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Taip vadinami Amerikos 
“mažieji žmonės” buvo užplūdę 
Washingtona. Prezidentas Roo
seveltas buvo juos pasikvietęs. 
Norėjo išgirsti, ko jie nori, ko 
jie trokšta.

Tais “mažaisiais žmonėmis” 
yra vadinami smulkūs biznie
riai. Jų Amerikoje yra daug. 
Juos prismaugė krizis, tūkstan
čius sugrūdo į bedarbiu eiles.

uždirba, bus lengviau ir 
“mažiesiems žmonėms.”

Taigi ko tiems žmonėms rei
kia? Reikia pirkėjų. O pirkė
jų masę sudaro darbo žmonės. 
Tegul tie darbininkai dirba ir 
gerai 
mūsų
Todėl “mažieji žmonės” turėtų 
eiti ranka rankon su darbinin
kais.

Jau visokių primetimų mes 
komunistai esame turėję, bet 
dar nebuvom turėję tokio, kad 
mes jau esą pasikėlę sparnus 
skristi į bažnyčią prie alto
riaus. Mus tik juokas ima. 
Tiems pleperiams geriausia at
sako pati klerikalinė spauda, 
kuri dar niekada taip žiauriai/ 
nepuolė komunistų, kaip dabar.

“Darbininkas” šaukia: “An
gliakasiai nutarė šluoti lauk 
komunistus.” Bet tai nonsen
sas. Mainierių konvencija jo
kio tokio tarimo nepadarė. 
Konvencija tik paliko seną 
konstituciją, kurioje išstojama 
prieš komunistus. Bet komu
nistai priklausė ir priklauso 
mainierių unijai. Jie pasirodo 
geriausiais kovotojais už mai
nierių reikalus.

Buvo laukta, ką pasakys, ką 
iškeps Amerikos Lietuvių Ry
mo Katalikų Federacijos Tary
ba, kuri laikė savo suvažiavi
mą sausio 20 d. Buvo klausta, 
ar ji eis pėdomis Kunigų Vie
nybės, kuri savo slaptu aplink
raščiu įsakė kunigams ir para- 
pijonams boikotuoti Smetonos 
valdžią ?

Atsakymą jau turime. Bet 
jis visai be dantų. IštiesųĮ 
tas baisus kalnas pagimdė tik
tai pelę.

Išdėsčius Smetonos griekus, 
Taryba sudeda tik sekamus prie
žadus :

“Kol vyriausybės santykiai su 
bažnyčia nebus sunormaluotų 
kol nebus grąžinta katalikams 
jaunimo auklėjimo ir švietimo 
teisės, kol nebus atsteigtos Lie
tuvai ištikimų organizacijų, 
spaudos ir veikimo laisvės, tol 
Amerikos lietuvių katalikų nu
sistatymas Lietuvos vyriausy
bės atžvilgiu negalės pasikeisti, 

> tol jie negalės artimai bendra
darbiauti ir su ta srove, kuri/ 
remia tuos vyriausybės žygius, 
kuriais pažeidžiama Lietuvoje ! vadai chinų jūrinių plėšikų 
katalikų ir apskritai žmogaus 
asmens prigimtos teisės.”

O nei žodelio apie boikotą. 
Kodėl? Nejaugi A. L. R. K. 
Federacijos Taryba sukilo prięšjitoli Kwangtungo pakraščio. 
Kunigų Vienybę? \ ---------------------

“Garsas” irgi atžymi Lietu
voje susidarymą Demokratinio 
Bendro Fronto. Nuo savęs 
Rymo Katalikų Susivienijimo 
organas dar priduria: “Išrodo, 
kad tam frontui dirba Lietu-- 
voje yra gerokai paruošta.” j

Tas gerai. Bet negerai, kad' 
“Garsas” ir kiti katalikų srovėsf 
laikraščiai neatspausdino Lietu-f 
vos Demokratinio Fronto pro
gramos, kuri nesenai tilpc 
“Laisvėje.” Kodėl ją slėpt; 
nuo skaitytojų?

Ta programa labai gera. Jai 
neturėtų priešintis nei katalikų 
srovė. Jei ištiesų tos srovės 

fvadams rūpėtų Lietuvos žmonių
laisvė ir gerovė, tai ir jie pri-\ siąj judzių studijas, 
sidėtų prie Demokratinio Bęn- 
dro Fronto. _ x
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Roosevelt Nupeikė
Smulkių Biznierių
Ne pažangius Planus

Prezidentas Nesutinka Pakeist Darbo Santikių Įstatymą, 
Atsaukt Algij-Valandy Eilių ar Nuimt Kapitalui Taksus

Pakeitė Ministerius, Atšaukė Tris Ambasadorius; Rengiasi 
Kariškai Avantiūrai, kaip Sako Londono Politikai

Washington. — Prekybos 
ministerio Roperio sušauk
tas suvažiavimas 500 smul
kiųjų biznierių buvo nepa
prastai trukšmingas. Čia ir
gi kirtosi pažangesnieji su 
atsilikėliais, visuomeniški 
elementai su savanaudiš
kais.

Galų gale, šiaip taip su
važiavimas išdirbo daugu
mos reikalavimus, kuriuos 
jų delegacija nunešė prezi
dentui Rooseveltui. Tūli rei
kalavimai priešingi kitiems. 
Nutarta:

Kad nebūtų leidžiama jo
kie įstatymai, nustatantieji 
darbininkam algas arba 
trumpinantieji darbo laiką; 
kad valdžia “nesikištų į rei
kalus privatinio biznio ir 
pramonės;” kad būtų panai
kinta taksai nuo gautų, bet 
nepaskirstytų pelnų; kad 
turėtų būt panaikinta tiesio
giniai mokesčiai į socialūs 
apdraudos fondą, o įvesta 
tuo tikslu- mokesčiai nuo 
pirkinių.

Tuoj panaikint šalies 
Darbo Santikių Įstatymą; 
sumažint valdžios išlaidas ir 
taksus; palengvint paskolų 
gavimą; bet paskirt daugiau 
pinigų valdžios kovai prieš 
monopolinius stambiuosius 
biznius.

Dvylika vadų smulkiųjų

Kantone Chinai Suėmė 
700 Japoną Šnipą

Kantone, Chinijos pieti
niame didmiestyje, tapo su
imta 700 Japonijos, šnipų. 
Jie darbavosi nuverst tau
tinę chinų valdžią Kwang- 
tungo provinc., o įstatyt Ja
ponijos pakalikus.

Pranešama, kad buvusieji

(piratų), su japonų pagel- 
ba, keliose mažose salose jau 
sukūrę savo japonišką “val
džią”. Tos salos randasi ne-

Norinčias Tapt Aktorėmis 
Parduoda Prostitucijai

1

Hollywood, Calif. — Dau
gelis gražuolių merginų, ne
gaunančių darbo kaip juda
mųjų paveikslų aktorės, pa
kliūva į nagus tokių prosti
tucijos agentūrų kaip Lar
ry Crosby’o.

Agentai neva pajieško ju- 
džių aktorkų. Atėjusias nu
rengia nuogai. Tada jas pro
stitucijos agentai pasirink
dami perka į paleistuvystės 
namus, meluodami, būk sių-

Policija pradėjo tyrinėt šį 
skandalą.

biznierių suvažiavimo, pirm 
einant pas Rooseveltą, su
švelnino tulus iš tų reikala
vimų. Pavyzdžiui, išbraukė 
tokius išsireiškimus, kaip 
kad “sustabdyti neteisėtas 
ir piktas valdžios atakas 
prieš biznį.”

Prezidentas jiems pareiš
kė štai ką:

Jis priešinsis pakeitimui 
ar panaikinimui Darbo San
tikių Įstatymo; prezidentas 
nesutinka su reikalavimu 
padaryt darbininkus “lygiai 
atsakomingais” kaip ir fab
rikantus “ginčuose” tarp, 
darbininkų ir samdytojų. 
Roosevelto valdžia ir toliau 
kovos, kad būtų išleistas įs
tatymas, nusakantis, kiek 
samdytojai būtinai turi mo
kėt savo darbininkams, ir 
reikalaujantis sutrumpint 
darbo laiką. Valdžia negali 
panaikinti bei numušt taksų 
nuo nepadalintų kapitalo 
pelnų, kol šalies iždo įplau
kos nepasiveja išlaidų.

“O kaip aš subalansuosiu 
iždą be taksų?” užklausė 
Rooseveltas tuos biznierių 
atstovus.
Apskritai, prezidentas, kad 

ir netiesioginiai, nupeikė ne- 
pažangius, priešdarbininkiš- 
kus reikalavimus smulkiųjų 
biznierių suvažiavimo dau
gumos.

Suerzintas Milžinas
Prieglaudoj Nušovė 4
Tewksbury, Mass.—Įna

miai valstijos ligoninėj, pa
vargėlių skyriuj, pravar
džiavo ir pašaipomis erzino 
79 metų senį Johną Macką, 
pliką milžinišką vyrą, 6 pė
dų ir 3 colių aukščio, su 
tokiais stipriais muskulais 
kaip “gorilos.”

Išėjęs iš kantrybės, Mack 
pasigriebė didelį revolverį, 
ėmė šaudyt kas tik papuolė, 
ir taip nušovė keturis įna
mius, o penktą pavojingai 
sužeidė. Tą revolverį jis bu
vo gavęs per paštą, pirkęs 
iš vienos “mail order” kom
panijos.

Senis pabėgo ir paskui 
tapo suimtas Lo welly j, už 
trijų mylių nuo minimos 
prieglaudos. Revolverį jis 
buvo pakišęs po siena pa
lei kelią. Areštuotas sakė, 
kad jis einąs į Alaską 
“aukso j ieškoti,” o tas re
volveris “persunkus neštis.” 
Revolveryj buvo' dar viena 
neiššauta kulka.

ORAS
irŠiandien bus giedra 

kiek šalčiau. — N. Y. Oro 
Biuras. Sekmadienio tempe
ratūra 45.

John A. Allison, Jungtinių 
Valstijų ambasadoriaus Chini- 
joje sekretorius. Japonai ka
reiviai Nankinge jį apmušė ir 
dėl to Amerikos valdžia pa
siuntė Japonijos valdžiaai pro

testą. Japonijos valdžia, 
atsiprašė.

DETR01TIEČIAI REIKA
LAUJA ATSTEIGT PILIE

TINES TEISES LIETUVOJ
Detroit, Mich. — Ame

rikos Lietuvių Kongreso 
Detroito Skyrius pasiuntė 
sekamą kablegramą dabar
tinio Lietuvos ‘ “seimo” 
pirmininkui:
“Seimo Pirmininkui 

šakeniui,
Kaunas, Lietuva 

(Lithuania).
“Vardu aštuoniolikos vie

tinių draugijų: reikalauja
me atsteigti Lietuvoj ir 
įtvirtįnti naujoj konstitu
cijoj demokratines žmonių 
teises, nustatytas steigia
mojo seimo.

Pranas Jočionis, 
Pirmininkas.”

250,000 DARB. MARŠA VO 
DETROITE, REIKALAU

DAMI ŠELPT BEDARB.

Detroit, Micfy. — 250,000 
darbininkų iš automobilių 
fabrikų ir kitų pramonių 
maršavo gatvėmis, reikalau
dami tinkamo aprūpinimo 
bedarbiams. (Kapitalistiniai 
laikraščiai tą minią suma
žina iki 100,000.)

Demonstracijos priekyje 
buvo nešama didžiulė iška
ba su prezidento Roosevelto 
prižadu: “Aš nemanau ap
leisti žmones.”

Maršavimas buvo sureng
tas vadovybėj CIO unijų. 
Visi kalbėtojai smerkė mie
sto majorą Readingą, ’kovo
jančių darbininkų priešą.

Michigano valstijos • gu
bernatorius Fr. Murphy at
siuntė maršuotojams tele
gramą, kurioj jis žada pa
naudot visus būdus gavimui 
lėšų bedarbiams šelpti.

Pirmininkas Jungtinės 
Automobilių Darbininkų 
Unijos (CIO), Homer Mar
tin pranešė, jog pasikalbėji
me su prez. Rooseveltu jis 
reikalavo paskirt $150,000,- 
000 viešiems WPA darbams 
Michigane ir po milioną do
lerių per savaitę tiesioginės 
pašalpos bedarbiam.

Rboseveltas žadėjo grei
tos jiem pagelbos.

"Kaizeris” Hitleris Griežtai
Apvalė Armiją nuo Nepalankių

Jam Generolų ir Pulkininkų
o-

Berlin. — Hitleris ūmai 
“apvalė” vokiečių armijos 
vadovybę, iššluodamas iš at
sakingų vietų tuos genero
lus ir pulkininkus, kurie bet 
kuom nesutiko su Hitleriu. 
Jis taipgi “sukrėtė ir išsijo
jo” įvairius ministerius ir 
Vokietijos atstovus užsie
niuose.

Hitleris pasiskelbė vyriau
siu tiesioginiu komandie- 
rium visų ginkluotų jėgų 
vietoj buvusio karinio mi
nisterio maršalo W. von 
Blombergo. Pastarąjį pri
vertė pasitraukti iš ministe
rijos generolai, vadovauja
mi buvusio armijos ministe
rio gen. W. von Fritscho.

Maršalas von Blomberg 
buvo vergiškas Hitlerio pa
taikūnas, net Hitlerio “my- 
lėtinis.” Todėl Hitleris visų 
pirm pavarė gen. von 
Fritschą iš komandos už tai, 
kad Fritschas “išėdė” Blom- 
bergą.
Pavaryta bei Pakeista Dau- 

\ gis Aukštųjų Karininkų
Keliolika generolų ir šim

tai pulkininkų, su gen. von 
Fritschu priekyje, buvo su- 
bruzdę ypač dviem punk
tais: prieš persekiojimą 
krikščionybės iš nazių pu
sės ir prieš tai, kad marša
las von Blomberg apsivedė

Romos Bombininkai Pa
skandino Anglų Laivą

Barcelona, Ispanija. — 
Respublikos valdžia paskel
bė įrodymus, jog tai du 
Italijos lėktuvai “Savoia- 
Santa Marias” kulkasvai- 
džiais apšaudė, bombarda
vo ir paskandino Anglijos 
prekybos laivą “Alcira,” už 
22 mylių į pietų rytus nuo 
Barcelonos.

