanąją Maršavimą

ALBANY. — New Yor- 
ko valstijos industrinis 
komisionierius raportuo
ja, kad bėgyje paskutinių 
keturiu metu mirimai nuo 
sužeidimų pramonėje su
mažėjo 35 nuošimčiais. 
1933 m. buvo 1,301 tokia 
mirtis, o 1930 metais bu
vo 2,000. Bet komisio
nierius užtyli tą faktą, 
kad palyginus su 1929 me
tais, šiandien pramonėje 
mažiau kaip pusė darbi
ninku tedirba — milionai 
atsidūrė bedarbių eilėse.

Estijoj Paskelbta Fašis
tinė Diktatūra

TALLINN, Estija.—Sau-

! UNITED MINE WORKERS OF A. UNIJOS 
VADAI SVEIKINA PREZ. ROOSEVELTĄ

IR PARDUODA MAINIERIUS BOSAMS
INDIANAPOLIS, Ind. —'valdžios ir kasyklų savinin

kų globon. Raporte Ro
osevelto National Recon
struction Act (N. R. 
A.) vadinamas “didžiau
siu laisves čarteriu” nuo 
Lincolno paskelbimo vergų 
paliuosavimo. Apie Roose- 
veltą sakoma, kad “tai vie- 

kuris

A J. A. A J A. J. jL i X i y X -J >_j U* J C_X. • CA vi i *

— Anglijos!šio 24 d. Estijos kabinetas!1™^ raP°Uo.

Sausio 23 d. čionai prasidė
jo nacionalė konvencija Un
ited Mine Workers of Ame- 

■ rica unijos. Suvažiavę yra 
penkiolika šimtų delegatų. 
Daugiausia Lewisoi mašinos 
šalininkai, kurie užima viso
kias unijoje vietas ir su- i 
vežti Į konvenciją, nors dau- Prezidentas,
gelis iš jų faktiškai neatsto- ištiesė. pagelbos ranka jori- 
vauja jokių mainierių. Lew- 
isas buvo ant sargybos, kad 
konvencija būtų gerai pri
pumpuota jo pasekėjais.

Pii moji sesija buvo P^-i tautos kampų padės Roose- 
į švęsta skaitymui bendro vi- ,ve]tui jojo dideliam darbe”, 
i su unijos nacionalių vn ši- john L. Lewisas ir jo gi-

bKaite po- zeiįaį visuomet buvo repu- 
’blikonai ir panašias maldas 

Lewiso ma- kalbėdavo Coolidžiams ir 
atvirai pa- I Hooveriams. Dabar mel-

spaustiems ir suvarg£isiefhs 
mainų darbininkams*\ Ir 
šaukia tie reakciniai vadai: 
“Lai maldos nesuskaitomų 

; tūkstančiu iš visu mūsų fe fe fe-

nas Murrav.v

Savo raporte 
šina begėdiškai 
rodo, kad šita mainierių j džiasi už Roosevelto valdžią 
unija atiduota Roosevelto; ir jai parduoda mainierius.

Vakar dienos “Laisvėj” 
buvo pranešta, kad 1934 
metais Roosevelto valdžia 
pasirengus išleisti apie 313
nfiil lonų dole r iu karinio lai-1 Panedėlio rytą apie 3 vai. 
vyno reikalams. Bet pasi-j jau pradėjo mainieriai rinktis 
rodo, kad išlaidos sieks dau-j ant kampų į pikieto liniją ir 

’ ’ visos gatvės buvo pilnos žmo
nių. Tuojau privažiavo vals
tijos policija ir su buožėm pa
sveikino mainierius. Katrie 
pabėgo, tie negavo mušt, o 
katrie stovėjo, tie gavo ap- 
mušt. Kazokai taip buvo Įsiu- 

• tę, kad viena moteris ėjo telė- 
fonuot daktarui, nes jos mo
tina serga, tai ir ją nepralei
do, gavo il
gai girdėjo, 
radio sakė 
kad reikia 
Anthracite 
ir sykiu su 
Mušeikos manė, kad taip greit 
jau moterys ir eina ant pikie
to, tokiu būdu ir šią moterį 
nepraleido, šita moteris yra 
lietuvė. Tai taip pasielgė po
licija šitoj “laisvoj” šalyj,— 
šalyj, kuri laisva tik tiems, 
kurie gyvena pertekliuje.

Mainierių Susirinkimas

Panedėlio vakare įvyko 
Bliss lokalo susirinkimas. 
Prisirinko pilnutėlė svetainė, 
matyt, kad mainieriai visi in
teresuojasi savo reikalais. Lo
kalo Komitetas nuvyko pas 
majorą Williams ir pareikala
vo, kad uždraustų valdžios ka
zokams mainierius daužyti 
Nanticoke mieste. Majoras I 
sutiko uždraust kazokams po ■ 
Šitą miestą slankiot, bet tą tu
rėsim mes vėliaus pamatyt, 
kaip tas majoras su mumis 
skaitysis.

