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KRISLAI
Kaip Sovietų Piliečiai 

Balsuos?
Virš Milionas Atstovų.
Nori Aido Choro Bostone.
Sekantį šeštadienį.
Ką Renn Dare su

Geografija?
Rašo R. Mizara.

Į sovietinius rinkimus, kurie 
įvyks gruodžio mėn. 12 d., be

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7 00 

Metams

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalio 15, 1937 Pavienio Numerio Kaina 3cNo. 243 (8 pusi, laida) Telephone STagg 2-3878

Visų šalių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Metai XXVII, Dienraščio XIX

tibejo, atkreips atydą visas pa
saulis. Jau dabar buržuazinė 
spauda daug apie tai rašo ir spė
lioja.

Į kokias gi įstaigas SSSR pi
liečiai atstovus rinks?

Naujosios kons titucijos, 
straipsnis 134 sako:

“Atstovų rinkimai į visus 
darbo žmonių atstovų Sovie
tus: Aukščiausiąjį SSSR So
vietą, Aukščiausiuosius sąjun
ginių respublikų Sovietus, 
kraštų ir sričių darbo žmonių ( 
atstovų Sovietus, autonominių 
sričių darbo žmonių atstovų 
Sovietus, apygardų, rajonų, 
miestų ir kaimų darbo žmo
nių atstovų Sovietus,—atlie
kami rinkikų visuotinos, ly
gios ir tiesios rinkimų teisės 
pamatais slaptai balsuojant.”

Vadinasi, prisieis išrinkti virš ' 
milionas įvairių atstovų.

Kandidatus į atstovus stato 
visokios organizacijos — pra-! 
dedant su Komunistų Partija ir 
baigiant su paprasta kultūrine 
organizacija.

Tūli žmonės klausia:
“Ar Soviety priešai negalės 

įsiskverbti į Sovietus?”
Aaišku, kad galės, jei balsuo

tojai neims kiekvieno kandida
to kritiškai, jei jie nebudės.

Kaip Sovietų Sąjungos pilie
čiai balsuos?

Kiekvienas balsuotojas gaus 
kandidatų sąrašą. Nuėjęs į bal
savimo budelę, jis išbrauks tuos 
kandidatus, kurie jam nepatin
ka, palikdamas sau patinkamus.

Brooklyniškis Aido Choras 
gavo užklausimą iš Bostono me
nininkų, ar jis sutiktų suvaidinti 
Bostone operetę “Kornevilio 
Varpus.”

Kitais žodžiais: tie bostonie- ( 
čiai, kurie matė aidiečių pami-1 
nėtos operetės vaidinimą, mano, į 
kad jis atliktas labai gražiai, ir 
dėlto turėtų būti suvaidintas 
Bostone.

Būtų gražu, jei šis pasišovi- i 
mas įsikūnytų!

——
Sekantį šeštadienį (spalio 16 

d.) Binghamtone įvyks graži 
pramoga, kurios pelnas eis mu
lų dienraščiui, “Laisvei.”

Koncertinėj programoj daly
vaus Brooklyno Aidbalsiai—ma
ža, bet puikiai išlavinta, grupe
lė dainininkų, vadovaujamų B. 
Šalinaitės.

ši grupė — tikri profesiona
lai. Moka arti šimto visokių dai- 
nų-dainelių, daugiausiai lietu
viškų liaudiškų,

Binghamtoniečiai: nesidrovė
kit reikalauti iš Aidbalsių padai
nuoti daugiau, negu jie bus pa- 
sibrėžę.

Jie moka daug dainų ir gali 
gražiai jas dainuoti.

Besisvečiuojąs Amerikoj ra
šytojas Ludwig Renn pasakoja, 
ką jis darė būdamas hitlerinėj 
nelaisvėj, kur išbuvo pustrečių 
metų.

Jis labai daug skaitė. Gerų 
politiškų knygų jis, aišku, nega
vo, todėl skaitė daugiausiai kny
gų apie geografiją.

“Naziai manė, kad man labai 
rūpėjo išmokti geografija šiaip 
sau, dėl viso ko,” sako Renn. “Gi 
ištikrųjų aš mokinausi karinės 
strategijos.”

Jis tą žinojimą sunaudojo Is
panijoj prieš pačius fašistus!

Drauge skaitytojau: Ar ban
dėte Šiame mūsų dienraščio va
juj gauti “Laisvei” naujų skai
tytojų?

Jei ne, TAI KODĖL NE?!

Hitleris Neva “Užtikrina 
Belgijai Pagelbą”

Berlin. — Nazių valdžia 
įteikė Belgijos ambasado
riui Davignon’ui iškilmingą 
užtikrinimą, kad Vokietija 
niekad neužpulsianti Belgi
jos, jeigu Belgija nekariaus 
išvien su kuria kita šalim 
prieš Vokietiją. Be to, Hitle
ris žada net “ginti” Belgiją, 
jeigu kas ją užpultų, o jinai 
prašytų Vokietijos pagel
tos.

Chinai Atgriebė nuo Ja 
pony Du Miestu Šiaurėj

Shanghai, spal. 14.—Chi
nai praneša, kad jie dvie
juose dideliuose mūšiuose 
Suiyuan ir šiaur. Shansi 
provincijose supliekė japo
nus ir atėmė iš jų du mies-1 
tu.

Kitos žinios rodo, kad ap
sistojo japonų žygiavimas 
pirmyn įvairiose vietose 
šiaurinėj Chinijoj. Bet ja
ponų komandieriai skelbia
si, būk jie “pagal planus” 
grumiasi tolyn į pietus ir 
vakarus.

EXTRA!
JAPONAI SUŽEIDĖ 6 

AMER. MARININKUS 
Shanghai, spal. 14. — Ja

ponų oro bomba, eksploduo- 
dama Shanghajaus Tarp
tautinėje Dalyje, sužeidė 
penkis Amerikos marinin- 
kus. šeštas sužeistas Jung
tinių Valstijų karo laive 
“Augustoj” Whangpoo 
upėj. Amerikiečių komanda 
užprotestavo Japonijai. Ja
ponų komandieriai išreiškė 
“apgailestavimą,” kad taip 
įvyko.

KONGRESMANAS REI
KALAUJA PAVARYT 
PREZ. ROOSEVELTA 
Geneva, N. Y. — Renubli- 

konas kongresmanas Tink- 
ham reikalauja, kad kongre
sas prašalintų prezidentą 
Rooseveltą ir užsieninių rei
kalų minister) Hullą. Tai to
dėl, kad, girdi, jiedu sulau
žę Amerikos bepusiškumo 
(neutralumo) įstatymą savo 
pareiškimais prieš karinius 
grobikus (atseit, Japoniją, 
Italiją ir Vokietiją).

Japonų Oro Bombos Užmu
šė 90 Shanghajuj

Shanghai, spal. 14. — Ja
ponų lėktuvo bomba sudau
žė gatvekarį, užmušdama 
50 žmonių. Kiti japonų lėk
tuvai išžudė 40 chinų ir su
žeidė 100 Hunjgao, Shang
hajaus daly j.

Chinai Kariauja “Kaip Vel
niai,” Sako Amerikiečiai
Shanghai, spal. 14. — 

Amerikos oficieriai čia 'sa
ko, jog chinai pragarišku 
smarkumu atakuoja japo
nus. Girdi, “jie mušasi kaip 
velniai.”

Japonų “Dum-Dum” Kul
kos ir Nuodai Prieš Chinus

Geneva, spal. 14. — Chi- 
nijos delegatai skundžia Ja
poniją Tautų Lygai, kad ja
ponai vartoja nuodijančias 
dujas ir draskančias “dum
dum” kulkas mūšiuose prieš 
chinus.

ANGLIJA IR FRANCIJA “TOLIAUS” 
VEIKSIANČIOS PRIEŠ ITALIJĄ, JEI 

ITALAI NEAPLEIS ISPANIJOS
ANGLŲ, PRANCŪZŲ KA

RO LAIVAI SERGĖJA 
SALĄ NUO ITALIJOS

London.—Šaukiama susi
rinkimas “ b e p u siškumo” 
komisijos spręst klausimą 
apie svetimų šalių kareivių 
ištraukimą iš Ispanijos. 
Tuom Anglija ir Francija 
daro nusileidjmą Mussoli- 
niui; Tai jis pasiūlė šį klau
simą perduot miegančiai 
“bepusiškumo” k o m isijai, 
atmesdamas Francijos ir 
Anglijos pakvietimą tartis 
su jomis apie Italijos armi
jų atšaukimą iš Ispanijos.

Bet jeigu “bepusiškumo” 
komisija, kuriai priklauso 
27 šalys, neišriš to klausimo 
bėgyje dviejų savaičių, tai 
Francija ir Anglija “pas
kui” darysiančios žingsnius 
prieš Italiją, kaip praneša 
United Press.

Paryžius. — Šiuo tarpu 
Anglija ir Francija pasiun
tė dešimt karinių laivų į 
vandenis ispaniškų salų Ma- 
jorcos ir Minorcos. Sako, 
žiūrėsią, kad Italija neužim
tų Minorcos. Ši sala tebėra 
Ispanijos respublikos ran
kose, Majorcoj jau viešpa
tauja Mussolinio armijos 
komandieriai.

Jeigu Italija galutinai įsi
galėtų tose salose, tai gręs- 
tų Anglijos ir Francijos lai
vų keliams j šiaurinę Afri
ką.

Prie to, Francija supran
ta, kad Mussolinis svajoja 
apie užkariavimą afrikinių 
jos kolonijų.

Teisiama Žudikė, Vadinama 
“Mielaširdystės Angelas”
Cincinnati, Ohio.—Prasi

dėjo teismas prieš Anną M. 
Hahn’ienę, kaipo senu vo.- 
kiečių nudytoją. Jinai kalti
nama, kad prisigerindavo 
prie jų kaip “mielaširdys
tės angelas,” “ramindavo 
juos” ir “aptarnaudavo,” 
iki tie žmonės užrašydavo 
jai savo palikimą bei ap- 
draudas. Tada ji dėdavo 
jiem nuodų į valgius ir gė
rimus.

Jinai specialiai kaltina
ma, kad nunuodijo J. Wag
ner), 78 metų, ir G. Gsellma- 
ną, 67 metų, Policija turi 
nurodymų, kad Hahn’ienė 
bus nužudžius dar desėtką 
kitų.
SOCIALISTŲ VADAI AR

DO PRANCŪZŲ LIAU-
* DIES FRONTĄ

Paryžius. — Liaudies Sei
mas, susidedąs iš komunis
tų, radikalų-socialistų (libe
ralų) ir socialistų, dauguma 
balsų nutarė: Ateinantį sek
madienį apskričių valdybų 
papildomuose rinkimuose 
palikt tik po vieną kandi
datą kiekvienoj vietoj, ku
ris buvo daugiausia balsų 
gavęs praeito sekmadienio 
balsavimuose. Vis tiek ar 
toks kandidatas būtų radi- 
kalas-socialistas, ar komu
nistas, ar socialistas, visos 
liaudiškos partijos turi tik 

i jį remti.
. Bet socialistų vadai atsi-

Senatorius Šaukia Blokadą 
Prieš Japonijos Karą

Washington. — Demokra
tas senatorius M. M. Logan 
iš Kentucky ragina Ameri
ką ir kitas demokratines 
pasaulio šalis sutartinai 
įvest blokadą prieš Japoni
jos karą Chinijoj. Jis karš
tai remia Roosevelto skel
biamą bendrą frontą mylin
čių taiką šalių prieš užpuo
likus.

“Raudonieji” Chinai Su
pliekė 3,000 Japonų
Shanghai, spal. 14.—Unit

ed Press žiniomis, chinai iš
taškė 3,000 japonų kariuo
menės, kontr - atakuodami 
priešus tarp Yuanping ir 
Wkohsien, Shansi provinci
joj, šiauriniame fronte. Pa
grobė didelį daugį priešų 
ginklų, amunicijos ir kitų 
armijos reikmenų.

Toj fronto daly j prieš ja
ponus veikia komunistinė 
Aštunto Ruožto armija.

Devyni Chinijos bombi- 
niai lėktuvai bombardavo 
japonų linijas palei Tien- 
tsin-Pukow geležinkelį.

