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IN TWO PARTS

PART ONE

A. B. Strimaitis skundžiasi, 
kad tautininkai neturi vado. O 
be vado—“nėra autoriteto”, sa
ko jis. Todėl, girdi, tarpe fašis
tų ir sandariečių verda pešty
nės ir niovynės.

Na, o kas atsitiko su Klinga? 
Ko jam stinga, kaipo tautinin- • 
kų vadui? Sulyg galvos ir ke
purė. Sulyg partijos ir vadas!

ŽINIOS IS LIETUVOS
Sausa Vasara, Lietingas

Ruduo ' -
Ūkininko Patarėjas” rašo:
Beveik visoje Lietuvoje vasa- > 

ra buvo vienodai sausa. Rugia
pjūtei prasidėjus, pagausėjo ir 
lietūs, nors ne visur vienodai 
gausiai. Tik paskutinėmis die- ’ 
nomis lietūs padažnėjo, nors taip !

VOKIETIJOS KOM. PARTIJOS VAJUS
UŽ THAELMANNĄ į PREZIDENTUS

Mums išrodo, kad fašistai! 
šiuo tarpu serga del turėjimo 
perdaug generolų ir permažai 
kareivių. Tai didžiausia jų 
nelaimė. Ot, jei kuris vienas iš 
jų galėtų sukišti kitus į kalėji
mą, kaip daro Smetona, arba, 
pasekti Hitlerį—galvas jų ant i pat dar nėra labai gausūs. Bet! 
kulbės, po kirviu!—tuomet pa-j ir tokių lietų užtenka, kad būtų 
siliktų tik vienas “visų pripa-! trukdomas rugių vežimas į kluo- 
žintas” vadas, autoritetas, kaip nūs. Kai kuriose vietose matyti 
Romoj, kaip Berlyne, kaip Kau- jau ir apdygusių rugių gubų, 
ne!

Tūkstančiai Socialistų Veikia Išvieno su Komunistais, Agi
tuodami Balsuot prieš Hitlerį, o už Thaelmanną.

Nukirsti arba kertami kviečiai 
bei ankstybieji miežiai taip pat 
mirkomi dažno lietaus.

Komunistų Vėliavos ir 
Atsišaukimai

KAUNAS. — š. m. liepos
: mėn. 29 d. anksti rytą prie Vei- '

Beje, kalbant apie vadus, — 
na, o kas pasidarė su Tysliava?| 
Ar jūs manote, jis čia atvažia-; 
vo būti eiliniu nariu?! Išrodo,! 
kad jis turi Smetonienės palai- j 
minimą ne mažesnį, kaip Klin-: 
ga.

Sovietų Sąjunga siunčia 25 vėrių plento ties “Maisto” fab- 
savo geriausius sportininkus į ūku ant telefono laidų rasta uŽ- 
Tarptautinę Sportininkų Rung-. kabinta komunistų vėliava, 
tynę Paryžiuj. Sovietų dvi par- Liepos m. 30 d. anksti rytą 
tijos orlaivininkų lanko Europos statomuose žemės Banko rū- 
šalis. Sovietų rašytojų knygos muose Duonelaičio gatvėj rasta’ 
verčiamos į kitų tautų kalbas komunistų proklamacijų ir rau- 
beveik visose šalyse. Sovietų dona vėliava, 
menas (baletas, judžiai, drama) komi, 
pripažintas stovįs augščiausiam 
laipsnyj. Tai gali būti netie
sioginė propaganda, bet tai mil
žiniškos reikšmės propaganda j 
už sovietizmą. }

Louisianos gubernatorius Allen, su sitaręs su senatorium Huey Longu, 
atsiuntė į New Orleans miliciją, neva kad “apvalytų” miestą nuo prosti
tucijos namų ir gemblerių. New Orleans majoras Walmsley sumobiliza
vo policiją karui prieš milicininkus. Bet to karo vis nėra. Užtat milici
ninkai užpuolė ir išvaikė 1,500 bedarbių, demonstravusių prieš pašalpos 
atėmimą sulig senatoriaus Longo politikos.

Kaltininkai jieš-

“...Pulk. Gustaitis Maskvoj 
buvęs prieš 4 metus ir dabar 
pastebi ryškų,skirtumą į pažan
gos pusę, matytj didelis darbš
tumo pakilimas. Sovietų avia
cija visais atžvilgiais stovi di
delėj augštumoj. Aviacijos 
dirbtuvės Maskvoj buvo di
džiausios iš visų matytų šioj 
Europos kelionėj. . . ”

Kas taip rašo? Lietuvos fa
šistų spauda. Tai Lietuvos la
kūnų įspūdžiai, įgyti Maskvoj.

Komunistų Plakatai
Klerikalų “Ryte” skaitome: 
“KAUNAS.—Iš Benediktinių 

į g. į Jonavos g. 1-me Take lie
pos mėn. 30 d. 10 vai. vak. du - 
moksleiviai, pastebėję iškabintą • 
komunistinį plakatą, pranešė. ‘

JAPONAI UŽIMSIĄ 
SOVIETU GELŽKELĮ

PERKŪNAS NUTRENKĖ, 
VYRĄ IR MOTERĮ

Sea Isle City, N. J., per
kūnas rugp. 15 d. užmušė C. 
F. Somersą ir jo moterį, be
žengiant jiems į šėtrą, kur 
rengėsi nakvoti.

NRA UŽ KOMPANINf 
UNIJA BUNNEAPOLY

Pereitais metais Argentinoje 
buvo suareštuota 1,600 komuni
stų. Daugybė jų buvo nukankin
ta ir įkalinta. Bet ar jūs manote, 
kad tuo būdu buvo išnaikintas 
komunizmas minėtoj šalyj? N. 
Y. “Times” korespondentas 
praneša, Argentinoj šiuo tarpu 
komunizmas plečiasi. Išleidžia
ma 227 įvairaus turinio perio
dinių ir neperijodinių laikraš
čių ir žurnalų, nukreiptų prieš 
kapitalizmą. 40 iš tų leidinių 
yra rusų kalba, 33—žydų, 27 
ukrainiečių, o kiti kitomis kal
bomis. Daugiausiai, žinoma, is
panų kalboj.

