
THE LITHUANIAN DAILYFranci jos general is štabas 
skelbia, kad į 48 valandas jis 
gali išstatyti 6,000,000 armiją. 
Francija daug kalba apie savo 
\apsigynimo jėgas, bet daug ir 
nuolaidauja fašistams.

Anglijos generalis štabas 
skelbia, kad jos armijoj stoka 
23,000 vyrų. Paseno Anglijos 
liūtas. Jis nuolatos dejuoja, 
kad “silpnas” jo laivynas, kad 
“neužtektinai tvirtas” orlaivy- 
nas. Italijos fašistai vis dau
giau spjaudo ant Anglijos liū
to.
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Francijos Armija.
Fašistų Blofai.
Anglijos Darbininkai.
Japonijos Auksas.
Pasauliniai Rekordai.

Rašo D. M. šolomskas.

Vokietijos pasiutėliai fašistai 
antisemito Steurmer’io lūpomis 
paskelbė, būk zeppeliną “Hin- 
denburgą”, praeitą pavasarį, 
Lakehurst, N. J., sudegino žy
dai. Kas tam tikės? Juk ten ne
buvo nei vieno žydo ant to oro 
laivo, kada jis supleškėjo. Pa
sirodo, kad fašistai visas bėdas 
nori suversti ant komunistų ir 
žydų galvų.

t

Anglijos imperialistai patai
kauja Ispanijos fašistams. Bet 
kitaip pradeda mąstyti jos dar
bininkai. Atsibuvęs Anglijos 
darbo unijų delegatų kongresas, 
kur atstovavo 4,000,000 darbi
ninkų, pasmerkė Ispanijos fa
šistus ir savo valdžią už jiems vu blokada, 
pataikavimą.

Japonijos imperialistai nuo 
kovo mėnesio iki dabar į Ameri
ką atvežė $158,800,000 vertės 
aukso, kaip skelbia Federalis 
Bankas New Yorke. Už tuos pi
nigus daugiausiai perkasi karo 
ginklus prieš Chiniją, Sovietų 
Sąjungą ir Ameriką. Japonijos 
imperialistai anksčiau ar vėliau 
rengiasi kariauti prieš Ameriką, 
bet kapitalistai žeriasi sau pel
nus nepaisydami, kad Amerikoj 
gaminti ginklai laikui bėgant žu
dys pačius amerikiečius.

Japonijos imperialistai ren
giasi siųsti į Angliją, Francija 
ir Jungtines Valstijas savo at
stovus išaiškinimui, kodėl jie 
kariauja prieš Chiniją. Vyriau
sias jų dėsnys: “išgelbėti Chini
ją nuo komunizmo.” Didesnių 
veidmainių negali rastis. Bet 
randasi tokių, kurie nuduoda 
durnais ir tų pasakų klauso.

Japonai pradėjo mūšius prieš 
f chinus Shanghajaus mieste kal

tindami, kad chinai pavogė japo
ną jūreivį Sadao Miyazakj. Da
bar tas japonas atsirado Chini
jos mieste Chinkiange ir sako, 
kad jis patsai nuo japonų pa
bėgo.

Sovietų Sąjunga gerai veikia 
traukime nuskąndintų laivų. 
Dabar ištraukė Juodosiose Jū
rose laivą “Piotr Veliki”, kuris 
ant minos nuskendo 1920 me
tais. Laivas išbuvo po vandenių 
17 metų.

Į Rygą, Latviją, pribuvo trys 
Lenkijos karo laivai “Grom,” 
“Wicher” ir “Burcza,” neva 
“draugiškumo” tikslais.

Rugpjūčio 24 d. Sovietų lakū
nas K. Kaitanov atliko 427-tą ... L - - -
šokimą su parašiutu, šiuom kar- Ppzicijas Pootunge_, per visą 
tu jis nušoko iš 11,037 metrų dmną, bet nepajėgė nutildyt 
(35,869 pėdų) aukščio. Tai aukš
čiausias pasaulinis rekordas.

Rugpj. 30 d. J. G. Ukrainski
Ąr V. N. Aleksėjev stratostate iš
kilo į orą 15,200 metrų (49,- 
400 pėdų).

Rugpj. 22 d. traukinyj, Sibire, 
mirė Mongolijos Liaudies Res
publikos maršalas ir armijos va
das Demidas, taipgi kitas ko- 
mandierius Džansanchorlo. Jie 
važiavo į Maskvą. Mirė nuo nuo
dingų konservų. Keli kiti asme
nys išgelbėti. Sovietai tyrinėja, 
^kaip ten atsirado nuodai.

WjBi’- ■

T. Lyga Nenorinti Spręst 
Skundo prieš Japoniją

Geneva. — Tautų Lygos 
Taryba pervedė Chinijos 
skundą prieš Japonijos ka
rą Patariančiąja! Tautų Ly
gos Komisijai. Prie šios ko
misijos priklauso ir Jungti
nės Valstijos. Atrodo, jog 
Tautų Lygos didieji buržua
ziniai politikieriai stengiasi 
išvengt sprendimo prieš Ja
poniją.

CH1NAI VILTINGI, NORS 
STOKUOJA KANUOLIŲ

Nanking. — Chinija savo i L 
fabrikuose pasigamina kiek ’- 
reikiant šautuvų, kulkasvai-, •{- 
džių ir jų kulkų. Bet Chi
nijai stinga didžiųjų kanuo
lių ir jom šovinių. Taigi 
sunkiosios artilerijos reik
menis Chinija turi gabentis 
iš užsienių. Bet tam labai 
kenkia Japonijos karo lai-

Nežiūrint tos kliūties, 
Chinų valdžia nepraranda 
vilties kare su įsiveržėliais 
japonais. Jinai atsimena, 
kaip 1932 m. pasiryžę Chi
nijos kareiviai su kulka
svaidžiais ilgai atsilaikė 
prieš Japonijos didžiąsias 
kanuoles Chapei, Shangha
juj, ir kiek nuostolių pri
darė priešams. Be to, Ispa
nijos liaudiečiai atsilaiko 
prieš naujoviškiausius na
zių ir Romos ginklus.

EXTRA!
CHINAI DIDŽIAIS KAR
DAIS ATeMĖ LOTIENĄ 

Iš JAPONŲ
Shaghai, rugs. 16. — Chi- 

nai su didžiais kardais, žai
biškų smarkumu užpuldami 
japonus, atėmė iš 
svarbų strateginį Lotien 
miestelį. Paskui chinų tan
kai ir šarvuoti automobiliai 
toliau nuvijo priešus.

.puiuarm • Chiniją> 
jų labai I PnoRpvt

CHINŲ LAKŪNŲ “MIR
TIES BATALIONAS”
Hong Kong, rugs. 16. — 

Chinija pasiuntė dvyliką sa
vo bombinių lėktuvų suar- 
dyt japomi karo laivų sto
vyklą Pratas seklumoj, į 
pietus nuo Chinijos. Kiek
vienas lakūnas prisiekė “žū
ti, bet savo pareigą atlikti.” 
Valdžia skiria po $10,000 
šeimynai kiekvieno žūstan
čio lakūno.

Japonai Nepajėgia Nutildyt 
Chinų Kulkasvaidžių

Shanghai, rugs. 16 — Kad 
ir taip japonai pylė kanuo
lių ir lėktuvų ugnį į chinų

chinų kulkasvaidžių.

Teisia Jūrininkus už Strei
ką Prieš Japoniją

Hong Kong, rugs. 16. — 
Anglų teisman patraukta 23 
marininkai už tai, kad jie 
sėdėjimu sustreikavo prieš 
senos geležies vežimą Japo
nijai laivu “Severn Leigh.”

Chicago, Ill. — Kūdikių 
paralyžiaus plėtimasis' pra-” 
deda mažėti. Todėl 
atsidaryt vidurinėm 
klom.

leidžia 
moky-

Chinai Stipriai Lai 
kosi prieš Japonus 
Shanghajaus Fronte
Chinai Kulkasvaidžiais iš Cementinių Budy ir “Lizdy” 
Išžudo Daugybę Japony; Permetė Juos Atgal per Upelį
Shanghai, rug. 16—Japo

nai šimtais kanuolių ir bū
riais lėktuvų neatlaidžiai 
šturmuoja ištisą antrąją 
chinų apsigynimo liniją, ei
nančią į šiaurių vakarus 
nuo Shanghajaus iki didžio
sios Yangtze upės. Ta lini
ja yra apie 30 mylių ūgio. 

| Pačiu didžiausiu įnirtimu 
: priešai bombarduoja chinų 
pozicijas Lotien-Kaiting sri
tyj. Ir japonai buvo persi- 
grūmę per upelį ties Lotie- 
nu, bet chinai smarkiomis 
kontr-atakomis pervijo prie
šus atgal antron pusėn to 
upelio. Chinai taip pat stip
riai atmušė visus japonų

Uždraudimas Gabent Karo Reikmenis Am
erikos Valdžios Laivais-Smūgis Chinijai
Washington. — čia yra 

suprantama, jog Chinijos 
valdžia stengsis privačiais 
laivais parsigabent devynio- 
liką Bellanca lėktuvų. Šie 
lėktuvai buvo sukrauti į 
garlaivį “Wichita,” priklau
santį Amerikos vyriausybei, 
bet parsamdytą Pioneer Li
nijai.

Kai prezidentas Roosevel- 
tas uždraudė valdiškais lai
vais vežt karo reikmenis 
Chinijai ir Japonijai, tapo 
sulaikytas ir “Wichitos” iš
plaukimas su tais lėktuvais

Roosevelto valdžia nežada 
savo karo laivais lydėt pri
vačius amerikonų laivus, 
kurie gabens ginklus bei 
amuniciją Chinijai ar Japo
nijai. Sako, tai bus priva
tus jų rizikas. Bet Ameri
kos vyriausybė ir toliau 
duoda leidimus privačioms 
laivų kompanijoms vežti 
karo reikmenis kaip Chini
jai, taip Japonijai.
Roosevelto Įsakymas Beveik 

Nekenkia Japonijai
Nanking, Chinija. — Kad

SUIMTAS ITALAS BOM- 
BININKAS PARYŽIUJ 
Paryžius. — Policija su

ėmė italą, A. L. Tamburini, 
vadinamą “anarchistu.” Jis 
įtariamas kaip bombinin- 
kas.

Palaidota du policininkai, 
kurie liko užmušti, kai eks- 
plodavo bombos dviejuose 
fabrikantų centruose Pary
žiuj.

Peiping. — Japonai skel
biasi atėmę iš chinų mieste
lį Kuan, 30 mylių į pietus 
nuo Peipingo.

Berlin. — Nazių propa
gandos ministerija ragina 
“ištikimus” piliečius šnipi
nėt, ką kiti kuždasi, ypač 
ateinančiuose armijos ma
nevruose.

Shanghajuj cholera serga 
jau 1,500 žmonių.

šturmavimus palei Kiang- 
wan kelią.

Prieš chinus šiame fron
te sutraukta 100,000 geriau
sios japonų kariuomenės. 
Jų komandieriais paskirta 
generolas Iw. Matsui ir kiti 
gabiausi Japonijos karo va
dai.

Chinai naujoj savo lini
joj yra prisibudavoję ce- 
mentinių-geležinių būdų 'ir 
kulkasvaidžių lizdų. Pra
žūtinga chinų kulkasvai
džių ugnis taip šimtais ir 
tūkstančiais skina atakuo
jančius japonus, kad net 
stebisi Associated Press ko
respondentas.

