
- ■

Darbininkai Visų šaligj
Vienykitės! Jūs Nieko 
leprai aimesite, Tilt

- žius, o Išlaimėsite
< .ulį!

No. 272 Telephone STagg 2-3878

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Lapkričio (Nov.) 16, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. < Metai XXV, Dienraščio XVII

KRISLAI
“Naujienų” Lermas.
Popiežius ir Ethiopai.
LDS Narių Vajus.
Lietuvos Soc. demokratai.

Rašo S. Brooklynietis.
L

Policininkas nušovė tūlą ne- 
pilnaprotį lietuvį, kuris, įėjęs į 
“Vilnies” spaustuvę, pradėjo 
revolveriu grąsinti darbinin
kams.

Socialistų “Naujienos” del to 
kelia didžiausią lermą, priskai- 
tydamos tą nelaimingą asmenį 
komunistams!

Kažin kaip “Naujienų” Gri
gaitis jaustųsi, jeigu panašus 
asmuo pakištų jam pačiam po 
nosia revolverį.

pffA Nepirks Daugia“ JapOnija Atsiuntė 25
Plieno iš Naziu?

Roosmito Taupumas’ Hitleris Grūmoja Lie-
IXImlri*.,! llaAAuan

Popiežius reikalauja, kad 
Tautų Lyga neribotam laikui 
atidėtų bausmes prieš Musso- 
linį, beskerdžiantį nekaltus ethi
opus. Tai tas pats “šventasis 
tėvas,” kuri^ girdavosi labai į mos 
“mylįs” ethiopus. Jis buvo Va- 
tikane įrengęs ethiopams jau
nuoliams net seminariją. Iš jos 
būtų siunčiami misionieriai ver
sti eretikus savo tautiečius į 
“tikrą vierą.”

Bet dabar popiežius, matyt, 
spėja, kad Mussolinio bombos, 
kanuolės ir durtuvai geriau ga
lį pasitarnaut “Kristaus kry
žiui” Ethiopijoj.

WASHINGTON. — Roo-! 
sevelto vidaus reikalų mini
steris H. L. Ickes, PWA vie
šųjų darbų galva, žada taip 
pakeisti taisykles del me
džiagų tiems darbams, kad 
medžiagos nebūtų perka- 

; iš užsienių pašali
niams darbams.

Tą pakeitimą privertė da
ryt smarkūs darbo unijų 
protestai prieš ligšiolinį pir
kimą iš fašistinės Vokieti
jos plieno, naudojamo staty
mui 
Yorke.

Traukinius Kareivių 
Karui prieš Chiniją

CHINIJA STOSIANTI Į APSIGYNIMO KARĄ.

SHANGHAI. — Japonija 
I atsiuntė 25 savo kareivių 
• pilnus traukinius ant rube- 
žiaus tarp Manchukuo ir 
Chinijos provincijos Hopei. 
Japonų karfomenė priruoš- 

i ta daryt ginkluotą įsiverži- 
iKTHboroughVJt71to °New i Ch.i"ij°? .PeiPi^-.Ti.ęn' 

jtsin sritį, jeigu Chinijos 
Nankingo valdžia tuoj ne- 

I • n i • ii patenkins įvairiu Japonijos
i Ethiopai Perkirto Italy | reikalavimų.
i _ _ _ _ . __ 100 000 nhinn iaii nqhno’np • • i • j • •• 100,000 chinų jau pabėgodlisisicklino Liniją iš Chapei-Shanghai, bijoda- 

HAUZIEN, Ethiopija. — mi staigaus kariško užpuo- 
K o m a n duojami Gabriet’o I ^mo Japonijos pusės, 
ethiopai buvo perkirtę ita- Shanghai gatvės apstatytos 

ginkluotais japonų mari-

Susisiekimo LinijąLietuvių Darbininkų Susivie
nijimas veda vajų daugiau na-| 
rių gauti. Įvairios kuopos jau j 
užregistravo LDS centre savo 
vajininkus-organizatorius.

Tikslas—gauti iki 1,000 nau- Jų susisiekimų linijas į pie- 
jų narių, ir jis lengvai pasiekia- tus nuo šio miesto. Jie pa- niųkais. 
mas, bent vidutiniai draugams sislėpė augštų kukuruzų Japonija šaukia tarnybon
pasidarbavus per šešis mene- iauRuose įg abiejų pusių ke- armijos atsarginius karei- 
sius. iH vedančio j Hauzieną, 50 vius. Japonų karo laivyno

Teisingas, reguhans išmokė- mv]j„ : šiaurvakarius nuo dalis l'au išplaukė i Nankin-
jimas ligos; pašalpų ir pomirti- Į Mįk^e‘ir smarkiai užpu0., gą. Chinijoj. . .
ka^orgaiūzačijoj'^darbininkiškai italų mU,U karava‘! Japonai _ rengiasi atplėštxa organizacijoj, aarominKisKai ( (nu0 0hinijOS penkias siaun-
pažangi naujojo Susivienijimo nrovinpiinq ir ikurt ten— ■ Italų kariuomenes būrys, nes provincijas ir įKurt ten

pateisinimą naujam karui 
prieš Chiniją, japonų kari
ninkai perrengė savo agen
tus chiniškais drabužiais ir 
pasiuntė juos daužyti lan
gus japonų krautuvėms 
Shanghai’juj ir laidyti ak
menimis į japonų moteris ir 
vaikus.

CHINAI PASIRUOŠĘ 
GINTIS

Pranešama, jog Chinijos 
Chiang Kai-sheko valdžia ši 
sykį žada stot į karą prieš 
Japonijos įsiveržimą. Chinai 
tikisi, kad gal Tautų Lvga 
nutars naudoti panašias; 
bausmes prieš Japoniją, | 
kaip ir prieš Italiją.

Honkong. — Liaudiškas

dalis jau išplaukė į Nankin-

Naikins Viešus Darbus
WASHINGTON. — Pre

zidentas Rooseveltas sako, 
kad nuo šalies valdžios iš
laidų sekančiais metais ga
lima būsią numušti $500,- 
000,000.

Tai būtų pinigų “taupy
mas” bedarbių kaštai^. Net 
New York “Times” mato, 
jog tas numušimas “fakti- 
nai reikštų sustabdymą” 
viešųjų pašalpinių darbų be
darbiams.

Šalyje, tačiaus, vis dar 
tebėra 12 iki 14 milionų be
darbių. Naujas Roose velto 
“taupymas” reikštų jiems 
dar didesnį alkį ir skurdą 
negu iki šiol.

Del Nemalonaus Įvykio 
“Vilnies” Spaustuvėj
CHICAGO, Ill. — Praeitą

chinų erenerolas Tsai Ting- pirmadienio vakarą, lapkri- 
kai, didvyriškas Shanghai’- dyJfjįnies spanstuvej 
iaus gynėjas nuo 1932 m. 
įsiveržusių japonų, pasisiū
lė ir dabar veikti prieš Ja- 
poniją.

įvyko nemalonus ir sykiu 
netikėtas atsitikimas.

Charley Kinsgaila, jau j

tuvai del Klaipėdos Sa 
vivaldybės Laužymo i

GRĄSINA PATS “IŠSPRĘSTI” KLAIPĖDOS 
KLAUSIMĄ

dai savivaldybę, kad jau lai
kas yra ką nors veikti prieš 
“nachališkus žingsnius iš 
Lietuvos valdžios pusės/’ 
Sako: “Toks lošis negalės 
amžinai tęstis be bausmės. 
Atsakomybė signatorių ša
lių (Anglijos, Francijos "ir 
Italijos), kurią jos prisiė
mė delei taikos palaikymo 
Europoj, yra tokia didelė, 
jog tik reikia tikėtis, kad 
jos, galų gale, atsimins savo 

kai didžiumai Klaipėdos sei-! pareigas ir padarys galą 
mėlio naujai išrinktų atsto
vų. Per paskutinius rinki
mus į seimelį, kaip žinoma, 
buvo pravesta 24 vokiečių— 
savivaldybės partijos žmo
nės ir tik 5 smetoninkai.

Nazių organas “V. Beo- 
bachter” persergsti Angliją, 
Franci ją ir Italiją, kaipo 
šalis, užtikrinusias Klaipė-

BERLYNAS. — Ofidalis 
hitlerininkų partijos dien
raštis “Voelkischer Beo- 
bachter” pašventė didelę da
lį savo pirmo puslapio kerš
tingiems užsipuolimams ant 
Lietuvos.

Naują priekabę naziai ga
vo prieš Lietuvą iš to, kad 
Smetona pavedė suorgani- 
zuot Klaipėdos valdybą 
Borchertui ir kitiems, kurių 
politika priešinasi milžiniš-j

veiksmams (iš Lietuvos 
pusės), kurie darosi vis’.pa
vojingesni mums visiems/’

Vadinasi, pats Hitlėfis 
grasina išspręsti Klaipėdos 
klausimą, jeigu Anglija, 
Francija ir Italija neprivers 
Smetoną vykdyti Klaipėdos 
savivaldybės statutą ir Lie
tuvos duotus prižadus.

oolitika • veras organas “Tiesa” I nani Kariuomenes nurys, r------- — - *............. -- - •' ^hi^iios apysenis žmogus ir dauge-. n jįj VoIJicLoc
Lvisa tki palengvina naujų Oa- sudarytas iš kelių šimtų Li-, vadinamą nepriklausomą Chiang Kai-sheko valdžia liui Brideenorte matytas as- 00811(010 ValOlSKaS 

bijos raitelių, pašoko į ko- valstybę, , panašią į Man- tikrai nuspręs ginta salų
Italai Mūšyje Išžudę

rių gavimą.
Uždarius Smetonai Lietuvos 

liaudininkų tir krikščionių de
mokratų partijas, jam grąsinant 
net mirČia tų partijų vadams, 
kol kas nieko negirdėt apie So
cialdemokratų Partiją. Bet len
gva dasiprotėt, kad su jos dar
buotojais, reikalaujančiais Lie
tuvai demokratinės tvarkos, 
Smetona pasirengęs apsidirbt 
dar greičiau ir aršiau.

Amerikos lietuviai, darbiniu- i 
kai ir pažangūs profesionalai 
ir biznieriai, netylėkime! Visi 
darykime bendro fronto išstoji
mus, reikalaudami, kad tuojaus 
pasitrauktų iš Lietuvos valdžios 
giltiniškas Smetona su visa savo 
šaika!

vą ir, sakoma, nugalėjo ir 
išsklaidė ethiopus. Susikir
time krito daug užmuštų ir 
sužeistų iš abiejų pusių.

r chukuo, kur jie patys tikru
mo! viešpatauja.

Idant sudaryt šiokį tokį

Bucharest, Rumunija. — 
Išmesta daug žydų iš darbų 
bei tarnybų pagal nesenai 
išleistą įstatymą, reikalau-

Anąmet gen.' Tsai Tingkai 
kaltino Chiang Kai-sheką 
už pataikavimą Japonijai.

MINN. UNIJOS ATMETA RAUDONU “VALYMĄ”

MINNEAPOLIS, Minn.— jos Darbo Federadjos pre- 
Amerikos Darbo Federad- zidentas, kad ir senoviškas

jantį pirmenybės rumunams,jOs prezidento Wm. Greeno unijistas, tačiaus, atmetė M. 
lri4-n 4-mi n i • J • fT T* •

i Lewiso reikalavima iš-

muo, policisto liko nušautas 
Vilnies spaustuvei. ‘ Nušau
tasis kartais užeidavo į Vil
nies raštinę ir į spaustuvę. 
Niekas j jį nekreipdavo aty- sevelto valdžia panaikino 
dos neigi su juo reikalą no-,federalę piniginę pašalpą 
rėdavo turėti. Daugeliui bu- {bedarbiams jau 25-se valsti- 
vo žinoma, kad jam protas jose, tame skaičiuje New 
tinkamai neveikia. Bet ne- Jersey, New Hampshire, 
atrodė, kad būtų pavojingai Marylande, Delaware, Con- 
pamišęs ir grasintų kieno neetieute ir Indianoj. O vie- 
nors gyvasčiai. jšuose valdžios darbuose tik

Baigiant spausdinti laik- maža dalelė visų tų bedar- 
raštį, kaip ir kelis kartus.tegauna užsiėmimo.

Pašalpas 25 Valstijose, 3 Šimtus Ethiopy
WASHINGTON. — Roo- ROMA. — Italų generolas 

de Bono praneša, kad su
sikirtime ties Hin, pietinėj 
Ethiopijoj, italai nukovę 
300 ethiopų, o iš italų pusėa, 
girdi, kritę tik 17 užmuštų 
ir 63 sukeisti. Ethiopai ta
pę a; mušti atgal. Bet pir
mos. ethiopų pranešimas 
skelbė, kad italai čia buvo 
supliekti ir atgal atmesti.

prieš kitataučius. | pasiuntinys Meyer Lewis
Dp • ■ • p • • 'atėjo į miesto unijų centra-!i LaflStai Šnipai linę tarvba ir reikalavo iš-
Nusmerkti Sušaudymui tŠ

i “raudonuo
sius.” Tas lokalas vra nar- 

strei- 
augš-
Fede-

MASKVA. — Sovietinia- 574-ta, kaipo 
me karo teisme Chabarovs- 
ke du buvę caro oficieriai, šiai vedęs du vežėjų 
Sorokin ir Babin prisipaži- ku Minneanolyj. nors 
no, kad jie tarnavo kaipo tieji Amerikos DarboAigiptiečiy Sukilimai

Prieš Anglus Didėja
CAIRO, Aigiptas.—2,000 

Aigipto Universiteto stu
dentų iš Giza, demonstruo
dami prieš Angliją, marša- 
vo j Cairo. Policija prie til-P1“ to pastojo jiems kelią ir1 Kaltinamien 
ėmė šaudyti. Vieną studentą Ugsuri ]žk ų . b 
nušovė,_J5 suzeide. Studen-!ir SovPietu

reikalavimą 
braukt 574-tą lokalą iš uni
jos. Jis pareiškė, jeigu rei- j pirmiau, pirmadienio vaka- 
kės “ką išvalyt” iš unijos, re V§1 užėjo i spaustuve. Šį, 
tai mes patys tai spręsime, svkj tačiaus pradėjo kabinė- 
o ne jūs, Greeno pasiunti- tis prie nekuriu spaustuvės 
niai- * darbininkų, o kada tapo pa-

Mašinistų, mali avotojų, ■ prašytas netrukdyti darbo, 
geležies ir valgyklų darbi- tai išsitraukė revolverį ir

Federalis Teismas Už-
gyrė NRA Kasykloms E X T R A!
LOUISVILLE, Kentucky. ANGLIJOS ATŽAGARĘ! 
t Yr-ui:.’.. i—: VI A T TATMvTA >

šnipai “vienos svetimos vai- radios lyderiai buvo tiem,ninku unijų atstovai taipgi nagrąsino šauti. Žinoma,, di
stybės” karinės misijos, ku- streikam priešingi, 
rios centras yra Charbine,

i Manchukuo, veikdami prieš 
Sovietų Sąjungą. Ta “sve
tima valstvbė,” suprantama, 

' yra Japonija-Manchukuo.
________ J prisipažino,

Ikad jie šnipinėjo sovietinį

Unijų tarybos susirinki-
pasipriešino Greeno-M. Le- džiuma darbininkų tada iš- 
wiso komandai “išvalyt” bėgiojo ir vienas jų narna-

—Jungtinių Valstijų apskri-1 
čio teismo teisėjas Elwood 
Hamilton nusprendė, jog su
tinka su šalies konstitucija

VIAI LAIMĖJO /„ 
RINKIMUS

LONDON, Lapkr. 15,4I vv xovr y j v 1 • • 2. i į - LinKa SU SailCS KOIlbULUClja AUrTO
mo pirmininkas T. E. Cun- minimą lokalų, kaipo “rau- tęs noiicistą ant gatves pa- Quffey įstatymas anglies Vakarykščiuose Angį i jos
ningham, Minnesotos valsti- doną.” I šaukė vidun.

LIETUVOS ŽINIOS
tai gynėsi plytomis ir akme-; 
nimis. Mūšyje tapo pavo
jingai į galvą sužeistas vy
resnysis anglų policijos ofi- 
cierius Lees; taipgi sužeisti 
keli aigiptiečiai policininkai.