Areštavo Dar 19 Sovietų 
Sąjungos Piliečių

Maskva. — Pranešama, 
kad Japonijos kariškiai are
štavo 19 sovietinių piliečių, 

policijai, kurį netoli “stovinčių” j tarnautojų Rytinio Chinų ! 
žydelių patikrino dokumentus ii\ gelžkelio, kuris 
plakatą pašalino.”

Lietuvos buržujų laikraščiai
matote, komunistiniu judėjimu1 ’ ‘"""t -
daugiausia niekinančiai kaltina: Sanda!> kad Japonija }ves 
“žydelius”, kaip ir jų broliai; toj srityj karo stovį ir už- 
hitlerininkai Vokietijoj. j grobs gelžkelį.

_ j Japonai tebelaiko pirmiau licija užklupo tris darbinin-
Anglų Dailininkė Kaune (areštuotus 17 sovietinių’_
Į Kauną buvo atvykusi žino-; gelžkelio viršininkų ir tar- ( skerdyklos vartų ir areštavo 

ma anglų daininkė ponia Cecily, nautojų. Sovietų konsulas 10 dalyvių. Jie laikomi po 
Lovett Mayer. Dabar ji jau iš-; Charbine protestuoja ir rei-' $100 iki $1,000 parankomis, 
vyko į kitas Pabaltijo valsty-’ pa|auja juos paliuosuot. 
bes. Pabalty ji renka moder
niškas ir liaudies dainas, gi žie
mą ketina suruošti 1_____ -c. .
Anglijos miestuose ir tenai dai-1 kai padarė sumoksią žudyti imta, du kalbėtojai.

Kriušina Darbininkus
eina per! Indiananolvi Ind

į Mandžuriją ir priklauso So-1 niUWI<UMyJy
• vietų Sąjungai. Pasklido I

Areštuota už Susirinki
mus prie Skerdyklos

Indianapolis, Ind. — Po-

kų mitingus prie Kingan

i Prieškariniame - priešfašis- 
Japonija kartoja provoka-'tiniamė surinkime rugpj. 1 

koncertų doriškus melus, būk bolševi-; d. Military Parke buvo su-

nuoti Pabaltijo tautų liaudies Japonų ir Manchukuo valdi- 
dainas.

Uždaryti 3 žydų 
Laikraščiai

Kauno komendanto nutarimu 
uždaryti 3 mėnesiams šie trys 
žydų laikraščiai: Volksblatt, 
Moment ir Das neue Wort. Taip 
pat uždarytas vienas dešimt- 
centinis laikraštukas irgi trims 
mėnesiams. :

Matyt, kuom nors neįtiko

njpkus ir būk jie užsiundę 
banditus ardyt tą gelžkelį, 
idant pakenkt Japonijos rei
kalams. Abudu kaltinimai 
yra lygiai niekšiški, kaip ir

Bulgarijoj Teisia 150 
Revoliuciniy Kareivų

Roosevelto Agentai
Streiko Pikietų 

Pavarymą

vu z

Berlynas. — Vokietijos 
komunistai išvystė smar
kiausią slaptą agitaciją, kad 
žmonės rugpj. 19 d. nebal
suotų užtvirtint Hitlerį ša
lies prezidentu; šaukia juos 
balsuot už Ernsta Thael- 

imanną, karžygišką revoliu- 
Icinį darbininkų vadą, kurį 
naziai dar tebekankina ka
lėjime.

Su komunistais išvien ei
na tūkstančiai socialistų. 
Pastarųjų vadai pirmiau 
buvo juos prigavę, siųsdami 

Į balsuot už Hindenburgą, ku- duoną ir 
ris paskui pervedė šalies 
valdžią į Hitlerio giltiniečių 
rankas. Šie socialistai jau 
yra iš to pasimokinę ir jie 

•sykiu su komunistais lipdo 
i ant sienų atsišaukimus bal
suot už Thaelmanną, raudo
nai piešia šaligatvius su šū
kiais: “Tegyvuoja Raudo
nasis,Frontas! Balsuokite

prieš Hitlerį!” Komunistai ’ 
su socialistais yra priklija
vę tokių atsišaukimų į skai
tyklų ir telefonų knygas, 
net į fašistinius laikraščius. 'U 
Jie dažnai pakeičia nazių iš
kabų parašus taip, kad išei
na—“balsuokite prieš Hitle- , 
rį!” ’ ■ . . ..

Komunistai plačiai pa-: , 
skleidė lapelius; juose išdės
to, kokią vergiją ir tironiją 
duoda Hitlerio viešpatavi
mas, ir sako, kad balsuot už 
Thaelmanną reiškia paduot 
balsą prieš išnaudotojus, už 

darbą darbinin
kams, už žemę kaimiečiams, 
už darbininkų klasės laisvę. 
Lapeliuose reikalą ujama 
laisvų prezidento rinkimų, 
teisės darbininkams organi
zuotis ir už savo reikalus 
kovoti. Į vieną frontą su 
komunistais del šių reikalų 
yra šaukiama socialistai ir 
visi fašizmo priešai.