Jungtinės Valstijos uždrau
dė savo valdiškais laivais 
vežt ginklus ir^amuniciją į 
Chiniją ir Japoniją, tuomi 
“kirto skaudų smūgį Chi
nijai,” sako jos valdininkai. 
Tas uždraudimas labiau ap
sunkina Chinijai gaut būti
nai reikalingų karo priemo
nių. O Japonijai jis beveik 
nekenkia, nes japonai turi 
įvalias prekybos laivų, ku
riuos gali parlvdėti ir savo 
karo laivais. Be to, Japo
nija blokaduoja Chinijos 
prieplaukas.

BROWDERIO LAIŠKAS H. MARTINUI APIE KOMUNISTU 
POZICIJĄ JUNGTINĖJ AUTO. DARBININKU UNIJOJ

Atžagareiviškas “Milwau
kee Journal” pranešė, kad 
Homer Martin, pirmininkas 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų Unijos, pavadino 
komunistus “ardytojais” toj 
unijoj. Tas pats laikraštis 
rašė, būk Amerikos Komu
nistų Partijos centro sekre
torius Earl Browder ir 
“Daily Workerio” redakto
rius Cl. Hathaway “slapta” 
buvę Milwaukeej laike šios 
unijos suvažiavimo tenai.

Drg. Browder savo laiške- 
telegrąmoj H. Martinui da
bar pareiškia, kad yra “me
lagiai” tie, kurie sako, būk 
jis ir Hathaway tuo laiku

Roosevelto {sakymas Duoda 
Džiaugsmo Japonijai

Tokio. — Japonijos val
dovai džiaugiasi, kad Ame
rika uždraudė savo valdiš
kais laivais gabent karo 
reikmenis Chinijai ir Japo
nijai. Žino, jog uždraudi
mas pamatiniai kenkia tik 
Chinijai. Japonų karo mi
nisterija tuom uždraudimu 
patenkinta kaip ženklu, kad 
Jungtinės Valstijos “yra pa- 
siryžusios nesikišt į karą” 
tarp Japonijos ir Chinijos.

Japonija Nepaisys Tautę 
Lygos Sprendinių dėl Karo

į

Geneva. — Japonijos at
stovas Šveicarijai Ei j i 
Amau užreiškė, kad Japo
nų valdžia nesiskaitys su 
jokiais Tautų Lygos tari
mais, kuriais Lyga bandytų 
įsikišt į Japonijos karą su 
Chinija. ' Amau begėdiškai 
tvirtina, būk Japonija “ne
vedanti” užpuolimo karo 
prieš Chiniją.

AMERIKOS BIZNIS SU CHI- 
NIJA IR JAPONIJA

Washington. — Prekybos 
ministeris Roper parodo, 
jog šiemet iki rugpjūčio 
mėnesio buvo Chinijon iš
gabenta ir parduota Ameri
kos dirbinių ir produktų už 
$36,955,000; pernai tuo pa
čiu laiku—už $26,117,000.

Per pirmus septynis šių 
metų mėnesius iš Amerikos 
išvežta į Japoniją $192.050,- 
000 vertės įvairių medžiagų 
ir produktų; pernai per tuos 
pačius mėnesius—už $105,- 
037,000.1

Tais mėnesiais šiemet iš 
Chinijos įgabenta į Jungti
nes Valstijas prekių už 
$72,800,000; pernai — už 
$50,635,000.

Tuo pačiu laiku šiemet iš 
Japonijos įvežta $127,511,- 
000 vertės dirbinių i Ame^ 
riką; pernai—$91,067,000.

PRIE PHILA. CITY HALL 
ŽYDI GEMBLERYSTĖ IR 

PROSTITUCIJA

Philadelphia, Pa. — Aps
kričio prokuroras C. F. Kel
ley kaltina tūlus valdinin
kus ir policiją, kad jie lei
džia “žydėt gemblerystei ir 
prostitucijai” net prie pat 
miesto valdybos rūmų.

“Slapta” buvę Milwaukeej. 
Browder rašo, kad jeigu jie- 
duo būtųx tada buvę Mil- 
waukeej/tai būtų atsilankę 
į suvažiavimą.

Matyt, darbininkų judėji
mo priešai-ardytojai tiksliai 
šmeižia H. Martinui komu
nistus ir klaidina jįjį, — sa
ko drg. Browder savo laiš
ke, kuriame išdėsto komu
nistų tikrąją poziciją uni
jose, būtent:

“Komunistų Partija netu
ri jokių slaptų tikslų; jinai 
neturi nė mažiausio noro 
kontroliuot Automobilių 
Darbininkų Uniją ar kokią 
kitą uniją; komunistai yra 
priešingi sauvališkiems, 
unijos nenutartiems strei
kams ir reikalauja unijinės 
disciplinos kiekviename at
sitikime, remiatis unijine 
demokratija. Komunistų 
Partija reikalauja, kad visų 
jos narių kiekvienas žodis 
ir darbas būtų taikomas lin
kui vienybės visų teigiamų 
spėkų unijose. Nėra nė ma
žiausio pagrindo priešingu
mui tarp pažangaus unijisto 
abelnai ir komunisto unijis
to.”

Drg. Browder mano^ kad 
Homer Martin nesuziniai 
sumaišė lovestoniečius, tro-

Mussolinis Žada dar 
150,000 Armijos Ispa 

nijos Fašistams
Italija Grasina Atsimest nuo Bepusiškumo Komisijos, jei 
Negaus Lygių “Teisių” su Anglija ir Francija Viduržemyj
Paryžius. — Pasitikimas 

laikraštis “L’Oeuvre” paty
rė, jog Mussolinis rengiasi 
siųst 150,000 savo armijos 
talkon Ispanijos fašistam. 
Su šia armija planuoja nu- 
gabent generolui Franco’ui 
daugį sunkiųjų kanuolių ir 
lėktuvų. Tai tuo tikslu, kad 
fašistai “jau” galėtu užimt 
Madridą. Sugrįžęs iš Ispa
nijos Mussolinio generolas 
Badoglio sako, kad reikėsią 
ir nuodų dujų prieš liaudie- 
čius.

Roma. — Visa Italijos fa
šistų spauda reikalauja, kad 
Anglija ir Francija pripa
žintų lygybę Italų karo lai
vam “pikietuot” Vidurže
mio Jūrą prieš piratus sub
marinus. Jeigu Italija ne-

Auga Pavojai Įvairių Šalių Prekybos Lai
vam, Plaukiantiem Ispanijon ar Chinijon

London.—Laivų krovinių 
apdraudos kompanijos dve
ja tiek aukščiau pakėlė mo
kesčius už apdrdtedimą 
daiktų gabenamu į Chini
ją ir Japoniją. Už kiekvie
ną penketą šimtų dolerių 
po $5 ir daugiau. Nes grę- 
sia nuskandinimas laivų su 
krovinius gali užgrobt Ja- 
nijos sū Chinija, arba tuos 
kroviniais per karą Japo- 
ponijos karo laivai.

ckistų giminaičius su komu
nistais. Browder nurodo, 
kaip “tie avantiūristai, in
trigantai ar ardytojai,” ap- 
gavingai prisidengdami 
“komunistų” vardu, veda 
niekšišką bataliją prieš pa
čią Komunistų Partiją.

“Mes mielu noru veiksime 
išvien su visais atsakingais 
darbo unijų vadais, idant 
apgint jų organizacijas nuo 
lovestoniečių ir trockistų 
grupių sąmokslų,” užbaigia 
drg. Browder, linkėdamas 
geriausios kloties Jungtinei 
Auto. Darbininkų Unijai ir 
garbingai CIO.

Vis Labiau Skleidžias Chole
ra Shanghajaus Srityj

Shanghai, rugs. 16.—Nuo 
choleros šioj apylinkėj jau 
65 japonai mirė ir 200 ap
sirgo.

Vien Tarptautinėje Daly
je cholera serga 654 asme
nys, tarp jų trys amerikie
čiai. Nuo choleros mirė ir 
vienas Anglijos kareivis.

Manoma, jog chiniškose 
Shanghajaus dalyse yra dar 
daugiau choleros aukų.

gausianti tos lygybės, tai 
gal visai atsimesianti. nuo 
tarptautinės nesikišimo ko
misijos. Reiškia, tada Itali
ja jau atvirai remtų Ispani
jos fašistų karą prieš liau
dies valdžią. Be tokios lygy
bės Italija nedarysianti jo
kios draugiškumo sutarties 
su Anglija.

Mussoliniečių laikraščiai 
vadina devynių valstybių ■' 
konferenciją Nyon’e “begė
diška,” nes jinai palieka Ita
lijai kontroliuot tik Tyrrhe
nian Marias, Viduržemio 
Jūros kamputį. (Bet tikra
sis begėdis tai Mussolinis, 
kuris brukasi “kontroliuot” 
savo submarinus, atakuo
jančius neutralių šalių lai
vus.)

<3
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Anglija ir

įį

Geneva.
Francija nori, kad Amerika 
bendradarbiautų su Tautų 
Lyga klausime Japonijos 
karo su Chinija.

Apdraudos kalnų pakėli
mas blogai atsiliepia Chini
jai. Dabar jai bus sunkiau 
gaut karo reikmenų iš už
sienių ir -teks žymiai bran
giau mokėt už tuos reikme
nis.
Dar Tebegręsia Italų Sub- 

marinų Pavojus Sovietų 
Laivam Viduržemyj

London.—Anglų kompa
nijos, apdraudžiančios laivų 
krovinius, skardžiai pabran
gino apdraudos mokesčius 
kroviniams Sovietu laivų, 
plaukiojančių per Vidurže
mio Jūrą. Už sovietinių 
krovinių apdraudimą reika
lauja tiek pat, kaip ir už 
apdraudą Ispanijos respub
likos ir fašistų krovinių. 
Tos kompanijos supranta, 
kad Anglijos ir Francijos 
karinių laivų ir lėktuvų pi- 
kietavimas prieš piratus 
submarinus toj jūroj dar 
neapsaugoja sovietinių lai
vų nuo tokių submarinų.

Vienai apdraudos kompa
nijai sumokėta net ketvirta
dalis visos vertės gazolino, 
kurį vienas laivas vežė į Is
panijos prieplauką.

Shanghai. — Vietiniai 
chinai kaliniai didžiajame 
kalėjime nusitarė per 16 
dienų mažiau valgyti ir lie
kamą maistą aukot Chinijos 
kareiviams.

Šiandien būsianti giedra 
ir panaši temperatūra kaip 
vakar, sako New Yorko Oro 
Biuras.

Ketvirtadienį temperatū
ra buvo 76 laipsnių. Saulėte
kis 6:37; saulėleidis 7:04.
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Pralenkė ir Popiežių
Kun. Kneižys sako, kad popiežius Pi

jus XI esąs pasakęs:
Darbininkui reikia tiek atlyginti, kad jis 

galėtų save ir savo šeimą išlaikyti, žinoma, 
ir kiti šeimos nariai, kiekvienas pagal išga
lės, turi prisidėti prie bendro visų išlaiky
mo.... Bet neleistina išnaudoti vaiko jau
nystės ir moters silpnybė.