Aigipto tautininkų parti
jos vadai (wafdistai) ant j 
greitųjų sušaukė pasitari-1 _ 
mą, ar remt sukilimą delei į^g' 2^ 
visiško pasiliuosavimo nuo sorokin muštravo būrį vy- nys suimti. 
Anglijos, ar ne. Tautininkai ru> kurie pereidami per So- 
reikalauja, kad tuojaus iš - - 
Aigipto valdžios pasitrauk- j įvairius kontr-revoliucinius! 
iii minietoria nirTYjininlras __ n__ ji________________ t i

Rado Daug Komunistinės į 
Literatūros

KAUNAS. — žvalgyba se
namiestyje sulaikė vieną įtar- 

. tiną merginą, kuri prisikim
šus portfelį komunistinės lite- 
ratūrus gabeno ją vienam sa-

punktus Sibire, Manchukuo 
pasienyj.

Tiedu Šniukštai buvo su
imti ant Sovietų-Manchukuo 
sienos š. m. birželio mėnesį. 
Pas juos rado bombų, klas
tingus pasportus ir daug la- vo bendradarbiui. Policija nu-

i pelių, šaukiančių daryt te- vykus pas merginos bendra- 
iroro žingsnius prieš Sovie-idarbį rado visą sandėlį komu-

> Be to. pasirodė, kad nistinės literatūros. Du asme-

pramonės tvarkymui. Tas
| Su policistu jiedu susiki- įstatymas įveda kaip ir ma- 
įbo ir pasekmėj to Kinsgai- žąją NRA, kur valdžia gali j 
la buvo nušautas. Jau po nustatyt mainieriams algas, 
nemalonaus įvykio daug kas 
iš bridgeportiečių pasakojo,

Dar vienas dalykas liečiąs kad pirmiau matė Kinsgai- 
lą ginklą nešiojantis. Taip
gi daug kas yra pastebėjęs, 
kad tam žmogui protas te- 
mė. Dėlto daug kas vengė 
su juo reikalus turėti kaipo 
su silpnapročiu.

Beto reikia priminti, kad 
Ch. Kinsgaila ■ senai jau 
vaikštinėjo be darbo ir tas,

anglies kainas, darbo sąly
gas ir t. t.

vietų sieną, turėtu atlikt:
• •• -1 J 1 • • •

tų ministeris pirmininkas 
Nessim Paša, kaipo Angli
jos pakalikai/

Sukilimas, prieš Angliją 
plėtojasi. ______

Antras Uogų Derlius 
ALYTUS. — šiltam orui es-

ant Alytaus šile prinoko antra- smerkė 
sis žemuogių derlius.

darbus. Sorokin daugelį ■ 
kartų buvo iš Manchukuo 
perėjęs į Sovietų pusę, ap-

• simesdamas automobilių šo
feriu, sliesorium, spaustuvi-
• ninku bei kumštininku.

Sovietinis teismas nu- 
tuodu caristiniu 

niekšu sušaudyt.

Rabinų Nusiskundimai
KAUNAS. — Rabinų šuva-j 

I žiavime platų pranešimą pa
darė rabinų sąj-gos sekreto
rius Icikovičius. Jis pradėjo 
nuo įvykių Žemaitijoj. Telšiuo
se ir aplinkiniuose miesteliuo
se žydai buvo užpuldinėjami, 
daužomi jų langai. Tekę kreip
tis tuo reikalu į vyriausybę, 
kad užpuldinėjimus sulaikytų.

sentikius žydus, tai degtinės 
parduotuves, žydai, laiką vals
tybines degtines parduotuves, 
šeštadieniais norį uždaryti, bet 
finansų ministerija reikalauja 
kad valst. degt, parduotuves 
būtų atidarytos ir šeštadie
niais. Ministerija jau kaip ir 
sutikus leisti šeštadieniais deg
tines parduotuves uždaryti, j 
bet vietos policija neleidžianti, matomai, jam krikdė svei

katą, o sykiu neigiamai vei
kė ir į protą. Prie geresnių 
ekonominių sąlygų, prie ge
resnės tvarkas, žmogus būtų 
baigęs gyvenimo dienas, 
kaip pridera žmogui baigti.

—“Vilnies” Rep.

seimo rinkimuose, pagal lig
šiolines skaitlines, konser- 
vatų (atžagareivių) St. Bal
dwin© partija pravedė į sei
mą virš 308 savo atstovus. 
Ji šį kartą gavus 1,000,000 
balsų daugiau negu praei
tuose rinkimuose. Taigi 
konservatai sudaro tokią 
seimo atstovų didžiumą, kad 
ir toliau pasiliks jų valdžia, 
reikalaujanti dar stipresnio 
Anglijos apginklavimo.

Darbiečiai, liberalai ir ki-

Icikovičius labai skundėsi 
žydų būkle Lietuvoj apskritai.

Vienuoliai Įsigali
JURBARKAS. — Miesto vai

kų prieglauda Jurbarke jau 
prieš kurį laiką pavesta tvar
kyti vienuolėms. Apie buvu
sios vedėjos darbus daug ir įvai-

vo tvarkos. Plačioji visuomenė 
naujomis prieglaudos šeiminin- 

riai kalbama. Viena tik aišku, kemiš—vienuolėmis taip pat 
kad ilgą laiką prieglaudoj nebu- .• nepatenkinta.

UŽMUŠTA 4 ITALŲ OFI
CIERIAI IR 20 KAREIVIŲ 

ASMARA, Eritrea, Lap. 
15.—Tūkstantis ethiopų, 
ginkluotų naujoviškais šau
tuvais, baisiu įnirtimu už
puolė italų kariuomene ties 
Azbi miesteliu, 35 mylios į tos opozicinės partijos, su- 
šiaur-ryčius nuo Makale, lig iki šiol gautų skaitlinių, 
Italai sakosi juos atmušę; pravedė į seimą 134 savo at- 
nužudę 55 ethiopus, o kitus' 
atgal nuviję. Iš italų pusės 
žuvo vienas jų pulkininkas, 
trys žemesni oficieriai ir 
20 kareivių-askarų; be to, 
45 italų kareiviai liko su
žeisti.

Po mūšio italai užėmę 
Azbi. Bombarduodami ethi
opus iš lėktuvų, italai sus
progdino ir vieną jų bažny
čią.

stovus išviso. Prakišo rin
kimus Ramsey MacDonaięl, 
buvęs ministeris pirminin
kas.

Pagal pranešimą NfeW 
Yorko “Times’ui,” Darbo 
Partijos kandidatai lainiėjO 
87 vietas; jų, todėl, šiaAlė 
seime būsią 44 daugiau negu 
praeitame.

30 nuošimčių piliečių vi
sai nebalsavo.

■ ■ ■ - w
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Atsilankius LDD Centro Komitete
Nepaisant to, kad “N. G.” buvo užata- 

kavusi d. A. Bimbą del to, kad jis tarėsi 
su Prūseika susieiti pasikalbėti apie vie- 

x,nybę (d. Bimba prilygintas prie “Džimi” 
Walkerio, ir tt.), Centro Biuro atstovai 
buvo pakviesti dalyvauti LDD Centro 
Komiteto posėdyj pereitą trečiadienį, 

(lapkričio 13 d.
* Susirinkime buvo plačiai kalbėta apie 

viską, kas liečia vienybę, ir mes čionai 
norime paduoti tiktai trumpą sutrauką 
toš’diskusijų eigos.

Iš'mūsų pusės buvo pareikšta:
1'. Centro Biuras ir visi lietuviai ko

munistai, o taipgi jiems prijaučiu darbi
ninkai, nori vienybės su LDD nariais. 
Mes* tą norą oficialiai pareiškėme 1931 
metais, vėliau pakartojome 1934 me
tais ir dabar sakome tą patį. Mes žino
me,V, kad milžiniška didžiuma LDD na
rių.taipgi pageidauja tos vienybės, tik jie 
sako, norėtų grįžti į komunistinį judėji
mą visi bendrai; girdi, Centro Biuras tu
ri kviesti visą organizaciją, kaipo tokią. 
Tuo vaduodamiesi, mes atėjome į šį jūsų 
susirinkimą. Dabar jūsų pareiga tarti 
savo žodį.

Centro Biuras, tačiaus, mano, kad toji 
vienybė turi būti atlikta sąmoningai, 
principin ai ir su vienybe surišti klausi
mai;1 tui būti pilniausiai išsiaiškinti. 
Mums, p vyzdžiui, neaišku, ar LDD su
tinka su Septinto Kongreso nutarimais, 
kurių pagrindais vienybė galima; mums 
neaiškūs LDD ryšiąi su Lovestono gru
pe,,..,Norint vienybėš, LDD turi atsipalai
duoti nuo Lovestono grupės. Kitais žo
džiai^, mes pirmiausiai norime, kad LDD 
CK pasisakytų, kur jis stovi politiniais 
klausimais, be kurių nušvietimo apie vie
nybę negali būti kalbos. ą

2. Kiek tai liečia organizacinį vienybės! 
klausimą, Centro Biuras mano, kad, nu-\ 
sistačius aiškiai politiniai, LDD galėtų į 
visa'kaipo tokia susijungti su mūsų ma
sinei ALDLD. Visi LDD nariai užsimo
ka .duokles į ALDLD ir tampa jos pilna- J 
teisiais nariais. Gi “Opozicijos” laikraš-<• 
čio^.(/4N. G.”) klausimas, sutinkant vie
nytis, tampa mūsų visų bendru klausimu 
ir .visi bendrai išrišime taip, kaip ątrodys 
sveikiausia mūsų abelnam revoliuciniam 
judėjimui. Delei tų Opozicijos narių, 
kurie buvo del vienos ar kitos priežas- 
tiėšr surištos su šiais ginčais, pašalinti 
iš Komunistų Partijos, jie privalo, jeigu 
nori; sugrįžti į K. P., duoti apeliaciją ir 
partijos priimta procedūra atsteigti sa
vo-narystę.

Męs manome, kad šitos sąlygos priim-

| tinos visiems Opozicijos žmonėms, kurie 
ištikrųjų nori vienybės, kurie ištikrųjų 
nori sugrįžti į mūsų revoliucinį judėjimų.

Po to sekė visa eilė Centro Biuro at
stovams klausimų, o paskui—diskusijos. 
Kai kurie diskusantai (iš LDD pusės) 
kėlė įvairius mažmožius iš praeities, bet 
didžiuma jų ribavosi esamos padėties 
aiškinimusi. Vienas LDD CK narys siū
lė tuojau sudaryti iš abiejų pusių komi
sijų, kuri rūpintųsi vienybės atsteigimu, 
bet jo sumanymas nepraėjo. Keli CK na
riai išsireiškė, kad apie vienybę lietu
viuos darbininkuos negali būti nei kal
bos, iki nebus vienybės su amerikine 
Lovestono grupe nacionaliai ir net su 
Brandlerio grupe tarptautiniai. Tūli 
CK nariai nieko tuo reikalu esminiai ne- 
išsireiškė.

Mes nurodėme klaidingumų ir žalin
gumų jų nusistatymo. Nurodėme, kad 
amerikinė Lovestono grupė savo pasku
tiniam suvažiavime nutarė dar aštrinti 
savo kovų prieš Kominterno linija, kad 
lietuviai opozicionieriai turėtų atsipalai
duoti nuo tos grupės politiniai ir organi
zaciniai ir suvienyti $avo spėkas su mu
mis kovoje prieš karų ir fašizmų.

Taip susirinkimas ir užsibaigė. LDD 
CK nepadarė jokio tarimo. Jeigu spręsti 
pagal daugumos komiteto išreikštas min
tis šiame susirinkime, tai C. K. yra nu
sistatęs laikytis toliau su Lovestono gru
pe ir neiti prie vienybės, prie grįžimo į 
mūsų revoliucinį judėjimų. Gal būt, kad 
savo atskiram susirinkime C. K. atmai
nys savo nusistatymų.

Čionai paskelbiame šį dalykų tiktai 
kaipo informacijų mūsų draugams ir vi
siems revoliuciniams darbininkams. Cen
tro Biuras ir visas lietuvių darbininkų į 
revoliucinis judėjimas deda visas pastan
gas, kad apvienyti pažangesnių lietuvių 
darbininkų eiles. To reikalauja klasių 
kovos sųlygos. To reikalauja budavoji- 
mas bendro fronto prieš karų ir fašizinų.

Mes kviečiame LDD narius 
mums.

A. Bimba.
R. Mizara.

padėti

Norman Thomas Bus Teisiamas
Socialistų Partijos vadovybė New Yor

ke šaukia visuotinų narių susirinkimų 
(sekmadienį, Stuyvesant Casino), kuria
me bus išstatyti kaltinimai prieš Parti
jos vada Norman Thomas ir kelis kitus 
jo pasekėjus, kurie leidžia “Socialist 
Call”, socialistinį savaitraštį.

Kaip jau žinoma, neužilgo Madison 
Sq Gardene, New Yorke, tarpe Thomas 
ir Earl Browderio (Kompartijos sekre
toriaus) įvyks debatai, kuriuos rengia 
“Socialist Call.” Prieš tuos debatus la
bai nusistatę Oneal, Waldman ir kiti de
šinieji. Mat, savu laiku Soc. Partijos 
Centr. Veik. Komitetas yra uždraudęs so
cialistui kalbėti nuo vienos platformos su 
komunistu, o čia, va, partijos vadas kalba 
su Kompartijos vadu! Dėlto Oneal ir kiti 
nori Thomasų disciplinuoti. Kadangi jie 
negali tų padaryti pačiose viršūnėse, tai 
bando “iš apačių” visokiomis machina
cijomis Thomasų ir kitus “nunakinti.”

Mes, tačiaus, manome, kad sveikai pro
taujantieji socialistai Onealų neklausys. 
Jie stovės su kairiuoju sparnu, kurį at
stovauja “Socialist Call” ir Thomasas.

“I Amerikos žmones: Kitas pasaulinis ka
ras kasdieną darosi vis artimesnis. Impe
rialistų susikirtimų punktai dauginasi—Afri
koj, Europoj, Azijoj. Fašistinės valdžios pla
nuoja karą, kitos • sparčiai rengiasi prie jo. 
Besitęsias ekonominis krizis verste verčia im
perialistines šalis j ieškoti išeities kitam pa
sauliniam kare. Milionai darbininkų, kurie 
šiandien negali gauti kito darbo, yra priruo
šiami išskerdimui ir prirengiami skersti ki- 
tus- . Į&' I

“Niekados pasaulis dar nematė tokio įdūku- 
sio ginklavimosL kaip šiandien. Mūsų pačių 
valdžia išbudavojb didžiausias karines ir lai
vyno spėkas Amerikos istorijoj. Milionai vai
kų neturi progos mokintis, mokyklos uždari
nėjamos, vaikai alkani, o tuo pačiu tarpu val
džia išleidžia bilionus dolerių ginklavimuisi. 
Iš paviršiaus pripažystame taiką ir pareiškia
me neutrališkumą, bet tuo pačiu tarpu ren
giamės karui.

“Tos pačios spėkos, kurios rengiasi karui, 
naikina paskutinius likučius demokratinių lais
vių. šitokis bandymas sulopyti beirsiančią 
ekonominę sistemą privedė prie tokių pasek
mių/ kad didžiųjų korporacijų ir trustų pelnai 
kyla, kuomet darbininkų algos nuolatos ma
žinamos ; reikalingiausių gyvenimui produk
tų kainos keliamos, bedarbių pašalpa naikina
ma. Tokia situacija gali pasilaikyti tik bru
talia spėka. Dėlto finansinis kapitalas ir jo 
politinis pagelbininkas valdžia pradeda žiau
riai pulti darbininkų, farmerių, bedarbių ir 
liberalų organizacijas. Neva po priedanga 
“apgynimo demokratijos”, reakcinės spėkos 
ruošiasi panaikinti iki šiol buvusią demokra
tinę laisvę išleisdami tam tikrus specialius 
įstatymus. Jeigu ši reakcinė spėka nebus su
laikyta, ir Amerikoj greitai gali įsisteigti fa
šistinė diktatūra ir paminta visos iki šioliai iš
kovotos laisvės po geležine kurka.

“Amerikos žmonėm tėra tik vienas kelias 
apsiginti nuo fašizmo ir išvengti karo. Visi, 
kurie trokšta taikos ir laisvės, būtinai turi 
subendrinti .spėkas, kad atmušti visų bendrą 
priešą.

“Šiam tikslui buvo suorganizuota Amerikos 
Lyga Prieš Karą ir Fašizmą. Jau arti trys 
metai, kaip ši organizacija aktyviai veikia, 
kad sutraukus visus karo ir reakcijos priešus, 
neatsižvelgiant į politinius, rasinius, religinius 
ar užsiėmimo skirtumus į bendrą frontą, ši 
organizacija ragina visus į vieningą veikimą 
prieš visų bendrą priešą, neprileisti mūsų ša
lį į imperialistinį karą, atmušti reakcines spė
kas, užtikrinti visiems šalies gyventojams lais
vę ir taiką.