Įsiutusi buržuazija, todėl, gro
bias! aštrių priemonių kovai su 
raudonuoju pavojum. Augš- 
čiausias šalies teismas pagava- smetonininkams. 
dijo, kad nei vienas ateivis pe- 
gali būti naturalizuotas, j ei j iš ‘ 
turi komunistinių palinkimų, 
netgi, jei “jis pasilaiko galvoj 
gerą manymą apie komunizmą.” j SSSR atstovybė Lietuvoj krei-

Kas mano, kad tuo būdu pa- peši į atitinkamas mūsų įstai- 
vyks Argentinos buržuazijai su- gas, prašydama leisti perskristi 
laikyti komunistinio judėjimo per Lietuvą rusų lakūnui Molo- 
augimą?! kovui, kuris ypatingai pasižy-

Sovietą Kom. Partijos
SOFIJA. — Prasidėjo tei

smas prieš 150 Bulgarijos

Per Lietuvą Skris “čelius- 
kino” Gelbėtojas

--------  mėjo gelbėdamas paskendusio
Jungtinių Valstijų reakcija ledlaužio “čeliuskino” įgulą, 

susirūpinusi tuo faktu, kad čia ' Molokovas iš Kopenhagos skren- 
Hollywoodo judžių artistai- ’da į Rusiją ir todėl jam tenka 
žvaigždės remia mūsų Partiją skristi per Lietuvą. Molokovas 
pinigiškai. Tai labai puiki ži-'per Kauną skris rugp. mėnesio 
nia, kad tik ji būtų tikra! pradžioj.

Shanghai. — Chiang Kai- 1 
sheko fašistinė Chinijos val
džia amerikiniais lėktuvais Nuo šio pasauliniai garsaus 
bombarduoja S o v i e t i n ių ‘ 
Chinų spėkas Kiangsi pa
kraščiuose.

Niagara Falls, N. Y. —

krioklio bus pereitą pirma
dienį nugriuvę iš viso 30 mi- 
lionų svarų uolų.

ii m. im * kareivių. Juos kaltina ko- 
Naujo Valymo Pradžia! munistiniu veikimu-Ti^ka- 

Maskva. - prieš praside-jreiviai buvo suimtj už Py
dant naujam plačiam Sovie- engimus i rugpjūčio 1 d. 
tų Komunistų Partijos ■ va-1 demonstracijas pries karą ir 
lymui nuo netikusiu narių, i s_? v?’ . ± ' .„• _ .v ‘Į Fasistimo diktatoriauspirma yra įsravejama ne-į 
lemti vadukai.
Volgos srity j išmetė iš Par
tijos šešis vadukus už ne
teisingumą ir aštrų apsiėji
mą su kaimiečiais. Teisman 
patraukė parti j ietį vyno 
trusto direktorių, kuris di
džiavosi esąs ainys senovės 
Gruzijos kunigaikščių. Jis 
kaltinamas, kad nusuko 
500,000 rublių.
HITLERIO  ̂AMNESTIJA”

Munich. — Hitleris pa- 
liuosavo iš kalėjimų 700 na- už komunistinius kandida- 
zių 'ir smulkesnių krimina- tus paduota dauguma balsų, 
listiį. Nepaleidžia nei vie- Išrinkta visi raudonųjų kan- 
noi fašistų priešo.

narna ne-i ~ .. , . v.,VidurinėsI Georgųevo agentai užklupo 
leidyklą slapto makedome- 
čių tautinių revoliucionierių 
laikraščio “Laisvė arba Mir
tis.” Jie kovoja už savo tau
pos paliuosavimą iš po bul
garų jungo.

Minneapolis, Minn.*— Ro
osevelto atsiųsti tarpininkai 
kun. Haas ir Dunnigan pir
miau reikalavo, kad savinin
kai sutiktų mokėti po 42 ir 
pusę iki 52 ir pusės cento už 
valandą trokų vežikams. 
Dabar nei to nereikalauja; 
liepia trokų streikieriams 
grįžti darban senomis algo
mis, Haas ir Dunnigan 
duoda kompanijoms teisę 
nepriimt darban kovingus 
streiko pikietuotojus, ir at
ima iš darbininkų unijos tei
sę turėti savo atstovus de- 

| rybose su samdytojais ir 
valdžios agentais. Visame 
kame jie palaiko kompaninę 
uniją.

Streikieriai atmetė tuos 
NRA agentų pasiūlymus. 
Komunistų Partija išleido 
lapelius į trokininkus; šau
kia grįžti streikan ir tuos, 
kurie pagal kariško stovio' 
leidimą sugrįžo vežioti “bū
tinąsias reikmenas.” Su tuo 
skebavimu sutiko ir trockis- 
tai vadai, Goldmanas 
broliai Dunne’ai.

$72,000,000 KARO
LAIVU STATYBAI

Už tai Statys Amerikai 12

ir

Raudonieji Laimi Kasyklų 
Komitetų Rinkimus

St. Michel kasyklose, De- 
cazeville, Francijoj, renkant 
darbininkų komitetus, buvo

tus paduota dauguma balsų.

didatai apart vieno.

“sargai” vėl išardė darbi 
ninku susirinkimą.

FRISCO TERORAS 
PRIEŠTDA VADUS

Įkalino Tarptautinio Dąrb.
Apsigynimo Sekretorę f

San Francisco, Cal. —
šistiniai sargai (vigįlan

Wash ington. — Įvairios 
kompanijos pasisiūlė val
džiai pastatyt dvyliką karo;su valdžios pritarimu 
laivų už $72,000,000. Be to, i ablavas prieš komunistus 
iki 1935 m. bus statoma dar; Tarptautinio Darbiu inkų 
12 kariškų laivų. Šiai sta- 'Apsigynimo veikėjus. Kale- 
tybai bus išleista ne mažiau i jiman tapo nuteista Elaine, 
150 milionų dol. Ir dar,! Black, vietinio T. D. Apsi- 
kaip sako Amerikos laivyno ■ gynimo sekretorė. • Prisie- 
ministeris Swanson, ši šalis! kusiųjų teismas įkaitino še- 
“neturės” tiek karo laivų, j šis darbininkus už piliečių 
kiek jai priklauso sulig lon- ' parašų rinkimą komunisti- 
doniškės nusiginklavimo su-' niams kandidatams. Kom. 
tarties. Geras “nusiginkla- • Partijos kandidatas į gu 
vimas i” i natorius, advokatas
fI. . T _ ... • ’Gallagher gina draugus tei--p - I Tfc 1*1 ' ,vaLiagiicr ginu ui augus uvi-Hmdenburgo Paliktas smuose. Pereitą pirmadieni

