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‘Tolk Nite” By Aidos 
Chorus Successful

A LETTER FROM SPAIN

SELLING PAPERS
During the height of the Legion 

festivities at Times Square one of 
the Legionnaires saw Auguste Gail- 
laux selling copies of the Daily Wor
ker. The veteran, from Massachu
setts, walked up menacingly and 
raised his first saying, “Another of 
you god—t”. Suddenly his anger 
melted. The Legionnaire snapped to 
attention and his right hand shot 
up to his forehead in a perfect ipi- 
litary salute.

The man selling the Daily Worker 
was proudly wearing the Croix de 
Guerre.

SOCIAL VISIT?
Today Benito Mussolini 

in by Adolph Hitler for a 
and see the Reich’s army 
in Mecklenburg on the
siree, the gents will be up 
old tricks again.

Aido Chorus adds more success 
to its already won laurels. Our Sa
turday Nite Folk Nite was a suc
cess. The hall was filled to capa
city and ’ everyone seemed to have 
a nice 
ments 
cing.

The
as I could gather) by Emily K. He
len B, Johnny G, and Al Sherry. 
It was gay and resplendant with 
its baloons and streamers.

Who 
made 
return 
livened

Knoosey Knoos From 
Philly Chorus
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CONTEST TO BEGIN

OCTOBER FIRST
Gardner Chorus 

News Items

News From American Battalion Now 
Training In Spain To Fight Fascists
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My Dear Friend:
I am writing this letter while on 

a maneuver. We have stopped in a 
vineyard dotted with olive trees and 
we sure needed this rest after a 
hike of 6 miles with a pack of about 
60 pounds on our backs.

Well, we started our maneuver 
and the first four hours I was as
signed as chief signal man. My job ; 
is to sit on a block-house roof at a 
crossroads and send out relay men 
between the scounting section and 
company headquarters. Our job was 
to keep contact with all the units 
of our battalion which were spread 
along a road for 4-5 kilometers. 
What a job! We had to run back 
and forth waving flags like lunatics. 
It really wasn’t so bad but you must 
realize we had about 60 pounds or 
more on our backs. At nightfall we 
stopped at a simply beautiful spot. 
It was the crest of a hill and below 
spread opt in all its colorful glory 
was an immense valley with a 
swift flowing river. We were told 
to “park.” What a sigh of relief es
caped everyone when we lifted the 
heavy packs from our shoulders.

I am finishing this letter while 
sitting in a hole (er, trench) 3 feet 
square and 3 feet deep. Besides me 
is a 
here 
man 
Co.

exactly the same way except for thę 
fact that the fascists will be slam
ming thousands of bullets at us— 
sort of welcome. Here’s how we did 
it:

The Subscription Drive for the 
Daily “Laisve” has now begun! 
From October 1 until November 
30 you are invited to enter the 
drive for new subscribers and 
readers of your daily. A regular 
subscription is $5.50 for a year 
and $3.00 for a half year but for 
the duration of the drive subscrip
tion 
year 
This 
ting

Another of Gardner’s now famous 
mountain climbs is being held this 
Sunday, Sept. 26th, for the choruses 
of the Mass. District as a result of 
hearing some people express their 
desire to reach the peak of Mt. Mo
nadnock again. To those not having 
climbed it at this time of the year— 
a word of advice. Take plenty of 
warm clothing. You’ll need it at the 
top.

Meeting place: Lithuanian-Americ
an Citizens Club, 205 Main St., 
Gardner.

Time: 10:00 A. M. sharp.
Refreshments will be furnished by 

Gardner.
We hope that all the choruses will 

accept this invitation as we’re look
ing forward to a 100% representa
tion. Here’s a chance to renew old 
acquaintances and make new ones.
To Bridgewater and So. Boston:

Since you have never been here, 
we are extending a special invitation 
to you. Come on down. We are sure 
you will enjoy it.

How It’s Done
One man at a time climbs out of 

the trench, runs a few feet bending 
over very low and drops to the 
ground. A second later another man 
does the same from a different part 

I of the trench. This goes on until 
all are over the top. During that 
time the first ones begin to advance 
by junmping up, running zig-zag 
about 10-20 feet, crouched very low 
and then hitting the dirt. When all 
are very near the enemy trenches we 
all jump to our feet with one tre
mendous rush, jump into them and 
clean-em-up with the bayonet. Dur
ing the entire advance the bayonets 
are attached to the rifles. It is sur
prising 
sualties 
in such

get-

the 
they

rates will be $5.00 for a 
and $2.75 for a half year, 
reduction should make 
subs much more easy.

For old “Laisve” readers
price does not change but 
will receive a book worth $1.00 if 
they renew their yearly sub du
ring the drive.

As an added incentive, the fol
lowing prizes will be offered to 
those who take part in the con
test:

1st — $50.00; 2—$35; 3—$25; 
4—$20; ‘5—$18; 6—$15; 7—$12; 
8—$10; 9—$7; and 10th—$5.

For a new reader you get 
point for every 10 cents. For 
ample, for a $5.00 sub you 
50 credits. For a 
scription you get one point 
every 25 cents. For a $5.50 
you get 22 credits.

Now is the time to enter 
the contest! It will begin in a 
week and you now have a head 
start. Do your best to build up 
YOUR paper among the Lithuh 
anians of America and get in the 
contest for prizes at the same 
time! LETS GO!

“Laisve”, Lithuanian Daily 
427 Lorimer Street^

Brooklyn, N. Y.

Sunday 
I

were in that little clique that 
a mass walkout only to 
again with their spirits en- 
somewhat by something?

| Floyd Dewey can add another 
type of job to his collection. That 
is bartendering. Nice work, Floyd, i 
if you can get it.

Those new f angled zippers on 
girls’ dresses may be O.K. for them, 
but for us poor fellows they’re only 
trouble. I got one sweet smack for 
just asking to see one work. Oh 
boy!

What is the matter with most of 
our fellows? Are you all slipping at 
once? I notice outside boys are com
ing in to entertain our young ladies. 
That’s bad, boys, very bad. Be a 
little more intermingling and not 
wallflowering.

Our President became a little too 
excited in trying to quiet the people 
down and earned a good razzing 
from the older folks. I heard them 
talking outside, Ernie, 
wasn’t very nice for our 
rus.

What girl has a new friend ? I 
bet he,’ll join the chorus soon!

Who broke up that great “Water
bury Bus Romance” between two of 
our stellar members? Was that nice?

Digger Dee.

Well, folks, I’m back again. There 
doesn’t seem to be much news to 
write about except the picnic Sun
day. We are to receive a “cut” from 
the profits, I’ve heard, thanks to 
George Molush, who worked patient
ly behind 
think bar 
and scoff 
for this is 
to work. I
and believe me it is work, 
fore on behalf of the chorus, 
I again thank you.

We were supposed to sing
but somehow or other we didn’t, 
don’t know how come, for once. May
be I wasn’t there and that accounts 
for my not knowing because I am 
supposed to see all, heai’ all, and 
know all, believe it or not.

How about the chorus members 
getting several cars together or hir
ing bus for the day and going to 
see the operetta, Kornevilio Varpai, 
the N. Y. Aido Chorus is giving? 
After all we are a “Laisve” chorus 
and we should support one another. 
How about it folks? Let us decide at 
a chorus meeting. Those interested 
please see me. You’ll know me by 
my brown eyes and pleasant smile.

It seems that all writers are send
ing in their views on the publica
tion of the LYS. Why not I ? My 
view is for the four page edition 
which used to come out on Friday. 
It saved me from writing twice a 
week (which I sometimes do). I be
lieve that most of the, Lyro?š"UFidfūš 
members agree /with me.

Auf wietlėTsė^i‘, f
Innocent Bystander.
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IT’S THE TRUTH!
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The greatest fool may ask more 
than the wisest man can answer.

me 
to

truth. 
“Mine 
would 
glory 
Arne-

MęGinnes, the 
Emphasize the 
convicts receive 
guards, lose no 

the golden

the low number of 
the attack is carried 
fashion.

Caddy: What do they mean by 
“beastly weather”?

He: When it’s raining cats and 
dogs.

as a 
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the 
re-

be 
la- 
do- 
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ARRESTED FOR LISTENING 
LIBERTY BROADCASTCHINESE PLANES SHOWER 

JAPANESE LEAFLETS

is dressed in a 
that breaks into a 
straight roll at the 
forward moving curl 
forehead counteracts

By L. LOUISE 
(Continued) 

writing for the stage

MEXICAN GOVERNMENT NEW 
AID TO SPAIN

and that 
whole cho-

lance*
P. S. In case you don’t know, the 

lens is the most important and 
costliest part of any camera.

Ernost C.

have Seen the Glory” 
how utterly lacking in

ca- 
out
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IN MEMORIAM
Mrs. Elizabeth Cowl was 

a few days ago in Mount Olivet Ce- 
metary. Anthony Bimba, of “Lais
ve”, spoke at her grave and paid 
tribute to the only Lithuanian mo
ther to bring four of her daughters 
into the Communist Party. Mrs. 
Cowl left seven children to carry on 
her work and follow the example of 
a working class woman.

We can pay no great tribute to 
her memory. Her life amply speaks 
for what she was, a friend, a loyal 
worker, a Lithuanian, a mother. She I 
worked since she was a child and j 
was one of the respected and loved 
persons of our Lithuanian commu
nity. Her work is being carried on 
by her children. Margaret is a 
member of the Central Committee 
of the Communist Party. Lillian is 
an active party member and one 
active in Lithuanian groups.

Mrs. Cowl lived and died 
worker. She left her footprints 
movement of our people for a 
world.

She will not be forgotten.

“EGGS”
A lot of people watched the army 

planes salute the Legionnaires Tues
day night. Youfs truly was one of 
the neck-stretcher^. and I couldn’t 
help wondering what would happen 
if those “crates” dropped some 
“eggs”. Perhaps at that time we 
would realize what is an every-day 
occurance in Madrid.

MEXICO CITY.—The Mexican Go
vernment has issued a report on the 
export of arms to Spain which, last 
year, amounted to the value of 
£500,000. The Mexican Government 
moreover says that support will 
continue for the legally establish
ed Spanish Government.

Autumn is here—and with it come 
all the activities of the musical 
theatrical world. New shows, 
muiscals, new singers, new 
grams, etc., will be offered and this 
is the time to be on the 
new material.

Here’s where each chorus 
group member can play 
Write up the performances 
witness and if you’d like us 
late, publish or procure the work or 
works, we suggest so, give us your 
comments on the performance of the 
various interpreters you see or hear. 
Be critical—why do you like or dis
like their presentation or method of 
presentation ?

For instance, I’ve often overheard 
persons “criticizing” a singer as be
ing “awful” or “wonderful”; yet up
on being asked why they inade the 
statements, they could find no fac
tual reasons. They didn’t know the 
quality of the voice nor what it’s 
approximate range should be. They 
didn’t know the type of songs such 
a singer should sing. But they 
could tell you that the style of the 
soloist’s dress (if female) was not 
up-to-the-minute. Now, such criti
cisms are valueless. Read a good 
book on foundations of criticism 
(there are many) and learn to be 
critical. Do not be afraid to add 
personal remarks, for your opinion 
Is most important providing you 
know what you are talking about.

So—arm yourself with information 
and write up affairs you see or 
take part in. This will vary our 
Youth Section and at the same time 
provide a source of inspiration to 
the various LMS committees as to 
the particular tastes and needs of 
our members.

one 
ex
get 

renewal subs- 
for 
sub

After several unsuccessful attempts 
to get the cast picked out and re
hearsals under way for the operetta 
“Kova Už Idėjas,” it was dropped 
until such time as our chorus mem
bers are willing to do a little work. 
In its place a concert will be held 
and here’s hoping we will have a 
little more cooperation in this un
dertaking. Zee Kay.

telephone. You see, I have been 
since 10 A. M. as telephone 

to keep contact between the 1st 
and 

Above 
paucho 
trench.