“Išdirbimui tinkamų planų kaip išvengti šį 
pasaulinį krizį, kuris grasina sunaikinimu, Ly
ga šaukia Trečią Nacionalį Kongresą, kuris 
įvyks Cleveland, Ohio, sausio 3, 4, ir 5 dd., 
1936 metais, Clevelando Public Auditorium’e.

“Mes atsišaukiame į visas .sekcijas Ameri
kos liaudies mestis į šią kampaniją apgyni
mui savo gyvasties ir laisvės.

“DARBO UNIJOS! Jūsų likimui gręsia pa
vojus. Kada prasidės sekantis pasaulinis ka
ras, unijos taps sudaužytos. Jūs būsite pavesti 
militarei kontrolei!

“FARMERIAI! Jeigu jūs daleisite pelnų 
grobikams, karo rengėjams ir naikintojams 
demokratinių laisvių pasielgti, kaip jie yra 
užsimoję, liksite amžini jų vergai arba būsite 
priversti gyventi išmaldomis!

“PROFESIONALAI! Pažvelgkite, kas 
prieš jus stovi? Kur tik jau yra įsigalėjęs 
fašizmas, ten net mąstyti yra pavojinga!

“JUODVEIDŽIAI DARBININKAI! Jeigu 
jūs nesudarysite vienybės su baltveidžiais, ku- < 
rie yra gatavi veikti kartu delei visų gero- Į

vės, jūs ir vėl tapsite vergais!
“TAUTINIŲ MAŽUMŲ ŽMONĖS! Fašiz

mas žiauriausiai persekioja rasines ir tautines 
mažumas, kad pateisinti savo ekonominį su- 
kliurimą ir atkreipti visuomenės domę nuo jo. 
Nedaleiskite, kad jūsų neprietelis fašizmas pa
naudotų jus jūsų pačių nelaimei!

“MOTERYS! Fašizmas prislėgs jus neap
sakoma daugybe persekiojimų ir diskrimina
cijos. Stokite apginti savo teises, kaipo dar
bininkė, profesionalė, motina!

“JAUNIME! Ar daleisi imperialistinio ka
ro rengėjams atimti tau gyvastį?! Stokite 
ginti visuomenę ir visą pasaulį nuo bado ir 
išnaikinimo!

“PASAULINIO KARO VETERANAI! 
Kartą jūs manėte, kad kariaujate padaryti bū
simus karus negalimais. Dabar laikas atsiek
ti jūsų troškimas!

“PROGRESYVIAI, LIBERALAI, BAŽNY
TINĖS ORGANIZACIJOS—visi žmonės, kurie 
esate priešai karo ir fašizmo, kurie trokštate 
taikos ir kultūros bu jojimo—jum gręsia pa
vojus tapti fašizmo vergais, jeigu nestosite su 
masėmis ir neginsite savo teisių!

(Pasirašo) :
“Nacionalis Veikiantysis Komitetas,
“Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fašizmą.”

Draugai! šis atsišaukimas bus išsiuntinėtas 
visoms organizacijoms. Prie jo nereikia nieko 
pridėti, jis pats už save kalba. Kiekvieno są
žiningo darbininko, farmerio, profesionalo ir 
biznieriaus turi būti privalumas veikti kiek
vienoj savo organizacijoj, kad atsišaukimas 
būtų priimtas ir prisidėta prie šio taip gar
bingo darbo.

Tolimesnėse kolonijose nuo Clevelando, kur 
pavienės mažesnės organizacijos neišgalės pa
siųsti delegatų į Kongresą, kuogreičiausiai pri
valo būti šaukiamos bendro fronto konferen
cijos ir iš ten renkami delegatai.

Lietuviams Kongresas Labai Svarbus
Mums, lietuviams, šis Kongresas ypatingai 

svarbus, kadangi karas gręsia Lietuvos nepri
klausomybei. Galingas milionų Amerikos 
žmonių balsas privers netik mūsų pačių val
džią susilaikyti nuo rengimosi karui, bet už
duos smūgį Vokietijos hitlerizmui. Būkime 
dalis to milžiniško pasaulinio judėjimo prieš 
karą ir fašizmą!

Niekas iš susipratusių darbininkų nepasa
kys, kad šis klausimas nesvarbus. Visi nu
matome pavojų besiartinančio karo ir fašiz
mo. Kad išvengti to, reikalinga visutvirčiau- 
sia vienybė—visų darbininkų, profesionalų, 
vertelgų; socialistų, komunistų, liberalų, ka
talikų ir laisvamanių. Fašizmas nevien tik 
komunistus ir socialistus puola. Pažvelgkime, 
kas atsitiko su liberalais, katalikais ir visais 
nazių priešais Vokietijoj. Kur šiandien atsi
dūrė Lietuvos Liaudininkų ir Krikščionių De
mokratų Partijos! Karas irgi nevien tik ko
munistų ar socialistų nelaimė, žudydami mili- 
onus darbininkų imperialistiniame kare, nie
kas neklausia jų politinių ar religinių įstiki- 
nimų.

Nuo mūsų priklausys, ar išlaikysime Ame
rikoj liaudies iškovotas demokratines teises, ar 
Lietuvos darbininkams bei valstiečiams bus 
grąžintos civilės laisvės, ar bus apsaugota 
Lietuvos nepriklausomybė. Tad stokime visi 
darban ir padarykime Trečią Nacionalį Kon
gresą Prieš Karą ir Fašizmą tpkiu, kad mū
sų galingą balsą išgirstų visas pasaulis ir nuo 
jo sudrebėtų reakcinės t^Los fašizmo!

—L. JONIKAS, 
Nacionalio Lietuvių Veikimo 
Komiteto Sekretorius.

New Britain, Conn

New 
užsi- 
negu

delei

Lapkričio 9 d. vakare susi
sėdę į “forduką”, nuvykome į 
New Britain, kur buvo sureng
ta ALDLD 20 metų paminėji
mo vakarienė. Viso nuvykome 
5 draugai. Bevalgant keletas 
draugų prisiminė apie 20 me- 

, tų ALDLD nuveiktus darbus ir 
) kas reikėtų veikti ateityj.- 
žmonių buvo pusėtinai prisi
rinkę ir visi gražiai linksmino
si ir laike prakalbų gerai už
silaikė.

Turiu pasakyti, kad 
Britaino publika rimčiau 
laiko laike programos, 
Waterburio.

Buvo renkamos aukos
Agitacijos Fondo — surinkta 
$2.73.

Kas link vakarienės, turiu 
pasakyti, kad buvo gera. Kre
ditas priklauso gaspadinėms.

Kada rengsite kitą vaka
rienę, tai nepamirškite už
kviesti waterburiecius.

Girdėjau, kad Waterburyje 
yra rengiamasi prie prakalbų 
draugui V. Andruliui, “Vil
nies” redaktoriui, kurios įvyks 
23 d. lapkričio, Lietuvių Sve
tainėj. Būti tose prakalbose 
patartina kožnam lietuviui, 
nežiūrint kokių pažvalgų esi. 
Andrulis geras kalbėtojas ir 
kalbės Lietuvos reikalais. Kož
nam yra svarbu susipažinti.

W aterburietis.

ŠYPSENOS

Klausimai ir Atsakymai

Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fašiz 
mą Šaukia Trečią Kongresą

• M.

••HH
-XIII

Vis^ Jungtinių Valstijų Kongresas prieš 
Karą ir Fašizmą Įvyks Sausio 3, 4 ir 5 

7" d., 1936 m., Cleveland, Ohio.
5 Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fašizmą ką 
tilC.pisiuntinėjo atsišaukimą į visus fašizmo 
pritįšUs ir rėmėjus pasaulinės taikos ruoštis 
apgipti darbo žmonių interesus nuo gresian- 
čio'*pavojaus dabartiniam kritiškame momen
te. Atsišaukime raginamas visos darbininkų, 
farmerių ir liberalų organizacijos ruoštis prie 
Trečio Visų Jungtinių Valstijų Kongreso Prieš 

.Karą ir Fašizmą, kuris įvyks Cleveland, Ohio, 
sausio 3, 4 ir 5 dienom, 1936.

•Atsišaukime sakoma, kad:
'^Amerikos žmonėm tėra tik vienas kelias 

apsiginti nuo fašizmo ir išvengti karo, 
kurie, trokšta taikos ir 
suhehdrinti spėkas, kad

'Atsišaukimas ragina
TręČią Prįešfašistinį Kongresą nuo visų or

ganizuotų grupių: darbo unijų, farmerių or
ganizacijų, bažnytinių draugysčių, profesiona-

Visi, 
laisvės, būtinai turi 
atmušti visų bendra

išrinkti delegatus į

lų grupių, moterų, jaunuolių, veteranų, pro
gresyvių, liberalų, negrų ir ateivių organi
zacijų. Ten taip pat pažymima, kad Kongre
se dalyvaus netik visos Amerikos nusistatę 
prieš karą, ir fašizmą žmones, bet bus atsto
vai iš Francijos, Kubos, Meksikos ir Kana
dos.

Po atsišaukimu pasirašo daug žymių Ame
rikos veikėjų, jų tarpe šie:

Dr. Harry F. Ward, profesorius Robert 
Morss Lovett, rašytojas Lincoln Steffens, Ko
munistų Partijos generalis sekretorius Earl 
Browder, Civilių Laisvių Unijos prezidentas 
Rodger Baldwin, LeRoy E. Bowman, Harry 
Bridges, Dr. George E. Coe, prof. George S. 
Malcolm Cowley, Dorothy Detzer, C. A. Hatha
way, Langston Hughes, rabinas Edward L. 
Israel, Clarence Irwin, Corliss Lamont, E. C. 
Lindemann, kun. A. Clayton Powell, kun. 
William S. Spofford, Maxwell S. Stewart, 
profesorius Colston E. Werne, Ella Winter 
ir daugelis, daugelis kitų.

Atsišaukimas, išvertus į lietuvių 1 kalbą, 
skamba sekamai:

rą ir fašizmą.
Dabar Bridgeporte ir 

Readinge yra' socialistų val
džia. Komunistai dės visas 

______ pastangas, kad tos valdžios 
kandidatus B H d g eporte,!pildytli savo prižadus, pa- 
Readinge ir keliose kitose j dary tus darbininkams, laike 

• ,_____________________rinkimų.vietose ?

Komunistai, Socialistai ir 
Praėję Rinkimai

Klausimas:
Kodėl Komunistų Partija

rėmė Socialistų Partijos

M. C.
Atsakymas:

Tose vietose Komunistų 
Partija ištraukė savo kan
didatus ir parėmė kandida
tus Socialistų'Partijos var
dan darbininkų klasės vie
nybės. Tuo savo žygiu Ko
munistų Partija steigėsi 
įtikinti socialistus darbinin
kus, kad komunistams ištik- 
rųjų rūpi darbininkų vieny
bė ir bendras frontas prieš 
didėjančių reakcijų Jųngti-

rinkimų.
Beje, lietuvių “Naujie

nos” ir anglų “New Leader” 
šaukė ir šaukia, kad ten, 
kur komunistai rems socia
listus, socialistai pralaimės 
rinkimus. Girdi, “ameriko
nai” pabijos “raudonųjų.” 
Well, lai dabar tie nevierni 
Tamošiai įsitikina, kaip ta 
visa jų filozofija yra klai
dinga. O paimkime New 
Yorkų, kur Socialistų Par
tijai vadovauja reakcinė 
“senoji gvardija” ir bijo bi
le kokio susitarimo su ko-

nėse sValstijose. Mes mano- mųnistąis. Čia rinkimuose 
me, kad šis Komunistų Par- Socialistų Partijos kaųdida- 
tijos pasielgimas paskubins tai daug mažiau balsų ga- 
atsiekimą bendro fronto su. vo, negu pirmesniais rinki- 
Socialistų Partija prieš ka- mąis. Gi Komunistų Parti-

vo, negu pirmesniais rinki

Vienas perdaug tautiškai 
nusiteikęs ponas sako: “Aš 
galėčiau pasakyt puikią 
prakalbą, jeigu man kas pa- 
suflioriautų. O kada iš pub
likos bus statomi klausimai, 
tai geriausias būdas—užge
sint šviesas.”

Tūlas pilietis, bevalgyda
mas vienoje valgykloje, 
maiste rado dračiuką. Pa
rodžius tą radinį valgyklos 
savininkui, pastarasis aiški
no, kad nieko prasto nesą, 
nes kiekvienam gyvam or
ganizmui reikalinga tam 
tikro kiekio geležies.

Vienai jaunai LDS narei 
Ž. bevalgant valgykloje, bu
vo atrastas “keikse” plau
kas; ji pašaukus savininką 
paaiškino, kad jie turi pir
miau tokį “keiksą” nešti į 
“barber shop,” o paskui 
paduot kostumeriams. Sa
vininkas tvirtina, kad tas 
plaukas ne “keikse” užau
gęs. ' _________

Kuomet aną naktį New 
Yorke buvo žemės drebėji- 

^nas, tad juo labiau jį juto, 
j pavieniais gulinti lovose.

jos balsai paaugo beveik 30 
nuoš.

Komunistų Partijai rūpi 
darbininkų klasės vienybė.!
Jinai siūlo Socialistų Parti- j Poromis gulintiems tas bu- 
jai bendrą frontą. Kol kas.'vo tik paprastu lovos judė- 
S. P. vadovybė atsisako pri- ’ jimu.
imti tą pasiūlymą. Bet fak- Redaktorius, atnešęs ra
tas yra, kad Socialistų Par- šinį zeceriui, paaiškino, kad 
tijoje smarkiai auga idėja!šis rašinys yra skubus ir 
už bendrą frontą su Komu- ’ reikia greitai leisti į spau- 
nistų Partija. Komunistai I dą, nes kitaip tai jis page- 
stengiąsi tai idėjai padėti i s^s- Zeceris nuolankiai pa- 
vystytis socialištų eilėse. • rašinį į “ais-
Parėmimas socialistų kan- baksį,” idant nepagestų.
didatų tūluose miestuose 
buvo viena iš tų pastangų.

Redaktorius, atnešęs ra-

Prastas Piešinys ■
Vienų lytingų dienų Vo^ 

kietijos valgykloj svečias 
panorėjo grybų. Nežinoda
mas, kaip juos vokiškai už- 
vųrdyti, jis su paišeliu nu
piešė paveikslų grybo. Tar-

LAIVUI SUDUŽUS, 4 ŽU
VO, 52 IŠGELBĖTI

MANILA, Filipinai.—Per 
audrą sudužo į uolą ,tavori- 
nis laivas /‘SilverĮiazel” jū- nas pažiūrėjęs įj)iešinį, ta
ros sąsmaugoj San Bernar- ręs du kartu, 
dįno. Keturi žmo,nės žuvo; atnešė svečiui skėtį. 
52 išgelbėti kitais laivais. ' .. ■ .

“Ich weis,”

Surinko J. šilingas.



Žodis Apie Chorą Pirmyn
Nepersenai Choras Pirmyn turėjo savo me

tini koncertą, kuriame buvo sukviesta nema- , 
žai dailės spėkų. Koncertan prigužėjo gražus 
būrys publikos. Koncertinę programą pildė 
vietinis Choras Pirmyn, Sietyno Choras iŠ' 
Newarko, Aido Choras iš Brooklyno. Solo dai
navo A. Višniauskas, K. Menkeliūniūtė ir ke
letą kitų dalyvių. Programa publika pasiten
kino. Po koncertinei programai sekė šokiai 
prie puikios W. Norris orkestros.

šis koncertas Chorui Pirmyn davė gražaus 
pelno. Tas choriečiuose sukėlė entuziazmą ir 
ant toliaus energingai darbuotis meno srityje. 
Jeigu anksčiau buvo manyta kai kurių choris
tų, kad mažoj kolonijoj choras negalės pasi
laikyt, tai šiandien tos mintys pradeda nykti.

Choras Pirmyn per savo iždininkę d. Be- 
čienę pridavė Meno Sąjungai metinių duoklių 
už du metu $10 ir pasimokejo už dainas.

