
S®

i

1
L

'* i

►

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Spalio (Oct.) 3, 1935Telephone STagg 2-3878No. 234 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

KRISLAI
Panašūs Reikalavimai.
Kovokime Bendrai.
Skipitis Atliko žvalgybos

Darbą.
Liet. Jaunimas Tero

rizuojamas.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių L

V

(šiuos Krislus parašė drg. J. 
Ormanas, LDS Jaunimo Sek
cijos Sekr., kuris dabar ran
dasi Sov. Sąjungoje ir stu

dijuoja Sovietų Jaunimo 
Gyvenimą).

MASKVA. — Teko skaityti 
paskutinius numerius “Laisvės”, 
ir ypatingai domėjausi tais ra
portais, kuriuos išduos mūsų j 
draugai delegatai, kurie pir- j 
miausia sugrįš su raportais 
apie tuos įvykius, kuriuose ir 
pats dalyvavau Kaune, laike pa
saulinio lietuvių kongreso sesi
jų. Kaip man išrodo, tai liau- I 
dininkai Lietuvoje kartu su so- 1 
cialdemokratais pasisakė pa
sveikinimuose už panašius rei
kalavimus, kaip ir mes statė
me.

žinoma, Purėnienė daug at
viriau pasakė socialdemokratų 
pageidavimus kongrese, negu 
liaudininkai, kurie prašė kon
greso pasisakyti už sugrąžini- i 
mą demokratinių laisvių Lietu- i 
vos žmonėms aplinkiniais ke-! 
liais. Reikia dabar mūsų drau- j 
gams Lietuvoje smarkiai pa-

f

E. TWO PARTS

PART ONE

Prasideda Ethiopijoj Karas
Lietuva Jau Panaikino
Aukso Pagrindą Savo
Pinigam — Krizis Auga
Šalies Finansai Labai Nupuolę; Būsianti Perorganizuota 

Valdžia; Blogai Atsiliepė ir Klaipėdos Rinkimai
KLAIPEDA. — Lietuvos mėlio rinkimai juo labiau 
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DEPORTUOJA 1S AMERIKOS ffllllf Anglai Atsisako Vieni. įl 
SSSSEK Išstot driesItaliją; Nori" i
SULAUŽĖ SAVO DUOTĄ PRIŽADĄ

TUOM NORI PALENGVIN T TEISMUI NUSMERKT 
10 MAINIERIŲ NEVA Už ŠERIFO NUŠOVIMĄ

GALLUP, New Mexico. įlies išgrūsti visus tokius
—V a 1 s t i j os valdžia žada liudininkus.
pradėt spalių 7 d., Aztec
miestelyje, teismą prieš 10

Francijos Taikos
Italijos Kareiviai Įsibriovę 25 Mylias j Ethiopiją; Įvyko 

Mūšis; Mussolini Sutelkia 10,000,000 Fašistų ■ •

II
-tįž- i

■įil
Ši byla kilo iš to, kad ant

rininkai šerifai užpuolė
GENEVA, spalių 2.— į mobilizaciją, kaipo įrody- 

E t h i o pi jos imperatorius mą “tautos vienybės” kariš- 
Haile Selassie telegrama koj p o 1 i t i k oj. Mussolini 
pranešė Tautų Lygai, kad stengiasi tuom nukreipt p&- 
Italijos kareiviai jau įsibrio- šaulio akis nuo augančio 
vė į Ethiopiją. Italijoj revoliucinio judėji-

ADDIS ABABA. — Ita- mo prieš karą. L*
lijos kariuomenė įsiveržė Aden, Arabija. — Prlriė- 
palei Mussali kalną 25 my- šama, kad keliolika Italijos 
lias į Ethiopijos žemę, Eri- povandeninių laivų RauckV- 
trejos pasienyj. Įvyko gink- nosiose mariose (submari- 
luotas susikirtimas tarp !nų) pradėjo stabdyt kitų ša- 
Italijos kareivių ir ethiopų, lių laivus ir daryt jiems > 
kurio hnndo. nnsfnt anioms Irrtifaa ar trinkiu w

i aukso valiutą, tai yra auk- Kauno politiką. Del visų tųį Gal!uP bedarbių mainierių, j šaudyt bedarbių mainierių 
..................... ................... • kuriuos kaltina nužudyme būrį <ių metų balandžio 4 

onviTA i n i’YVA i A h o a Ii n c c c

d., nužudydami du darbi
ninku. Į kryžiavą šerifų 
ugnį papuolė pats jų virši- 

ir 
buvo nušautas. Kaičią už 
jo nušovimą, tačiaus, val
džia suvertė ant mainierių, 
kuriems dabar gręsia mir
ties nusprendis. O tatai

siems, kurie pasisakė už demo- ;
kratines laisves: “Gerai, jūs sa- v,.. . .
kote, stojate už demokratines S0 užtikrinimą savo
laisves—stokime visi į bendra’^aIPS’11 Uždėjo griežtą kon- 
LIAUDIES FRONTĄ ir kovo-■ Į1-01? ant išvežimo bei 
kime už tai! išsiuntimo į užsienius.

pini- priežasčių dabar vėl gręsia 
krizis Smetonos valdžiai.

išsiuntimo į užsienius.
Popierinių, litų užtikrini

mas auksu ir stipriais už-Prieš išvažiuosiant man iš
Kauno,_ Amerikos legacija (at-' sienjų pinigais 1934 metais
stovybė) tris kartus mane šau- buvQ 7g ir g nuošimčio 
kė ] rastinę, kad paaiškinčiau , ... , Z, .. m
savo pažvalgas linkui kongre-1 v. v. L. . P
so ir savo tikslą, ką noriu kon-j1^1 nuošimčio 1SV1SO.
grėsė atsiekti. Kai užklausiau, į Lietuvos valdžiai gręsia 
kodėl jiems tai reikia žinoti, at-j kri2is .j turggianti it 

.nešė jiems, kad aš esu “pavo- butl perorganizuota.
jingas komunistas. ” Iš atstovy
bės vėliaus kasdieną skambino 
—darė spaudimą, kad tik grei- išvykdami iš Lietuvos apsi- 
čiau apleisčiau le uvą. gyvent Palestinoj, trumpu 

Vienoj vietoj tose kalbose įaiku išsivežę 100,000,000 li- 
Amerikos atstovas sakė, kad jei tikros pinigų vertes. Bet 
kur “pakliūčiau,” tai pranešti Tletuvo? flnansal susilpnS- 
jiems, o jie bandys pagelbėti, j jo daugiau del to, kad Ame- 
Reiškia, ponams mūsų delega- (rikos lietuviai beveik nusto- 
cija buvo labai nepageidauja- jo siuntę Lietuvon dolerius.
atstovybei, kad esame komu-', Svarbiausia, tarnaus, pne- 
nistai—“pavojingi žmonės” ir zastls finansinio kn-zio tai 
kad būtų daroma spaudimas, praradimas prekybos su 
kad kuo greičiau nešdintumės Vokietija, kuri faktinai pa- 
iš Lietuvos. t laiko ekonominę blokadą

prieš Lietuvos produktus. 
Kadaise Lietuva išveždavo 
Vokietijon 80% visu savo 
eksportų. 1930 m. Vokietijon 
buvo išvežta 200 milionų li
tų vertės Lietuvos ūkio pro
duktų. Bet per pirmus sep
tynis 1935 metų mėnesius 
Lietuvai pavyko parduot 
Vokietijoj vos tik 4,507,100 
litų vertės savo produktų.

Nors per tuos septynis 
mėnesius Lietuvos iždas dar

Smetonos šalininkai kalti
na žydus, .kad daugelis jų,

čiau apleisčiau Lietuvą.

Teko matyti “Liet, žinias” po 
išvažiavimo. Pastebėjau, kad 
Petras Kezinaitis, Lietuvos 
Jaunimo Sąjungos C. K. Se
kretorius yra areštuotas. Už 
ką, kur ir kaip jis areštuotas, 
nepaduota
brauktu. Lietuvos fašistai ma
to didžiausią pavojų iš jauni
mo pusės, net ir tokios “pal
šos” organizacijos vadus 
dėjo sodinti į kalėjimą.

cenzoriaus iš-

pra-

cen-Taip elgias ne tiktai su 
tro komiteto valdybos nariais, 
bet juo labiau su pačiomis 
jaunimo sąjungos kuopomis. 
Teko nuo “ jaunimiečių” eili
nių narių girdėti viename 
mieste, kad draudžiama ir va
karuškas rengti. Kai jie bandė 
surengti vakaruškas, Alytaus 
apskrities viršininkas nubaudė 
komisiją net 250 litų arba 41 
diena arešto.

Mat, kokie dalykai dedasi 
dabar Lietuvoje. Jaunimui nė
ra leidžiama nei pasilinksmi
nimo vakaruškas ruošti.

(Pabaiga rytoj)

Sofija, Bulgarija. — Pa
bėgo iš kalėjimo 6 kaliniai.

Hitlerininkai Rišasi su 
Fašistine Vengrija

šerifo Carmichaelio. Besi
rengdama teismui, ne tik 
New Mexico valstijos vy-
riausybe bet ir prezidento , Carmichael, kuris i
M n AnnxTn I ta TTnl/Snin nlriininn '

MASKVA. — “Pravda” 
praneša apie slaptas dery
bas, einančias tarp Vokieti
jos ir Vengrijos. Tuo tikslu 
į Berlyną važinėjo Vengri
jos ministeris pirmininkas 
gen. Gdmboes.

Gautomis žiniomis, Vo
kietija žada pristatyt Veng
rijoj lėktuvų fabrikų ir jų 
stovyklų ir duot ginklų. 
Bendrai yra budavojamas 
vienas karinis Vokietijos, 
Lenkijos ir Vengrijos fron
tas. Galimas daiktas, kad 
Vengrijos valdžia taipgi 
tarnauja kaipo tiltas delei 
Italijos susirišimo su Vo
kietija.

Vyriausiai Hitleris su 
Lenkija traukia Vengriją į 
karišką bloką prieš Čecho- 
slovakiją, Pabaltijo šalis ir 
Sovietų Ukrainą. Jis lau
kia Italijos-Ethiopijos karo 
kaipo progos pradėt savo 
kariškas avantiūras. Pir
miausias jo žygis, matyt, 
būtų daromas delei Austri
jos prijungimo Vokietijai.

Sovietuose manoma, kad 
Vokietija jausis 1936 metais 
jau gana stipri pradėt karą 
rytuose. Sovietai, kaip ži
noma, turi tarpsavinės pa-

Roosevelto valdžia skubina
si išbugdyt iš Amerikos vi
sus tų mainierių nekaltumo 
liudytojus. Taip paskutinė
mis dienomis deportavo 30 
vyrų, moterų ir vaikų į Me-i t ’ n u t A T pirmoj vietoj daroma, kad ksiką. Dabar Jungtinių Vai- American . Anglies, kelią.
stijų darbo ministerija ke
tina spalių 15 d. deportuol 
dar aštuonias ar. dešimt dar
bininkų šeimynų, kurios jau 
randasi po areštu. Tarp jų 
yra penki ištremiami kaipo 
“komunistai.”

Balandžio mėnesį Roose- 
velto darbo ministerija bu
vo davus žodį, jog nedepor- mai siųsti protestus 
tuos iš Amerikos jokių ga- adresu: Secretary of Labor 
limų liudininkų, kol užsi- Frances Perkins, Washing- 
baigs .byla prieš kaltinamus ton, D,C., reikalai! j ant,, kad 
mainierius. Dabar gi sten- tuoj aus sustabdytų deporta- 
giasi išgaudyti ir iš šios ša- vimus mainierių liudininkų.

Kompanijai įšterorizuoti ir 
sukriušint mainderių kovų 
už geresnes algas, už pašal
pų ‘bedarbiams ir prieš jų 
mėtymų iŠ namų.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ragina visas 
organizacijas neatidėlioja- 

šiuo

LIETUVOS ŽINIOS
Policininkai Žalotojai |Kaip paaiškėjo, sulaikytasis

Kauno V-tos apylinkės tar
dytojas už sunkų Balčiaus kū
no sužalojimą patraukė kalti
namaisiais Kauno policijos 
Vl-tos nuovados vachmistrą 
žilionį ir policininką Kupčiūną. 
Vachmistras Žilionis vietoje 
areštuotas ir padėtas Kauno 
sunk, darbų kalėjimam Patirta, 
kad policijost vadovybė žilionį 
iš tarnybos jau atleido.