DIDŽIOS SUKTYBES NEWARKO VALDYBOJ
Newark, N. J.—Šio mies

to majoras M. C. Ellenstein 
ir didelė dauguma valdybos 
narių nusuko šimtus tūks
tančių, gal milionus dolerių 
piliečių sumokėtų pinigų, 
kaip kaltina profesorius 
Warren Dixon. Jis buvo 
paskirtas vietinio augščiau- 
sio teismo ištirt Newarko 
ponų graftą ir dabar po ke
lių mėnesių išdavė raportą. 
Aukščiausias teismas užve
da bylą prieš tuos valdinin
kus. Raportas, be kitko, 
parodo tokias vagystes:’

Miesto valdyba “užmokė
jo” $190,000 už mažesnį 
kaip vieno akro žemės skly
pelį, kurį savininkai siūlė

Naziy, Italą Lėktuvai Sunai
kino Cangas de Onis

Madrid. — Italijos ir Vo
kietijos bombininkai sudau
žė ir sudegino Gangas de 
Onis miestelį, Asturijoj, ne
galėdami jo atimt iš liau
dies milicininkų. Jie paleido 
600 didžiųjų bombų į tą 
miestelį.

-- —J------ ---------
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Shanghai, spal. 14.—Ja
ponų lėktuvai bombomis su
degino chinų kaimą prie
miestyje ir užmušė 20 civi
lių žmonių.

sakė pasirašyt tokią sutartį. 
Jie palaikysią savo kandida
tus, nepaisant kitų ir tą jų 
nusistatymą parėmė Socia
listų . Partijos Pildantysis 
Komitetas 30 balsų prieš 3.

Fašistai džiaugiasi, kad 
socialistai tuom silpnina 
Liaudies Frontą.

Plėšikas Prisipažino Nužudęs 
Keturis Asmenis

Bangor, Maine.—Federa
tes valdžios agentų ir vieti
nės policijos pašautas ir su
imtas, James Dahlhover pri
sipažino, kad jis nužudė 
tris policininkus ir vieną 
krautuvės tarnautoją, Indi
anoj ir Ohio valstijoj.
Dahlhover’io sėbrai Al Bra

dy ir kitas liko nušauti, be
sitaikant jiem apiplėšt vie
ną Bangor, Me., banką.

Manchukuo Dalyje Nu
versta Japonų Valdžia
Shanghai, spal. 14.—Platė

ja ir smarkėja Manchukuo 
partizanų ginkluota kova 
prieš japonus karininkus ir 
valdininkus.* Didėja daug- 
meniški kareivių pabėgimai 
iš japonų komanduojamos 
Manchukuo armijos. Ke
liuose pasienių apskričiuose 
sukilę Manchukuo darbinin
kai ir valstiečiai visai nušla
vė Japonijos valdžią.

Japonai yra priversti pa
laikyt stambią savo armiją 
Manchuke, idant tas kraš
tas neišspruktų iš Japoni
jos nagų. O tatai eikvoja 
japonų jėgas, kurias visas 
jie norėtų panaudot karui 
prieš Chiniją.

Tokius pranešimus atvežė 
europiečiai ir amerikiečiai 
tėmytojai atvykę iš Man
chukuo į Chiniją.

parduot tik už $16,000—lėk
tuvų stovyklai padidint.

Miesto ponai neva “sumo
kėjo” Cummings Coal kom
panijai už 3,065 tonus dau
giau anglies negu jie tos an
glies pirko.

Jie išeikvojo $300,000 va
dinamiems “tikriems” tak
sų skaitliuotojams, kuriuos 
parsitraukė iš kitur. Miesto 
automobiliais ir gazolinu 
naudojosi ne tik majoras su 
valdybos komi sionieriais, 
bet ir skaitlingi jų giminės 
ir sėbrai. Jie miesto lėšo
mis taip pat varė “apdrau- 
dos raketą,” ėmė riebius ky
šius iš kompanijų, prista
tančių miestui įvairius reik
menis, ir t. t.

Gen. Franco Kanuolės Įsiutu
siai Ardo Madridą

Madrid. — Per vieną tik 
valandą trečiadienį fašistai 
atmetė 600 artilerijos šovi
nių į Madrido centrą. Tai 
daugiausia vokiški šoviniai. 
Keturi šoviniai apdaužė val
stybės ministerijos rūmą, 
kur laikosi ir užsieniniai 
korespondentai.

TRAGIŠKA KLAIDA
Beirut, Syria. — Jungti

nių Valstijų konsulas J. T. 
Marriner pasirašė vizą-lei- 
dimą armėnui M. Karai- 
an’ui sugrįžti į Ameriką, 
bet Karaian’as gatvėj nušo
vė konsulą už vizos “neda
vimą.” Viza buvo pasiųsta 
senuoju adresu ir Karaian 
jos negavo todėl, kad jau 
buvo permainęs savo buvei
nę.

DARBO FEDERACIJOS ATŽAGAREIVIAI 
VADAI PLŪSTA VALDIŠKĄ DARBO ko

misiją neva už rėmimą cio
Mussolinio Generolo Planai 

Karui Ispanijoj tą (jųjų naudai

Roma.—Pagal Mussolinio 
pašaukimą, atvyko iš Ispa
nijos jo generolas Atilio 
Terruzzi, vyriausias tenai- 
tinis juodmarškinių koman- 
dierius. Jis išdavė raportą 
kelių paskutinių mėnesių 
karo prieš Ispanijos respu
bliką ir išdėstė Mussoliniui 
planus, kaip būsiąs karas 
vedamas per žiemą.

Vienam Mūšy Chinai Pa
klojo 3,000 Priešų

Shanghai, spal. 14. — Ja
ponai sutraukė jau 200,000 
armijos prieš 400,000 chinų 
Shanghajaus fronte. Visu 
pašėlimu kanuolėmis ir lėk
tuvais bombarduoja chinus 
Chapei, Kiangwane ir Lo- 
tiene, bet kaip rašo United 
Press, tie japonų šturmavi- 
mai teduoda jiem “menkų 
pasekmių.”

Chinai kulkasvaidžiais iš
kapojo visą 3,000 japonų bū
rį, kuris mėgino persigrumt 
per Wentsaopang. upelį į 
Tazang miestuką, už ketu
rių mylių į šiaurių vakarus 
nuo Shanghajaus.

Roma, spal. 14. — Ethio- 
pijos partizanai nužudė 
41-na Italijos oficierių ir 17 
kareivių, kaip skelbia Mus
solinio valdžia.

Fašistų Pranešimai apie . 
Didžią Liaudies Ofensyvą
Bilbao, Ispanija. — Fašis

tų cenzūruoti pranešimai 
sako, kad liaudiečiai pradė- 
io ofensyvą visapie 150 my
lių Aragon fronte nuo Sa- 
binanigo iki Teruelio pro
vincijos. Liaudiečiai sutel
kę čia apie 180,000 savo ar
mijos, 500 tankų, 200 lėktu
vų ir daugį kanuOlių.

Liaudiški lenkų Dom- 
brovskio ir Rakovskio bata
lionai, su 15 tankų prieky j, 
šturmavo fašistus prie Fu
entes de Ebro, 16 mylių nuo 
Saragossos. Būriai respubli
kos lėktuvų atakavo fašistų 
tvirtumą Saragossą.

Bet fašistai sakosi atmu- 
šę atakas ir giriasi, kad nu
kirtę “24 liaudiečių lėktu
vus,” o prie Ornos, 10 mylių 
į vakarus nuo Sabinanigo, 
jie net pirmyn pažengę 
prieš liaudiečius.

SABOTAŽAS AMERIKOS 
KARO LAIVE

Washington. — Amerikos 
laivyno ministerija tyrinė
ja, kas galėjo įmest piela ir 
geležgalį į karo laivo “Vin
cennes” mašineriją. Mano, 
kad laivas buvo tyčia gadi
namas.

Berlin.— Naziai skelbia, 
būk visoj Vokietijoj dabar 
telieką tik 469,000 bedarbių. 
(Klastuoja skaitlines.)

Denver, Colorado. — Am
erikos Darbo Federacijos 
suvažiavime smarkiai rėka
vo John P. Frey prieš val
dišką Šalies Darbo Santi- 
kių Komisiją. Jis šūkavo, 
būk ši valdžios įstaiga re
mianti CIO, industrines uni
jas, prieš Darbo Federaciją.

Frey, pirmininkas federa
cinių metalistų unijų, ap
šaukė tą komisiją net “So
vietų sėbre.”

Po tokių Frey’o, Woll’o ir 
kitų riksmų, tapo pervary
ta rezoliucija reikalaut kon
greso “pataisyt” Darbo 
Santikių Įstatymą, idant 
minima komisija negalėtų 
kištis į kovą tarp Amerikos 
Darbo Federacijos ir CIO.

Kitas atžagareivių Fede
racijos vadų reikalavimas— 
tai leist amatinėms Federa
cijos unijėlėms atskirus bal
savimus fabrikuose ir at
mest dabartinio įstatymo 
patvarkymą, kuris sako: 
katra unija gauna bendrą 
daugumą visų darbininkų 
balsų, tai turi būt pripažin
ta kaip darbininkų atstovė 
derybose su samdytojais.

Frey ir kiti Federacijos 
suvažiavimo lyderiai šaukė, 
kad turi būt pavaryta eile 
Darbo Santikių Komisijos 
direktorių, kurie būk stoją 
už CIO prieš Darbo Federa
ciją. Jis, be kitko, pasako- 
io, kad vienas tos valdiškos 
komisijos narys, Ed. S. 
Smith praeitą vasarą pasi
kvietęs ant pietų J. L. Lewi- 
są, prezidentą CIO (Indust
rinio Organizavimosi Komi
teto) ir vieną Sovietų atsto
vybės narį, teisių patarėja, 
Washingtone. Tai, girdi, 
matote, kaip Darbo Santi- 
kių Komisijos valdininkai 
sėbrauja su “raudonaisiais” 
ir su Lewisu, kuris palaikąs 
didelį skaičių komunistų or
ganizatorių !

Taip nervuojasi ir prieka
biauja senieii Darbo Fede
racijos vadai, kad darbinin
kų minios bėga nuo jų kaip 
mulkintojų, plaukdamos į 
kovingas CIO unijas.

CIO REIKALAUJA SO
CIALIU ĮSTATŲ DAR

BININKŲ NAUDAI,
Atlantic City, N. J. — CIO 
unijų vadų konferencija pa
dare tarimus, reikalaujan
čius pagerint ir pagreitint 
senatvės pensijas, įvest so
cialu apdraudą visiems be
darbiams, tame skaičiuje 
farmų darbininkams, jūri
ninkams ir namų tarnauto
jams, nustatyt kiek fabri
kantai turi būtinai mokėti 
algos darbininkui, ir tt.

Tie reikalavimai bus per
duoti Jungtinių Valstijų 
kongresui kaip įnešimai.

ORAS
Šiandien būsią dalinai ap

siniaukę ir šaltoka, sako 
New Yorko Oro Biuras. 
Vakar temperatūra buvo 52 
laipsnių. Saulėtekis 6:06; 
saulėleidis 5:18.
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Per Ankstybos Išvados apie 
Franci jos Rinkimus

Vakar trumpai analizavome pereitą 
sekmadienį įvykusius Francijos kantoni
nius rinkimus. Sakėme, kad liaudies 
fronto partijos, suėmus į daiktą, pilnai 
atlaikė savo pozicijas ir dar laimėjo nau
jų balsų ir vietų, bet imant jas atskirai, 
komunistai ir socialistai šiemet gavo 
truputį mažiau balsų, kaip pernai nacio- 
naliuose rinkimuose. Skaitlines ėmėme 
iš “New York Times” korespondencijos 
bei pranešimo iš Paryžiaus.

Tačiau “Daily Workeris” paduoda 
skirtingus rezultatus. Taip pat iš Pary
žiaus jam pranešta, kad iš 892 balsavimo 
distriktų sugrįžę balsavimų daviniai Ko
munistų Partijai duoda 607,488 balsus. 
Gi pernai rinkimuose tose pačiose vieto
se komunistai tesurinkę 578,092 balsu.