Betgi Amerikos katalikų bažnyčia ve
dė ir veda atkakliausią kovą prieš panai
kinimą nepilnamečių vaikų darbo pra
monėje. Ačiū šitai reakcinei tos bažny
čios politikai, Massachusetts ir New Yor- 
ko valstijų seimeliai neužgyrė pataisy
mo prie Jungt. Valstijų Konstitucijos, 
draudžiančio vaikų darbą. Taip pat ka
talikų bažnyčia sistemačiai priešinasi 
darbininkų streikams už didesnes algas. 
Bažnyčia smerkia darbo unijas, kurios 
sėkmingai veda kovą su darbdaviais už 
darbininkų būklės pagerinimą. Lietuviš
ki kunigai tame nėra jokia išimtis.

Vadinasi, amerikiečiai katalikų baž
nyčios viršylos daug reakcioniškesni ir 
už patį popiežių.

ram W. Evans sakosi nežinąs apie Blac- 
ko narystę. Paįs Black randasi Angli
joje. Prezidentas Rooseveltas laikraščių 
reporteriams teisinosi, kad jis nieko ne
žinąs apie Blacko priklausymą prie K. K. 
K., neigi žinojęs, kai pasiūlęs jį į Aukš
čiausį Teismą.

Kas įdomiausia, tai kad šitą atsitikimą 
panaudoja kaip tik reakcioniškiausi re- 
publikonai, tie ištikimiausi K. K. K. ša
lininkai. Nors slaptai jie siūlų siūlais 
susirišę su ta juodašimtiška organizaci
ja, bet viešai nuduoda josios priešus ir 
kaltina Roosevelto pasekėjus K. K. K. 
agentais. Jie pasigavo puikų įrankį dis
kreditavimui Roosevelto ir jo pasekėjų 
visuomenės akyse.

Pagaliau šis incidentas pasiekė ir New 
Yorko miesto politiką. Senatorius Co- 
pelandas, Tammany Hall kandidatas į 
majorus, griežtas Roosevelto politikos 
priešas, pradėjo rodyti pirštu į Black ir 
šaukti New Yorko demokratus balsuoji 
už jį, o ne už Roosevelto politikos šali
ninką Mahoney. Tuo tarpu atėjo K. K. 
K. “komandierius” Evans ir pareiškė, 
kad pats Copeland visados buvo geriau
sias K. K. K. draugas ir kad klaniečiai 
visados jį rėmė ir palaikė! Evans sako, 
kad tiktai dėka klaniečių paramai 1928 
metais Copeland buvo išrinktas į Jungt. 
Valstijų senatą. Ir dabar, girdi, nepai
sant Copelando išėjimo prieš K. K. K. 
tam tikrais politiniais sumetimais, kla
niečiai rems Copelando kandidatūrą į 
miesto majorus. Taigi, Copeland bemas- 
kuodamas Blacką patsai nusimaskavo!

Šimtas Penkios Dešim
tys Metų Konstitucijai

z

Pusantro Šimto Mėty Kovos Tarpe Demokratijos ir 
Reakcijos, Tarpe Laisvės ir Priespaudos

*
A. Bimba.

K. K. K
Šios trys raidės atstovauja slaptą ir 

4. pusiau juodašimtišką organizaciją var
du Ku Klūks Klan. Ji siaučia labai se
nai pietinėse valstijose ir4erbrizuoja ne
grus. Tais jos kruvinate darbais pikti- 

' naši ir gėdinasi visa švarioji Amerika.
K. K. K. veikia ir kitose šios šalies da- 

i lyse. Čia jis veda kovą prieš katalikus,
. žydus ir ateivius. Kas susideda su ta te
roristine organizacija, tas susitepa ran
kas.

Štai kodėl politikieriai, kurie slaptai 
susirišę su K. K. K., nenori ir bijo viešai 
prisipažinti, šiuo tarpu prezidentas Ro- 
oseveltas pakliuvo bėdon. Mat, nelabai 
senai jis nominavo ir senatas užgyrė 
Jungtinių Valstijų Aukščiausio Teismo 

I nariu Alabamos senatorių Hugo L. Black.
Jau tada buvo paleisti gandai, kad Black 
priklauso prie K. K. K. Bet Black užgin
čijo ir viskas buvo nutilę. Black palaikė 
Roosevelto administraciją senate ir pąs- 

Ikutiniais pora metų pusėtinai liberališ- 
/ kai užsilaikė ir ne kartą užstojo darbi

ninkus. Taip jis ir gavo pasitikėjimo or
ganizuotuose darbininkuose. Jo pasky
rimą į Aukščiausį Teismą nuoširdžiai pa
sveikino ir Amerikos Darbo Federacija 
ir Komitetas Industrinio Organizavimos

I (C.I.O.).
‘Bet dabar staiga spauda pradėjo įro

dinėti, kad Black priklausė ir tebepri
klauso juodašimtiškam K. K. K. Jis esąs 
tos organizacijos amžinu nariu. Spau- 

)dos parėdymai atrodo pusėtinai teisin
gais, nors K. K. K. “komandierius” Hi

Po Pusantro Šimto Metų
Šiandien sueina lygiai šimtas penkios 

dešimtys metų nuo priėmimo dabartinės 
Jungtinių Valstijų Konstitucijos. Tą 
įvykį plačiai atžymi Amerikos spauda ir 
organizacijos. Pirmu sykiu Konstituci
jos sukaktį plačiai pamini ir Amerikos 
komunistinis judėjimas. Tas be galo ne
patinka reakcionieriams, kurie iki šiol 
dangstėsi Konstitucija ir ją savinosi. 
Komunistų Partija iškėlė obalsį, kad 
Konstitucija turi tarnauti ne reakcijai, - 
ne fašizmui, bet progresui ir demokrati
nėms masėms. Tos demokratinės teisės, 
kurios žmonėms laiduotos toje Konstitu
cijoje, buvo sunkiai iškovotos ir jų liau
dis niekados neatsižadės.

Išsamiau apie Konstituciją skaityto
jai ras straipsnyje “Šimtas Penkios De
šimtys Metų Konstitucijai.” Bet ir tai 
bus toli gražu nuo išsėmimo visos me
džiagos, surištos su ta gadyne, kurioje 
Konstitucija buvo priimta 'ir su tomis ko
vomis, kurias tais laikais liaudis vedė 
prieš reakcionierius, kurie dėjo visas pa
stangas atimti iš žmonių visokias demo
kratines teises. Mūsų komunistinis ju
dėjimas dar tik pradeda rimtai studijuo
ti ir atidengti garbingas Amerikos žmo
nių revoliucines tradicijas ir išnaudoti 
jas kovai prieš kapitalą. .

Pusantro šimto metų atgal Amerikos 
žmonės, vadovaujami Thomas Paine, 
Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, 
sunkiai kovojo už įrašymą jų demokrati
nių teisių į Konstituciją. Jie tą kovą lai
mėjo. Šiandien reakcija stengiasi tas 
teises atimti ir sunaikinti. Ji norėtų 
įvesti fašizmą ir sutrempti tas liaudies 
teises. Plačiai supažindinti mases su tuo 
pavojum, išryškinti joms istorinę reikš
mę Nepriklausomybės Paskelbimo ir 
Konstitucijos—štai didžioji revoliucinio 
judėjimo pareiga apvaikščiojant šias 
svarbias sukaktuves.

(Pabaiga)
Ištiesų, originale Konsti

tucija nustatė tiktai val
džios struktūrą, užtikrino 
nuosavybės nepaliečiamybę 
ir da net apsaugojo negrų 
vergiją, faktinai “pamiršo” 
žmonių, liaudies teises.. Ši
tie gi pataisymai, tuoj aus 
priimti ir įterpti į Konstitu
ciją, kaipo jos neatskiriama 
dalis, pataisė visą Konstitu
cijos pobūdį, nors, tiesa, dar 
nepanaikino vergijos pieti
nėse valstijose. Vergija pa
naikinta buvo tiktai Civilio 
Karo keliu ir iššluota lega- 
liškai su priėmimu Trylik
tojo (1865 metais) ir Ketu
rioliktojo (1866 m.) patai
symų prie Konstitucijos.

Tie pirmieji dešimts pa
taisymų ištiesų užsitarnau
ja vardo “Žmogaus Teisių 
Biliaus.”

Pirmas pataisymas sako: 
Kongresas neturi teisės pri
pažinti vieną kurią religiją 
ir padaryti ją valstybės re
ligija bei priversti žmones 
jai tikėti, neigi turi teisę 
uždrausti žmonėms laisvai 
garbinti tokį dievą, koks 
jiems patinka. Kongresas 
neturi teisės atimti iš žmo
nių teisę žodžio, spaudos ir 
susirinkimų, taip pat skus
tis valdžiai ir reikalauti jos 
nuimti nuo jų skriaudas.

Antras pataisymas užgi
na kongresui ir valdžiai už
drausti žmonėms užlaikyti 
ir nešiotis ginklus.

Trečias pAtaisymas už
draudžia valdžiai kareivius 
pastatyti pas piliečius, be tų

miltono tipo konservato
riams, buvo suduotas skau
dus smūgis. Žinoma, jie 
greitai atsigriebė ir pradė
jo atimti poziciją po pozici
jos iš Thomas Jeffersono, 
Thomas Paine ir kitų liau
dies draugų. Kova buvo be 
galo aštri. Hamiltono vado
vaujama Feder^listų Parti
ja, prieš kurios troškimus 
tie pataisymai buvo priimti, 
tuojaus pradėjo laužyti pa
taisytos Konstitucijos dva
sią ir tikslus. Nuo 1797 me
tų" iki 1800 m., prezidentau
jant John Adams, ėjo siste- 
matis demokratinių liaudies 
teisių neigimas. Pasirodė 
pirmi žiaurūs įstatymai va
dinami “Alien and Sedition 
Laws,” pirmtakūnai šių lai
kų reakcinių “anti-krimina- 
liriio sindikalizmo” įstaty
mu, v

Demokratinės jėgos nepa
sidavė. Jų vadas buvo Tho
mas Jefferson. Tuojaus vi
sur pradėjo kurtis demo
kratiniai kliubai, atstovaują 
plačias žmonių mases. Ha
miltonas ir Federalįstų Par
tija atkreipė visas spėkas 
prieš demokratiją ir tuos 
kliubus paskelbė “sveti
mais,” “pavojingais” ele
mentais, “finansuojamais 
Franci jos auksu” — kaip 
šiandien reakcionieriai skel
bia kiekvieną revoliucinį ju
dėjimą “Maskvos auksu fi
nansuojamu.” Toje kovoje 
gimė Republikonų Partija, 
atstovaujanti demokratines 
mases ir 1800 metais išrin-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Juk faktas yra, kad Jungtinių 

Valstijų, Konstitucija yra pa
remta apsaugojimu privatinės 
nuosavybės, tuo tarpu komunis- 

i. tai yra priešingi kapitalistinei 
sistemai. Kaip, tat, jie gali ap
vaikščioti tos Konstitucijos 150 
metų sukaktį?—J. L.

Tas tiesa, .kad Jungt. Valstijų 
Konstitucija paremta privatinės 

K nuosavybes apsaugojimo princi
pu. Bet tai ne visa tiesa. Mes tu
rime suprasti, kad mes gyvena
me kapitalistinėje visuomenėje, 
kurioje darbo žmonės yra išsiko
voję tam tikras demokratines 
teises ir laisves, kurios yra lai
duojamos toje pačioje Konstitu
cijoje. Kaip tik už tų teisių pa

laikymą ir apsaugojimą komu
nistai veda ryžtingiausią kovą.