“Alcira” buvo 1,387 tonų 
įtalpos ir vežė anglį Ispani
jos respublikai. Ispanai 
liaudiečiai išgelbėjo iš van
dens visus • 20 “Alciros” 
įgulos narius.

Laivas buvo paženklintas 
penkiomis didelėmis Angli
jos vėliavomis: vienos jų 
buvo iškeltos, kitos ant pa
ties laivo ištepliotos. Taip
gi buvo vėliava tarptauti
nės bepusiškumo komisijos.

Cliiny Tvirtumos Atmuša Ja
pony Laivus nuo Kantono
Hong Kong. — Japonai 

atvejų atvejais bandė pra- 
vest savo karo laivus užlaja 
ir upe iki chinų pietinio did
miesčio Kantono. Bet chinų 
kanuolės iš Rocca Tigris sa
lų tvirtumų tuoj užlajoj vis 
atmuša Japonijos laivus.

su “perprasta” mergina, sa
koma, lytiška pasileidėle.

Dabar Hitleris vienu 
plunksnos pabraukimu iš
metė iš armijos septynis ge
nerolus ir iš oro laivyno še
šis.

Šiame valyme jis visiškai 
pavarė arba pakeitė 30 auk
štųjų armijos viršininkų. Jų 
vieton pakėlė 29 paklusnius 
naziam karininkus į pulki- 
ninkus-generolus armijoj ir 
aštuonis — oro. laivyne, kaip 
praneša Associated Press.

Buvusį karo ministerijos 
sekretorių Wilhelmą Keitelį 
Hitleris padarė veikiančiuo
ju ko man di erių m su titulu 
“Galva Ginkluotų Jėgų Au
kštosios Komandos.” Bet 
tikruoju, tiesioginiu “vieš
pačiu” visų karo jėgų lieka
si pats Hitleris.
Sudaryta Slapta Taryba Už

sieniniams Planams
Tuo pačiu pradėjimu Hit

leris įsteigė savo slaptą ta
rybą užsieniniams klausi
mams spręsti. Tarybos pir
mininku paskyrė baroną 
Konstantiną von Neurathą. 
O Joachimą von Ribbentro- 
pą, šampano biznierių, lig
šiolinį Vokietijos ambasado
rių Anglijai, Hitleris pada
rė užsienio reikalu ministe- 
riu.

Lynčininkams Pradeda 
Nesiseki USA Senate

Washington. — Senato
rius Carter Qlass, iš pieti
nės valstijos Virginijos, pa
reikalavo, kad senatas ati
dėtų neribotam laikui svars
tymą įnešimo prieš negrų 
lynčiavimą, o tuo tarpu im
tų kitus sumanymus. Sena
tas 52 balsais prieš 34 atme
tė C. Glass’o reikalavimą.

Dabar palaikytojai negrų 
lynčiavimo telkiasi naujam 
ermyderiui, kurį kelsią per 
savaites ar mėnesius, idant 
nustelbt įnešimą, reikalau
jantį uždraust negrus lyn- 
čiuot. >

Bet senatorius W. W. 
Barkley, iš Kentucky, va
das demokratų senatorių 
daugumos, žada ką nors da
ryt, kad pažabot lynčiškus 
trukšmadarius. Sako, sena
tas' negali jiem leist taip 
“užmušt” visą kongreso se
siją.

ĮLžYDŲ BAŽNYČIA FA
ŠISTAI ĮMETĖ BOMBĄ

Viena, Austrija. — Laike 
pamaldų žydų bažnyčioj ko
kie tai fašistiniai piktada
riai per langą įmetė pade
gančią bombą. Kelis sužeidė.

Be to, Hitleris atšaukė 
tris savo ambasadorius: v. 
Hassellį iš Romos, v. Dirk- 
seną iš Japonijos ir v. Pape- 
ną iš Austrijos. Dar nežinia 
ką jis skirs į jų vietas.

Vasario 20 d. Hitleris šau^ 
kia susirinkt neva “seimą”. 
Spėjama, kad ten Hitleris 
padarys svarbų pareiškimą 
apie Vokietijos naujus pla
nus tarptautinėje politikoje.

London.—Anglijos politi
kai bijo, kad Hitleris ren
giasi kokiai kariškai avan
tiūrai Europoj.

Londono “Daily Express” 
jį jau tiesiog vadina “kai
zeriu Hitleriu”.

SOVIETAI LEIS AMERIKOS 
ATSTOVUI KALBĖTIS SU 
MRS. RUBENS-“ROBINSON”

Maskva, vas. 6. — Sovie
tų vyriausybė žadėjo Jung
tinių Valstijų atstovui leist 
pasimatyt šį pirmadienį su 
Amerikos piliete Rutha Ma- 
rie Rubensiene. Jinai buvo 
suimta pernai gruodžio 9 d, 
kaip įtariama šnipė prieš 
Sovietus.

Rubensiene įvažiavo į So
vietus su falšyvu amerikiniu 
paspor.tu neva kaip “pati Df; 
L. Robinsono.” O pas vadi*; 
namą “Robinsoną” Sovietų 
policija surado dar glėbį 
klastingų pasportų.

Associated Press žinių 
agentija spėja, kad. Ruben
siene gal visai nebuvo sovie
tiniame kalėjime, o tik lai
koma viešbutyj po policijos 
priežiūra.

Amerika ir Anglija Reikalau
ja Japonijos Pasakyt Jos 
. Karo Didlaiviy Planus ;
Washington. — Jungtinės 

Valstijos pasiuntė Japonijai 
reikalavimą atsakyt iki vas. 
20 d., ar Japonija planuoja 
būdavot sau karo .didlaivius 
virš 35,000 tonų įtalpos bei 
šarvuotlaivius virš 10,000 
tonų. Tuo pačiu laiku An
glija pasiuntė visai panašią 
notą su klausimu Japonijos 
valdžiai.

Tarptautinė sutartis 1930 
m. Londone, kur dalyvavo ir 
Japonija, buvo nustačius ne- 
budavot didesnių karo laivų 
kaip 35,000 tonų ir šarvuot
laivių per 10,000 tonų.

Ar Anglija, Amerika ir 
Fra nei j a statysis didesnius 
karo laivus, tai priklausys 
nuo Japonijos atsakymo.

Roma. — Mussolinio val
dininkai sako, kad dabar 
Italija galės dar glaudžiau 
kariškai bendradarbiaut su 
Vokieti j a^ Nes Hitleris “iš
valė” murmančius prieš jį 
generolus ir pulkininkus.
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Demokratija ir Demokratija
Dar ir dabar randasi žmonių, kurie C 7 

net darbininkų draugais persistatydami 
bando visaip kandžioti Sovietų Sąjungą, 
jos santvarką ir aukščiau statyti buržua
zinę demokratiją už sovietinę demokra
tiją.

Rodosi, kad vien Sovietų Sąjungoj įvy- 
kusieji visuotini rinkimai, 12 d. gruodžio, 
1937 metais, kuriuose dalyvavo 91,113,153 
balsuotojai, arba 96.8% visų galinčių bal
suoti, turėjo įtikinti kiekvieną, kokia di
dele laisve naudojasi Sovietų žemės žmo
nės.

Dar svarbiau, kada pažvelgi į rinkimų 
tvarką. Kapitalistinėj demokratinėj 
tvarkoj žmonės, balsuotojai, nieko apie 
kandidatų gerumą ar blogumą nežino. 
Apie juos “sužino” tik iš milžiniškos agi
tacijos per spaudą, radio, paradus, mi
tingus, kur pastatyti kandidatai keliami 
į viršų. Kas gi juos pastatė? Pastatė 
partijos. Daugiausiai tai turčių partijos. 
Jos ir išgarsina savo kandidatus, nes tam 
tikslui jos turi pinigų, turi garsiakal
bius, svetaines, galingus laikraščius, net 
ir bažnyčias tam tikslui panaudoja.

Tiesa, būna išstatyta ir darbo žmonių 
partijų kandidatai—komunistai ir socia
listai, bet šios -partijos yra biednos. Joms 
stoka pinigų, kalbėtojų, neturi savų sve- 

(’ tainių. jų silpna spauda, negali plačiai 
naudoti oro bangas. Tankiai-dar jų kan
didatus puola reakcininkai—areštuoja, 
mitingus ardo. Ir apie jų kandidatus pi
liečiai tik mažą tūkstantinę dalelę tesu
žino, palyginus su kapitalistinių partijų 
kandidatais. Tokia tai rinkimų tvarka 
buržuazinėj demokratinėj sistemoj.

Kaip gi buvo atlikta Aukščiausio So
vieto rinkimai Sovietų šalyje? Ten kan
didatus pastatė ne partijos, bet patys pi
liečiai. Kiekviename rinkimų distrikte, 
kurių buvo net 1,143, rinkosi į susirinki
mus darbo unijų, Komunistų Partijos, 
kooperatyvų, jaunimo organizacijų, 
sporto organizacijų, kultūrinių organiza
cijų nariai, kiekvienos dirbtuvės ir fabri
ko darbininkai, ir visi svarstė, diskusavo, 
tarėsi, kas gali būti tinkamiausi atstovai. 
Daugelyje miestų įvyko masiniai piliečių 
susirinkimai, kurie turėjo nuo 100,000 iki 
500,000 žmonių 1 Ir po tų plačių diskusijų, 
plačiausio aptarimo pati liaudis per savo 
organizacijas iš savo tarp/) pastatė ge
riausius ir tinkamiausius kandidatus. Po 
to įvyko visų piliečių lygūs ir slapti bal
savimai.

Ir kokios pasekmės? Į Aukščiausį So
vietą (Seimą) išrinko 1,143 atstovus ir 
atstoves. 956 vyrus ir 187 moteris! Jo
kiame kitos šalies parlamente nebuvo ir 
nėra tokis didelis skaičius moterų!

Partijiniai ir Nepartijiniai
Į Sovietinių Respublikų Aukščiausį So- 

viętą yra išrinkta 870 komunistų ir 273 
nepartijiniai atstovai! Čia tai yra dar 
viena ypatybė sovietinės demokratijos.

Ar rasite, kur ir kada buržuazinėj de
mokratijoj būtų buvę išrinkta nepartiji
niai atstovai? Nieko panašaus! Kitaip ir 
būti negali. Juk jau mes žinome, kad 
buržuazinėj demokratinėj tvarkoj kandi
datus pastato ne pati liaudis, bet parti
jos. O partijos, žinoma, pastato savo iš
tikimiausius žmones, veikėjus, vadus, ar- 

; ba tuos, kurie pilniausiai vykina tos par
tijos programą,—kas liečia buržuazines 
partijas, visai neatsižvelgdami į liaudies

' Sovietinėj tvarkoj liaudis pastatė ir iš
rinko didelį skaičių komunistų todėl, kad 
Komunistų Partija per desetkus. metų 

| -įrodė, kad ji ištikimai ir pasišventusiai 
kovoja už visos darbo žmonijos reikalus,

kad ji išauklėjo geriausius ir pasišventu
sius žmones—tinkamus užimti aukščiau
siame valdžios organe vietas. Bet greta 
komunistų buvo pastatyta dar šiintai ne- 
partijinių kandidatų, atsidavusių žmoni
jai vyrų ir moterų ir net 273 jų tapo iš
rinkta į aukščiausį valdžios organą!

Tokio stebuklo nebuvo ir negali būti nei 
vienoj buržuazinėj, kad ir demokratiš
kiausioj šalyj. Šis faktas dar--kartą su
muša visas reakcininkų pasakas, būk So- 

‘ vietų Sąjungoje tik komunistai “bosau- 
na,” o visi kiti žmonės “neturi teisių.” 
Sovietų Sąjungos Kom. Partija ne tik 
nebandė pastoti kelią nepartijiniam^ kan
didatams įeiti į aukščiausį valdžios orga
ną, bet Centro Komitetas savo atsišauki
me į piliečius, tarpe kitko, sakė:

“Bolševikų Partija į rinkimus stoja 
bloke išvien su nepartijiniais darbinin
kais, valstiečiais, patarnautojais ir inteli
gentais. Rinkimų distriktuose užregis
truoti kandidatai į Aukščiausįjį Sovietą, 
—kaip komunistai, taip ir nepartijiniai, 
—yra išstatyti bendruose susirinkimuose 

| darbininkų ir patarnautojų, atsibuvu
siuose fabrikuose; raudonarmiečių susi
rinkimuose, įvykusiuose jų karo dalyse; 
kolchozninkų ir pavienių valstiečių kaimų 
susirinkimuose—pagrindu rinkimų vieny
bės tarpe komunistų ir nepartijinių. Jų 
kandidatūros vieningai buvo užgirtos 
skaitlinguose dirbančiųjų susirinkimuo
se, atsibuvusiuose rinkimų distriktuo
se... ”

Parodykite, kur ir kada kokia buržua
zine partija būtų taip nuoširdžiai atsilie
pus apie nesavo partijos kandidatus? Tas 
galima tik Sovietų Sąjungoj, kur tarpe 
darbo liaudies ir jos politinės partijos—- 
Komunistų Partijos yra artimi ryšiai ir 
draugiškiausias sugyvenimas.

Buržuazinių Parlamentų Sudėtis
Iš didelių valstybių tik Jungtinės Vals

tijos, Franci j a ir Anglija turi buržuazi
nės demokratijos santvarką. Pažiūrėki
me, kas sudaro jų parlamentus, tai yra, 
aukščiausius valdžios organus?

Jungtinių Valstijų Senate yra 96 atsto
vai. Demokratų partija ten turi 76 atsto
vus; republikonų—16; Farmerių—Darbo 
Partija—2 ir vienas yra “neprigulmin- 
gas.”

Šios šalies Atstovų Butas turi 435 na
rius, kurių tarpe yra 328 demokratų par
tijos žmonės; 90 republikonų; 5 Farme- 
rių-Darbo Partijos ir 8 pasivadinę pro- 
gresistai, bet laimėję‘rinkimus kapitalis
tinių partijų tikietu.

Francijos parlamente yra 615 atstovų. 
Iš jų tarpo dešiniųjų partijos turi. 136 
atstovus; centro partijos—86; įvairios 
socialistų grupės 215; buržuazinė radika
lų partija—111; komunistai—72 ir “ne- 
prigulmingieji”—5.