Vadinasi, šios “Daily Workerio” skait
linės nesutinka su “New York Times’o” 
skaitlinėmis. Šios skaitlinės parodo, kad 
komunistų balsai šiemet truputį paaugo.

Kaip ten nebūtų, turėsime palaukti 
dar kelias dienas iki gausime galutinus ir 
pilnus rinkimų apskaitymus.

Taika ar Karas Darbo Unijų 
Fronte?

Denver, Colorado, baigiasi Amerikos 
Darbo Federacijos konvencija—baigia
si tirštoje karinėje atmosferoje. Ištisas 
dvi savaites Green, Woll,; Fręy ir kiti va
dai kalbėjo apie karą, karą iki galo, iki 
sunaikinimo savo priešo. Bet tas jų prie
šas, žinoma, ne kapitalistai, ne bankie- 
riai, ne trustai ir ne gengsteriai, bet in
dustrinės darbo unijos, kurios dabar yra 
susispietę po C. I. O. vėliava. Jų prie
šai yra tie keturi milionai sunkiosios 
masinės pramonės darbininkų, kuriems 
industrinis unijizmas parodė kelią į švel
nesnį ir šviesesnį gyvenimą.

Tačiau į šitą įkaitintą karinę atmos
ferą papūtė smagus, viltį gaminantis vė
jelis. Jis atėjo iš Atlantic City, N. J., 
kur dabar laiko konferenciją C. I. O. 
(Komiteto Industrinio Organizavimos) 
unijos. Vietoj kalbėti apie karą iki galo, 
vietoje matyti savo mirtiną priešą Ame
rikos Darbo Federacijos unijose, Atlan

tic City konferencija ištiesė joms taikos 
ranką. Toje konferencijoje John L. 
Lewis, Brophy, Murray, Hillman, Dubin
sky ir kiti to naujo judėjimo vadai ne
spjaudo ugnimi, nežada sunaikinti Ame
rikos Darbo Federaciją, bet ramiai ir 
šaltai kalba apie degantį reikalą apvie- 
nyto darbo unijų judėjimo. Jie kviečia 
Federaciją prisidėti prie tų prakilnių pa
stangų. Konferencijos priimtoje rezoliu
cijoje siūloma Federacijai išrinkti šim
tą savo atstovų, C. I. O. išrinks savo ly
gų skaičių ir tegul šitie du šimtai atsa- 
komingų žmonių sueis ir ^tarsis apie ap
jungimą visų darbo unijų į vieną didelį 
centrą, kuris apims visus aštuonius mi- 
lionus organizuotų Amerikos darbininkų.

Šitą Atlantic City konferencijos žygį 
karščiausiai pasveikins visa pažangioji 
žmonija. Su dideliu džiaugsmu jį pasi
tiks. Amerikos darbininkų klasė.

Deja, juo nesidžiaugia Amerikos Dar
bo Federacijos lyderiai. William Green, 
gavęs C. I. O. rezoliuciją, neleido Fede
racijos konvencijai nei svarstyti. Kon
vencijoj pareiškė, kad ją apsvarstysianti 
Pildomoji Taryba. Jis pats visai netikįs 
šios rezoliucijos sąžiniškumui. Vadinasi, 
labai reikia abejoti, ar C. I. O. pasiūly
mas susilauks prielankaus atsiliepimo. 
Veikiausiai C. I. O. ištiesta taikos ranka 
bus Green, Frey ir Woll atblokšta atgal.

Bet tai neišeis geran Federacijos va
dovybei. Tokiam atsitikime darbininkai 
dar kartą pamatys, kad už unijų judėji
mo pasidalinimą, už pragaištingą tame 
judėjime brolišką karą visa atsakomybė 
puola ant Green ir jo kolegų galvos.

Į Dvi Istorines Prakalbos
Vakar dienos “Laisvėje” talpinome iš- 

- tisai prezidento Roosevelto kalbą, nese
nai pasakytą Chicagoje taikos reikalais, 

į Šiandien talpiname kalbą draugo -Litvi- 
i novo, Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 

komisaro, pasakytą kiek pirmiau Tautų 
Lygos posėdyje tuo pačiu taikos reikalu. 
Jų ir turinys ir tonas labai panašus. Tai 
tikrai istorinės kalbos, išreiškiančios nu- 

' sistatymą ir troškimus dviejų milžiniškų 
šalių žmonių. O tas tik parodo, kad So
vietų Sąjungos balsas už taiką ir prieš 
karo kurstytojus, pakeltas Genevoje, lai
mi visą demokratiškąjį pasaulį. Darbi
ninkų tėvynė dar kartą atsistojo prieša
kiu visų taikos, palaikytojų ir gynėjų.

Už dienos kitos “Laisvės” skaityto
jams mes patieksime kitą svarbų doku
mentą, būtent, specialį įstatymą, kurį 
Sovietų valdžia priėmė, pasiremdama 
naująja konstitucija, pravedimui visuoti
nų, slaptų ir lygių rinkimų. O rinkimai 
į Aukščiausį Sovietą įvyks gruodžio 12 d. 
Rinkimuose dalyvaus apie šimtas milio- 
nų žmonių. Mat, Sovietų Sąjungoje tu
ri teisę dalyvauti rinkimuose visi, kurie 
yra sulaukę 18 metų amžiaus ir nėra nu
bausti už kriminališkus prasižengimus.

Mūsų skaitytojai turės progą susipa
žinti su Sovietų rinkiminiais patvarky
mais ir procedūra.

Sov. Sąjungos Žinios
Ilgiausia Kelione Oru

Tarptautinė Aviacijos Fede
racija pripažino, kad pasauli
nį tolio rekordą turi Sovietų 
Sąjunga, nes jos lakūnai Gro- 
movas, Jumaševas ir Danilinas 
jį užkariavo. Jie atliko kelio
nę iš Maskvos į San Jacinto, 
kuri turi 10,148 kilometrus il
gio. Jie naudojo “ANT-25-1” 
lėktuvą.

Naujos Aukso Kasyklos
- Pereitą pavasarį, netoli 
Sverdlovsko, ant Višeros upės, 
mokslinė komisija surado auk
so. Dabar ten veikia jau ka
syklos. Kubiškas metras že
mės duoda nuo 2 iki 5 gramų 
aukso.

da vota 23 dviejų aukštų na
mai.

7,000 Turistų

Mask voš-Vol gos Kanalą ap
žiūrėjo jau per 7,000 turistų. 
Jie plaukia į vieną ir kitą ka
nalo galą galingais laivais ir 
negali atsigėrėti ne vien kana
lo didumu, bet ir gražumu.

surinkus jų per 50,000. Ji turi 
daug Gorkio rankraščių ir la
pelių. Dar 1901 metų Gorkio 
parašytas lapelis šaukė: “Ša
lin caro valdžią!”, “Tegul Gy
vuoja Laisvė!”

Apdovanojo Rašytojus

Apšvietos komisarijatas ap
dovanojo 75,000 rublių ra
šytojus, kurie pagamino 
“Trumpą Istoriją SSSR.” Pini
gai įteikti profesoriui A. V., 
šestakovui, kurio vadovystėje 
parašyta istorija.

Kolektyviai Reikia Atremti Už
puolikus, ir Apginti Taiką

Dr-go Litvinovo, Sov. Sąjungos Užsienio Reikalų Komisą ro Kalba, Sakyta Tautų Lygoj

tdvi nesigailėti jokių išlaidų ir< 
aukų savo liaudies, gatavi su
mažinti iki minimumo liaudies# 
elementarines, materiales gyvė- 
nimo reikmenas, priversti savo 
žmones badauti, kad tik galėtų
užtektinai pasigaminti ginklų 
naikinimui komunizmo kitose

Užderėjo Vynuogės
Iš Bagdati praneša, kad šie

met Sovietų šalyj labai užde
rėjo vynuogės. Derlius yra du 
kartus didesnis už pernykštį. 
Daugelis kolchozų jau suvalė 
derlių.

Namai Inžinieriams
Kijevo Sovietas nutarė bū

davot! namus inžinieriams. Jie 
bus budavojami Piorkoj ir Ka- 
ravajevske, Kijevo gražiuose 
priemiesčiuose. Viso bus išbil

Prasidėjo Futbolės Žaislai

Sulaukus rudens plačiai po 
visą Sovietų šalį prasidėjo fut
bolės žaislai. Dešimtys ko
mandų įvairiais vardais “Spar
tak,” “Dinamo”, “Metalurg” 
ir kitais dalyvauja. Futbolinin
kų komandos susidarę įvairių 
unijų, fabrikų ir taip organi
zacijų.

20,000 Lenktyniavo
Maskvoj lenktyniavo per 

20,000 sportininkų-fizkultūris- 
tų. Vyrai bėgo nuo 5 iki 10 
kilometrų atstos, o moterys ir 
merginos nuo 1 iki 2 kilomet
rų.

50,000 Rankraščių
Komisija besirūpinanti su

rinkimu Maksim Gorkio rank
raščių ir dokumentų jau turi

J ieško Levanevskio

Ir šiaurių naktis nesulaiko 
Sovietų lakūnus jieškojime 
Levanevskio ir jo draugų. Lai
vas “Rošal” plaukia su reik
menimis linkui Rudolf salos, 
kur yra keli lėktuvai. “Krasi
nas” veikia iš Alaskos pusės.

Nauji Namai

Minint 20-ties metų revoliu
cijos sukaktį bus daug paleis
ta darban naujų fabrikų ir ki
tokių įmonių. Taipgi dauge
lyje miestų bus baigta daug 
gyvenamių. Maskvoj bus baig
ta nauji namai, kuriuose su
tilps 60,000 žmonių. Jie bus 
moderniški, pagal naujausią 
techniką įrengti. Ant Gorkio 
gatvės baigiami 11-kos aukštų 
gyvenamiai.

RED. PASTABA, šią prakali 
bą M. M. Litvinovas sakė Tau
tų Lygos plenariamę posėdyje, 
Genevoj, 21 d. rugsėjo. Jam 
baigus kalbėti, delegatai aud
ringai plojo ir apstoję sveikino, 
nes tai atviras ir sąžinus aiš
kinimas pasaulinės padėties. 
Visi jautė ir žino, kad Japoni
ja, Vokietija ir Italija yra karo 
provokatoriai, kad šios trys 
valstybės yra taikos priešai, 
bet tik Sovietų Sąjunga ir jos 
atstovas numaskavo juos. Kur 
Litvinovas diplomatijos išskait- 
liavimais nesuminėjo agreso
riaus (užpuoliko) vardą, ten 
mes jj pažymėjome skliaute
liuose. Po šios Litvinovo pra
kalbos kiek keičiasi taiką ir 
laisvę mylinčių valstybių politi
ka—griežčiau prieš agresorius, 
nes ^kiekvienas jaučia, kad ki
taip nebus galima jie suvaldyti.

Vakar “Laisvėj” tilpo prez. 
Roosevelto prakalba, kuri, kaip 
matote, visai supuola su šia 
drg. Litvinovo prakalba, pasa
kyta anksčiau.

Ponas pirmininke ir Ponai!
Turiu pripažint, kad aš jau

čiu tūlą svyravimą, pirm pra- 
dėsiant kalbėti, ir aš manau, 
kad svyravimai nėra svetimi ir 
kitiems delegatams. Aš klausiu 
patsai savęs: argi nepasitvirtino 
visa tai, ką mes kalbėjome ir 
numatėme iš šios tribūnos me
tai laiko tam atgal, laike rapor
to 17-tame susirinkime ir ar rei
kia kas prie to pridėti ? Ištiesti: 
piktas, apie kurį mes tada kal
bėjome, nepertraukiančiai nuo
dija pasaulinę atmosferą ir 
graužia Tautų Lygą. Agresijos 
(užpuolimai) teorijoj ir prakti
koj ne tiktai neišnyko, d, prie
šingai, dar daugiau pakėlė gal
va, dar niekšiškiau rodo savo 
bjaurų veidą ir kartojasi vis 
žiauresnėje formoje.