Mes turime nepamiršti, kad 
tų laikų revoliucinės darbo ma
sės privertė priimti taip vadina
mą “Teisių Bilių” (dešimts pa
taisymų) ir pridėti prie Konsti
tucijos. šiandien reakcionieriai, 
fašistai ir kitokį nevydonai sten
giasi neprileisti žmonių prie pri
ėmimo progresyviškų ir socialių 
įstatymų, naudingų darbo ma
sėms. Jie tai daro prisidengę 
Konstitucija. Matote, ką daro 
Fordai, Morganai, plieno kom
panijų karaliai ir kiti išnaudoto
jai. Jiems pagelbsti Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teismas. 
Ar komunistai, kurie visada sto
vi pirmosiose progreso ir liau

dies reikalų gynimo eilėse, gali 
numoti ranka ir atiduoti kapita
listams laisvai naudoti Konsti
tuciją, kaipo savo įrankį atėmi
mui iš žmonių kaip tik tų demo
kratinių teisių, kurias ta Konsti
tucija jiems užtikrina? Ne, nega
li. Konstitucija priklauso žmo
nėms ir todėl komunistai negali 
leisti kapitalistams ją naudoti 
kaipo skraistę. Konstitucija pri
klauso darbininkams, farme- 
riams ir vidurinės klasės žmo
nėms, o ne saujelei plutokrati- 
jos. Todėl reikia kovoti prieš 
kiekvieną plutokratijos pasikėsi
nimą paneigti Konstitucijos už
tikrintas demokratines teises ir 
laisves.

Jungtinių Valstijų užsie
ninė ministerija per dieną 
išleidžia po $700 kablegra- 
moms.

ferson. Šiandien ta partija 
išsivystė į reakcioniškiausį 
finansinio, stambiojo kapi
talo įrankį.

Bet prieš užleisiant vietą 
Jeffersonui, John Adams,
Hamilton ir jų klika užkėlė 
ant sosto reakcinį Aukš
čiausį Teismą. Jie padvigu
bino teisėjų skaičių ir vy
riausiu teisėju paskyrė savo 
ištikimą ir atkaklų pasekė-
ją John Marshall. Jefferson 
prezidentavo aštuonis me
tus. Visą tą laiką ėjo aštri 
kova tarpe Jeffersono ad
ministracijos, atstovaujan
čios demokratines mases ir 
Aukščiausio Teismo, pasi
grobusio konstitucijos ne
suteiktas jam teises, kaipo 
atstovo reakcijos ir kapita
lo. Ir po šiai dienai šita ko
va tebeina. Nuo to laiko re
akcija žiūri į Aukščiausį 
Teismą kaipo savo ištikimą 
įrankį. Kaip greitai dabarti
nis Rooseveltas pakėlė ran
ką prieš Aukščiausio Teis
mo užgrobtas teises, taip 
greitai teismui pagelbon at
siskubino visa reakcioniš- 
koji, fašistuojanti visuome
nės dalis.

Iš šių kelių pastabų mes 
matome, kad darbininkų ju
dėjimas negali numoti ran
ka ir sakyti: Tegul jie, re
akcionieriai, žinosi su Kon
stitucija. Ji mums negali 
pasitarnauti!

Tai būtų labai didelė klai
da ir, reikia pripažinti, re
voliucinis judėjimas šitą 
klaidą labai ilgai darė. Pa
sinaudojo gi tiktai reakci
nis kapitalas. Tą klaidą ati
taisė Amerikos Komunistų 
Partija. Ji veda kovą prieš 
reakcionierių ir fašistų pas
tangas pasisavinti Konsti
tuciją ir po jos skraiste 
ruošti dirvą fašizmui. Ji 
veda kovą prieš reakcijos 
pastangas atimti iš žmonių 
Konstitucijos laiduojamas 
teises—žodžio, spaudos, su
sirinkimų ir tt. Ji taip pat

ko prezidentu Thomas Jef- palaiko visus progresyviš-
piliečių sutikimo.

Ketvirtas pataisymas už
draudžia valdžios agentams 
įsiveržti į piliečių namus, 
daryti kratas bei areštuoti 
be tam tikro legališko pro-
ceso.

Pataisymai Penktas, šeš
tas, Septintas ir Aštuntas 
laiduoja piliečiams teisę 
džiūrės teismo, uždraudžia 
valdžiai versti juos liudyti 
prieš save, bei atimti iš jų 
savastį be atlyginimo, arba 
pasodinti į kalėjimą ir lai
kyti po aukšta kaucija, arba 
žiauriai bausti ir tt.

Devintas pataisymas už
draudžia atimti iš žmonių 
tas teises, kuriomis jie nau
dojosi ir naudojasi, bet ku
rios nėra sužymėtos Konsti
tucijoje.

Dešimtas pataisymas kak 
ba apie valstijų teises.

Priėmimas šių pataisymų 
buvo milžiniškas tų laikų 
demokratinių spėkų laimė? 
j imas. Reakcionieriams, Ha- 
_________ !_____________

J. Bondžinskaitės Prakalbų, Susirinkimų 
Ir Pasitarimų Maršrutas

RUGSĖJO MĖNESĮ
Wilkes-Barre, Pa., 19-tą, piknike, 20 d. platus susirinkimas.
Plymouth, Pa., 21 d. platus susirinkimas.
Wyoming, Pa., 23 d. platus susirinkimas.
Hanover, Pa., 22 d., platus pasikalbėjimas.
Inkerman, Pa., 25 d., platus pasikalbėjimas.
Pittston, Pa., 27 d. Susirinkimas.
Scranton, Pa., 28 d., susirinkimas, 29 d.,masines prakalbos.
Binghamton, N. Y., 30 d. susirinkimas. 1 d. spalio prakalbos.
Wilkes-Barre, Pa., 26 d. rugs, plačios diskusijos: Kodėl dar

bininkai, valstiečiai, inteligentija ir smulkūs biznieriai turi pri-. 
klausyt Amerikos Komunistų Partijai ir kodėl turi grįžt į partiją/ 
,kurie buvo išėję iš partijos? •

Spalių 3-Čią, Wilkes-Barre, Pa., masinės prakalbos.
SPALIO MĖNESĮ

Shenandoah, Pa., 5-tą d., platus susirinkimas, 7-tą prakalbos.
Girardville, Pa., 8-tą d., masinės prakalbos.
Mahanoy City, Pa., 10-tą d., prakalbos.
Minersville, Pa., 11-tą d., susirinkimas; 13 d., prakalbos.
Port Carbon, Pa., 14-tą d., pasikalbėjimas.
Coaldale, Pa., 15-tą d., prakalbos.

Italijos piratiški fašistai nuleidžia ant vandens naują šarvuotį “Lit- 
torio,” kuris turės 35,000 tonų įtalpos ir bus ginkluotas didelėmis ka- 
nuolėmis. Vis tai taikoma prieš Sovietus ir demokratines šalis.

Penktad., Rugsėjo 17, 1937

kus Konstitucijos pataisy
mus, kurie atatinka gady
nės reikalavimams ir palen
gvina darbo masėms kovoti 
už savo teises ir už geresnį, 
skaistesnį gyvenimą. Pavyz
džiui, komunistai palaiko 
vaikų darbo draudimo pa
taisymą, taip pat pataisy
mą, kuris atimtų galią iš 
Aukščiausiojo Teismo at
mesti arba paskelbti nekon- 
stituciniais kongreso pri
imtus įstatymus.

Ši mūsų judėjimo pozicija 
yra teisinga. Pamatysite, 
neužilgo reakcionieriai vie
šai išsižadės Konstitucijos, 
kaip jau jie visai nebekalba 
apie “Nepriklausomybės 
Paskelbimą” ir net, kur jie 
turi savo rankose .valdžią, 
areštuoja už skaitymą to 
dokumento viešam susirin
kime. Panašiai jie elgsis, jei
tik užgrobs galią, ir su tais, • 
kurie išdrįs atsistoti ir susi
rinkime skaityti tuos Kon-. 
stitucijos <punktus, kurie 
laiduoja žmonėms demokra
tines teises.

Aiškus dalykas, ši Jung
tinių Valstijų konstitucija 
nėra toksai dokumentas, 
kuris atatikt taip pat socia
listinei visuomenei, už ku
rios įkūrimą kovoja komu
nistinis judėjimas. Jinai yra 
demokratinės buržuazinės 
visuomenės pamatai. Ta
čiau, kiek ji laiduoja žmo
nėms demokratines teises, 
tiek ji gali ir turi patar
nauti tiems žmonėms siekti 
šviesesnio gyvenimo. Fašiz
mas tokias žmonių teises 
atimtų ir sunaikintų. Tos 
teisės yra labai giliai prigi
ję Amerikos žmonėse. Štai 
kaip ir kodėl visiems fašiz
mo priešams reikia išnaudo
ti Konstituciją kovoje prieš 
reakciją ir fašizmą. Kaip 
greitai plačios masės supras 
tikrą fašizmo misiją ir pa
matys, kad jis siekia tas jų' 
teises atimti ir sunaikinti, 
jos didvyriškai kovos prieš 
fašizmą.

Tokias idėjas ir mintis 
komunistai skelbia proga 
paminėjimo šimto penkių 
dešimtų metų sukakties nuo 
priėmimo Jungtinių Valsti
jų Konstitucijos.

Klaidos Pataisymas
Vakar dienos “Laisvėje” 

šiame straipsnyje, kalbant 
apie Jungtinių Valstijų 
himną “Star-Spangled Ban
ner,” buvo pasakyta: “Ji (ši 
daina) buvo sukurta pačio
je revoliucijos liepsnoje.”. 
Turėjo gi būti: “Ji buvo su-,4 
kurta ilgoje ir sunkioje 
amerikiečių kovoje už tauti
nę nepriklausomybę ir lais
vę.” Dalykas tame, kad jį 
buvo parašyta per Ameri-. 
kos-Anglijos 1812 metų ka
rą. Tačiaus šis karas buvo 
kaip ir tąsa 1776 metų re«- 
voliucinio karo, nes jis buvo- 
vedamas už jaunutes respu
blikos laisvę naudotis juro? 
mis—už laisvę, kurią Angli
ja buvo pasimojus aprube-i 
žiuoti.