Anglijos parlamento bute yra 615 at
stovų. Taip vadinamos valdžios partijos 
—konservatoriai, dešinieji elementai, li
beralai turi 431 atstovą. Įvairios laboris- 
tų grupės turi 179 atstovus; komunistai 
—1 ir “neprigulmingi”—4.

Kur yra nepartijiniai atstovai? Nėra 
ir jų. negali būti, nes čia kandidatus iš
stato tik partijos ir už juos griežtai ko
voja. Tiesa, mes randame taip vadina
mus “neprigulmingus”, “progresistus”, 
bet tai atstovai buržuazinių partijų, ku
rie tik po kitokia skraiste tapo išrinkti.

Taigi, kaip mes matome, tai ne vienoda 
yra demokratija. Buržuazinėj tvarkoj ji 
reiškia griežtą parti jinį pasidalinimą, tei
kia turčiams progą išnaudoti darbo žmo
nes, apsaugoja privatinę nuosavybę, žmo
nijos nelygybę. Prie sovietinės tvarkos 
demokratija tarnauja plačiausioms md- 
sėms, jų reikalams, padeda atrinkti iš tos 
pačios dirbančiųjų visuomenės geresnius 
žmones ir juos pastatyti į valdžios or
ganus.

ŽŽinoma, tas nereiškia, kad mes abel- 
nai prieš buržuazinę demokratiją. Mes 
sakome, kad buržuazinę demokratiją ly
ginant su monarchistine arba fašistine 
tvarka, ji yra didelis progresas. Kur jai 
susidaro pavojus, ipes už ją kovpjame.

Betgi buržuazinę demokratiją lygi
nant su sovietine demokratija, mes 
matome, pastaroji stovi daug aukščiau, 
daug arčiau prie tikrųjų plačiosios liau
dies interesų—sovietinė demokratija tar
nauja prašalinimui vargo, skurdo, nely
gybės, visokio žmogaus išnaudojimo žmo
gumi ir pastatymui naujo laisvo gyve
nimo.

Pirma’dien., Vasario 7, 1938LAISVI

Lietuvai Ruošia Nau
ją Konstituciją

M. Guoba.

Klausimai ir Atsakymai

Pietrį Chiniečiai, Senai Smar
kiai Įpykę Ant Japonijos, 

Tikisi Gerai Atmokėti

KANTONIEČIAI VADINAMI
SMARKIAIS KOVOTOJAIS

(Nuo mūsų specialio korės-|dų, mes kažkas panašu į de- 
ponderito Lietuvoje) mokrątus. Bet šitie manev-

-------- rai ir naujai iškepta kons-
Su Lietuvos konstitucija titucija neatneš tautinin- 

atsitiko visiškai negraži is
torija. Įvesdami fašistinę 
diktatūrą tautininkai turė
jo demokratiškąją 1922 me
tų konstituciją panaikinti.
Tuoj po perversmo seimaS|UvciSiaHivju 
buvo išvaikytas ir formaliai 'ciją, išrinktas seimas gali 
nebuvo kam to klausimo'' 
svarstyti, nebuvo kam tos 
konstitucijos kaipo juridi
nio akto panaikinti. Tada, 
1928 metais, gegužės mėn.
15 dieną Smetona pralenkė 
visus fašistinius meisterius. 
Tą dieną jis steigiamojo sei
mo priimtą konstituciją, 
kurią galėjo keisti tik du 
trečdaliai visų seimo narių, 
paskelbė negaliojančia ir iš
davė naują “konstituciją”, 
po kuria pasirašė Smetona 
ir tuomet buvęs ministeriui 
pirmininku Voldemaras. Ži
noma, toks konstitucijos 
paskelbimas buvo tik savęs 
ir visos Lietuvos apjuosi
mas. Nes didžiausias vals
tybės įstatymas — konsti
tucija niekeno nebuvo svars
tyta ir niekeno nepriimta. 
Ji jokio pasitikėjimo šalyj 
negalėjo turėt ir patys tau
tininkai su ja nesiskaitė.

Bet kai Smetona su Vol
demaru susipyko, Voldema
ras viešai pareiškė, kad jis 
1928 metais iš po nakties 
staiga paskelbtą “konstitu
ciją” laikęs neteisėta ir to
dėl pov konstitucijos origi
nalu visai nepasirašęs. At
spausdinimas jo pavardės 
po konstitucija" Ir įdėjimas 
ant pačios konst, jo pavęiks- 
lo esąs paprastas triukas. 
Mums, žinoma, ši aplinky
bė visai nesvarbu. Galėjo 
Voldemaras pasirašyt, galė
jo ne, vis vien 1928 metų 
“konstitucija” jokios juridi
nės vertės neturi, nes ji ne
teisėta. Tačiau patiems tau
tininkams ji atrodė labai 
nemaloni, nes niekas jos ne
pripažįsta ir ji vis primena 
Voldemarą, kuris iki šiol 
tebelaikomas kalėjime.

Todėl dabar fašistinis sei
mas turės jau įstatymo ke
liu priimti naują konstitu
ciją, apie kurią kalbėjo tau
tininkų suvažiavime Tūbe
lis ir kurią dabar nuolat re
klamuoja tautininku spau
da. Naujoji konstituciją tu
rėsianti tikslą sustiprinti 
“tautos vado” valdžią įr au
toritetą. Kokię bus tie kon
stitucijos punktai mums vi
sai nesvarbu, nes ji nieko 
bendro neturi su demokra
tiškomis k o n s t i tucijomis, 
kurios garantuoja bent mi
nimumą liaudies teisių. Tau
tininkai su savo nauja kon
stitucija, .kaip ir su. juokda
riu seimu, kuris įstatymus 
kepa kaip blynus ir patai
kaudamas ploja kiekvieno 
ministerio kad ir kvailiau
siam sumanymui, nori ras
ti daugiau pritarimo Lietu
vos gyventojų tarpe. Ne be 
reikalo Smetona tautininkų 
s u v a ž iavime j ieškodamas 
kvailių kalbėjo apie kraštu
tinio nacionaližmo žalą, ąpie 
humanizmą ir net apie de
mokratiją. Tautininkai ma
tydami, įad Lietuvos liau
dis, didžioji dalis Lietuvos 
inteligentijos įr beveik visi 
užsienio lietuviai yra ne fa
šistiniai nusistatę, norį ma
nevruoti įr aiškintis: mes gi 
fašistai, mes nemušąm žy-

kams didelių vaisių, nes vi
si demokratiškieji Lietuvoj 
ir užsieny j z gyvenantieji 
lietuviai tikrai žino, kad tik 
demokratišku būdu, pagal 
Steigiamojo Seimo konstitu-

moję dirba tik' pusę laiko, 
bet visgi Jungtinėse Valsti
jose yra kur kas aukštesni 
uždarbiai, negu Kanadoje 
vadinamais gerais laikais.

Be to, kaipo kanadiečiui 
labai akin metasi nepapras
tas gausumas lietuvių biz
nierių. Kanadoje lietuvius 
biznierius beveik galima su
skaityti ant rankų pirštų, o

čia kiekvienoj kolonijoj ran
dasi desėtkai ir net šimtai. 
Iš to ir matosi, jog ame
rikiečiai lietuviai daugelį 
kartų yra aukščiau ekono- • 
miniai pakilę už Kanados 
lietuvius. O šiaip vis tie pa
tys reikalai, organizacijos ir 
kultūrinis veikimas eina

Kas Laukia Japonijos Imperialistus 
Piety Chinijoj?

turėt liaudies pasitikėjimą, 
kad tik toks seimas turi tei
sę keisti arba naują priimti 
konstituciją.

Dabartinis seimas jokio 
pasitikėjimo neturi, nes sei
mo nariai valdžios iš anks
to buvo paskirti ir todėl po
licija per prievartą varė gy
ventojus balsuoti už iš ank
sto paskirtus fašizmo patai
kūnus. Todėl visa demokra
tiškoji visuomenė kaip Lie
tuvoj, taip užsienyj turi pla
čiai iškelti šį tautininkų ma
nevrą ir griežtai kovoti, 
kad būtų atstatyta demo
kratija pagal Steigiamo 
Seimo priimtą, konstituciją,

Tokiu antgalviu “Manchester 
Guardian” korespondentas rašo 
“Baltimore Sun,” sausio 13 d., 
šiais metais.

Pietinės dalys Chinijos, iš 
kurių Hong-Kong yra “geogra
finiai atskirta, yra daugeliu at
žvilgių skirtingesnės nuo vidu
rinių ir vakarinių respublikos 
teritorijų.

Penkios šiaurinės provincijos 
per metus buvo apsipratę -grą

žinimu ir ne kartą užpuolimu
kad tik demokratišku būdui iš Japonijos pusės. Shangha- 
išrinktas seimas turįs liau-ljus jautė žiaurius atgarsius 
dies pasitikėjimą gali spręs-1 Mandžurijos karo 1932 metais.
ti konstitucijos klausimą. 
Fašizmo dangstymasis rodo, 
kad kova- už demokratiją 
gązdina fašizmą ir todėl 
mes turim tą kovą dar 
energingiau varyti.

Amerikiečiai Remia Ka
nadiečių Laikrašti

Jau trys ’ savaitės laiko, 
kaip važinėju po rytines 
valstijas kolonija nuo kolo
nijos, bes i d a r buodamas 
“Liaudies Balso” naudai.

Per tą laiką teko lankytis 
trylikoje kolonijų, kuriose 
sutikau daug draugų ir 
draugių, įvertinančių darbi
ninkų judėjimo reikalus, 
tarpe jų ir kanadiečių laik
raščio reikalą. Kur tik teko 
apsistoti, visur gavau tinka
mą pagelbą, nakvynę ir 
draugišką kooperaciją. To 
pasekmėje iki šiam laikui 
gavau “Liaudies - Balsui” 
apie 70 naujų skaitytojų ir 
pusantro šimto dolerių au
kų. Už tai amerikiečiams 
draugams ir draugėms nuo 
kanadiečių tenka didelis 
ačiū!

Tenka priminti, kad iki 
šiol atlikau tik pusę paskir
tos kelionės. Aplankiau Ro- 
chesterį, Binghamtoną, 
Scrantoną, Wilkes-Barre, 
Shenandoah, Minersville, Re
ading, Philadelphia, Ches
ter, Elizabeth, Brooklyn ir 
Great Neck, tačiau turėsiu 
dar aplankyti kita tiek ko
lonijų. Tad turiu viltį, kad 
ir kitų kolonijų draugai ir 
draugės taip pat įvertins 
Kanados lietuvių vienintelį 
laikraštį ir suteiks jam pa
ramą.

Pastebėti Skirtumai
Kadangi Jungtinėse Vals

tijose lankausi darbininkų 
judėjimo reikalais, supran
tama, kad beveik visi susi
tikimai esti, su progresyviš- 
kais lietuviais. Tad iš tp iš
vadas darant, rodos, turėtų 
būti viskas taip pat, kaip ir 
Kanadoje. Tačiau pastebė
jau didžiausią skirtumą. 
Nežiūrint kad įvairibse ko
lonijose dabartiniu laiku 
darbai eina silpnai, dąugų-

Bet viduriniai pietūs su išimti
mi keleto pavienių, kur siaučia 
naikinanti oro mūšiai ant Can- 
tono, neturi apsipažinimo su 
karo eiga per daugelį metų.

Kas svarbiausia, tai skirtu
mas pačiuose žmonėse. Kanto- 
niečiai yra Chinijos amatinin
kais. Jie yra padėti į didesnę 
prekybinę padėtį kaip vakari
nių sričių gyventojai, ir todėl 
daugiau pasiryžę.

Pietinės valstijos buvo pra
džia daugelio politinių permai
nų Chinijos dabartinėje istori
joje. Tai-ping sukilimas turėjo 
savo pamatus čionai; tai Can
ton gimtinis Dr. Sun-Yat-Sen 
miestas. Ten prasidėjo di
džioji revoliucija 1911 m., kuri 
sunaikino supuvusią Manchu 
tvarką ir įsteigė Chinijos Res
publiką.

Tai buvo Cantone irgi, kad 
gen. Chiang Kai-Shek lavino 
savo kareivius ir prirengdinė- 
jo dėl savo pergalingo marša- 
vimo į vakarus ant Hlankow 
1927 m. ir po tam įsteigimo 
centralinės valdžios Nankinge.

Bet irgi buvo kada Kwang- 
tung dabartinė administracija 
išaugo ir per paskutinius de
šimts metų pietinės valstijos 
yra buvę didžiausiu sunkumu 
jų santykiuose su generolu 
Chiang. Iki vidurio 1936 metų 
tenai yra gyvavusi netoliese sa- 
vistovė valdžia, vadinama Piet- 
šiaurinis Politinis Konsul, ir 
apsivienijimas trijų aplinkinių 
dalių Kwangtung, Kwangsi, ir 
Hunan.

Nankingo vyriausybei Pietų 
Kuomintango vadai, ypatingai

Chan Chai-tong ir Li Tsung- 
fen gelbėjo tik žodžiais. Ti- • 
krenybėje buvo pasiliuosavimas 
iš po centralinės valdžios, pa
laikymas nuosavos kariuome
nės, ir nuosavų bankų ir apy- 
vaitos sistemos. - •

Kuomet yra teisybe, jogei ši - ,, 
autonomija gyvavo, tikslu išau- 
ginti vadų, josios atsiradimas 
irgi gaunama iš šio nuospren- \ 
džio, jogei patys tenaitiniai 
žmonės politiniai toliau buvo 
nužengę negu pati generolo 
Chiang’so administracija.

Laiks nuo laiko reikalavimai 
kilo iš pietinių sričių, jogei ge
nerolas Chiang neprivalo ilgiau 
nusileidimus daryti, ir nevesti 
prekybos su Japonija. Pei* dau
gelį metų pirm dabartinio su
sikirtimo Cantono gyventojai 
yra buvę karingais ir jie trokš
ta sustabdyti Japonijos verži
mąsi vakaruose.

’žemlapiai, vaizduojanti Man- 
džuriją kaipo žuvusią teritori
ją, buvo išstatomi viešuose so- 
duose-parkuose, ant šalygatvių, 
išlaukinėse namo dalyse, tvoro
se, rašoma šūkiai “šalin Japo
nija!”