Prie agresyvių žygių užmas
kuoto j formoj Pietų-Vakarų Eu
ropoj prisidėjo toki pat žygiai, 
tik viešoje formoje, Azijoj. Dvi 
valstybės, du'« Tautų Lygos na
riai, yra puolami užsienio kari
nių jėgų — sausžemio, jūrų ir 
oro. Prekybos, kaip ir karo, at
skirų šalių laivai yra užpuolikų 
aukomis. Svarbiausi jūrų keliai 
pasidarė pavojingi, nes veikia 
povandeniniai ir oro piratai. 
Daroma žala tarptautinei pre
kybai, brangios prekės niekšiš
kai konfiskuojamos ir skandina
mos, laivų įgulos imamos nelais
vėn arba žudomos; ant jūrų 
viešpatauja didžiausia suirutė ir 
r a z b a i ninkiškumas, kojomis 
spardomos elementarės tarp
tautinės teisės. Tik šiomis dieno
mis prisiėjo sudaryti tarptauti
nę jūrų policiją ir išdirbti žmo
niškumo teises karui taikos me
tu. <•

Azijoj be karo paskelbimo, be 
jokios priežasties ir pasiteisini
mo viena valstybė (Japonija) 
užpuolė kitą—Chiniją. Privarė 
ten šimtus tūkstančių kareivių, 
blokaduoja jos kraštus ir para
lyžiuoja prekybą viename iš di
džiausių pasaulio centrų. Ir 
mes esame, atrodo, tik pradžioj 
tų veiksmų, kurių tąsa ir galas 
dar nėra matomi. Europoj kita 
valstybė — Ispanija —- jau an
tri metai yra puolama organi
zuotų užsienio armijų, jos gra
ži sostinė — Madridas — ir ki
ti miestai diena po dienai žiau
riai bombarduojami, naikina-
mos dešimtys tūkstančių žmo- 

i nių gyvasčių, milžiniški me
džiaginiai ir kultūriniai turtai. 
Kitas miestas — Almerija — 
buvo baisiai bombarduojamas 
užsienio (Vokietijos) karo lai
vų ; ir visa tai atliekama užsie
nio valstybių, kurios neturi jo
kios teises kištis į Ispanijos vi
daus karą. Į
Bendradarbiavimas Su Taikos

’ Priešais Negalimas
Veltui mes jieškotume atspin

džio šių įvykių Tautų Lygos se
kretoriaus raporte. Tautų Ly
ga, pasistačius savo tikslu gva- 
rantuoti valstybių, esančių jos 

nariais, nepaliečiamybę, saugoti

M. Litvinovas

taiką ir tarptautinę tvarką, už
tikrinti nepaliečiamybę tarp
tautinių sutarčių ir pagarbos 
tarptautinių teisių, yra nuoša
liai nuo tų visų įvykių. Dar blo
giau, kada susidaro besirami- 
nanti mintis, kaip čia, svarbiau
siai, kad ir kažin,kas ten nebū
tų, apsaugoti Tautų Lygą, kaip 
kokią gražią merginą, nuo šiau
rių vėjų ardančių ją.

Pamate to rūpestingumo Tau
tų Lygos gelbėjimo guli klaidin
gas supratimas, kad būk Tautų 
Lyga negali kovoti prieš agre
sorius, betvarkę, beteisiškumą ii 
tarptautinį plėšimą, iš priežas
ties to, kad joje nedalyvauja kal
tininkai. Mano, kad kova prieš 
agresijas gali būti sėkminga tik 
tada, kada bendradarbiaus patys 
agresoriai. Išbandymas tokio 
bendradarbiavimo j^iu atliktas. 
Ispanijos klausimas buvo iš
trauktas iš Tautų Lygos ir per
duotas į specialiai sudarytą 
Londono Nesikišimo Komitetą, 
kad bendradarbiavus su pačiais 
svarbiausiais kaltininkais Ispa
niškos tragedijos, kurie negali 
kvėpuoti Genevos oru. Pasek
mės to išbandymo aiškios ir vi
siems žinomos. Jie pasirašydavo 
sutartis, kurias tuojaus vėl lau
žydavo, priimdavo rezoliucijas, 
kurių nesilaikydavo, išdirbdavo 
planus, kuriuos jie sabotažuo- 
havo ir ardydavo ir visa tai bu
vo atliekama dideliame užsispy
rime, tankiai trenkiant durimis 
ir išeinant iš komiteto, ir vėl į 
jį grįžtant. Londono Komitetas 
neatsiekė, tikrai, nei vieno savo 
užbrėžto tikslo. Formaliai už
draudus įvežimą ginklų į Ispani
ją, praktikoj ėjo aprūpinimas 
sukilėlių visokiais ginklais ant 
sausžemio, ant jūrų ir ore. Ne
paisant uždraudimo užsienio pi
liečių įvažiavo į Ispaniją tikslu 
dalyvauti kare, dešimtys tūks
tančių vyrų karo uniformose; 
karo tvarkoje, ištisomis divizi
jomis, pilniausiai ginkluoti, su 
oficierių štabais ir generolais 
pristatomi pagelbai sukilėlių tie
siai iš tam tikrų šalių prieplau
kų, kurios pasiėmė ant savęs 
pareigą nieko ten nepraleisti. 
Tai nėra spėliojimai, bet faktai, 
kurie nėra slepiami pačių su
tarties laužytojų, apie tai atvi-

riais solidarume. Aš pasiūlau tas 
pasekmes įsidėmėti tiems, kurie 
stoja už bendradarbiavimą su 
agresoriais, lai jie pamąsto apie 
priežastis šių pasekmių ir jie 
įsitikins klaidingume vilčių, 
būk sėkmingai galima bendra- 
biauti su valstybėmis, turinčio
mis kitus tikslus, kitus siekius 
tarptautiniame gyvenime, kitokį 
nusistatymą į teises ir pareigas 
tarptautinių tautų. Nėra gali
mas bendrabiavimas tarpe są
žiningai trokštančių šalių nesi
kišti į kitų šalių vidaus reika
lus, tarpe apgynėjų teisės kiek
vienai tautai tvarkyti savo vi
daus reikalus ir tarpe tų, kurie 
stoja už atvirą kišimąsi į kitų 
šalių vidaus reikalus, stoja už 
tai, kad pagelba durtuvų ir bom
bų užkarti savą režimą. Tarpe 
agresorio ir jo priešo, tarpe ka
ro ir taikos, negali būti ben
dradarbiavimo.

Iš antros pusės, mes turėjo
me patyrimą dviejų konferen
cijų Monterese ir nesenai Nyo- 
ne, kurios pasekmingai ir grei
tai atliko savo pareigas, nepai
sant, kad ten nebuvo visuotino 
bendradarbiavimo, tai yra, ne
dalyvavo tos valstybės, kurių 
įtraukimą čia supranta, kaipo 
visuotiną (universalį) bendra
darbiavimą. Išvada darosi pati. 
Dalykas ne visuotiname bendra
darbiavime, o tame, kad dalyviai 
kiekvienos tarptautinės organi
zacijos arba konferencijos, ne
paisant jų skirtingų tautinių in
teresų, būtų gerai apvienyti; 
viena bendra jungiančia idėja, 
idėja taikos, idėja pagarbos, 
laisvės ir nepriklausomybės vi
sų tautų, idėja atmetimo spė
kos vartojimo, kaipo tautinės 
savo politikos, idėja—padėta pa
matau Tautų Lygos įstatymais 
ir Kelloggo—Briando Sutartimi.

Mes žinome tris valstybes, 
kurios atsisako nuo tų idėjų bė
gyje kelių pastarųjų metų, at- 
likdamos užpuolimus ant kitų 
valstybių. Nepaisant visuomeni
nės tvarkos, ideologijos, mate
rials ir kultūrinio užpultųjų 
šalių laipsnio, tos visos trys val
stybės (Japonija, Italija ir Vo
kietija) , savęs pateisinimui nau
doja vieną ir tą pat argumentą: 
kovą prieš komunizmą. Veltui 
tų valstybių valdytojai mano, 
arba tik nuduoda, kad taip ma
no, kad užtenka jiems pridengti 
savus darbus žodžiais “kova 
prieš komunizmą” ir visi jų 
tarptautiniai niekšiškumai ir 
prasikaltimai turi būti atleisti. 
Jie giriasi, kad jiems pavyko iš
naikinti komunizmą jų pačių 
šalyse ir jie būk neišsekamoje 
meilėje prie savo artimo stato 
savo misija išgelbėti visas tau
tas nuo komunizmo. Kaip, ar 
pagelba idėjinės kovos? O, ne! 
Su pagelbA visų esamų jų ran
kose karo įmonių—oriai vynų, 
sausžemio armijų ir jūrų laivy
nų. Jie, atlikimui savo misijos, 
kurią liuosa valia pasisavino, 
dėl išgelbėjimo visų tautų, ga-

šalyse. Tai, žinoma, ideologija 
atviro ginkluoto kišimosi į kitų 
šalių vidaus reikalus, pilniausias, 
paniekinimas ir nepaisymas tau
tų nepriklausomybės ir nepalie- 
čiamybes. Aš klausiu jus: kaip 
gi išrodytų pasaulis, jeigu šia4" 
ideologija persiimtų kitos tau
tos ir eitų užpuolimui viena ant 
kitos tikslu, kad viena kitai už- f 
karti savotišką vidaus susitvar
kymą? Pagaliau, ir patys šios 
ideologijos išgalvoto  jai pradeda 
abejoti, kad galima kitus įtikinti 
ir ją padaryti tarptautine ideo
logija. Tada jie nusileidžia nuo 
ideologinių aukštybių ir frazė
mis bando išaiškinti savo prieš- * 
komunistinius obalsius. Tadą • 
mes sužinome tą,—ko nerasime., 
jokiame žodyne,—kad jų antiko- • 
munizmas savyje turi geologi
nę reikšmę, kad jis traukią juos 
prie švino, vario, cinko, plieno 
ir kitų metalų. Kada tokie jų 
paaiškinimai yra nepakankami, 1 
tada jų prieškomunizmas išaiš
kinamas, kaipo troškimas pel
ningos prekybos. Jie mums sako, 
kad tokios prekybos neteks, jei
gu Ispanija virs raudonąja. Aš, 
vienok, abejoju, kad tai būtų pa
skutiniai išradimai paaiškini
mui jų antikomunizmo. Juk 
mes jau žinome iš praktikos gy- 
vuojančios vienos komunistinės 
valstybės (Sovietų Sąjungos), 
turtingos iškasamais turtais ir 
žaliaja medžiaga, kiiri neatsisa
kė išvežti užsienin mineralinius 
ir žalios medžiagos turtus, kuri # 
fleda gana’ plačią prekybą su 
kiekviena šalimi, nepaisant ko
kis režimas yra viduje užsie
nio šalies, įskaitant net fašis
tų režimą. Dar daugiau, fašisti
nės šalys su didele ukvata ima 
iš komunistines valstybės mine
ralinius ir žaliosios medžiagos 
turtus ir ne tik neatsisako pre
kybos su mumis, bet stengiasi, 
ant kiek galima, praplėsti ją, 
siūlo kreditus ir geriausias są
lygas. Mes matome, tokiu būdu, 
kad komunizmas nėra kliūtimi 
tarptautiniame prekių apsimai- 
nyme su bent kokia šalimi; ži
noma, prie sąlygos, kad šalis, 
vedanti prekybą su komunistine 
valstybe, neatsisako nuo elemen
tarių tarptautinių teisių ir pa
garbos, jomarkiškai nesikolioja, 
nesielgia chuliganiškai ir nors 
viešai nekalba, kad pelnas iš 
prekybos bus skiriamas tolimes
niam apsiginklavimui, kad už- 
puldinėjus kitas šalis.

Bet jokis jų pasiteisinimas,^ 
pridengtas antikomunizmu, Is
panijos respublikos reikalais. 
nepritaikomas todėl, kad ten 
komunistinės tvarkos nebuvo ir 
nėra, ir, kiek mums žinoma, Is
panijos liaudis kovoja už apgy
nimą savo demokratinės respub-: 
likos tvarkos, prieš reakciją ir 
karo diktatūrą, štai kodėl ten- 
ka manyti, kad ateityj užpuolL 
kai suteiks mums naują antiko
munizmo aiškinimą, gal būt po
litiniai, strateginiai išvedžioda
mi. ‘ ----

(Pabaiga rytoj)

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
rai rašo jų spaudoj, apie tai mes 
sužinome ir iš oficialių valdžių 
patvarkymų, iš spausdinamų su- 
rašų sužeistų ir užmuštų, iš ap- 
simainymų telegramomis. Pride
kite prie to dar tą, kad aplink 
Ispaniją plaukioja užsienio karo 
laivai, kurie gelbsti sukilėliams 
žvalgaudami, apšaudydami prie
plaukas (atsitikimas su Almeri- 

■ja), ir net skandindami neutra- 
liškų šalių laivus, tai yra, daly
vaudami Ispanijos blokadavime, 
ir jūs suprasite, kodėl apie ne
sikišimą į Ispanijos reikalus ne
galima kalbėti be ironijos.