JŪS GALITE LAIMĖTI 
$100,000 PRIZĄ ’ 

OLD GOLD NAUJAME 
KONTESTE

NusispręsRite Dabar Tuojau Stoti J 
Šj Naują Kontestą ir Laimėti Prizą

OLD GOLD CIGARETAI duodat 
jums kitą viso amžiaus progą laimu
ti turtą. Šis kontestas yra didesnis 
ir geresnis negu pirmesnysis. • šis 
kontestas susideda iš suteikimų 
praleistų kalbų dataikomų į tuš
čius piešinių baliūnus. Eikite pats 
savo cigaretų pardavinėtoją ir pra
šykite jo Old Gold Piešinių Bulletino. 
Jis yra VELTUI, su pilnom taisy
klėm ir reguliacijom liečiančiom kon
testą. čia yra 1,000 piniginių prizų, 
sudarančių $250,000. Nėra užčiupimų 
ar triksų. Šis kontestas tik dabar 
prasideda. Dvigubai - švelhiis Old 
Golds Ir vėl duoda jums propą pra
lobti visam amžiui. Atydžiai sekite 
instrukcijas. Skaitykite šį laikraštį 
dėl tolimesniu pranešimų.
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KRA KANALAS ALPINIMO KARAS Ml ŠIMTMEČIU SENELIS PEIPING
v Siauras, lyg šuns koja, 

yra išsikišęs Malakijos pu- 
siausalis, t. y. piet-rytinis 
galas Azijos žemyno. Pačia- 
"me pietiniame gale Malaki
jos, ant mažos saliukės 
Sing, randasi miestas Sin- 
gapur — karinis Anglijos 
portas. Singapur’as saugoja 
Malakijos pertaką — tarpe 
žemyno ir dideles salos Su
matra, kuri, kaip ir visas 

rZondijos archipelagas (salų 
r grupė), priklauso Holandi- 
jai. Kas metai tūkstančiai 
laivų praeina pro Singapur, 
plaukdami iš Europos ir In
dijos į Chinijos ir Japonijos 
uostus ir atgal. Plaukia pro 
ten ir Sovietų prekybos lai
vai iš Baltikos ir Juoduių 
Jūrų į Vladivostoką. Vi
siems aišku, kokią didelę 
reikšmę turi Singapur’as 
Anglijai. Neveltui, nesenai 
čia tapo įrengta galinga ka
ro laivų ir orlaivių bazė, ant 
kurios remiasi visa Didžio
sios Britanijos Ramiojo 
Vandenyno eskadra.
v Malakijos pertaka, užda
ryta Singapūro kanuolėmis, 
gali nustot buvus vienatiniu 
praėjimu iš Indijos Vande
nyno į Ramųjį. Į šiaurę 
rųio Anglijai priklausančios 
Malakijos randasi valstybė 
Siam, — tai teritorija, ku
rią jungia su Anglijos val
domu kraštu susmauga 
Kra. Šiauriausioji vieta tos 
susmaugos turi vos apie 40 
kilometrų (apie 26 mylias). 
Susmaugos žemė yra minkš
ta, lengva kasimui kanalo. 

• Dar svarbiau yra ta ypaty
bė, jog vanduo abiejuose 
vandenynuose (abiejose su
smaugęs pusėse) randasi 
ant vienodos lygmalos. To
kiu būdu, kasant kanala, 
nereikalinga budavoti mil
žiniškų šliuzų (damų).

Kanalas Kra, jeigu jis 
bus iškastas, sutrumpintų 
dviem dienom kelione iš In
dijos į Japoniją ir Chiniją, 
ir labai sumažintų karo ir 
prekybos reikšmę Britani
jos uosto Singapur’o. Štai 
kodėl Japonija stengiasi pa
laikyt labai draugiškus san- 
tikius su Siamo valdžia, per 

t kurios teritoriją turi eiti 
kanalas Kra.

Per pastaruosius metus 
japonai Siame įgijo didelių 
ekonominių privilegijų. An
glijos bovelnos eksportas į 
Siamą puola, o Japonijos 
kyla. Siamo ministerių pir
mininkas pulk. Pia Baxel 
veda tarybas sudarymui 
planų kasimui kanalo, o ja
ponai tam labai pritaria.

Jūrų kelių geografija yra 
ankštai surišta su kapita
listinių šalių politika ir 

^strategija. Kanalas Kra bus 
nauju etapu imperialistų 
kovoj už Ramųjį Vandeny
ną.— V. R.

Kiek Žmonių Miršta nuo 
Nuodingų Žalčių Gylių

Visose valstijose šioj ša
lyj, tik apart Maine, yra 
nuodingų gyvačių bei žal
čių; ir per metus tie slan- 
kūnai įgilia apie 700 žmonių 
—daugiausia “barškučiai,” 
paskui “variagalviai,” o tre
čioj vietoj “mokkasinai.” 
Bet palygint nedaug įgiltų
jų miršta. Taip antai, per 
dvejus metus “barškučiai” 
įgylė 473 asmenis, bet iš to 

^skaičiaus mi*rė tik 35; o iš 
“variagalvių” įgiltų 308 
žmonių temirė vienas.

“Kad padarius karą ne 
tokiu žiauriu,” tūli moksli
ninkai suvažiavime Ameri
kos Chemikų Draugijos Ro- 
chesteryj, N. Y., pereitą sa
vaitę, patarė naudot “vais
tą” vadinama acetvl choline.

Jei tik mažas miltelis to 
maisto pasiekia kraują, 
tuoj žmogus apalpsta, bet, 
girdi, po kiek laiko atsigau
na “be blogų pasėkų.” Ace
tyl choline padaro apalpimą 
tuom,-kad jis staiga ir labai 
numuša žemyn kraujo spau
dimą. Užtenka vieno jo grū
delio, idant nupuldyt krau
jo spaudimą milionui armi
jos. O tada, sako, tik imk ir 
vežk priešus į nelaisvę. Prie 
acetyl choline galima esą 
primaišyt kito chemikalo, 
idant tas “vaistas” neišga
ruotų iš kraujo per kelias 
valandas.

Dr. Renshaw, vienas iš 
minimo chemikų suvažiavi
mo dalyvių, nurodo, kad ga-
lima būtų pagamint artile
rijos šovinius iš retos, tuom 
“vaistu” pergenamos me
džiagos; padaryt, kad tokie 
šoviniai susprogtų į daugybę 
gabalėlių; o kiekvienas ga
balėlis, nors ir menkai su
žeisdamas priešo kareivį, 
sako, tikrai jį apalointų.

Įdomus dalykas, kad ir 
žmogaus kūnas išdirba ma
žyčius kiekius acetylio cho
line! Daugiausia jo esą ner
vų galūnėse. Jis tarnaująs 
kaip nešėjas vandenilio (hy- 
drogeno) dujos, o ši duja, 
girdi, duoda pradžią kiek
vienam raumenų judėjimui.

SPORTININKŲ AMŽIUS
Geriausias amžius beisbo- 

lininkam, automobilių lenk
tyniuotajam, šauliam, bok- mas kasmet primena, kad 
sininkam ir kitiem sporti- yra toks dalykas kaip mok- 
ninkam yra tarp 26 ir 29 
metų, kaip ištyrė ir skaitli- piknikas inteligentijai. 111— TT 1 1 -n ir i 1 • vines paskelbė prof. Lehman 
iš Ohio Universiteto.

Sinclair, N. Y.—Farme- 
ris J. L. Terry didžiuojasi, 
jog šimtą metų išgyveno ir 
dar niekad nesusipyko nė 
su vienu savo darbininku.

Pigiausias Kriminalistų 
Žudymas-Nuodais

Californijos vyriausybė 
paskutiniu laiku įvedė nuo
dijimą nusmerktiems mirti 
prasižengėliams vieton pa
korimo. žmogžudžių mari
nimas nuodingomis dujomis 
taipgi nesenai įvestas Wyo
ming valstijoj.

Pirmiausia Ameriko1’ bu
vo nuodais numarintas tai 
vienas chinas Nevadoj 1921 
metais. Dabar tokį būdą žu
dyt didžiuosius nusikaltė
lius naudoja jau astuonios 
valstijos. Nusmerktasis ak
linai uždaromas, dažnai 
plieniniame kambarėlyje, ir 
prileidžiama į jį stiprių hy- 
drocyanide nuodo dujų.

Nužudymas elektros kė
dėje su įvairiomis ceremoni
jomis lėšuoja nuo $200 iki 
$300. Numarint gi nuodais 
nusmerktąjį atsieina tik 90 
centų. Todėl vis daugiau 
įvedinėjama nuodijimas, 
kaip pjgusis būdas legalio 
žudymo.

Mažiausia kiaušiniai išse
ka, išdžiūsta, kai jie įvynio- 
jami į alumino “popierėlę” 
arba laikomi šaldytuve.

164 geriausi Sovietų dviratininkai išvažiuoja per Krimski Tiltą iš Maskvos j 
1,500 mylių lenktynes,—i per Minską j Kijevą, Sovietinėj Ukrainoje, ir atgal

i Maskvą. Jų dviračiai be motorų.

Siauri Mokslininkai -- Žalingi'
Garsus Rašytojo G. B. Sliav/o Atsiliepimas j Anglų Mokslininkų Suvažiavimų

Dauguma mokslininkų 
yra persiauri. Jiem atrodo, 
kad visa jų pareiga — tai 
tik bandyt ir knibrinėt da
lykėlius laboratorijose. Ne 
daugelis mokslininkų kapi
talistinėse šalyse stato sau 
klausimą, ar jų tyrinėjimai 
neš naudos žmonėms aps
kritai. Jiems stinga kultū
ros ir bendros apšvietos, 
ypač visuomeninės apšvie
tos. Tai šitaip George Ber
nard Shaw, plačiai žinomas 
anglų rašytojas, atsiliepia 
spaudoj į dabartinį suvažia
vimą Anglijos Mokslo Pa
žangos Draugijos. Tarp kit
ko, jis sako:

“Šios draugijos susirinki- 

slas. Ir tai pirmos rūšies

Mokslas, aišku, yra geras 
daiktas. Tad ko trūksta mo
kslininkams? Tik to, kad jie 
nėra ^ana moksliški.

Fiziologai mano, kad mo
kslas yra eiliniai darbukai 
sugalvojami laboratorijose. 
Matematikai ir fizikai nie
ku daugiau netiki, kaip tik 
numeriais ir raidėmis ant 
popieros, iš kurių išeitų lyg
tis, ir ‘ketvirtainiškai šak
niai iš numerio —1.’ O da
bar Sir Arthur Eddington 
mums sako, kad esą 16 ket- 
virtainiškų šaknų numerio 

Senutė Mūsų Žemė
Jungtinių Valstijų Che

mijos ir Žemių Biuro mok-
slininkas A. Keith skaitliuo- 
ja, kad žemė turi apie tris 
tūkstančius milionų metų 
amžiaus.

Savo sprendimą jis remia 
tuom, kiek laiko turėjo 
praeit, kol radijiškai spin
duliavęs elementas kalinis, 
moksliškai vadinamas K40, 
taip išgaravo, jog virto kal- 
cijaus klodais.

500,000 AMERIKON H, 
MOKOSI MEILES

Margery Wilson Institu
tas New Yorke mokina mo
teris ir merginas, kaip tapti 
meiliomis, ir turi pusę mi- 
liono studenčių. Pamokas 
atlieka laiškais (korespon
dencija). Už 10 savaičių 
kursą ima $12.50. Institutas 
per metus gauna apie 7 
milionus dolerių įplaukų iš 
meilės meno mokinimo.

—1. Pasak jų, niekas kitas 
nėra moksliškas.

Darykime skirtumą tarp 
spėjimo (hipotezės) ir pati
krintų faktų ,..

Kada aš buvau šešiolikos 
metų, tikėjau viskuom, ką 
mokslininkai sakė. Dabar 
turėdamas metų jau penkis 
kartus po 16, esu matęs, 
kaip (vadinami) moksliniai 
faktai lūžo ir su triukšmu 
griuvo, vienas po kito.

Aš tčmiju reiškinius, fizi
nius ir ‘virš-fizinius,’ kaip 
jie yra matomi gamtoj. Bet 
aš nelaikomas mokslininku. 
Nes aš nedirbu laboratori
joj reiškinių, kurie tiktų 
mano teorijoms, kaip moks
liniai jų įrodymai.

Pripažinkime, jog per pa
skutinį šimtmetį keletas 
mokslo vyrų pasitarnavo 
žmonių žinojimui ir laimei, 
taigi ir žmogaus vertybei.