LYROS CHORUS TO PUT ON 
“THE GYPSY ROVER”

Lost And Found 
Department

Lost! A pair of tonsils and ade
noids! Jean Mureika had her tonsils 
and adenoids removed last Friday 
afternoon at the New York Eye and 
Ear Infirmary. At the present time 
she is quietly resting at home. The 
LYS takes this opoprtunity to wish 
her a complete and successful reco
very!

In
screen, most of the above plots can 
be adapted, however, there are a 
few plots which are immensely suc
cessful in drama, but not so much 
in literature. These I list below:

I. The Crime Drama (Movies).
(a) The anti-criminal or gangster 

drama.
Bang! Clatter! Slam! Boom! 

Whirrrr! Ugh! Boom! Slap! Bang
bang-bang! You may be king of the 
underworld, but to us you’se just 
public enemy number one—and we’ll 
get you! Bang-bang! Click, click, 
click! Calling car 14! Calling car 14! 
Bang! Boom! Biff! Ouch! Smash. 
Slam. Brt-brt-brt-brt-brt-brt-you yel
low rat! Clatter! Wheeecee! Brt-brt- 
brt-brt-bra-bang-bang-bang-They got 
me pal! They got me! Give my love 
to Sarah and—gurgle, gurgle, 
gurgle- — bang-bang-bang! Slam — 
brt-brt-brt-brt-brt-O. K. you mugs, 
stick em up—bang-bang-Yeah, that’s 
the way these big crooks all end up 
—in the morgue. Crime don’t pay, I 
tell you, crime don’t pay.

(b) The pro-criminal or convert 
drama.

The hero should be a perfectly 
innocent boy sent by mistake to 
jail, where he learns what truly 
noble characters criminals are, es
pecially “Slaughter” 
lifer in cell 317. 
harsh treatment the 
at the hands of the
opportunity to reveal 
hearts that beats in» convict breasts, 
and under no circumstances leave out 
the jail break, where the courage 
and nobility of the convicts contrast 
strongly with the cowardice of the 
guards, and where “Slaughter” Mc- 
Ginnes dies gallantly protecting the 
hero, who of course is cleared in the 
final eposide.

II) The “Phooey-on-America’ 
drama, (Stage or Screen) 

Of late this form of drama 
become immensely popular on 
stage, and while it has not yet
ceived much favor on the screen, 
the sneers and laughter with which 
both critics and audience greet any 
movie which attempts to glorify the 

L. B. šalinsite. American nation would seem to

TOKIO.—Various Tokio newspa
pers report that Chinese planes are 
systematically releasing large quan
tities of leaflets on Japanese posi
tions on the Shanghai front. “Why 
are you fighting?” the leaflets ask 
and then go on to say, “Your fami
lies are suffering great privation in 
Japan. Demand of your offices that 
you be sent home at once.”

BERLIN—Six Nazis, members of 
the Opposition, were recently arrest
ed in Plauen and charged with hav
ing built a special receiving set with 
the object of listening in to the 
"Liberty” station. They were ar
rested at the very moment when 
they had gathered together to hear 
their first reception.

Now that summer is over, Lyros 
Chorus is getting down to the busi
ness of producing an operetta. We 
hope that this isn’t like our other 
ones—oft heralded, but never sung. 
However, with the chorus well on 
its way learning the new songs, and 
most of the cast picked nut with 
Eugenia Macenas and Edward Pildis 
playing the leading roles, we feel 
that on Christmas Day the public 
will be entertained by the thoroughly 
delightful operetta “The Gypsy Ro
ver”, or “čigonai Klajūnai”.

WORD TO THE 
Committee: Now is 
to work.

WHY do people
presumably to sing, yet spend most 
of their time outside of rehearsal 
room ?

Actual Maneuvering, ,
Today we had a very interesting 

maneuver. First of all, during the 
past 2 days the comrades had built 
a whole line of trenches 3-4 feet 
deep, at the edge of an olive grove. 
Behind us on the side of a hill were 
two maxim machine guns. Our ma
neuver consisted of going “over the 
top” and advancing thru the olive 
grove and capturing the enemy 
trenches. Was it realistic! AU of a 
sudden our machine guns let loose 
with a rain of bullets and we were 
ordered to go “over the top.” We 
didn’t expect to have machine guns 
covering our advance so it was an 
astounding surprise to hear the bul
lets zinging over our heads. They 
were quite high yęt felt uncomfor
tably close. They landed about 100 
feet ahead of us throwing up small 
mounds of dirt. When we get to the 
real front we will go over the top

At night the entire battalion 
sembled near the top of a hill. What 
a sight! The hill was covered with 
khaki clothed comrades. Somehow 
you could feel an undercurrent of 
power and invincibility surging 
through the comrades. Comrade Mer- i . 
riman, our commander, gave us a 
speech and mentioned that at mid
night it would be exactly one year 
since the beginning of the war. AU 
over Loyalist Spain thousands of 
meetings were being held celebrating 
a year of resistance against the fas
cists. We then paid our respects to 
our dead comrades by a moment of 
solemn silence. Comrade Merriman 
stated that the magnificent way in 
which we conducted the evening 
attack was a fitting way to cele
brate this anniversary. He stated 
that the Mackenzie-Papineu Batta
lion is now the best trained and per
haps the best equipped fighting unit 
,of the International Brigade.

We are again back in town' after 
our 4 day maneuver. The towns
people, especially the storekeepers, 
were glad to see us. They thought 
we had left for the front. After 
supper we all went shopping for de
licacies and wines and shaves 
haircuts. Most of us had 4 
beards.

prove that a “Phooey-on-America”’ 
film would be a success.

One thing is essential to the Pho-, 
oey-on-America drama; it must have 
a title taken from some national 
songs, those songs which we poor 
feebleminded Conservatives love so 
much, but which Liberals realize are 
rank jingoism—the “Star Spangled 
Banner,” “My Country, T’is of 
Thee,” etc. The title is bitterly iro
nical, of course, the purpose being 
to contrast the pretty phrases of 
the jingoist with the harsh 
For example, a drama called 
Eyes 
show 
were most of the phases of 
rican history.history.

While the screen is as yet too 
romantic a medium to accept the 
phooey-on-America drama, some film 
producers have already put out films 
depicting the old United States Ar
mies as gangs of hired thugs and 
robbers, and there is reason to be
lieve that soon they will show the 
Army in the Indian wars, not as 
a force to civilize and open the 
West to colonization, but as ruthless 
murderers, heartlessly butchering 
the helpless Indians (of the Big 
Horn and Fort Kearny massacres) 
Films such as The Iron Horse and 
the Birth of a Nation used to be 
immensely popular when film goers 
and film producers were young and 
innocent, now they are sneeringly 
referred to as “hoss operas” since 
they contain so much fast riding and 
gun play, exciting to children but 
merely amusing, to adults. And, in a 
way, the film' goers like them, for 
they feel flattered to think how so
phisticated they are, how utterly 
immune to any mere enthusiasm 
over patriotic ideals, how utterly 
above that most childish and old- 
fashioned of emotions—love of coun
try. So have 'plenty of battle in 
your film story, have the soldiers 
express their devotion to Old Glory, 
so that the audience may laugh in 
a superior fashion; and if you in
clude some mock heroice act, such as 
the hero, on the battle field, snatch
ing the tiresome Stars and Stripes 
from a dying roldier and waving it 
aloft you Will have the whole au
dience in the aisles—on the way out. 
Remember that American audiences

love to sneer at the “glory” of Ame
rica and you will surely succeed.

III. The “Hurrah-for-England” 
Drama.

This is the simplest kind of dra
ma to write, and the one most sure 
to succeed, since all you have to do 
is take any episode from English 
history, delete the unpleasant de
tails, canonize the rest, throw in a 
lot of spiffy uniforms, patriotic 
speeches, x “Rule Brittanica” and 
British flags and you can retire on 
the proceeds. American audiences 
adore any film depicting the Glory 
of England, no matter how crum
my it is, and it won’t be crummy, 
because whenever a film magnate is 
producing a hurrah-for-England dra
ma, and he always is, he bends eve
ry effort to make it a five-star, ten- 
weeks-on-Broadway picture, and it 
always is. A check-up of the more 
popular films of recent years shows 
that the real screen idol of Ameri
ca is the bravinoble British fight
ing man, whether he’s eating bana
nas on Pitcairn’s Island or defending 
England’s honor at Khyber Pass. 
The British Army in India is espe
cially popular; Americans do love 
the sight of the gallant British Ar
my civilizing the savage Indians by 
bayonet and gun. Or you might 
weave a story about the famous 
“Charge of the Tight Brigade” in 
which occured those stiring words, 
“We don’t charge; we go to Macy’s” 
In any event, have plenty of gun 
Play 
film 
way. 
ever 
songs, have the bravinoble soldiers 
express their deathless devotion to 
the Queen (or King) and the film 
goers will rave for days in admira
tion, while if you include some vivid
ly heroic act, such as the hero, on 
the battlefield, snatching the glo
rious British flag from a dying sol
dier and waving it aloft, you, will 
have the whole audience on its feet 
in thundering applause, in a wild 
surge of enthusiasm and excitement, 
in a frenzy of that noblest emotion 
of all-love of Country. Remember 
that American audiences love to 
cheer for the glory of England and 
you are sure of success.

v The End.

line of talk 
anyone else 

finding.
On Sunday,

WHY do some of us resent con
structive criticism given to us when 
we oft times rebuke someone else 
for the same offense? I wonder if 
this is the answer?—Constructive 
criticism is our own 
which if offered by 
would be termed fault

THIS AND THAT:
September 26th an outing is plan
ned by the Chorus in that old fa
miliar park, Burholme. We invite 
everyone to come down with us and 
make the most of this good weather 
while it’s still here.

The newly-elected dance committee 
is right on the job making plans 
for this winter’s entertainment by 
assuring us that the Chorus will 
have at least one dance a month.

A Little Red.

Photography Surges Ahead:-
What is termed as the world’s 

fastest lens, having an optical speed 
of F-0.59 (six times faster than the 
F-1.5 of the modern candid cameras), 
has come into use in conjunction 
with the 100-inch telescope at the 
Mount Wilson observatory in Cali
fornia. To show its effectiveness, 
the obervatory, with the aid of a 
newly developed lens, has been able 
to photograph nebulae (the light 
produced by groups of stars) 30,000 
times fainter than the dullest visible 
star, although, because of the near
ly infinite small amount of light 
that reaches the film, 
of 60 hours is needed 
picture!

Going from speed to 
other new development
of photography took place in Eing
land where the construction of the 
world’s most powerful telescope 
move-camera lens has just been com
pleted; a contribution to the art of 
newsreel photography. The efficien
cy of such a lens in long range work 
can be readily seen when, in an ex
periment, it took a picture showing 
clearly the wire of a shortwave 
radio antenna of a London tele
vision broadcasting station six miles 
away although the tower which sup
ported the aerial could barely be 
seen bv the naked eve at this, dis-

A UNT LENA SA YS
Hair styles for the Fall and Win

ter, according to the American Hair 
Design Institute, are going to 
as varied and individual as the 
dy’s own caprice. There is a 
minant note running through 
season’s coiffure theme. For 
theme of these new coiffures, a feel
ing for height is the way it is de
scribed. Hair is dressed higher off 
the neck, slightly reminiscent of the 
Empire dress trend. The “page 
boy” roll is already shopworn and 
lastyearish. It isn’t smart to cling 
to that year-in-and-year-out coiffure 
that is easy to arrange because you 
are accepted in it. Try introducing 
a new feature into your hair style, 
at least to just indicate that you 
are in the parade. Three of the 
newest, destined to become the most 
popular, hair styles, are:

Style 1—Hair 
smooth whirl 
smart, almost 
side. A soft, 
effect at the 
the sleekness at the back and pre
vents the “tęo severe” look.