Tokios veikiančios organiza
cijos, paliuosuotos nuo Genevos 

»ir pašauktos veikti su agreso-

Kodel Br ooklyno lietuviai 
komunistai taip gražiai ty
li? Mes, cfiicagiečiai, pusė
tinai sitiarkiai dirbame šia
me partijos vajuje ir, kiek 
aš žinau, ėsame £bvę apie 
tris dešiiHiis naujų narių. 
Ar Brboklynas dar nėra 
nieko gavęs?

Chicagos Pilietis.
Neigiu Brooklynas ramiai 

miega. Šį sykį lietuviai ko
munistai gan gražiai dar
buojasi Komunistų Partijos 
vajuje, nors, tiesa, galėtų 
daug smarkiau pasidarbuo
ti ir džiaugtis didesniais re
zultatais. Kiek mums žino

ma, iki šiol lietuviai Brook- 
lyne jau yra įrašę parti j on 
šešioliką naujų narių. O jie 
yra pasirįžę per šį vajų gau
ti dvidešimt naujų narių. 
Svarbu tas, kad gera puse 
naujų narių yra Čiagimiai’ 
jauni vyrai ir moterys. ;: ”

Gerai ir tas, kad Brook- 
lyno lietuvių komunistų 
frakcija įvedė sistemą re
guliarių mėnesinių susirin
kimų. Taip turėtų daryti 
visos frakcijos. Jos turi pa
sidaryti veikliomis organi
zacijomis, tada bus daug 
lengviau ir naujų narių 
partijai gauti.
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Chinų Perlai-Miestai
^Chinai turi patarlę: “Su

daužytas brangakmenis yra 
vertesnis už čielą plytą.” 
» Chinijos “perlais-mies- 
tais,” brangakmeniais buvo 
laikomi Peiping, Nanking, 
Shanghai ir Kanton, nors 
Soochow ir Hangchow taip
gi nepaprastai gražūs.

Juos visus bombomis nai
kino ar tebenaikina Japoni
jos lakūnai. Bet kol kas tik 
Peipingas virto “plyta” tūlų 
chinų akyse, nes čielas pa
puolė į japonų nagus.

Peiping yra senoji Chini- 
ja; Shanghai — naujoji; 
Nanking pusiau-nauja ir 
pusiau-sena, o Kanton — 
♦pietinė Chiniia. Į Peipingą 
dar skaitlingai lankosi kup
rių (verbliūdų) karavanai, 
senoviški prekių “trauki- • • , Jmai.

Shanghai yra beveik eu- 
ropiškai-amerikoniškas mie
stas su savo aukštais na- 
mais-dangorėžiais, su nerū- 
dyjančio plieno-chromo ir 
Marmuro- viešbučiais, erd-, 
viomis balių svetainėmis ir 
šauniomis denartmentinė- 
mis krautuvėmis.

Kantonas per šimtą metų 
j$ra gana paveiktas Euro
pos ir Amerikos įtakų. Kan- 
toniečių kasdieninėj kalboj 
yra angliškų ir kitų sveti
mų žodžių, nors ir sutrum
pintų; taip antai, pinigus 
“money” jie vadina “mun.”

Peiping atrodo “impera
toriškas,” Shanghai tarp- 

a tautinis, Nanking chiniškai 
4 — tautinis, o Kanton —re

voliucinis. (Šiomis dienomis 
vien kantoniečiai pasižadėjo 
suorganizuot trijų milionų 
vyrų armiją karui prieš Ja
poniją.)

Peiping dabar yra “gra
žuolė papuolusi į Katori’o 
(totorių generolo) rankas,” 
anot senos chinų patarlės. 
Bet chinai neabejoja, kad ta 
gražuolė bus išvaduota iš 
priešų nevalios. Ko daugelis 
chinų ypač bijo, tai kad ja
ponai, brukdami pragaištin
gus opiumo svaigalus Pei- 

< pingo gyventojams, nesu- 
t valkiotų ir nenupuldytų tą 
‘ gražuolę.

Kitas dalykas, tai japonai 
stengsis nuslopint Peipingą 
kaipo chinų mokslo ir kul
tūros centrą su 13 ar 14 jo 
aukštųjų mokyklų, kolegi
jų. Bet japonai susidurs 
Peipinge su chinų ramiu pa
sipriešinimu, tyliu boikotu 
prieš Japonijos tavorus. 
Šiaip jie gyvensią kaip ir 
paprastai, sako Lin Yutang, 
žymus chinų rašytojas: 
“Gatvėse ant rankų jie ne- 

e šiosis sau sakalus; neš klėt- 
kose paukščius ant gatvių 

> kampų, kad daugiau išmok
tų giedoti nuo kaimynų 
paukščių. Norintieji išdirbt 
balsus dainavimui operoj 
vaikščios anksti rytais palei 
didžias miesto sienas, bela- 
vindami savo gerkles, ir be
siklausydami savo balso ai
dų,” kaip ir pirmiau.

Bet negalima užginčyt 
kad Peipingas jau yra pra
radęs savo pirmą vietą, 

*kaip ekonominio gyvenimo 
centras. Šalies pramonės 
centru šiandien yra Yangt
ze klonis su Nankingu, kaip 
širdžia tautinės chinų pa
žangos, ir Shanghajum kaip 
“raktu į Chinijos ekonomi
nį gyvenimą,” rašo Lin Yu
tang: “Tai čia mūšiai siaus 
per mėnesius, gal per me
tus, ir miestai ir kaimai

r

KAM TARNAUS DIDYSIS 
BONNEVILLE TVENKINYS

prie Yangtze upės žiočių 
taps antruoju Verdunu.”

NANKING
Italas keliautojas-rašyto- 

jas Marco Polo, atsilankęs į 
“Nanghiną” virš 600 metų 
atgal, rašė atradęs ten to
kių “stebuklų”:

Stabmeldžiai Nankingo 
gyventojai naudoja popieri
nius pinigus; į šilkus auksi
niais ir sidabriniais siūlais 
jie įaudžia įvairias figūras. 
Kurui jie naudoja “juodus 
akmenis” (atseit, “akmeni
nę” anglį). Jie turi tokių di
delių riešutų “kaip žmogaus 
galva” (coconuts). Marco 
Polo, beje, taip susigyveno 
su chinais, kad buvo paskir
tas Chinkiango miesto ma
joru per 18 metų.

Bet Nanking yra kur kas 
senesnis už Marco Polo. Jau 
3-me, 4-me ir 5-me krikščio
nijos amžiuose jis buvo sos
tinė įvairių Chinijos kara
lių. Kai totoriai užplūdo 
šiaurinę Chiniją ir laikė ją j 
po savo letena per 150 me-i 
tų, Nankingas buvo centras bu7\iena''didžiaus"iu‘’'eiek- 
chinų kultūros _ Net Nan- trog dirbvklu Amerikoj. Jis 
king vardas chinų kalboi savo vanjenŠ ^ga galės ga- 
reiskia Pietinę Sostinę. ;mint iki 432,600 kilowattu 
Jis šimtmečiai atgal buvo irleiektros. Visas tas milžiniš- 
centras kriksciomskos _ | kas projektas bus ga- 
chinų valdžios. Kada, chinai i klt;jnaį užbaigtas ateinan- 

čiais metais. Jo elektros jė
ga galės būt perleidžiama

Prezidento Roosevelto pa
skutinėmis dienomis atida
rytas Bonneville tvenkinys 
ant Columbia upės sumuša 
keliais atžvilgiais rekordus 
kitų didžiųjų tvenkinių.

Prie Bonneville tvenkinio 
yra upėj įtaisyta eilė maže
snių tvenkinių-šliuzų, su ku
rių pagelba laivai iš Pacifi- 
ko . Vandenyno galės- nu- 
plaukt 200 mylių aukštyn 
Columbia upės. Antriniais 
tvenkiniais-šliųzais garlai
viai bus iškeliami 72 pėdas 
aukščio, ko iki šiol dar ne
padarydavo jokie tvenkiniai 
pasaulyj.

Prie Bonneville užtvan
kos yra įrengta laiptai-ko- 
pėčios salmon žuvims 
plaukt aukštyn Columbia 
upės laike jų nerštimo.

Didysis tvenkinys bus 170 
pėdų aukščio ir 1,250 pėdų 
ilgio, pastatytas iš betono- 
konkryto; be to, bus dar 2,- 
000 pėdų ilgio užtvanka, su-

Užbaigus visus įrengi
mus, Benheville tvenkinys

sukilo prieš svetimųjų Man- 
džų viešpatavimą, sukilimo
vadai padare Nankingą sa- keturioms valstijoms: Wa- 

"7" ' ,7 sostine shington, Oregon, Idaho ir 
su vyriausiu valdovu Hung Montana.
LJ m i i n ii 'i i o ' i i Un nrn m n ____ - - .. . . i _

vo “krikščioniška”

Hsiu-chu’uan’u. Pastarasis 
gi vadino Jėzų savo “dan
gišku vyresniuoju broliu,” 
krikščionybę 
kaip “Jėzaus moterį.

Nanking yra didžiausias 
. Chinijoj mūru apvestas 
miestas. Mūro siena apie jį 
yra 22 mylių ilgio. Jis stovi 
labai gražioj vietoj prie 
Yangtze upės, tarp puikių 
ežerų, prie išdidžių “Roža- 
vo Aukso Kalnų.” Be kitų 
istorinių pastatų, čia yra ir 
didingas paminklas Dr. Sun 
Yat-seno, kurio vadovybėj 
revoliucija 1911 m. nuvertė 
karaliaus valdžią ir įsteigė 
respubliką. Nuo to laiko 
pribųdavota Nankinge šau
nių valdiškų rūmų, įvesta 
naujoviška elektros siste
ma, vandentiekiai, pristeig
ta mokyklų ir kitų civiliza
cijos įstaigų.

Bet Nankingas tai adata 
Japonijos akyje. Kodėl? To
dėl, kad šis didmiestis yra 
ženklas Chinijos vienybės, 
tautinės pažangos ir liuosa- 
vimosi nuo svetimųjų gro
buonių, niekintojų ir paver
gėjų. — N. M.

P. S. Kitą kartą šiame 
skyriuje bus plačiau apra
šyta Shanghai ir Kanton.

AMERIKOS PLANAI DEL
NIKARAGUOS KANALO
Yra išdirbti planai ir per

duoti Jungtinių Valstijų 
kongresui dėl užtvirtinimo 
iškast antrą kanalą, jun
giantį Atlantiko Vandenyną 
su Ramiuoju Vandenynu. 
Šis kanalas eitų per Nikara
guos respubliką.

Nikaraguos kanalas būtų 
daug ilgesnis už Panamos 
kanalą. Jisai būtų 278 kilo
metrų ilgumo, iš kurių 113 
kilometrų eitų per gilų Ni
karaguos ežerą. Iškėlimui 
laivų iki ežero paviršiaus ir 
nuleidimui jų atgal iki van
denyno paviršiaus būsią rei
kalinga aštuonių šliuzų 
(tvenkinių), kurie, pagal 
savo didumą, viršys visus 
iki šiol esančius tos 
tvenkinius. Tvenkiniai bus 
pabudavoti toli nuo jūrų 
krašto, kas, atsitikime karo, 
apsaugos juos nuo sugadini
mo iš pusės priešų jūrų jė- ( 
gų-

Iškasimas šio kanalo dar 
ir tuom svarbus, kad Pana
mos kanalo tvenkiniai gali 
būt per maži iškėlimui di
džiųjų karo laivų. Todėl, J. 
V. karo departmentas ma
no naudingiau būsią iškast 
naują kanalą, negu pamati
niai perbudavot Panamos 
kanalo tvenkinius. — V. R.

pagal 

rūšies

28,000 Skylučių Kvadrati
niame Centimetre

Vokietijoj yra išdirbinė- 
jama ploniausia viela (dra- 
tas), kinuos. audinys turi 

ko i n oV i 28,000 skylučių kvadratinia- 
’ mė centimetre. (Centimetro 

ilgis yra apie du penktada
liu colio.) Tokios rūšies au
dinys vartojamas sijojimui 
įvairių miltelių ir filtravi
mui (iškošimui) skysčių.