ALPMS vardu Pirmyn Choro nariam ir jo 
valdybai tariu ačiū už pasirūpinimą užsimo
kėti Meno Sąjungai. Taipgi linkiu greatneckie- 
čiams kuo geriausios kloties jų užsibrėžtoj 

/ darbuotėj.
f _____________

f ■ T

Duoklių Reikalu
Pavarčius Meno Sąjungos knygas, puola 

akysna mūsų vienetu didelis apsileidimas. To 
apsileidimo negalima pateisint nei jokiais 
sunkmečiais, kriziais. nei kitu kuo. Nes iš pa
tyrimu žinoma, kad mūsų vienetai rengia pa
rengimus. padaro pelno, kiti vienetai turi ne
mažus iždus, bet nepasistengia, nepasirūpina, 
užsimokėt duoklių Meno Sąjungai.

Tai jau negerai, draugai menininkai. Taip 
dalykai negalima vilkint. Nereik nei aiškint, 
kad Meno Sąjungos visas darbas rymo ant jū
sų pečiu, draugai menininkai. Nuo jūsų pri
klauso Meno Sąjungos pirmynžanga. Todėl 
čia kreipiame domę visų Meno Sąjungos ve
rtėtu ir prašome pasirūpint šiuo reikalu, ne
vilkinant ilgiau.

Pranas Pakalniškis,
> ALPMS sekretorius.

ALPMS Centro Biuro Posėdis
Visi ALPMS centro biuro nariai ir alterna- 

tai dalyvaukite centro biuro posėdyje, įvyks
tančiam sekmadienį, 17 d. lapkričio (Nov.), 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten Eyck St., 12 va
landą dieną.

Turime keletą svarbių dalykų aptarimui, 
tat svarbu visiems dalyvauti

Pranas Pakalniškis,
ALPMS sekretorius.

Menininką Vakaras ir Mokyklėlė

♦ Pora savaičių jau prabėgo, kaip buvau pa
rašęs paraginimą Meno Skyriuje, kad visi 
apskričio chorai, menininkai, teatrininkai ir 
darbininkų dailėje besisuką asmenys—visi da
lyvautų meno vakare, kuris įvyks “Laisvės” 
svetainėje, sekmadieni, 24 dieną lapkričio. Pra
džia 6-tą valandą vakare.

Dabar gi laiko liko visai mažai. Dar viena 
savaitė ir parengimas jau čia. Nebijokime! Iki 
augščiau minėtam laikui visi nenumirsime, tad 
dabar yra laikas rengtis prie menininkų va
karo, kad jis būtų smagus ir pilnas draugiš
kumo, linksmo pasimatymo su kitu kolonijų 
choristais ir jų rėmėjais, proletarinio meno 
ugdytojais.

šitas parengimas turės istorinės reikšmės 
menininkų tarp?, nes nuo sėkmingos pramo
gos priklausys chorvedžių lavinimo mokyklė
lės palaikymas. O kad mums reikia naujų 
chorvedžių, tai niekas neturės dviejų nuomo
nių, nes patsai gyvenimas to iš mūs reikalauja. 
Išpildymui jo noro—mes neturime jokio at
sisakymo.

Tiesa. Ne viskas yra gerai su chorvedžių la
vinimo mokyklėle. Newarko ir Elizabetho cho
ristės ir studentės turi nepaprastus jaunystės 
gabumus. Pasimokino mėnesį-kitą ir jau “vis
ką išmoko.” Ach, tu jaunyste, jaunyste! Ko
kia tu greita ir sugabi. Gaila man tavęs... 
Tačiaus apie pertrauką lavybos minimoj sri- 
tyj reikės rimčiau pakalbėti trumpoj ateityj 
ir surasti jos priežastį. Manau, jog tam yra 
kokia kliūtis ar nepasitenkinimas kuomi nors.

Aidiečiai jaunuoliai mokinasi, ką tu žmo
gau, kaip seniai, bracia. Laike pamokų nei 
rūko, nei maltą tabaką į nosį kiša, kad malonu 
žiūrėt ir kitam pasakyt. Ot, kur jaunystės iš
tvermė ir pasiryžimas!!

Po Šio parengimo apskričio komitetas turės 

skubų posėdį ir būtinai stengsis sutvarkyti jo 
ribose bėgamus reikalus, ypatingai Newarko 
ir Elizabetho chorvedžių greitą diplomos ga
vimą.

Baigiu. Aš noriu matyti visus choristus ir 
jų draugus parengime. Pradedant Elizabethu, 
Newarku, Great Necku ir baigiant Brooklynu. 
Kaip visi sueisite, tai apskričio vardu pasa
kysiu draugišką dėkui!

J. N., Apskričio Pirm.

Apskritimo Kvadratūra

Trijų Veiksmų Vodevilis.
Parašė: Valentinas Katajevas.

Iš rusų kalbos vertė: P. Saženis.
VEIKIANTIEJI ASMENYS:

1. Vasia (V.)
2. Abromas (A.) 

draugai.
3. Tone (T.)
4. Liudmila (L.)
5. Flavijus (F.)
6. Emeljanas Juodžeminis (E.)—poetas.
7. Saša—mažas berniukas, visai bežadis, pa

sirodo pirmam akte.
8. Svečiai.

(Tąsa iš pereito Meno Skyriaus)
T.: Aš dirbau kaime...
V.: Toks švelnus garbinys...
T.: Liaukis. Kur dėt cukrų, aš klausiu'?"
T.: Liaukis. Kur dėt cukrų, aš klausiu?
V.: O ma jį velniai! Kur nori. Buvo, bet 

dingo, Tonyte... Kas gi tai buvo?
T.: Aš dedu į cukrinyčią.

REGINYS XIV
(Liudmyla ir Abromas su primusu ir 

arbatininku.)
A.: Su dideliu vargu, bet užvirė. Draugai, ji 

mane taip painstruktavo, kad aš dabar galiu 
ne tik vieną primusą, bet visą primusų fabriką 
uždegti.

L.: Oi, negaliu! (Kvatoja.) Jis toks juokin
gas šitas Abramčikas (Abromukas)... Su 
juom galima nuo juoko iš proto išsikraustyt... 
Tiesiog proto galima netekt...

T. (Vašiai) : Aš padėjau į cukrinyčią.
L. Na, o pas jus kaip dalykai? Viskas pa

daryta ?
V.: Viskas. Tik nežinia kur berti cukrus.
L.: Ir nieko jūs nepadarėt. Ar gi taip įbe

riama arbatžolės? Dešros nepriraikėt. Riestai- 
• nių neatrišot. Duonas neišėmėt. Niekam tikus 
porelė. Duokit, aš tuoj aus viską prirengsiu. 
Draugas Abromai, sėskit čionai, jūs pilnai tą 
užsitarnavot.

1 A.: Po sunkaus darbo.
L.: O jūs draugė Tone, greta savo vyro. Va, 

taip. Dabar gersim arbatą.
REGINYS XV

(Įeina Emeljanas Juodžeminis, poetas ir fiz- 
kultūrininkas).

E.: Pas jus, brolyčiai, šiandien pernakvot 
galima? (Pamatė visą kompaniją.) Ege. Pas 
jus čia, aš matau, tikras bankietas su mergai
tėmis. (Prisiartina prie Liudmilos, paskui prie 
Tones, įsižiūri į jas.) Nieko sau merginos, pri
imtinos. Turiu garbės persistatyt. (Prie To
nes.) Demjaną Biedną žinai?

T.: žinau.
E.: Maksimą Gorkį žinai?
T.: žinau.
E.: Emeljaną Juodžeminį žinai?
T.: N-nežinau.
E. (išdidžiai) : Tad va, Emeljanas Juodže

minis—tai aš. Supratai? Del eilių ką nori į 
kišenę įkišiu. Mano paskutinę poemą žinot? 
Visi klausykit: pasivadina “Vežikas.” Et, su
ėdė mane, vaikiną, miestas. Nepamatysiu 
brangaus mėnęsio. Atsisegsiu aš plačiau kal- 
nierių, kad patogiau būt pasikart. Buvau aš 
smarkus, linksmas vaikinas—šviesiaplaukis, o 
dabar prapuolu, ponuli,—todėl, kad apipynė 
lyg pinklėmis Maskva... I-i-i... echchchch... 
O nori, galiu ir fizkultūryt? Imk, pačiupinėk, 
nebijok, pačiupinėk! štai! (Liudmila čiupinė
ja.) Krūtinė—štai! Ką nori iš fizkultūrninkų 
kišenėn sukimšiu. O ką? Gal meluoju?

A.: Na, nutarškėjo.
E.: Tai nakvot galima?
V.: Neatspėjai, seni, matai, pas mus koks 

dalykas. Apsivedėm.
E.: Kas-s-s?
V.: štai mes. Aš ir Abromas. Taip kad vie

tų nėra, pilieti.
E.: Ne, rimtai?
A.: Faktas.

E.: Senai?

V.: šiandien. Aš su jaja—su Liudmila, o 
Abromas—su Kuznecova, štai—su ja. Taip 
kad.. .

E.: Palaukit, vaikinai. Yra ekspromtas. 
Klausykit. Hm... Apsivedė visi berniokai ir 
jau patenkinti lyg teliokai, tik Emeljanas po
etas garsusis, paliko... hm... hm... be žie- 
duotinės, visai nususęs. Hi... Hi.. J

A.: Nekoks ekspromtas.
.: Sugalvok, kvaily, geresnį. Na, iki pasi

matymo.
V.: Kur gi tu ? Išgerk arbatos.
E.: Kų. tu. Bėgu daryt organizacines išva

das. (Staiga pradingsta.)
REGINYS XVI

(Tie patys, be Emeljano.)
A.: Matėt nenormalų? Nubėgo skambint.

Dabar visiems išskambins. Na, posėdis eina 
toliau.

T.: Regimas nupuolėlis. (Pauža.)
L.: Kaip gerai griežia radio! (Pauža.)
A.: Rami šeimyninė laimė. (Pauža.) 

(Uždanga.)
ANTRAS VEIKSMAS.

REGINYS I
(Liudmila ir Vasia.)

L. (baigia tvarkyt kambarį. Baigia daryt 
paskutinius pagražinimus. 'Mėtosi. Gėrisi. Pri
kala dieduko ir bobutės atvaizdus. Vasia grie
žia su gitara. Pagaliau abu nuobodauja.)

V.: Kas tokia?
L.: Tai mano bobutė—namų šeimininkė.
V.: Bobutė ?
L.: Bobutė.
V.: Bobutė?
L.: Bobutė. O štai diedukas, darbo didvyris, 

vidviženec.
V.: Vidviženec?
L.: Viviženec, katinuk. Su purvinais ba

tais—ant švaraus užklodo. Kaip tau nebegėda! 
Nuimk kojas.

V. (nuima kojas). Bobutė ir diedukas.
L: Katinuk, tu myli mane?
V.: O tu mane?
L.: Myliu, o .tu ?
V.: Taip gi myliu.
L.: Labai ?
V.: Labai.
L.: Labai-labai?
V.: Labai-labai.
L.: Labai-labai-labai?
V. (truputį suerzintas) : Labai-labai-labai- 

labai.
L.: Na, parodyk, kaip tu mane myli? Va, 

taip? (Parodo rankomis).
V.: Va taip. (Parodo).
L.: O aš tave taip. (Parodo). O tu mane 

taip?
V. (beveik sulaikydamas riksmą) : O aš tave 

taip.
L.: Na, tai pabučiuok mane į nosytę. (Bu

čiuoja ją). O dabar aš tave pabučiuosiu į no
sytę. (Bučiuoja.) šilto pienuko nori?

V.: Nenoriu.
L.: O tu visgi išgerk. Pasidarysi storutis- 

storutis.
V.: Aš nenoriu būt storutis-storutis.
L.: Fi. O tai būsi liesutis-liesutis. Nagi iš

gerk pienuko. Aš tavęs prašau.
V.: M... m... m.. .
L.: Katinuk, išgerk.
V.: M...
L.: Išgerk.
V.: Aš nenoriu pieno.
L.: O aš noriu, kad tu išgertum.
V.: O aš nenoriu.
L.: O aš noriu.
V.: Tikrai ne.
L.: Tikrai taip.
V.: Tikrai negersiu.
L.: Reiškia, tu manes nemyli.
V.: Myliu.
L.: Tikrai nemyli.
V.: Tikrai myliu.
L.: Taip nieks nemyli.
V. (mauroja) : O kaip gi myli?
L.: Tiktai netaip.
V. (beveik šaukia) : O kaip gi?\Nu?
L.: Ko tu ant manes nuksi? Aš tau ne ark

lys. Nuraminkit savo nervus. Na, imkim tai
kytis. Pabučiuok mane į nosytę. Nenori? Fi. 
Na, duok aš tave pabučiuosiu į nosytę. Kati
nuk, pasakyk savo katytei: miau.

V. (šlykščių balsu) : Amia.
L.: Aj!
V.: Galiu dar kartą. Amu. (įniršta). Eik, 

katinuk, aš tau nukąsiu nosytę. Miau. Išgerk 
pienuko. Aš nenoriu pienuko. Miau. Gana! Aš 
nenoriu ilgiau gyvent tarpe bobutės—namų 

šeimininkės ir dieduko—vidviženco. Miau. Jie 
man šlykštūs. Aš pradedu pūti. O kas kaltas?

Tu kalta.
L.: Kodėl tai aš?
V.: Kieno diedukas? Tavo diedukas. Kie

no bobutė? Tavo bobutė.
L.: Pamanyk tik tu sau!
V.: Tylėk. Kieno užtiesaliukai? Tavo užtie- 

saliukai. Kieno pienukas? Tavo pienukas. O 
kas skęsta smulkiai-buržuazinėj baloj ? Aš... 
Aš skęstu baloj.

L.: Pamanyk tik tu sau—jis skęsta smul
kiai-buržuazinėj baloj. O aš neskęstu? Kas sa
kė ir šį ir tą, ir sykiu, Liudmilyt, statysim 
paują gyvenimą, ir aš tau, Liudmilyt, skaity
siu, knygas, ir aš tave, Liudmilyt, vedžiosiu 
į kliubus, ir tu pas mane, Liudmilyt, būsi 
pavyzdinga gyvenimo draugė ir tt. ir t. p... 
O kur tas viskas?

< V.: Pamanyk tik tu sau!
L.: Tylėk. Kur tavo viskas, aš tavęs klau

siu? Nėra. Pamirškit. (Pamėgdžiodama.) Pri
siūk, Liudmilyt, katinukui sagą. Duok, Liud
milyt, katinukui pienuko. Katinukas nori bai- 
bai. Miau, katinukas nori niam-niam. Miau. 
Pabučiuok katinuką į nosytę... Miau... O to 
nėra, kad išmokyt ko nors gero.

V. (nutraukia nuo kabėklių apsiaustą ir 
staiga rengiasi) : Ach, toks dalykas...

L.: Kur gi tu, katinuk?
V.: (Išeidamas) : Tavęs nepasiklausiau.
L.: Katinuk, palauk! Na, imkim ir susitai- 

kykim. (Bėga paskui jį). Katinuk! Na, pabu
čiuok mane į nosytę.

V.: Pliką velnią! Lai tave bučiuoja į nosytę 
diedukas—vidviženec. (Išeina, trenkdamas du
ris) .

REGINYS II
L. (viena) : Sakyk tu man, diedukas nepa

tiko. F... f... Ir labai reikalinga: laimingos 
kelionės. (Staiga verkia). Ir kodėl gi aš tokia 
nelaiminga? (Nueina į tolimąjį kampą ir iL 
giasi).

REGINYS III
(Už scenos krintančio dviračio dardėsis. Abro

mas ir Tone įeina su knygomis).
A.: Oi, man tas prakeiktas dviratis! Pa

žiūrėk, Tonka, geroka skylė. Būt neprošalį 
sureguliuot. Pas tave adatos ir siūlo yra?

.T.: Nėra.
A.: Pavyzdinga žmona!
T.: Abromai, aš tavęs prašau be miesčioniš

kumo.
A.: Pas vyrą paskutinės kelinės į šiupulius, 

tad šitai miesčioniškumas? Nieko sau tezis... 
Nu, ką gi, ar taisysim?

T.: Taisysim.
A.: Gerai!...
T.: Abromai, tu valgyt nenori?
A.: O tu?
T.: Įsivaizdink sau, noriu.
A.: Įsivaizdink sau, aš irgi, tarp kitko, no

riu. Ir, svąrbiausia, kame dalykas? Tik vakar 
ryto suėdėm 400 gramų virtos dešros, ir jau 
vėl noris. Tiesiog nepaaiškinamas faktas... 
Nu, jau skaitykim.

T.: Skaitykim.
A.: Skaitykim. (Skaito). “Pirma lekcija. 