Style 2—A triple tier of curls, to 
reach a new high. As a “balance” 
for these crown curls, the hair is 
cut short and turned in at the neck
line. This style also has a graceful 
side curl which sweeps away from 
the temple.

Style 3—This style is a modified 
pompadour perfectly adapted to the 
1900 trend in fashion, so popular 
this Fall. The hair is curled on top 
in a built up pompadour effect and 
softly waved at the side.

We suggest that you consult your 
favorite- beauty parlor for photo
graphs of these hair style.
FASHION FOOTNOTES:

Trimming that used to be seen 
only on the stage now decorate the 
frocks of our most \ conservative 
fashion-minded. A gray satin even
ing gown is entirely embroidered in 
matching beads. A solid lame crea-

tion, draped in Oriental fashion, is 
covered with dull white sequins.

Waistlines are corseted or else 
have a definite lower line. Robes de 
style in satins or taffetas have bustle 
pannier draperies. Hobble skirts are 
in the evening fashions picture. 
Fabrics are truly elegant.

Skirts are going higher, and hats 
are going higher.

The latest trand in gloves is the 
fur glove to 
coat season, 
fur scarfs or 
wise furless 
knockout.
wasted by wearing fur gloves with 
long-sleeved fur coats.

By all means, we definitely urge 
you to see the new picture “Vo
gues Of 1938” for a brilliant arrąj 
of the latest, exquisite fashions.
COSMETIC CHATTER:—

be worn before fur- 
With fur capes or 
even with an other- 

costume they are a 
It’s effect should not be

Creators of cosmetics seem to 
have the interests of the dryskinned 
and dry-haired woman at heart this 
season. If soap just doesn’t agree 
with you, it’s possible to get a soap
less, non-drying but greaseless clean
sing jelly for face and throat and 
a soapless 
yoųr hair.

According 
Hollywood 
weather should influence our make
up. If cloudy weather is forecast, 
gay reds and carmines for lips and 
cheek and light powder are right. 
More subtle, paler and more delicate 
rouge and lip coloring for sunshihy 
day with powder a bit heavier.

vitalizing shampoo for

to Dot Pondel, famed 
make-up artist, the

Words Of Wisdom
“The codfish lays a million eggs, 

And the helpful hen lays one,
But the codfish doesn’t cackle

To tell us what she’s done.
And so scppn the codfish coy, 

And the helpful hen we prize;
Which indicates to you and me 

That it pays to advertise.”

Its the fools that .make it possible 
for wise men to be nhilosophipr«



Massachusetts Komunistų Partija 
Žygiuoja Pirmyn

I

Lietuvių Organizacijos Sveiki
no Komunistų Partijos Konfe

renciją Su Jos 18-kos Metų 
Sukaktuvėmis

Rugsėjo 17, 18 ir 19 dd., 
1937, Ritz Plaza Svetainėje, 
Boston, Mass., atsibuvo Mass. 
Valstijos Komunistų Partijos 
18-ta metinė konferencija. 
Konferencijos atidarymo va
kare, rugsėjo 17 d., delegatų 
ir svečių dalyvavo virš 500. 
Visi buvo aukštai pakilusiam 
proletariniam ūpe. Konferen
cijai prasidėjus, slaptoji poli
cija, pasivadinusi “red skva- 
das,” pradėjo veržtis į svetai
nę, norėdama konferenciją iš' 
provokuoti ir išardyti. Bet po
licija, matydama delegatų 
puikų disciplinuotą ūpą, nepa
siekus savo tikslo, pasitraukė 
ir daugiau konferencijoj nepa
sirodė. Iš delegatu raportų pa
aiškėjo, kad Partijos įtaka vi
sose industrijose žymiai paau
gus, į unijinį judėjimą giliai 
šaknis suleidus. Iš pačių dele
gatų sudėties tas galima sprę
sti: 88% delegatų yra unijis- 
tai, gera jų dalis unijose uži
ma atsakomingas vietas. Bet 
Amerikos unijiniam judėjimui. 
smarkiai augant, partijos na-1 
rių skaičius abelnai yra dar: 
permažas. Todėl pravestas 
obalsis. kad dabartiniam nau
ju nariu gavimo vajuj, partija 
turi būt padidinta du ar tris 
svkius. Taipgi turi būti pra
plėstos Komunistu Partijos ri
bos: kur dar nebuvo Partijos1 
kuopelių, turi būti suorgani
zuotos.

Dukterų Draugija, iš Worces
ter, Mass., prisiuntė brolišką 
delegatą; ALDLD 155 kp. 
(Moterų), iš Worcester, pri
siuntė auką $2; Lietuvių Ko
munistų Frakcija iš So. Bos
ton, pridavė pasveikinimą su 
$5; Lietuvių Komunistų Frak
cija, iš Montello, sveikino su 
auka $10; Worcesterio Lietu
vių Komunistų Frakcijos susi
rinkime surinkta aukų $3.25 
ir priduota su pasveikinimu, 
ir Lietuviu Komunistu Pirmo 
Distrikto Biuras sveikino su 
$15 auka. Taipgi draugas J. 
Yeskevičius, Hudson draugijų 
delegatas, pranešė, kad Hud- 
sono organizacijos jau turi su
kėlę Partijai $22, ir už dienos 
prisius. Tas reiškia, kad mes, 
šiame Partijos finansiniam va
juj turim sukelti nemažiau 
$300 ir jau esame sukėlę 26% 
tos kvotos. Kol kas geriausiai 
pasidarbavo Hudson o darbuo-1 
tojos ir ju organizacijos. Kat
ros kolonijos ir organizacijos 
bus sekančios?

Draugai ir draugės, neatidė
liokite ant tolinus, nes vaius 
tesis tik" iki 7-tai lapkričio, 
žiūrėkim, kad neliktu nei vie- 

inos kolonijos, kuri nebūtu nie-
Norwoodo 

frakcija 
koncertą 

pelno

s ku pasidarbavus, 
lietuvių komunistų 
ruošia milžiniška 
spalio 10 d. Dalis 
skiriama Partijos vajaus 
kalams. Katra kolonija 
sekanti ?

Massachusetts Komunistų
• Partijos konferencija uždarv- 
ta su milžinišku masiniu susi
rinkimu Svmphonv Hali, Bos- 

Lietuvi.. Orcanizaciios Ateina'‘one. kuriame kalbėio Partijos 
Partijai į Pagelbą IT''1", draugas

1 I Earl Browder. Nežiūrint smar-
Sekančios organizaciios pri- kaus lietaus, publikos susirin- 

siuntė.
J .ietuviu

bus 
rei- 
bus

broliškus delegatus: i ko viršaus 2,000. Aukų Parti- 
Piliečiu Kliubas, iš jos finansiniam vaiui nuo or- 

Hudson, Mass., prisiuntė dele- ganizaciiu ir atskiru ypatų 
gata fr pasveikinimą su pen- sudėta $1,145.84. lietuviu or-MMy ’ to
kiais doleriais auku ; Amerikos ! ganizacijos neatsiliko nuo ki- 
Lietnviu Darbininku Literatu-Į tu tautu sąmoningu darbinin- 
ros Drautotos 103 kp., iš Hud- ku. Bendra auka nuo Lietuvių 
son. pasveikinimą su auka $2;

-Tarnf autini o Darbininku An- 
sigvnimo Hudsono kp. pasvei- 
ktoima su auka $2: Lietuviu 
Lavinimosi Ratelio Choras, iš 
Norwoodn. prisiuntė delegatę 
to anka $2: ALDLD 7-tas An-'tautu 
skritvs prisiuntė delegatę ir po Komunistų Partijos vado- 
auka $10: Lietuvos Sūnų ir vybe! J. Grybas.

buvo priduota $55.
Priimta 66 nauji nariai į 

Komunistu Partiją.
Lai gyvuoja Komunistų Par

ti j a!
Lai gyvuoja lietuviu ir kitu

darbo žmonių vienvbė

PITTSBURGHO IR UPIELINKES ŽINIOS
Prooreswiai Demokratai Lai
mėjo Nominacijų Rinkimus

Rugsėjo 14 Pittsburgh o 
antolinkėi ivvko nominaciių 
(primary) rinkimai. Darbinin
kai Tuose can a daug laimėjo. 
Daucplv vietų unito organiza
toriai laimėjo. Kitur progre- 
svviai demokratai. Reakcinės 
snėkns demokratu partijoj ga
vo skaudu smūgį.

McKeesporte nrocresvvis ir 
darbininku tikietas pilniausiai 
laimėto Nominuota C.T O. vei
kliai C. Bechtall. Joe Barron, 
Ch. Davis ir James Gray. Pa
našiai Duouesne, New Ken- 
fdncdnn. Arnold. Tarentum, 
New Castle, Ambridge, Alli- 
oiiinna ir dau^elv kitu mieste
liu. Uniiistai laimėto maioru, 
miestu tarvbu nariais ir kitas 
svarbias vietas.

pittsbnrche laimėio m ai oro 
Senllv tikietas. Jis gavo dusyk 
daugiau, negu to oponentai. 
Sciillv tikietas susideda iš pro- 
vreswiu demokratu. McArdle 
tikietas baisiai sumuštas. Nors 
iame buvo norą ir geru uni- 
iistu. bot kiti visi pusėtinai 
reakcingi. Pats McArdle, bu
vęs rennblikonas. dabar vadas 
reakciniu demokratu. Rinki
muose linai oavo toki smtiizi, 
kaH varmai galės ir atsigaut. 
Puvas maioras McNair, dvivei
dis reakcionierius, taipgi su
muštas.

Rinkimuose uniios nasidali- 
£ C.IO. unijos užgyrė maio- 
> Seullv tikieta. Amerikos 
arbo Federacijos viršūnės 
o su McArdle, kurs Scully 
Hkštiio “komunistu,” “rau
puoto” ir tt. Taigi ir Fede- 
iciios vadams užduota skau- 
is smūgis. Jie kalti už su- 
:aldymą darbininkų spėkų.

Renubliknnai nominaciiose 
nasirodė dano* snlnnesni. Reak
cinis ju vadas Waddell laimė
to nominacijas. Dabar iie ren
kasi prie galutinu rinkimu. 
Mano PTiut balsu iš McArdle 
ir McNair pasekėju.

Galutiniems rinkimams Ko
munistu Parti i a turi savo kan- 
didnta majoro vietai — d. Pat 
Gush. Jisai pareiškė, joo-ei 
darbuosis už suvienijimą dar
bininku šneku anie nrogresv- 
vius kandidatus ir reikale pa
sižada savo kandidatūra iš
traukt, kad palaikius progre-

syvius kandidatus, svarbiau
siai, kad neįsileidus į valdiš
kas vietas nėi vieno republiko- 
no. Tam tikslui šaukiamas ma
sinis mitingas spalio 8, Carne
gie Auditorijoj, N. S.

Lietuviai Gražiai Pasirodė 
Konstitucijos Minėjime

Rugsėjo 17, Pittsburghe įvy
ko Jungtinių Valstijų konsti
tucijos 150 metų sukaktuvių 
minėjimas. Paradas buvo di
delis, masinis mitingas Forbes 
Field dar buvo didesnis.