Kantoniečiai gali lengvai bū
ti drąsūs tokioje skirtingoje to
lumoje nuo savo priešų. Dar 
pajuoka yra duodama, kuomet 
prisimenama nuoširdų, nepa
mirštamą gynimąsi Devyniolik
tos Af,mijosv^h&aghajujel932 
metaiš, kuomet Chiang atsisa
kė eiti į pagelbą jiems, ši 
karžygiška maža .kariuomenė 
išsilaikė daugiau kaip mėnesį 
laiko prieš milžiniškas Japoni
jos spėkas. Ir Devyniolikta Ar
mija susidėjo iš Kwantungo, 
Kwangsi, ir Fukien dalių vyrų. 
Paminklai mirties šios armijos 
randasi ištisai per visas pietų 
šritis, jie yra prirodymu žmo
nėms, kad jie turi drąsą ir pa
sišventimą atlaikyti didelius 
sunkumus.

Vasaros metu 1936 metais 
Hu Han-min pirmaeilis vadas 
Kuomintango ir lenktyniuotojas 
Chiang Kai-shek’o mirė Can- 
ton’e.

Gruodžio mėnesyje tais pa
čiais metais generolas Chiang 
buvo pagrobtas Lian’o ir tuo- 
jautiniai karas su komunistais 
buvo baigtas. Pagaliaus po 
didelio spaudimo iš pietinių 
sričių, ir daugiau energingų ko
munistų po vadovyste Mao Tse- 
tung’o, Nanking valdininkai tu-

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Sovietams simpatingoje 
spaudoje buvo džiaugtasi, 
kad paskutiniuose rinki
muose tęn labai daug pilie
čių dalyvavo balsavimuose. 
Ar negalėtumėte paduoti 
palyginimo; koks nuošimtis 
piliečių dalyvavo balsavi
muose Sovietų Sąjungoje ir 
kitose demokratinėse šaly
se? L. B.
Atsakymas:

Palyginus su kitomis ša
limis, Sovietų Sąjungos pa
baigoje pernai metų įvy
kiuose Aukščiausio Sovieto 
rinkimuose daug didesnis 
nuošimtis piliečįų dalyvavo. 
Štai ką sako faktai:

Anglijos parlamento 1935 
metų rinkimuose dalyvavo

22,001,837 piliečiai, arba tik 
apie 72 nuoš. visų šalies pi
liečių, turinčių teisę bal
suoti.

Jungtinių Valstijų prezi
dentiniuose rinkimuose 1936 
metais dalyvavo 45,812,155 
piliečiai, arba apie 83 nuoš. 
visų turinčių teisę balsuoti.

Franci joj 1936 metų rin
kimuose dalyvavo 9,938,058 
piliečiai, arba 94 huoš. visų 
piliečių.

Japonijoje 1937 m. daly
vavo 10,204,127, arba tik 70 
nuoš.

Tuo tarpu Sovietų Sąjun
goje rinkimuose dalyvavo 
91,113,153, arba net apie 97 
nuošimčiai visų turinčių tei
sę balsuoti.
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Apysaka Iš Amerikos Siratukų Gyvenimo 27
(Tąsa)

“Puiku! Po perkūnais,,puiku! Mes su- 
lošim tokią komediją, kad voliosis iš juo
ko ir dangaus šventieji ir peklos pra
keiktieji... Po velnių! Tegul mane prie 
šio stalo perkūnas be žaibo nutrenkia, 
jei mano planas neišdegs! Mes visi trys 
turėsim būti aktoriais: dėdė bus kuni
gas, tu sukumpusi minyška, o aš detek
tyvas. O kaip toli nuo čia ta pekla, iš 

, kurios mes turime išlaisvinti nekaltai pa
kliuvusią ten dūšelę?”

“Virš dviejų šimtų mylių,” atsakė Pet
relis.

“Gerai. Ryt rytą, lygiai antrą valandą, 
abudu būkite apsirengę ir aš būsiu čia 
su savo flyveriu, kad apie pietus būtume 

W vietoj. Mes jieškosime tavęs, Petrelį, o 
Aldona pati atsiras. Iki pasimatymo, ly
giai kaip dvi, suprantat?”

Tai pasakęs Džiakis pasinešė durų link, 
bet stabtelėjęs pasiteiravo: “Beje. O ko
kios mieros drabužius dėvi, dėdė Vili?”

“Lygiai keturiasdešimto numerio.”
“O tu kiek turi augščio?”
“Penkias pėdas ir tris colius,” atsakė

Petrelis.

“Gerai. Tai būsi kaip tik mieroj minyš
ka. Tai ir viskas. Aš turiu skubėti į kos
tiumų krautuvę, kad gauti kunigui ir 
minyškai drabužius.”

“Bet,” žioptelėjo Petrelis.
“Kas per bet?” paklausė Džiakis.
“Bet kas užmokės tau už gezoliną? 

Mudu su dėde pinigų neturime, o toks 
šmotas kelio.”

“Ne tau apie tai rūpintis. O jei nori 
žinoti, tai pasakysiu—ji užmokės!” 
“Kas JI? Aldona?”

“O ne! Ta pasiutėlė boba, kuri tau kup
ra užmokėjo, dabar už viską užmokės pi
nigais, supranti!?”

Tai pasakęs, nusikvatojo, išėjo pro du
ris, smuko į automobilį ir nuūžė kaip vie
sulą tik dulkių drignę palikdamas.

Ruduo jau buvo susituokęs su panele 
vasarėle ir nuotakos žaliasai vainikėlis 
jau buvo pusėtinai apvytęs ir pradėjęs 
gelsti. Tik ant medžių, tvorų bei aukš
tesnių žolių dar tebesidraikė jaunosios 
veliono liekanos—balti vortinklių siūle
liai.

Atzvimbęs plačiuoju vieškeliu automo-

LAISVE
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biliš 'apsistojo’ po dideliu medžiu, neto
liese siauro, į Jono Žiabrio ūkę vedan
čio keliuko. Tai automobilis trijų vaidy- 
lų, Lurie atvažiavo sulošti labai svarbią, 
apgavystės maška pridengtą komediją. 
Džiakis tuoj paliepė dėdei lysti į kunigo, 
o Petreliui į minyškos kostiumus. Kada 
įsakymas buvo išpildytas, Džiakis “mi- 
nyšką” dar apgrimiravo: “jos”, veidą pa
darė senos moteriškės veidu, užkabino 
ant jos kaklo ilgą, su dideliu kryžium, 
net iki kelių, rožančių, užmovė minyš
kos skrybėlę ant galvos, veidą pridengė 
juodu kyru ir sudavęs delnu “jai” per 
petį, tarė: “Nei dievas Adomą taip grei
tai nenulipino, kaip aš iš tavęs minyšką 
padariau, o iš dėdės—kunigą. Svarbiau
sia tavo rolė bus ta, kad tavęs niekas ne
pažintų. Todėl saugok savo veidą nuo 
bile akių; kaip nuo ugnies ir kalbėk tik 
būtinam reikalui esant. Trenk perkūne, 
jei tave ta boba pažintų, visą mūsų triū
są velnias ant rago pasimovęs nusineštų 
į pačios peklos dugną!

“Jeigu aš kurio judviejų ko ir paklaus- 
čiau, o nežinotumėte ką atsakyti, viską 
suverskite dievui ant sprando—‘dievas 
mieliausias žino’. Tu, dėde, kaip tik su
sitiksime tą bobą ar kurį kitą iš namiš
kių, pagarbinęs Kristų, pridėk:

“ ‘Mudu, štai su sesele, esame iš prie
glaudos, 6 šitas ponas—detektyvas. Jis
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“Tai viskas, ką pirmiausia turi pasa
kyti, ir nepadaryk klaidos! Paskiau, jei
gu ir reikės tarti žodis-kitas, tai tik man 
paklausus ir tik nesugadink muzikos. O 
tau, Petrelį, gal ir visai nereikės kalbėti. 
O jeigu prireiktų ir tavo žodžio, tai aš 
jį iš tavęs išpešiu. Tai bus ir' viskas, va
žiuojam !”

Delegatas Turi Klaidą

“Laisvės” num. 24 tilpo ap
rašymas Pittsburgho draugijų 
įvykusios konferencijos, bet 
tame aprašyme yra vienas ki
tas netikslumas, kuris ten ne
turėjo būti. To aprašymo au
torius d. Delegatas rašo, kad

Jie sustojo ant kiemo, išlipo iš auto
mobilio ir pasinešė stubos link. “Kuni
gas” ėjo kaip žmogus, bet “minyška“ žig- 
liojo. Jos sijonas brukosi į tarpkojį, ro
žančius daužėsi į kelius, o kepeliušas 
smuko ant akių. Dėdė su Džiakiu pradė
jo nesitverti juokais, o Petrelis patyliu
kais pradėjo keiktis. Džiakis matydamas, 
kad bent vienam prunkštelėjus juoku ir 
kitam neišsilaikius nuo juoko, visos Striū
nos gali sutrūkti, pagraudeno:

“Pasilik bent žingsnį, po velniais! Ta
vo ta prakeikta, kaip romyto eisena mu
du į juoko pasiutimą veda.”

Duryse pasirodė, kairiąją akį juodu 
kapšeliu privožus, pati Žiabrienė. “Ar 
tai ta?” patyliukais paklausė Džiakis.

“Taip,” patyliukais atsakė Petrelis ir 
vos tik nepargriuvo, primynęs savo si
joną.

(Bus daugiau)

ant to susirinkimo pirmininko 
kandidatavę Mažiuko a ir Pi- 
variūnas. Tai netiesa. Kandi
datavo Jonas Rūkas ir Jonas 
Mažiukna.. Pivariūnas visai ne
kandidatavo.

Delegatas visai be reikalo 
bando primest Mažiūknai kokį 
ten pataikavimą sandarie- 
čiams. Delegatas nesuprato ar 
nenorėjo suprast, kokiuo tiks
lu leista balsuot ir atšaukt pir
mesni tarimą. Juk buvo duo
tas įnešimas duoti sandarie- 
čiam teisę turėti rengimo komi
tete lygią atstovybę, o per iš- 
naujo balsavimą jie gavo tik 4 
vietas prieš progresyvių 8. čia 
labai aišku, keno naudai buvo 
“pataikauta”. Negražu ir ne
naudinga daryti nepamatuotas 
užmetimas, drauge Delegate.

v S. Karsokienė.

LAISVĖS BAZARAS
I • ■ -

Tęsis 3 dienas. Kožn dieną bus dailės programa ir šokiai

Emerson Model X-138
15 TUBE RADIO

$119-95
Nuo 540 iki 18,000 kilo
cycles. Tai stebėtinai 
graži dovana ‘‘Laisvės” 
bazare, kas ją gaus turės 

kuom pasidžiaugti.

Penktadienį — Šeštadienį — Sekmadienį

Va s a r i o-February

Remington Noiseless 
Portable Typewriter 

$69-50
Visiškai nauja rašo
moji mašinėlė su lie
tuviškais akcentais.

Tai puiki dovana “Lai
mašinėlės bus daugybė kitų gerų daiktų, ku
riuos reikės išleisti žemiau jų tikros kainos

H

BAZARAS BUS DIDELEJE SALĖJE IDEAL BALLROOM
151 Knickerbocker Ave. ir kampas Flushing Ave., Brooklyn

Penktadienį, 11 d. vasario
Bazaras prasidės 6-tą vai. vakare; šokiam grieš 

Mikalausko orkestrą; programą duos Brooklyno Aido 
Choras. Visiem atsilankiusiem bus duodama dovanų 
gražūs sieniniai kalendoriai. Kitais vakarais kalendoriai 
nebus duodami, vien tik penktadienio vakare. Tad no
rintieji gauti dovanų puikų kalendorių, ateikite į ba- 
zarą penktadienio vakare. Įžanga tik 20c asmeniui. 
Ateikite penktadienio vakare, naudokitės dovanų pro
ga ir pigesne įžanga.

Šeštadienį, 12 d. vasario
Bazaras prasidės 5-tą vai. vakare, šokiams grieš 

Retikevičiaus orkestrą, programą duos Lietuvių ir rusų 
garsioji artistų grupė iš Philadelphijos. Jie duos opere- 
tišką programą. Bus šokių, solų, duetų ir dainuos visa 
grupė. Tai bus nepaprastai graži programa. Tai ta pati 
grupė, kuri pernai “Laisvės” bazare sukėlė daug ova
cijų. Įžanga 25c asmeniui, šiemet jie dainuos ir lietuviš
kų dainų, taipgi turės ir stygų orkestrą.

Sekmadienį, 13 d. vasario
Vaikų diena nuo 1 vai. dieną iki penktai valandai. 

Įžanga vaikam veltui. Taipgi bus vaikam duodama do
vanos ir vaikai galės pirktis gerus daiktus nuo 1c ir 
aukštyn. O suaugusiem tai paskutinis vakaras bazaro; 
šokiams grieš George Kazakevičiaus Orkestrą; progra
mą duos Sietyno Choras iš Newark, N. J. ir Pirmyn 
Choras iš Great Neck, N. Y. Tai bus gražus būrys 
svečių iš kitų miestų. Visiem atsilankiusiem bus duoda
ma puiki dovana, kurią paskelbsime vėliau. Įžanga 25c 
asmeniui.

BAZARE BUS DAUGYBES GERŲ IR BRANGIŲ DAIKTŲ
Jie visi bus išparduodami už nepaprastai žemas kainas. Naudokitės tąja nepaprastai didele proga.
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Susitvėrė Amerikos Lietuvių Kongreso 
Apskritys Connecticut Valstijoj

Sausio 16 d., kaip 10:30 
ryte, Bridgeport, Conn., vieti
nio Amerikos Lietuvių Kongre
so skyriaus pirmininkas d. M. 
Arisonas atidarė Connecticut 
organizacijų konferenciją. Pir
mininku tapo išrinktas J. Moč- 
kaitis. ^Konferencijos sekreto
rium išrinktas V. T. Jokimas.

Mandatų komisija pranešė, 
kad konferencijoj dalyvauja 26 
delegatai iš sekamų miestų: 
New Haven, New Britain, Wa
terbury, Bridgeport, Hartford 
ir Stamford.