“Testamentas” Naziam
Berlynas.—Pagaliaus, pa-

tas”, apie kurį buvo tiek 
daug spėliojimų. Sehis kar
štai dėkoja Hitleriui už dar
bus delei tąųtos “vienijimo” 
ir jos “prikėlimo”. Savo ra
šymą Hindenburgas užbai
gė geg. 11 d. . Veikiausia 
Hitleris mažai žinių perlei-

RUSŲ DARBININKŲ
STREIKAS CHICAGOJ

Chičago, III. — Rugp. 15
(L nubalsavo streikuot 1,200 sįrgUsiam Hindenburgui

1 apie tą “vienijimą”, kurį 
busų darbininkų svarbiausia pra(pvj0 birželio 30 d., pa-
Motor Coach Kompanijos

todėl, kad kompanija atlei-

apie tą “vienijimą”

/ * - ' skersdamas šimtus, gal tūk-
do 25 Amerikos Darbo Fe- ’ stančius buvusių savo sėorų. 
deracijos narius. Ji pripa-igeį Hindenburgui turėjo 
žįsta tik kompaninę uniju- žinomi pirmesni Hitle- 

!rio žygiai: kruvinas perse- 
! klojimas kovingesnių darbi- 

Paryžius. — Buvęs mote-, ninku, žydų, katalikų ir kt. 
riškų madų “karalius” Paul Iš antros puses, Hindenbur- 
Poiret taip nusibankrutavo,’ go testamentas yra dūsavi- 

iš pašalpos dabar mas, kad panaikinta kaize
rio valdžia. . •

hS“: -E“ - 40,000 Mokytojų Gaus
Pašalpinius Darbus?
Washington. — Veikian

tysis .šelpimo administrato
rius Aubrey Williams rugp. 
15 d. pareiškė, kad stengsis 
paimti į pašalpinę 
40,000 bedarbių
Jie būsią pristatyti išmo- 
kint du milionus beraščių 
skaityt ir rašyt; mokinsią ir 
kitokių dalykų.

kad tik 
gyvena.

NUPUOLĖ NAZIŲ 
PREKYBA

Berlynas. — Per paskuti-, 
nius 6 mėnesius Vokietijos,; 
prekyba su užsieniais • 
menkėje 200 milionų-
rių. Išvežimai į užsienį 
mažėjo 25 nuošimčiais.



t

kuri labai ūkyj, vietos Lietuvių '.Komu-j,^ laiškų MUssoiiniui. Drg.

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Kiekvienos moters gyveni# 
salt),— ji la-'nie gimtuvė yra. didelis veiks’ 

nys. Kiekviena, moteris yra 
Tai ir

pikn’ikų. šį pikniką ■ rengia to, nfSvuIaU^sl> kad aš nu-, 
visos vietos lietuvių darbiniu- silenkciau fašistų vadun Tai 
kų draugijos. Pereitos pėtny- pavyzdys visiems darbinin- 
čios, spaudos simpatizatorių—’ kams kovoje prieš fašįzmą.

nistų Frakcija rengia spaudos Sereni atsako, niekados jūs 
pikniką. šį pikniką

Katras Pasiauta

rašytas mūsų; korespondento, parpde, kad 
klerikalai negali.palaikyti jaunimo minė- 
toj organizacijoj. Seimas buvo menku-

mokėta. Verta pažymėti ir tas, Į skaitytojų susirinkime pąaiš- 
kad visi draugijos ligoniai, yra kpjo,; khd j Komfrakcijos ko- 
rūpestingai apžiūrimi per li-l misijos atsišaukimų : prisidėti 
gonių lankytojus. Ir šiame su-) Utie spaudos pikniko, visos

..4

zacija gaus daug narių. Ne-j

Clevelando Žinios

Elizabetho Žinios

pasirodo ir labai skauda. Cy

piantis.

Atsakymas.

Šiame susirinkime buvo pa
keltas klausimas, jog praeita
me draugijos mitinge buvo nu-

Rugpjūčio 19 d

dinti gyvenimai! vieną finan
sinį klausimą. O mūsų nu
tarimų raštininkas spiriasi be 
reikalo, “kad tas nesvarbu ir j

Vyčių Veikla ir Mūsų Jaunimas
Pereitų savaitę įvykęs New Yorke Lie

tuvos Vyčių seimas, smulkmeningai ap- ’
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džiusi busą, kūi'is išeis 
Laisvės svetainės durų'1 T vai 
po pietų. • Nuvažįąvimąč kai
nuos tik 15 centų?

Aušros Korespondentas.

gy velia ne 
šiame mieste, be daktaro pa-t 
liudijimo. ; .

: ; • t *• t
Svarbiausia, kas . buvo dis- 

I kilsuota, tai ateinantis ■. draugi
jos piknikas, kuris atsibus 19 
dieną rugpjūčio,. P. Valčionio 
darže (Meadow Grove)., 
Cranford, N. J.; • . < • • •

Išrinkta cielą eilė gerų ‘dar
bininkų, kurie,.’ .be abejonės,' 
patarnaus abelnai visiems sve-‘ 
čiams, kurie tikį dalyvąųs šia
me piknike. Patartina,; kaip, 
šios draugijos nariams,Uaip ir 
svečiams -; atsilaikyti ant šio* 

j pikniko. Bejd,’ ‘reikia ; pažy-j 
! mėt, kad: draugija yra'pasam-, 1 
džiusi busą, kūi'is išeis nuo 1

kartu su “Laisvės” ir “Vil
nies” ■ _ ............
gruodžio mėnesiais. Dabar 
mūsų vajus bus po Naujų 
Metų. Jis prasidės 1 d. sau-

darbininkus. Nuėję pas skaičiumi, tai visiems ligo- _________ _
juos, jie galės darbininkams niafns pašalpa tapo pilkiai ^p-* nesustos, tai. reikia operacijos,! katą gadint be reikalo V

žurnalo Jai lešavo daug finansinių iš- 
Lais- laidu- Bet kadangi draugija

pasiims knygų 

vės”
(C

„ . _ v Bejda L
gaus medžiagos, kortų, jie abejonės, tas Aušros Draugi- patarimo.

r*: : a. 1------------------- _____ - 1 _ ’ -ir.1 1 rto *1 rl rt 11 *FivirtWaivi,ii

Šviesos , laikraščių ___ ,
ir “Vilnies” ir eiš pas gana stipri finansais ir narių Jums, .Drauge;

“Žmonių Teismas” Jau Veikia
Budeliškas Hitlerio “Žmonių Teisinas” 

jau pradėjo veikti. Pirmosios aukos; bu
vo du darbininkai,; vienas iš Heeszeno, o 
kitas iš Perlebergo, nusmerkti po du me
tus kalėjimo už “komunistinę veiklą.”