Susquehanna Coal Co. yra 
dvi kasyklos, viena Nanticoke, 
kita Glen Lyon, ir abi dirbo 
lig subatos. Kadangi tos kom
panijos bosai dagirdo, kad ši
tos kasyklas eis į simpatijos 
streiką, tai jie patys uždarė 
mainas.

I 
Per Radio Apgaudinėja 

Mainierius

I’/ Kožną dieną ant radio pas
kelbia, kad visos mainos dir- .. 
ba, nuo Forest City lig Hazle
ton. O iš tikrųjų tai labai ma
žai dirba. Taip kompanijos 
mainierius apgauna, skelbda
mos, kad ten ir ten dirba, sa
ko, tik jūs čia apie Nanticoke 
streikuojate.

Subatoj ant Truesdale mai
nų paleido tuščią breikerį 
dirbti, paskiaus paskelbė, kad 
daug mainierių ? dirba, o nei 
vieno mainierio nebuvo, ? nuo | kalėjimo.

Esąs Labai Sužalotas 
Dainininkas Butėnas

Brooklyne per radio pra
nešta, kad Kaune tapo la
bai’ smarkiai sumuštas, su
žalotas amerikietis lietuvis 
ir žinomas dainininkas Bu
tėnas. Sako, kad kur tai 
rado visą sudaužytą. Vei
das esąs perskrostas nuo 

grobė advokatus Wirin, So-1 ausies. Kas jį su-
kol ir Johnson ir pastaro-: kan_eveikė’ pranešėjas nepa- 
jo žmoną, išsivežė į laukus i šaltė. 
ir bjauriai sumušė. Wirino t 
galva ir burna bjauriai su
žalota.

BRAWLEY, Calif. — Ka
dangi jie pritarė laukų dar
bininkų streikieriams ir gy
nė suareštuotus, tai bosų 
pasamdyti chuliganai pa-

CWA Darbuose Graftas
DAR NESURANDA PA-1 WASHINGTON. — Jau 
VOGTO KAPITALISTO i susekta, kad CWA viešpa- 

__________ tauja bjauriausias graftas 
PAUL Minn.__čio- milžiniškos vagystės. Jau

atidengta, kad vienam de- 
partmente nukniaukta šim
tas tūkstančiu doleriu. Vie
nas grafterių—augštas val
dininkas, jau esąs suareš
tuotas.

ST.
nai sutraukta daug federa
tes policijos jieškojimui pa
vogto bankieriaus Bremer 
ir vagių.' Manoma, kad jis 
tebėra gyvas, bet nežinia 
kur. Tėvas esąs pasiryžęs 
sumokėti $200,000 vagims. Į

MAŽIAU PAGAMINAMA 
ŽIBALO

! VOKIETIJA KVIEČIA 
ANGLIJĄ Į DERYBAS.

_____  , Į LONDONAS. — Anglijos 
Jungtinių Valstijų žibalo valdžia gavo pakvietimą 

gamyba sumažinta 16,650 nuo Hitlerio, kad jinai pri- 
Padaroma s^etų prie derybų tarp Vo

kietijos ir Francijos. Ang
lijos valdžia dar nedavė 
sakymo.

bačkų i dieną.
2,294,000 bačkų kasdieną.

DEŠIMTS MILIONŲ 
ĮPLAUKŲ

WASHINGTON. — Per 
pirmą mėnesį' pardavinėji
mo svaigalų federate val
džia turėjus $10,000,000 
įplaukų taksais.

Washington. — Kongrese 
bus 
baus 
gius

įneštas bilius, kuris 
sušaudymu žmogva- 

(kidnaperius).

t!

at-

Jau Pripažino Kubą
WASHINGTON. — Pre

zidentas Roose vėl tas jau 
oficialiai pripažino Kubos 
valdžią su prezidentu Men
dieta priešakyje. Pasirodo^ 
kad Mendiety i prezidento 
vietą patupdė ne . Kubos 
liaudis, bet Jungtinių VaL 
stijų bankieriai ir valdžia.

Jam pavedama visa galia 
Jis galės išvai-

ji mušt. Policija 
kad nedėlioj per 
vieną moteriškė, 
moterims stoti į 
Miners Auxiliary 
mainieriais kovot.

LONDONAS.
bedarbių maršavimą į Lon- j paskyrė premjerą Paets 
doną suorganizavo Komu- prezidentu ir diktatorium, 
nistų Partiją. Darbo Par
tijos vadai tam alkanųjų ant seimo.
maršavimui griežčiausiai kyti seimą tada, kada jam 
priešingi ir deda desperatiš- patinka ir atmesti visus jo 
kas pastangas, kad jam pa- tarimus. Konstitucija pa

siunčiama į gurbą. Pasvei-;
ikinimui paskelbimo fašisti-
I nes diktatūros buvo iš ka- 
nuolės iššauta dvidešimt i

v - .vienas suvis.
i

kenkti.