. ... Igelbos sutartį su Čechoslo
turėjo 13.000,000 litų Per"!Vakija.

iviršio, tačiaus jis skubiai iš
sisemia, ypač ginklavimosi v p i r ui i • 
reikalams. Pernai kariš- Kllll. LOUgllUIl Mokina

kurie bandė pastot aniems kratas, ar neveža ginklų ir

Anglijęs 1 
r-

amunicijos Ethiopijai.
LONDON. — ?ROMA. — Mussolinio val

džia to dar nevadina įsiver- Darbo Raitijos konferenv 
žimu į Ethiopiją, nes toj ja Brightone milžiniška baL 
vietoj, sako, dar “nebuvę sų didžiuma nutarė, kad 
tikrai nustatyto rubežiaus.”

ADDIS ABABA. — Itali
ja paliepė tuoj aus apleisti 
Ethiopiją penkiems savo 
konsulams Adowa ir Harrar

Anglų valdžia naudotų bau
džiamąsias priemones prieš 
Italiją, kuomet Mussolini 
pradės karų prieš Ethiopiją. i!

provincijose. Addis Ababa. jyĮjj Nuosprendis 11Ž 
bijo greito Italijos orlaivių j
užpuolimo bombarduot šių 
Ethiopijos sostinę.

LONDON. — Anglijos 
politikai sako, jog Italijos 
karas su Ethiopija pilnai 
prasidės ne vėliau kaip už 
10 dienų.

Anglijos valdžia deda vi
sas pastangas patraukt

Pačios Prigirdymą

kiems tikslams buvo išleista 
50,000,000 litų, o šiemet 
jiems paskirta jau 69,500,- 
000 litų, arba beveik 26 nuo-

Vaikus Fašizmo

kurie šešis mėnesius slapta vadžia Klaipėdoj.

000 litų, arba beveik 26 nuo- ROYAL OAK, Mich. — 
šimčiai visų valdžios iplau- Radio kunigas Coughlin 
kų. Daugiausia ginkluoja- prisaikdino 200 vaikų para
mas! Klaipėdai apginti.

N. Y. Times koresponden
tas Tolišius rašo, kad del; 
nesvietiško nupuolimo ūkio 
produktų kainu ne tik išsi
vystė rimti Lietuvos vals
tiečių sukilimai, bet ir ne
pasitenkinimas Lietuvos

dirbo, kol išsikasė urvų pa
sprukt į laisvę

O dabartiniai betvarkiš- 
kai pravesti Klaipėdos sei-

pijinėj šv. Theresos mokyk
loj, kad jie nekęs komuniz
mo ir darbuosis, idant jis 
būtų sunaikintas. Jis skaitė 
priesaikos žodžius, o vaikai 
turėjo juos garsiai pakarto
ti.

Kun. Coughlin ragina ir 
visose kitose mokyklose įve
sti tokias priesaikas. Jis 
yra sėbras fašisto laikraščių 
leidėjo Hearsto.

Girininkas Valstybės Mišką 
Buvo Pradėjęs Pardavinėti

Kaip Savu !
Raudondvario urėdijoj • Lar 

mankos girininkijoj padaryta 
revizija. Iš revizijos paaiškėjo, 
kad girininkas buvęs pradėjęs 
mišką pardavinėti be orderių 
ir įsakymų, pasisavindamas 
gautų už mišką pinigų. Laman- 
kos girininkas Jeronimas Jo- 
nikis iš tarnybos atleistas.

Vilijampolės

Pragaro Mašinėlės Siuntė
jas Jau Surastas'

KAUNAS.
gyventojui Tamulevičiui .kažkas
buvo prisiuntęs siuntinį su 
sprogstama medžiaga. Policija 
Vandžiogalos valsč., Pagirių km. 
sulaikė to kaimo gyventoją Kon
radą Lisauską, 24 mt. amžiaus.

■pats siuntinį užtaisęs ir jį pa- gayo gn Francii kad 
siuntęs Tamulevičiui, noreda- .. , . ’ .v,c 7 h'vnvinnn diiAf-n Ir o Ir n r*

mas jam atkeršyti. Į
1929 m. areštuoto tėvas Li- , *

sauskas iš Tamulevičiaus pirkęs 1°?. kar0. lalval uzPuls An‘ 
žemės, bet iki šiam laikui bu-.& -^os laivyną.
vęs dar nemažai skolingas. Ta- ^>ai^z^us:

,Francija duotų kariškos 
talkos Anglijai, jeigu Itali-

Paryžius. Francijos
mulevičius matydamas, kad jam valdžia reikalauja, kad An-^agįj^
už žemę Lisausko tėvas sutartu glija pasirašytų sutartį, jog 
laiku nesumoka, protestavo jo išvien stos su Francija, jei- 
vekselius, ko pasėkoje buvo par-’gu prisieis Francijai ka- 
duota iš varžytynių žemė. Li- jriaut SU Vokietija. Anglija 
sauskas' jausdamas, kad tėvas turi duot užtikrinimą savo 
tuo yra nuskriaustas ir sugal- FrRnPiiRi‘ ne tik’an-
vojęs Tamulevičiui pasiųsti pa
minėtą, siuntinį, ,v

WORCESTER, Mass. —; 
Prisiekusiųjų teismas prl- 
pažino kaltu bažnyčios gies
mininkų N. P. Shermanų 
kaip pirmo.laipsnio žmogžu
dį. Jis įsivyliojo savo pačių 
į valtelę ant Singletary že- 
ro, apvertė valtelę ir prigir
dė nemokančių plaukt savo 
moterį, o pats išplaukė. 
Taip padarė, norėdamas nuo 
jos pasiliuosuoti ir susituok
ti su jauna mergina Esthert

Nežiūrint .duodą* 
mos apeliacijos, Shermatra 
gręsia mirties bausmė elek- 
tros kėdėj. .

■■'
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Hitleris Ruošia Prū 
siją Karui

KARALIAUČIUS. — Hit
leris dalyvavo keliuose ar
mijos manevruose Rytinėj 
Prūsijoj. Dabar su savo 
generolais Blombergu, Frit- 
schu ir kitais jis apžiūrinė
ja visas tvirtoves toj srity j.

Simla, India. — Mahome
tonai Indijos sukilėliai du 
Anglijos oficierius nušovė 
ir du sužeidė.

talkos Francijai ne tik1 ap
sigint nuo Hitlerio, bet ne
leist jam prijungt Austrijų 
Vokietijai. Tik tokiame at
sitikime—sako F r a n c ijos 
politikai, — galima būtų su
tikt kariškai bendradar
biaut su Anglija prieš Ita
lija.

London. — Anglijos vy
riausybė vėl skelbia, kad 
viena Anglija neis karan 
sustabdymui Mussolinio pa- 
simojimo ant Ethiopijos; 
jei Anglija kariau prieš Ita
lija, tai tik sykiu su viso
mis kitomis Tautų Lvgos 
valstybėmis. Anglija žada 
gint silpnąsias šalis.

Roma. — Mussolini vakar 
pašaukė 10,000,000 fašistų

Anglijos Darbiečiai prieš ; f 
Mussolinio Karą

LONDON. — Nors seftW; 
Anglijos Darbo Partijos 
das George Lansbury grau
dino, kad jo partija dabar- ’ 
tinėje savo konferencijoje 
priešintųsi ginklo naudoji-, 
mui prieš Mussolinį, prisi- 
ruošusį karui prieš Ethkh 
piją, tačiaus matoma, jog 
darbiečiai abelnai pritaria 
žingsniams, reikalingiems 
atmušt Italiją nuo Ethiopį- 
jos užgrobimo.

Šiandien vakare visi į Madison Square Ga rden, New Yorke, išgirst Browderio Raportą iš Komintemo Kongreso, ypač kovai prieš karą ir fašizmą!
11»

Aden, Arabia. — Tūks
tantis vyrų kasa apkasus, iŠ 
kurių galėtų atmušt italus, 
jeigu šie bandytų čia įsi- 
briaut.



Puslapis Antras LAISVE

ŠYPSENOS

Gardner, Mass
Surinko X šilingas,

ĮVAIRUMAI

ziau

DARBININKŲ 
SVEIKATA

except Sunda;
BROOKLYN^

tokiu būdu, juk, bus. galima pasekmingiau 
kovoti prieš fašizmo ir karo pavojų.

ko palaikymui mūsų laikraš
čių ir organizacijų, dirbkime 
.šiandie! ;

Kokia galėjo būti ta mostis 
visaip būtų galima spėlioti

Tikėdamiesi, kad vajus 
mašina bus nupirkta,

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
53 kuopa laikys savo susirin
kimų spalių 4 d., ateinantį

renka- 
lėšų ir 

kali-
Po di- 

se'kami:

Ketvirtad., Spalio 3, 1935

eve
M TEN K Y CK J

ir čielas lapas,

28,000 tonų metalo
Savo darbo

upe ir turės 128 klm. 
ilgio. Kanalo gilumas—5,5 
metrai, platumas 30 metrų.

I site
kaip gydytis nuo to “ivy 
son.”

Lenkijoj Balsavimai
Lenkijoje įvyko nauji 

balsavimai arba rinkimas į 
seimą. Kadangi tas seimas 
padarytas tik fašistų žygių 
užtvirtinimo padaru, tai 
Lenkijos darbininkai ir 
valstiečiai didelėj daugu
moj nedalyvavo rinkimuose. 
Kaip paduoda laikraščiai 
“Czas” ir “Dobry Wieczor”, 
tai rinkimuose dalyvavo tik 
5,673,552 balsuotojai, arba 
35 nuošimtis turinčių teisę 
balsuoti. Tas parodo, kad 
Lenkijos : fašistai negalės 
kalbėti, kad juos remia vi
si arba nors didžiuma šalies 
gyventojų.

Tiems, kuriuos apdegina 
piktžolės, patartina jų saugo-

nizme susidaro savo 
priešnuodis, kuris jau 
goja nuo apsideginimų 
sies žolėmis.

tikime, kad apielinkės draugai 
parems mumis.

Taipgi turiu tarti žodį kitą 
ir į vietinius draugus kąs link 
mūsų laikraščių’ vajaus šį mė
nesį. Kiek man yra* žinoma, 
mūsų kolonijoj mažai teturi
me “Laisvės” skaitytojų. Man 

Bokas pa
mušų kolonijos 

“Laisvės” skaitytojų, tai tie
siog sarmata mums, draugai. 
Šiais metais mes, draugai, tu
rime daryt žingsnį pirmyn bū
tinai. Negana to, net. po visą 
Conn, valstiją matosi skaityto
jų sumažėjimas. Čionai, drau-

Tarpe Jaunavedžių
Jis:—Brangioji, aš pada

riau nuosprendį savo pro
te būti namie šį vakarą.

Ji: — Jau tas pervėlu, 
brangusis, nes aš jau apdir^y 
bau savo veidą del išėjimo 
šį vakarą.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
—2nd Ave. Newark, N. J

Tel.: Humboldt 2—7964

Du Socialistų Laikraščiai: Kurio 
Dabar Klausyti?

praneša nese
nai pastatytą Baltijos-Bal- 
tųjų jūrų kanalą ir užima 
antrą vietą po Panamos ka
nalo, o tarp upių kanalų 
yra pirmas pasaulyje.

ĮCąnąlas turi tikslą papil
domai tiekti geriamo Vol
gos vandens Maskvai ir jos 
pramonei padidinti Maskvos 
Upės ir jos intakų vandenis, 
papildomai gauti hidroener
gijos ir sudaryti gilų trans
porto junginį tarp Maskvos 
įr Volgos upių. Kanalas tu
ri būti baigtas 1937 m.

Suezo kanalas, jungiantis 
Viduržemio jūrą su Raudo
nąja jū

gai, be jokio išsikalbėjimo tu
rime prisipažint prie kaltės ir 
šią,is metais privalome atsiteist 
už klaidas, užpildydami ne 
vien vietas prarastų skaityto
jų, bet dar ir ant viršaus gau
ti kelias dešimtis skaitytojų 
šioj apielinkėj.