Padarymui tokio audinio 
mint ir pardavinėt elektrą (sietuko) vartojama viela, 
vartotojams.

.Kita nauda iš Bonneville 
tvenkinio tai bus praveda
mas kanalais jo vandens 
drėkinti didžiulius plotus 
laukų, kurie kentėdavo nuo 
lietaus stokos. — D.

Valdžia jau paskyrė savo 
administratorių, kuris tvar-1 

9 • kytu tos elektros
jis suprato; p^r javine j ant ją miestams

lir farmoms pigesnėmis kai
nomis. Dėl to šėlsta priva
čios elektros kompanijos ir 
bylų bylomis bombarduoja i 
šalies Vyriausią Teismą, i 
kad uždraustų valdžiai ga->

turinti diametrą 0.022 mili
metro. (Milimetras — tai 
dešimta dalis centimetro.) 
Dėl palyginimo pažymėsi
me, jog vidutinis žmogaus 
plauko storis turi nuo 0.06 
iki 0.1’ milimetro. — V. R.

Kodėl Moterys Ilgiau Namas su Žemes Sklypu 
Gyvena negu Vyrai? Tik 1 Dol. ir 75 Centai

Keturi tūkstančiai metųMokslinis rašytojas Da
vid Dietz bando spaudoj at- atgal Babilonijoj buvo par- 
sakyt klausimą: kodėl mo- duotas vienas namas su že- 
terys, bendrai imant, ilgiau 
gyvena už vyrus? Ale jokio 
kito išaiškinimo neranda, 
tik kad moterys labiau rū
pinasi savo sveikata negu 
vyrai. Bet, kodėl, pavyz
džiui, naujagimių mergaičių 
daugiau išlieka gyvų negu 
berniukų, nors kaip vie
noms, taip kitiems dar per- 
anksto rūpintis sveikata?

Garsus Anglijos gamtmo- 
kslininkas F. A. Ė. Crew 
skaitlinėmis parodo, kad ir 
paaugusių berniukų ir jau
nuolių miršta daugiau negu 

i mergaičių. Tik po 70 metų 
i amžiaus miršta didesnis

mes sklypu parinktinoj vie
toj tik už šešis “šekelius” ir 
dalį septinto. Šekelis tai me
talinis pinigas, kurio vertė 
dabar skaitoma apie 25c. <

Namo pardavimo sutartis 
buvo brėžtinai įrašyta į 
minkštą molio lentelę, kuri 
paskui sudžiovinta. Šią len
telę rado Chicagos Field 
Muzejaus ir Anglijos Ox- 
fordo Universiteto moksli
ninkai. Chicagos Universi
teto profesorius S. Felgin 
padėjo išskaityt tą kontrak-

KEPURIŲ REIKALAS
Žurnalas “The Etude” pa

taria dainininkams šaltame 
ore nešioti skrybėles ar ke
pures. Sako, nors dabar 
įėję - madon vyrams vien
plaukiams vaikščioti, bet ta 
mada netinka daininin
kams. ' ,....

Veido ir galvos kiaurymės skaičius moterų negu vyru, 
(sinus) bijo šalčio. Ausų bu- , kul .
buliai taipgi nekenčia per- mažiau vyrų tesulaukia to- jaY° Žababos ir Mar- 
Y 11 /~X • 1 1 _ 1 _ . • dll 7A I ' V»1 r r\ hllITA Imli 1111

(sinus) bijo šalčio. Ausų bu-

šalto oro. O ir bendras gal
vos nušalimas gali privest 
prie slogos.

Nors patarimas taikomas 
dainininkams, T 
laike jis tiktų ir visiems.

Namą pirko moteriškė 
vardu Amtilia ir jos motina 
Ummi Waqrat. Pirkėjos ir 

Bet tai todėl, jog kur kas pardavėjas prisiekė vardais 
dūko. Prie to buvo keli liu
dytojai; ir jų vardai taip 
pat įbrėžti toj molinėj su- 
tartyj. — N.

kio amžiaus.
Net pirm gemant, mer

gaitės turi daugiau progos 
išlikt gyvos negu berniukai.

bet . žiemos Kiekvieniem 110 negyvų gi-

Visose Jungtinėse Valsti-

musių berniukų atsieina tik 
100 negyvų mergaičių.

Moterys daugiau kenčia
jose gazolino stotyse dirba nuo nervų suįrimų, ne tiek 
300,000 darbininkų.—W. B. idaug gali pakelti, panešti

kaip vyrai. Tačiaus jų orga
nizme yra kas tokio, kad 
geriau palaiko ^gyvybę. I ta 
paslaptis dar hera mokslo 
išaiškinta. — D.

Nietzsches Filosofija ir Fašizmas
A. BAIKŠTYS

Aišku, buržuazija augo kaip 
ant mielių. Pramonės koncen
tracija, monopolių augimas iš
kėlė stambius kapitalų magna
tus. Tačiau lygiagrečiai kapita
lizmui augo ir darbininkų kla
sė. Ir šitoji darbininkų klasė,

Fašizmas stengiasi sukurti 
savo filosofiją, kuria jis galėtų 
pateisinti agresyvišką politiką 
ir savo imperialistiškus sieki
mus. Tuo tikslu jis išgalvoja ne 
tik visokias naujas tezes, veid
mainingai apgrobdamas socia
lizmą (palyg. vokiškąjį nacio- socialdemokratų partijos vado- 
nalsocializmą), ne tik falsifi
kuoja mokslą (rasizmas), bet 
taip pat stengiasi surasti sau 
minties pirmatakūnų ir anks
čiau gyvenusiųjų bei rašiusiųjų 
tarpe. Vienas tokių fašizmo nu
mylėtinių, be abejonės, yra vo-’atatorių klasės filosofija. Tapo 
kiečių filosofas Fridrickas1 ji tokia dėl to, kad Nietzschė 
Nietzschė (Nitšė). Jo filosofi- pats buvo 
jos pagrindiniai postulatai daug atstovas, 
prisidėjo prie fašizmo doktrinos 
susidarymo. Mussolini atvirai 
tai pareiškė: “Nietzschė išgydė 
mano socializmą” (žiūr.: Messo 
knygą “Nietzsche der Gesetz- 
geber”, 184 psl.).

i Todėl tariuosi būsiant įdomu 
pasekti, kiek Nietzsches filoso
fija turi bendro su dabartiniu 
fašizmu. Tam tikslui naudojuos 
B. Bernadinierio studija apie 
Nietzschės filosofiją.

Nustatyta, jog žmogaus bū
das, palinkimai ir darbo pobū
dis pareina nuo socialinių bei 
ekonominių sąlygų. Tat dėsnin
ga ir Nietzsches kūrybai. Todėl 
reikia pirmiausia

, vaujama, greit tiek įsigalėjo, 
kad buržuazijai teko tuo darbi
ninkų judėjimu labai susirūpin
ti. Tokiais tai “neramiais” lai
kais kūrė Nietzsche savo filoso
fiją, kuri ilgainiui tapo eksplo-

I i-i. ,* i — j”i -r* • m

finansinio 
reakcinės 

buržuazijos ideologas.

kapitalo 
vokiečių

f ilosofi-Kokie gi Nietzsches 
■jos bruožai fašizmui yra cha
rakteringiausi ?

Visų pirma reikia pastebėti, 
jog Nietzschė, kaip ir fašizmas, 
nepripažįsta žmonių ir rasių ly
gybės. Nietzsches nuomone, 
mokslas apie žmonių ir rasių ly
gybę yra nuodai. “Lygiam— 

.lygus, nelygiam — nelygus”, — 
' štai ką sako tikroji teisybė, ir 
iš to seka, kad visa tai, kas yra 
žema, negali būti kilnu” (Nietz
schė, Dievaičių sutemos, paragr. 
48).

Įdomu žinoti, kuo remdama- 
i OJLO Al 1KL.uz.oviic oxxix ovv> žmones į 

tuos laikus, kada gyveno Nietz-1 aukštos ir žemos kilmės? Pasi- 
schė. Jie mums parodys, kodėl, roc]o> jOg Nietzschė žmonių ne- 
Nietzschės filosofija buvo tokia į lygybę šitaip aiškina: “Negali- 
reakcinė. į ma žmogaus sielos išnaikinti

tai, kuo jo protėviai gyveno: 
žmoguje būtinai turi pasilikti 
jo tėvų ir protėvių savybių žy
mės, nors kai kam tat ir gali 
atrodyti neįtikėtina, štai kame 
glūdi rasės klausimas. Kokie 
tėvai, tokie ir vaikai” (Nietz
schė, Anapus gero ir pikto ri
bos, paragr. 264). Vadinasi, 
Nietzschė mano, jog įpėdinystės 
keliu persiduoda žmogui" tėvų 
charakteris, palinkimai ir t.t., 
žodžiu, visi rasės bruožai. To
dėl, jeigu žmogus norįs pasiek
ti ką nors gero, jis turįs dirbti 
tik tokį darbą, kokį dirbo jo tė
vai. Tik tokį darbą dirbdamas 
jis galįs susilaukti pasisekimo...

Nietzschė, kaip ir fašistai, 
smerkia rasių sukryžiavimą. 
Nietzsches nuomone, visi tie, 
kurie gimsta iš dviejų rasių tė
vų, pasižymi valios silpnumu. 
(Anapus gero ir pikto ribos,

pi įsiminti sjs Nietzsche skirsto

darbinin-
jau dirbo paragr. 61). Tik tie, kurie turi

kapitaliz- 
dar susi-

Nietzschė gimė Vokietijoje 
1844 m., mirė gi 1900 m. Vadi
nasi, jis gyveno tais laikais, kai 
vokiečių kapitalizmas, jaunas ir 
stiprus, sparčiai žengė į gyve
nimą. Ir štai tokiais laikais ėmė 
smarkiai didėti fabrikų skai
čius, ėmė smarkiai didėti eks
portas ir geležinkelių statyba. 
1840 metais visų geležinkelių il
gis Vokietijoje siekė tik 549 ki
lometrus, o jau 1870 metais — 
19.550 kilometrus. Taip pat, aiš
ku, augo ir gamybos koncentra
cijos procesas. Nuo 1851 metų 
iki 1870 metų Prūsijoje iškilo 
295 akcinės bendrovės, kurių 
kapitalą sudarė 2.400 milijonų 
markiu. Vidutinis metinis ka
pitalo prieauglis siekė 124 mili
jonus markių. Aišku, didėjo 
taip pat1 darbininkų skaičius. 
1848 metais pramonės įmonėse 
dirbo tik 35,5 tūkst. 
kų, o 1864 metais jų 
99,1 tūkst.

Tačiau stiprėjantis 
mas savo kely turėjo
durti su feodalizmo pėdsakais. 
Tais laikais Vokietija buvo išsi
skirsčiusi atskiromis valstybė
mis, kurios turėjo savo moneta
rinę sitemą, savo svarstykles, 
savo vekselių teisę ir daugelį 
kitų kiekvienai valstybėlei cha
rakteringų savybių. Kancleris 
Bismarkas savo “geležine’ ran
ka” sujungė visas tas valstybė
les į vieną valstybę. Be to, jam 
viešpataujant įvyko prancūzų 
prūsų karas (1870—71 m.), ku
rį prancūzai pralaimėjo. Pran
cūzija sumokėjo Vokietijai 5 
milijardus kontribucijos. Ir štai 
šitais pinigais prasidėjo nema
tytas Vokietijoje industrializa
cijos procesas, kuris greitu lai
ku Vokietiją iškėlė į pirmas 
imperialistinių valstybių eiles. 
Prasidėjo neišpasakytas darby
metis tiek pramonės, tiek žemės 
ūkio srity. Pradėjo spekuliuoti 
net įžymūs visuomenės veikėjai, 
reichstago deputatai ir ministe
rial. Pats Bismarkas turėjo ar
timų ryšių su žinomuoju Bleich-i 
rederių banku. Ir akcinis kapi
talas pakilo statybos srity 27 
kartus, pramonės srity—19 kar
tų, bankų srity—9 kartus.