Per Radio Girdėsime SSSR 
Draugą Konvenciją

Sausio 28 d., sekmadienį, 
10:30 vai. ryte, sekamuo
se miestuose per sekamas 
radio stotis galima bus iš
girsti prakalbą Corliss La- 
monto, kurią jis sakys So
vietų Sąjungos Draugų na- 
cionalėje konvencijoj:

New York—WJZ 
Baltimore—WBAI 
Pittsburgh—KDKA 
Boston—WBL 
Rochester—WHAM 
Cleveland—WG A R 
Detroit—WJR
Chicago—KYM

St. Louis—KWK.

Saugiau Paslėptos Karo 
Laivyno Slaptybės

Lai-WASHINGTON. — 
vyno department© komite
tas laikė susirinkimą ir nu
tarė didesnėj slaptybėj lai
kyti visus darbus ir žygius 
karo laivyno. Tas tik paro
do, kad Amerikos imperia
listai visai rimtai ruošiasi 
prie karo. Visokie kariniai 
manevrai bus laikomi 
liaudies akių.

Eksplozijoj Žuvo 12
AU-ŽEMĖS DREBĖJIMO 

KŲ SKAIČIUS 
AUGA

CALCUTTA, Indija.
Jau priskaitoma apie 25,000 
žmonių, žuvusių nesenai 
įvykusiam žemės drebėjime. 
Veikiausia auku skaičius 
bus kelis sykius didesnis, 
kuomet nelaimės vietos bus 
ištirtos.

350 MAINIERIŲ 
STREIKUOJA

TERRE HAUTE, Ind. — 
Čionai Kings kasyklos 350 
mainierių streikuoja prieš 
bosus. United Mine Wor
kers lyderiai įsakė darbi
ninkams grįžti į darbą nie
ko nelaimėjus, bet mainie- 
riai neklauso ir paširyžę ko
vą laimėti.

Paola, K an. — Policija 
nušovė Bob Brady, tins sy
kius pabėgusį iš Lansingo

ŽINIOS IŠ SOVIETŲ SĄJUNGOS.
NETIKĖTAI RASTA ŽI-, odą. Į metus duos 4,000 to- 
LOS SENOVĖS RAŠTAI nu. ddesoje panašus fab

rikas paleistas darban ir į 
metus duos 2,500 tonų. Kun
tsevo mieste, sale Maskvos, 

“chinu kai-il)rad^°,dirbti ad’

Tadžikistane vienas vals
tietis apgriuvusioj pilyj ra
do labai senų sirijonų, ira- 
nijonų, arabų ir 
bose rankraščių. Sovietų 
Mokslo Akademija pasiuntė 
du profesorių—i_________
bų žinovu—tolimesniam tų 
svarbių istorinių radinių ty- į 
rinėjimui

senovės kai- nin5rade

a tų dirbtuvė, kuri į metus 
duos 250 milionų adatų. Le- 

' ; pradėjo dirbti 
dirbtino šilko fabrikas.

Atidėjo Scottsboro /- 
didelis Mui-i Jaunuoliu Apeliaciją \

FABRIKAS | ’

toj pilyje.

NAUJAS
LO

Irkutske, Sibire, bus 1934

RIO DE JANEIRO. — 
Ant salos Guanabara įlan
koje įvyko eksplozija val
džios dinamito sandėly j. 
Daug namų aplinkui su
griauta. Dvylika žmonių 
yra žuvę. Daug sužeistų.

DECATUR, Ala. — Tarp- 
už metais pabudavotas naujas i tautinio Apsigynimo advo- 

didelis muilo fabrikas, kuris i katams pareikalavus, kad 
į metus duos 20,000 tonų j gavus daugiau laiko prisi- 
muilo. O vėliau fabriko ga-1 rengimui, teisėjas Callahan 

j myba pasieks iki 30,000 to- į sutiko atidėti iki vasario 24 
nų. Gi Čitoje mažesnis fab- i dienos išklausymą’ apeliaci- 
rikas šiais metais duos ; jOs prieš nuteisimą mirtin 
3,500 tonų muilo.

SUDEGINO ELEKTROS 
KEDĖJE

BOSTON, MASS. — Ele
ktros kedėje tapo nužudy
tas Ahmed Osman, 39 metų 
amžiaus, kuris buvo nuteis
tas mirtin už nužudymą 
Norwoode lietuvaitės mer
gaitės Keras, 9 metų am
žiaus.

BANDITAI UŽMUŠĖ
SEPTYNIS ŽMONES

BOGOTA,. Colombia. — 
Iš Cucuta -kaimo praneša
ma, kad ten banditai už
puolė ir nužudė septynis 
pakeleivius. Tarpe nužudy
tų yra du maži vaikai.*'

(jaunuolių Patterson ir Nor
ris. PiiTniau išklausymas 

Apšvietos K o m i šariatas ‘ buvo buvo paskirtas ant 
nutarė pabudavoti Maskvo-! sausio 26 d.
je visai naujos rūšies teat
rą. Planą, išdirbo, garsus 
gyvulių lavintojas Durov. 
Teatre lošimus atliks išla-! 
vinti gyvuliai.