Reikią atsiminti, kad abu darbininkai 
buvo nusmerkti už. veiklą tam laikotar- 
pyj, "kuriame hitlerizmas nebuvo val
džioj.. .

Nuošalūs stebėtojai mano, kad fašistų 
“žmonių teismas” parinko pradžiai savo 
budeliško darbo pačius mažiausius “pra
sikaltėlius”, kad tuo būdu neatkreipus į 
save pasaulio domesio. Paskui jis ims žy
mesnius komunistus ir juos jau siųs ka
lėjiman ilgesniam metų skaičiui arba 

.smerks mirti.
Breslau mieste tas pats teismas teisė 

55 darbininkus, iš kurių du—Thiele ir 
Wnglaube—nusmerkti tarpe 8 ir 10 metų 
katoi’gon. 44 mažesniam laikui kalėti, 
o tik devyni tapo išteisinti.

Dabar “žmonių teismas” nepertraukia
mose sesijose teis komunistus ir visus ra- 
dikališkesnius darbininkus. Jam vyriau
siai rūpės pasiųsti po kirviu Thaelman- 
nas ir kiti revoliucinio darbininkų judė
jimo vadai. Kai del Thaelmanno, tai da
bar tūli korespondentai skelbia, kad šiuo 
tarpu fašistai jo bijosi imti teisman, ka
dangi jie patys, fašistai, randasi (Jidelėj 
betvarkėj. Skurdas, viešpataująs masė
se ir besireiškiąs nepasitenkinimas, -sako
ma, sulaiko fašistus nuo ėmimosi už Tha- 
telmanno. Tačiaus reikia laukti, kad jie 
netikėtai kada pagrobs Thaelmanna ir 
kaip bematant jį bandys sunaikinti.

Štai kodėl reikalinga mums budėti! 
Štai kodėl viso pasaulio proletariatas turi 
budėti!

tis, be ūpo, be gaivesnės dvasios.
Kuomet kun. Kemėšis organizavo vy

čių “vaiską”, tuomet Am. lietuvių išeivi
joj dalykų padėtis buvo kitokia. Jauni
mas tuomet buvo ateiviškas, todėl prie 
jo lipo kunigų iškeltas obalsis “tautai ir 
bažnyčiai.”

Skirtingai dabar. Tuometinis jauni
mas jau nebejaunimas. Dabar jaunimas 
yrą čia gimęs ir augęs. Jeigu “bažnyčia” 
prie jo kiek ir limpa, tai jau “tauta” — 
ne. Jiems lietuviška tauta nežinoma, 
atitrauktas nuo gyvenimo dalykas. Iš
ėjęs čionaitines amerikoniškas mokyklas, 
jaunimas ištąutęjęs ir supatrijotintas. 
Neveltui vyčių seime jų vice-pirmininkas 
savo raporte pažymėjo, kad vyčiai neturi 
•rūpintis tuo, kas yra “už jūrų marių,” 
bet vietine padėtimi; būti gerais patrijo- 
tais-amerikiečiais, o ne parazitais.

Štai kodėl kunigai nebepajėgia įtrauk
ti į Lietuvos Vyčius jaunimo.

Žymėtina ir tai, kad kuomet LDS Jau
nimo Komiteto atstovai atsilankė į sei
mą su pasiūlymu sudaryt.bendrą frontą 
(lietuvių jaunimo organizacijų) kovai 
prieš karą ir fašizmą, tai nedavė jiems 
nei balso. O kuomet, po to, to paties ko
miteto žmonės pasirodė su lapeliais* tai 
kunigai įnirtusiai prakeikė bolševikus. 
Na, gi delegatuose buvo tokių, kurie pri
tarė LDS Jaunimo Komiteto žygiui!

Šitie daviniai rodo, kad kunigams ir 
nebe vyks tais pagrindais jaunimą orga
nizuoti. Tiesa, daug jaunimo randasi 
bažnytiniuose choruose ir parapijose, bet 
tai ne jaunimo organizacijos.

Išeidami iš to, lietuviai sąmoningi dar
bininkai ir mūsų jaunimas privalome pa
stiprinti darbą katalikiškam jaunime už 
įtraukimą į LDS, chorus ir kitas mūsų 
organizacijas. Reikia atsiminti, kad jau
nimas. radikalėj a, krypsta kairyn, todėl 
dabar geriausia proga jį traukti pas mus. 
Be abejo, kad nemažai jo galima būtų 
įtraukti ir Jaunųjų Komunistų Sąjun- 
gon, jei tiktai mūsų jaunieji draugai mo
kėtų atatinkamai prie jo prieiti.