Parade dalyvavo ir apie 100 
lietuvių. Tai buvo didžiausia 
organizuota tautinė grupė. Ki
tos tautinės grupės visai nežy
miai pasirodė. Net ir lenkai 
tik su keliolika vaikučių tem
pė savo vėliavą. Lietuvių gru
pė būtų buvusi daug didesnė, 
jeigu kunigai būtų prie to 
darbo prisidėję. Bet dabar tik 
vienas neprigulmingas kuni
gėlis sykiu maršavo su darbi
ninkais. Rymionys kunigai pa
tys visai nepasirodė ir parapi
jomis sulaikė. Mat, jiems de
mokratija nesvarbu.

Mitinge kalbėjo daugelis 
žymių kalbėtojų. Trumpą pra
kalbą pasakė miesto majoras 
Scully. Gerą prakalbą pasakė 
Harold Ickes, vidujinių reika
lų sekretorius. Jisai aštriai 
atakavo Augščiausį Teismą ir 
tuos, kurie priešingi jį peror- 
ganizuot. Kvietė visus palai
kyti demokratines teises, ko
vot prieš reakcionierius.

Komunistų Partija išdalino 
tarp minėjimo dalyvių tūks
tančius lapelių savo pareiški
mo konstitucijos ir demokrati
jos gynimo klausimu. Visi aty- 
džiai skaitė.

Gražus Lietuvių Komunistų 
Parengimas

Rugsėjo. 19, Mikalauskų far- 
moj, Komunistų Partijos lietu
vių frakcija buvo surengus iš
važiavimą.

Reikia pasakyt, kad paren
gimas gražiai praėjo. Apie 60 
partijiečių ir simpatikų susi
rinko ir visi draugiškai pra
leido laiką daugiausia pasi
kalbėdami apie šiandieninę 
padėtį.

Skanūs vištienos pietūs sve
čiams suteikta. Visi pasitenki
no. Vėliaus įsisiūbavo lietuviš
ki rateliai ir liaudies boi dar
bininkiškos dainos. Sutemus 
visi atsisveikinę grįžo į surū
kusį miestą.

Komitetas prašė paačiuot 
.visiems susirinkusiems, ypatin- 
I gai parengimo darbininkams. 
Numatoma gražaus pelno dė
lei “Daily Worker.” Keletas 
draugu pasižadėjo tuojaus 
įstot Komunistų Parti j on.
SLA. Veikėjai Nepasitenkinę 

“Vakarų Komiteto” 
Nusistatymu

Vieną vakarą pittsburghiš-
kiai SLA. progresyviai veikė-1 kančia — 25c. Viso $15.25. 
jai turėjo savo pasitarimą.
Plačiai apkalbėjo SLA. besiar
tinančius rinkimus ir sykiu 
“Vakarų Komiteto” pareiški
mą.

Vienbalsis visu buvo išsi
reiškimas, kad “Vakarų Komi- . ..... v
tetas” negerai pasielgė reko- tojai sako, kad chiftai įtuzu- 
menduodamas balsuot už visą šiai ten kaujasi prieš japo- 
dabartinę SLA. Pildomąją Ta->nus.

rybą. Girdi, niekaip negalima 
balsuot už Viniką ir Mockų. 
Tai griežti tautininkai (fašis
tai). Kaipgi gali pažangūs 
žmonės atiduoti savo balsus 
už fašistinius žmones?

Padaryta išvada tokia: Ra
gint “Vakarų Komitetą” mai- 
nyt savo žalingą politiką ir 
rūpintis surasti tinkamus kan
didatus Viniko ir Mockaus vie
tose. Reikia turėt pilną pa
žangiųjų kandidatų sąrašą.
Partijiečių ir Simpatikų Mitin

gas Rugsėjo 26

Sekmadienį, rugsėjo 26, 
Norkų krautuvėj, 1318 Reeds- 
dale St., įvyksta lietuvių par
tijiečių ir simpatikų susirin
kimas pasitarimui svarbiais 
klausimais. Pradžia' lygiai 1 
vai. po pietų.

Viti draugai ir draugės kvie
čiami dalyvaut. Bendrai pasi
tarsime apie savo veikimą. 
Bus išduotas pilnas raportas iš 
pereito sekmadienio išvažia
vimo. “Laisvės” ir “Vilnies” 
vajus artinasi. Turėsime irgi 
pasitart, kaip sėkmingiau 
gaut naujų skaitytojų.

Rūpinasi ALDLD Reikalais

Draugė Emma Sliekienė, 
ALDLD. Ketvirto Apskričio 
organizatorė, visokiais būdais 
ragina ALDLD narius prie di
desnio darbo. Jinai rašo per 
organą “Laisvę,” taipgi šaukia 
susirinkimus vis tais reikalais. 
Kviečia draugus, kur nėra

Anglies Dulkės
Nesenai kietųjų anglių 9-me 

distrikte baronai uždarė 5 
mainas, išimdami pumpas ir 
užliedami jas vandeniu. Reiš
kia, jie liuosu noru atgal grą
žino jas gamtai. Mainas gam
tai, o darbininkus — 2,500 jų 
— pasiuntė atgal iš kur atėję, 
į gatves, neišmokėdami pas
kutinių “pėdžių”. Nauja pro
blema gubernatoriui, kuris 
yra “pasikėsinęs” tokias mai
nau nacionalizuoti.

Kad 2,500 darbininkų ten 
neteko darbo, tai kai kas sa
ko, kad menka bėda. Juk 1-me 
distrikte atidarinėjama mai
nos ir, abelnai imant, mainų 
industrijoj laikai “gerėja.” Je, 
tiesa, kad atidarinėja, bet tas 
nereiškia, kad priima tiek dar
bininkų, kiek paleidžia. Pitts- 
tono apielinkėj atidarė No". 9 
kasyklą. Pirmiau čia dirbo 
1,600 darb. Bet dabar tedirba 
vos 300. Atidarant kasyklas, 
pirmiausiai dedamos mašinos. 
Dirbant mašinomis ir darbi
ninkams esant tik dalimi ma
šinos, gaunama aukšta pro
dukcija. Aukšta produkcija, 
su mažu skaitliu darb., ir dar
gi. menkai jiems mokant, lai
kai gerėja ne darbininkams, 
bet baronams.

Dabar atidarys No. 6 kasy
klą Inkermane, kurioje pir-

nepradėjo. Jo darbas yra iš
rišti skundus mainierių prieš 
baronus. Praeityje skundai bū
davo išrišti visada, kaip jie vi
siškai likdavo užmiršti, palai
doti. Šis mainierių “taikymo 
boardas” reiškia tą patį mai
nieriams, ką reiškia aukščiau
sias teismas šaliai. Skirtumas 
tik toks, kad aukščiausio teis
mo teisėjas vienas nieko nega
li, o čia jis vienas viską gali 
(čia yra trys teisėjai: mainie
rių, publikos ir kompanijų).

Jeigu 1-mo distr. mainierių 
algos apvagiamos, tai jų skun
dą nulems šis publikos teisė
jas.

Visu UMWA gyvavimo lai
ku buvo nusistatymas, kad 
unijon neįsileisti mainų bosų 
nei ofisų darbininkų. Bet da
bar, einant vajuj už CIO, nu
matyta, kad ir tie darbininkai 
būtų suorganizuoti. Tam dar
bui vesti paskirtas 9-to distr.

prez. Brennan.
Aiškiai, nepasakoma ar tie 

darbininkai bus organizuoti į 
atskirą uniją, ar bus tik pri
imami į UMWA.

Nejaugi jie būtų organizuo
jami atskirai? Požeminis.

WILKINS JAU NEJIEš-
KOSIĄS SOVIETINIŲ 

LAKuNŲ
Barrow, Alaska, rugs. 22. 

—Anglas tyrinėtojas Sir 
Hubert Wilkins, jieškotojas 
Levanevskio ir penkių kitų 
sovietinių lakūnų, buvo pri
verstas su lėktuvu nusileist 
pavojingoj vietoj ant vienos 
Mackenzie salos. Tai tada 
pasklido girdai, kad jis din
gęs.

Wilkins padarė penkis il
gus skridimus, be j ieškoda
mas Sovietų lakūnų; bet to
liau, kaip pranešama, jis 
jau nedarysiąs tokių bandy
mų. Oras vis dar toks su
bjuręs, kad negalima šiuom 
tarpu tikėtis pasekmių, sa
ko Wilkins.

Binghamton, N. Y.

kuopų, tuojaus imtis už darbo piiau dirbo 1,800 dagininkų,
' Ir ii m l x wvtz-k i, r» d n ■ti'r »4- »/ -w-v-x r<kuri išbuvo uždaryta 7 metus, 

kurios “breikerys” senai nu
griautas, o “jardas” senai žo- 

viena nors ir le ir berželiais apžėlęs. Aną

—■ organizuot.
dos gaus.

Atsiminkim,
geriausia draugė, negali visų dieną į šias didžiules mainas

Pagelbą visa-

darbų nudirbt. Visi turim jai 
pagelbėt. Tada tuojaus turėsi
me geresnes pasekmes.

Reporteris.

Raymond, Wash
LDS 36 Kuopa Remia Ispanijos 

Liaudiečius
LDS 36 kuopa, laikytam savo 

susirinkime rugsėjo 12 d., iš
klausė iš pereito pikniko komi
sijos raportą. Pasirodė, kad liko 
gražaus pelno, tuomet M. Gry
bas įnešė, kad 10 dol. būtų pa
skirta Ispanijos liaudiečiams. 
Visi draugai sutiko: ne tik tuos 
dešimt dol. iš kuopos iždo pa
aukojo, bet dar ir savo su
metė. Patys susirinkusieji nešė 
ir dėjo ant stalo, kiek kas galė
jo.

Tai jau trečia Raymondo lie
tuvių auka Ispanijos kovoto
jams su fašizmu. Aukojo se
kanti : LDS 36 kp. $10; M. Gry
bas ir A. Skrebūnas, po $1; po 
50c: A. Burt, A. Pieta, G. Ka- 
začiūnas, M. Lapinski, M. Te- 
neski, ir J. Sharnas: J. Dalin-

Visiems1 aukotojams didelis 
ačiū! ' -4. B.

Japonai praneša,, kad jie 
žygiuoja pirmyn į pietus nuo 
Tientsino. Užsieniniai temy-

New Yorko Transport Workers' Unijos (CIO) šeši viršininkai, kurie dalyvavo 
derybose su B.M.T. kompanijos bosais. Streikas atidėtas, o tuo tarpu majoro La- 
Guardi jbs paskirta komisija veda tyrinėjimą kompanijos teisinimosi, būk ji finan
siškai neištesianti pakelti darbininkam algas.

Komunistų Partijos Lietuvių Skyrius Rengia

Koncertą ir Banketą
Programą pildys talentai iš Brooklyno

nusileido 5 darbininkai, kad 
prirengti darbui. Galima išsi
vaizdinti, kiek čia darbininkų 
tedirbs. Gerai, kad sieks po
rą šimtų, tai ir viskas.

Bet iškalno jau žinoma, kad 
čia ateina mašinos ir darbinin
kų alga bus nuo 4 iki 5 dol. 
dienai, prie žiauriausio darbo.