SPECIALIAI STRAIPS
NIAI APIE NRA

Daily Workeris” prade-
MEDVILNIO AUDEKLO i jo sPausdinti eilę straipsnių, 

camvra kurie parodo, kaip Amen-
f kos Darbo Federacija ir bo- 

1933 metais Sovietų Są-Ralistų Partija panaudojo 
jungoje pagaminta medvil-'NRA kovai prieš darbinin- 
nės pramonėje 2,586,000,-• kų klasės interesus.
000 metrų audeklo. Gi 1934 | 
metais bus pagaminta 2,- 
870,000,000 metnj. Tokį 
planą priėmė Liaudies Ko- ; 
misarų Taryba.

DARBO FEDERACIJOS 
TŪZAI LAIKO MITINGĄ

DIRBTINOS ODOS IR KI
TI NAUJI FABRIKAI
Taganroge paleistas dar

ban fabrikas, kuris gamina 
medžiagą, kuri pavaduoja

WASHINGTON. — Lai- 
j ko posėdžius Amerikos Dar
bo Federacijos Pildomoji 
Taryba. Svarstanti klausi* 
mą, už kokius pasiūlymus 
kongresui laikysis Federaci
jos unijos.

4;
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Mūsų Literatūros Draugija
Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugija, dabar suvienyta su Lie
tuvių Darbininkių Susivienijimu, yra tik
rai masinė organizacija.- Jos kuopų tink
las turi apėmęs visas lietuvių darbininkų 
kolonijas. Ji turėtų virsti tuo didžiuoju 
centru, aplinkui kurį turėtų suktis ir 
koncentruotis visoks lietuvių darbininkų 
judėjimas kožnoje kolonijoje. Jos kuo
pos, apskričiai ir pats Centras turėtų pla
čiai įsitraukti į Amerikos proletariato 
kovas.

Prie to siekiama. Toks yra tikslas 
plataus, suvienyto Centralinio Komiteto. 
Taip kalbėta ir tarta komiteto pirmam 
posėdyje. Ta dvasia turėtų pasiekti vi
sus draugijos narius, visas kuopas.

Neužilgo išeis iš spaudos ir visi nariai 
gaus veltui pirmą numerį žurnalo “Švie
sos”. Tai naujas ir drąsus šios organi
zacijos gyvenime žygis. Vietoj kelių di-_ 
dėlių knygų, kurias tik labai maža dalis 
narių perskaitydavo, nariai gaus tri-me- 
nesinį didelį žurnalą ir dar vieną kitą 
knygą. Apšvieta plačiau pasiskleis ir 
geriau prigys nariuose.

Drg. Kapsuko knyga “Istorija Sovietų 
Valdžios Lietuvoje” išeis dar šiemet ir 
nariai gaus. Rankraštis jau kelyje ir ti
kimasi neužilgo gauti. Tuojaus bus ati
duotas spaudai.

Literatūros Draugijos komitetas susi
rūpino praplėtimu organizacijos viduje 
apsigynimo darbo. Ištikrųjų, mūsų kuo
pos nebuvo kietai susirišę su Tarptauti
niu Darbininkų Apsigynimu. Nariai ne
buvo pakankamai karštai sužadinti tuo 
taip svarbiu reikalu. O reikalas dar di
dėja. Amerikoje laukiame ne daugiau 
“laisvių”, bet daugiau puolimų ir varžy
mų ant darbininkų. Ir dabar štai kieto
sios anglies mainierių streike jau keli de- 
sėtkai darbininkų suareštuota. Reikia 
jais rūpintis. Reikia juos ginti prieš tei
smus ir valdžią. Tai vis darbas, ir be ga
lo svarbus darbas, viso darbininkų judė
jimo. Mūsų Draugija negali stovėti nuo
šaliai.

Draugijos darbas bus plečiamas ir ki
tuose Amerikos proletariato frontuose. 
Geresniam.atsakymui į kylančius klausi
mus, : Centralinis Komitetas nusitarė lai
kyti susirinkimus kas mėnesis. Kuopos 
irgi turėtų dažniau susirinkimus laikyti. 
Ypatingai reikia išmokt laikyti lavinimos 
susirinkimus—diskusijas, pasikalbėjimus : 
bėgamais dienos klausimais.

Labai svarbu įtraukti į draugiją visas 
buvusio LDSA nares. Reikia dėt didžiau
sias pastangas, kad ne viena draugė ne- 
likur už suvienytos organizacijos sienų.

“Laisvė” visuomet pasiryžus Draugi
jai padėti jos dideliuose tiksluose. Bet 
taip pat Draugijos kuopos turėtų dau
giau rūpintis dienraščio reikalais. Rei
kėtų įvesti tokia mada, kad kožname 
kuopos susirinkime būtų kalbama apie 
draugijos organo “Laisvės” reikalus.

Pagaliaus ateina “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimas. Įvyks Brooklyne, vasario 
4 d. aug Draugijos kuopų turi ben
drovės serus. Išrinkite atstovus ir at
siųskite i suvažiavimą. Labai gražu bu
tų, jeigu kožna kuopa prisiųstų suvažia
vimui savo pasveikinimus irepatarimus- 
ir, sulyg išgalės, dienraščio palaikymui 
auką. Tada suvažiavimas tikrai atspin
dėtų visą musų didelį judėjimą.