Įvada. Mokslo reikšmė.. . Visuomenė. Studi
juojant žmonijos istoriją, mes galim patėmyt, 
kaip žmonės, kovoje už būvį, žingsnis po žings
nio darydavo ir tobulino savo darbo įrankius. 
Tuo pačiu jie pavergdavo <sau gamtą ir padau
gindavo kiekį ir pagerindavo kokybę reikalin
gų jiems gyvenimo priemonių.”

T.: Abromai, gal būt pas mus visgi bent 
kas nors pasiliko nuo Vakarykštės dešros?

A.: Tai idėja. Reik pažiūrėt. (Jieško).
T.: Na, ką, pasiliko?
A.: Pasiliko. Du puslapiai iš "Mėnulio iš 

dešinės pusės”. (Rodo lapelį.) Rimtai galim 
užkąst. (Liūdnai šypsosi). Cha!

T.: Geras vyras!
A.: Kuznecova, tiktai be miesčioniškumo.
T.: Prie ko čia miesčioniškumas?
A.: Gal būt aš čia prie ko ?
T.: Nesiknisim smulkmenose. Skaityk. Kur 

mes sustojom. (Varto knygos lapus.)
A.: Mes apsistojom ant to, kad norisi ėst.
T. (griežtai) : Abromai! Nepamiršk, kad 

knyga mes galim naudotis tik iki antradienio. 
Skaityk.

A.: Nenoriu.
T.: Aš tavęs nebepažįstu. Abromai. Skaityk.
A.: O aš nenoriu.
T.: O aš noriu, kad tu skaitytum.
A.: Tikrai ne.
T.: Tikrai taip.
A.: Tikrai neskaitysiu.
T.: Reiškia, tu manęs ne... gerbi... ir ne

myli, t. y. pas mus nėra darbo kontakto.
A.: Darbo kontaktas yra.

(Tąsa bus sekančiam Meno Skyriuj)

Matykite Veikalą 
“Motina”

Teatro Unija atidarys savo 
trečią sezoną 19 d. lapkričio, į 
Civic Repertory Teatre, su vei
kalu “Motina,” kuriam muzi- 
ką parašė Brecht ir Hans Eįs- 
ler.

Teatro Unija, atsižvelgdar 
ma į sunkias darbininkų, šą- ; 
lygas ir tuo pačiu, norėdart#,“0 
kad darbininkiškoji visuotnfe-' 
nė galėtų matyti darbininkiš
kus veikalus, žymiai nuže
mino tikietų kainas. Prade
dant antradienį iki šeštadie
nio po piet (tai yra, visą sa-; i 
vaitę) geriausios sėdynės kąį- 
nuos vieną dolerį, vietoj $1.5,9,... 
kaip buvo iki šiol.

Taipgi, nedėliomis bus du . 
lošimai. Vienas po pietų, kitas 
vakare. Bet, pirmadienio va
karais ir trečiadieniais po piet 
nebus lošimų.

Kaip seniau, dalis sėdynių . 
orkestroj bus po 75 centus, 6
kitos po 30, 40 ir 60 centį? 
Eisleris parašė daugelį nąujų 
dainų šiam veikalui. Daugelis ' 
žymių lošėjų, kurie lošė se
nuose Teatro Unijos veikaluo
se, dalyvaus ir šiame. Victor ' 
Wolfson veikalo režisierius^

Pa jieško jimas .... / : 
—

Jau daugiau kaip du me-.’, 
tai nieko nesigirdi apie ALP- 
MS Pirmąjį Apskritį. Kas pa-r 
sidarė? Kame priežastis? AXr 
gi Chicagos menininkai pri
trūko veikėjų, ar nemato rei
kalo veikti apskrityj, pasiten
kindami vienetomis?

’Mano manymu, tai centras ‘ | 
turėtų apie tai pasirūpinti.*;

Menininkas. r':>.
____________ _ » •

Roseland
L. D. Aido Choras lapkričio . 

3 dieną, Strumilos svet., per
statė penkių veiksmų operetę 
“Tamylą.” šis Aido Choro pa
rengimas visais atžvilgiais bu- ’ 
vo pasekmingas nežiūrint blo
go oro (visą dieną lijo be 
perstojimo), publikos prisi
rinko pusėtinai daug, net bu-
vo iš kitų valstijų, kaip tai, 1 
iš Indiana, Wisconsin.

Nereikia pamiršti, kad L. t 
D. Aido Choras jau gyvuoja •« 
25 metai ir turi plačią pažintį 1 
tarp lietuviškos visuomenės./ »

Dabar keletas žodžių kas • 
link lošėjų, žymėtina, kad .di
džiuma lošėjų buvo čia gimę, 

I išskyrus vieną-kitą iš senes- 
.niųjų. Tamylos rolėje vaidino . 
' A. Kenstavičienė, ji yra ga

a

H * &
bi lošėja ir gera dainininku 
savo užduotį atliko gana gė- 
rai, negalima geriaus ir reika
lauti. Medzijano rolėj vaidino 
senas choro narys P. Ražans- 
kas; jis, kaipo ypata, tiko sa
vo vietoje; turi aiškų, stiprų 
balsą ir, kur reikėjo būti pik
tam, tai buvo savo vietoje. 
Nėra ką stebėtis — senas lo
šėjas. Aklio rolėje vaidino /
jaunas vyrukas A. Stumbriš, 
bet-nekuriose vietose trūko 
gyvumo ir drąsos; pamatiniai 
žiūrint, lošė gana gerai. La- ■
krašius ir Marabutas abu vai-/ 
dino neprasčiausiai. , *

Mažesnėse rolėse lošė t visi J 
gana gerai.

Vieno įvykio negalima pra
leisti nepastebėjus, ždojo- ro
lėje .vaidino Apolskis. Pir
miausia— buvo labai švariose 
drapanose^ kaip miško gyven
tojas, tai perdaug švarios -bu
vo. Kitas dalykas — perdaug 
į publiką kalbėjo, nusisuks

(Tąsa 4 puslp.)

X/
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Roseland

MENO SKYRIAUS DALIS
I muzikos srityj. Linkėtina, kad 
ir ateityj M. Digriutė patar
nautų savo talentu mūsų pa
rengimuose.

Andrei Hemsky, vietinis 
septynių metų amžiaus harmo- 
nistas, jau ne pirmu syk pa
sirodo mūsų estradoje su savo

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
nuo ypatų, su kuriomis vaidi
no arba turėjo reikalo. Pirma 
negu pradeda kalbėti, prade
da rankomis veikti. Manytum,
kad nori boksuotis. Tokie da-' armonikos solais. Talentingas 
lykai scenoje nepageidaujami, i vaikutis, iš jo bus puikus mu- 
turėtume vengti.

Drapanos ir scena buvo pri
rengta tinkamai. Iš publikos (kus darbininkišką 
žiūrint darė gražų įspūdį. Aiš
ku, prirengimas scenos ir kiti 
reikalingi daiktai pataiso patį 
veikalą. Taipgi darė gražų 
įspūdį: prieš pakeliant uždan
gą orkestrą griežė “Orien
tal” muzikos kavalkėlius iš 
Čaikovskio kompozicijos — 
gražus dalykėlis.

Apie patį veikalą 
nėra pasakyti, nors 
mas nėra taip jau 
dirbtas, kaip turėtų būti —yra i 
trūkumų ketvirtam ir penktam • 
veiksme. Su dainomis ir nėra 
taip gerai. Labiausia tai vyrų 
balsam reikėtų peržiūrėti ne
kurtas vietas. Bet kaip mes 
nekalbėsime, ALPMS centras 
labai gražų darbą atliko, iš
leisdamas tokį gražų veikalą 
kaip “Tamyla.” Aš nuo save 
patariu, kad kiekvienas Meno 
Sąjungos choras pasistengtų 
perstatyti savo kolonijoj 
gražų veikalą “Tamylą.”

Vakare Buvęs.

daug kas 
teknišku- 
gerai ap-

šj

Great Neck, N. Y

zikantas.
Negalima apleisti neišreiš- 

j ačiū ir 
tiems, kurie dėjo daug darbo 
del šio koncerto pasekmingu- 
mo. Jais yra šie jaunuoliai: J. 
Baranauskas, Alice Lideikiutė 
ir F. Marcinkevičius, kuris au
kavo tiek daug gėlių mūsų ar
tistams. Taipgi negalima pa
miršti, kad Pirmyn Choro jau
nuoliams ir suaugusiems tenka 
kreditas už platinimą iškalno 
tikietų, kas taipgi prisidėjo 
prie šio koncerto pasekmingu- 
mo.

Varde choro tariu širdingą 
ačiū tiem, kurie prisidėjo pro- 
gramo pildyme ir tiem, kurie 
gausiai parėmė Chorą Pirmyn 
skaitlingu atsilankymu.

Linkėtina, kad Choras Pir
myn gyvuotų ir vienytų darbo 
žmones jų kovoje prieš išnau
dotojų klasę.

Penktadienį, 8 d. lapkr., po 
Pirmyn Choro pamokų išduo
tas raportas iš koncerto pa
rengimo. Chorui liko pelno 
virš 80 dolerių. Todėl tapo 
nutarta pasimokėt užvilktas 
duokles į LPMS centrą už du 
metus dešimts dolerių. Taipgi 
pasimokėt skolas už dainas, 
gautas iš Meno Sąjungos.

Pirmyn Choro pamokos 
vyksta kas penktadienis 
karais, Sabenkos svetainėje. 
Visi prašomi ateiti pasiklausy
ti bei įstoti choro eilėsna.

F. Klaston.

va-

MONTELLO ŽINIOS

4.

veikimo. Apie 
metines duok- 

Centro viršinin-

Skaitlingas Susirinkimas 
ALDLD 6 Kp.

Susirinkimas įvyko lapkr.
Dalyvavo daug moterų at

siliepdamos į pakvietimą eiti 
prie didesnio 
5 pasimokėjo 
les; išpildyta 
kų rinkimo blankos. Nutarta
partraukti knygelių, Kom. In
ternacionalo 7-to Kongreso 
Rezoliucijos. Išrinkta Komisi
ja del suorganizavimo savi
tarpinio lavinimosi mokyklė
lės, kita komisija del surengi
mo vakarienės.

Lapkr. 3 d. Choras Pirmyn 
suruošė smagų koncertą, pa
minėjimui penkių metų gyva
vimo sukaktuvių.

Prie šio kilnaus koncerto 
mūsų visi dainininkai rengėsi 
nepaprastu rūpestingumu. Nes 
penkių metų meno darbuotėj 
gauta organizacinės sąmonės 
ir geresnės praktikos. Tad pil
nai įsitikina, kad reikia iš
laikyt choras, nes choras ne
ša ir plėtoja ne tik dailę, bet 
ir sveiką masinį pasilinksmi
nimą darbininkų gyvenime.

Užtenka suminėt Aido 
rą iš Brooklyno, Sietyno ___
rą iš Newarko ir vietinį Cho-j 
rą Pirmyn, dalyvavusieji 
gramoj. Girdėjusieji 
kaip rūpestingai jie buvo pri- saldainių 5 svarai ant laimėji- 
sirengę ir sudainavo ošiančių,; rno. Pelnas Komunistų Parti- 
jautrių, 
jų. Taipgi solistė d. K. Men-1 sidarbavo E. Beniulienė ir G. 
keliuniūtė, apart solo, dar pa-1 Šimaitis. Pelno liko $5.00. Pi- 
dainavo duetą su M. žiede-1 
liūte iš Brooklyno. ši jauna, | 
dąr tik bepradedanti dainuo
ti; tačiau vykusiai sudainavo 
ir publikai patiko. Drg. A. 
Višniauskas sudainavo malo
niai ir skambiai. Vietinė M.
Digriutė smuiku pagriežė rin- bininkiškų organizacijų, nes į 
kinį melodijų labai vykusiai, komisiją niekas nenori apsiim- 
tąlentingai. ši jaunuolė tebe- ti. Labiausia sunku parduoti 
studijuoja muziką, galima ti- tikietus, pasiūlysi tikietą del 
kėtis, pasieks augšto laipsnio vakarienės, daugumas krato

Tai šiemet pirmas tokis 
skaitlingas susirinkimas. Geis
tina, kad visada nariai skait
lingai lankytų susirinkimus.
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 67 Kp. Komisija Surengė 

Gerą Vakarienę

Vakarienė atsibuvo lapkr. 
d., Lietuvių Svetainėj, įžan- 

. buvo tik 50 centų. Publi-
2 <
ga
kos buvo apie trys šimtai. Visi 
likos 
kad liks ir pelno.

Komisija gauna gerą pagy- 
pro-'rimą. Komisijai pavėlinus, 

jautė, per vakarienę išleista Sovietų

Cho-
Cho-

muzikališkų melodi—jai Liet. Frakcijos Biurui. Pa-

PRANEŠIM IŠ KITUR
darbininkų valdomos šalies, Sovietų 
Sąjungos su višais jos laimėjimais 
ir pirmynžaga. Įžanga veltui.

Kviečia Kompartija.

Įžanga veltui. Jaunuoliai kviečia vi*^ 
sus skaitlingai dalyvauti.

LDS Jaunuof i.
(2"I

iš

tas iš Ukrainų kalbos. Atsiti
kimas yra iš šiaurės Afrikos 
kabulų tautos, kurią valdo 
francūzai. Veikalas geras. Aš 
manau, kad publika juomi bus 
užganėdinta.

Klaidos Pataisymas

Paskutinėj korespondencijoj, 
Montellos buvo aprašyta

apie mirtį ir laidotuves “L.” 
skaitytojo Stefono Vindašiaus. 
Ten įsiskverbė klaida. Ten yra 
pasakyta, kad bankose pini
gus ir inšiuriną paliko krikš
to dukteriai. Turi būti, tes
tamento jokio nebuvo padaręs. 
Dabar jo 
advokatas 
kas. Kiek 
laidojimo, 
miausiems
Lietuvoj, šiuomi klaida tampa 
atitaisyta.

visą turtą valdžios 
paėmė į savo ran- 
liks pinigų nuo pa
tai atiduos jo arti- 
giminėms čion, ar

Šalna.

Cleveland, Ohio

Paskutinis Pranešimas ALDLD 
II Apskričio Kuopoms “Daily 

Worker” Aukų Reikale

Kurios kuopos dar nesukėlėte sa
vo kvotos mūsų dienraščio “D. W.” 
naudai, tai būtinai atlikit tą pareigą 
iki lapkričio 29 dienai ir pasiuskit 
apskričio iždininkei d. Lideikienei, 
nes tik iki tai dienai skaitosi 'apskri
čio kvota šimtas dolerių. Prisiųsti 
vėliaus virš minėtos dienos, nebus 
skaitoma apskričio nuopelnas ir jam 
teikiamas kreditas. Kaip visuomet, 
taip ir šiame reikale, pirmoji II Ap- 
skrityj kuopa pasirodė, kad ji kvė
puoja revoliucine dvasia, tai 136 
Harrisono kuopa, prisiųsdama savo | 
kvotą iždininkei už dviejų savaičių ' 
po aplaikymo pranešimo nuo aps- Į 
kričio. Antra prie darbo, į 3 savai- ’ 
tęs sukėlė savo, tai 221 kuopa drau- ; 
gų bloomfieldiečių. Puiku, draugės- i 
draugai. Tačiaus turime dar 18 
apskrityj kuopų. Ką veikėt, drau- 
gučiai, per veik 3 mėnesius laiko? 
Oi bus didelė geda, jei chicagiečių 
apskritys sukirs mus.

G. A. Jamison, II Apskr. Sekr.

BAYONNE, N. J.
A.L.D.L.D. 212 kp. rengia svar

bias prakalbas drg. V. Andruliui, 
“Vilnies” redaktoriui iš Chicagos, 
pirmadienį, 18 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakaro, Kliubo svetainėje, 10 W. 
22nd St. Drg. Andrulis kalbės svar
biais gyvenimo klausimais, apie ku
riuos visiems yra svarbu žinoti. Tad 
visi kviečiami skaitlingai dalyvauti 

kalbės apie Lietuvą ir Sovietų Są- ir išklausyti drg. Andrulio svarbias 
jungą, ir ten gyvenančius jaunuolius; prakalbas. Įžanga veltui.

| kaip jie gyvena ir kaip jie veikia, 
kad pagerinus savo gyvenimo stovį.