Kas ir kaip tas mainas ati
daro ? Prieš atėjimui depresi
jos, visos mainos priklausė di
delėms kompanijoms ir jos pa
čios operavo jas (žinoma, 
joms ir dabar priklauso). Tuo 
tarpu ir unijos buvo drūtos, 
žinoma, dvasia už unijas nėra 
ir dabar numirusi darb. tarpe. 
Tokiu būdu komp. naudoja to
ki skymą, kad jos išnuomuoja 
mainas buvusiems savo kon- 
traktoriams, italams, sutveria
ma jiems neva naujos kompa
nijos. Tie kontraktoriai iš pra
eities turi patyrimo spaudime 
darbininkų, kad gauti iš jų 
daugiausia darbo ir yra labai 
patyrę šmugelninkai. Smugel- 
ninkystė reikalinga komp.,’
kad, jei nesudaužyti unijas, 
tai paimti jas j savo rankas. 
Ir tas jiems sekasi dabar, kas 
pirma negalima buvo įkąsti 
pačioms kompanijoms. Kon
traktoriai moka prieiti prie 
distrikto viršininkų, kurie tei
kiasi nustatyti algas darbinin
kams atidarant mainas tokias, 
kokios prielankios kontrakto- 
riams. Kad palaikyti sau prie
lankias aplinkybes visame ka
me, jie net terorą panaudoja, 
kad lokalų viršininkai būtų iš
rinkti tokie, kokie tinka komp. 
ir kontraktoriams. Esant to
kiom apystovom, žihoma, uni
jos ne darbininkų rankose ir 
jų visokios sąlygos apverkti
nos. Bet tik dėka tokiai siste
mai, kad mainos atidaromos. 
Ne mainieriai, žinoma, 
atjaučia, nesupranta, 
bile tik pradėjo dirbti, 
ploja katutes.

to ne- 
Jiems 
tai ir

laiko,Jau bus apie mėnuo 
kaip 1-mo distr. viršininkai 
pasiskelbė, kad jie tyrinėja ir 
ištirs viso distr. mainierių al
gas, ar jos nėra ištikro neda- 
mokamos, kaip mainieriai 
skundžiasi. Puikus • žygis. Bet 
klausimas, ar jie įstengs tą 
darbą tinkamai atlikti? Reikia 
labai didelio spaudimo iš mai- 
nieriu pusės, kad darbas būtų 
-pasekmingas.

“Linksmą” naujieną galima 
pranešti mainieriams, kad su
rastasis “tinkamiausias” žmo
gus i “taikymo boardo” viršy
tos vietą ponas? Thomas D. 
Larkin jau aukščiausio valsti
jos teismo užtvirtintas tam 
ofisui. Jis jau tam ofise sėd? 
virš mėnesio laiko, bet veikti i

Oi

Aido Choro Oktetas, mokinamas B. šalinaitės. Puikiai 
išlavinti dainininkai. Šiame bankiete jie dainuos solus, 
duetus, ir dainuos visas Oktetas. Tai pirmu kartu Bing- 
hamtone bus duodama pilnai klasiška dailės programa.

Bus Šeštadienį, 16 d. Spalio-October
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

315 Clinton Street -:- Pradžia 7 vai. vakaro
ĮŽANGA $1.00 ASMENIUI

Durys Atdaros 6:30; Programa 7:30 Vai. vakare.

Svarbi Knygutė Su Patarimais 
Kaip Patapti Piliečiu

Anglų kalboje yra išleista labai svarbi knygutė su 
nurodymais, kas reikalinga žinot, norint patapt 

Jungtinių Valstijų piliečiu.
•

Duodama paaiškinimai, kaip gali patapti piliečiais tie, 
kurie yra atvykę į šią šalį dar prieš 1922 metus ir neat- 

simina laivo vardo, atvykimo dienos ir kitų 
reikalingų informacijų.

•
Duodama paaiškinimai, kaip yra su pilietybe, kada 
apsiveda ne pilietis vyras su piliete moteriške arba 

pilietė moteriškė su nepilieČiu vyru.
•

Informacijos, ką reinia daryti, kada pameta ar kokiu 
nors būdu sunaikina pirmas ar antras popieras. Nuro
doma, kur ir kaip kreiptis gavimui naujų pilietybės 

popierų bei liudijimų.
Brošiūra Yra Anglų Kalboje Užvardinta

HOW TO BECOME A CITIZEN
OF THE UNITED STATES

Ją išleido Foreign Language Information Service, Ine.
JĄ GALITE GAUTI Iš “LAISVĖS” 

Knygutė 64 puslapių, kaina 25c.

Prie tos knygelės pridedame lietuvių kalboje knygelę 
su klausimais ir atsakymais prie pilietybės to tas abi 
knygutes parduodame už 35c. Ma\est| galite prisiųsti 
3c ar 5c pašto stampomis. Reikalaudami rašykite se

kamu antrašu:
“LAISVĖ”, 427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

?. i įi,> !>*'<,<



Penktad., Rugsėjo 24, 1937

Užsienio Žvalgybos
Darbai Sov< Sąjungoje

PRANEŠIMAI Iš KITUR

ir

Boston, Mass

f r
HUDSON, MASS

Banketas-KoncertasSo. Barre. Mass

LIETUVOS ŽINIOS

VARPO KEP I l J VE
teko sužinoti, kad žuvis skirta

ŠIAULIAI

■

E

E

S

E

Nedėlioję, 26 Sept. įvyks svarbios 
diskusijos, pradžia 2-rą vai. po pietų.

Rengia Amerikos Lietuviu Kongreso Lokalinis 
Komitetas Užbaigimui Labor Day Bendro Pikniko

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

t t

jį rasta ir grąžinta Zolpie- 
kurią dabar visos kaimin- 
“šidija.”

Sunaikinta Retenybė
Nesenai į ^Raseinius atvežė 

Nemune sugautą retą žuvį. Pa-

Dr. Herman Mendlowjtz
METAI PRAKTIKOS

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

sukurti ten savo 
‘reikalui esant ’—s u- 

kad

WILKES-BARRE, PA.
Penktadienį, 24 Sept., Music Hall, 

Public Auditorium bus masinis mi
tingas minėjimui 150 metų sukaktu
vių Amerikos konstitucijos ir 18 me
tų sukaktuves Komunistų Partijos. 
Pradžia 8 vai. vak. Kalbės Elarl 
Browder, Komunistų Partijos genera- 
lis sekretorius.

GREAT NECK, N. Y. .
Linksma vakarienė bus sekmadienį 

26 d. Sept., Kasmočių salėje, 81 
Steamboat Rd. Pradžia 7 vai. vaka
re. Įžanga suaugusiems 60c, vaikams 
25 c.; vien tik šokiams 40c.

Skani vakariene, geras kalbėtojas, 
dainuos Choras Pirmyn ir bus scenos 
šokikė. Vėliau seks šokiai griežiant 
gerai orkestrai. (224-225)

NEWARK, N. J.
Draugiška pare įvyks šeštadienio 

vakare, Sept. 25., 7 vai. pas drg. Ra- 
žinskius, 608 Hillside Ave., Hillside, 
N. J. Šią parę ruošia Lietuvių Ko
munistų Frakcija. Mes kviečiame vi
sus dalyvauti šioje parėję ir kartu 
praleisti linksmai laiką. — Sekr. M, 
D. (225-226)

MATEUŠAS SIMONAVIČTUS 
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

ninkui. Ją vadina “soma” ir

praleisti 
šio

OFISO VALANDOS 
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

Haverhill, Mass.
*

26-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

'Philadelphia, ’pA.
Lyros Choras rengia išvažiavimą 

Burlkolme Parke, sekmadienį, Sept. 
26. Bus įvairių žaislų kaip “soft- 
ball,” “dodge ball” ir tt. Lyros Cho
ras kviečia visus jaunus ir senus at
silankyti į šį paskutinį išvažiavimą 
šį sezoną. (225-226)
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Draugas Stalinas C. K. V.K. 
P. (b) kovo plenume kalbėjo 
apie tai, kad SSRS, rasdamos 
kapitalistiniam apsupime, netur 
užmiršti nei vienai minutei, 
kad tos kapitalistinės šalys j ieš
ko tik progos užpulti ją, sumuš
ti arba bent nusilpninti jos ga
lią. Kapitalistinių šalių santi- 
kių įstatymas, net ir tarpusa- 
vyj tokis, kad jos j ieško progos 
atsikratyt nuo stipresnio kon
kurento, pavergti atsilikusią 
šalį. Kalbėdamas apie 1 
tarpusavius kapitalistinių ša
lių santikius, draugas Stali
nas sakė: “Naivūs žmonės gali 
pamanyti, kad tarp jų veikia 
išimtinai geri santikiai, kaip 
tarp vientipių valstybių. Bet

įmonę, į įstaigą, tenai surasti 
arba patikimą moterį, sta- 
chanovietę, su kuria apsivedęs 
gali įeiti į žinomą fabriko ap
linką kaip tos ar kitos vyras, ar 
žentas, arba sudaryti plačių pa
žinčių ir jas išnaudoti savo 
žvalgybiniam darbui.

Paimkim tokį faktą. 1936 m. 
NKVD organais buvo suimtas 
Japonijos žvalgyb. A. Jis dirbo

Puslapis Septin

į1 minių priemonių, .kaip dujų ir 
skystimų vartojimą, šitos prie
monės iššaukia apdegimus ir 
daro negalimu ilgesnį buvimą 
jų veikimo sferoj.

Šita instrukcija kalba apie 
transportinių priemonių naiki
nimą (tunelių, tiltų, sandėlių, 
gelžkelių, signalizaciją, telefo-

už vagystes, neturi nuolatinės 
gyv. vietos ir trankosi po sve
timas lovas. Dalis vogtų daiktų 
pas 
nei, 
kos

Bus Workers Alliance Salėje, 225J 
S. Main St. Diskusijose dalyvaus 
draugė J. Bondžinskaitė, kuri ką tik 
sugrįžo iš Sovietų Sąjungos. Todėl 
visa pažangioji Wilkes Barre apie- 
linkės lietuvių visuomenė privalo 
dalyvauti šiose diskusijose. — Ren
gėjai. (224-225)

cijomis. Tokiu būdu jis sten
giasi pralysti į fabrikus, ar į

no ir telegrafo ir tt.). Taip pat 
ta instrukcija kalba apie mais
to priemonių naikinimą, kaip 
sudeginti rugius lauke, karinius 
maisto sandėlius, malūnus ir 
kitas ž. ū. patalpas. Taip pat 
duodamas nurodymas išnaikinti 
galvijus nuodijimo ar epidemi
nėmis ligomis užkrėtimo keliu.

(Pabaiga Rytoj)XX. U UUUU 
tuos | kaipo mechanikas vienam Le

ningrado fabrike. Kas gi pasiro
dė? Šitas japonietis 1912 m. de- 
mobilizavos iš armijos, buvo 
specialiuose žvalgybos kursuose 
Nagaski mieste. 1916 m. jis bu- 

|VO Japonijos žvalgybos pasiųs- 
taip gali galvoti tiktai naivūs tas į Petrogradą su špionažo 
žmonės. Tikrumoje santikiai 
tarp jų toli gražu nuo gerų kai
myninių santikių. Įrodyta, kaip 
du kart neturi, kad buržuazi
nės valstybės siunčia viena ki
tos užfrontin savo špionus, ken
kėjus, diversantus, o kartais ir 
žudikus, duoda jiems užduotis

tikslais. Į Petrogradą jis atva
žiavo su tranzitine viza per 
Rusiją į Angliją, būk tai savo 
technikinių žinių papildymui. 
Atvažiuojant į Petrogradą 1916 
m., pas jį būk tai “atsitiktinai” 
nebuvo pinigų kelionės pratęsi
mui. Jį sulaikė, tardė ir išlei- 

pralysti į tų valstybių įstaigas Į do ir visai apie jį užmiršo. O 
ir įmones, 
tinklą ir 
sprogdinti jų užfrončius, 
susilpninti jas ir pakirsti jų 
galią.”