Bet vyravusi mokslininkų 
srovė, beveik iki pat šių lai
kų, buvo savotiškas Ku 
Klux Klanas mechaniškų 
niekšų, kurie tvirtino, būk 
mokslo siekimas neturi ry
šio su jokiomis dorovės pa
reigomis. Kokia dauP’vbč 
žmonių kentėjo ir mirė per 
klaidas . tų nepilnapročių 
mokslininku, tai negalima 
net apskaitliuoti. O dabar iš 
pasipriešinimų tokiam mo
kslui gema visoki nauji šar
lataniški neva ‘mokslai.’

Galite
(bevielinio telegrafo išradė- 4-a! kervo f A iSvnrliS- Virimas ir Vitaminai
jaj mokslininku ir inžinie
rium. Bet kam čia tie pava
dinimai? Inžinieriams mes
turime būt dėkingi už labai lis vitamino C; o tai vįta- 
daugelį dalykų. Kad mes'minas, kuris saugoja kdną 
šiandien esame apsaugoti, nuo dantų “smegenų” su- 
nuo baisių senovės plėgų- minkštejimo ir nuo skorbu- 
marų, tai beveik visa pade- to apskritai. Bet keptame 
ka už tai priklauso sveika- obuolių ‘‘pajuje” visai nelie- 
tingumo (sanitarijos) inži-ka šio vitamino.

- saulės šviesai _ii Kada verdama daržovės 
-o , v r • i . T i ar vaisiai, dalis jų vitaminų

• •' sa^am ęai J.en? pasilieka skystime. Todėl 
nei io ir Paštetu io stengiasi. patarįjna neišpilt laukan tą 
visą garbę uz tai sau pasi- “vancĮenį ” bet naudot sriu- 
imti. (Jenner anglų gydy-'bai arba šiaip gert. ’ rmna Kihta o rmiYi n m x

nieriams, saulės šviesai ir 
tyram orui, muilui ir vande
niui ... ~ 

to j as, buvo skiepijimo į ve
dėjas; Pasteur — francūzų 
bakteriologas.)

Viduramžių mokslininkas 
vieną akį laikė ant mokslo, 
o kita labai neramia akim 
žvelgė į inkviziciją, šešta
me amžiuje viena jo akis 
buvo nukreipta j reikalą pa
naikint senąjį žydų stabą, 
kuris pasiglemžė vietą die
vo ir virto nepakenčiamai 

įkyriu dalyku. O tas dvily
pumas kenkė mokslui...

Gal jūs sakysite, kad tik
ras mokslininkas trokšta 
patirt faktus, vis tiek kaip 
nesvarbūs tie faktai atrody
tų žmonijai, nes, girdi, nie
kada negalima pasakyt, kas 
bus svarbu toli aus.

Bet mes visi turime troš
kimą faktų ir bent tiek esa
me gryni mokslininkai. Juk 
mums visiems reikia dau
giau galios, o to pasiekt mes 
tegalime tik per daugiau ži
nojimo.

Štai kame yra tikslas ir 
evoliucinis troškimas; bet 
mechaniški pusgalviai (ne
va gryni mokslininkai) už
ginčija šią tiesą su didžiau
siu karščiu ir piktumu.

Žinoma, jog negalima ti
kėtis, kad mokslas pirmu
čiausioj vietoj užsiimtų 
tuom, kaip naminį gyveni
mą padaryt erdvingesnį ir 
duot jam kilnesnio įkvėpi
mo ...

Buvo ir tebėra sakoma, kad 
mokslininkas yra prakeik
tai įkyrus sutvėrimas, kada 
jis išeina iš savo kampučio. 
Bet aš sakau, kad jis yra 
kur kas pavojingesnis įky
rus sutvėrimas, kada jis vi
sai neišeina iš to savo kam
pučio.

Tai mokslines virtuvės 
(Tąsa ant 4-to pusi.)

Obuolius verdant, pasi
naikina tik vienas trečda-

Beverdant “spinačius,” 
taipgi'sunyksta dalis vita
mino C, bet pasilieka tiek, 
kad gana sveikatai. Vita
minas A mažiau tebijo viri
mo. Džiovintuose gi “spina- 
čiuose” labai menkai tėra 
vitaminų. Tai patyrimai 
Fellers ir Dunker’io, Mass. 
Žemdirbystės Bandymų 
Stoties mokslininkų.

Pekin-Peiping, buvusioji | 
Chinijos sostinė, šalies šir
dis, “rytų perlas,” pasakų ir 
‘stebuklų’ miestas, dabar 
Japonijos užgrobtas. Tai 
5,000 metų miestas. Iki 1928 
metų jis buvo vadinamas 
Pekin, paskui Peiping.

Daug, daug istorinių įvy
kių, pergyvenęs, Pekinas 
buvo įkurtas tuomet, kai 
Aigipte dar viešpatavo fa
raonai, kai tarp Tigro ir 
Eufrato upių Mažojoj Azi
joj, gyveno asirai, akadai, 
jau nežinomi tarp šiandie
ninių tautų.

O dar ir šiandien Pekino- 
Peipigo atmosfera kvėpuoja 
šimtmečiais praeities. Jo 
gyventojų kultūra, apsiėji
mai, papročiai ir būdas la
bai skiriasi nuo amerikie
čių ir europiečių.

Palyginus kitus Chinijos 
didmiesčius prie Peipingo, 
taip pat randame daug skir
tumo. Sakysim, Shanghajus 
—daugiau amerikoniškas 
miestas: didelis skaičius 
aukštų namų, puikiai įreng
ta prieplauka, smarkus gy
ventojų judėjimas — ir 
Shanghajaus chinai yra žy
miai naujoviškesni negu 
Peipingo.

Dabartinis Chinijos sosta- 
miestis Nankingas — euro- 
piškas miestas su dideliais 
valdiškais pastatais, univer
sitetais, europiškai auklėja
mais studentais ir tt. Tuo 
arpu Peipingas, 50 šimtme
čių miestas su pusantro mi- 
liono gyventojų tebedvelkia 
senove, nors jau 26 metai, 
kai nušluota imperatorių 
valdžia, įkurta respublika 
ir, rodos, Pekinui taip pat 
prasidėjo naujovės gyveni
mas.

O vis dėlto jau ir Peipin- 
ge nyksta tūli nelemti seno
vės papročiai, kaip kad ap- 
kalinėjimas gimusių mer
gaičių kojų tam tikromis 
kaladėlėmis ir rūkymas ža
lingojo opiumo.

S e n i a u s apkalinėdavo 
mergaičių kojas, idant jos 
negalėtų normaliai augti; 
todėl užaugusių moterų ko
jos būdavo mažytės, lyg 
vaikų. O juo mažesnės mo-

Sodium Xanthine, Vais
tas nuo Kepeny Gedimo

Nuo keliariopo kepenų 
sugedimo miršta daug žmo
nių. Jos genda nuo alkoho
lio, nuo automobilių dujų, 
nuo įvairių kitų nuodų, daž
nai nuo nėštumo ir nuo aš
trių užkrečiamų ligų.

Dabar Dr. R. C. Neale, iš 
Philadelphijos, duoda vil
ties žmonėms, kurių kepe
nys genda dėl tų ir kitų 
priežasčių. Jis patyrė, jog 
chemikalas vadinamas so
dium xanthine yra tikras 
vaistas nuo kepenų gedimo, 
bent žiurkėms. Dr. Neale 
apnuodijo kepenis keliem 
šimtam žiurkių chlorofor
mu ir gaisrą gesinančiomis 
dujomis. Daugelis jų paskui 
pastipo nuo kepenų sugedi
mo ir jų Suriebėjimo. Bet 
nedvėsė nė viena iš tų žiur
kių, kurioms buvo, pirma į 
kraują įleista sodium xan
thine. Jis yra tikras, kad šis 
vaistas tarnaus ir žmonėms.

—M.

Metalinis varis yra kūnui 
labai kenksmingas, bet va
ris iš augalų yra vienas iš 
vaistų nuo mažakraujystės. 

terų kojos, tuo gražesnėmis 
jos buvo laikomos, nors jo
mis sunku vaikščioti ir ten
ka šlubinėti.

Opiumo svaigalo rūkymą 
Chinijoj, beje, daugiausia 
išplatino Anglijos ir Japoni
jos biznieriai, nepaisydami, 
kad jis neša tautai didelę 
žalą. Opiumo rūkymas da
bar Chinijoj ne tik uždrau
stas, už jį net mirčia bau
džiama. Kriminalis biznis, 
tačiaus, ir dabar slapta pa
laiko Peipingo užlandas, 
kur pelnisi iš opiumo rūky
tojų.

Paprasta važiotės priemo
nė Peipinge yra rikšos. Tai 
tam tikri nedideli vežimėliai 
ant dviejų ratų, traukiami 
žmonių. Rikšomis išvežioja- 
ma ne tik žmonės, bet ir 
prekės. Traukiantieji tuos 
vežimėlius chinai yra taip 
išsimankštinę ir toki patva
rūs ir greiti, kad galį bėgti 
kaip arkliai.

Neretai Peipingo gatves 
užtvenkia ir karavanai ku- 
prių-verbliūdų, atkeliaujan
tieji iš tolimų provincijų, 
daugiausia iš Gobi dyku
mos.

Dažniausiai prekiaujama 
gatvėse, nors yra ir gražiai 
įrengtų krautuvių.

Peipinge yra daug chinų 
senoviškų šventyklų. Vienoj 
iš jų stovi net 60 pėdų aukš
čio Buddos statula, padary
ta iš medžio. Kai kurios 
šventyklos yra meno (dai
lės) kūriniai, išpuoštos gro- 
žiškais aukso dirbiniais, 
brangakmeniais, marmuru. 
Vadinama “Dangaus Šven
tovė” tai tikras aukso, safi- 
ro, marmuro, kedro meniš
kas kūrinys.

Garsieji rūmai buvusių 
imperatorių, pastatyti 15- 
me šimtmetyje, blizga ir 
spindi puikiais meno ir 
amatų darbais. Prie šių rū
mų yra teatras, muzejus, di
delis knygynas ir kt.

Senais laikais Pekino mie
stas buvo visas apvestas di
džiule mūro siena, kaip ap
sauga nuo priešų. Ta siena 
dar ir dabar tebėra, bet ji 
apsiaučia jau tik senąją 
miesto dalį su buvusių im
peratorių rūmais. Nes il
gainiui miestas plėtėsi ir 
buvo pastatyti nauji jo 
kvartalai už mūro sienos.

50 šimtmečių — Pekino- 
Peipingo amžius, tai ilgas 
istorinis laikotarpis. Kiek 
per tuos amžius Pekinas 
yra matęs didybės dienų, 
kiek atlaikęs svetimųjų už
puolimų, kiek savo gatvėse 
regėjęs kruvinų scenų! Da
bar jis Japonijos draskūnų 
pavergtas. Bet chinu liaudis 
tikrai išvaduos jį iš neva
lios, ir vietoj senojo iškils 
dar šaunesnis Naujasis Pe
kinas. _ L. ž.