Ir dar turiu priminti, drau
gai, lai nebūna čionai mano 
tuščias plepėjimas ir veltui 
laikraštyj vietos aikvojimas. 
šiaims metais darbininkų ju
dėjimo istorijoj įvyksta du 
svarbūs pažymėjimai: “Lais
vės” 25 metų sukaktuvės, ir 
ALDLD 20 metų* sukaktuvės.

Mes turime pažymėt šiuos 
du įvykius tinkamai, Gauki
me naujų narių į ALDLD ir 
naujų skaitytojų dienraščiui 
“LaisVeį,” 'į

Mes dirbome per tiek lai-

Šį Vakarą Madison Sq. Gardens
Šiandien, spalių mėn. 3 dieną, vakare, 

Madison Sq. Gardene, USA Kompartijos 
generalis sekretorius, Earl Browder, pa
darys pranešimą iš Septinto Pasaulinio 
Kominterno Kongreso. Ar mūsų skaity
tojams reikalinga aiškinti kalbamo pra
nešimo svarba? Nemanome!

Kviečiame dalyvauti visus Didžiojo 
New Yorko lietuvius darbininkus. Ypa
čiai svarbu dalyvauti komunistams, so
cialistams, unijistams. Tai pirmu kartu 
Amerikos istorijoj, kad Kompartijos at
stovas iš Kominterno kongreso išduoda 
raportą svetainėje, kurioje telpa 20,000 
asmenų.

Draugai, nesivėluokite!

penktadienį, po num. 205 
Main St. Tai bus labai svarbus 
susirinkimas. Bus nariams da
linamos knygos. Visi būtinai 
dalyvaukite.

Mary Sliekienč, Sekr. 7

MASKVOS-VOLGOS 
KANALAS

“L. A.” rašo:
Jau dveji metai vyksta 

d i d ž i ulio Maskvos-Volgos 
kanalo darbai, kurie dabar,

rengimų, o paremti mumis, 
newhaveniecius. Nes mūsų 
draugai visuomet skaitlingai 
dalyvauja kitų kolonijų pa
rengimuose, Tą patį jie darys

Viena Darbininką Klasė — Viena 
Profsąjunga!

Nuo 1921 metų Franci jo j veikė dvi 
darbo unijų konfederacijos: reformisti- 
nė ir revoliucinė. Tarpe jų virė kova. 
Be to, kad darbininkai turėjo kovoti 
prieš išnaudotojų klasę už geresnį gyve
nimą, jie kovojo ir tarp savęs.

Tokia padėtis ilgai tęstis negalėjo. Re
voliucinė darbo unijų konfederacija, jau 
kuris laikas vedė propagandą už vieny
bę. Profinternas ir Komin temas padėjo 
visomis išgalėmis tą vienybę pasiekti. 
Franci jos Komunistų Partijos Centro 
Komitetas ir visi nariai darbavosi, kad 
pertikrinti reformistines darbo unijas ir 
laimėti jas vienybei.

Po ilgų derybų ir daugelio konferenci
jų, pagaliaus, tokia vienybė pasiekta. 
Rugsėjo mėn. 27 dieną įvyko abiejų 
Franci jos darbo unijų konfederacijų su
važiavimai. Juose buvo apsvarstyta ir 
galutinai nutarta suvienyti abi organiza
cijas į vieną.

Tai nepaprastas darbininkų klasės lai
mėjimas! Tai laimėjimas priešfašistinių 
pajėgų! Tai visų pažangiųjų darbo 
žmonių laimėjimas!

Dabar Francijos darbo žmonės bus 
kur kas stipresni kovoti su savo priešu, 
su fašizmu, kadangi jie turės stiprią or
ganizaciją, vieną organizaciją!

Taipgi tarpe ‘ Francijos komunistų ir 
socialistų partijų eina delei vienybės dis
kusijos. Labai rimtai del to kalbama. 
Dimitrovas Septintajame Kominterno 
Kongrese pareiškė, kad komunistai nori 
organiškos vienybės su socialistais ir ji 
turi būti pasiekta. Tokia vienybė yra 
galima priimant pagrindan pamatinius 
marksistinius punktus,

Francijos proletariatas, matomai, ir čia 
bus pirmutinis, rodąs s kelią kitų kraštų 
proletariatui.

Šitie įvykiai Francijoj, be abejo, paaks- 
tins ir kitų kraštų dąrbo žmphes suvie
nyti savo pajėgas. Komunistai- deda di- 
deliausių pastangų, kad tai pasiekus. Tik

Ant Dantų Pažįsta
Sena ponia: — Ona, kaip 

tai tu gali atskirti senas 
vištas nuo jaunų?,

Ona:—Ant dantų, ponia.
“Tu kvaile! Vištos neturi 

dantų.”
“Vištos neturi, bet aš tu

riu.”

jei tik yra nuožiūros, 
kad gal teko būti kur arti to
kių žolių, tai tuojau reikia ge
rai, kruopščiai nusimazgoti 
muilu ir šiltu vandeniu. Nusi- 
mazgoti, nusimuiluoti bent ke
lis kartus iš eilės, kad tuo bū
du mekaniškai prašalinti nuo # 
odos paviršiaus patekusį nuo
dą, pirma negu jis galėtų per- 
siskverbti giliau, po oda į au
dinius.

Gerai nusimazgojus, patar
tina nusivilgyti .ir nusišluosty
ti medvilnės gabalėliais, pa
mirkytais alkoholiu arba ir 
gazolinu bei benzinu. Tatai 
chemiškai tarpina žolių nuo
dus ir padeda juos nuvalyti. 
Taip darant, dažniausia pasi
seka išvengti odos įdegimo.

Jeigu taip tuoj nepadarai, 
tai nuodai sukelia odos įdegi
mą. Tada galima tokios vietos 
teplioti tam tikru geležies 
skiediniu: Solut. ferric chlo
ride. Neblogai yra barstyti so- 
dės milteliais—baking soda. 
Arba vilgyti šituo mišiniu: '4

Carbolic acid, 1 dram, 
zinc oxide 1 ounce, 
lime water 6 ounces. 
Jautruoliai, kurie bijo tokių 

žolių, gali dirbtinai įgauti 
prieš jas atsparumo. Pavasarį 
tam tikslui, reikia suvalgyti 
mažytis lapelio gabaliukas, 
kartu su salotomis. Už savai
tės—suvalgytą pusė lapelio. Da 
už savaitės- 
vis su salotomis. Nuo to orga- 

rūšies
apšau
tos rū- A

nesmerkia Sovietų Sąjun
gos.

“New Leader” savo ko
respondencijoj “Už Scenų 
Washingtone” tūlas Neiman 
visai begėdiškai užtaria 
Roosevelto valdžią už pa
siuntimą protesto notų So
vietų valdžiai delei Komin
terno 7-to Kongreso.; Sta
čiai sako: “Atsakomybė gu
li ant: Rusijos. Sekretorius 
Hull nurodė aiškų Sovietų 
prižado sulaužymą...” Ly
giai- šitaip rasė visi Hears- 
to juodlapiai.j •; J

“Socialist. Call,” priešin
gai, editoriale labai aštriai 
pasmerkia Roosevelto notas 
ir šaukia protestuoti prieš 
R o o s e v eito provokacijas 
prieš Sovietų Sąjungą. Iš 
tų provokatoriškų notų, 
sako “Call,” “džiaugiasi Hit
leris, kuris stengiasi atskir
ti nuo kitų šalių vienatinę 
darbininkų valdžią.”

Ir čia, matote, tų dviejų 
laikraščių pozicijos griežtai 
skiriasi.

“Socialist Call” maždaug 
pritaria socialistų ir komu
nistų bendram frontui. Tuo 
tarpu “New Leader” negir
dėtu įnirtimu atmeta ben
dro fronto idėją ir reikalau
ja, kad komunistai būtų iš
šluoti iš visų Amerikos Dar
bo Federacijos unijų.

Šitie keli faktai paliudi
ja, kad Socialistų Partijo
je yra dvi skirtingomis po
zicijomis frakcijos^ Jos ne
galės sugyventi krūvoje.

A. B.

“Darbininką Žodis” Didesnis
Kanados lietuviai darbininkai daro pa

žangą ne juokais. Imkim jų laikraštį 
“Darbininkų Žodį.” Kaip jis auga! Ro
dosi tik nesenai jis buvo plakatiško didu
mo, o dabar, va, jau pilno formato—to
kio kaip “Laisvė.” Raidės taipgi padi
dintos, todėl laikraštis turės daugiau pa
sisekimo darbininkuos.

Šiemet sukanka “Darbininkų žodžiui” 
trys metai, tad ta proga, matomai, drau
gai ir matė reikalo į jį padidinti formatu. 
“D. Ž.” ta progą skko: ; •.

Skaitytojai ir rėĮnėjai trimetines sukak
tuves paminėti . galjte gerai prisirengdami 
ateinančiam vajui 
bus. pasekmingas.
mes kai kuriuos* daiktus nupirkome, kas lei
do mums pereiti1 kiton vieton ir su tomis pa
čiomis išlaidomis padidinti laikraštį.; Tie 
daiktai nereiks pirkti vėliaus. . ' ’

Padidinimas laikraščiu leido mums ir rai
des padidinti, ko kai kurie skaitytojai pagei
davo. Atsiliepkite, kaip patinka dabar ir 
kas dar reiktų pagerinti.

Perėjimas naujon vięton^ sutrukdė daug 
laiko ir laikraštis pasivėlino. Kiti nume
riai išeis reguliariai. Bet išeidinės šeštadie
niais. Mat negalime gaut spaustuvės, kuri 
galėtų mums tuo pačiu laiku atspausdinti. 
Brangiai mokant, žinoma, galėtume gauti. 
Gal vėliau pasiseks ir surasti.

Tai tokį progresą padarėm. Dabar rei
kia mobilizuotis vajui, kad po naujų metų 
laikraštis galėtų pasirodyti šešių puslapių.

Mes, Jungtinių Valstijų lietuviai dar
bininkai, turėtum padėti kanadiečiams 
įsigyti linotypą (raidžių rinkimo maši
ną), taipgi praplatinti jų laikraštį mūsų 
krašte. • i

Nuodingos Žoles—Poison Ivy tis
Drauge gydytojau, aš no- 

rėč, kad paaiškintumėt per 
mūsų brangią “Laisvę” apie 
“ivy poison.” Aš šį rudenį ap
sideginau tomis žolėmis, skin
dama vynuoges. Tai, pakolei 
aš nųsigydžiau, buvo vargas, 
nepasitaikė užmušti to nuodo 
ant mano rankų. Man davė 
moterėlė tokios mosties. Kai 
pradėjau tepti, tai pradėjo ge
rai būti. Ale kad nebuvo ant 
dėžutės užrašo, kaip jos var
das. Tai gal jūs ir taip supra- 

kokia tai buvo mostis ir 
p oi-
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nėra jokių specifiškų vaistų 
nuo apsideginimo žolėmis, 

1881* ypač jei nepasiskubini tuojau 
iki 1914 m. Jo ilgis—81’ klm. ko pavartoti, 
žemės darbų tūris—apie
160 mil. kūb. metrų.

Krokodilių Plunksnos
Ūkininkė: “Turim daug 

vištų, bet kažin kodėl jos 
taip mažai kiaušinių de
da!?”

Svečias iš Floridos: “Ma
tau ant jūsų ūkės prūdą,— 
patarčiau jums auginti kro- 
kodilius; jie deda, didelius 
kiaušinius, apart to, iš jų 
odos daromi brangūs čemo
danai.” • • . . . k

ūkininkė: “Vaje, o gal tų 
‘kakadrilių’ ir plunksnos la- 

Labai Pavykęs Susirinkimas bai brangios!?”
Rugsėjo 20, 1935 m., čio

nai kalbėjo drg. J. Mažeiką. 
Jis raportavo apie Lietuvos 
padėtį ir apie įvykusį Kaune 
lietuvių kongresą. Kalbėjo 
taip,, kad visiems patiko. Ne
paprastai skaitlingai susirinko 
Gardnerio lietuviai pasiklau
syti jo prakalbos.