“Kyla klausimas,—kalbėjo to
liau draugas Stalinas,—kodėl 
buržuazinės valstybės privalo 
žiūrėti į sovietų socialistinę val
stybę švelniau ir kaip geresni 
kaimynai, negu į vieno tipo bur
žuazines .valstybes? Kodėl, jos 
privalo siųsti Sovietų Sąjungos 
užfrontin mažiau špionų, ken
kėjų, diversantų ir žudikų, kaip 
kad siunčia jų į giminingų joms 
buržuazinių valstybių užfrontį? 
Iš kur jūs tai paėmėt? Ar ne 
teisingiau būtų, iš marksistinės 
pažiūros, daleisti, kad Sovietų 
Sąjungos užfrontin buržuazinės 
valstybės privalo .&W&į.t.fyigU9 
bai ir trigubai daugiau kenkė
jų, špionų, diversantų ir žudikų, 
negu kad į bent kurios buržua
zinės valstybės užfrontį?”

Užsienio žvalgybos įvairiais 
būdais stengiasi permesti į sve
timą teritoriją savo paruoštus 
žvalgybininkų kadrus.

Kaip gi užsienio žvalgybos 
paruošia savo agentus? Užsie
nio žvalgybos turi nuolatines 
mokyklas, kur žvalgybininkai 
per tam tikrą laiką praeina ap- 
mokslinimo kursą, sulyg to, į 
kokią valstybę jis bus pasiųs
tas. Jis mokosi tos šalies kal
bos, apeigos ir įpročių, geogra
fiją, literatūrą, žvalgybininkai, 
siunčiami į Sovietų Sąjungą, be 
kalbos mokėjimo, tur skaityti 
sovietinę spaudą, tur klausyti 
radio, kad tokiu būdu žinoti so
vietinę terminologiją. Lenkų 
žvalgyba turi savo ruošiamiems 
į SSRS siųsti agentams specia
lius literatūros sąrašus, kuriuos 
jie turi perskaityti ir mokėti 
kritikuoti sovietinėj dvasioj. Į 
šitą sąrašą įeina tokios knygos, 
kaip “Pakeltieji dirvonai”, “ča- 
pajevas”, “Bruski”,. “Kaip Grū
dinosi Plienas.” Jie turi skai
tyti naująją SSRS konstituciją, 
partijos istoriją įr medžiagas 
apie stachanbviečių judėjimą, 
žvalgybininkai a p in d k slinami 
vartoti įvairius klastingus žval
gybos metbdųš, pradedant nuo 
nuodų išnaudojimo it baigiant 
provdkacija. ifiveHijoš, špiona
žas, kenkimas, pblitiHUi žudy
mai—svarbiausieji žvalgybos 
darbo metoddi.
Kaip žvalgybos AgbHtai Pa
kliūva j Sdvifety TfeHtdHjį?

Jie atvažiuoja kdftaiš po in
žinierių, specialistu vardais, 
kartais kaipo politihiai eifai- 
grantai, užsienio juristu, ttari- 
zitinių keleivių drba nelegaliai 
permetami.

Kiekvienas žvalgybininkas pa
kaudamas iš kapitalo šalių į 
SSRS, stengiasi kuo greičiau 
aklimatizuotis, tapti Sovietų pi
liečiu ir pakliūti į pramonės 
įmones. Kartais Žvalgybininkai 
apsitūpina pavogtu ar suklas- 
tuotu pasu, kartais net partiniu 
bilietu, visokiomis rekomenda-

WATERBURY, CONN. 
“Laisvės” skaitytojams, ALDLD 

LDS 49 Kp. Nariams Svarbus 
Pranešimas

Bendras susirinkimas įvyks rugsė
jo 24 d., 7:30 vai. vak., 774 Bank 
St. Susirinkime dalyvaus drg. D. M. 
Šolomskas iš Brooklyn, N. Y. Susi
rinkimą šaukia lietuvių komunistų 
kuopa.

Drg. šolomskas kalbės svarbiais 
klausimais ir bus diskusijų. Prašo
me visų draugių ir draugų būti susi
rinkime. — Sekr. J. Ž-tis.

CLEVELAND, OHIO
Lietuviškų dešrų ir virtinių vaka- 

dienę rengia ALDLD 15-to Apskr. 
Moterų Komitetas; bus subatoj, 25 
d. September, Liet. Darb. Salėje, 920 
E. 79th St. Pelnas nuo šios vaka
rienės yra skiriamas Ispanijos liau
dies kovai už demokratiją bei prieš 
fašizmą. Pradžia 7 vai. vakare. Įžan
ga suaugusiems 25c, vaikams 15c. 
Prašome skaitlingai susirinkti, nes 
gaspadinės darbuojasi, kad patenkin
ti visus. — Moterų Komisija.

(224-225)

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St, 
kampas Inman St., 
arti Cenral Skvėro,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 

10-12 ryte

0*1

RADIO
Šios nedėlios, Septemberio 26, 

radio programa -per stotį 
W0RL, 920 kilocycles, 9:30 iki 
10:00 vąl. ryte bus sekanti:

1— Ben Simmons orkestrą, iš 
Paquonock, Conn.

2— Marijona Zavišienė, dai
nininkė, iš South Bostono.

3— Ignas Kubiliūnas, daini
ninkas, iš South Bostono.

Prašome parašyt laiškelį ar 
atvirutę į stotį WORL, Lithu
anian Program, Boston; Mass., 
pranešdami, kaip patiko dainos 
ir muzika šią savaitę.

Steponas Minkus, 
Garsintojas.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienio ryte, 10 vai., salėje 143 
Pierce St. Skaitlingai dalyvaukite 
šiame susirinkime, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarimui. Dar yra 
keletas draugų nepasimokėjusių duo
klių už 1937 metus, prašome ateiti j 
šį mitingą ir užsimokėti, nes Cent
rui labai reikia pinigų. — Fin. sekr. 
L. Tureikis. (224-225)

jis pastojo dirbti į automobilių 
dirbtuvę, būk tai užsidirbti pi
nigų kelionei. Jis išmoko rusų 
kalbą, susipažino su Petrogra
du, su rusų gyvenimu ir papro
čiais ir vedė žvalgybinį darbą. 
Po socialistinės Spalių revoliu
cijos ir piliečių karo laike jis 
laikinai nutraukė žvalgybinį 
darbą, Japonijos žvalgyba jam 
liepė laikinai niekuo neužsiimti,1 Šimo" ir šukavimo 
bet Susipažinti su <’ 
žmonių, pažinti 
įdomautis fabrikais, kur stato
mi laivai ir t.t. Nuo 1916 iki 
1929 m. jis ramiai užvedė pa
žintis tarp laivų statybos dar
bininkų, inžinierių ir technikų. 
Jis ten tapo savo žmogus. 1929 
m. Japonijos žvalgyba su juo 
susirišo, žvalgybininkas A. nu
stato ryšius per žvalgybos agen
tą K., kuris iš Japonijos atva-

Šitam mažam miestelyj yra 
vilnų išdirbystė: plovimo, kar- 

>. šiuo tarpu 
daugeliu darbas sumažėjo, nes neimama 

Petrogradą,' kitur čia išdirbtos vilnos. Dir
bam tik po 3-4 dienas savaitėje. 
Darbo iš kitur atvykusiam gau
ti negalima, nes vietinių darbi
ninkų be darbo daug.

Pastaruoju laiku čia pradėjo 
statyti du tiltu, nes senus van
duo sugadino. Dirba valdžios 
darbininkai ir kontraktoriaus. 
Darbas pavojingas. Esti sužei
dimų. ” '

xx., ixuxio xo Man atsiėjo būti Lowellyj,
žiavo kaipo transporto konto- Mass., ir sueiti su vietiniais
ros atstovas; susirišo ir su ki- 'draugais. Pasitaikė (netyčio- 
tais .dviem žvalgybininkais, .ku-j mis) dalyvauti draugo P. 
rie buvo SSRS. Jis turėjo daug; vedybinio gyvenimo sidabrinio 
gerų pažįstamų, nuo kurių gale- i jubilėjaus pokilyj. Buvo surin- 
jo gauti medžiagos apie Balti
jos laiviną, apie karinių laivų 
statybą, jis turėjo žinias apie 
atskirų Leningrado dalių apgy
nimą. Šitas Japonijos žvalgy
bininkas savo darbą vedė labai 
plačiai. Per savo buvimą Le
ningrade, jis gerai pažinojo 
žmones, draugiškai su jais su
sirišo ir savo klastinguose tin
kluose išnaudojo ne vieną de
šimtį savo pažįstamų, net ne
atidengdamas jiems savo žvaL

kta Liet. pol. kaliniams $11, bet 
nemačiau to visko paskelbta 
spaudoj. Jei iki šiam laikui pa
minėtos aukos dar nepriduotos, 
kur reikia, tai peiktina.

žvalgas.

gybinį veidą. Jis pažinojo žmo- siteiravus pas ją nešusį žmogų, 
nes, kurie jam galėjo atnešti ' •
naudos ir žinojo, kaip su kuo vienam aukštam Raseinių valdi- 
reikia kalbėti, žinodamas 
na kaipo garbės troškė ją, 
kaipo pleperį, trečią kaipo 

jis draugiškam 
paliesti

tuoklį ir t.t.
pasikalbėjime galėjo 
klausimą apie to ar kito darbi
ninko ar specialisto tinkamumą, 
pereidavo į ginčus, kalbėdavo 
technikiniais klausimais ir per 
pasikalbėjimą gautas žinias ap
svarstydavo ir apgalvodavo ir 
tokiu būdu susidarydavo vaizdą 
apie kariuomenės dalies stovį, 
apie laivų statybos nedateklių 
ir t. t. 1934 m. Japonijos žvAl- 
gyva liepia jam pertraukti žval
gybos darbą, žvalgybininkas A. 
Japonijos kariniu komandavi
mu buvo numatomas diversijos 
darbams Leningrade laike kdrb.
Užsienio žvalgybos Višįip 
Stefifciasi Sttsil|Mhti SSRS 

EkbHaiHitię Galią
Tam tikslui Užsienio žvMgy- 

bčs net tuH speciales instruk
cijas iŠleidiišios. Šitose in
strukcijose nurodoma, kad ak
tinga žvalgyba turi savo domę 
kreipti į karihę pramonę, siste- 
matiškai ten, naikinti šautuvų, 
amunicijų ir chemijos fabrikus, 
žvalgyba stengiasi kenkti toj 
tos pramonės šakoj, be kurios 
negalima šito daikto' gamyba. 
Taip pat kdipo apie naują me
todą, instrukcija kalba apie che-

vie-
kitą sverianti 9 kg.
gir-i Tai tikrai reta ir įdomi žu

vis. Matę U-to Zoologijos mu
ziejų pasakoja, kad ten tokio 
eksponato nesą.

Šios žuvies dovanojimas u-tui 
būtų didelis muziejui indėlis, gi 
toks retenybių naikinimas yra 
nekultūringas.

Mašina Nutraukė ftankį
TELŠIAI.—Rugp. 24 d.—.Al

sėdžių vai., Eivydų k. Vilnius 
Antanas į kuliamąją mašiną ne
atsargiai įkįšo ranką, kurią ma
šina nutraukė iki peties.