Man labai patiko Connecti
cut draugų delegatų daromi 
pranešimai iš ^tskirų miestelių 
veikimo. Drg. M. Arisonas iš 
Bridgeporto, darydamas prane
šimą, pažymėjo : “Mes čia ant 
vietos turime kelias stambias 
draugijas. Kai kurias kontro- 
liuja tautiškai nusistatę žmo
nės; bet mes, kaipo progresy
viai, irgi turime jose Šerą. 
Vytauto Draugija net išrinko j 
šią konferenciją delegatus. Vie
tiniai socialistai irgi dirba kar
tu su mumis Amerikos Lietu
vių Kongrese. Tiesa, mes iki 
šiol neturėjome oficialio Ame
rikos Lietuvių Kongreso vardo, 
o dirbome po vardu Anti-fašis- 
tinio ir Anti-karinio Komiteto. 
Gal šis vardas ir perdaug bai
sus kitoms sriovėms. Aš pilnai 
stoju už priėmimą bendro var
do — Amerikos Lietuvių Kon
gresas, Bridgeporto Skyriaus 
Komitetas.”

Iš Waterburio d. Žemaitienė 
ir d. Balčiūnas nurodinėjo, kad 
jie irgi dar neturi oficialio 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
vardo. Jie veikia po vardu: 
Draugijų Sąryšis. Sąryšis jau 
gyvuoja Waterburyj per 11 me
tų. Jis atliko nemažai darbų 
lietuvių tarpe. Jie pareiškė: 
“Gal būt mums nebus reikalo 
persikrikštyti į Amerikos Lie
tuvių Kongresą. Tverti speci
ali Waterburyj Amerikos Lie
tuvių Kongreso skyrių vargiai 
apsimokės. Bet mes manome 
tuo klausimu pasikalbėti su 
draugijų atstovais. Jeigu pasi
rodytų, kad galima geriau pri
eiti prie draugijų su Amerikos 
Lietuvių Kongreso vardu, mes 
gal jį ir pamainysime.”

Iš New Britain d. V. T. Jo
kimas pranešė, kad jie nieko 
iki šiam laikui dėl Amerikos 
Lietuvių Kongreso nenuveikė. 
Nenuveikimo priežastys gali 
būt visokios. “Tiesa,” sako 
jis, “mūsų mieste vyrauja or
ganizacijose dešiniausi tauti
ninkai, ir tas kliudo mums iš
plėsti savo veikimą. Bet ne
galima nutylėti ir apie mus pa
čius, kaipo progresyvius žmo
nes. Mes save irgi turime pa
kritikuoti. Juk mes turime 
prisipažinti, kad nei nemėgi
nome veikti. Niekur visu bū
riu nepradeda veikti, t Kur tik 
ką pradeda dirbti, tai vienas, 
du, trys žmonės. O mes ir to 
nepradėjome. Visoj Connecti
cut valstijoj rengiama Ameri
kos Lietuvių Kongreso-prakal
bų - maršrutas, o mes nei čia 
neprisidėjome. Mes perdaug 
apsnūdome ir nemanome iš to 
apsnūdimo keltis. Taip dalykai 
negali būti! Tiesa, mūsų ma
žai yra, bet tai negalima pasa
kyti, kad mes negalime veikti. 
Mes galime veikti ir turime 
veikti, o mums padės kitų ko
lonijų draugai!

IŠ New Haven d. Medelis pa
reiškė savo raporte: “Mūsų 
kolonija nėra didelė, bet lietu
vių gyvena gana geras būrys. 
Yra kelios organizacijos, ku
rių vadovybėj stovi tautiško 
nusistatymo žmonės. Kaip ku
riose organizacijose ir mes tu- 
ritne įtakos. Amerikos Lietu
vių Kongreso vajuose-mes iki 
šiol nedalyvavome, bet nuo da
bar toje linkmėje pasižadam 
dirbti. Mūsų mieste yra ren
giamos Amerikos Lietuvių Kon
greso prakalbos ir mes mano
me, kad jos pavyks kuo geriau
siai, nes mes ętropiai rengia

mės. Tiek dar galiu pridurti,” 
sako d. Medelis, “tai pagirti 
Bridgeporto veikėjus už šios 
konferencijos sušaukimą. Tai 
pirma šios rūšies konferencija, 
bet ji yra naudinga ir jos nu
tiesti darbai gana reikšminti 
ateičiai.”

Iš Stamford d. D. Burba pra
nešė, kad jų organizacijos ne
spėjo atlaikyti konferenciją ir 
išrinkti į Connecticut valstijos 
organizacijų konferenciją dele
gatus. Tad jis sakė: “Aš at
siųstas tiesiai iš anti-karinio ir 
anti-fašistinio komiteto daly
vauti šioj konferencijoj”. Jis 
pabrėžė, kad Stamfordas neat
siliks nuo kitų Connecticut 
valstijos kolonijų Amerikos 
Lietuvių Kongreso darbe. Jis 
mano, kuomet susiorganizuos 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
apskritys, tai glaudžiau praves 
tarpe lietuvių bi kokį darbą, 
negu jį pravedė iki šiol. Jis 
mano, kad Connecticut vals
tijoje yra plati dirva dėl 
Amerikos Lietuvių Kongreso ir 
rimtai dirbant galima išdirbti į 
puikų veikimą. “Tik, supran
tama,” sako d. Burba, “reikia 
visiems sutartinai padirbėti.

“Kas liečia . vardą, tai, ma
nau,” sako d. Burba, “reikia 
visur priimti oficialį—Ameri
kos Lietuvių Kongresas. Nes 
tas vardas yra artimiausias 
lietuviams. Po Amerikos Lie
tuvių Kongreso vardu dirbant 
—mums atdaros durys į plačias 
lietuviškas organizacijas. Apie 
tai mes, sugrįžę iš šios konfe
rencijos, rimtai pagalvokime ir, 
pasitarę su vietiniais veikėjais, 
priimkime naują vardą, tai yra 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
vardą.”

Po visų delegatų raportų, 
dūota įnešimas, kad Connecti
cut valstijos apskritys pasiva
dintų : Amerrikbs Lietuvių Kon
gresas Demokratijai Atsteigti 
Lietuvoje, Connecticut Valsti
jos Organizacijų Apskritys.

Antro Amerikos Lietuvių 
Kongreso šaukimas užgintas, 
kad jis būtų sušauktas šiais 
metais.

Įgaliota komisija, kad ji, 
varde Connecticut Amerikos 
Lietuvių Kongreso Apskričio 
konferencijos parūpintų Lietu
vos politinių (antifašistinių) 
kalinių paliuosavimo rezoliuci
ją ir Lenkijos valdžiai prieš 
persekiojimą Vilnijoj lietuvių.

Į Amerikos Lietuvių Kongre
so komitetą Connecticut valsti
jos apskričio tapo išrinkta se
kami darbuotojai: J. Mockai- 
tis, A. Balčiūnas, A. Jocius, M. 
Arisonas, B. Medelis, D. Burba 
ir V. T. Jokimas.

Komitetui konferencija pave
dė išsirinkti iš savo tarpo pir
mininką, sekretorių ir kasinin
ką'. Taip pat komitetui pave
dė rūpintis visos Connecticut 
valstijos reikalais: organizuoti 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyrius, kur jų nėra; kur sky
rių silpnas veikimas—jiems pa
gelbėti visokiais galimais bū
dais. Iš kiekvieno miestelio, 
kur tik bus sukurti ALK ko
mitetai, pasistengti gauti iš jų 
vieną atstovą į Connecticut 
valstijos apskričio komitetą.

Nutarta surengti sekamą va
sarą, Amerikos Lietuvių Kon
greso vardu pikniką. Piknikas 
nutarta rengti New Britain, 
Conn.

Man buvo labai smagu da
lyvauti šioj Connecticut valsti
jos organizacijų konferencijoj. 
Aš pamenu, kaip aš buvau 
Brooklyno organizacijų Ame
rikos Lietuvių Kongreso sky
riaus sekretoriurp, tai pradėjau 
su Connecticut valstijos drau
gais susirašinėti. Kas liečia 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
veikimą pereitais metais, fak- 
tinai jokio darbo nebuvo veda
ma. Pirmutiniai Bridgeporto 
draugąį pasiūlė tokios konfe, 
rencijos reikalingumą. Jis tę
sėsi veik ištisus pereitus me
tus. Bet dabar toji konferen

cija įvyko ir aš labai patenkin
tas, kad man davė progą 
Brooklyno skyriaus komitetas 
joje dalyvauti. Aš manau, mes 
nustatėme puikų planą veiki
mui ! Jeigu tik draugai laiky
sis savo žodžio, tai Connecticut 
valstija galės kitas valstijas pa
vyti savo veikla ir pralenkti. 
Aš tikiu, kad jie tai padarys.

J. Buivydas.

Boston, Mass.
Nelabai senai vienam paren

gime girdžiu pasienyj karštas 
diskusijas. Sandarietis Lekys, 
it prispaustas prie sienos, gi
nasi nuo atakų bendra-frontinių 
“vilkų.” Daugelis pas mus, Bo
stone, S. Mockų vadina ’ fašistų 
generolu, o Lėkį—jo leitenantu. 
Vienok, viršminėtose “improm- 
tu” diskusijose, Lekys kalbėda
mas už save ir kitus sandarie- 
čius užsigina jiems primetamo 
fašizmo, atmeta bendradarbia
vimą su Tysliava ir pasisako už 
demokratijų.

Tiesa, kaip Mockus, taip Le
kys ir dauguma .kitų sandarie- 
čių, visi yra rankpelniai-darbi- 
ninkai žmonės ir aš nematau 
nei vienam progos pabėgimo iš 
tos kategorijos; vienok patrioti
nių sumetimų vedini atsisako 
kovoti prieš fašizmą ir prieš 
Smetonos smurtišką fašistinę 
diktatūrą Lietuvoje. Jie savo 
pasyviškumu palaiko ir dauge
lyje atvejų užgiria ir kovoja 
už ją.

Sandariečiai įsivaizduoja, kad 
komunistai ir socialistai nėra 
Lietuvos patriotai, kad jie išsi
žada Lietuvos ir tt. Jeigu ko-, 
munistai ir socialistai atsisako 
skelbti neapykantą prieš kitas 
tautas, o vietoj to skelbia tarp
tautinę meilę, tai tas dar ne
reiškia, kad jie atsisakė Lietu
vos ir lietuviškumo. Kaip tik 
priešingai: mes juos rasime 
daug miklesniais ir daug jau
triau reaguojančiais į Lietuvos 
ir lietuviškumo reikalus. Ko
munistų ir socialistų susidėji
mas su Internacionalais nereiš
kia išsižadėjimą tautiškumo, 
nes to nieks iš jų ir nereikalau
ja. Visiems yra žinoma, kad 
Internacionalai reikalauja vi
soms tautos proporcionaliai ly
gių teisių ir pilnos tautinės 
laisvės.

Lietuviai komunistai ir sim- 
patikai nėra skirtingi nuo ru
sų .komunistų. Sovietų Rusijos 
Komunistų Partija turi pilną 
politinę galią ir valdo šalį visų 
dirbančiųjų gerovei — kėlimui 
visų lygiai ekonominio ir kultu-, 
rinio vystymosi. O kadangi dar
bo teisė yra lygi visiems ir 
darbas garbingiausia visų par
eiga, tad Sovietų Rusijos val
dantysis aparatas ir stovi sar
gyboje gerbūvio visų savo pi
liečių, o ne atskirų privilegi
juotų grupių ar grupelių žmo
nių. Sovietų Rusijos Komunis
tų Partija susideda iš ištiki
mų ir įsitikinusių komunistų. 
Nors ten yra įsiskverbusių kar
jeristų ir diversantų, vienok 
šiandien Sovietų Rusijos komu
nistai yra geriausi Rusijos pa
triotai, .kokius Rusija yra kada, 
turėjus. Bet ar mes galime su
lyginti jų patriotizmą su mūsų 
tautininkų patriotizmu ? Mūsų 
patriotai svajoja apie “didelę, 
nedalinamą” Lietuvą, taip pat, 
kaip ir lenkai patriotai Lenkiją 
“od morza do morza.” Reiškia, 
svajoja pavergti politiniam ir 
ekonominiam išnaudojimui ne 
mažumas, bet daug skaitlinges- 
nes tautines grupes už save ir 
dar aukščiau kultūriniai ir eko
nominiai išsivysčiusias. Juk tai 
nesąmonė, bet jų patriotizmas 
to reikalauja. Sovietų piliečių 
patriotizmu yra: dirbt už visuo
tiną taiką, už laisvą apsispren
dimą tautų, už į kuo trumpiau- 
sį laiką pralenkimą ekonomi
niai ir kultūriniai kapitalistinių 
kraštų, tuomi pakeliant savo 
visos liaudies buitį ant aukš
čiausio laipsnio.

Kada fašistinių kraštų ego 
yra: eiti su ugnim ir kardu, 
plėšti svetimų tautų turtą, pa
vergti jas ir nuplauti savo pur-

vinų siekių veidą ežeruose 
kraujo, pralieto žudynėse nekal
tų pavergtųjų tautų; panaikin
ti bile požymius demokratijos 
ir stiprinti visais galimais bū
dais absoliutę diktatūrą dabar 
ir ateityje,— tai Sovietų komu
nistinė diktatūra {siekia prie 
plačiausios demokratijos, moki
na ir rengia liaudį prie pilno 
jos supratimo ir išmintingo 
jąja naudojimosi, šiandien So
vietuose labai maža dalelė žmo
nių yra neorganizuotų. Jie yra 
varu varomi organizuotis, nes 
nuo organizuotumo priklauso jų 
gerbūvis, o fašistinėj Lietu
voj ir kituose fašistiniuose 
kraštuose žmonių gerbūvio bei 
kultūros organizacijos nepagei
daujamos ir užgintos.

Lekys argumentuoja, kad 
sandariečiai priešingi bendram 
frontui už atsteigimą demokra
tijos Lietuvoje ,ir prieš Smeto
nos smurtišką fašistinę dikta.- 
tūrą todėl, kad Sov. Sąjungoj 
prie sienos stato šnipus, šalies 
išdavikus, sužinius liaudies 
turto naikintojus, spekuliantus, 
visokius grafterius ir žalotojus. 
Tiesa, tarp tų negarbingų pi
liečių mes randame ir matome 
vardus buvusių revoliucijos 
sandarbininkų. Kodėl jie per
sivertė ragožium ir, kaip jau 
visiems yra .žinoma, paliko ša
lies išdavikais,—tai jau reikia 
studijuoti kiekvieną asmenį at
skirai: kaip jie atėjo į .revoliu
cionierių eiles, kaip jie gavo pa
sitikėjimą ir už ką, 
spėkos paveikė ant 
prieš visos liaudies 
džiausį pasiaukojimą
ir darbą—įgytus vaisius. Asme
niškos ambicijos, nepasitikėji
mas savimi ar savo spėkomis, 
baimė vieno ar kito, nepasi
tenkinimas, kad tvanas revoliu
cijos išsiliejo ne ta linkme, ku
ria asmeniškai jis norėjo, ir 
daug ko kito.