Tarakonai nuo Dantų 
Gėlos...

Pandėlio parapijoj, Ro
kiškio apskrity j, “prūso
kai”, arba tarakonai dar 
nesenai buvo laikomi gy
duole nuo dantų gėlos. Su
gauna tarakoną; pagal se
nesnių moterų “praktiką”, 
nusvilina jam kojas ant ke- 
rosino lemputės, ir uždeda 
ant skaudamo danties.

Viena brooklypietė, Lie
tuvoj gyvendama, taipgi 
naudojo tokį vaistą nuo 
dantų gėlos'. Sako, keturis 
apsvilintus “prūsokus”, bis- 
kelį į vatą įvyniotus, užsi
dėjau ant skaudamų dantų. 
Nuo to dantys pasidarė 
šiurkštūs, bet vis tiek nus
tojo diegti, ir nuo to sykio 
daugiau jau man jų negėlė.

(Šio skyriaus vedėjas ne
ima atsakomybės už tą “re
ceptą”, ir tik primena, jog 
nuo tarakono galima užsi
krėst kokia liga, jeigu jam 
kojas svilinant, jis nebus vi
sas gerai sterilizuotas ug- 
nia.) E. V.

stiprią valią, galį būti įžymūs 
ir galingi. Gi todėl tik “grynojo 
kraujo” aristokratai galį tikėtis 
gero gyvenimo. Visi kiti gi turį 
tik dirbti, kad šie išrinktieji, 
“gryno kraujo” aristokratai, 
būtų laimingi, kad tik jiems 
nieko netrūktų. Ir Nietzschė 
prisipažįsta, kad tik tokia so
cialinė santvarka gali duoti tin
kamas sąlygas kultūrai plisti, 
kuri yra paremta vergyste, 
(žiūr. Nietzsches raštų rinkinį, 
V t., 148 p., Kliukino leid.). 
Socializmas.— geras gyvenimas 
visiems, Nietzschės nuomone, 
yra kapas tikrajai kultūrai. 
Vienintelė socialinė santvarka, 
kuri iš tikrųjų galinti garantuo
ti gyvenimo progresą, esanti 
luominė santvarka. Vienas luo
mas — aukštesnysis, jį turį su
daryti tik išrinktieji; kitas — 
žemesnysis; pirmąjį turį suda
ryti kunigai, kariškiai, teisėjai 
ir kiti jiems panašūs. Visi lyti
— vergai. Kas yra gimęs klau
syti, tas neturi teisės norėti 
valdyti, — sako Nietzschė.

Plačiai yra žinomas Nietzsches 
mokslas apie “antžmogį”. Tik 
tokioje visuomenėje, kur veikia 
luominė santvarka, galima esą 
laukti “antžmogio”. Antžmogis
— išrinktųjų išrinktasis, tai de
šimtmečių, net šimtmečių kartų 
išrinktųjų kūrinys, tai žmonijos 
garbė ir viltis. Nelaiminga yra 
ta tauta, sako Nietzschė, kuri 
neturi vadų. Ir jis be galo ai
manuoja, kad nėra tokių žmo
nių, kuriuos žmonės be murmė
jimų klausytų, kurie be vargo 
galėtų valdyti tautą išrinktųjų 
labui. Kad tokį “antžmogį” tau
ta galėtų turėti, Nietzschė pata
ria nieko nesigailėti, nei žmonių 
aukų, nei kančių.

Tokiu “antžmogiu”, Nietzschė 
sako, buvęs Napoleonas. O šis 
faktas, kad Nietzschė Napoleo
ną laikė antžmogiu, yra gan 
charakteringas. Mat, šis faktas 
rodo, kad Nietzschė vieno as
mens valdymą laikė ideališka 
politine santvarka. Ir iš tikrųjų, 
toksai valstybės sutvarkymas, 
kur vienas asmuo valdo valsty
bę, yra geras išrinktiesiems, 
“gryno kraujo’ ’ aristokratams, 
arba kaip dabar priimta sakyti
— elitui. Bet esant tokiai vals
tybės santvarkai, liaudis, ap
skritai imant, yra apleista. Tad 
įdomu sužinoti, kokios nuomo
nės Nietzschė yra apie liaudį. 
Ir pasirodo, kad Nietzschė į 
liaudį, į mases žiūri tiesiog su 
pasibjaurėmu. Jam proletaria
tas — “nešvari mėsa”, (žiūr. 
Nietzschė, Taip kalbėjo Zara- 
tustra, 2d.). “Gyvenimas—pa
sitenkinimo šulinys, bet- ir tie 
šuliniai, iš kurių drauge su ju
mis geria tie biaurybės, yra vi
si užnuodyti”. (Taip kalbėjo 
Zaratustra, 2 d.). Vadinasi, lei
sti plebėjams tvarkyti savo gy
venimą, leisti jiems pasisakyti 
nors svarbiaisiais jų gyvenimo 
reikalais, Nietzsches nuomone, 
būtų galas visam tam, kas yra 
gera ir gražu žmonijoje (Taip 
kalbėjo Zaratustra, 4 d.).

Nietzschė labai garbina jėgą. 
Jo nuomone, jėga — tai gyvybė, 
tai gyvenimo grožis ir prasmė; 
jėga — tai istorijos kūrėja. O 
gal būt, garbindamas jėgą, 
Nietzschė turėjo galvoje darbą, 
atseit, garbino tą darbą, kuris 
duoda žmogui sąlygas geriau ir 
gražiau gyventi? Deja, aristo
kratas Nietzschė darbą paveda 
dirbti tik plebėjams. Stiprus 
žmogus, Nietzsches nuomone, 
turįs valdyti tuos, kurie dirba, 
bet ne pats dirbti.

Aišku, garbindamas jėgą, 
Nietzschė garbina ir karą. Ka-

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Lietuvos Politiniai Kaliniai Antifašistai 
Šaukiasi Pagelbos

(Pabaiga)
(d) Raseinių Kalėjime

Naujai pastatytas Raseinių 
kalėjimas skiriamas jaunimui— 
p o 1 i t k a liniams antifašistams 
jaunuoliams. Dabar ten etapais 
iš visų kalėjimų veža kalinius, 
turinčius mažiau 20 metų. Apie 
tą kelionę etapu politiniai kali
niai šitaip rašo savo laiške:

“Kol etapu nugrūda į vietą, 
tenka pereiti per kelių kalėjimų 
“čyščių”, t. y. pereinamąsias 
kameras, kur nei poilsio, nei 
valgio normaliai negali gauti. 
Be to apsėda įvairūs parazitai 
ir žmones nuveža į naują praga
rą tikrai turtingus (parazitais). 
Matę, pasakoja, kad tie kalinių 
pervežimai sudaro tikrą vaizdą 
iš rusų rašytojo veikalo “Miru
siųjų namas.” Jaunuoliai ir pa
augliai apkalami geležimi, .ku
riuos turi visame kelyje vilkti 
ant kojų ir rankų. Neskusti, ne- j 
siprausę, pereinamose susivėlę, 
jie atrodo be laiko susendintais, 
pančių prilenktais prie žemės. ‘
Bet kai pakeliui sutinka kituose suoja, kad atituštinti vietas ka

lėjimuose antifašistams.
Fašistai dainai rašo apie do

vanotas ar sumažintas bausmes 
Suvalkijos valstiečių judėjimo 
dalyviams. Fašistams pasisekė 
dalį Suvalkijos valstiečių sude- 
moralizuoti ir priversti juos nu
silenkti Smetonai paduodant 
malonės prašymus. Visgi pa

tvaresnieji valstiečiai ir toliau 
nesilenkia fašistams. “Tiesa” š. 
m. kovo 1 d. numeryj, išėjusiam 
nelegaliai Lietuvoj, talpina Kau
no kalėjimo politinių kalinių an
tifašistų kolektyvo raštą, kuria
me skaitome: “Kauno kalėjimo 
politkalinių kolektyvo 
tas.. . . primena, kad 
prašymai pateisina ir 
na fašistinį terorą; 
zuoja ir žemina

no kalėjimą, q paskiau nuteisė 
3 metams. Kalėjimas suardė 
jam silpną sveikatą ir š. m. ge
gužės mėn. jis mirė Kauno ka
lėjime. Drg. Baratinkas taip pat 
nesutepė savo vardo nusižemini
mu fašistams.Į Hitlerio agentus Lietuvoj, šių

| metų velykų švenčių proga Sipe-| Taip miršta nelaisvėj tikrieji 
1 tona “dovanojo” bausmes neva revoliucionieriai.
už komunistinį veikimą nuteis-1 
tiems Kamermanui Dovidui, Fe-, 
odorovams L. ir N., Tolkačiovui 
S. ir kt. Iš tikrųjų gi tai bjau
riausi provokatoriai ir išdavikai. 
Kamermanas, žvalgybos diri
guojamas, važinėjo po įvairias

I Lietuvos vietas ir visur kišo 
žmones į kalėjimą. Ant galo pa
sodino ir jį patį, tikėdamasi

užuojautos ir paramos. Tebūnie 
išgirstas 28 Lietuvos inteligentų 
priklausančių įvairioms pakrai
poms balsas: “Jau atėjo laikas, 
kada visa Lietuvos liaudis—o ne 
vien tik tos ar kitos politinės pa
kraipos žmonės—privalo susirū
pinti padėtimi mūsų brangių 
brolių ir seserų, kurie aukoja 
save Jisų mūsų labui.

Tad šaukiame visą Lietuvos 
visuomenę, visus piliečius be pa
žiūrų ir partijų skirtumo susi
jungti ir organizuoti pagalbą vi
siems politiniams kaliniams an- 
ti-fašistams ir jų šeimoms”. 
1937-IX-21. A. Ragenas.

iš vietos vyskupas Mateo 
Mugica, Vittorijoj, Ispani
joj, atsisakydamas pasira
šyt po kitų vyskupų mani
festu, kuriame jie smerkia 
liaudies valdžią, o remia fa
šistus.

GARSINKITfiS SAVO BIZNI 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

LIETUVIŲ BRAVORO ALUS
ANTANAS PENKEVIČIUS, Prezidentas

Orui Atvėsus Gerkite Brockert’s' Ale
7. Fašistai Ruošias Politkalinius 

Badu Marinti,
Nesulaužę politinių kalinių 

antifašistų įvairiais persekioji
mais, suvaržymais, fašistai ruo
šia visą eilę naujų puolimų prieš 
savo aukas. Visų pirma jie nu
statė kaliniams mokėti už savo 
paties sėdėjimą kalėjime. Už

greitai jį išleisti vėl varyti savo dienos'išlaikymą kalėjime fašis- 
provokatoriško darbo, kaip ne
susitepusį. Kamermanas buvo 
nukaukuotas kaip šlykštus pro
vokatorius. Feodorovai ir Tolka- 
čiovai — tai Kamermano pagal
bininkai ir jo aukos. Vasario 16 
d. proga Smetona paleido iš ka
lėjimo voldemarininkus Kubi
liūną, Bačkį, Druskį, Vaitkevi
čių, Pupaleigį. Tuomet jis palei
do 8-nis Klaipėdos, hitlerinin
kus. Ne taip senai Smetona vėl 
dovanojo bausmes visai eilei 
voldemarininkų ir Klaipėdos hit
lerininkų. Smetona juos paliuo-

kalėjimuose savo draugus, jie 
žvaliai dairydamiesi kelia kumš
čius ir pančiai ant jų kojų žvan
ga kaip paniekos garsai jų su
kaustytoj ams.”

kokiose sąlygose tenka gyven
ti Raseinių kalėjime, rašo patys 
kaliniai “Liaudies pagelbos” 
1937 m. birželio mėn. numeryje: 
Raseinių kalėjime politinius ka
linius antifašistus “dabar smar
kiai kotavoja, baudžia už dalini- 
mąsi maistu, izoliuoja žydus 
nuo lietuvių, daugelį laiko vie
nutėse. Svarbiausia, kad jie ne
turi ko valgyti.”