Po prakalbai buvo 
mos aukos padengimui 
Lietuvos politiniams 
niams. Surinkta $8.33. 
desnę sumą aukojo 
A. Grubinskas $1, A. Daubu- 
ras 50c., E. Yurisaitienė 30c; 
po 25 c. aukojo sekami: D. 
Murninkienė, B. Tamašauskas, 
K. Balčiaučius, A. Adomaitis, 
S. Kunca, G. Pranskas,- G. 
Murninkus, A. Genaitienė, J. 
Aukštakalnis; J. Dauburas, N. 
JMillęrienė ir O. Genaitienė. 
'Ačiū visiems aukotojams. '

/I W , ..................... i t > j . »*

New Haven, Conn

Pusė Miliono Kopiją Dipiitrovo
; Prakalbai

' ’ : . ■ ■ • ” ; ; 1 • . ' :

Workers Library Publishers, New Yor
ke, išleidžia anglų kalboj pusę miliono 
kopijų prakalbos, kurią pasakė Jurgis 
Dimitrovas Septintajam Kominterno 
Kongrese. Minėtame kongrese tasai di
dysis kovotojas ir revoliucionierius, pa- 
skilbęs Leipzigo bylos dalyvis,* pasakė 
prakalbą, kuri apima visą komunistinę 
veiklą, jų teoriją ir taktiką, kovoje su iš
naudotojų klase šiuo laikotarpiu.

Visa prakalba yra ne tiktai svarbi— 
kas žodis—faktas—bet ir labai lengva 
skaitymui, suprantama. Skaitai ją žmo
gus tarytum novelę. Ši prakalba greit 
bus atspausdinta ir parsiduos tiktai po 
5 centus už kopiją (pirmesnėji laida par
siduoda po 10c už kopiją).

Todėl kiekvienas darbininkas turi ją 
skaityti ir platinti angliškoj visuomenėj. 
Pusė miliono kopijų galima labai greit 
paskleisti tokioj šalyj, kaip Jungtinės 
Valstijos. Tegul Amerikos darbininkai 
susipažįsta su tuo kongresu, apie kurį 
tiek daug buržuazinė spauda piktai ra
šė ir delei kurio Roosevelto administra
cija matė reikalo net protestus siųsti So
vietų valdžiai.

Sovietų Sąjungoj Jurgio Dįmitrovo 
prakalbos atspausdinta milionai kopijų 
ir vienas milionas jau išparduotas.

Lietuvių kalboj Jurgio Dimitrovo pra
kalbą brošiūros formoje mes taipgi tu
rėsime: arba gausime iš užsienio arba iš
leisime mes ją čionai. Tai padarys ata- 
tinkamės įstaigos. :

Septintas Kominterno Kongresas buvo 
vienas .svarbiausių kongresų, * todėl su 
juo reikalinga visapusiai susipažinti.

SUBSCRIPTION RATES I
United States, per year------------------ $5.58
Brooklyn, N. Y., per year__________ $7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year_____ $5.50
United States, six months________$3.00
Brooklyn, N. Y.. six months_____ r $4.08
Foreign countries, six. months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months ------ $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
kite Post Office at Brooklyn, N. Y., under the A«t 

of March 8, 1879

Mes Rengiamės prie Apvaikš- 
čiojimo ALDLD 20 Metų 

Sukaktuvių

Spalių 26 d. mūsų ALDLD 
32 kp. turi suorganizavus vi
sas spėkas paminėjimui 20 
metų mūsų organizacijos gy
vavimo. Paminėjimo progra
ma susidės iš prakalbų, kon
certo, vakarienės, o po tam 
bus šokiai. Mūsų yra nusitar- kartą draugas P 
ta, kad tą dieną išplatinti rodė surašą 
kuo daugiausia literatūros, 
gauti daugiausia narių į mū
sų organizacijas. Tai puikus 
užsimojimas ir mes jį bandy
kime vykdyt gyvenimai).

Mes prašome apielinkės 
draugų nerengti tą dieną pa-

Turiu rankose “New Lea
der”, kurį leidžia socialis
tai, New Yorko miesto “se
nosios gvardijos” ir kuris 
skelbiasi oficialiu organu 
Socialistų Partijos New 
Yorko, Pennsylvanijos ir 
dar kokių penkių valstijų 
organizacijų. Laikraščio die
na rugsėjo 7.

Tą patį vakarą einu 
Grand St. Ext. ir užeinu 
ant Socialistų Partijos ;ir 
Jaunųjų Socialistų Lygos 
masinio mitingo atvirame 
ore. Pasišaukiu į šalį- pir
mininką, ir klausiu jo, kaip 
jis žiūri į “New Leader” 
straipsnius tame numeryje 
prieš komunistus ir Sovie
tų Sąjungą. Tas jaunas vy
rukas, socialistas, sako: 
“Neklausyk, ką rašo ‘New 
Leader/ nes tai melagių or
ganas.” Priėjo dar du jauni 
socialistai ir ragina mane 
n e s k a į t yti ir neklausyti 
“New Leaderio.” Sakau 
jiems, kad “New Leader” 
labai piktai rašo prieš ben
drą frontą tarpe socialistų 
ir komunistų. Tie socialistai 
vėl sako, kad “New Leader” 
neatstovauja S. P. pozicijos, 
kad prie bendro: fronto tu
rės būti prieita, net ir prie 
visiško susivienijimo socia
listų su komunistais į vieną 
partiją.

Ten pat jie pardavinėja 
“Socialist Call,”- irgi rugsė
jo 7 d., kuris skelbiasi orga
nu visos Socialistų Partijos; 
nusiperku ir nueinu.

Dabar m a no rankose 
“New Leader” ir “Socialist 
Call.” Bandau palyginti, 
bandau patirti, kuris čia at
stovauja Socialistų Partijos 
poziciją, kuriam čia tikėti.

“New Leaderyje,” ant pir
mo puslapio, tūlas mokyto
jas Abraham Lefkowitz, so
cialistas, rašo antgalviu 
“Komunistai Sugriovė Mo
kytojų Uniją.” Tik antgal- 
vis, bet pačiame straipsny
je aiškinama, kad. faktinai! Sovietų vyriausybės nutari 
ne komunistai taip, “žiau- mu> bus paintensyvinti. Ka 
riai” pasielgė (neleido uni- nalas jungs Volgą su Mas 
ją užvaldyti patiems reak- kvos 
cionieriams), bet kairesni 
socialistai su komunistais. 
Tam progresyvių frontui 
vadovavo ne kas kitas, kaip 1 astuonios hidroelektros sto- 
Chicagos Univer, profeso-|įys 67,000 klw. galingumo, 
rius Krueger, Socialistų Darbų tūris kanale — 135,8 
Partijos Nacionalio Pild. 'mil. kūb. metrų žemės, 2,9 
Komiteto narys, geras drau- 'mil. kūb. metrų betono dar- 
gas Norman Thomaso

‘‘Socialist Call’e” apie tą konstrukcijų 
pačią Mokytojų Federaei- tūriu naujas kanalas septy 
jos konvenciją rašo-tūlas J. nis kartus 
N. Thurber. Jisai, kaip tik 
priešingai, džiaugiasi, kad 
progresyviai laimėjo Fede
racijos konvencijoj ir neda- 
leido reakcionieriams su
griauti ; New Yorko lokalą. 
Du socialistai, du laikraš
čiai, bet pozicijos skiriasi, 
kaip diena nuo nakties.

“New Leaderyj” ant pir
mo puslapio tūlas Harry 
Rogoff labai šlykščiai iš
niekina ir apšmeižia Sovie
tų Sąjungą, būk d. Litvino
vas Genevoje neužstoj'ąs už 
Ethiopiją. Bet tą pačią die
ną visi New- Yorko laikraš
čiai pranešė, kad Litvinovas 
n e d v e j o j ančiai pasmerkė 
Italijos valdžią ir gina Ethi
opiją.

“Socialist Call” editoriale 
smerkia Italiją ir kitas ka
pitalistines valstybes, bet

Atsakymas

Nuodingų piktžolių 
bent kelios rūšys. Visų jų nuo
dai yra lyg kokie sakai, lyg 
kokia skysta derva. Ir tie nuo
dai yra labai veiklūs: netik 
vasarą jie veikia, bet galima 
jais apsideginti ir rudenį ir 
žiemą ir ankstyvą pavasarį, 
jei* tik kaip dasiliestum kad 
ir sausų virkščių, kamienų bei 
lapų. Nekiekvieno oda bijo 
tokių žolių. Tūli žmonės turi 
ypatingo jautrumo, ir Jūs, 

uvo statomas Drauge, matyt esate viena to-
10 metų. Jo žemės darbų kių. 
tūris siekė 75 mil. kūb. met
rų. Ilgis sudaro' 164 klm
Panamos kanalas, jungiam Bet tai netaip jau svarbu, nes 
tis Atlanto ir Ramųjį van 
denynus, buvo su pertrau 
komis statomas nuo
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SECOND PART YOUTH SECTION

Judge Declares Litera 
ture Ordinance Void
BIRMINGHAM Ala.—The 

Bessemer, Alabama, literature 
ordinance, worded exactly 
like the famous Downs law of 
Birmingham, .was declared un
constitutional and void, Sat., 
by Circuit Judge Gardner 
Goodwin, sitting in Bessemer.

The decision was made on 
the basis of a writ of habaes 
corpus brought on behalf of 
Ed. Sears, Negro worker re
cently arrested and sentenced 
to 12 months on the chain
gang and $100 fine for viola
tion of the ordinance, by C. 
B. Powell, attorney retained 
by the International 
Defense here.

The decision granted the 
of Sears from his sentence 
was released.

Sears was arrested two weeks ago, 
without a warrant, refused permis
sion to communicate with an attor
ney, and railroaded to jail without 
defense in court. The charge 
against him was possession of cop
ies of “Scottsboro: Act Three”, a 
pamphlet by Sasha Small, editor of 
the Labor Defender, published by the 
International defense.

A delegation of well-known writ
ers, organized by the National Com- 
mitee for Defense of Political Pri
soners, recently went to Birming
ham to test the constitutionality of 
the Downs ordinance. Authorities 
refused to arrest the members of the 
delegation to make a test possible. 
Later, they were shot at in an ef
fort to drive them out of the state.

The voiding of the Bessemer or
dinance, a major victory for the 
LL.D, in the South, is expected . to 
lead directly also to voiding of the 
exactly similiar Downs ordinance in 
Birmingham, which, however, is still 
in force.

During the past drives for new “Laisve” readers the adults 
seemed to be the ones who captured all the prizes for get- 
ing the most readers during these drives. Now it is about 
time the youth got down to brass tacks and offered the adults 
some keen competition.

There are many prizes given away which are worth work
ing for, and with little effort, you can be one of the happy 
receivers of one of them. All you need to do is to go can
vassing among your friends for “Laisve” subs. Preceded 
with a little explanation of the sort of a newspaper “Laisve” 
is, what it stands for, etc., it is remarkable how easy it is 
to get subs.

And by the way, copies of the Youth Section issue may be 
gotten in bundles of ten or more. __ _____
Sections for twenty cents. Sell them for three cents—and. the LDS youth, 
you make a little money for yourself or club.

September 25th, the Brooklyn 
“Builders” held a meeting which 
was, without doubt, a success, but 
there could have been more members 
present. In summer it was difficult 
to get the members together. On the 
day of the meeting they would think 
of some excuse to stay out, but now 
that winter is just around the corn
er, let’s see some more action!

On October 28 there is an impor
tant conference against the Deporta
tion and.-for the Defense of the 
reign Boro. The branch elected 
delegates. Don’t forget, boys, we 

. * > ’ I < > ' ; * . 5 >: 41: 4 a? , s ,x. j

Nazis Expect Gain in 
Memel Elections

MEMEL, Lith.—Not only 
Germans but also Lithuanians 
agree that the “order” in 
which the Memel elections 
were conducted had a bad ef
fect on Lithuania itself.