Kaip Lekys, taip ir Mockus 
nėra kokiais lepšiais, kad nesu
prasti, kas darbininkui žmogui 
yra gera ir naudinga, o kas ne. 
Jie yra gana prasilavinę ir su
manūs žmonės. Aš esu pilnai 
įsitikinęs, kad jie yra priešingi 
fašizmui su jo pragaištingo
mis demokratijai pasekmėmis. 
O kaipo tokiems, jųjų vieta tu
rėtų būti Bendram Fronte. Jau 
laikas padėti į šalį tas tradici
nis nepasitikėjimas ir neapy
kanta vienų kitais, ir už Lietu
vos demųkratiją veikti išvien.

Z avis.

ir kokios 
jų išeiti

per di- 
— kovas

Canton yra svarbus strategi
nis kampas, su savo pietine sta
čia gelžkelio linkui Hankow. 
Per šį miestą ginklai ir kariuo
menė gali lengvai būt prista
toma į vidurinę Chiniją. Mies
tas patsai yra svarbus kaipo 
didžiausias prekybinis centras 
Pietų Chinijoje.

Su daugiau kaip milionu gy
ventojų sausakimšai prikimš
tose savo siaurose, kreivose 
gatvėse, pusiau pargriuvusiuose 
namuose “šis kam ’ miestas” 
(tas vardas randasi pasakose) 
yra pavojingas iš oro užpuolus. 
Jau ir dabar aukų nuo lėktuvų 
turėta gana sunkių.

Bet iš upės ir lauko pusės 
Cantoną nebus taip lengva už
kariauti. Vienoje dalyje prie
plaukos Pearl upės siaurumos 
yra krantai iškilę augštai ir ne
lygūs. čia randasi fortai-pilys 
Boca, Tigris, ir gerai įrengti. 
Į vakarus ir rytus nuo miesto 
yra daugelis cemento apsaugų.

Numatoma kelias iš užpuoli
kų pusės ant Toishan iš kur 
gelžkelis eina į Canton. Kita 
vieta yra plačiai žinoma Bias 
Įlanka, iš kur kelias eina į 
miestą. Generolas Yu Han- 
man vyriausias vadas Canton 
j ėgli, yra sustatęs savo karei
vius palei prieplauką ir šiaip 
strateginėse vietose prie van
dens.

Su augštai apginkluota Japo
nijos jėga, yra pavojus būti 
per daug optimistais, neveizint 
laimėjimų pietinių armijų. 
Kwantungo gyventojai yra chi- 
niečiai, bet jie yra mažesni 
ūgyje, negu jų pusbroliai vaka
ruose, yra daugiau kovingesni 
ir daugiau pasiryžę dėl atlaiky- 
mo savo nepriklausomybės.

Dabar yra jų išbandymo va
landa: mes linkime, kad jie pa
tys pasirodytų vertais savo 
vardo—garbės.

Vinco Duktė.

Gen. Franco Atsisakysiąs nuo 
Teruelįo Atgriebimo

Barcelona. — Fašistai Te- 
ruel fronte gavo tokį baisų 
smūgį nuo liaudiečių, jog 
suprantama, kad generolas 
Franco toliau jau neban
dys atsiimti Teruelį.

Kas Laukia Japonijos Impe
rializmą Pietą Chinijoj?

Jeruzale, vas. 4. — Ang
lų teismas nusmerkė mirtin 
žydą policininką, kuris nu
šovė vieną vaiką arabų au- 
to-buse.

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: feVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja' numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 

veselijoms, krikštynoms ir 
pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

spalvom.

16 senų padarau nau
jus paveikslus ir kra- 
javus sudarau su ame
rikoniškais. Reikalui 
esant ir padidinu to
kio dydžio, kokio pa
geidaujama. Taipgi
atmaliavoju {vairiom

Jonas Stokes
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y. 
Tek: Glenmore 5-6191

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(šalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 

Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po šermenų pietų.

Teikiam nemokamai ..vėliausios 
mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

PAI N-EXPELLER
* *1^

' Pečių muskului gelia? 
Petys, ištampytai? 

Sutelks malonų palengvinimu 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

LINIMENT

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3621 

Brooklyn, N. Y.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ, 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacien
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa- 
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuo jaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą 
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip;
JOHN W.

1375 E. 18 St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

prisųsime NATU- 
TEA.

THOMSON

(Tąsa iš 2-ro pusk) 
rėjo priimti tvirtesnį nusista
tymą linkui Japonijos. . Chini- 
ja pasiliko apvienyta, ir pasida
rė per tvirta Japonijai sumuš-" 
ti.

Dvi Kwantungo ir Kwangsi 
provincijos kartu tik truputį 
mažiau turi gyventojų, kaip 
Didžioji Britanija, jų kariuo
menė kartu siekia netoli mili- 
ono vyrų, šiame dideliam bū
ryje yra įskaitoma menkai 
ginkluota ir lavinta milicija iš 
tolimųjų kaimų, kurie randasi 
kalnuose, be to yra skaičius ir 
augštai lavintos kariuomenės.

Tokios yra dalys sustatytos 
Sha Ho stovyklose, vakariniam, 
rytiniame Cantono priemiesty
je. Lavinimas šių kareivių 
buvo rankose Vokietijos patarė
jų, tai buvo kasdieninis ir juo
kingas vaizdas matyti Chinijos 
kareivius darant “žąsies žings
nius” tai vienoje tai kitoje pa
rodos vietoje apie miestą. (Tie 
vokiečiai fašistai jau atstatyti. 
—Red.)

Apie aštuoniasdešimts mylių 
į vakartis nuo Cantaųo randasi 
kariška stotis Siu Kwano mies
te, ant naujo Cantono-Hankow 
gelžkelio, čionai, po nurodymais^ 
Amerikos mechanikų-inžinierių, 
lėktuvai, yra budavojami pačių 
chinų, tiktai inžinai yra trau
kiami iš svetur. Didžiuma 
Canton karo lėktuvų, žinoma 
yra Amerikos mašinos, ir jų 
prižiūrėtojais yra patys ameri
konai bei kanadiečiai.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 

Parsamdau automobilius vestu
vėm, parėm, krikštynom ir 

kitokiem reikalam 
402 Metropolitan Avė. 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

OIL BURNER
INVENTED

COOKand HEAT Without Coali 
In Your Present orwooa į I
Stove or Furnnrn- , YV* 
HOTTER — CHEAP.
ER—No Ashes or Dirt 11 * jj M
—Twice tlio Heat Quick
nt ONE HALF THE COST. • .
COOKS Ą MEAL

FOR LESS PO
Beats any oil burner over gotten 
out for iow cost, perfect per- if 
formance. Burns cheap oil a new Slioi'lnto I 
way. without pre-generating Any srovi llVri 
or clogging up. Quick Intense ranosor FjsII rf 
heat by Simple Turn of Valve, iurhaci 
It .ends drudgery and dirt of Quick HEATnt 
coal or wood; cuts fuel bills In Turn of Valvet 
half, pays for Itself quickly by what If SAVES.

D U A KI E Phone For free rnUnE DEMONSTRATION
No Obligation

Anyone interested in getting MORE 
HEAT AT LESS COST should phone 
number below for demonstration and 
full explanation of this amazing “HEAT 
KING” Oil Burner.

Local Sales Representative

KLEEN KOL COAL CO.
MR. PETER LISAUSKAS

COAL, COKE and OIL
Phone: JEfferson 3-2779 

EVergreen 7-7550
Ridgewood . 

1458 DeKALB AVENUE
Williamsburg

' 335 UNION AVENUE
Maspeth

53-82 72nd PLACE

Telefonas: Humboldt 2-7964 I

DR. J. J. KAŠKIApčIUS
% 530 Summer Ave., arti Chester Ave.

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

Mateiišas Simoiiavičiiis
GRAŽIAI {RENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

....  ...... -.....  •  -J .........

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name
• • •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų 
valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

iii lir*
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Lietuvos Žinios
KAUNE YRA 1100 AUTO 

MAŠINŲ
Surinktomis žiniomis šiuo 

metu Kaune yra 1100 automo
bilių, autobusų ir auto sunk
vežimių. Nuo praėjusio pava
sario, kada buvo sumažinti 
auto mašinoms muitai, auto 
mašinų skaičius Kaune padi
dėjo 500.

Už “Sušaudytų” Metropoli
tą Atlaikytos Pamaldos, o 
Dabar JisAtsiuntė Sveikini-

lai

me-

mo Telegramą
KAUNAS. — Prieš kurį 

ką buvo pasklidę gandų, 
vienas įžymus pravoslavų
tropolitas Maskvoje esąs sušau
dytas. Lietuvos pravoslavai ir 
gi viešai meldės už “sušaudy
tą” metropolitą, nes manė, kad 
jis tikrai sušaudytas. Bet šio- 
mies dienomis Lietuvos pravo
slavai gavę “sušaudytojo” me-‘ 
tropolito sveikinimus ir linkė
jimus, duoda savo adresą ir 
prašo parašyt, kas girdėt Lie
tuvos pravoslavų gyvenime.

Waterbury, Conn

būklės ir už įsteigimą demo
kratinių liaudies teisių, ga
rantuotų Lietuvos konstituci
joj, mes atsišaukiame į visus 
darbininkus ir šiaip progresy
vius žmones reikalauti, kad tie 
Lietuvos kaliniai būtų paleisti 
iš kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų be jokių iš jų pusės 
maldavimų ir atsiprašinėjimų.

2. Lietuvos Demokratybes 
Įsteigimas.

Mes reikalaujame, kad Lie
tuvoje būtų įsteigta pilna de- 
mokratybė, visų žmonių teisės 
organizuotis ir veikti laisvai— 
tos teisės, kurias yra užgniau-

pavyzdį sekame? Toli gra
žu nevisi.

Tiem draugam, kurie apsi
gyvenę mažose lietuvių koloni
jose, negalima tiek pasidarbuo
ti, nes ten siauros ribos plėsti 
tą ’ darbą, čia kalbu apie did
miesčius, kur dar daug sykių 
daugiau galėtų plėstis darbinin
kiškos organizacijos ir skleistis 
darbininkiška literatūra.

Iš laikraščių ir vietinio pa
tyrimo matyti, kad tame darbe 
yra mūsų apsileidimo. Matyti, 
kad nekurtose kolonijose tiktai 
tada pradedama vajaus reikalu 
kalbėti, kuomet vajaus laiko 
pora savaičių praeina. Darbuo-

joj ir Chinijoj mūsų didvyriai 
su ginklu rankose drąsiai ko
voja prieš fašizmą, už darbi
ninkų teises. Mum ’Šioj šalyj 
dar nereikia su ginklu kovoti. 
Mum reikia stiprios Komunistų 
Partijos ir masinių darbinin
kiškų organizacijų ir spaudos. 
Augindami Komunistų Partiją 
ir kitas darbininkiškas organi
zacijas ir spaudą, mes padėsi
me mūsų didvyriam kovotojam 
Ispanijoj ir Chinijoj nugalėti 
fašizmą. Tuomet ir mūsų šalyj 
prieš organizuotus darbininkus 
fašizmas nedrįs pakelti galvą ir 
neprisieis mum su ginklu ko
voti. A. 'M. B.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
DETROIT, MICH.

Sausio men., 15 J. įvyko ALDLD 
52 kp. susirinkimas ir tapo išrinkta 
nauja kuopos valdyba 1938 metams. 
Valdybon išrinkti sekanti draugai ir 
jų antrašai: Org. J. Aranauskas, 1449 
Ferdinand St., Užrašų Rast., P. Ži
linskas, 8403 Navy St., Fin. Rast., 
G. Bubliauskas, 4750 Westland Ave., 
Dearborn, Mich., Ižd. M. Padalskis, 
5752 Ogden Avė. P. Žilinskas.

(31-32)

VARPO KEPTUVE

žus vienatinė valdančioji par
tija — Tautininkų Partija.

3. Ispanijos respublikos gy
nimas reiškia sumušimą pasau
lio fašizmo, kuris užsidavęs 
įvykdyti kapitalistinę vergiją 
visose šalyse. Dėl to visi darbi
ninkai ir progresyviai privalo

I remti morališkai ir finansiškai 
Ispanijos laisvės kovotojus lo- 
jalistus arba liaudies frontą.

4. Kadangi Amerikos De
mokratybes ir Taikos Lyga, 
per savo suvažiavimą Pitts- 
burghe, paskelbė Japonijos 
prekių boikotą, mes atsišau
kiame į visus lietuvius ir lie
tuves tą boikotą vykinti tol, 
kol .Japonijos imperializmas 
nenusisuks sprando.

5. Mes nutariame ir šiuo- 
mi atsišaukiame į visus lietu
vius darbininkus ir progresis- 
tus įstoti kaipo pavieniais na
riai ir organizacijomis į Ame
rikos Demokratybes ir Taikos 
Lygą.

6. Mes užgiriam e Industri
nio Organizavimo Komitetą ir 
linkime visiems 
darbininkams 
prisidėti prie 
jų.

Mes tokiu apsi- 
negalime atsiekti savo

teko sužinoti, kad Cle- 
apylinkėse, kur lietu-

ŠYPSENOS

CLEVELAND, OHIO
Kovo 19 d., šeštadieni, lokalas 

TDA rengia prakalbas ir balių pa
minėjimui Paryžiaus Komunos. Mitin
gas bus Slavų Auditorium, 0417 St. 
Člair Avė. Bus geri kalbėtojai. Kal
bės Yetta Land ir R. Onda. Šie 
draugai yra geri kalbėtojai ir labai 
gerai žinomi Clevelando darbinin
kams. — 1. A. V.