Dabar Jis Reikia Praplėsti
Tik prieš kelias savaites pasibaigė 

“Daily Workerio” kampanija, vesta už 
sukėlimą $40,000 padengimui to defi
cito, kuris susidaro per metus dienraštį 
leidžiant ir pataisymui spaustuvės. Pa- 
sibrėžta suma sukelta. Įsigyta naujas 
presas.; dienraštis visais atžvilgiais su
stiprintas.

Dabar mūsų angliškas dienraštis pasi- 
brėžė gauti 10,000 naujų skaitytojų kas
dieniniam “D. W.” ir 20,000 šeštadienio 
laidai, kuri visuomet išeina padidinta ir 
įvairi. -

Šis vajus tęsis nuo Lenino memorialo 
dienos (sausio 21 d.) iki 1 d. gegužės. 
“D. W.” administracija ir redakcija ra
gina visus darbininkus padėti jai tą kvo
tą pasiekti. Nuo savęs mes priduriame 
tą patį: padėkit praplatinti “D. W.” tar
pe angliškai skaitančiųjų , darbininkų. 
Žiūrėkim, kad “D. W.” pasiektų kiekvie
ną darbavietę!
\ I

Talkon Vokietijos j
Komunistų Partijai

Amerikoje mes esame. dėję nemažai 
solidarumo pastangų, kad parėmus Vo- | 
kieti jos Komunistų Partijos didvyrišką 
kovą prieš hitlerinį fašizmą. Mes turi
me padidinti šitas pastangas. Jos turi 
būt papildytos organizavimui tiesioginės 
medžiaginės paramos nuo Amerikos re
voliucinių masių.

Amerikos Koųiunistų Partijos Cent- 
ralinis Komitetas savo 18-tam posėdyje 
nutarė pradėti sistematišką organizavi
mą tokios paramos Vokietijos proletaria
to kovai prieš kruvinąjį fašizmą. To dar- į 
bo pravedimui bus vartojama trys skir
tingi būdai. Pirmas. Centralinis Komi
tetas išleis 25 centų ' ženklelius, už ku
riuos įplaukos eis išimtinai Vokietijos 
Komunistų Partijos Centraliniam Komi
tetui delei finansavimo leidimo nelegališ- 
kos literatūros. Mes atsišaukiame į vi
sas ir visokias darbininkų organizacijas 
parsitraukti šių ženklelių ir pardavinėti 
savo nariams ir šiaip darbininkams.

Antras būdas, tai Amerikos Komunis
tų Partijos nariai raginami užsidėti spe- 
ciales mėnesines duokles rėmimui Vokie
tijos Komunistų Partijos. Tos duoklės 
privalo būti tokios, kiek šiandien partijos 
narys moka duoklių į savaitę. Trečias, 
Komunistų Partija šauks masinius susi
rinkimus, ir rengs įvairias pramogas su
kėlimui pinigų Vokietijos Komunistų 
Partijai. Pirmas toks mitingas-pareil
gimas įvyks New Yorke Bronxo Coli- 
seume vasario 11 d. Kalbės draugas 
Browderis ir bus graži dailės programa. 
Panašūs parengimai įvyks visuose mies
tuose.

Draugai! Šitie darbai yra nedideli ir 
nesunkūs. Juos gali atlikti kiekvienas 
darbininkas, kiekviena' organizacija. Bet 
jeigu mes sudėsime į daiktą visas tas 
mūsų pastangas, tai rezultatai bus pui
kūs. Jie bus parodymas tarptautinio so
lidarumo ir padės Vokietijos darbinin
kams sustiprinti kovą prieš fašizmą ir 
pakels .mūsų pačių judėjimo politinį su
brendimą.

Centralinis Komitetas ragina kiekvie- : 
ną zrevoliucinį darbininką'pasiimti hnt 
savęs asmenišką atsakomybę pravędi^iui 
šitos svarbios kampanijos. Mes jaukia- 
me kiekvieną darbininkišką laikraštį pri- ’ 
sidėti prie išjudinimo savo skaitytojų ' 
tam darbui. Mes šaukiame visaššdarbi
ninkų organizacijas savo susirinkimuo
se apsvarstyti klausimą “praktiško parė
mimo Vokietijos darbininkų revoliuci
jos.”

Centralinis Komitetas A. K. P.
WM. Z. FOSTER, Pirmininkas, 
EARL BROWDER, Sekretorius.

mėjus kovą, galės daug dau-; 
giau dirbti darbininkų, ne Į 
kaip dirbo pirmiau. ■

Streikieris.

Visų ALDLD Sekretorių 
Atydai

Po vienybei tarpe ALDLD 
ir LDSA, centras gauna 
daug laiškų su klausimais 
duoklių reikale. Nors jau 
buvo rašyta spaudoje, bet 
gal nebuvo gana aiškiai tas 
išdėstyta.