(e) Kauno Kalėjime
Ypač aršiai politinius kalinius 

antifašistus persekioja Kauno 
kalėjime. “Ypač smarkiai ‘tebe- 
kotavoja’ politinius kalinius 

-Kauno kalėjime”, rašo kaliniai 
savo laiške. “Ten baudimai įga
vo chronišką pobūdį.” Lietuvos 
Raudonosios pagelbos organas 
“Į pagelbą” N 7, išleistas 1937 
m. viduryje, rašo: “Keliasde
šimt Kauno politkalinių, tarp 
kurių yra ir sunkiai sergančių, 
nubausti taip vadinama “bau- 
džiamaja” grupe ir kitomis bau
smėmis iki 6 mėnesių. Jiems už
drausta gaut maisto iš laisvės, 
laiškų ir tt. Jie turės badauti iki 
pat žiemos.”
4. Koncentracijos Stovykla vėl 

Atidaryta
Fašistams kalėjimų jau nebe

pakanka. Jie atidarė koncentra
cijos stovyklą prie Kretingos. į 
Ta koncentracijos stovykla tuo 
skirsis nuo buvusios Varnių 
koncentracijos, kad i 
yra įvesti priverčiamieji darbai, 
pirmoj eilėj skaldyti akmenis. 
Fašistai jau grūda darbininkus 
į tą stovyklą. Pirmiausia stovyk- 
lon siunčiami aktųigesnieji dar
bininkų streikų dalyviai. Sėdi 
Žemaičių plento statybos darbi
ninkų streiko kaikurie dalyviai, 
sėdi Kauno statybininkų strei
ko aktingesnieji dalyviai. Ten 
žmonės sėdės neribotą laiką, tol kad jį išleistų trims mėnesiams 
kol fašistų sauvaliautojai pano
rės.

komite- 
malonės 

palengvi- 
demorali- 

antifašistinį

tais ruošias imti iš kalinio 3 li
tus. Nors Įstatymas nurodo, kad 
kalėjime uždirbtų pinigų nega
lima imti išlaikymui kalinio, bet 
praktikoj to nesilaikoma. Šiau
lių kaliniai savo laiške rašo: 
“Šiauliuose vasarą apie 40 polit
kalinių dirbo durpyne ir prie ki
tų darbų, taigi per tą laiką ke
letą litų surinko, bet dabar, jei 
kuriam atsiunčia namiškiai, tai 
visus uždirbtus ir prisiųstus, su
plaka į vieną sąskaitą ir jei pa
sirodo daugiau 30 lt., tai juos 
konfiskuoja. Jau tokiu būdu 
konfiskavo kelias dešimt litų.”

Fašistai ruošias ir papildomo 
maisto neįleisti iš laisvės. Apie 
tai Raudonosios pagelbos orga
nas “Į Pagelbą” N. 3 rašo: 
“Fašistai visaip trukdo maisto 
įnešimą į kalėjimą. Iš laisvės 
gautas maistas palaiko politinių 
kalinių gyvybę. Misti vien kalė- 
jimiškom kruopom ir' supuvu
siais burokais reiškia badauti. 
Bet fašistai kaip tik ir nori po
litinius kalinius antifa'šistus ba
du numarinti. Kauno kalėjime 
pasklydę 
Kalėjimų 
Raseinių 
jog 1938

Linden, N. J
Pakvietimas į Sukaktuves.
LDS 135 kuopa rengia gražią 

turkių vakarienę paminėjipiui 
savo kuopos 5-kių metų sukaktu
vių. Vakarienė įvyks ateinantį 
šeštadienį, 16 d. spalio. Prasidės 
8-tą valandą vakare. Sukaktu
vės bus minimos Linden Hall 
svetainėj, ant kampo Wood Ave. 
ir 16th St., Einden, N. J. Po ge
ros, skanios vakarienės, prie po- 
puliariškos Gurskio Orkestros 
muzikos bus linksmus šokiai. 
Įžanga į šį gražų parengimą ir 
turkių vakarienę tiktai $1. Kvie
čiame visus lindeniečius, 
bethiečius ir newar.kiecius
drai su mumis paminėti mūsų 
LDS 135 kuopos 5-tas metines 
sukaktuves

Kviečia Komisija.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
T»j. Triangle 6-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7178 

Brooklyn, N. Y.
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Ispanų Vyskupas Atsisakė 
Pasirašyt Prieš-Liaudišką 

Manifestą

Vatikanas. — Pasitraukė

l'elephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
purėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) BROOKLYN, N. Y.

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

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

Priduoda apetito ir palengvina viduriam virškinti maistą.

Ėlius-Ale yra stipresnis už paprastą alų, vadinamą Lager. 
Todėl vešiame klimate jis yra naudingesnis gerti, 

jis priduoda kūnui šilumos.
Lietuvių bizniai, kurie verčiatėsi 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.
____________________________________ ____________ k_

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS
GRAŽIAI (RENGTA SUSIĖJIMAM (STAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys,. užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nud Hewea eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

gandai pasitvirtina, 
inspektorius -pranešė 

politiniams kaliniams, 
metais maisto iš lais

vės neįleis. Faktinai tas jau da-; 
bar pradedama vykdyti, šiau-l 
lių kalėjimo administracija tie-! 
siog pranešė vienam politinio 

š jo maisto 
daugiau nepriims, neš jis—tė
vas—nepasiturintis ir lėšas, tur- ; 
būt, gaunąs iš “uždraustų šal
tinių.” Administracija dar pri
dūrė, kad ateityj taip pasielgs 
su visais nepasiturinčiais gimi
nėmis.”

Bridgewater Darbininkij Kooperatyve. Draugovė

5. Ką Fašistai Liuosuoja iš 
Kalėjimą ?

Kartais fašistai garsiai pas
kelbia, kad tiek ir tiek politinių 
kalinių paleista laisvėn, tiek ir 
tiek kalinių sumažinta bausmė. 
“Tautos vadas” Smetona savo 
vardo dienoj, esą, pasigailėjo jų. 
Iš tikrųjų gi tų paleidžiamųjų 
Smetonos aktais politinių kali
nių tarpe dorų antifašistų nėra. 
Smetona paleidžia savo paties 
agentus, kūrie jau atliko savo 
kaip provokatorių rolę,, paleidžia 
Klaipėdos hitlerininkus, kurie 
su ginklo pagelba ruošėsi ir te- 
besiruošia atplėšti nuo Lietuvos 
Klaipėdos kraštą ir prijungti jį 
prie fašistinės Vokietijos, liuo
suoja voldemarininkus, tuos

judėjimą, didžiai kenkia dabar I kalinio tėvui, jog i 
stiprinamai kampanijai už am
nestiją visiems politkaliniams— 
antifašistams ir yra priešingi 
liaudies pasiliuosavimo kovos 
interesams bei tradicijoms. Ko
mitetas atstovaująs 200 visų nu
sistatymų Kauno politkalinių, 
pareiškia, kad fašistinėj spaudoj 
skelbiamos žinios, būk padavę 
malonės prašymus visi valstie
čių judėjimo dalyviai, yra per
dėm pramanytos, ir kviečia vi
sas antifašistines grupes nedvi
prasmiškai nusistatyti malonės 
prašymų atžvilgiu, griežtai pa
smerkt jų padavimą ir paragin
ti visus kalinamus narius bei 
simpatikus n e k e 1 iaklupsčiaųti 

, prieš Smetoną, o kovoti už visų 
[antifašistinių politinių kalinių 
j išlaisųinimą.”

pirmojoj ■ 6. Revoliucionieriai Miršta, bet 
Prieš Fašistus Nenusižemina
1936 m. pradžioj į Kauno ka

lėjimą fašistai pasodino kom-1 tų iki gyvos galvos arba ilgiems 
jaunuolį Presmaną G. Jis si go i metams. Jų visų sveikata pavo- 
širdies liga ir kalėjimo sąlygos,! juj. Visuotinos amnestijos klau- 
nuolatinis terorizavimas visai: simas sopai pribrendo. Grupe 
suardė jo sveikatą. Gydytojas, demokratinių veikėjų Lietuvoj 
jam pasakė: “Jei tu neišeisi lais-1ėmėsi iniciatyvos surinkti 25 

tūkstančius parašų, kad įnešti 
amnestijos įstatymo projektą į 
seimą. Parašų rinkėjai policijos 
persekiojami. Keletas jau yra 
areštuotų ir*komendantų nubau
stų. Nežiūrint to antifašistų ka
linių draugai laisvėje rankų ne
nuleidžia ir jau surinko tūkstan
čius parašų. Reikalinga parama 
ir iš Lietuvos išeivių tarpo šiau
rės ir Pietų Amerikoj. Politiniai 
kaliniai šaukiasi išeivių pagal
bos. Išeivių organizacijos, pri
jaučiančios kankinamiems Lie
tuvos politiniams kaliniams an
tifašistams turi susifūpinti šiuo 
momentu paremti, amnestijos 
kampaniją. Lietuvoj šią kampa
niją remia liberalai, katalikai, 
komunistai, visi, kas turi užuo
jautos kalinamiems žmonėms. 
Reikia, kad ir lietuvių išeivija 
taip pat vieningai paremtų am-1 
nesti jos reikalavimą.

Šimtai Lietuvos politkalinių 
tikisi ir laukia lietuvių išeivių

Fašistai ruošias ir kitus su
varžymus įvesti. Pav., žada vi
sai nebeduoti politkaliniams 
laikraščių skaityti. Dabar kali
niai nebegali laikraščių vienas 
su kitu dalintis. Perskaičius 
laikraštį reikia atiduoti sargui, 
nes kitaip negausi naujo ir dar 
atims teisę išsirašyti laikraštį.
8. Už Amnestiją Politiniams Ka

lima ms Antifašistams
Lietuvos kalėjimai perpildyti 

politiniais kaliniais. Daugelis 
jų sėdi nuo pat fašistinio per
versmo dienų, tai yra jau vie
nuolika metų. Daug yra nuteis-

vėn, mirtis neišvengiama.” Drg.
Presmanas padavė prašymą,

sveikatai pataisyti. Lietuvos 
įstatymai leidžia kaliniams to
kias lengvatas. Presmano prašy
mą fašistai atmetė; esą, komu
nistą sveikatai pataisyti išleisti 
negalima. Kartu fašistinės kalė
jimo administracijos žmonės 
pasiūlėjd. Presmanui paduoti 
malonės prašymą, ir tada kalėji
mo viršihinkas pasistengs, kad 
jį tuojau palęistų. Drg. Pres
manas su panieka atmetė fašis
tų pasiūlymą. Lapkričio mėne
syj jis mirė kaip revoliucionie
rius, nesutepęs savo vardo nu
sižeminimu fašistams, šimtai 
žmonių susirinko prie kalėjimo 
jo palaidoti, bet fašistai naktį 
slapta nuo žmonių išnešė jo la
voną ir užkasė kapinėse.

1936 m. birželio visuotino 
streiko metu buvo areštuotas 
d. Baratinskas. Jį įmetė į Kau-

Lietuvių Čeverykų Išdirbystė
Pagarsėjo gaminimu Stiprių

OVER GLOBE SHOES 
Jie gerai tinka ant kojos.

Atsiekė aukštą laipsnį Am
erikos Čeverykų Industrijoj. 
Jsitėmykite šią emblemą ir 
reikalaukite čeverykų su ja.

Kojų Atšalimas Gręsia Mirtį!
Rudenį labiau negu bent kada reikia saugoti kojų atšalimo. 

Visokios slogos, gripas, influenza, plaučių uždegimas gaunami 
nuo kojų atšalimo. O tos ligos gręsia žmogui mirtį!

Dėvėkite Over Globe čeverykus
Jie yra geros medžiagos, stipraus darbo, nepersisiunkia į vidų 

vanduo, jie saugoja jūsų sveikatą ir taupo jums pinigus.

OVER GLOBE čeverykų išdirbėjai yra pamatiniai išsilavinę iki 
pilno mokslinio supratimo, 21 metai praktikos čeverykų gamy
boje. Pritaikymas OVER GLOBE čeverykų 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 netinkamais čeverykais, gadinimas kojų 
eikvoja žmogaus sveikatą. 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 dirbtuvės. Rašykite vardu ir antrašu:

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