The complete news of 
nature of the elections 
kept a secret until the 
day. And when the elections 
came about last Sunday, they 
were conducted this way: The 
names of 187 candidates from 
seven parties were arranged, 
in booklet form, among which 
there was only one German 
“Unity Party”.
to pick and cut out those for 
whom he voted. Ten minutes 
were allowed for voting, but later it 
was quite plain that between fif
teen and twenty minutes were need
ed to cast the votes.
Nazis Got “Over 90% of theVotesi?”

The actual results of the elections 
will not be known for a few days 
yet, but the Nazis claim that “if 
the votes will be counted honestly” 
then they are sure of having 90 
per cent of the votes.
How Hitlerites Sabotaged the Votes

From their side, the Lithuanian 
party officials blame the - Germans, 
saying that they purposely delayed 
the elections. They claim that the 
Nazis first rounded up old folks, 
the blind and the 
“kill time”. Nazi 
even their healthy 
as much time as

j ballot boxes.
A news correspondent stated that 

the Nazis were well organized for 
these elections; they got their own 
voters and used all sorts of tricks.

— By The Nat’l 
The urgent need for more sports 

activities in our working class youth > 
' organizations has been stressed once 
i arid again by the National LDS 
I Sports Committee and this call will

V x x v th not cease until there actually is anYou can get ten Youth ^increased sports consciousness among

pect a detailed report. 7
Before I forget, we have a new 

insurance member and two sports 
members who have joined at the 
meeting. We expect lots of activity 
from you boys. On behalf of. the 
“Builders” team and myself, we apo
logize to the New Britain team for 
not appearing for the scheduled 
game and we hope that in the fu
ture such a thing does not happen 
again, 
lars 
trip

We have donated four doL 
to holp cover expenses for your 
to Bridgeport.

.(Contineu on page 4)
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ENGLAND ADMITS CAN’T STOP WAR;

Although the brunt of the burden of applying sanctions 
seems to fall on England, it, nevertheless, is ready with 
its great naval and air fleets stationed at strategic points in 
the Mediterranean and the Red Sea ports.

All hope of preventing war between Italy and Ethiopia was 
abandoned by the British Government, which is now concen
trating on trying to localize the conflict and prevent it from 
becoming another European war.

It has been revealed that inquiries have been sent to France 
the' regarding assistance to the British fleet in the Meditetrranean.

wias
last

LDS Starts Membership 
Drive October 15th
A six months membership 

drive is just about to be start
ed by the LDS, which will 
commemorate the fifth anni
versary of the existence of 
this organization.

Quotas have ben set by the 
National Youth Committee ac
cording to the possibilities of 
each district. The quotas are 
not very high and with a lit
tle effort, every district ought 
to be able to fulfill them.

LDS youth branches and 
districts are quite enthusias
tic about the coming drive 
and are issuing challenges to 
one anotheY. If this spirit is 
kept up, ft wouldn’t be surprising 
to see districts going above their set 
quotas. And this may ba expected 
from a few j, ■ ■

Connecticut is out to distinguish 
itself as the best district in the 
LDS youth movement, but New Jer
sey is also out for that honor, so 
there will ensue quite a battle be
tween these two. But these two 
states will not be the only one.c 
striving for the coveted distinction 
there are other districts who are 
just as ambitious. Every single LD 
S’er should strive to enlarge the 
youth movement by bringing into 
this organization at least one new 
member. Let’s go!

LET’S HAVE MORE SPORTS ACTIVITIES

Now, why should such emphasis 
be placed on sports ? For the sink 
pie reason that it is one of th^e best 
means of drawing youth into our 
organization. Youth are inclined to 
join clubs or organizations that have 
the sort of activity they enjoy, and 
sports is certainly one of the acti
vities that appeals most to the aver
age youth. Then, it is only logical 
that we offer them sports in larger 
doses....
The Formation of Sports Committees

In order to meet this demand for 
more sports activities, functioning 
sports committees must be formed 
in every 
.dividual 
of these 
O 1*

district and also in the in
youth branches. The task 
committees will be to form

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

New Britain is earnestly 
waiting for an answer from 
France, which woiild explain 
with whom the latter country 
would side in case of a break 
between 
Italy.

England' 
burden of 
does not want to assume this 
without the support of 
the other smaller league 
Mussolini’s Consuls 
Flee Ethiopia

The imminence of war 
pia caused the Italian Prime Minis
ter here to order the consulates to 
evacuate the Adowa and Harrar pro
vinces as soon as they could.

The expected Haile Selassie’s call • 
to arms, was characterized by the 
Italian Prime Minister as a bare for
mality. He stated that Ethiopians 
were pretty well acquainted with ’ 
the use of fire arms long since.

Rome buzzed with talk of the 
coming war as the newspapers again 
carry detailed instructions for the 
mobilization of 10,000,000 Italians* 
to hear Mussolini’s address, (Which, 
is expected to open the attack on 
Ethiopia.

Military experts declared that war 
was imminent and the staid of 
hostilities was only a matter of 24 
hours or ten days.

Sports Comm.—
leagues, draw up schedules and make 
plans for . sports that are most suit-; 
able to their particular district.

The formation of leagues and 
otherwise carrying1* out of 
plans will, naturally, require 
money, and the best way to 
some is to hold district sports af-. 
fairs. The size of the sports budget* 
will decide to what extent you will: 
be able to carry on activities. So,* 
make the money bag grow, and let’s 
see some more action!
Formation of Basketball Leagues .
The basketball season is here and' 

youth branches must begin forming 
teams, looking for gyms and other- 
preparations for the season.

It would be impossible 
National Sports Committee 
away any prizes for the 

.teams, but the districts can
award of some sort to the team' 
that captures the district champion
ship. Don’t wait for the middle of 
the season to start basketball prac
tices—start right now and you will 
be assured of a strong team!

iI

>
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Will Power Goes Hand

Front in U. S. at Y. C. International

was conducted against our trądi- I tic Circle.

part to take all the credit for uni-

ATHLETES RUN CIRCLES IN RED SQUARE

of the 
bour-

care- 
upon

is no with pre-war times. ' 
the increased network of medical 
institutions protecting the health of

(Contihued on page three)

struggle, has more meaning for the 
Y.C.L. and its sections than for any 
other part of our revolutionary 
movement.
Y.C.L. can

Gil Green Gtes Growth of Youth United in W Will. Health

And if our American 
record certain small 

achievements in applying the. tactic 
of the united front, it is .only .due , 
to the fact that a stubborn struggle į

into industry at They got ą big hand

If you want some real exercise, try this stunt, performed by 
Soviet athletes during a recent sports parade in Moscow. They 
built a miniature track float on a truck, and then to show their 
vim and vigor they dashed around it as the machine trailed through 
the square. They got a big frępd.

Piure Two

Big Drop ip Leningrad
Latest figures on child health pro

tection in Leningrad show that the 
death rate among children has de
creased 30 per cent in comparison j quent t.o his career, in that he 

—.... A This is due to , has the leanest features and practi- 
,v 1 pally the sparest figure of them all.

It is true that Caeser has been 
stigmatized as “a yaluptuary.” If it 
does have to be openly admitted that 
Caeser was openly addicted in in
dulgences in certain sexually-sensu- 
al experiences, it is clearly and re
cognizably the fact that he, never, on 
any occasion or any time, ever-per
mitted these to interfere yvjtli any 
work he might happen to have on 
hand, and could never be lured, even 
py CJeopatra herself, to endanger Jus 
reputation in the Roman mind by 
concessions to; his sensual appetites.

It may seem that the above illus
tration has been unwisely selected, 
yet he really serves to emphasize 
the point. Here we have a man who, 
despite the heavy handicap of an in
herited sickly body and a hazardous 
position politically, yet contrived by 
coipmon s.ense cultivation ,of physi
cal energy to the highest standard 
possible within his limitations, was 
able to develop a force and strength 
of will sufficient to enable him to 
ride, if roughshod, oyer all obstacles.

And it is to be particularly re
marked that by so building up tjheir 
will power they were also conscious
ly or unconsciously enabled tę for
tify their physical systems against 

XQoritipued on page .3)

—:------ . . $
The following two news clippings . 

were sent in by Johnnie Orman. 1 
They were taken out of an English 
newspaper in the Soviet Union.

“How did you spend your vacation 
and how have you prepąred for the 

?” were two ques-

Below the Youth Section publish
es parts of the speech which was 
delivered by Gil Green, NatT Secre
tary of the Young Co mm ų pint Lea
gue in the U. S., at the recent Se
venth World Congress of the Com
munist International.

After pointing out the growing 
unity of the masses of the United 
States against war and fascism* 
Cęmrade Green stated:

....A sharp struggle has begun in 
the United States for the young ge
neration. The press, the govern
ment, the educational authorities 
have never been so active in trying 
to win the youth, have never been 
so alarmed over the growing signs 
of political consciouness and activity 
among the youth. In this struggle 
for the youth, we in the United 
States have certain advantages. 
First, no one can say to the youtb 
as they did ip Germany, “We are 
poor because we were defeated in 
tfye war.” American youth realize 
that they live in the wealthiest coun
try in the world. Second, the youth 
of America are learning from Ger
many and Italy. Third, the initia
tive has come into the hands of 
the anti-fascist youth who have uni
fied their forces, have developed a 
far broader program and appeal to 
the young generation; have correctly 
utilized the rich revolutionary tra- • 
ditions of the American people; have j 
recognized the natural love of youth 
for the land of their birth and con
nected this with the need for taking 
this land and its wealth out of the 
hands of the plutocrats; and through 
all of these, have created increased 
enthusiasm and activity among the 
youth.

However, we must not over-esti
mate these factors, as important as 
they are. We also fące innumerable 
difficulties. The united front is not 
yet consolidated and rooted among 
the decisive masses of youth. The 
bulk of the youth represented in the 
united front have pot yet been won 
and activized behind its program. 
Furthermore, American capitalism is 
still capable of many maneuvers. 
The National Youth Administration 
established in the last few weeks by 
the Roosevelt Administration is only 
a first step in this direction. Definite 
concessions, in the form of bribes, 
can still be offered to sections 
youth, particularly the petty 
geois youth.

Rise of Fascism
At the same time, there 

question but that the growth of the 
anti-fascist united front will in turn 
also result in a certain unification 
of the forces of reaction and fas
cism. Up to now these have re
mained scattered. A solid united 
front has not • yet been achieved 
against the youth congress. We, of 
course, must work to keep these 
forces from uniting, but that the at
tempt will be made time and again 
we can have no doubt. The reac
tionary forces are increasing their 
demogogic appeals to the youth as 
can already be seen in the move
ments of Huey Long and Father 
Coughlin. ■,

But the masses of American youth 
who face no future under capitalism 
can and must be won for peace and 
against fascism. For in no country 
of the world, with the exception of 
Germany, does the problem of the 
young generation take op such sharp 
proportions as in the United States. 
Heretofore, especially as compared 
with today, a land of relative securi
ty and opportunity for youth, Ame
rica has become te land of great
est unemployment, homelessness and 
insecurity for yputh. Millions of 
youth have never had the opportuni
ty to work while other millions are 

being drawn

lower wages than adult workers. Į
But to win the young generation j 

nessessjtates on our part first of all į 

an intensificatipn of our . neį, scll00į year?" 7were two ques- 
struggle ggąpięt sectarianism. The tions on a ques,tioni)air,e sent out 
section of the report of Comrade j by the Dniepropetrovsk “Zvezda”. 
Dimitroff which deals with this j following are some of the re-

plies:
Lada Zaitsev, a pupil of the eigth 

grade, jyrites:
“This summer I had an unusally 

good vacation. With a group of 
best Dnieppopetrovsk pupils, I visi
ted Moscow, Leningrad, the Baltic- 
White Sea Canal and even the Arc- 

I will never forget this

—BY THE NATURALIST—
There is and must ever be a truly 

intimate association between will 
power and health. The association is 
so closely intimate that true health, 
dhpt is to say, no approximation to 
perfect health is, or can be possbile, 
where real will power is lacking, 
while alternately, or conversely if 
you will, full will power can only 
be developed in a truly healthy body.

It is possible that some readers 
may find this statement somewhat 
hard of digestion, yet its truth 
should be apparent. It must, or 
should be plain to aj) that it will on
ly be by or through the exercise of a 
sufficiently strong will power that 
anyone can successfully resist and 
repel the temptations or lures which 
lead to any flouting of the dictates 
or warnings of either nature or com
mon sepse. Secondly, it is only with
in a truly healthy and clean mind 
that a vigorous will can find an 
abiding place.