Kaip X-Spinduliai Naikina 
Vėžio Celes Kūne

Senai žinoma, kad X-Spin- 
duliais galima naikint vėžio 
ir kitų skaudulių celes (nar
velius) žmogaus kūne, ku
rias gydytojo peiliui pasiekt 
būtų sunku ar ligoniui pa
vojinga. Bet iki paskutinių 
laikų nebuvo tikrai žinoma, 
kaip X-Spinduliai tas celes 
naikina. Tik dabar Dr. H. 
Rudisell iš Charlestono, S. 
C., patiekia įrodymą, jog 
X-Spinduliai paliuosuoja ir 
eksploduoja tų celių oxyge
nu (deguonį) ir tuo būdu 
už troškina jąsias.

1 
V



sėjas Black Kukluksas

Vertė L.
(Iš “Komsomolskaja Pravda”).
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Religinė Vokietijos 
Fašistų Agentūra

B. Kandidov
Vokietijos fašistai plačiai iš- lavų kontr-revoliucijos vadui pa

naudoja religines organizacijas triarchui Tichonui padėkos laiš- 
savo pozicijų sutvirtinimui. | ką už jo priešsovietinį veikimą 
“Trečioj Imperijoj” ir už jos ri- ir šaukimą nuversti Sovietų val- 
bų tas ypatingai matosi paėmus 
šnipavimo ir diversijų darbus 
tose šalyse, kurios yra Vokieti
jos fašizmo agresijos objektais.

Fašistų žvalgybos (Gestapo) 
ir karinės žvalgybos sąjunga su 
religinių organizacijų' atstovais 
yra paremta daugmetinio ag- 
entavimo bažnytininkų veiki
me patyrimu.

Pasaulinio imperialistinio ka
ro 1914-1918 ųim. gadynėj vo
kiečių karo sluoksnių religine 
agentūra veikė eilėj šalių ir, at
skirai paėmus Italijoj ir Jung
tinėse Valstijose Amerikoj. Iš
naudodama slaptą bažnytinę 
agentūrą, vokiečių karo žvalgy
ba bandė sulaikyti Italiją ir 
Jungtines Valstijas nuo įstoji
mo į karą Santarvės pusėj. Vo
kietijos ir jos behdrininkų lai
mėjimo atveju popiežiui buvo 
pažadėta 300 milionų markių, 
dalis Rymo kairiame Tibro upės 
krante su pakrantėmis iki jūros 
ir pasaulinės popiežiaus val
džios atsteigimas. Derybas su 
popiežium vedė žymus katalikų 
partijos centro veikėjas Erch- 
bergas, vokiečių karo sluoksnių 
pasitikimas asmuo, gavęs 30 mi
lionų markių papirkimams, agi
tacijai ir užsienio vokiečių im
perialistų agentūros sudarymui. 
Karo metais Vokietijos vyriau
sybė perdavė į popiežiaus iždą 
18 milionų markių.

Bavarijos kardinolas Gerliach 
(vienas iš keturių asmeninių po
piežiaus sekretorių), užsiėmė 
šnipinėjimu Vokietijos naudai. 
Vėliau Gerliach buvo suimtas 
Italijos vyriausybės ir jam grę- 
sė katargos darbai. Tik popie- 
žiaus Benedikto XV-to, papirk
to vokiečių auksu, užsistojimas 
išgelbėjo Gerliachą.

Šnipinėjimo — diversijų dar
bui Jungtinėse Valstijose Ame
rikoj vadovavo vienas iš žy
miausių vokiečių katalikų vadų 
Von Papenas, vėliau apdovano
tas popiežiaus Pijo XI-jo ypatin
gu ordenu. Su jo palaiminimu 
vokiečių generalio štabo žvalgy
bininkas kapitonas von Rinte- 
len išgavo iš chemiko šeele iš
radimą garlaivių padegimui, ve? 
žančių įvairias prekes ir kare 
ginklus iš Amerikos į Europą. 
Su šito išradimo pagelba von 
Rintelen ir jo agentai sudegino 
daugybę jūros laivų.

Vokiečių slapta policija turė
jo savo agentus ir pravoslavų 
popų tarpe, kurie vedė darbą 
tarpe visų karo belaisvių. Po di
džiosios proletarinės revoliucijos 
Sovietų Rusijoj katalikų ir pro
testonų kunigai ir menonitų 
skelbėjai, gyvenanti mūsų Šalyj, 
stengėsi išlaikyti ryšius su vo
kiečių karo sluoksniais, kurie 
savo eilėj ir gi buvo siuntinėja
mi agentūros ir žvalgybos suda
rymui lizdų Sovietų Sąjungoj. 
(Menonitų religinė sriovė pra
siplatinus tarpe vokiečių, parke
liavusių XVIII šimtmetyj į Uk
rainą, Krymą ir Vidurinę Aziją. 
Menonitų mokslas labai reakci
nis, jo pagrinde yra aklas Bibli
jos įsakymų pildymas. Piliečių 
karo metu menonitai išstojo vo
kiečių pusėj, laike vokiečių oku
pacijos, o vėliau Denikino ir 
Vrangelio pusėj.)

1918 metais, sausio mėnesį, 
vokiečių buržuazija ir Pavolgės 
bažnytininkai pasiuntė savo at
stovą pastorių šleivingą į Vo
kietiją, kad žvalgybininkus in
formuotų vokiečių karo vadovy
bė ir, kad padėti vokiečių im
perialistams išdirbti sunkiausias 
taikos sąlygas prieš Sovietų vy
riausybę.

Pastoriaus Šleivingo patarėjai 
ir liūteronai generalinės konsis
torijos - baronas Reingald Mir- 
bach, J. Kepner, liuteronų baž
nyčių pastoriai ir liuteronų pa
rapijų atstovai padavė pravos-,

buvo susirišę su vokiečių politi
nės policijos organais.

Bažnytininkų buvo aktyvūs 
agentai Karumidze, Sadataraš- 
vili ir kiti susekti 1929-1930 me
tais, kurie Berlyne gamino fal- 

'šyvus Sovietų pinigus “červon
cus”. Banda buvo sudaryta žiba
lo karaliaus Deterdingo lėšomis. 
Pinigų dirbėjai buvo remiami ir 
vokiečių generolo Krese von 
Krezesteino, kuris vadovavo su
daryme planų baltagvardiečių 
sukilimui Sovietų Sąjungoj. Jų 
buvo tikslai puldyti Sovietų 
rublio pasitikėjimą ir kontr-re- 
voliucijos išstojimai. Sadataraš- 
vili auklėjimą gavo Konstanti
nopolio venuolyne, užsiėmė agi
tacija už pravoslavų ir katalikų 
bažnyčios suvienijimą. Pinigų 
dirbėjų gauja turėjo savo ats
tovus ir Sovietų Sąjungoj, tarpe 
buvusių karininkų. Vienoje gau
joje buvo susijungę vokiečių ge
nerolai, baltagvardiečiai, kunigi
ja, pinigų dirbėjai ir šnipai.

Vokietijoj po fašistų įsigalėji
mo valdžioj kunigija—rusų L„_ 
tagvardiečiai pradėjo giedoti 
“Daug metų Hitleriui.” Dvasiš
ki ja dalyvavo baltagvardiečių— 
smogininkų gaujų organizavime 
ir laimino fašistų sudarytas or
ganizacijas prisidengus garsiu 
užvardinimu: “Rusijos Tautinio 
Paliuosavimo Judėjimas.” Hit
lerio knyga “Mano Kova”, ta
pusi vokiečių fašistų evengeli- 
ja, skelbia ginkluotą puolimą 
ant Sovietų Sąjungos, kad So
vietus paversti į Vokietijos fa
šizmo koloniją, šitoj knygoj Hit
leris rašo, kad į įvairias religi
nes organizacijas jis žiūri, kaip 
lygiai vertingas arijam.

Bažnytinė spauda Vokietijoj 
duoda daug pavyzdžių, kaip ka
talikų, protestonų ir pravoslavų 
kunigai sutinka su fašistų poli
tika.

Tūkstančiai vokiečių kunigų 
asmeniškai dalyvavo ir dalyvau
ja fašistų puolime ant darbinin
kų. Magdalburgo mieste kunigi
ja dalyvavo pogromuose. Lenen- 
schvaldecho stovyklose kunigai 

' žiauriai mušė politinius kalinius.

džią.
Labai įdomu, kad vokiečių 

karo sluoksnių agentas pasto
rius šleivingas caro viešpatavi
mo laikais tarnavo Romano
vams; prie Laikinosios Kerens- 
kio-Miliukovo valdžios vadinosi 
jų šalininku ir pravedė rinklia
vas ir “laisvės paskolos” parda
vimą, skiriamą prieš Vokietiją. 
Gi 1918 metais jis persikėlęs 
Vokietijon jau išsigarsino šim
to nuošimčiu vokiečiu ir liko vie
nu iš “Kolonistenbanko” ir anti- 
sovietinės “Pavolgės • Vokiečių 
Sąjungos” vadovu, kurie teikė 
piniginę pagelbą baltagvardie- 
čiams ir padėjo baltajam bandi
tui Bermont-Avalovui. 1919 me
tais pastorius šleivingas atvyko 
į Taganrogą pas generolą De
nikina ir vedė derybas apie už
grobimą Denikino bandom Pa
volgės vokiečių apgyventų rajo
nų. Jis tampriai susirišo su De
nikino žvalgyba, kad baltagvar
diečių atėjimo metu į Pavolgę 
išnaikinti komunistus. 1918 me
tais vokiečių imperialistų užgro
bimo metu Ukrainos jis pagel
bėjo jiems sudaryti kolonialę 
vergijos, skurdo, bado ir šaudy
mų tvarką. Vokiečių okupantų 
armijoje bažnytininkai matė jė
gą, kuri gali palaidoti revoliuci
nį judėjimą. Vokiečių karo va
dovybė dvasiškiją Laukė sau } 
padėjėjus kovoj' prieš bolševi
kus.

1918 metais, birželio pabaigoj, 
vokiečių atstovybės patarėjas 
Berchem pasiuntė telegramą į 
Berlyną su prašymu prisiųsti 
5,000 metrų šilko Ukrainos po
pų rūbams. “Pristatymas—rašė 
Berchemas, — pageidaujamas 
ir politiniais tikslais, todėl siū-i Nepartijinis darbininkas Kalkę 
loma nustatyti pigias kainas” 
(Telegramos No. 1214).

Bažnytininkai savo keliu pa
dėjo vokiečiams okupantams. 
Mitropolitai Antonijus, Plato
nas, archivyskūpai Evlogijus 
ir Agapitas, vyskupai Pimen, 
Dumilerijus, Pachomij, Vasilij, 
Nasarij, Prokop ir du Nikode
mai (Belgorodo ir čigirinskio) 
18 dieną liepos, 
tais, buvo išleidę 
mą į gyventojus.

tinio veikimo sąlygos duoda 
žvalgybininkams galimybę ver
buoti naujus kadrus.

Ankstyvesniais metais kunigi
ja slankioja Sovietų Sąjungoj ir 
viešai šaukia prie proletariato 
diktatūros nuvertimo. Dabar jie 
veikia atsargiau, konspiraty
viau. Vieša kova prieš kolekty
vizaciją pavirto į slaptą, griau
nantį veikimą iš vidaus.

“Tansbruderių sekta” (“šau
kiančių brolių”) Mažanfalio 
kampe, Pavolgės Vokiečių Res
publikoj, ardydavo kolchozus 
naikindami jų gyvulius, gadino 
mašinas. Tardymo ir teismo me
tu, 1935 metais, pasirodė, kad 
jie buvo susirišę su Vokietijos 
fašistais, darė diversijas, naiki
no turtą, kenkė visaip, kurstė 
jaunuolius prieš komunistus. Į 
užsienį jie siuntė šmeižto laiš
kus prieš Sovietus ir už tai gau
davo nuo fašistų pinigų.