PITTSBURGH, PA.
L.D.S. jaunuoliai rengia svarbias 

prakalbas drg. J. Orman, jaunuoliui, 
kuris nesenai sugrįžo iš Sovietų Są
jungos. Prakalbos įvyks nedėlioj, 
17 d. lapkr., 7:80 vai. vakare, Liber
ty (Liet. Darbininkų) Svetainėje, 
1322 Reedsdale St. Muzikalę prog
ramą išpildys LDS Jaunuolių Cho
ras, orkestrą ii’ solistai. Drg. Orman

Kviečia Komisija.
(271-272)

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

jHi KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už
X NUPIGINTĄ KAINĄ

Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.
If^l didelis nupiginimas tik trumpam
H laikui, tuojau naudokitės proga\

rankas, nenori pirkti, daro vi
sokius išsisukinėjimus. Sako, 
“kaip ateisiu, pasipirksiu.” O 
komisija nori žinoti, ant kiek 
publikos gaminti valgius. To 
tikietų pirkėjai neatjaučia.

Bet kuomet kas parengia 
privatiškus balius bei vakarie
nes (o jų čion atsibūna gana 
tankiai, po kelius į savaitę, 
nes čion rengiama baliai del 
jaunuolių prieš vedybas. Taip
gi del biednų arba šiaip del 
kokių frentų parėmimo finan
siniai, taipgi ir daktarams, ku
rie pabaigia mokslus), tai už
tenka tik pakvietimo; ant to
kių “parių” publikos sueina 
po tris, keturis šimtus, nerei
kia daryti tikietų, nė nieko. 
Tokiose parėse pasimoka po 
dolerį ir lieka užganėdinti.

žinoma nėra padyvas, kad 
remia privatiškus parengimus 
ir gelbsti saviems pažįsta
miems bei draugams. Bet tu
rėtų nepamiršti ir darbininkiš
kų organizacijų ir skaitlingai 

.ateiti į jų parengimus, stip-1
O iš to bus naudai

Padėka Draugams

Brangūs draugai, šiuomi 
pranešu, jog aš jau gyvenu 
savo namuose po num. 5217; 
Luther Ave. širdingai tariu' 
ačiū jums, jog jūs mane at
lankėte ligoje. Labiausia tariu, 
ačiū draugams Kirstukui i 
Maženskui, kurie taip daug 
del manęs pasidarbavo. Aš,

PATERSON, N. J.

Svarbūs Pranešimai

ALDLD 84 kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 17 d., 1:00 vai. po pje- 
tų, po num. 62 Lafayette St. 
Visi kuopos nariai būtinai da
lyvaukite.

jr t Diskusijos, Kuriose Visi Kvie
čiami Dalyvauti

po pietų toj
draugai, negaliu jums atidėka- j pačioj svetainėj (62 Lafayette 

j St.) bus labai svarbios disku- 
draugai, sijos apie Komunistų Interna- 

ir dabar Į cionalo 7-to Pasaulinio Kon- 
ir galiu Į greso tarįmus ir rezoliucijas.

i Į diskusijas įvadą padarys J.
Buvau nuvykęs į ALDLD 55 Siurba, iš Brooklyno “Tiesos” 

Idiopos vakarėlį. Buvo links- redaktorius, 
ma matyti savo draugus ir j 
drauges. Bet žmonių parengi- ir pritarėjai 
me mažai tebuvo. Negaliu ži- vauti šiose diskusijose, 
noti, ar buvo negarsinta gerai, 
ar mūsų nariai neatkreipė aty- 
dos į tai. Gaila man, draugai, 
kad taip jaučiamės. Aš pra- į 
šau draugų geriau pasidarbuo-l 
ti del mūsų kito parengimo 
Mes 
kos, bus nauda draugystei,; 
spaudai ir kitiems darbiniu-; 
kiškiems reikalams.

P. Rodgers.

voti už tai visą.
Taipgi, brangūs 

prašau nepamiršti 
atlankyti, nors jau 
vaikščioti.

. Visi darbininkiš
ko judėjimo dalyviai, draugai 

kviečiami daly-

Org. S. Vilkas. 
(271-272)

Whiskey A Blend 
ALL STRAIGHT WHUKlH•

įSy'IMSHAO HO Pf t k$ fOK 50 YtM

License L-1370

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N. Y
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Tel. Stagg 2-2996

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus is vidaus ir iš lauko

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

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

TeL: Foxeroft l-6t01

užganėdinti. Manoma, ;____ e
j rinti jas.
darbininkų judėjimui, o ren
gėjams garbė nuo visų darbi
ninkiškų organizacijų.

Mūsų Choro Reikalai

Liuosybės Dailės

HAMTRAMCK, MICH.
4-rių veiksmų dramą “Aukso Jieš- j

■ kotojai” stato scenoj Hamtramck 
turėsime daugiau publi-J darbininkiškos organizacijos lapkri-

■ ! čio 17 d., nedėlioj, Tarptautiniam 
į Darbininkų Name, 3014 Yemans St. , 
į Durys atsidarys nuo 4 vai. po pietų. ' 
j Lošimas prasidės punktualiai nuo ’ 
: penktos vai. vakare. Šokiai tęsis nuo
■ 9 vai. vakare iki 1 v. ryto. Įžanga 1 
I perkant išanksto tikietus 35c., prie ,
duru bus 40c. Vien šokiams—20c.

Rep. J. J. 
(271-272)Donora, Pa

Šiame mažame miestelyje, 
apielinkej, tai

nigai pasiųsti 
“Laisvę” Liet, 
ro Biurui.

Kritikos

per dienraštį
Frakcijos Cent-

Žiupsnelis

Montellloj labai yra sunku 
surengti vakarienes del dar-

Pittsburgh©
Ratelio yra, Donora, Pa., gyvena apie 

Choras finansiniai gerai stovi, lietuvių šeimynos ir keletas 
bet veikimo jokio nerodo ir (pavienių. Visi sutikime sugy- 
nieko nesimokina, neturi nė 
mokytojų. Meno Sąjungos 2- 
ras Apskritys turėtų tuomi su
sirūpinti ir pagelbėti chorui 
prie veikimo. Chore yra dra
mos -skyrius iš senesniųjų 
draugų, kurie neina dainuoti 
bet rūpinas sulošimu teatrų 
Dabar mokinas penkių veiks-j 
mų melodramą “Tamylą”. Ti-< 
kiši sulošti apie vidurį žiemos.

Minėtas veikalas yra vers-

vena.

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liudijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Seneliai tarpe 85 ir 105 metų amžiaus New Yorke kalbasi su senatorium Wag
ner i u apie senatvės pensijų įstatymą, kuris dabar bandoma pravesti per tūlasv 

valstijas.

Nors mažas yra skaičius lie- 
j tuvių, bet jie turi organizaciją 

ii- savo namą, tai yra Lietuvių 
Ukėsų Kliubas, kuris gyvuoja 
nuo 1906 metų. Prie jo pri
klauso visų sriovių nariai, kaip 

‘ į tai, komunistai, tautininkai, 
laisvamaniai ir tt. Šią vasarą 
kliubo namas tapo naujai nu- 
maliavotas iš lauko ir iš vi- 

j daus.
Dabar kliubas rengia didelį 

balių, kuris įvyks lapkričio 28 
d., prasidės iš ryto ir trauksis 
iki vėlumui nakties. Bus gera 
orkestrą šokiams. Kliubo na
riai, nepraleiskite šios progos, 
nes tai retenybė. Širdingai 
kviečia

LUK Komitetas ir 
Vietiniai Nariai.

PHILADELPHIA, PA.
Kompartijos Lietuvių Frakcija ren

gia diskusijas labai svarbiais klau
simais, nedėlioję, 17 d. lapkr., 2 vai. 
po pietų, Darbininkų Svetainėje, 735 
Fairmount Ave. Tema diskusijų bus 
Kompartijos 7-to Kongreso priimtų 
rezoliucijų. Svarbią įžangą padarys 
Drg. D. M. šolomskas, iš Brooklyno. 
Po trumpos prakalbėlės, kas norės, 
galės gauti balsą apie tai išsireikšti 
savo mintis. Tas tai bus labai svar
bu, nes tik taip galėsime susipažin- - 
ti su darbininkų klasės kovomis 
kaip geriau organizuotis.

(271-272)

EASTON, PA.

ir

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Dewey 5136 
Keystone—Main 9669

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd StreetRusijos Revoliucijos 18 Metų 

Sukaktuvių Paminėjimas
Komunistų Partijos Eastono sekcija 

rengia puikų Rusijos Revoliucijos 
18-kos metų sukaktuvių paminėjimą 
sekmadienį, 17 d. lapkričio, lygiai 
3 vai. po pietų, Central Labor Union j 
Svetainėje, 214 Northhampton St. 
Easton, Pa. Kalbės vienas gabiausių 
kalbėtojų ir Kompartijos darbuotojų 
d. Pat Toohey, 3-čio Distr. Komu
nistų Partijos organizatorius.

Eastono ir apielinkės lietuviai dar
bininkai skaitlingai atsilankykite ap
vaikščioti 18-kos metų gyvavimo j

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

nedaliomis
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23r<l St.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarą 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1061 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661



šeštad., Lapkričio 16, 1935 Puslapis Penktas
♦

ŽINIOS APIE KARA ■;»

NOTICE is hereby given that License No. 1 NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6033 has been issued to the undersigned , RL 6196 has been Issued to the undersigned . RL 5998 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei* ; to sell beer, wine and liquor at retail under | to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con 1 ion a xl. ------- •• — . . .

Italija Perkasi Kupra 
nugarius Arabijoje

6 savaitės, kaip jie kariauja' 
ir nieko didelio dar nepada- 
re. Tiesa, Italijos fašistai

Vilnies ’ Redaktoriaus Maršrutas 
Massachusetts Valstijoj

i Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- i Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- , Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 821—3rd Avenue, Borough of Į trol Law at 1039 DeKalb Ave., Borough of trol Law at 856 Knickerbocker Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be consumed Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. on the premises. on the premises.

MATT MAST.ANKA ' mine 'trekui AM wriiiAtrMATT MASLANKA 
(WONDER-BAR-GRILL and REST.) 

821—3rd Ave., Brooklyn, N. Y

Italija pirko Arabijoje 
18,000 kupranugarių po 18 
svarų sterlingų už kiekvie-

Draugas V. Andrulis, dien
raščio “Vilnies 

jsibriovč į Ethiopiją iš ketu- iš chieagos, 
rių pusių, pietų fronte ir ga- kolonijose: ’ 
na toli įsigrūdo į Ethiopų 
žemę, bet italai niekur ne-

red aktorius, 
III., kalbės šiose

(Nov.) 27 d.,
. .. Mass., Lietuvių

ną, apie $72. Šie kupranu-į pajėgė sunaikinti skaitlingą Svetainėje, 29 Endicott St., 
gariai bus pervežti į Itali-1 ethiopų armiją. O kol ar-. 7:30 vai., vakare.
jos kolonijas prie Ethiopi- j mija nesumušta, kol ji vis* Lapkričio 28 d., Hudson, 
jos. Jie bus naudojami ka- daugiau apsiginkluoja, pra- Mass., Lietuvių Piliečių Kliu- 
rui, kad perėjus sausas dy- i tinasi prie : „ v _
kūmas Ethiopijoje. 1 prie pratimo kovai prieš ita-

Jau vien iš to matosi, kad lūs, gauna ginklų iš užsie- 
Italijos fašistai rengiasi il- 'nio, savo eiles papildo nau- 
gam karui. Pirmiau jie ma- jais ir naujais rekrutais, tol 
nė į 6 savaites užkariauti vi- italų laikini “pasisekimai” 
są Ethiopiją. Bet jau virš dar mažai reiškia.

gariai bus pervežti į Itali-1 ethiopų armiją. _ — 
jos kolonijas prie Ethiopi-įmija nesumušta, kol ji vis'

Lapkričio 
Worcester,

7 :30 valandą va- 
dainų progra-

LOUIS ZIGMAN
D-B-A- FOUR CORNERS REST—

■ BAR and GRILL
j 1039 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6184 has been issued to the undersigned

Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1054 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
BROADWAY BAR and GRILL

1054 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
I RL 4808 has been issued to the undersigned■ . • ii- . . i i *'•*-' 11,0,1 nas ueen issueu to me undersigned
to™ 11A a. T°r Un *1 u2der|to sell beer, wine and liquor at retail under Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- - — ■
trol Law at 384 Fifth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERARD A. D'AMBROSIO
(JERRY’S BAR and GRILL)

384 Fifth Avė., Brooklyn, N. Y.

WILLIAM Me CALLUM 
(LINCOLN TAVERN)

856 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y. 
A-K-A 252-4 Schaeffer St. .

NOTICE is hereby given that License No.
• RL 6197 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Cont1'' 
trol Law " _ ______ ______ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed'*1 
on

at 13 Moore Street. Borough of A

13

Y.

1638 Pitkin

*

$225

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under

DOYLE 
and GRILL

Brooklyn, N. Y.

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y

Tel.: STagg 2-5043

I under Section 75 of
— ------------- Beverage Control Law at

I 471 Sumner Avenue. Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premiess.

JOSEPH IRVING SCHNEIDER
, Brooklyn, N. Y.

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

HUGO HANKE
654 Jamaica Ave.,

hereby given that License No.

wine and liquor at retail under

NOTICE is

Nesakykite Alus, sakykite Ruppert’s

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

$150
ar

mažiau

i

■

Pranešimas brooklyno ir apylinkes lietuviams
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės ? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-

NOTICE is hereby given that Licenst* No. Į NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6067 has been issued to the undersigned I RL 5963 has been issued to the undersigned 

' t_° beer, wine and liquor at retail under 
ion 132-A of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at 144 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL 
RALPH BAR 

144 Ralph Ave.,

' NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6110 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 655 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BILL KARABATSOS 
I.A TOURAINE REST.

1 655 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
' A 10245 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1624 Newkirk Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premiess.

JACOB TEKULSKY
' 1624 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5949 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 674-676 Central Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOHN WALSH 
EVERGREEN GARDEN

674-676 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 802 has been issued to the undersigned 
tjr sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 76-78 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CON STAN ZO De MAI RO
76-78 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 868 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 

i trol Law at 7503 New Utrecht Ave, Borough 
I of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
I sumed on the premises.

ANGELANTONIO D'AMODIO 
Brooklyn, N. Y. 1 7503 New Utrecht Ave., Brooklyn. N. Y.

the premisea.
LEON BERL ’ ’>

(LEO'S BAR and GRILL)
Moore St., Brooklyn, N. Y.‘*‘

NOTICE is hereby given that License No., 
RL 36'25 has been issued to the undersigned! 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- ,
I rol Law at 11 Snyder Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIE SCHRAUDNER 
COURT TAVERN

II Snyder Ave., Brooklyn, N. Yv

NOTICE is hereby given that License No.” 
RL 6161 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 1416 Gates. Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MASIELLO
KNICKERBOCKER TAVERN ' and REST. 
1416 Gates Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
B 5250 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of • 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
295 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the- 
premiess.
FAST CHIEF RANGERS BENEVOLENT 

ASSN of KINGS CO.. ORDER OF 
FORESTERS OF AMERICA. INC.,

295 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

d-»«- 4-11 1 t’0”' ',ns been issued to the undersigned
., IViOnteilO, to sell beer, wine and liquor at retail under Ito sc 

NT ■> 1 Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- | Secti
1 aUllSKO IN cl- trol Law at 887 Utica Avenue, Borough of Į trol 

7-Qfl vnlondn Brooklyn, County of Kings, to bo consumed “ 
.oil Veliančią on the premises.

CARROLL E. CROLIUS
CHUBB'S RUGBY TAVERN

887 Utica Ave., Brooklyn, N.

su puikia dainų ir muzikos 
programa.

Gruodžio 1 d., So. Boston,
Mass., Lietuvių Svetainėje, E. i 
ir Silver St
kare, bus puiki 
m a.

Gruodžio 2
Mass., Lietuvių 
mo Svetainėje,
vakare, bus ir muzikalis pro
gramas.

Gruodžio 3 d. yia sklliama NOTTCIE is hereby given that License No. 
rlnl olnvio I 6035 1,113 been to the undersignedUC1 Xji lUg C W aLCI IO. i to sell beer, wine and liquor at retail under

Tni iiolr Vnlnniin rlvonn-na Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- iai LieK Kolonijų aiaugas trol Law at 518 Grand St., Borough of 

V. Andrulis galės aplankyti
šį sykį. Plakatus užsisakykit ■ 518 G1.an ™?.MAS WASnXokįn, n. y. 
patys “Laisvėje”. Tik praneš-! -----------------
IziF Izinlr nlnl/nln ■r.zxv.U Iv. “Tol I NOTICE is hereby given that License No. Kit KICK piclKatU nOllL ll Cai- A 10228 has been issued to the undersigned 

svės” spaustuvė atspausdins.1 KeB<AicohoHCatBeveJi

Tekstas del plakatų bus vie
nas del visų kolonijų.