Now, normally speaking, the heal
thy body is a pre-requisitional foun
dation for any healthy mind. Yet as 
will doubtlessly be pointed out, hist
ory has recorded not a few sickly 

I individuals who supplied proofs of

trip.
“We went first to Moscow where 

we rode on the subway. It was won
derful. Then we were in Leningrad 
a few days where we saw the Her4 
mitage and the Military-Naval Mu
seum, Peterhop. A special boat took 
us through the Stalin Baltic-White 
Sea Canal and up to Kirovsk. That 
Arctic city made a v£ry strong im
pression on me—grim nature and 
grandiose canstruction..

“I was impatient for school to be- ' singularly strong will power, 
gin. In-such a school and after' Not a few hastily drawn conclu- 
sqch a vacation, we couldn’t fail to . siOns have been circulated on the 
study well”. i basis of these instances. Yet such

M. Lukatski, also of the eigth j are not even to be regarded as ex- z ' 
grade, writes: j ceptiops to any general rule. Rather

“I have already decided on my life ; are they confirmątions of the rule, 

lot. This summer I read a lot of ' cular bodies were, so fas as can be 
aviation literature, worked on air- known, natal inheritances, the han
plane models and in the laboratory dicap which had been imposed by 
of the air club. A good part of the these having been countered by some

I summer vacation was spent in the will to health, which had cultivated 
—i t as perfecf; health conditions as were

possible in the circumstances, and 
therewith the will power which 
earned distinction for the individ
uals.
Health Cultivation to Fame

We know, for example, that Ju
lius Caesar was an epileptic. We 
know also that he not only inherited 
this distressing ailment, but that he 
was liable to attacks of the disease 
all. his life. It is placed clearly on 
the recorded observations of his con
temporaries that throughout his life 
he was persistently struggling a- 
gainst his inherited disease by un
remitting /exercise and self-restric
tion to the plainest of fare. His face 
and physical presentment stands out 
clearjv identifiable from all other 
sculptured Romans, whether antece
dent, contemporary with, or subse-

tional sectarianism.
Sectarian Errors

....By all means we must be 
ful not to force our views 
youth who are not yet ready to ac
cept them. In the last year we 
made a number of sectarian errors, 
because we failed to understand the 
level of the united front and tried 
to force on these organizations and 
masses our forms of militant class 
struggle. We fo,und many youth who 
were ready to cooperate with us 
against war and fascism, but who 
were not yet ready to demonstrate 
in the streets. This does not mean . 
that we must have less street actions j 
of the youth, but it does mean that1

I we must also help develop those , . . , • •
forms and methods of struggle that' .want to bc, an engineer-pi-, In that the sickliness of the part,-
these wide masses, due to custom j 
and habit, can accept as their own, i 
and gradually lead them to more 
developed actions an more militant 
struRizles. i i’ | Osoaviakhim camp, where I studied

The failure to learn to evelop the : airplane construction, and> glider fly- 
broadest forms of activity, the wid-!{ ipg and engaged in sports. I passed 
est educational work, will only re
sult in creating a break between 
the politically advanced* and the po
litically backward mases of youth. 
This must not take place. I would ' music, j ... 

also like to place stress on what ap-1 school was out I continued to visit 
pears to us often as small trivial the music technicum where I prac- 
matters, but which take on great | tice.d Beethoven songs and rhapso-
.meaning to the non-Communist : dies, Mozart and Chopin on the pia-
masses in the united front. Such ! no. I had a good time during va-
matters as the habit of some of our j cation. I promise to study better
comrades and lower organizations to, than ever before, both in school 
exaggerate facts; tendencies on our and in the music technicum.” 
•part to take all the credit for uni- 
ted front actions; tendencies to ig- Infantile Mortality Shows

ipg and engaged in sports. I passed 
my GTO (Prepared for Labor and 
Defense) norms there. I am ready 
for school to begin.” . j

Leva Kaluchski yrrites: “I l°ve.
For a whole month after Į

nore the views of other youth and to 
push .these youth aside instead of 
drawing them into leadership, etc. 
Our experience teaches us that it is 
precisely such small sectarian errors 
which give credence to the charge of 
our opponents that .the Communists 

i want to dominate the united front 
I and are no,t sincere in proposing uni
ted actions.”



t
t

Thursday, October 3, 1935 • I S v E Page Three

c u * t t i n r iAIDA CHORUS «IS WILL POWER GOES HAND
L n A Į 1 J fl y I0TAMVI A» TUK? CIINTlAV 1 w*i --------------------------

CFF****1^ 
—-b. įe

it lAon’t be long before you’ll be 
sending lilies to Yours Truly, it 
seems. I just I completed the grace
ful stunt of tumbling down a flight 
of stairs. I think thąt there isn’t 
a bone in my body that doesn’t ache 
now. Condolences and regrets (that 
I didn’t complete the job I start
ed) are quite in order.

At the same time that the .ex
pansion crazed Mussolini is mak-. 
ing preparations for the imperialistic 
war against Ethiopia, our fair city 
of Waterbury seems to be doing its; 
share—to aid Mussolini, it seems. , 
Three of our largest factories have 
gone on a 24 hour schedule, 
denly after years of idleness and un
employment many ..of our men are 
getting placed in these factories. 
Why ? I wonder if the fąct that 
Waterbury shops produce a very 
large amount of ammunition during 

- the World War has anything to do 
With it. Figure it out for yourself 
—but those very same factories are 
the ones that are starting to boom.

■ - t . W — r <r i'-r—m- rrr-r

“TAMYLA” THIS SUNDAY IN HAND WITH HEALTH

“Tamyla’’ is almost here. Do 
you all have your tickets already? 
Tickets may be bought in advance, 
(ip order to avoid (he rush at the 
door), from any choirs member.

The other day, a letter was .re
ceived from D. Zdaniute-Judženta- 
vičiepe, in Girardville, Pa., with a 
request to hold 10 tickets. It semes 
that two cars of people are coming 
frpm Girardville, and Wilkes-Barre, 
to see “Tamylą”.

<‘Tamyla”, with the beautifully me- 
-lodius songs, colorful costumes, pep
py dances—it really is too wonderful 
a thing to miss. It is really some- ___ „ - _

Šud-rthing unusual. So why not spend ments-wouldį disappear.”
1 49 1

There is so much truth in that 
saying, yet there are so -many thou
sands who, having heglected to pay

POLnTCALEDUCAIJON
—WWW- 

THE DIES BILL
Question: What is back of the 

movement agąinst .the foreign bqm 
workers which has tąkep the form .of 

them would have lived as long as the Dies apd other deportation bills? 
they did if they had not deliberately! . ‘ . „... . -- - - J . Answer: The Dies Bill is .one of 

- - - ... the means by which the capitalist
class hopes to split the rąnfcs of the 
workinng .class. The capitalists at
tempt to pit .the native born workers

(Continued from Page 2) 
the persistent onslaughts of -their 
natal ailments and diseases. It is 
reasonably certain that not one of 
1. . ____ __________ _____ __
they did if they had not deliberately ! 
cultivated a will power which was 
stronger than the chronic diseases! 
by which they had been afflicted.

Heąlth Through Will Cultivation 
! against the foreign bom just ;as

One recognized health specialist .they .pit white workers agąinst Neg- 
kas laid it down that “.Good health ro workers, since they can piqre qpr 
is a natural .state for most .people, ‘ sjjy exploit apd oppress a diyided 
and if we would pay a little ątten- working class. The capitalists put 
tion to the elementary ;laws of j the biame of .the .crisis and mass pn-

worker as (hough he were to blame 
for PH the misery of the native bom 
workers and not the vicious capita
list system. They attempt to picture 
the struggles of foreign-born work-

I ers for better conditions in the 
United States as due to their alle
giance to a foreign government.

In reality workers like John Ujich, 
' Stella Petrosky, Ray Carlson, Oscar 
Mannisto, Otto Richter, and thou
sands of other foreign-bom wp*kers 
are risking separation from their 
families and certain torture and 
death in fascist countries because of 
their loyalty and devotion to the in
terests of the working masses of the 
United States. That is why the 
bosses hate and fear them, and that

1 t1UIixuVxvUC e*t>H4c*4v4*«.jr yx i tfje blame oi ,tme .crisis ana mass un
health the majority of ;mmor ail- j employment upon the foreign-born

A local newspaper just informed 
us that even Waterbury will be “be- I - - . ---------
nefited” by Roosevelt’s Youth Admi- •’ 6th, at Labor Lyceum, 949 Willough- 
nistration. It seems that about 100 by Avenue, Brooklyn, N. Y. The 
of our high school students will be time is 4:30, and the prices only 
given work earning three or four 50 and 75 cents, 
dollars a week, “In order that they 
may receive the education that 
otherwise they wouldn’t”. Of course,j 
this will be a great help to the 1 
youth here. Why—100 of the 7 or 
8 thousand students we have will į 
be paid the enormous sum of 3 
and 4 dollars a week!

an entertaining evening in enjoying 
“Tamyla”, and later dancing to the 
music of W. Norris’ orchestra.

Besides the beautiful songs, and those little attentions, and who have 
dances, there are going to be some 
thrilling love scenes, and I’m sure 
Shakespeare himself would turn over 
in his grave with remorse be
cause he could not use the scopes 
for a modem play of Romeo and 
Juliet.

Don’t forget, the date is October

in addition repeatedly flouted na
ture, haye discovered to their dis
may that they have arrived within 
measurable distance of complete 
physical, mental ąnd moral wreck
age.

Not only are they suffering from 
nervous troubles and disorganiza
tions, tending towards hallucinations j 
or self-endangering impulses, to
gether with other physical aches and 

i pains and other debilities, but they 
j are forced to recognize that • they-Will see you there

SO. BROOKLYN CHORUS 
MAKES RAPID PROGRESS

have to a major or imnor degree Hearst, Dies and .the other
hwnmn hnt.M monf-nllv and mnrallv w • ’ _ . . 1. • . .

At its monthly meeting Tuesday 
night the Vilijos Chorus appointed 
two delegates, Mrs. Žemaitis ąnd 
.Clem Strauss, to participate in the 
anti-sales Tax Conference to be held 
at the Central Y Thursday night. 
We have great expectations.... I have 
already witnessed what a dreadful 
burden on the people the sales tax . 
is in other states as I came in con
tact with a great deal of it this i 
summer in Cleveland and Detroit.

Our. chorus is already starting 
to learn the operetta, “Tamyla”, 
which I’m sure will be a great suc
cess upon rendition to the public.

Hat’s off to Lillian Shelley for 
this and the splendid work in gener
al thąt she’s doing for the Workers’. 
Choruses.

Mr. Mažeikai interesting and in
spiring speech was very we^ receiv
ed here, Sunday, September 15th. 
Now we’re all anxiously awaiting 
Johnny Orman’s return.

Well, they went and did it! What? 
Who ? Why, the So. Brooklyn youth 
.branch took the initiative and form
ed a chorus together with the sup
port of adults from other organiza
tions! A-n-d are we going aiopg 
swell! Just ask any of the chorus 
members. Our teacher, Helena Man- 
tuska, is a swell person to get along 
with ąnd we believe that this har
mony between the teacher and chor
isters will get us further in a shor
ter time. Let’s keep up this har
mony.

But, we are not the kind of people 
who would keep the good things to 
themselves, so we are willing to 
share our enjoyable times with any 
one who wishes to do so. Yes, why 
not come around to chorus rehear
sals? They are held every Wednes
day- at
23rd St. and 5th Ave., So. Brooklyn, 
N. Y.

Don’t 
coming 
ceive a

8:00 p. m. in the hall on

forget to come down this 
Wednesday. You will re
warm welcome.

—— A Member —

ENOLAND MOVĘS TO ARMS FOR PEACE

This squad of heavily-armed British men-of-war is moving ifnto the Medi
terranean sea, already filled with ,the .warships of many nations. Experts 
fear that a spark will be ąll that is neaeccary >to .start ą new world wąr 
as the imperialists jpckey for positions of ąominąnce.