“Laisvės” No. 24, korespon
dencijoj, Juozelio paminėtie
ji draugai bei draugės nėra 
tik pirmu kart atsilankę į pa
rengimą, bet keli metai “Lais
vės” skaitytojai, bei organiza
cijos vienos ar kitos nariai ir 
nuolatiniai lankytojai darbinin
kiškų organizacijų parengimų.

Kitus Mokinti, o Pačiam 
Nedaryti

Organizacijų nariai ir “Lai
svės” skaitytoai klausinėja: 
“Kodėl Juozelis kitus ragina 
prie veikimo, o paties nema
tyt tame veikime dalyvau
jant?” Kitus ragina priklausy
ti prie ALDLD ir kitų org., o 
kiek patirta, pats niekur 'ne
priklauso.

Tikrai kunigiškai, — kitus 
mokinti, o pačiam taip neda
ryti. ALDLD 28 kuopos narių 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekantį antradienį, vasario 8 
d., 774 Bank St., vakare.

Visi nariai kviečiami daly
vauti. Sekretorius sakė, kad 
gavęs dėl visų narių knygą 
“Kelias į Naują Gyvenimą.” 
Kiek iš spaudos matosi, kurie 
skaitę minimą knygą, tai labai 
puiki. Skaitlinėmis pačios vai- ( 
džios išskaitliuota mūsų šalies 
didieji turtai. Kiek maisto dėl 
žmonių gyvenimo prigamina, 
ir kiek dar jo reiktų. O jei dar 
jo reiktų, tai ir darbų turėtų 
būt daug.

Visi ateikim ir pasiimkim 
knygą ir skaitykim. Dabar ge
ra proga įsirašyti draugijom 1 

w Kas trokšta darbininkų j u- darbo. Jei visi pavieniai va- 
dėjimo plėtimosi, šviestis ir ki- jininkai ir kuopos prieš pra
tus šviest, tai privalo stoti į sidedant vajui 
ALDLD. Nė viena tauta neturi 
AmeriKoj tokios organizacijos, > p^dimuC 431 vaja?būtu 
kuri tiek butų knygų išleidus. - ’ J

Reikia patiems stoti ir ki-1 
tus kviesti. Draugai, jei mes 
tik kitus ragintume prie veiki
mo, prie organizacijų, o patys 
nepriklausytumėm ir nedaly- 
vautumėm veikime, tai veiki
mui naudos nebūtų.

Org-jų Narys.

lietuviams 
neatidėliojant 

industrinių uni-

J. Baltrušaitis,
J. Čiuplis,
D. P. Lekovičius.

Skaitytojų Balsai
Apie Mūsų Organizacijų 

Vajus
Mūsų darbininkiškų orga

nizacijų vajai gavimui nau
jų narių ir vajai gavimui 
laikraščiam naujų skaityto
jų turėtų būti daug pasek
mingesni. Jei padaryti pa
sekmingu, tai visi iš anksto 
turime daryti planus prisi
rengimui prie to iš 
naudingiausių darbų.

Visi matome, kad mūsų 
aukščiausios įstaigos visuo
met išanksto per porą sa
vaičių paskelbsią, su kuria 
diena prasideda vajus. Bet 
skaitant mūsų dienraščius 
pasirodo, kad nevisi draugai 
ir nevisos kuopos po paskel
bimo vajaus tuoj imasi už.
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Visų

iš anksto
pradėtų daryti planus jo

A1.D.LD. REIKALAI
Rezoliucijos.

ALDLD 4 Apskričio suva
žiavimas, įvykęs sausio 16 d., 
1938 m., L. M. D. Svetainėje, 
142 Orr St., Pittsburgh, Pa., 
priėmė šias rezoliucijas:

1. Lietuvos Politinių Kalinių 
Paliuosavimas:

Kadangi Lietuvos /murtinin- 
kų — tautininkų valdžia pūdo

•daug pasekmingesni ir iš 
to darbo darbininkiška vi
suomenė galėtume pilnai pa
sidžiaugti.

Matyti iš korespondenci
jų, kad tūli, kaip pavieniai 
darbuotojai, taip tūlų kolo
nijų kuopos, kurie iš anksto 
prisirengia ir su pirma die
na vajaus pradeda darbuo
tis, visuomet turi geras pa
sekmes. Tai kodėl nepaimti 
ir visiem tokį gražų pavyz
dį? .

Vajuose kai kurių koloni
jų draugai ir draugės su 
pasišventimu ir visa ener
gija darbuojasi. Tai nenuils
tanti darbininkiškų organi
zacijų augintojai ir darbi
ninkiškos apšvietos skleidė
jai. Tūli jau nekartą paro-

tis pradedama tiktai baigiantis 
vajaus laikui.
leidimu 
tikslo.

Man 
velando
viai darbininkai po porą desėt- 
,kų šeimų kiek toliau nuo miesto 
ant farmų ar mažuose kaime
liuose gyvena, dar nebūta vaji- 
ninkų. Išskiriant Middlefield, 
kitos mažos lietuvių kolonijos 
vajininkų ir visų darbininkų 
klasės darbuotojų dar nepalies
tos. Tenai dar nesiranda nei 
darbininkiškų kuopų, nei litera
tūros. Argi ne mūsų reikalas 
tuo darbu rūpintis ir iš anks
to sudaryti planus, kad būtų ga
lima pasiekti kiekvieną lietuvių 
darbininkų koloniją ir tenai 
skleisti darbininkuose apšvietą 
ir klasinį supratimą?

Man rodosi, kad mes nega
na rūpinamės platinimu mūsų 
organizacijų ir literatūros. Va
saros metu dažnai važiuojame į 
farmas ir į mažus kaimelius 
tyru oru pakvėpuoti. Draugiš
ki išvažiavimai visuomet būna 
pas tuos pačius draugus, kurie 
jau senai darbuojasi mūsų ju
dėjime. Kodėl visiem nepasi
tarti, kad yra reikalas susi
pažinti su tų mažų kolonijų lie
tuviais darbininkais, kurie dar 
nėra darbininkiškų organizaci
jų nariais ir laikraščių skai
tytojais? Tenai reikia rengti 
išvažiavimus, su jais susipažin
ti ir skleisti tarpe jų darbinin
kišką idėją.

Jei Middlefield lietuvių far-, 
mų darbininkų kolonijoj gra
žiai gyvuoja dvi darbininkiškų 
organizacijų kuopos ir visoj 
apylinkėj šviečia darbininkiška 
spauda, tai mūsų priedermė 
darbuotis, kad ne tiktai Cleve
land© visose apylinkėse, bet ir 
visų Jungtinių Valstijų ir ma
žiausiose lietuvių kolonijose tu
ri rastis lietuvių darbininkiš
kų organizacijų kuopos ir lai
kraščiai.

Prie sekančių vajų visi drau
gai ir draugės iš anksto turime 
prisirengti. Jei mes neatidėlio
dami laiko visi su pasišventimu 
darbuosimės, tai pamatysime, 
kad trumpoj ateityj kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj darbininkiškų 
organizacijų kuopos bujos ir 
darbininkiškų idėjų spauda 
skleis klasinį supratimą.

Darbuotis vajuose, skleisti 
mūsų laikraščius ir abelnai va
ryti organizavimo darbą pir
myn yra sunkus darbas, bet to 

I sunkumo dar negalima lyginti 
prie sunkumų tų kovotojų, ku
rie už darbininkų reikalus ko
vose su kapitalizmu gyvastis 
paaukavo. Ir šiandien Ispani-

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. bus svarbus susirinki

mas, pirmadieni, vasario 7 d., 407 
Lafayette St., 7:30 v. v. Turime 
smarkiai rengtis prie teatro “Gyvieji 
Nabašninkai”, kuris bus sulošta va
sario 12 d. Be to, drg. M. Guoba, at
stovas “Lietuvių Liaudies” laikraščio 
Kanadoj dalyvaus šiame susirinki
me. Turėsime progą su juom susipa
žinti. — Kom. (30-31)

kalėjimuose geriausius tautos (dė, kaip reikia darbuotis, 
veikėjus, kurie tiktai kovojo kad vajų padaryti pasek- 
už progas pagerinimui žmonių mingu. Bet ar mes visi tų |

Tikroji Priežastis
Turtingas amerikietis dė

dė parvyko Lietuvon pra
leisti Kalėdų atostogų pas 
savo gimines. Jo sūnėnas, 
prisiskaitęs daug -romanų iš 
Amerikos praeities, klausia 
jį-

—Ar dar pas j u karia ar
klių vagis?
' —O, ne, tokių dalykų vi
sai nebėra?

—Ko, ar vagių?
—Ne, tik nebėra arklių!

panoro 
ir asme-

Svetimos Plunksnos
Artistė X, kuri turėjo di

delį pasisekimą su savo par
tneriu, žymiu artistu, išė
jusi po vaidinimo 
pasidalinti su juo 
niškais įspūdžiais.

—Kaip tamstai patinka 
mano naujosios skrybėlės 
plunksnos?—teiraujasi ar
tistė.

—Aš visad taip ir galvo
ju, kad tamsta mėgsti sve
timomis plunksnomis dangs
tytis,—atsako artistas.

Šen ten Surinkta.

Jei Pasiskubinsit— 
Dar Gausit

Dvi teisingiausios lietuviškos 
knygos apie lyties klausimus:
PATARIMAI VYRAMS APIE 

LYTIES DALYKUS;
Kaina $1.50.

PATARIMAI MOTERIMS 
APIE LYTIES DALYKUS; 

Kaina $2.00.
Abi knygos parašytos paskilbusio 
D-ro Robinsono ir aiškiai, teisingai 
aprašyta vyrų ir moterų lytinio gy
venimo svarbiausi reikalai. Kiekvie
nas ir kiekviena tose knygose ras 
daug brangių ir reikalingų pamoky

mų, su paveikslais.

Galima pirkti abi arba bile 
kurią vieną

Tų knygų jau mažai turiu, to
dėl norintieji pirkite tuojaus. 

Reikalavimus su pinigais 
adresuokite:
J. BARKUS 

111-40—128th St.,
So. Ozone Park, N. Y, .

NEW JERSEY LIETUVIŲ RADIO VALANDOS
PIRMUTINIS v

Koncertas ir Šokiai
Visus, kurte klausotės ir neklausotės kas sekmadienio 

, vakare, nuo 5-tos valandos, iš stoties WHOM Jersey
City, kviečiame1 į mūsų Radio Koncertą. Čia išgirsite 

chorų dainų, pavienių, duetų ir kvartetų.
Gera orkestrą grieš lietuviškus ir amerikoniškus šokius

- PRIE TO BUS GERŲ GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ
Kurie atsilankysite, nesigailėsite

šis Koncertai ir šokiai įvyksta Sekmadienį

Vasario (February) 13 d., 1938
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS SALĖJE

180-2 New York Ave. . Newark, New Jersey
Pradžia 6:30 vai. vakare

Visus ir visas kviečia — N. L Ljetųyių Radio Valandos Vedėjai.

36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

be

Y.

Tel. Stagg 2-5043NOTARY PUBLIC

MATTHEW I’. BALLAS 1
<>

><<
BROOKLYN, N.

< >

< >

<!>

LIGOS
»1 CHRONIŠKOS

GYDOMOS

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Dr. Herman Mendlowitz
33 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7-8 vak, 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)
LAISNIUOTAS

GRABORIUS
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan &ve.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4335

660 GRAND STREET,

LICENSES
BEER, WINE, LIQUOR

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail‘under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises..

HERMAN KOHNKE
1243 Myrtle Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3888 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1043 
Coney Island Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 1

FOSTER DELICATESSEN and REST. 
1043 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7607 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 282 Knickerbocker Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

SAVINI’S RESTAURANT 
‘482 Knickerbocker Ave,, Brooklyn, N. 
^47-249-251 Suydam St.

Rūgšti ruginė, saldi ruginę, melų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir rasin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese t 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls

Siunčiame duonų per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj ir kainas.

Varpas Bakery 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y

Patenkinančios ir Greitos 
'Pasėkos

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, N0SIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ii 

'Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Jpisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadieni

9 A. M. iki 3 P. M.

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimai 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvestant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvestant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” c 
jr apsirūpinkite su medum.

LIETUVIŲ KURO KOMPANIJA
{dedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 

Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)
Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
1‘burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661
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New Yorko Apielinkes
Prašome Įsitėmyt 

Savo Naudai
Prarado Leidimus

■ » oro< w ’n <

“Laisvės” bazare, kuris įvyks 
11, 12 ir 13 dienomis vasario 
(šio mėnesio), galėsit nusipirkt 
vėliausio išdirbimo rašomas 
mašinėles dešimčia dolerių pi
giau, negu jų tikra kaina. Ga
lėsite pirkti ir ant išmokėjimo.

Nepamirškite, jog “Laisvė” 
yra padariusi 1,000 gražiausių 
sieninių kalendorių išdalinimui 
veltui svečiam, kurie atsilan
kys penktadienio vakare. Ki
tom dienom kalendoriai nebus 
duodami; vien tik penktadienio 
vakare.
Kelrodis i “ Laisvės" Bazara i t

Važiuojantieji iš New Yorko 
traukiniais, važiuokite ant Uni
on Square ir čia imkite Gunar
ais traukinį ir išlipkite ant Jef
ferson St. stoties. Važiuojan
tieji automobiliais iš New Yor
ko, važiuokite Williamsburgh 
tiltu ir pervažiavę tiltą važiuo
kite Broadway apie 15 blokų, 
iki Flushing Ave.; sukite po 

" kairei į Flushing Avenue ii- va
liuokite iki Knickerbocker; čia 
po kairei bus bazaro salė.

Iš' Brooklyn© ir kitų dalių 
Brooklyno apylinkės galima 
nuvažiuoti šiais gatvekariais: 
Union Ave., Wilson Ave. it’ 
Flushing Ave. Iš East New 
Yorko geriausias privažiavi
mas Canarsie line traukiniu ir 
išlipti ant Jefferson St. stoties.

New Yorko Mieste ir apylin
kėj į dvi savaites laiko 110 as
menų prarado auto vairavimo 
leidimus ir 726-šiems suspen
duota. O tai vis didžiumoje pa
sėka neatsargumo, kuris yra 
pavojum pačių vairuotojų .svei
katai ir gyvybei. Labai dau
gelis praranda leidimus dėl gir
tumo. Iš prasižengusių lietu
vių daugiaušia rasi girtųjų 
skyriuje. Reiškia, perdėtas įsi
gėrimas gadina lietuvių tvar
kingumą, kurio jie pavyzdingai 
laikosi blaivi būdami.