ALDLD Vajus Nukeltas
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugi
jos Centro Komiteto posė- 
dyj nutarta mūsų vajus iš 
rudens nukelti po Naujų 
Metų. Pirmiaus Literatu- 
I’OS Draugijos vajai būdavo šoš”? "‘Laivės”, ’ 
Lnnfn mi nintTMnP j ■> \z v ■ • -•

— spalių, lapkričio ir tiems, kas sutiks.

išdėstyti mūsų organizacijos sil’inkime pastebėta valdybai 
svarbą, pasikalbėti, patirti, nemok®ti pašalpos, ypač-tiems 
kodėl tie darbininkai iki da- h8oniąnis, kurie- 
bar nėra ALDLD nariais, 
kokios priežastys tam yr.a. 
Taipgi mūsų draugai galės 
ne vien naujų narių gauti,! 
bet parduoti knygų, “Švie- 

" ' ‘ ", “Vilnies”
arba užrašyti dienraščius,

Duokite Savo Patarimus
... x . . Centro Komitetas prašo
šio ir tęsis sausio, vasario ir vjSų apskričių, kuopų ir na

rių, kad suteiktų patarimų, 
jeigu tik ką kas turi. Mes 
tikimės, kad tokiu būdu mū
sų organizacija galės gauti 
daugiau narių. Jeigu ines 
tinkamai pravesime dienraš
čių vajus, neužmiršdami ir- 
savo organizaciją, jeigu pieš 
gerai dirbsime laike mūsų 

j vajaus, tai nėra mažiausios

kovo mėnesius.,
Kodėl Vajus Nukeltas?
ALDLD vajų nukėlėme 

del to, kad keliais pastaraj- 
siais metais mūsų organi
zacijai rudens vajai ■ pagei
daujamų vaisių nedavė. Ka
da buvo pradėta literatūros 
vajai rudens! laiku, tai bū- . J J.. . : . . _ ,, | vcijcllld. Lcll nui lilčiz-lčiuoiuo
day o ;tik jos ir Laisves . abejones, kad mūsų organi-i 
Vėliaus prisidėjo “Vilnies” , - -
ir kitų organizacijų ir vienu pa jokių kliūčiųf kad darbi- 
kaitu susidarė perdaug ya-!njnkaį negaigtų prie ALDL-i 
jų. Nei kalbėtojai, ne! musų p priklausyti. Visa bėdai 
organizacijos panai, nei pa- xame kad permažai mū-l 
tys dienraščiai negalėjo sek- 'sų ’organizacijos nariai 
mmgai aptarnauti n ląais-{kreįpg domės į savo or- 
kmt Amer. Lietuvių dapbi- ganjzacija įr jos leidžia- 
ninkų Literatuos Draugijos literatūrą, 1 ' ‘
leikalu . Visi žinome svai - į svarkįa roj vaidina darbi-1 
H muSU,.dl?nrT^’- Dlei-’!ninku švietime, organizavi- 
tasciai užimti įastais apie vadovavime klasių ko- 
savo vajų. Kalbėtojai nega- v0-
R vieniu kai tu išdėstyti Ji į Kuopos, apskričiai ir visi 
dienrascn; ir organizacijų ■ ^abar privalo
reikalus ir pasitenkina tik. ,ie
paviršutiniu, apgraibmiu to; - - - ------------
reikalo aiškinimu. Mūsų na-' 
riai užimti su dienraščių va-. 
jais, tankiai, pamiršta Lite-j 
ratūros Draugijos reikalus.!
Ir dar vienas dalykas—or
ganizacijai ! turėti vajų už j 
naujus narius rudenį, kada 
metai baigiasi, nėra gerai. 
Naujas narys stodamas ne
žino, už kuriuos metus mo
kėti. Tūli nors ir stoja pa
baigoje metų, bet jie jau 
moka už sekamus metus. 
Tos visos aplinkybės nusa
ko, kad mums geriau turėti 
vajų po naujų metų.

Kaip Vesime Vajų?
Suprantama, kad prakal

bų maršrutai daugiausiai i 
atsibus rudenį, kaip jie bu- ■ 
vo ir pirmiau. Prakalbas j 
privalo rengti mūsų apskri-! 
čiai ir kuopos, kaip ir pir
miau. Jie patys privalo rū-1 
pintis ir kalbėtojais. Laike 
prakalbų ųž mūsų dienraš
čius nebus užmiršta ir Ame
rikos Lietuvių Darbininkų; 
Literatūros Draugija. Žino
ma, L . —___  — _ —---
dėstyti dienraščių svarbą, 
bet mūsų kalbėtojai nieka
dos neužmiršta ir organi
zacijas.

Laike A.L.D.L.D. vajaus, 
tai yra, po Naujų Metų 
taipgi bus rengiama prakal
bų maršrutai. Juos rengs 
patys apskričiai- ir kūopos. 
Jie susirašys., ir su kalbėto
jais, kuriuos pageidauja. 
Centro Komitetas galės tik 
kiek pagelbėt, geriau cent
ralizuoti kalbėtojų maršru
tus. Laike mūsų organizaci
jos vajaus Ims daugiausiai 
kalbama apie mūsų organiz. 
reikšmę, jos praeitį, dabar
tį ir rolę ateityje. Bus dau
giausiai dedama pastangų, 
kad kuo plačiausiai supažin
dinus darbininkus su A.L.D.

draugijos prisidėjo, iįsrinkda- 
,mos darbininkus ir ragino vi
sus savo narius dalyvauti 
skaudos iškilmėse.
Ę'armerių Bus Daug Piknike

• f

■Lietuviai, farmeria-i gyve
nanti apie Hunsburgą ir Mid- 
lefieldą yra pasižadėję ir ti- 
kietus pasipirkę į “Vilnies”— 
pikniką. Taipgi akroniečiai 
labai rengiasi. , ‘ 1

Apart geros programos ir 
žaislų, bus geri < kalkėtoj ai— 
lietuviškai kalbės d.‘ Abekas, 
.“.Vilnies” red. iš Chicągos ir 
.d; Davis (vietinis) • ,k£ndida- 
ltą| į šerifus, kalbės nuo Ko
munistų Rartijoš.; j ■ « .' ( 
...Hi !i
1 ♦ ■ ’----------------------- r-

‘Tai bent Pasiryžus T 
fašizmo Priesinihkis’

4—

I 
i __

;i Roma. — JžktaafcJ Italijos 
[komunistas Emilio Sereni 
buvo 1931 metais nuteistas 

. 15 metų kalėjimai už veiki- 
jmą prieš fašizmą. Dabar 

Spaudos Piknikas Nedėlioj i fašistai valdininkai siūlė jį 
Mičutos'l)aliu0SU0ti’ sako’ Para"

jaus.
ALDLD C.K. Sekr.,

D. M. šolomskas 
i 46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

DARBININKU 
SVEIKATA

Tolydžio, kuomet “žmonių teismai” 
smerkia komunistus kalėjiman ir, apskri
tai, fašistai budeliai darbuojasi kirsdami 
dartįininkų galvas, tai didvyriška Vokie
tijos. Komunistų Partija dirba išsijuosu
si, vesdama propagandą prieš Hitlerio 
diktatūrą darbo žmonių masėse.