Bolševistinis budrumas prieš 
priešus, prisidengusius Religine 

i kauke, atidengia juos. Reikia ži- bal-1 .? i • • .....s • . . . ..noti, kad jeigu užsieny j kunigija 
visa gerkle šaukia prieš Sovie
tus, tai mūsų šalyje jie kaukuo- 
jasi, meluoja, dviveidžiauja tęs
dami šnipavimo ir žalojimo dar
bus.

Penktad., Rugsėjo 17, 1937

Roosevelt Nežinojęs, ar Tei- egjęs pasakyt is pat pra-

Washington. — Pasikal
bėjime su laikraščių repor
teriais prezidentas Roose- 
veltas atsisakė išreikšt sa
vo nuomonę, kas liečia skel
biamų spaudoj įtarimų, kad 
naujai paskirtas Vyriausio 
Teismo teisėj'as H. L. Black 
buvo ar yra fašistinio Ku 
Klux Klano narys. Apie 
Blacko ryšius su kukluksais 
prezidentas nieko negirdė
jęs, kada nominavęs Blacką 
į Vyriausio Teismo teisėjus.

Teisėjas Black dabar ran
dasi Europoj, ir kol jis ne
sugrįš ir negaus progos per
skaityt visų rašymų apie jį, 
tol Rooseveltas nieko dau
giau nesakysiąs tuo klausi
mu.

Tačiaus eina girdai, kad 
Rooseveltas prašysiąs Blac
ką pasitraukt iš Vyriausio 
Teismo, jeigu tik bus įrody
ta jo ryšiai su kukluksais.

SIAURI MOKSLININKAI 
—ŽALINGI

“Slapesnis” už Vandenį
G. B. Shaw, baigdamas, 

pakartoja, kad tikras moks
lininkas turi būt “žmogus 
gilios ir plačios kultūros.”

WASHINGTON. — Ofi
cialiai paskelbta, kad Ame
rikos Darbo Federacijos 57- 
ta metinė konvencija įvyks 
Denver, Colo. Prasidės 4 d. 
spalio.

Chemiškais būdais padir
btas alkoholis, vadinamas 
tergitol yra kur kas “slape
snis” už vandenį. Jis dabar 
naudojamas materijų drė
kinimui audyklose bei dažy
klose. Tergitol palaiko lygų 
jų drėgnumą penkis kartus 
ilgiau negu vanduo.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Žmogaus ranka gali bę 
vargo pakęst 122 laipsnius 

i karščio, pagal Fahrenheit 
1 termometrą.

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVICIUS, Prezidentas

Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s Ale
šis alus yra daroma iš tikros daigintų miežių salyklos. 

Daroma stiprus alus—Ale šviesus ir tamsesnis sulig 
mokslo ilgos praktikos ir patyrimų garsiojo
Lietuvio Brew-Masterio Oskaro Brockerto

(Tąsa iš 3-čio puls.) 
indų mazgotojas (vadina
mas grynas mokslininkas) 
nieko nežino apie muziką, 
tapybą (paišybą), literatū
rą, istoriją ir religiją; tai 
tokio reikia baisėtis. Tie 
vyrai kankina šunis ir pjau- ■ 
sto kraujagysles iš žiurkių I 
per 25 metus ir paskui pas-! 
kelbia neva kaip begaliniai

8,000,000. Sako, liepos mė- svarbius atradimus tokius 
nesį bedarbių buvo 8,554,- dalykėlius, kuriuos jiems 
966. ' bile lauko darbininkas būtų

Priskaito Bedarbių Iki 
8 Milionų

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacija ap
robuoja, kad rugpjūčio mė
nesį bedarbių skaičius Jung
tinėse Valstijose siekė apie

Brockert’s Ale Yra Naudingas Sveikatai
Jis yra daromas iš grynų miežių salyklos su Europiškais apyniais. 

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-AIe yra stipresnis už paprastą aly, vadinamą Lager. 
Todėl vėsiame klimate jis yra naudingesnis gerti, 

jis priduoda kūnui šilumos.
Lietuvių bizniai, kurie verčiatčsi alum tuojau rašykite prezidentui 

Antanui Penkevičiui reikalaudami pristatyti lietuvių bravoro alaus— 
Brockert’s Ale. Galite rašyti savo kalboje—lietuviškai adresuodami:

Brockert Brewing Co., Inc.
81 Lafayette Street Worcester, Mass.

Bridgewater Darbininku Ko operatyve Draugovė

1918 me- 
atsišauki-

Atsišau- 
kimas reikalavo būti paklus
niems vokiečių imperialistų 
agentui hetmanui Skoropadskiui 
ir pertraukti revoliucinę kovą. 
Mitropolitas Antonius šaukė 
valstiečius neprieštarauti vo
kiečiams okupantams, kurie gro
bė Ukrainos miestus ir kaimus.

Pastorius Kochas ir daugelis 
kitų bažnyčių viršininkų buvo 
vokiečių okupantų kariuomenės 
agentais ir šnipais. Vokietijos 
imperialistams atėjus jie laiky
davo bažnyčiose iškilmingas pa
maldas, sakydavo pamokslus už 
okupaciją. Pastorius Kochas da
lyvavo revoliucinių darbininkų 
žudyme.

Kada vokiečių kariuomenė 
buvo priversta apleisti Ukrainą, 
tai ji paliko tarpe kunigijos 
daug savo agentų. Kita Vokie
tijos žvalgybininkų grupė atsi
rado po galutino baltagvardie
čių sumušimo. Į Vokietiją nema
ža baltųjų emigrantų tarpe nu
vyko popų. Jie buvo gatavi su
sijungti su kuo tik nori, kad 
tik nuvertus Sovietų valdžią. 
Berlyne buvo įsteigta pravosla
vų dvasiškijos akademija. Po re
ligijos skraiste išaugo balta
gvardiečių ir popų slėptuvės, 
kurios svajojo apie Sovietų val
džios pražūtį. Iš čia buvo siun
čiami šnipai, diversantai ir te
roristai į Sovietų šalį. Jie pla
tino lapelius su maldomis, ku
riose buvo šaukimas prie inter
vencijos ir žalojimo prieš So
vietus. Po bažnytininkų priedan
ga organizavosi baltagvardie
čiai, kurie fabrikavo priessovie- 
tinius dokumentus: “švento Jur
gio Brolija,” “Sviatogor” ir eilė 

i kitų, šitų organizacijų veikėjai

nofer, pabėgęs iš tos stovyklos 
į čechoslovakiją, pasakojo, kaip 1 
kunigai žiauriai kankina darbi- . 
ninkus. Kada vienas kalinys 
kankinimo metu kreipėsi į kuni
gą, įėjusį į urvą taip:

—Tėve, ko gi jūs žiūrite? Gel
bėkite mane!

Tai pastorius priėjo prie jo, 
drožė jam lazda per galvą ir su
riko :

—Še tau, pagelba! Mažai dar 
jus, šunis, muša!

Verta domesio tie faktai, kaip 
vokiečių kunigija atsineša prie 
“Rusikumo” (“Rusikumas” su
darytas popiežiaus Pijaus XI-jo 
tikslu šmeižti Sovietų Sąjungą, 
šnipinėti ir visaip jai kenkti). 
1930 metais vokiečių laikraštis 
“Velt an Abend” pranešė, kad 
vokiečių bankininkai ir pramo
nininkai davė Vatikanui stambią 
paskolą antisovietiniam veiki
mui. Pinigų dalis buvo paskirta 
“Rusikumui”, jo šmeižto agitaci
jai ir paruoštų šniptĮ siuntimui į 
SSSR. Gaudami iš fašistų pinigų 
bažnytiniai - b a 11 agvardietiški 
šmeižikai, teroristai, šnipai ir 
diversantai daro vis naujus ir 
naujus iššokimus prieš Sovietų 
Sąjungą.

Vokiečių slapta policija ir ka
ro žvalgyba dabar turi nemažai: 
agentų iš kunigijos tarpo. Len
kijoj vokiečių pastoriai paruošia 
dirvą užgrobimui per vokiečius 
fašistus Lenkijos vakarų sričių. Į 
Estijoj pastorius Pallon, vie
nas iš “vokiečių kliubo” steigė1- 
jų, ne vieną kartą gavo instruk
cijas ir pinigų iš Kenigsbergo 
vokiečių žvalgybos. Latvijoj pa
storius Ozoling—Fere buvo žy
mus veikėjas nelegalės fašistų 
organizdcijoš, susektos 1936 me
tais. Lietuvoj pastorius Zaaras 
aktingiausias fašistų grupiruo- 
tės narys, organizuodavo vokie
čių smogininkų kolonas. Suomi
joj pastoriai-fašistai ne kartą 
išstojo su teroristiniais šauks
mais prieš Sovietų veikėjus. |

Vokiečių karo žvalgyba skai
to, kad religinė priedanga yra 
labai patogus žvalgybos veikimo 
pridengimas. Savotiškos bažny-

Lietuvių Ceverykų Išdirbyste 
Pagarsėjo gaminimu Stiprių 

OVER GLOBE SHOES 
Jie gerai tinka ant kojos.

^5-G-tcis> Atsiekė aukštą laipsnį Am
erikos Ceverykų Industrijoj. 
Įsitėmykite šią emblemą ir 
reikalaukite ceverykų su ja.

GERI ČEVERYKAI PIGIAU KAINUOJA
Apart kuro, patalines ir drabužio labai svarbi reikmenis yra 

AVALINĖ. Pigios medžiagos ir prasto darbo ČEVERYKAI, 
kad ir už pigią kainą perkant brangiau kainuoja už brangesnius.

Lietuvių Fabriko Over Globe Čeverykai
Yra padaryti iš geros medžiagos, patyrusių darbininkų, prie 

naujo vines mašinerijos ir parsiduoda už gana žemas kainas.

OVER GLOBE ceverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki pilno 
mokslinio supratimo, 31 metai praktikos ceverykų gamyboje. 
Pritaikymas OVER GLOBE ceverykų prie mūsų žmonių kojų, jų 
gamintojams sekasi todėl, kad jie žino kojų nuaugimą ir čeverykus 
padaro taip, kad jie tinka ant kojų, kaip pirštinė ant rankos.

Žmogus čeverykuose pergyvena du trečdaliu 
savo gyvenimo. Todėl kankinimas savęs netin
kamais čeverykais, gadinimas kojų eikvoja žmo
gaus sveikatų. Nešiokite Over Globe Shoes.

Sulyg Čeverykų Gerumo, Kainos Žemos 
OVER GLOBE čeverykai krautuvėse parsiduoda: 

Nuo $4.00 iki $5.00 
BRIDGE-O-FLEX 

Nuo $5.00 iki $6.00

, Nesileiskite savęs apgaut kitokiais čeverykais vietoje OVER GLOBE, žiūrėkite, kad ant pado 
būtų antspauda OVER GLOBE arba BRIDGE-O-FLEX. Jeigu OVER GLOBE čeverykų negalite 
gaut krautuvėse, savo kaimynystėje, tai reikalaukite jų iš dirbtuves. Rašykite vardu ir antrašu: z

Bridgewater Workers Co-operative Association, Inc., Bridgewater, Mass.
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