ALDLD duoklių reikale 
yra tokios taisyklės: Jeigu 
vienas iš šeimynos narių, 
sakysime tėvas, moka $1.50 
į metus centrui, tai jis gau
na visas ALDLD išleistas 
tų metų knygas ir “šviesą.” 
Kiti gi jo šeimynos nariai— 
moteris ir paaugę vaikai, 
gali prigulėti prie ALDLD, 
mokant į metus tik po 10 
centų, bet jie negauna “švie
sos” ir knygų, nes nėra rei
kalo vienoj šeimynoje turė
ti po kelis numerius “švie
sos,” arba knygų egzemplio
rius.

Susivienijus ALDLD ir 
LDSA organizacijoms, jeigu 
pirmiaus vyras ir moteris 
prigulėjo prie ALDLD, tai 
jie žino savo duokles. Bet 
jeigu vyras prigulėjo prie 
ALDLD, o moteris tik prie 
LDSA, tai dabar jiems susi
vienijus i vieną Organizaci
ją, viens iš jų moka $1.50, 
o kitas, tik 10 centų, kaip 
viršui nurodyta šeimynų 
reikale.

Bet jeigu LDSA narė bu
vo našlė, mergina, arba mo
teris, kurios vyras neprigu
li prie ALDLD, tai jai yra 
du būdai: Vienas—ji moka 
į metus laiko, kaip ir pir
miau, $1.00 ir gauna žurna
lą “šviesą.” Antras—jeigu 
ji nori gauti “šviesą” ir

ALDLD leidžiamas knygas, 
tai ji tada moka pilnai, kaip 
ir kiti ALDLD nariai $1.50 
į metus. Bet niekas nepri
valo versti tokias drauges 
mokėti $1.50,—tai jų valia, 
nori, tai priguli mokėdamas 
tik $1.00, o nori, tai moka 
$1.50 ir'gauna knygas.

Susivienijus LDSA ir 
ALDLD organizacijoms, tos 
LDSA narės, kurios nebuvo 
pirmiaus ALDLD narėmis, 
nemoka jokio įstojimo.

Jaunuoliai, kurie nori 
gauti bangių kalboje knygas, 
jie moka pilnai $1.50 į me
tus laiko.

Šios nurodytos mokestys 
eina į centrą. Kiekvienas 
narys apskričio reikalams 
dar moka 5 centus į metus 
laiko. Sekretoriai, kuopų 
valdybų nariai ir šiaip veik
lūs organizacijos darbuoto
jai prašomi įsitėmyti šią 
duoklių tvarka. O

“Šviesa” nebus siuntinė
jama kiekvienam nariui į 
namus, tas negalima pada
ryti, nes brangiai atsieitų, 
“šviesa” bus siuntinėjama 
ALDLD kuopų sekretoriam, 
kaip ir knygos būna siunti
nėjama, tuom pat būdu. Na
riai atsiima “Šviesą” kuopos 
susirinkime,

Visi ALDLD kuopų sek
retoriai, taipgi ir buvusių 
LDSA kuopų sekretorės, 
privalo greitai pranešti sa
vo antrašus, jeigu pamainė
te paskutiniu laiku, nes tuo
jaus bus siuntinėjama “Švie
sa.”

D. M. šolomskas
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Įvairūs Dalykai .
-------------- _ .

Sovietų Sąjunga pabaigoje : 
Antro Penkių Metų Plano tu- į 
rėš 500,000 orlaivininkų. 1933 
metais baigė mokslą glideriavi- 
mo 30,000 jaunų vyrų. Kom
jaunuolis Simikov su glideriu 
(orlaiviu be motoro) iškilo 10,- 
827 pėdas. Anokim. orlaivinįn- 
kas glideriu išskrajojo 17 va
landų.

Upton Close, autorius kny
gos “Revolt in Asia,”, kuris 
nesenai parvyko iš Azijos, sa
ko, kad ateinantį pavasarį ne
išvengiamas karas tarpe Japo
nijos ir Sov. Sąjungos. Japo
nijos imperialistai jį išprovo
kuos. Jie ant žūt būt nusistatė 
pagriebti Sibirą iki Baikalo eže
ro.

Sovietų Sąjunga nenori karo, 
bet rengiasi atremti imperialis-

Generalis Streikas Toronte
TORONTO, Ont.— Sausio

16 d. išėjo į streiką apie 2,000 
darbininkų, kurie dirbo prie 
moteriškų pąltų, po vadovybe 
International Ladies Garment.
17 d. sausio išėjo į streiką ir
gi apie 2,000 darbininkų, ku
rie dirbo prie suknelių, po va
dovybe Workers Unity Ly
gos. 18 d. sausio išėjo į strei
ką valgyklų darbininkai irgi 
po vadovyste W. U. L.

mą. Jie nėjo į streiką, bet 
pasiliko dirbtuvėse kaipo 
streiklaužiai. P. Jokubynienė, 
P. Butkevičiai, J. Audrelis — 
pametęs darbą nuėjo streik- 
laužiaut prie vyriškų drabu
žių. Ten dabar sugrįžo strei- 
kieriai į darbą, tai skebus iš
vijo laukan, tai dabar nuėjo 
prie moteriškų drabužių ske- 
bauti, nors jau gavo pilti į 
skūrą, bet tas nemačyja. Da-

ŠYPSENOS

Tinkamai Atsakė
Pirkikas (vaistinėje) — Aš 

noriu nusipirkti tuščią bonką, 
kiek ji?