Trečiadienį ir ketvirtadienį iš Berlyno ; 
atėję, pranešimai skelbia, kad Berlyne ir 
kituose Vokietijos miestuose ant sienų 
ir šalygatvių tvorų žėri atsišaukimai: 
•‘Raudonasis frontas tebegyvuoja! Ne
balsuokit už Hitlerį! Balsuokit už Tha- 
elmanną!”

Daugiau; valdžia įsakė surinkti iš vie- -1 
šų įstaigų telefonų knygas, kadan
gi jose komunistai prirašė (padirbtomis 
gurno antępaudomis). įvairiausių obalsių, . 
šaukiančių darbo žmones nebalsuoti už 
Hitlęrį (mat, rugpjūčio -men. 19 d. bus 
“balšavjm’as” už jį, kaipo- prezidentą), 
bet Balsuoti už Thaelmanna. . • c .

Miestai užpildyti smulkiais lapeliais ir 
šiaip popieros šmočiukais, ant kurių- iš- • 
spausdinti tie patys obalsiai.

Tai dar vienas parodymas, kad joki 
fašistų “žmonių teismai,”'jokis teroras 
neišnaikins proletariato kolektyvio vado 
—Komunistų Partijos.

Kita, tai parodymas trockistams, love- 
stonįečiams ir kitokiems nenaudėliams, 
kad Partija veikia ir jinai veiks, o jie, 
taip-ilgai ją niekinę ir šmeižę, pasilieka 
buržuazijos agentais ir melagiais!

Taylor Springs Miestelyj 
Septyni Komunistai Aldermanai

“Vilnis” rašo:
Labai įdomi istorija, kaip Taylor Springs, 

III., darbininkai išrinko 7 komunistus į al- 
dermanų vietas ir kaip jie dabar veda ko
vą prieš reakciją ir mobilizuoja jėgas išrin
kimui komunisto Šerifo.

Taylor Springs yra nedidelis miestukas ir 
jo gyventojai mainieriai, fandrės darbinin
kai ir smulkūs biznieriai. Kaip ir kituose 
miestuose didėjant krizini, augo bedarbė ir 
su tuo žmonės vis labiau išstoja į kovą už 
bedarbiam pašalpą. Du metai laiko atgal 
miestelyje nebuvo komunistų grupės. Ką 
darbininkai žinojo, tai Jaunų žmonių So
cialistų Lygos kuopą. Bedarbių kovom plin
tant, jie pamatė, kad komunistai atsidavu
siai stoja į kovą už- darbininkų reikalus. 
Jaunų žmonių Socialistų kuopos nariai sto
jo grumtis prieš alkį, bet jie talkos nesu
silaukė iš savo vadų, kuomet komunistai vie- 1 
nas po kitam atsilankė ir padėjo grumtis už 
kasdieninius reikalus.

Socialistai įsitikino, kad komunistai geres
ni kovotojai už darbininkų reikalus ir jie 
paliko socialistų organizaciją, o stojo į Ko- 

- mųnistų -Pąrtįją. Broliai Pansick ne tik 
; stojo į Komunistų Partiją, bet vienas jų 

patapo Partijos sekcijos organizatorium Mc 
Cupen paviete.

Ne tik.” bedarbiam teko grumtis už pašal
pas, bet ir prie CWA darbų. Tom kovom 
vadovavo Komunistų Partija. Atėjus perei
tą pavasarį miestelio aldermanų rinkimam, 
Komunistų Partiją išstatė savo kandidatus 
ir septynis komunistus išrinko į alderma- 
nus.

■ McCūpen apskrities reakcinė valdžia 
daro visokias kliūtis komunistams alder- 
manams ir juos suareštavo. Nepaisant 
to, darbininkai veda kovą. Rudeniniuos 
rinkimuose Kompartijos sekcijos orga
nizatorius Pansick kandidatuoja į apsk
rities šerifus.
•• Jaylor Springs miestelis, tuo būdu, yra ; 
geru pavyzdžiu- kitų miestų „darbiniu- , 
kams!

Rugpjūčio 9 dieną “Lais
vės” svetainėj įvyko vietinės 
Aušros Draugijos susirinki
mas. Iš šio susirinkimo kele
tą dalykų reikia spaudoj pa
brėžti, ypatingai kas liečia 

į Aušros Draugijos narius ir 
! šiaip abelną Elizabetho lietu- 
! vių visuomenę.
j Kaip kada draugijos kores- 
i pondentui reikia pastebėti ne- 
! malonių įvykių mūsų draugi-l 
j joj, ypač kada reikia ką nors! 

į" j kritikuoti. Paimkime už pa-! 
vyzdį mūsų sunkiai ir darbš
čiai dirbantį šios pašalpinės 
draugijos labui nutarimų raš
tininką. Bet pas jį yra viena 

j bloga yda, tai karščiuotis,uuius 171-augiju. Z.1HU- kada yj be reikalo 
svarbiausias reikalas!