4.

) become both mentally and morally 
poisoned.

On making these discoveries they 
are either most desperately eager to 
recover their physical, mental, moral 
and nervous stability, together with 
that general energy whiqh they rea
lize they should posses, or they are 
disposed to dispąir altogether.

This despair is born of their dis- Į ing class. The suppression of the 
covery that their will power has be
come so dilapidated as to be incapa
ble of securing control over their j 
appetites of impulses. They have be
come enslaved to habits which their 
common sense has advised them to 
break, but which they lack the will 
to break. They make spasmodic ef
forts to break free, but fail and 
again fail. In such self-revelation it 
is little matter for wonder that they 
should dread the future, in which 
state they may abandon themselves, 
and proceed on the path to self-dis- 
truction, or may seek escape in sui
cide. Yet there is solid hope for all 
such. Once the path to full victory , 
has been indicated they can pursue, 
steadily, even with occasional stum
bles, towards the development of

. sufficient will strength to follow thet 
dictates of commop sense, and frqm

I thenęe ,qn <to the development of a 
j sounder Jiealth apd a more vigorous 
Į mental and physical strength .than 
they haye ever known.
Physįcąl .Culture Questions i

Answers on Page 4.

reactionaries who ąre faithful only to 
their greed for more profits raise 
the cry that all foreign-born workers 
should be deported.

The present Dies Bill is part of 
the red hunt which has been 
launched by Hearst’ and other fascist 
groups in this country against the 
most militant sections of the work-

„4

Infantile Mortality Shows 
Big Drop in Leningrad

fpreigp-born workers would weaken 
| the working class as a whole and 
lead to the more cruel oppression of 
all workers. The drive towards war 
and fascism will be easier for the 
capitalists, if they can split the work
ing class, and attack one group after 
the other. No .effort must be spared 
by all workers to upite against the 
efforts of Hearst and his crew to 
smash the working class by using 
the native born workers against the 
foreign-born.

The Dies Bill (HR 7120) is simi
lar to the bill which the reactionary 
congressman introduced in 1932 for 
the deportation of “Communists.” 
The new bill provides for the depor
tation of any non-citizen who advo
cates the overthrow of the American 
government. What this really means 
is revealed by tricky clauses about 
“sabotage,” “damage or injury to 
property,” etc., which could be uti
lized to terrorize any non-citizen who 
joins a militant union, goes on strike 
or engages in a discussion .of econo
mic and political questions. Dies pa
rades this attack against .the work
ing class under the guise of ^pre
serving our democratic institutions,” 
when it is he and his kind who are 
waging a campaign against every 
elementary right .which the 
have.

Every worker must join 
fight against every aspect

workers
(Continued from Page 2)

mother and child. Before the Re
volution there were but 500 beds in • _.o.„ „o___  . ...
maternity homes, today there are | oppression of foreign-bom workers. 
1,500. Petrograd placed 198 children | Wage differentials aimed against the 
in nurseries. Leningrad of . today foreign-born mean wage cuts for the 
has 8,500 children cared for in ere- Į native bom worker. And. the depor
ches. In the near-future Leningrad’s tation of militant foreign-born work- 
largest plants will have a number of. ers means more oppression and ter“ 
new cretches to cater to 700 chil
dren.

There was not a single consul
tation center for pregnant or nurs
ing mothers before the world war. 
In 1915 “A Drop of Milk” station ■ 
for refugees was opened, supported 

charity. Leningrad now boasts 
32 mother and child stations and 

18 fpr the protection of the health 
infants and children. Of Lenin-|

in the 
of this

ror against the rest of the working 
class, once it has lost these sturdy 
fighters.

Moral 

the average

by 
of

of
grad’s 7,500 doctors, 900 specialize] 
IT? A-hllrl VOTING Jl’cnr.

w Write Your Own
Passenger: “What is 

life of a locomotive?” 
• Engineer: “Oh, about

Passenger: “I should think that 
such a tough looking thing would 
last longer.”

Engineer: “Well, perhaps it would 
‘i sir, if it didn’t smoke so much.”

25 years”.

J in children’s diseases.
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PHILA. LYROS CHORUS 
SEEKS NEW TEACHER

The Phila. Lyros Chorus is go
ing to lose its teacher, Anthony Po- 
tas, at the end of this month. It 
is imperative, therefore, that the 
chorus begins looking for a new one 
immediately.

Due to the controversy that occur- 
ed when the last teacher went away, 
we feel that without the aid of the 
other organizations the chorus will 
not be able to go on. We have call
ed on the other organizations for 
help in matters -quite as important 
as this, and the response was highly 
satisfactory. Let’s have your sup
port again.

A meeting will be held this Sun
day, Oct. 6th, at 2:00 p.m. at 735 
Fairmont Ave. to discuss this prob
lem and make plans for the future.

All those who are interested in the 
existence of the chorus should not 
fail to be down. We have in mind 
parents, prospective teachers, chorus 
members and Lithuanian organiza
tion representatives. Come down 
and help prolong the life of the 
chorus.

Committee

Other Activities
Who’s taking who to our An

nual Ba(l, November 2, 1935 at the 
Girard Manor Hall ? ?

Two of our most popular sopranos 
refuse to wear trousers in a little 
skit we’re arranging. Remember 
girls, trousers are not as conspicu
ous as shorts.

Say, Felix, that girl was kind of 
cute you were with Friday night. 
Why not give us boys a break by 
bringing her around this Friday at 
Chorus rehearsal.

We’ll be-there, will you? Sat., 
Oct. 5, at 8th and Fairmount Ave. 
Save a few dances for us.

Young Ideas,

SHENANDOAH CHORUS 
GETTING ALONG SWELL

I am not going to take up very 
much time, comrades, as I have 
to get started on some news per
taining to the chorus.

Just a hint, (not giving further 
details) about this operetta, which 
we are practicing for. Comrades, 
it’s going to be great! All mem
bers of the cast are working very 
diligently and I must say they sure 
are in earnest about it.

Saying no more about it till next 
week when there will be further 
detail on such.

It certainly is nice to say how 
well we are getting on at chorus 
practices. Everybody is attending 
regularly and all choristers are on 

time. Don’t lose your spirit choris
ters. Keep up the good work.

We wish to ektend our appre
ciation to Dorothy Yudan, our tea
cher and operetta instructoress, whp 
is working very hard with us not 
only at chorus practice, but also at 
our operetta practices. Her work 
should leave an impression upon us. 
Choristers should try to make this 
work easier by cooperating.

Oh, I almost forgot to mention 
something nice. New members are 
gradually joining our chorus, and 
we are very glad to have them. 
Hoping that they enjoy all chorus 
activities and attend practices regu
larly. All of our old members are 
trying to bring new members in all 
the time.

Along with membership increasing 
the singing is also greatly improved 
every week. Nice work choristers, 
keep going and let’s have less noise 
on all sides. This will be the best 
remedy for all of us.

All members watch this space for 
further announcements and news in Į 
regard to operetta cast and chorus. , 
Thank you. |

I guess I said plenty by now. 
Look for more next issue.

Adios
—•— Toots —

BUILDERS MAKE PLANS 
FOR REAL ACTIVITY

(Continued from Page 1)

Well, on October 15, the LDS 
membership drive starts. All our 
members should strive to fill the 
quota of 75 now members for the 
branch. Out of the 20 thousand 
Lithuanians here in Brooklyn and 
vicinity I’m sure there are somė, at 
least 75, who would be interested in 
taking insurance in some form or 
other. Those who come in close con
tact with non-LDSers explain to 
them the low fees as well as the re
duced initiation fees, also tell them 
about the activities the LDS has to 
offer. Well, here’s luck.

Now that autumn is here, basket
ball appears. Builders are in search 
of a gym. If necessary, we are will
ing to donate some money towards 
paying the rent for the season for a 
suitable hall in which we can prac
tice. So, boys, let’s look around and 
we might secure a gym. The gals, as 
well as the boys are planning to hold 
a gym night at Laisve, that is, to 
excercise their limbs and joints, al
so to learn some wrestling. All this 
helps to take off that excessive fat 
and form some muscles. 'Just think, 
girls, how would you like to walk 
around with biceps bulging all over 
your body ?

Uuntil next time,
T. S.

SIETYNO CHORUS TO HAVE PITTSBURGH YOUTH PUT
GALA SHOW NIGHT

“Ladies and gentlemen! Be seat
ed!

We have with us the famous Sie
tyno Chorus of Newark, N. J. To
night they will present a hilarious 
Joke and Variety Spectacle, a full 
two hour program of laughs, songs 
and dances. You will hear Al kay- 
rukštis as master of ceremonies and 
ring-leader; you will see Frank and 
Lillian as lovers promenading in the 
garden; you will see the gypsy girls 
dance to the tune of jigling tambor- 
ines; you’ll hear Ted sing of a boy, 
a girl and a garden, and Tessie 
and Tessie sing of birds and trees; 
and you will see a drama, The Belt, 
enacted before your very eyes, to 
the incessant beat of the drum, the 
drum....

The most effective scenery, the 
most novel lighting effects, the new
est and oldest costumes, and the fun
niest of the funny jokes. All this, 
folks, under one roof, tonight, Oc
tober 26, here at St. George Hall, 
180 New York Ave., Newark, N. J. 
Alright ladies and gentlemen, the 
aisles have been swept. Before the 
evening will be ’over you’ll be roll
ing there, I warn you. One more 
thing, after tonight’s show there 
will be dancing to a hot, funny 
band.

Curtain!! Lights Out! On with 
the show!”

Physical Culture Questions 
and Answers

Figure Development
A certain amount of surplus fat 

has accumulated on my body, parti
cularly around the thighs, hips and 
the abdomen. Can you tell me how 
I can remove this ajnd develop my 
physique?—B.S.

The following are useful exercises: 
Stand erect, arms extended above the 
head, bend down to touch the toes, 
keeping the head in line with the 
arms and the knees straight.. Stand 
erect, feet apart and arms outstrech- 
ed, rotate the body from side to side 
to the fullest extent. With the feet 
apart and hands linked above the 
head, describe wide circles with the 
body working from the waist. Stangl 
erect, arms to the sides, bend down 
to touch one leg as low down as 
possible, keeping the knees straight, 
alternate each side fairly quickly. 
Lie on the floor, arms extended 
above the head, sit up without lift
ing the heels and in one movement 
bend forward to touch the toes, keep
ing the knees straight, lie back again 
slowly. Lie bn the floor and slowly 
raise the legs, with the knees 
straight and lower again slowly.

Abdominal Reduction

A doctor has advised me to take 
up some form of abdominal exercise. 
I enclose details for the case so that

ON AMATEUR PROGRAM
Well, well, herevs your reporter 

back on the job again. Guess you 
thought (or hoped!) I’d died!

Boy, oh boy! Major Bowes has 
nothing on us! Witness our extra 
special amateur night performance 
two weeks ago!

Bing Crosby had better look to 
his laurels. Art Norkus croons with 
the best of them. Why, ofter his 
wonderful rendition of that lovely 
and popular ballad, You’re So Dam 
Charming, he was besieged with te
legrams and telephone calls!! (beg
ging him to get off the air!)

Our new broadcasting station 
(Station KUKUV, The Voice of 
Pittsburgh, announcer P. U. Wotta- 
bottom) is certainly the nuts, al 
though the mike seems to get a 
touch of temperament now and then.

The Misses Helen Miceikas and 
Helen Kairys gave their interpreta
tion of Paderewski imitating Helen 
Miceikas and Helen Kairys imitating 
Paderewski, if Paderewski played 
Chopsticks like Helen and Helen 
play it.

Then Tootsie and Helen’s duet, 
Shine On Harvest Moon, almost li
terally brought the house down (on 
lheir necks).

But th« best on the program was
I Sophie and Art’s tripping of the 
I light fantastic., (fantastic is certain
ly the correct word for it. (Un)For
tunately they didn’t get very far, 
’cause the darned old cowbell started 
to toll.

Before I sign off, I want to re-
mind youse guys and gals to make 

i no dates in advance for the next 
month or two, because there’s going 
to be quite a lot doing at the club. 
There’ll be H. O.’s birthday party. 

, a Hallowe’en Party, and a house
party: all this in the near future. .