Pardavėjas—Tuščia kainuoja 
10 centų. Bet jeigu joje ką 
pirksi, tai bonka bus veltui.

Pirkikas—Taip. Tai įpilk už
cehtą vandens. ,

Pas Daktarą
- Ligonis — Daktare, man 

skauda akis.
Daktaras (apžiūrėjęs)—Tai

nuo • degtinės; nustokite gėręs.
Ligonis—Ale kur tau! Kaip 

išsimetu, tai jokio skausmo ne
jaučiu.

Turi Pasiteisinimą
Pati—Jonai, ir kodėl tu žmo-

tus. Ji laiko paruošus 130,000 nėms pasakoji, kad su manimi
Raudonąją Armiją, 200 bombL , apsivedei todėl, kad aš esu gera 
nių orlaivių ir technikines da- gaspadinė. Aš gi nemoku jokio 
lis. Vladivostoke įrengta nau-| maisto pagaminti.
ja karo prieplauka ir nuleista į Jonas—Matai, aš vis gi turiu 
30 nedidelių submarinų. Sovie-j turėti kokį nors pasiteisinimą, 
tai neleis Japonijos imperialis- i —-------
tams užgrobti nei vieną pėdą jų i Prietelius Bėdoje 
žemės. Viso pasaulio darbiniu- Darbininkas—Tuojaus ateis
kai turi padėti Sovietams at- namų savininkas ir reikalaus 
remti Japonijos imperialistus, j rondos. Ar negalėtai man pa-

Jis sako, kad Japonijos im- į gelbėti šioje bėdoje.
perialistai rengiasi 1934 metais j Prietelius—Taip, padėsiu jį
apsidirbti su Sovietais, o 1936 i išmesti iš namų.
metais su Jungtinėmis Valsti-1 Darbininkas—Aš turiu min- 
jomis. Japonijoje net vaikai į tyje paskolą...
ant gatvių bežaisdami “šaudo” j Prietelius—Paskolą? Aš ir 
rusus ir “amerikonus.” i pats atėjau pas jus tuom rei-

D. M. šolomskas. ' kalu, TRAKŲ DZŪKAS.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

NEIŠJUDINTA LYTIŠKAI-
KOJOS ŠLAPIUOJA

Prašyčiau gydytojo ir man

D A K BIN IN K U 
SVEIKATA

patarti per mūsų dienraštį 
“Laisvę.” Kas tai man galė
tų būti, kad man nėra noro su
sinešti lytiškai, nėra tų jaus
mų, lytinio apetito. Aš esu 25 
metų amžiaus mergina. Esu 
labai sveika. Labai mėgstu 
juokauti, glamonėtis: norė
čiau ir ištekėti už vaikino, tik 
aš bijau, ar nebūtų paskui ko
kių blogumų, kuomet apsive- 
siu moterystės gyvenimui, kad 
aš tokia dabar šaltakraujė.

Užpereitais metais Amerikoje buvo 10 
žmonių nulinčiuota, o pereitais metais— 
28. Milžiniška jų didžiuma—negrai. Va-. 
dinasi, linčas-teroras auga. O kiek nų- 
žudyta-nulinčįųota< negrų “legąliškai”. 
Štai, kodėl reikalingi plėsti masfhės ko
vos prieš linčiuoti)jus ir jų palaikytojus, i '

Tai pirmas toks didelis 
streikas Toronte, kuris nugąs
dino darbininkų išnaudotojus. 
Suknelių darbininkai, revoliu
cinės unijos vadovybėje, pa
rodė didelį solidarumą; 10 
vai. ryte išėjo visi, kaip vie
nas, iš visų dirbtuvių ir de
monstratyviai niaršavo gatve 
apie -2,000 darbiųinkų iki sve
tainės, .nors policijos., pilna 
buvo ant strytų, bet nedrįso 
vaikyti darbininkus. 

' c '

18. d. sausio suknelių dar-, 
bįninkai po masiniam mitin/ 
gui, 12 v. išsipylė Ą gatvę 
apie 2,000 darbininkų ir mar
gavo prie dirbtuvių, nors po
licija ban'dė išskirstyti strei- 
kierius, bet organizuoti dar
bininkai nebėgo ir nesiskirs- 
tė. Teko matyti ir lietuvių 
nemažas skaičius demonstruo
jant. Matytis veiduose pilna 
pas visus energijos pasiryži
mo kovoti už geresnį gyveni
mo būvį ir' laimėti,-

Tenka priminti, kad kele
tas neorganizuotų darbininkų 
neišėjo? į streiką, pasiliko, 
streiklaužiais, .darbdavių išti
kimais vergais.