Ilgokai Kraujuoja iš Gimtuvės žinau, Jūs bijote. Kiekvienas 
Gal ir man malonėsite U i bijo operacijos arba bent ven- 

' I gia,—tai suprantama. Bet pa- 
patarti per mūsų d’ 
“Laisvę.” Esu moteris 28 me
tų amžiaus, sveriu 170 sv., 
ūgio 5 pėdų ir 6 colių. Tu-' 
riu dvejetą vaikų, antrajam 
yra pustrečių metų. Iki Šio-. n
lei buvau sveika, bet po vienų' 
mėnesinių už savaitės ir vėl 
pradėjo kraujas pasirodyt, bet, 
kai niekas neskaudėjo, tai aš 
ir nepaisiau. Vieną sykį bu
vau sušilus ir išsiprausiau šal
tam vandeny, ir potam pradė
jo labai man skaudėti gumbą! 
ir strėnas. Kokias dvi valan
das buvo skausmai, kaip prieš 
gimdymą. Paskui už dviejų 
dienų ir vėl ir da didesni: 
skausmai. Ir buvo jau laikas,' 
kad būtų mėnesinės, bet krau-

Mėnraštį į ]aukjte : aš Jums ką paaiškin- 
, siu.

Jūs, Drauge, sakote, kad 
i.nėmanote, kad“ Jums1 kas 

Jūs norėjote pasa
kyti: kad Jūs būtumėt pasto
jus, nėščia. Sakot, vyras pa- 

i sisaugo, o antrą,* Jūs .“šalto 
kraujo,” be “romanso” nepa- 
sitenkinat.. .‘Visa tai labai ge
rai ir labąi natural u, sutinka 
su normalia. moters prigimčia 
ir yra labai paprastas mūsų 

: gyvenime apsireiškimas. Bet 
Jūs turite žinoti, kad vis dėl- 

1 to, ir tokiose aplinkybėse mo
nteris ima ir pastoja, pasidaro 

i “tokia.” Ag, žinoma, gali 
kartais būti ar taip kokia 
priežastis tokio kraujavimosi, 
bet nelabai. Greičiausia, kad

tarta diaugijos valdybai vyk* -o neįna daugiau, tik po biskį 
pasirodo ir labai skauda/ Gy- v. T „,r „ T
dytojas davė vaistu gerti ir cia Jurns kas* pasitaikė. 1

Ant rytojaus atsira- tok,ais atsitikunais geriau yra
1 ■ , do mėnesinės ir buvo per tris' Per*lsa* nelaukti. Kraujas
■ tiek, nes mes ir-taip.žinosime: di kaip h. visadai 0 vanduo, bekrąujuodamas
|be įrašymo į nutarimų kny-į kui -r taip p0 biskį rfna j ' gerokai, apsilpsti. O vėl, kar-
gą,” O kaip, drauge, ar ne- nesustoia krauias. .„J su ko4, tais gimtuvės .turiny, savaimega, u Kaip, drauge, ar ne- negustoja kraujas, lyg su ko,| ^s gimruves.ruun^, avaline 
svarbu, jeigu kas nors is drau- kiaig pūiiajs Dabar norą to-’ neKaIėdamas issivąfyt, prade- 
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Taipgi, laike mūsų vajaus 
dienraščiai “Laisvė” ir “Vil
nis” daugiau rašys apie 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
ją. . Bet svarbiausias mūsų 
vajaus darbas bus—ėjimas 

’’ į stubas pas darbininkus. 
Mūsų organizacijos nariai

gijos narių pradėtų ginčytis, 
kad tas nebuvo tarta ? Tai 
kaip tada prirodysi? Dabar, 
mat, niekas žodžiams netiki. 
, Iš ‘raportų teko sužinoti 
nuo Laisvės Namo Bendrovės 
atstovo, jog praeitą mėnesį 
bendrovei teko turėti . nuosto
lių 53 dol. Parengimų 'jokių 
vasaros laiku nerengta, - ypač 
bendrovės labui. Beje,..namo 
bendrovės direktoriai nutarė 
“pentyti” patį namą.

Iš ligonių lankytojų rapor-' 
tų teko pastebėti, jog praei-l 
tais keliais mėnesiais dasiva-! 
ryta net ligi 12 ligonių ir tai 
vienu atveju. Tiesa, dabar li
gonių skaičius nupuolė, ligi 5. • 
lai geiokas skaičius narių sir—j ka visvien labai retai ka- ka gimtuvė moteriai ' nervus
go per keletą mėnesių. Beįda užsiganėdinu.. Lauksiu 'gadina, Jaudina/, i

Jums paskui ir viduriai su- 
i sitvarkys ir visa. kas. Tik jau 
■susimildama, Drauge, nebeim- 

_ ; , gydytojas! kite tų . paibelių,* kokią ' ten 
gėj ai sako : jei . kraujavimas Į driįskapalaikių/Kamį sąū svei-

kių didelių Jkausmų; bet pas'- jĮa Kęsti, apsikrečiĄ,; tada da 
kanda dešinį šoną palei kulšį] bangiau be os. v
ir po pilvu. Gydytojas sako, -Jūs, Drauge, paklausykite 
kad nesustos, tai.reikės .eiti į savo gydytojoępatariirįo.^ Bi- 
ligoninę ir daryt operacija, bet Jjtįs' Čia nėra Jęą. Operacija 
aš labai bijau. Gal galimą bū-pi6^^6^’ nePaY9iinR*, ,lbe pil
tų kaip nors namie pasigydyt ? | vo Pjovimo, be, nieko, yik per 
Labai pasidariau silpna ir nei- apačią gydytoją^ išskaptuoja, 
vuota; valgyt nenoriu. Vidu-? J^va*° g*mtuv®*>vidų. Tai ir 
r-jai man sugedo. Pirmiau aš v*sa muzika. ;
vartojau tokią druską dėl su 
blogėjimo (.- 
bai liuosuodavo vidurius.

Nuo apSiveisimo pasisaugo ! savo gimtuvės vergė, 
vyras- bet aš nemanau, kad reikia to svarbaus organo ne- 
man kas kenktų, nes aš esu'apleisti. Jei kas viduj nege- 
šalto kraujo ir myliu labai' rai, nevilkinant išimti, išvaly- 
romansą, bet, kai to nėra, tai ti. Jei kur įplyšę, įtrūkę, rei- 

I vyras kad ir normaliai atlie-|kia sutaisyti, susiūti. Nesvei-