Kas Atsitinka, kai į Lbvą 
Įsileidžia Pašalinį Vyrd 
VIII, 23 d. šiaulietė Zolpiene 

Veronika pasiskundė policijai, 
kad tą dieną apie 16 vai. į jos 
butą Rygos g-vė, 18 nr. atvy
kęs pil. Urba Pranas atsigulęs 
į jos lovą ir nudavęs užmigusiu. 
Zolpiene užmigusi kitame kam
barėlyje, tik atsikėlusi nebera
dusi nei Urbos nei pinigų. Mat, 
Urba atsikėlęs, iškraustęs jos 
“kupariuką,” pasiėmęs geresnių 
daiktų ir 60 lt. pinigų ir pasi
šalinęs. Padarius kvotą, paaiš
kėjo, kad Urba—/senas vagis ie- 
cidivistas. tris katiuS batistas

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, Sept. 26-tą, Bendras 

Draugijų Komitetas, rengia nepa
prastą pikniką, Olympia Parke, ku
rio pelnas skiriamas Komunistų 
Partijos Apsigynimo ir rinkimų rei
kalam. Kviečiam Worcesterio ir apy
linkės piknikų lankytojus skaitlingai 
dalyvauti šiame piknike, 
smagiai laiką ir paremsit svarbų 
pikniko tikslą. — B. D. K.

(225-226)

MONTELLO, MASS. 
Knygyno Piknikas.

Sekmadienį, Sept. 26, Lietuvių 
Tautiško Namo Parke įvyks pikni
kas, pradžia 12 vai. dieną. Bus vi
sokio sporto ir šiaip pasilinksmini
mo. Turėsime gerą muziką šokiams 
ii’ įvairių valgių ir gėrimų. Knygy
no Komitetas kviečia visus dalyvauti 
piknike, smagiai praleisti laiką ir 
tuom pačiu kartu paremsite Knygy
ną. (225-226)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, Sept. 25 d., 7 vai. vak. 

įvyks platus darbininkiško judėjimo 
simpatikų susirinkimas, čia bus iš
duotas raportas iš “Laisvės” pikni
ko. O po raporto svarstysime kitus 
svarbius dalykus tolimesniam savo 
veikimui. Susirinkimas bus Liaudies 
Name, 735 Fairmount Ave. Prašome 
skaitlingai susirinkti. — Komisija.

(225-226)

LOS ANGELES, CALIF. 
Kalbės L. Pruseika.

Šiuomi pranešame, kad įvyks dve
jos prakalbos, kurias ren'gia vietos 
organizacijos “Vilnies” Redaktoriui 
drg. L. Pruseikai: Sept. 29-tą rengia 
ALDLD 145 kuopa, bus K. P. Svetai
nėje, 61 ir S. Broadway, pradžia 7 
vai. vakaro. Kalbės apie fašizmo ii 
karo pavojų. j

October 3-čią, rengia LDS Jauni- i 
mo ir suaugusių kuopos; prakalbos 
bus toj pačioj K. P. Salėj. Pradžia, 
6:30 vai. vakaro. Prakalbų tema: i 
Amerikos lietuviai, jų jaunoji gent-1 

Jęąrte ir svarba ^ipdraudps. Įžanga , 
yeltui į abejas prakalbas;

“Vilnies” naudai rengiamas pikni- ■ 
kas bus 26 d. Sept., Arrayo Seco 
Parke, pietų laike. . (223-225)

NEW BRITAIN, CONN.
šaukiamas susirinkimas labai svar

biais reikalais visų ALDLD 27 kuo
pos narių “Laisvės” skaitytojų ii 
darbininkų judėjimo simpatikų. Susi
rinkimas įvyks sekmadienį, rugs. 
(Sept.) 26 d., 10 vak ryte Darbinin
kų Svetainėj, 53 Church St. šiuo sy
kiu dalyvaus vienas iš “Laisvės” re
daktorių d. D. M. Šolomskas. Būki
te visi susirinkime ir atsiveskite sa
vo draugus, bei pažįstamus. Po pietų 
tą pačią dieną įvyks Ispanijos para
mai piknikas Schutzen Parke. Būti) 
gerai, kad ir lietuviai dalyvautų pik
nike. — V. (223-225) j

BRIDGEWATER, MASS.
Dviejų miestų bendras piknikas 

įvyks sekahtį sekmadienį, 26 d. Sep
tember, Grange Parke, Bridgewater, 
Mass. Jį rengia So. Bostono LDS, 
Bridgewater ALDLD ir LDS kuopos 
Tai bus paskutinis piknikas. Gera 
orkestrą grieš šokiams ir bus skanių 
valgių* ir gėrimų. Kviečiame skait
lingai atsilankyti. — Komisija.

(223-225)

Rūgšti ruginė, sn?di ruginė, CIelų kviečių, čiėlų rugių; sen 
vičiam duoiia, balta duoba, Caleh ir raisin duona. Taipg 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausi 

'■ kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen 
Doughnuts, Pieš, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls

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

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

Tėl. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisyto Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* » 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Priei Forest Parkway

WOODHAVEN. L U N. Y.

L. U. GEDEMINO KLIUBAŠ 
Rengia 

DIDELI PIKNIKĄ 
Rugs. (Sept.) 26 d. 

Nuosavam Parke 

Bradford, Mass.

Tai bus puikiausias šios va
saros piknikas, nes suvažiuos 
daug kliubų iš Lynn, Lowell, 
Peabodjr, Lawrence ir iš kitų 
miestų.

Kviečia Komitetas.
'".•■777-sy-'-..............

s

E
E 
E

Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 26 d.
H. L. PILIEČIŲ KLIUBO SVETAINĖJE

Pradžia 3 vai. po pietų

Dainuos Ig. Kubiliūnas, Ona Baltrušiutė ir
So. Bostono Choro Vyry Grupė

Kalbės Amerikos Lietuvių Kongreso Mass. Valstijos 
Apskričio Pirmininkas

DRAUGAS ST. MICHELSONAS

BUS SKANIŲ VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Kviečiame Visus Dalyvauti RENGĖJAI.

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyhe, už 
eikite Susipažinti.

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

426 SOUTH 5th STREET,
Blokas nuo Hewes elevelterio stoties.

BROOKLYN, N. 1
Tel. Evergreen 7-8886

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J..KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.

■^9

Odos-Kraujo-Nervu Chroiuškų 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai. BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 
VYS, HEMORROIDAI ar k tos MEŠLAŽARNES

Ligos, NOSIĖS, KVĖPAVIMO DŪDV Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kpkį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIA1S IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui

DR. L. ŽINS
no tiest. Tarp Union Sq. ir Irving PI. New York 
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M.

•/»
J||
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Komunistu Kandidatas Sako 
—BMT Gali Pakelt Savo

Darbininkų Algas
Komunistų Partijos kandida

tas į Miesto Tarybą (Council), 
Peter V. Cacchione, iš Kings 
Apskričio, kurin įeina visas se
nasis Brooklynas, pareiškė ir 
pasisiūlė faktais įrodyti, kad 
BMT išgali savo darbininkams 
pakelt algas.

'Cacchione pasiuntė majoro 
LaGuardijos faktų jieškojimo 
tarybos pirmininkui Arthur S. 
Meyer laišką, kuriame sako, 
kad BMT “gana gerai išgali 
mokėt darbininkų reikalaujamą 
algų pakėlimą, palaikyti 5 cen
tų fėrą, ir dar turėti $10,000,- 
000 (dešimt milionų) metinio 
pelno Morgano-Rockefellerio 
bankieriams, kurie operuoja 
BMT linijas.”

Cacchione nurodo, kad tik 
panaikinimas vienos rūšies iš
laidų — “generalių išlaidų” ir 
“trustistų išlaidų” — padeng
tų pakėlimo algų išlaidas ir vi
si kiti kompanijos fondai ir pel
nai pasiliktų nepaliesti.

Akyvi tėmytojai numato, kad 
tos milžiniškos neišaiškintos 
“generalės” ir “trustistų” iš
laidos nėra niekas daugiau, 
kaip tik išlaidos palaikymui 
šnipų, kurie šnipinėja ir terori
zuoja darbininkus ramiu laiku, 
taipgi būtų panaudota skaldy
mui galvų darbininkams ir pir
kimui . kompanijai “ištikimų 
darbininkų” (skebų) laike 
streiko.

Cacchione pasisiūlė asmeniš
kai dalyvauti tarybos posė
džiuose, perduoti faktus ir at
sakyti visus klausimus, kas lie
čia BMT kompanijos išgalę mo
kėti darbininkams pragyvena
mą algą.

Buvusią Meilužę Kaltina 
Nušovime Frank o

Darbo Partija Remia 
Morris ir Kitus

Aido Choras Gauna Daug 
Sveikinimų Sidabrinio 

Jubilėjaus Proga

Maspetho Lietuviai Rodys 
Puikų Sovietų Judį

Maspetho lietuvių organizaci
jos, bendrai su lenku ir rusų 
organizaciiomis. rengia judžius 
ši sekmadienį, 26 rūgščio. Pra
džia 3 vai. po pietų, Novitzki 
Gardene. 95-63 56th Rd., Mas- 
iteth, L. I.
* Bus rodoma nuikus sovietinis 
jfudis “Youth of Maxim” (Mak
simo Jaunystė), šis indis mies
to teatruose buvo rodoma aukš
tomis įžangomis, tačiau nežiū
rint to, teatrai visuomet buvo 
pilni žmonių. Maspethiečiu per
statyme jis bus galima pama
tyt tik už 35c. tad visiems reik
tų pasinaudot ta proga.

» 4 ■

Šį Vatara Diskusijos 
Piliečių Kliube

Penktadienio vakara. 24 rug
sėjo, jvvksta diskusiios temoie: 
Komunistu Partija ir Liaudies 
Frontas. Tai klausimas, kuris 
Šiandiena diskusuoiamas ne tik 
Amerikoie. bet ir Europos ša
lyse, ir kuris mums, amerikie
čiams. ypatingai yra svarbu 
pilnai išsiaiškinti. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Diskusiios bos 7:30 vakaro. 
L. A. Pil. Kliube. 280 Union 
Avė.. ĮSrooklvn'v įžanga nemo
kamai. Rengia Liet. Komunistų 
Frakcija. Rengėjai.

ŽENKLAS GYVENIMO 
PERMAINOS

i. Aną subatvakari pas Vainau-
akus. ant Crescent Stryto, da
lyvaujant būreliui svečių, už
kandžiauta, pajuokauta ir tru

Antradienį anksti rytą prie 
4 So. Portland Ave. buvo ras
tas George O. Frank be sąmo
nės. Policijos iš karto buvo 
manyta, kad jis miręs širdies 
liga. Prie jo pakaušio paste
bėta biskis kraujo, bet manyta, 
kad tai nuo sudavimo į šaligat
vį laike puolimo. Kūnas padė
ta lavoninėj ir ten išgulėjo 24 
valandas iki prieita jo eilė ty
rimui. Tačiau tiriant surasta, 
kad jo galvon įšauta kulka.

Tik tada frntasi jieškot žudi
kų. Sulaikyta Gertrude O’Kee
fe, gyvenanti 47 So. Portland 
Ave., raštinės darbininkė, kuri 
buvusi Frank’o meilužė per 4 
metus. Ji prisipažino, kad pir
madienio vakarą ji susibarusi 
su Frank’u, kada jis ją sekio
jęs ir grąsinimais- reikalavęs 
jam sugrąžint 178 laiškus, ku
riuos jis jai parašęs laike jų 
dviejų draugavimo. Jinai sako 
atsikračiusi Frank’o tik tada, 
kada pagrasinus šaukimu poli
cijos. Jinai užsigina žudystės.

Pas ją rasta ir tokio kalibro 
revolveris, kokiu nušauta 
Frank, tačiau ekspertai sako, 
kad jos revolveris nebuvęs iš
šautas.