Čion sužymėtoms koloni- 471 Sumncr Ave-
joms bUVO pasiųsta laiškai. Jei NOTICE is hereby given that License No. 
kurinq knlnniinq nnvnqiln trnr-1?1 has h.0®11 *88ued to the undersigned 
Kill IOS KOIOI11JOS I1O1 esite gar to sell beer, wine and liquor at retail under 

i ci n 11 c nor vo rl i fu nronočlfito ' Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con- siniis pei lacuo, lai pianesKite trol Law at i638 Pitkin Ave>( Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed

■ on the premises.
I PARKWAY FRENCH BAKERY, INC.

Ave., Brooklyn, N. Y.

naujų ginklų bo Svetainėje, 2 valandą po 
pietų.

Lapkričio 29 d., Cambridge, 
! Mass., Stashių Naujoj Svetai
nėje, 163 Harvard St. Pradžią 
7:30 vakare. Bus puiki pro
grama : dainuos Ignas Kubi
liūnas, Banio orkestrą grieš, 

Į dvi seserys skambins mandoli- 
! nomis, ir kalbės Dr. Jonas 
! Repšys.
j Lapkričio 30 d., Norwood, 
Mass., Lietuvių Svetainėje, 
7 :30 valandą vakare, bus pui
ki dainų ir muzikos programa.

Gruodžio 1 d.,. So. Boston,
Mass. Lietuvių Piliečių Kliubo man, prisiųsdami laiškuose pa- 
Svetainėje, 2 vai. dieną, bus žymėtą sumą pinigų, tai bus

Knygutė duoda keturis 
punktus, kaip nukreipti ligas. 
Jie yra:

1. Imunizuok savo kūdikį
r

Užlaikyk Sveiką Kūdikį Sveiku!
Beveik visi kūdikiai yra kaip jį sveikai užlaikyti, 

sveiki, kuomet gema. Užlaikyti j 
kūdikį sveiku, jį penėk pagal 
gydytojo nurodymų, pratink 
prie gerų sveikatos taisyklių ir
kreipkis prie gydytojo jį ap- nuo difterijos, kuomet jis su
saugoti nuo ligų, sako Vaikų'laukia 6 mėnesių arba anks- 
Biuras prie Darbo Departmen-Į čiaus. Ir prieš metus tegul ku
to savo naujoje ir pagerintoje į dikis būna įčiepytas prieš rau- 
knygutėje “Sveikai Užlaikyti plės.
Sveiką Kūdikį.” j 2. Neprileisk

Reguliariškumas užima labai sergančių ašmenių, 
svarbią vietą ir yra

Wilkes-Barre, Pa
garsinama bendrai visos pra-
L-nlbncj Tiincri nnciirn ninlrii «n "OllGE is hereby given that License No. AcllDOS. iclipgl paSirUpinKlU SU CL 279 has been issued to the undersigned

tik 
kū- 
ap- 
pri-Nenešk kūdikį į

krautu-

jį prie kitų 
Žmogus, 

geras kuris turi tik šaltį arba
daiktas kūdikiui, ir todėl pa- lengvai kosti, gali užkrėsti 
tartina planuoti jo dieną pa-!dikį ir jis gali pavojingai 
gal nustatyto lakšto. Reikia ’ sirgti.
reguliariškai kūdikį išmaudy-, grūstas vietas, kaip į 
ti, aprengti ir penėti. Jis re-'ves ir teatrus.
guliariškai turi miegoti, ant j 3. Neprileisk muses 
saulės pagulėti, pasibovinti ir insektus prie kūdikio, 
pasimiklinti, bet programas, 
neturi būti tokis, kad jį negali
ma pamainyti, knygutė nuro
do. Knygutė aprašo kasdieni
nį programą sveikam kūdikiui 
dar neturint 6 mėnesių, bet 
jeigu motinai tas programas 
nepatogus, tai ji gali sau su
tvarkyti kitą.

Bet nepaisant, kokį planą 
ji priima, tą planą ji turi sek
ti.

Pasitark su gydytoju kas- 
link maisto. Kūdikį nunešk 
nors sykį į mėnesį pas gydyto
ją del paprastų patarimų,

ir kitus

Wilkes Barre ir Apielinkės 
Lietuviams Darbininkams 

Žinotina

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 7-9 vakare

Nedaliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

literatūra ir naujų narių ga-' s”cuo!i uTa of the Alcoholic Beverage con- 

i vimu į mūsų organizacijas, i 0UfnK?ngJvto be°=hume°J

Šias prakalbas rengs kaip kur jjthuanian-american citizens club 
ALDLD kUOpOS, kitur LDS . 80 Union Ave - Brooklyn, N. Y.

| kp., o dar kitur bendrai visos ' 
kuopos.

Su geriausiu pasisekimu dar- ’ Section 132-A of the Alcoholic Beverage Čon- 
e * I trol Law at 654 Jamaica Ave., Borough of

Lapkričio 24 dieną yra šau
kiama labai svarbi konferen
cija prieš karą ir fašizmą.

Kitų miestų darbininkai ga
na plačiai veikia šiuom klau
simu, todėl neturim ir mes at
silikti.

Visa eilė organizacijų yra 
stoję į bendrą frontą veikt, o 
kurių dar nėra, tai jūsų visų 
pareiga stot prie šio svarbaus 
darbo ir pradėt sykiu kovot 
prieš karą ir fašizmą ir už

4. Išvirk jo pieną 
mo vandenį, išvirk visą 
jo maistą, apart vaisių sunkos 
ir “cod liver” aliejaus.

5. Sveikas kūdikis turi svei
ką odą, skaisčias akutes, elas- 
tiškus muskulus ir patenkintą 
išvaizdą. Jis mažai verkia ir, 
turi gerą apetitą, miega ty- kitus darbininkų reikalus, 
kiai su uždaryta burnuke. Ne- 
tur jokio skaudėjimo ir pova- vaukit šioj konferencijoj visi 
liai auga. Jeigu tavo kūdikis' masiniai. Kiek konferencija 
neturi tų sveikatos ir norma-ibus skaitlingesnė, tiek dau- Į 
lio išsivystymo ženklų, ]_ '°" z'-olKo,vv'
kyk tavo gydytojui.

FLIS.

Paterson, N. J

ir gėri- 
kitą

Draugės ir draugai, daly-

buotis,
ALDLD 7-to Apskr. Org.

J. Grybas,
44 Chapel Court, Norwood, 

Mass.

LICENSES

Svarbesni Bruožai iš Šilko turint “pik clock,” galima bū- 
Darbininkų Streiko Patersone tų padaryt Patersono kainom

Kaip kiekvieną dieną, taip 
ir 12 d. lapkričio įvyko ma
sinis streikierių susirinkimas. 
Tik šis susirinkimas buvo 
skaitlingiausias nuo streiko 
pradžios. Mat,

* tikėjosi ką nors naują išgirsti 
iš derybų komiteto. Nes su 12 
d. prasideda derybos unijos 
atstovų su bosais City Hali, 
tarpininkaujant miesto majo
rui. Bet derybų komitetas 
daug naujo negalėjo pasakyt, 
nes su bosais dar neprieita 
prie konkrečių sutarčių.

Bosai daugiausia spiriasi 
delei “pick-clock” ant liūmų 
dėjimo. Neva todėl, kad kiek
vienas ’'pik-clock” lėšuoja 
$19. Bet gi ištikrųjų bosai ne
nori dėt “pick clock”, ant liū-[ 
mų ne del išlaidų uždėjimui 
bet todėl, kad kuomet 
“pick clock”, tai jie negalės 

i nusukt mastų nuo audėjų. Bet, 
žinoma, to viešai bosai nesako.

O kad taip yra, tai štai ir 
faktai, šiame susirinkime kai- gįų

1 apie 22-23 dol. į savaitę. Tai 
tve kodėl bosai nenori dėt 
“pik klock.”

Alex Williams, generalis 
menedžeris pranešė, kad de
rybos dar tęsis šiomis dieno-

pasa-!JŪau galėsim geresnių dalykų 
I aptart, čia bus plačiai apkal
bėta ir apie Lietuvą, kurią 
Vokietijos fašizmas, vadovau
jamas Hitlerio, rengiasi pa
vergt ir sutrempt josios nepri
klausomybę. Taipogi apie da
bartinį bedarbių gyvenimą ir 
jųjų vargus ir daug kitų svar
bių klausimu -bus apkalbėta 
šioj konferencijoj.

Todėl, dar kartą kviečiame 
visas organizacijas skaitlingai 
dalyvauti. O kurioms toliau 
yra nuo miesto, išrinkit skait
lingą delegaciją ir prisiųskit.

Konferencija įvyks Darbi
ninkų Centre, 325 E. Market 
St. Prasidės 2 vai. po pietų. 
Kaip vietos, taip ir apielinkės 
visi lietuviai dalyvaukite kuo

BEER, WINE, LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6093 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under j 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2101 Mill Avenue, Borough of | 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN GABRIEL
2101 Mill Ave.. 'Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6182 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 123 Glen more' Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FANNIE ONUFRICHUK
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y. I
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PRANEŠIMAS

susirinkimas
nuo 

streikieriai I . . , ,mis, ir sake, kad jau keletas 
bosų pasirašė po kontraktu ir 
tų dirbtuvių darbininkai galės 
eit dirbt. Ir sutaikytų dirbtu
vių darbininkai turės mokėt 
po $1.00 asesmentų į savaitę, 
kad būtų galima streikieriams Į skaitlingiausia, nežiūrint, kat- 
duot pagelbą. irie kokių pažiūrų arba įsitiki-

. inimų esate; šis klausimas mū
šiam© .susitinkime taip gi|Sų visų yra vienas ir tas pats, 

kalbėjo iš Easton UTW orga-, įodel mūsų visų pareiga yra 
nizatorius d. V. Trumbul. Jis 
sakė, kad Eastone ir apielin- 
kėj šilko pratnonės darbinin
kų dirba tik 40 nuoš., bet ir 
tie sutiks aukot Patersono 
streikieriams dalį uždarbio. 

bUg Taip gi jis sakė, kad Eastono 
ir apielinkės daębininkai ne
dirbs patersoniečių • darbo. Ir 
dviejose dirbtuvėse 
kai 
sai

TAMAS VASILIAUSKAS
Tik ką atidarė valgyklą ir 
visokių gėrimų įstaigą, lie

tuviam patogioje vietoj:

518 Grand St., Brooklyn
Labai puiki vieta užėjimui 
kiekvienam, čia patarnau
jama įvairiais vynais, degti
nėmis ir alumi. Gražus pasi

rinkimas visokių valgių.
Kazys Kuloka, kaipo įstai
gos gaspadorius - manager, 
užtikrina visiem malonų 

draugišką patarnavimą.
Kviečiame atsilankyti, o bū

site užganėdinti.

j[)ailus Ruppert’s butelis pritinka 

prie puikių staltiesių, delikatnų lėkš
čių ir žėrinčio stiklo.

MATTHEW P. BALLAS, Inc

juom ir rūpintis.
Vienas iš komisijos, Vaikas Linksmas, jis 

geria “Broncotone”

darbinin-
kaip tik sužinojo, kad bo-

jis griežtai dabar atsisako pa
sirašyt po kontraktu, nors tai 
buvo žadėjęs pasirašyt. Mat,1 
jis buvo manęs, kad ir jo dar
bininkai eis į streiką, bet kuo- 
met darbininkai neina j strei-

bėjo UTW organizatorius iš 
Connecticut. Jis faktais įrodė, 
kad kur audinyčiose yra ant 
liūmų “pick clock” ir kompa
nijos moka tik $1.40 už 100,- 
000 pikių, darbininkas pada
ro po $17 ir daugiau į savai
tę ir tai dirbtuves uždaro, nes 
bosai sako, kad jie negali 
kompeticijos varyt su Paterso- 
nu. Nors Patersone kaip ku
riose dirbtuvėse dar ir mo
kėjo po $1.90 už 100,000 pi
kių, bet daugiau negalima bu
vo padaryt į savaitę, kaip tarp 
17-18 dol. Tas parodo, kad

nori duot jiem patersonie- tai jis ir vėl dabar man- 
darbą, supjaustė “warpas
veleno. Ir jis sakė, kad sas neišdegs, nes mes vistiek 

pasirengę viską daryt,: išimsim jo darbininkus į strei-

dravoja. Bet tas p. H. D. far
sas neišdegs, nes mes vistiekiki

yra
kaip tik pamatys, kad jiems, ką ir priversime jį pasirašyt
yra
bas.

vin. pauidvys, auu jiems .
duodamas Patersono dar-' P° kontraktu.

Tik, draugai streikieriai, ne-' 
užmirškime savo pareigų, ei- 

1 visi,Lapkričio 12 dieną buvo di- kime ant pikieto linijos 
dėlė “piketlainė” pas Henry kaip vienas, pikietuokime H.1 
Darthy, kur yra didžiausia j D. dirbtuvę, ne šimtais, kaip’ 
dirbtuvė šioj apielinkėj ir ku-iįki šiolei buvo daroma, bet 
ri yra svarbiausias punktas | tūkstančiais, tai tuomet p. H.1' 

Bet dar. D. bus priverstas pasirašyt 
darbinin-1 kontraktą. To nepadarius, Pa- ' 
D. gavo'tersone streiko laimėjimas.

Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat'galima gauti už prieinamą kainą.

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto rfledžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, fšbalsamavimas; siutas ar
ba drese; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karąvaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

W i We f • J?*'’

,3^
'fe!.

3 
t' 
i- 

1 

1!

1

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kesėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikite į 

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, gazai, šir
dies pykimas arba praradimas no

ro valgyt, naudokite 

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCZ

102 Kent St., B’klyn, N. Y.J. Bimba. 1

streiko užbaigimui.
nepavyko ištraukti
kus į streiką. H. D. gavo'tersone 
$500,000 paskolos iš valdžios sunkus, 
delei dirbtuvės operavimo. Bet!



Puslapis šeštas LAISV®

Atvyko V. Andrulis

iš

darbų Ta-lnink®» 571 St., Brook-
MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Draugo Andrulio Prakalbos

Laikraštininkus Paliuosavo

WPA Nepanaikino Nedarbą

Bet įgrąsino, kad neban-
Rhea Teitelbaumpuse-

Vedeja

kitas 
kolo-

Pereitą pirmadienį areštuo
ti Laikraštininkų Gildijos 24 
pikietai tapo paliuosuoti per

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

/

ŽOLELIŲ ARBATA 
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra moksliškai sutaisyta 
įU> 12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

'’"šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelj Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos del išban

dymo. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y

VISI Į KRIAUČIŲ LYGOS 
VAKARĖLĮ

Sakoma, kad tokiomis teisėją McKiniry ketvirtadie- 
. apie $5,- nį. 7 ' _ . ‘ ‘ ‘

gen.; 000,000 kas metą. Sistemos su- dytų daugiau masinį pikietą.

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Protestai Prieš Naudojimą 
Nazių Plieno Statybai

Galutinai patirta, kad Tri- 
Borough Bridge Authority už
sakė nazių Vokietijoj $19,000 
vertės plieno to tilto statybai 
vieton naudoti Amerikos dar-j 
bininkų gamintą plieną. Pro
jektas yra finansuojamas žmo
nių pinigais, valdžios skirtais į 
WPA statybai, neva suteiki-! 
mui bedarbiams < 
čiau susirūpinę nazių gelbė
jimu ponai surado reikalinga 
pirkti nazių plieną.

Prieš tai Anti-Nazi Federa
cija, taipgi Am. Darbo Fede
racija ir kitos darb. organiza
cijos sukėlė protestą ir šiomis 
dienomis net majoras LaGu
ardia pasireiškė prieš tai, pa
siųsdamas tos srities viršinin
kui Nathan Burkan reikalavi
mą naudoti Amerikoj gamintą 
plieną.

šeštad., Lapkričio 16, 1935
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Teisiami Paskolų Raketieriai Vėl Panaujina Druckmano 
Žudystės ByląNew Yorkas visu kuo at

sižymi : jame randasi visko, 
nuo geriausio iki blogiausio, 
visose srityse, čia bene bus 
“geriausi” ir gengsteriai bei 
raketieriai.