Lietuvių Komunistą Susirinki
mas Šį Vakarą

Naujai sutvertos Lietuvių 
Komunistu Kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, 7 vasa
rio, lygiai 7:30 vakaro, “Lais
vės” salėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Nariai ir norintieji 
prisirašyti, taipgi visi, kurie 
pasiryžę padėti šiai kuopai bei 
norėtų arčiau susipažinti su 
jos veikimu, kviečiami dalyvau
ti.

Visi prašomi įsitėmyt, kad 
susirinkimus pradėsim paskirtu 
laiku. Valdyba.

Prašome Priduot Dovanas 
Pirma Bazaro

Visų dienraščio “Laisvės” šir
dingų rėmėjų, kurie esate pa- 

as ir dar nesate 
j u, prašome priduot 

į, H d. vasario. Už 
jums dėkingi.
Bazaro Ko m is i j a.

Vaiky Teismas Įsikišo 
Gelbėt Vaiką

•Ajau buvo minėta, kad How
ard Frankel, 11 metų vaikas, 
teismo keliu buvo pavestas mo
tinos globai, nuo kurios jis bu
vo atskirtas per pastaruosius 
5 metus tėvams atsiskyrus. Jis 
gyveno pas tėvą ir močeką 
Linden, N. J., o jo motina— 
Brooklyne. Trejetą savaičių at
gal motina laimėjo bylą ir aša
rojantis vaikas buvo priverstas 
skirtis nuo mylimo tėvo, o ap
sigyventi pas nebepažįstamą 
motiną.

Nežiūrint visų motinos pa
stangų, vaikas pas motiną nebe- 
priprato ir bėgiu dviejų savai
čių jis 'pabėgo iš namų keturis 
kartus, bandydamas dasigaut 
pas tėvą, bet vis buvo detekty
vų pagautas. Po kiekvieno ne
pasisekimo, vaikas darėsi liūd
nesnis, aimanuodavęs, kad jo 
tėvas, turbūt, sergąs, jei neat
lankąs. Gi teismo buvo pa
tvarkyta, kad tėvas neprivalo 
vaiką lankyt.

Po pastarojo pabėgimo perei
tą penktad., tarp motinos verks
mų ir jos draugų grūmojimo, 
kad vaikas “blogas”, “nepataiso
mas,” kad jį reikią baust, įsi
kišo vaikų teismas ir dalyką 
patvarkė visai kitaip. Tenai 
teisėjas O’Brian išsireiškė se
kamai :

“Perilgai vaikai būdavo au
kos mirtinos neapykantos. Tan
kiai teisėjai visai paneigdavo 
vaikų teises dėl tėvų teisių. Tas 
privalo būt pakeista. Vaikų tei
sės turi būt pirmoj vietoj.”

Tai pasakęs teisėjas patvar
kė, kad vaikas per savaitę tu
rės išbūti pas savo giminaitį 
Cooper, 3209 Fulton St., kuris 
turi savo vaikus ir patyrimo 
globojime kitų vaikų. Nei tėvas 
nei motina negalės vaiko matyt 
per tą savaitę, o penktadienį 
jis turės teisme kitą nagrinėji
mą jo bylos, kaipo pilnateisis 

’• faiogus. ....... A

Jūsų Alaus Miera
Alaus mėgėjai, veikiausia, 

nei nesapnavo, kad gurkšnoda
mi po stikliuką kitą alaus, 
apart jo apmokėjimo, dar per
mokėjo 5 milionus dolerių 1937 
motais ir .$13,000,000 pereitais 
penkiais metais.

Tokias skaitlines paskelbė 
turgaviečių komisionierius Wil
liam Fellowcs Morgan, J r. Jis 
sako, kad didžiuma šios valsti
jos i? keletas Europos firmų 
duodavo bačkose daug mažesnę 
mierą, o to pasėkoje ir jo par
davėjai stiklais turėjo duot ma
žesnius stiklus, kad pasilaikyti 
savo nuošimtį.

E k s plodavus aliejiniu! pečiui 
apartmente, 513 E. 83 rd St., 

[ N. Y., apdegė Mrs. M. Mayer 
ir jos 3 vaikai.

Kailiasiuvių unija šaukia 
special) šapų pirmininkų susi
rinkimą 10-tą vasario, .kad at- 
mušt bosų skelbiamą “lockout”.

Komunisty P-ja Aukštai 
Įvertina Veikėjus

Komunistų Partijos Centralis 
Komitetas sušaukia iš visos 
plačios Amerikos geriausia pa
sižymėjusius partijos budavoto- 
jus į Nacionalį Partijos Būda
vote jų Kongresą. Komitetas 
mano, kad tie, kurie moka pri
eit ir įtikint ųiases, jog Ko
munistų Partija yra jų parti
ja, geriausia galės patarti, kaip 
Komunistų Partiją išbudavoti 
masine partija.

Tačiau šio kongreso tikslas 
ne vien tik išgirsti tas bran
gias žinias, bet taip pat ir tin
kamai pagerbti ir pavaišinti 
tuos darbuotojus. Dėlto kon
gresą atidarys su šauniu ban- 
kietu 18-tą šio mėnesio, Odd 
Fellows Temple. Gi Washing- 
tono gimtadienio išvakarėse, 21 
vasario, Madison Square Gar- 
dene, įvyks masinis mitingas, 
kur virš 20,000 newyorkiečių 
galės pasveikinti svečius.

Bankietui vietas reikia užsi
sakyti iš anksto. K.

Ar Komunistai Kont
roliuoja CIO?

šioje temoje bus įdomi pra
kalba ir diskusijos šį antradie
nį, vasario 8-tą, “Laisvės”’ Sa
lėj, 4 19 Lorimer St., Brook
lyn e.

Prakalbą sakys Antanas 
Bimba, žymusis Amerikos 
darbininkų judėjimo žinovas. 
Tuo klausimu jo parašyta kny
ga yra žinoma plačiame pa
saulyje ir naudojama visose 
p a ž an g i os e m o k y k 1 os e.

Prakalba ir diskusijos bus 
anglų kalba. Rengia Komunis
tų Partijos 14-jo Assemblio 
1-ma kuopa.

Žinios
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Meno ir Mokslo Institute
Brooklyn© Institute kas dieną 

įvyksta įvairios paskaitos ir pa
mokos. Kadangi jos būna skir
tingomis popiečio ir vakaro va
landomis, taipgi skirtingomis 
kainomis, tad suinteresuotieji 
geriau padarys apie jas smulk
menas sužinodami iš anksto as
meniškai ar telefonu. Randasi 
30 Lafayette Ave. (arti Boro 
Hali). Telefonas: Sterling 3- 
6?00.

Surašąs numatomų paskaitų- 
pamokų sekamom trim dienom:

Vasario 7-tą—“Į Atėnus ii’ iš 
Atėnų,” šokių pamokos, “Sėk
minga Asmenybe,” “Shake
speare.”

Vasario 8-tą—“Bėgamoji Is
torija,” “Teatras nuo Holly
wood© Laikų.”

Vasario 9-tą—“Niekur Kitur 
Pasaulyje,” “Muzikos Dėstyto
jo Kursas” 9-ta pamoka.

Vasario 10-tą—“Upton Sin
clair,” “Iki Rio per Meksiką 
ir per Andes,” Bostono Simfo
nijos Orkestros koncertas, “Ma
žoji Camera, Jos Problemos ir 
Jos Ateitis.”

Prokuroro Dewey agentų su
čiuptasis Philadelphijoj new- 
yorkietis “palisų” raketieriūs 
Davis buvęs duosnus mergoms. 
Jo buvusi meiluže, Grayce Mar
tin, sako, gaudavusi ne mažiau 
šimtines vienu kartu iki jam 
pasipynė dabartine meiluže 
Hope Dare. Neuždirbti dole
riai visiems pigūs.

KLAUSYKITE,ŽMONES!
I

AR JŪS KADA NORS GĖRĖTE STIKLĄ
ŠVIEŽIO PIENO, PAČIOJE PIENINĖJE? KOKĮ įįfc 
TAI SKIRTUMĄ TAS ŠVIEŽUMAS TEIKIA! JgfįL 
AR JŪS KADA NORS RŪKĖTE FABRIKINIAI- 
ŠVIEŽIĄ CIGARETĄ, KĄ TIK Iš CIGARETŲ MAŠI

NOS PAČIAME FABRIKE?
KOKĮ SKIRTUMĄ TEIKIA TAS ŠVIEŽUMAS! .

Du Cellophane užvalkalai ... ne vienas, bet DU . . . saugoja šviežumą 

Dvigubai-švelnių Old Golds. Kiekvienas iš tų užvalkalų yra drėgnumą- 

neperleidžiantis Cellophane; aukščiausios rūšies kokį begalima gauti.

Tas dubeltavas Cellophane apvyniojimas neperleidžia drėgnumo, sausumo 

ir kitų cigaretų gerumo priešų. Jis suteikia jums FABRIKINIAI- 

ŠVIEŽIUS cigaretus, taip šviežius kaip tas pienas, kurį žalmargė duoda 

ant ūkės! Jūs negalite nusipirkti nuvėsusio Old Gold.

Reikalaukite Dvigubai-Švelnių Old Golds dėl šviežumo. Dėl pilno pasi

tenkinimo pasauliniai rinktiniausiais prizinio derliaus tabakais. Dėl 
sveikumo. Tikram pasitenkinimui teisinga kokybe. Kaipo goriausių 

Amerikoniškų ir turkiškų tabakų, kokius tik pinigai gali nupirkti.

Atrodo, kad galų gale ir vai
kus pradės skaityt žmonėmis, 
ko nebuvo iki šiolei, šeimai 
suįrus, vaiką laimėdavo tas, kas 
turėjo sumanumo ir ištekliaus 
palenkt savėp teismą, o vaikai 
būdavo savo rūšies sviediniu 
toj dvikovoj. V. D.

Nesveikuoja
V. Michelsonas, SLA 38-tos 

kuopos pirmininkas ir veikėjas 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube ir kriaušiuose, taipgi 
LSS 19-tos kuopos narys, šio
mis dienomis nesveikuoja, 
skausmai suėmė petį. Ir tai 
pasitaikė ta pačia diena, kada 
būtų gavęs darbą, kurio jis il
gai laukė, kaip ir didžiuma kitų 
kriaučių. Linkiu greitai pa
sveikti ir grįžti prie daugelio 
laukiančių darbų. D.

Workers Alliance veda tris 
sėdėjimus protestui prieš alki- 
nimą bedarbių. Vienas jų yra 
Harlemo, kitas—Manhattan©, 
trečias—Queens šalpos > biuruo
se.

Sęena iš puikaus Sovietų judžio “A Greater Pro
mise,” kurį pradės rodyt rytoj, vasario 8, New Broad
way Teatre, 246 Broadway, Brooklyn. Rodys per tris 
dienas.

Judis parodo, kaip žydai surado “pažadėtąją žemę” 
Sovietų Sąjungos- Birobidžane ir .kaip, Sovietų valdžios 
gelbstimi, jie savo rankomis išbudavojo gerbūvingą ir 
kultūringą gyvenimą. Sykiu parodoma, kad ne visi 
žydai tinka tenykščiam gyvenimui. Tai jaudinanti 
drama, išmarginta juokingais momentais. Džiaugsitės 
jį pamatę. ......' ...... .....

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

“Valentine” šokiai
šeštadienį, vasario 12-tą (Lincoln’o 

dienoj) Adomas Yezavitas ir Orkes
trą rengia “Valentine” šokius, Liet. 
Am. Piliečių Kliube, 280 Union Avė. 
Pradžia 7:30 v. vį. ir tęsis iki vėlu
mos nakties. Žmones linksmins dai
nininkas Victor Becker, armonistas 
Jurgis Dh’igenčius ir visiems žino
mas Adomas Yezavitas ir jo Radio 
Orkestrą. Prašome atsilankyti į virš 
minėtus šokius' visi, seni ir jauni. 
Įžanga 35c.

IŠRANDAVOJ1MAI
Pasirandavoja krautuve, priešais 

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubą. 
Tinkamas barzdaskutyklai, saldainių 
krautuvei, grocerhei arija graboriaus 
koplyčiai, žema renda. Adresas: 282 
Union Avė., kampas Stagg St., Broo
klyne. šaukite telefonu: E. Schwartz, 
Triangle 5-9668. (26-31)

Vidujinis Užvalkalas 
iš "Cellophane“ 

atsidaro H VIRŠAUS

PRYZINIO 
DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO.

’’ČIeLLOPHANE"
Palaiko juos

FABRIKINIAI
ŠVIEŽIAIS

UŽSISTATYKITE Radio i Old 
Gold Hollywood Judžių Na- 
ujienybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Krauto.

Copr., 1938, by P. LąrillardCo., Ino.
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JOHN VALENI
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos j
DEGTINES ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

’ Telefonas: EVergreen 7-9851
V...... . ........ —.... .... ....... .............-1)

. Telefonas FOxcroft 9-6901

Painters and Decorators
1 Lietuviai Malioriai ir Dailydes

,x Taisome namus ir maliavojaihe iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausia! sulig vėliausios estetikos dekoruojame 

maliavom arba išpopieruojame kambarius.
KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, maliavojimo ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo. Duodame tinkamus 

patarimus ir darbą atliekame patenkinančiai.

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
948-950 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.

Išsikepkite ir Pasilaikykite

BELMONT <
125 w. 48th Street ? Vasario 8-tą!
East of 7th Avenue

CHARLES FRANCIS DRAKE
Ruošia ’t

Pirmu Kartu Judžiose Perstatoma'. .

RUSIJA MARŠUOJA PIRMYN
Ūžia kaipo gyviausias ir teisingiausias gyvenimo ir veiklumo 

pavyzdis Sovietų Sąjungoje

f- .. ..........%
PHONE PULASKI 5-1090

FLUSHING
RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

»

OPEN DAY AND NIGHT

SPECIAL RATES
LADIES* DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 0. m. After 11 p. m. for gents.

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

Managed by
RHEA TEITELBAUM

PĘR WEEK
GENTS* DAYS

Wed., Thura., FrL, Sat. and
Sun. all day and night.
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