Taip pat perklausinėta jos 
brolis, kuris čia buvo atvykęs į 
Am. Legiono konvenciją iš Al
bany. Sakoma, kad jo pasiaiš
kinimas paliuosuojąs jį nuo 
bent kokios nuožiūros.

Pastaraisiais keliais metais 
Frank meilavęsis su Miss. Do- 
nehue iš Lowellio, pas kurią 
praleidęs ir pereitą.sekmadienį. 
Frank dirbo kasininku ant 
Wall St., N. Y.

Green Puolė Progresyvius 
Legiono Konvencijoj

Galų gale Amerikos Legiono 
konvencijoj prieita ir prie pro
gresyvi© darbininkų judėjimo 
puolimo, bet ta ataka neatėjo 
iš kokio legionieriaus, o iš taip 
vadinamo “darbininkų vado,” 
Wm. Green, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidento. Reikėjo 
Greeno, kad apgint stambiojo 
biznio interesus Legiono kon
vencijoj. Iš paties Legiono įta
kingųjų vadų tokio nupuolėlio 
nesirado.

Green savo ataką neva kon
centravo pasmerkimui komu
nizmo, tačiau kiekvienam bu
vo aišku, kad ji taikoma į CIO, 
masinę organizaciją su 4 milio- 
nais organizuotų darbininkų, 
kurioj ir komunistai priklauso 
lygiomis teisėmis, kur be dis
kriminacijos organizuojami ir 
labiausia lig šiol išnaudoti, įvai
riausių amatų, taipgi tautybių 
ir rasių Amerikos darbininkai, 
kuriem Greeno kontroliuojamų 
AF of L unijų durys buvo už
daros ir dabar tebebūtų užda
rytomis, jei ne iškilus kompeti- 
cija su CIO.

“Nelaimei,” sako Green, 
“komunistai bandė gaut kon
trole viso organizuoto darbinin
ku judėjimo Jungtinėse Valsti
jose. Pastarųjų metu ar poros 
įvykiai parodo tą faktą. Bet jie 
sutiko užsispyrusi, pasiryžusį 
pasipriešinimą. Jie supranta, 
po metų koncentruotų pastan
gų, kad jie negali ir niekuomet 
nepasieks Amerikos Darbo Fe
deracijos šventovės ir nepažeis 
jos solidarumą.”

Amerikos Darbo Partijos 
Valstijinis Komitetas užgyrė 
kitus su LaGuardia sykiu no
minuotus du kandidatus svar
biosioms miesto valdvietėms. 
Jais yra Newbold Morris, kan
didatas į Miesto Tarybos prezi
dentus, ir Joseph P. McGold
rick, į kontrolierius.

Taipgi užgirta kandidatūros 
Thomas’o E. Dewey į miesto 
prokurorus, Stanley M. Isaacs 
į Manhattan prezidentus ir 
Raymond V. Ingersoll į Brook- 
lyno prezidentus.

Ypatingai gerai atsiliepta 
apie Dewey. ADP rinkimų kam
panijos direktorius Alex Rose 
pasakė apie Dewey: “Tai žmo
gus, kuris parodė sumanumą 
sukriūšint nelabąją sąjungą 
tarp organizuotos kriminalybės 
ir politikos New Yorke.”

ADP seniau buvo užgyrus 
majoro LaGuardijos kandidatū
rą į majorus sekamam termi
nui, bet užgyrimą kitų kandi
datuojančių su La Guardia pro- 
gresyviškesnių rep. bei demo
kratų tikietais, taipgi nomina- 
vimą savų kandidatų toms vie
toms buvo atidėjusi po oficia
lių nominacijų.

Mussolinio Sūnus Atvyko 
New Yorkan

Vittorio Mussolini, vyriausias 
Italijos fašistų diktatoriaus sū
nus, laivų Rex ketvirtadienį at
vyko New Yorkan, jieškoti vie
tos judžių viešpatystėje, Holly- 
woode.

Jis pagarsėjo ne vien kaipo 
sūnus fašistu vado, bet kaipo 
padegimų ir žudvmo mylėtojas. 
Kaip jis pats išsireiškė savo 
knygoje “Neronas Padegėjas,” 
žudymas ethiopiečių jam buvęs 
“žavingai gražu.”

Fašistukas nuo kūdikystės 
turėdavęs beprotišką troškimą 
matyt gaisrą, bėgdavęs toliau
sia paskui gaisrininkus, bet 
gaisrininkai pravydavę. Tačiau 
Italijos fašistams užpuolus 
Fthiopija jo troškimai išsipildė 
— jam buvę pavesta gaisrinė
mis bombomis iš orlaivio pade- 
ginėt Ethiopiios miestus ir 
spirginimą ugnyie nekaltu kū
dikiu ir motinu bei seneliu jis 
atlikęs su “pasigrožėiimu.”

Tai toki pyromaniakai taiko
si į Hollywooda kurti Ameri
kos “mena.” Atsimenant, kiek 
visokiu monarchistu žudeikų ir 
žiaurūnu gavo ten vietas, ne
būtu stebėtina, iei ir Mussoli- 
niukas gautu vieta.

Jau liko tik viena savaitė iki 
spalio 3-čios, kada bus suvai
dinta operetė “Kornevilio Var
pai.” Tikietai sparčiai platinasi. 
Kurie dar nesate nusipirkę, įsi
gykite kuo greičiausiai, nes pa
skiau negausite geros vietos.

Programos knygelės jau yra 
spausdinamos, tai tos aukos, 
kurios dabar ateis, nebus pas
kelbtos knygelėj. Vėliausios au
kos ir pasveikinimai yra:

Iš CHICAGO, ILL.

Gerb. Choristai:
Sveikiname jūsų Aido Choro 

dvidešimts penkių metų jubilė
jaus apvaikščiojimą. Linkime, 
kad jūsų choras būtų stiprus ir 
galingas, ir kad visuomet žavė
tų nuvargusią darbininkų sielą, 
čia prisiunčiame mes mažą au
ką: P. A. Deveikis — $1, Ona 
Remeikienė — $1, J. B. Beni- 
kaitis — $1 ir V. K. Remeikis 
— $1, viso $4.-

Ona Remeikienė.

Iš DETROIT, MICH.

Gerb. Choristai:
LDS 21 kuopa sveikinam 

Brooklyno Aido Chorą su 25- 
kių metų sukaktuvėm. Ir veli- 
nam geriausio pasisekimo dar
buotis per ilgus metus darbi
ninkiškos dailės srityj, auklėti 
ir plėsti nenuilstančiai mūsų 
muzika, mūsų dainą ir dramą. 
(Auka LDS 21 kp. $3.).

Drg. P. Joėionis, narys mūsų 
21 kp., nuoširdžiai sveikina Ai
do Chorą. Linki broliško soli
darumo darbuotis proletarų 

'meno dirvone. (Paaukauja $1 
nuo savęs.)

J. J. Butkus.

Iš YOUNGSTOWN, O.

Gerb. Choristai:
Laiške prisiunčiame $3, auka 

Aido Chorui nuolVLDS 9-tos 
kuopos, Poungstown. Ohio.

Draugiškai,
Sekr. P. Sodeikis.

Kitos aukos yra: po $1 — J. 
Orman. J. Juška. A. Misevičius, 
W. Keršulis, M. Yakštienė, Sie- 

. tyno Choras $2.50 ir LDS 1 kp., 
Brooklyn, N. Y., $5. MS.

Policija suareštavo du jau
nus vyrus," kurie buvę žinomi, 
kaipo “glamonėtojų banditai.” 
Jie daugiausiai operuodavę ro- 

! mantiškose vietose, kur meilu
žiai sustoja pasiglamonėt. Ra
dę sustojusius mašinoj, jie” re
volveriu išprašydavę vyrą lauk, 
tada nuo abiejų atimdavę pini
gus ir brangakmenius. Po to 
vienas su revolveriu saudogavo 
vyrą, o kitas žagindavo mergi
ną.

Sulaikytieji yra: William 
Fitzner, 21 m., 30-36 161st St., 
Queens, ir Alfred Miller, 19 m., 
79-24 152nd St., Queens. Jų 
abieju kaucija nustatyta $70,- 
000.

SUSIRINKIMAI
DIREKTORIŲ ATYDAI

Pirmadienį, 27 d. rugsėjo, Liet. 
Kooperatyvės Spaudos Bendroves 
įvyks direktorių susirinkimas. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visi pribūkite lai
ku. — J. Nalivaika, sekr. (225-227)

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi. atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

pavienių.

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

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore S-6191

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 6-3621 

Brooklyn, N. Y.

į 168 Grand Street 
Tel. Evergreen 8-7179 

Brooklyn, N. Y.

PADĖKA

GARSINKITE SAVO BIZNI 
DIENRAŠTY J “LAISVSJE”

Teisėjas Peter Abeles apkal
tino 6 bedarbius netvarkiame 
elgėsvj už sėdėjimo streiką šal
nos biure, 4046 Broadway. N. 
Y., 10 šio mėnesio. Tačiau bau
dą suspendavo.

Sakoma, kad naskilbę New 
Yorko raketieriai Louis (Lep
ke) Buchalter ir Jacob (Gur- 
rah) Shaniro atsidūrę “švento- 

I joi žemėj,” kada čia specialis 
. raketų prokuroras Dewey pasi
puošęs jiems čiupti už sprando.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

tUNDERTAKEK)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
ParsHmdau nutomobilius vestuvėm 
purėm, krikAtynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

Kas žino vertę degtinės ir vyno pasinaudos šia proga

Cedardale Maryland
STRAIGHT RYE

Pirkom didelį kiekį gerai žinomos Mc
Kesson & Robbins „degtinės, darytos "g yf <1 
Maryland Valstijoj, kuri pasižymėjus g ® 
puikių rugių auginimu, švelni, skani
degtinė, 90 proof. Kvorta

ReguJiare kaina $1.99

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4315

Samanick. Rezultatai to 
buvo tokie, kad Pau- 

Vainauskaitei atsirado 
žiedas ant piršto.

jos drauges turi daug 
o kitos net pavydi.

geriausios kloties Pau- 
Veismūniškis.

putį pagurkšnota.. . Rodos nie
ko nepanrasto . .. Bet ten figū
ravo vienas jaunikaitis, vardu i. I

e “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Tariu širdingai ačiū visiems, 
kurie dalyvavote mano motinos 
E. Kavaliauskienės laidotuvėse 
ir tain pat tiems, kurie prisiun
tė gėlių. Ačiuojame Močiutei 
Bloor ir A. Bimbai už' prakal
bas, pasakytas prie kapo.

Taip pat tariame ačiū grabo- 
riui M. Bieliauskui už malonų 
patarnavimą mums, mūsų nu
liūdimo valandoje.

Varde visų šeimynos narių, 
L. Kavaliauskaitė

DEL VINO - Cold Seal Vynas
Puikus Kalifornijos vynuogių produktas jį 

PORT, SHERRY arba MUSCATEL. Z1M
Panašūs vynai parsiduoda už 79 centus. *

Kvorta

Republic Liquor Store
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.
Arti Grand Street

George Nobiletti
(Piano Instructor)

Piano Mokytojas
New Yorko Universiteto auto
rizuotas mokyt pianą skambint

| 111-03—77th Avenue
| Forest Hills, Long Island

Telephone Boulevard 8-1135
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare 
Ir pagal sutartį

Tel. Mansfield 6-8787

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

__________ ____________________ L________ t_______

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS: 
9—12 ryte 
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-3040 

-------------------------------------------
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

Lorimer St. Brooklyn, “Laisvės” Name

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

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

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

L

B

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

irti iriHriMhi ww w tra tnt w ini w wxwwwytniww tra tra

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasžs anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome Jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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