Pastaruoju laiku paimta už 
pakarpos eilė paskolų rake- 
tierių. Teisme Mrs. Ossie Coy- 

! le. gražinimo įstaigos savi-

lyne, liudijo, kad ji skolinosi 
iš dabar teisiamo Faden $100 
1934 metais, mokėdama už 
paskolą po $5 į savaitę palū
kanų, kas sudaro 471 ir 
metinių nuošimčių. Už kitą 
$100 paskolos jis tik $75.

Matydama, kad negalės at
mokėti, ji pasiėmus advokatą, 
J. F. Polakoff, vesti jos bylą. 
Jam mokėjus $350. Bet jam 
nieko nedarant, pareikalavus 
įteiktus bylos vedimui pinigus 
atgal. Jis jai įteikęs $350 
čekį, bet kada nuėjo iškeisti, 
radus banke tik $5 jo sąskai- 

jton. r
Kaip pamename, atėjęs W; raketomis daroma 

PA administratorium j 
Johnsonas užbliovė, kad visus puvimas dvokia visomis 
tinkamus darbui bedarbius mis.
WPA suims į darbą. Pradėjus; --------------- *
egzaminuoti, pasirodė, kad p . o 1 •] 
kiekvienas šeštas žmogus taip benamiams dUiaikyta 
skurdo suėsti, jog nebetinka Pamaina 
jokiam darbui. Tada prasidė- ** 
jo lamentacija kai kurių bur
žuazijos elementų, kad neuž
teksią bedarbių visiems WPA j 
projektams.

Šiomis dienomis pats Rid
der, naujas WPA administra
torius pripažįsta, kad apie po | 
2,000 WPA darbininkų į die-! 
ną grįžta ant pašalpos. Reika
laujančių pašalpos užsiregis
truoja po 10,000 į savaitę, tai 
yra apie 4,000 į savaitę dau
giau, negu registravosi perei
tą vasarą.

pa-

Sviestas Vėl Pabrango

, šiomis dienomis vėl pabran
go sviestas. Nuo pereito penk-1 
tadienio mokama po 2 ir 31 
centus daugiau svarui. Pirk
liai pranašauja dar didesnį 
dilimą. Sviesto šį metą esama 
sandėliuose 10,000 svarų ma
žiau, negu buvo pereitą me
tą. Mat, tūlose vietose ūki
ninkams uždraudė gaminti ir 
parduoti sviestą, kad nebūtų 
konkurencijos su sviesto trus- 
tais. Nuo liepos mėnesio svies
tas pabrango po 10 c. svarui.

Artistų Modeliai Laimėjo
—T-----------

Policija užklupo Society 
Illustrators labdarybės vakaro

Rinkimams praėjus vėl at
naujinama skandalinga byla. 
Druckmanas dirbo išvežiotoju 
Luckmanų, garažiuje. White ir 
Moore Sts., Brooklyne. Jis ten 
rastas nužudytas kovo 3 d. 
Ant vietos rasti ir suareštuoti 
du broliu Luckmanu ir tūlas 
Hull. Vėliau, būk del stokos 
įrodymų, jie tapo išteisinti. 
Paskiau patys policijos de- 
partmento žmonės, detektyvas 
Charles S. Corbett iškėlė aikš
tėn, kad bylos metu jam siū
lyta $100,000, “paskleisti ap
link”, kad užgniaužti tyrinėji
mą. Manoma, kad kam nors 
tie pinigai tekę ir dėlto bu
vus tokia bylos baiga.

Vienok unija yra įsitikinus, 
kad masinio pikieto drausmę 
galima sudaužyti, tad ir vėl 
iš naujo bus statomas masinis 
pikietas prie “Amsterdam 
News”, už kurių pikietą įvyko 
minėti areštai.

Teisme liudijo Heywood 
Broun, kolumnistas ir Am. 
Laikraštininkų Gildijos pirmi
ninkas; Ruth McKenney, 
“New York Post” rašėja; ir 
Ben Davis, “Negro Liberator” 
redaktorius.

Penktadienį atėjo laikas 
skelbto sulaikymo pašalpos

| perėjūnams bedarbiams. Tūli 
iš jų jau keliom dienom prieš 
tai, vieton čekio, gavę prane

šimą, kad su jais užbaigta.
! Protestui prieš tai benamiai
susirinko į Cooper Square 10 ,
vai. ryto, iš kur maršavo prie Jonas Ormanas Leidžiasi 
Miesto Rotužės, reikalauti, 
kad majoras LaGuardija da
rytų žingsnius maitinti, suteik
ti pastogę ir drabužius.

Ketvirtadienį benamiai pi- 
kietavo centralinę šalpos įs
taigos raštinę, 902 Broadway. 
Taipgi pikietuota ir lokaliniai 
biurai. ‘

Ilgon Kelionėn

įdomus Symposiumas

Karo paliaubų dieną Mecca 
Temple svetainėj įvyko per 
“New, Masses” sušauktas sym
posiumas, kur kalbėjo gen. 
Smedley Butler, Dr. Harry 
Barnes ir Earl Browder. Te
ma: Ar Galim Išlikt Neįvelti 
Į Karą? Visi trys kalbėtojai 
sutiko, kad Mussolinis veda 
plėšimo karą prieš Ethiopiją 
ir kad tas pastatė pasaulį iš-'

Jonas Ormanas, LDS Jau
nimo nacionalis sekretorius, 
išvyksta pro Pittsburghą, sa
vo gimtinį miestą, Chicagon ir 
jos apielinkėn, kur ilgokai už
truks su prakalbų maršrutu, 
raportuodamas apie jaunimo 
padėtį Lietuvoj ir Sovietuose, 
taipgi darbuodamasis organi
zacijos reikalais.

Laike jo maršruto, kaip kad 
ir laiku jo važinėjimo Lietu
von ir Sovietų Sąjungon, LDS 
Jaunimo reikalus veda d. Ber
tha Fulton.

Žudėsi Jaunas Bedarbis

71Arthur Lindner, 23 m 
Pierrepont St., Brooklyne, gu-

vakarėse dar baisesnės katas- minę dOd* u,ždSj«!.»nt ga“ 
trofos, negu buvo pasaulinis 
karas. Tačiaus pirmieji du

i nesutiko, kad Amerikos žmo- 
programos pildytojas artistų J nės galį sulaikyti karą. Brow- 
modelius ir suareštavo už “ne-’ derjs nurodė, kad be kovos ne
padorumą,” kadangi jos rodę 
nuogą kūną. (Vaje, kaip tas 
užgavo policistų padorius jau
smus!) Bet teisėjas Aurelio 
pareiškė: “Aš sutinku, kad ne
padorumas yra nepadorumu, 
kur jis nebūtų—ystsaidėj ar 
ant 5th Avė., tačiau, kuo čia 
kaltos aktorės ? Areštuokite > 
rengėjus.” Ir jis juokaujančias 
iš skundėjų aktores paleido.

Šaunus Bankietas Nedėlioj

of

107th St. 
Yorke, šį 
nepapras-

New Star Casino, 
•ir Park Ave., New 
sekmadienį įvyksta 
tas bankietas, kuriame tikima- 

. .. si tūkstančių svečių. Nors ban- 
liietas rengiamas pasveikini
mui 7-to Pasaulinio Kongreso! 
delegatų, tačiaus formalių

galima išvengt 
vienytu frontu 
galima išvengt 
tam programą.

karo, bet su
ko voj ant būtų 
ir jis pasiūlė

Nedėlioję Atsidaro Mokykla

skirtumo

Sekmadienį, 17 d. lapkričio, 
10 vai. ryto, “Laisvės” svetai
nėje atsidaro darbininkų kla
sinė mokykla. Bus studijuoja
ma Komunistų Internacionalo 
Septinto Kongreso rezoliucijos 
ir kiti darbininkų svarbūs 
klausimai. Visi be
lietuvių komunistų frakcijos 
nariai, artimi simpatikai, dar
bininkų organizacijų nariai, 
opozicionieriai, socialistai ir 
nepartijiniai yra kviečiami at
silankyti.

Nesivėluokite, nes reikia lai- 
prakalbų nebus. Bus trumpa, ku> pradėti, šį sekmadienį bus 
parinktinė programa, mirmi- aptarta mokymosi tvarka. Jei- 
rrinkaujant d. Hathaway. Ti-'gu pasirodytų studentams, kad 
kimasi W. Z. Fosterį ir Brow-'sekmadienis nėra paranki die- 
derį dalyvausiant. Organizaci- na pamokoms, tai patys stu- 
jos siunčia delegatus, taipgi dentai galės perkeisti dieną, 
bus daug žymių intelektualų. | Mokyklos Komisija.

parinktinė programa

Jįjį,

kranelio, o kitą dūdos galą 
paėmęs burnon bandė atimti 
sau gyvastį. Jisai buvo bedar
bis. Jausdamasis sunkenybe 
tėvams, kurie gyvena New 
Yorke, buvo juos apleidęs ke
letą savaičių atgal ir apsigy
venęs minėto j vietoj. Ten jam 
gelbėjęs tūlas kunigas Cory. 
Matomai, ta pagelba buvo tiek

Chicagos lietuvių darbinin
kų dienraščio “Vilnies” redak
torius, d. V. Andrulis, laimin
gai pribuvo į Brooklyną anks
ti penktadienio rytą. Apsisu
kęs pas laisviečius, d. nuvy
ko New Yorkan, į Darbinin-j 
kų Centrą, svarbiais reikalais.I 
Penktadienio vakarą, 15 lap
kričio, ALDLD 1 kuopa jam 
surengė prakalbas Piliečių 
Kliube. Sekmadienį d. And
rulis išvyksta į Elizabeth ir 
Kearny, o paskui ir į 
rytinių valstijų lietuvių 
nijas.

Šiandien vakare, 16 lapkri
čio, nepamirškite, bus Kriau
čių Lygos vakarėlis “Laisvės” 
name. Jis prasidės lygiai 
6:30 vakare ir tęsis iki vėly- 

! bos nakties. Būkite visi ir vi
sos, nes kriaučiai pasirengę 
pasitikti visus su užkandžiais 
ir gėrimais. Muzikantai, po 
vadovyste Ch. Kwarren, grieš 
ko puikiausius šokius. Jaunie
ji galėsite šokti, kiek tik pa
jėgų turite. Seniams ir gi nie- 

| kas nedraus senus kaulus pa
miklinti po “Laisvės” salę.

Kviečia Rengimo Komitetas.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

Sekmadienį, 17 d. lapkričio, 
Kliubo Svet., 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų.

Sekmadienį, 17 d. lapkričio, 
134 Schuyler Ave., Kearny, N. 
J. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Pirmadienį, 18 d. lapkričio, 
Kliubo Svet., 10 W. 22nd St., 
Bayonne, N. J. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Antradienį, 19 d. lapkričio, 
Vengrų Svet., 10 White St., 
Hillside, N. J. 7:30 v. vakare.

Green Charles Hali, 267 Wal
ker St., Cliffside, N. J. 
džia 7:30 vai. vakare.

Nauji Maliorių Unijos 
Rinkimai

Pra-

Lokalų konferencija, įvyku
si pereitą trečiadienį, New 
Yorke, paskelbė Maliorių Uni
jos buvusius rinkimus, kuriuo
se Zausneris ir keturi jo paka
likai užgrobę unijos vadovy
bę, nelegaliais. Nutarė šaukti 
naujus rinkimus ir kviesti So
cialistų Partiją ir Civilių Lais
vių Uniją prižiūrėti rinkimus.

Darbininkų Kalendorius

kuopos metinis
5 d. gruodžio
Visi nariai turi daly-

susi- 
(De-

LDS 1 
rinkimas 
cember). 
vauti, nes bus renkama nauja 
valdyba.

LDS 1-mos kuopos apvaikš- 
čiojimas 5 metų sukaktuvių ir 
operetė “Vestuvės Pušyne“ 
bus 15 d. gruodžio, Labor Ly
ceum, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne.

DOPK dailės ir šokių va
karas, kaip buvo pranešta, ne
įvyks 19 sausio, nes kitos srio- 
vės-grupės parengimas bus tą 
dieną. DOPK savo parengimą 
atkels arba nukels viena sa
vaite. Galutinai bus pranešta 
po susirinkimo.

DOPK operetė “Inkvizici-j 
i ja” bus vasario 16 d., Labor,

“saldi”, kad jis nusprendė su. Lyceum svetainėj, 
ja užbaigt. Tas pats kunigas- 
jį surado ir nugabeno ligonbu- 
tin.

Vera Stretz Naudosianti 
Pakvaišimo Teoriją

Nušautojo nazių finansie-' 
riaus sekretorė, Vera Stretz, 
ginsianti save teorija laikino 
pakvaišimo ir širdperšos. Pa
imtas ją gint Samuel Leibo
vitz, kuris kadaise buvo TDA 
pasamdytas ginti Scottsboro 
berniukus ir norėjo bylą pa
naudoti berniukų nenaudai. 
Yra spėliojimų, kad Vera lau
kianti su nušautuoju Geb- 
hardt’u prigyvento kūdikio, 
kas būsią palengvinimu jos 
bausmės, kadangi ji papil
džius 
mą.

žmogžudystę už suvyli-

i

DOPK pinkikas birželio 141 
d., 1936, Ulmer Parke, Brook-1 
lyne. į

Atskiros organizacijos pra-j 
somos nerengti parengimų mi-. 
nėtose dienose.

J. Gaitis.

PARSIDUODA BIZNIS
Parsiduoda moderniškai Įtaisy

tas čeverykų taisym'o štoras. 
Taipgi parduodu naujus ir varto
tus čeverykus. štoras randasi pa
čiam biznio centre, randa žema, 
Gera proga pirkti biznį, kuris 
randasi geroje vietoje, kur nėra 
bedarbės, ir žmonės pasiturinti. 
Biznis išdirbtas per 42 metus. 
Pardavimo priežastis—savininkas 
išvažiuoja į Sovietų Sąjungą. 
Kreipkitės sekamai del platesnių 

Carl* Abushenko, 
St., N. W. Wash-

informacijų: 
1409 Vamum 
ington, D. C.

(269-275)

Juozas Jakavonis 40 metų, 
339 Bedford Ave., mirė lapkr. 
14 d. Kūnas pašarvotas gra- 
boriaus Garšvos koplyčioj. 
Laidos lapkričio 18 d. šv. Jo
no kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

LEGAL NOTICE
Notice is hei’eby given that York 

Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-marks 
“Silver Gray” Goose Down and 
“Swan White” Goose Down with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on feathers and down used 
for upholstery and bedding of every 
description.

(255-273)

Telefonas: Evergreen 7-7770 f

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

Benai dirbąs graborystės pro- j S 
fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar S 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 5 

balsamavimu ir palaidojimu r 
mirusių. S

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius Serme- g 
nims, vestuvėms, krikštynoms C 

ir kitokioms parems £
Saukit* dien« ar nakt| C

423 Metropolitan Avė. g 
Brooklyn, N. Y.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS
PIRTIS VISADA ATDAROS A- AAV. -L A O Dieną ir Naktį

Kambarys, 
plaukymui

Garinis kambarys, Turkiškas
Rusiškas Kambarys, didelis 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija,‘barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPEC! A LĖS KAINOS PER SAVAITĘ

MOTERŲ DIENOS 
Pirmadieniais ir antradieniais 
nuo 12 v. dieną iki 11 vai. vaka
re. Po 11 vai. vakare vyrams.

♦ VYRŲ
Trečiadieniais, 
penktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniais, 
Šeštadieniais ir 

atdara dieną ir
ir naktj.

FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn.

ROBERT

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius arit visokių kapinių; par- 
samdo automobiliuš ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

harman

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves« 
tuvių, kitokių grupių iri pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižieaavi- 

mo Žiedų 
Setų $10.00 ir augštyn. 

Speciali nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Arės.

BU

Tel. Stage 2-0783 • . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos. *
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N. Y.

DR. ALDONA ŠLUBAS
(ŠLIURAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais.

Telephone Stagg 2-4401

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parumdau automobiliui veatuvfaa, 

part m, krikitynon ir kitokias 
reikalam.

402 Metropolitan Are. 
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y. 

25c

Patarnavimas

512
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line.

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

Cortlandt 7-4305 |

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau 
38 Park Row, opposite City Hall 

NEW YORK, N. Y. 
Room 405-6-7

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c 
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervu Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n fai ir 
Chroniški Skau
duliai. Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mčšlažamės U.

gros, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję ReumatiŠki nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- v 
mos greitai ir su patenkinančiomis^ 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
au nesuprantamą nesveikumą, atei

kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 East IS St, N. Y. 

Įsisteigęs virš 25 metai; .
Tarp 4th Avė ir Irving PI. 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