Štai „gi, mūsų “kultūriųgi” 
darbininkai pasirodė savo 
“socialistuojantį” nusistaty-

bar važioja bosas su kartu, 
kaip kokį prezidentą, štai 
tau visi mūsų “socialistuojan- 
ti” “kultūros” šulai — eina 
priešais darbininkų judėjimą, 
slopina darbininkų 'kovą, ku
rie pasiryžę kovoti už geres
nį duonos kąsnį, už trumpes
nes darbo valandas.
’ Šiandien išėjo tokių darbi
ninku į streiką, kurie cento 
neturi kišeniuje, neturi už ką 
savo šeimynai duonos nupirk
ti, o jūs lendate per kraują, 
kad tik tie darbininkai pra
laimėtų.

Lietuviai darbininkai, ku
rie kovoja už darbininkų rei
kalus, gelbsti streikuojančius 
darbininkus, aukoja savo pa
skutinius centus, kad tik dar
bininkai galėtų laimėti strei
ką. Tokių streiklaužių atei
tis juoda ir bus pervėlu gai
lėtis.

Visų susipratusių darbinin
kų pareiga remti streikuojan
čius i darbininkus visais bū
dais. Jų laimėjimas bus ne 
vien tik del jų, bet visai Ka
nados darbininkų klasei. 
Streikuojanti darbininkai ko
voja dabar'už 40 vai. darbo į 

savaitę. Pirmiaus dirbdavo po ’ 
60 valandų į savaitę. Tad lai-

Kol kas dar neturėjau jokių 
lytiškų susinešimų. Ir šiaip 
jaučiuosi gerai, bet gal ateity 
man kenks tas viskas sveika
tai.

Kas būtų, jei aš, nenorėda
ma susinešiu lytiškai, o, jei ir 
susineščiau, nenorėdama, ar 
bus didesnis noras susinešti 
lytiškai kitam sykiui ?

Ir dar vieno dalykėlio. Ma
no kojų pirštai šlapiuoja-pra- 
kaituoja labai daug. Net kaip 
kada skauda man kojų pirš
tus. Mainau kojines net ir 
dukart į dieną.

ATSAKYMAS
Kas Jums galėtų būti? O gi 

nieko ypatingo. Jūs visai nor
mali, lyties žvilgsniu, mergina. 
Jums lytiški jausmai da tebė
ra neišbudinti, neišjudinti, —- 
•jie da jums, tebemiega. Ge- 
riausis Jums vaistas, tai ište
kėti už to vaikino ir gyventi 
“moterystės gyvenimu.” Jokių 
blogumų nebus, bet bus tik ge
rumų, tuę žvilgsniu. Ir išnyks 
Jūsų šaltakraujingumas.

Matot, kaip yra. Beveik 
kiekviena mergina esti tokios, 
kaip Jūs nuotaikos, kol ji po 
truputį, laipsniškai neatbunda, 
neišsijudipa lytiškai. Ir kai 
apsivesite, Drauge, nenusivil

kite, jei Jums lyties apetitas 
vis da bus atbukęs per keletą 
mėnesių. Tik ilgainiui, lytiš
kai normaliai gyvendama, Jūs 
įgausite aštresnio lytiės jaus- 

'mo ir jausitės patenkinta. 
Kiekviena mergina (ir mote
ris) panašiai reikalinga laips
niškai išsijudinti. Kaip dabar 
yra, tai Jūsų lytinės sistemos 

i organai lyg tebėra apsnūdę, 
nedaug tegauna kraujo šiuo 
neveiklumo laikotarpiu. Bet 
paskiau, pradėjus tuos orga
nus normaliai vartoti, atsi- 

I gaus jie, geresnė juose bus. 
i kraujo apytaka, veiklesnės 
pasidarys liaukos, ir atšils, su- 
normalės jausmai.

Jei, nenorėdama, susineštu- 
mėt, tai tuo kartu da nieko 
ypatingo, bet, susinešimams 
pasikartojus daug kartų, bus 
Jums didesnis lytiškas noras ir- 
pasitenkinimas.

Gaukite. Drauge, knygą: 
“Patarimai moterims ir mergi
noms apie lyties dalykus.” 
Knyga parašyta D-ro Wm- J. 
Robinson’o, lietuvių kalbon J. 
Barkaus versta. Daug ko nau
dingo ten rasite. Tos knygos 
galite klausti “Laisvės” išleis
tu vė j.

Kojų pirštai Jums šlapiuoja. 
Parsineškite iš vaistinės “For
maldehyde solution. 2 oz.” 
Sumaišykite vieną dalį to sky
stimo ir šešias—aštuonias dalis 
vandens, ir tuo skiediniu vil- 
gykite šlapiuojančias vietas, 
kartą kasdiena, prieš gult ei
siant, per kokią savaitę. Pra
kaitavimas sumažės. išnyks 
taipgi negeras kvapas. Reika
lui esant, galima ir pakartoti 
tokie vilgymai. Skiedinys ne
genda.' Jis tinka bile kokiai 
vietai, kuri labai prakaituoja. 
Jei kartai skiedinys atrodytų 
peraštrus, tai da labiau k at
skieskite.
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