H. K.

you may know what exercise is best 
suited for me.—G. M.

The following are some of the use
ful exercise that you may practice 
for strengthening the abdominal 
muscles. Stand erect, arms out- 
streched, feet apart, rotate the body 
from side to side as far as possible. 
Stand erect, feet together, arms to 
the sides, reach over to touch one 
leg as low down as possible, keeping 
the knees straight, alternate each 
side fairly quickly. Stand erect, 

i arms extended above .the head, bend 
down to touch the toes,, keeping the 
head in line with the arms and the 
knees straight. Lae on the floor, 
arms to the sides, raise the legs 
with the knees straight and. lower 

J again slowly.
You should be careful to avoid 

constipation, lifting, heavy weights or 
exertion while holding- the - breath, 
which produces the intra-abdominal 
tension.

ETHIOPIAN TRIBESMEN PREPARE FOR BATTLE

With the threat of an invasion of their nation growing as II Duce continues to flood Africa with new regi
one group ofEthiopian tribesmen are working feverishly to build up their defenses. Here’s 

removal to army depots.
ments of men, 
them ready for



Ketvirta^., Spalio 3, 1935

Klaus Neukrantz •

Barikados Berlyne
Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius.

(Tąsa)
Staiga pasileido juokais, 

mąstyti tokius nonsensus! 
tame ūpe. Gali nebūti “rami” šventė! 
Truktelėjo kaklaraištį. Tie prakeikti 
pakinktai—juos velnias paimtų!

—Ona,—šūktelėjo,—užrišk man šį maz
gą.

Ji buvo jau pratus prigelbėti, kuomet 
jo didelės rankos netiko tam darbui. Ta- 
čiaus šiandieną ir jai nesisekė. Jis pa
stebėjo, kad jos rankos nepaprastai vir
pėjo. i***"

—Ona, kas tau-yra?—užklausė.
—O, nieko, Kurtai. — Tą ištarus su

smuko. Išdidumas ir savistovumas, ko 
ji buvo savininkė, pasiekė galą.

—Bet Ona! — Atsargiai paėmė jai už 
pečių su savo rupiom rankom. Tas atsiti
ko dar pirmu kartu jų ženybiniame gy
venime. Jei būtų susipykę bei susibarę, 
tai būtų aišku! Gi dabar nebuvo atsaky
mo ir jis tegalėjo tik laukti iki Ona at
gaus sąmonę ir atsigaus.

Žmonės jau vaikščiojo po kiemą ir laip
tais. Ant trečių lubų Jupp užsuko gra
mofoną prie lango ir uždėjo “Raudonos 
Armijos Maršą.” Visas namas švilpavo, 
dainavo, bėgiojo ir trukšmavo. Kaž kas 
šūktelėjo pro langą kieman.

Kurtas ir vėl išgirdo Povilą švilpiant. 
Parašė raštelį: “Dešimtą valandą visi 
laukan iš ‘Raudonos Lakštingalos’ ” ir 
paliko ant stalo šalę Onos, kuri sėdėjo 
susirietus ant kėdės.

Tik kuomet ji išgirdo duris užsidarant, 
pradėjo atgauti sąmonę. Patėmijo jo 
senus drabužius, kabančius ant durų. Ji 
jautė nuovargį, bet liuosesnė lig nuo ko
kio sunkumo ant smegenų. Vėliau ar 
anksčiau tas turėjo įvykti. Dabar jau 
perėjo. Kita moteris nei tiek nebūtų iš
laikius. Pastebėjo ant stalo popierėlę

Kas dabar, 
Jis buvo pik-

su užrašu. Perskaitė išlyginus tas di
deles nelygias raides ir pažvelgė į laik
rodį. Dar buvo laiko.

* * *

Kuomet Povilas su Kurtu išėjo gatvėn, 
prieš jų akis pasirodė ištisas miškas žė
rinčių raudonų vėliavų. Vargiai buvo 
nors vienas langas, iš kurio nebūtų iš
kabinta nors ir nedidelė vėliava. Iš ne
kuriu langų kabojo raudonos iškabos: 
“Šalin su drausmėmis demonstracijų,” 
“Iškovokime gatves Pirmą Gegužės.” 
Ant vienos iš jų buvo nupiešta kūjis ir 
pjautuvas ir šūkiai: “Lai gyvuoja Sovie
tų Sąjunga—Kovokime už Sovietų Vo
kietiją!” Ant Wiesenstrasse kampo rau
dona iškaba kabojo skersai gatvę, ant 
kurios didelės raidės sudarė žodžius: 
“Raudonas Frontas!”

Vyrai, moterys ir vaikai su raudono
mis gėlėmis prisisegę stovėjo prie savo 
namų. Daugelis vaikų nešiojo mažas po
pierines vėliavas, kurias patys pasidarė, 
rodydami iškeltus kumščius, Sovietų 
žvaigždę, arba pjautuvą bei kūjį. Net ne- 
kurie maži šio tarpgatvio biznierėliai pa
puošė savo užeigas su paveikslais Leni
no, Liebknechto, Luxemburg, arba rau
dona didelė penkiakampė žvaigždė. 
Kruckmaxe visą savo cigaretų krautuvė
lę išpuošė apvaikščiojimui. Rote Fahne 
—specialės Pirmą Gegužės laidos pirmas 
puslapis buvo iškabintas ant sienų kelių 
namų. Gyventojai sustoję skaitė tekstą 
ir diskusavo jo turinį.

Tarpe devintos ir dešimtos valandos 
vis daugiau ir daugiau rinkosi apielinkės 
gatvėsna, sukaliojosi ant šalygatvių. 
Visur raudonos gėlės spindėjo ant vyrų 
švarkų ir moterų suknių.

(Daugiau bus)

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS
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LAISVU

Visi linkėjo sėkmingai praves
ti bendrą veikimą.

Nusitarta vienbalsiai suor
ganizuoti Pittsburgho ir Apie
linkės Lietuvių Draugijų Sąry
šį. Komitetas išrinktas iš 11 
narių. Įeina visokių pakraipų: 
socialistuoj ančių, tautiečių,
komunistų, simpatikų, katali
kų ir opozicionierių.

Priimta veikimo programa, 
kurios pamatiniu dalyku yra: 
darbuotis prieš karą ir fašiz
mą, už gynimą Lietuvos nepri
klausomybės, už gynimą civi
lių teisių Amerikoj ir Lietuvoj, 
už bedarbių apdraudą ir tt.

Priimta keturios rezoliuci
jos? Klaipėdos gynimo. klau
simu, už reikalavimą, kad Lie
tuvoj būtų sušauktas valstybės 
seimas, reikalavimas Vokieti
jos nazių paliuosuoti priešfa- 
šistinius kalinius ir perstoti 
t e r o r i zuoti priešfašistinius 
žmones, taipgi pasmerkiant 
Italijos fašistus už rengimąsi ^odo?kad varomas'yra naū- 
pulti Ethiopiją.

Waterbury, Conn
Teberenka Aukas Vai'kaus 
Reikalams, Tebeapgaudmėja 

Visuomenę
senai lakūnas Vaikus 
“Lituanica II” -ir lik-u-

advokatas Bronsky $5, adv. 
Lukošius $3, Krugelis $4, Laz- 
dauskas $3; kiti aukojo po du 
ir po dolerį.

Jau 
išardė 
čius susidėjęs nusigabeno Lie
tuvon, tuo tarpu čia, Waterbu- 
ryje, Grigaičio biznio palaiky
tojai su Dr. Stanislovaičiu 
priešakyje renka aukas Vait
kaus skridimui iš Airijos į 
Kauną.

Gal svietas tam netikės, bet 
tai tikra teisybė. Vietos laik
raštis “Waterbury Evening! 
Democrat,” rugsėjo 28 d., pra
neša, kad rugsėjo 27 d. Wa- 
terburyje buvo sušauktas susi
rinkimas, kuriame suaukota 
$58 ir pasiųsta “centraliniam 
komitetui”, tai Chicagon. Pa
sak laikraščio, aukas rinko pa
taisymui “Lituanica II”. Iš to

jas biznis. Toliau laikraštis sa-
Pagalios nusitarta surengti ko, gal Dr. Stanislovaičio in- 

didelis masinis mitingas spalio 
13, Liet. Mokslo Draugijos 
svetainėj, 142 Orr St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kalbėtojais 
kviečiama F. Abekas ir Pivo
riūnas (jei bus iš Lietuvos su
grįžęs) taipgi kun. Misius, N. 
S. Pittsburgh liet, parapijos 
klebonas ir kiti. Bus muzika
lus programos.

Reporteris.

formuotas, kad tam tikslui da
bar eina rinkimas aukų po vi
są Ameriką. Jeigu tas tiesa, 
tai pradėtas yra naujas visuo
menės apgaudinėjimas, nes ži
nios iš Airijos skelbia, kad 
“Lituanica II” nebepataisoma.

‘‘Waterbury Evening Demo
crat” paskelbia ir vardus au
kavusių. T. Matas ir Dr. Sta- 
nislovaitis paaukoję po $10,

AR JŪS ŽINOTE...

Rep.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
GARDNER, MASS.

ALDLD 53 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, 4 d. spalio-Oct., 205 
Main St. Visi dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių dalykų apvarstyt. Taip
gi mitinge bus išdalinta knygos. Su
sirinkimas prasidės 7:30 vai. vak.

Sekr. Slekienė.

NEWARK, N. J.
Newarko Lietuvių Draugijų Sąry

šio susirinkimas įvyks pirmadienį, 7 
d. spalio, 8 vai. vakare, Lietuvių 
svetainėje, 180 New York Avė. Visi 
delegatai būtinai dalyvaukite šioje 
konferencijoj, nes yra daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Kiekvienas pri
valo dalyvauti.

Sekr. S. Gaubienė.
(234-235)

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 4-tas Apskr. rengia šokius 
sub., spalio 19 d., 8 v. v., Lietuvių 
Svetainėj, 1322 Reedsdale St. N. S. 
Įžanga išanksto 20c, prie durų—(25c. 
Bus gera muzika. Šokiai rengiami 
darbininkų spaudos naudai. Kviečia 
visus dalyvauti

Komitetas.

N. S. PITTSBURGH, PA.
APLA 50 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyksta spalio 3, Liet. Sve
tainėj, ' 1322 Reedsdale St. Pradžia 
8 vai. vakare. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Taipgi dabar einant va
jui reikia ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.

N. S. PITTSBURGH, PA.
ALDLD 87 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyksta ketverge, spalio 
10, Liet. Svet., 1322 Reedsdale St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti. Taipgi ir nau- 

kviečiami dalyvauti.
Valdyba.

ji

DETROIT, MICH.
Prakalbos Eastsidej

Penktadienį, spalio 4 d., 7:30 vai. 
vakare d. Abekas kalbės dviejose te
mose,apie Lietuvos darbo žmonių pa
dėtį ir tt. Įvyks 9219 Russell St. 
ant rusų kooperatyvo. Kas tik turite 
laiko, būkite ten, tai išgirsite daug 
naujo apie Lietuvą ir išeivių seimo 
nuotikius.

Lietuvių Moterų Lygos Pramoga
Spalio 5 d., 7 vai. vakare, įvyks 

Lietuvių Moterų Lygos šaunus va
karas “Bingo parė” ir šokiai, su 
daug dovanų ir gera muzika. Įžan
ga tik 10 centų. Visus kviečia būti 
šv. Jurgio svetainėj, ant kampo 
Cardoni ir Westminister St.

CLEVELAND, OHIO
čia surašąs drg. F. Abeko pra

kalbų maršrūto. Drg. Abekas buvo 
Lietuvoj kaipo delegatas į Visuoti
ną Kongresą Kaune. Prakalbos 
įvyks sekamose vietose: A.L.D.L.D., 
22 kp. rengia 8 d. spalio, 7:30 vai. 
vak. Lietuvių svetainėje, 6835 Supe
rior Ave.; A.L.D.L.D. 57 kp. rengia 
9 d. spalio, 7: vai. vakare, 13309 
Benwood Ave., Cortelle.; A.L.D.L.D, 
190 kp. rengia 10 d. spalio, 7:30 vai. 
vak. 16011 Waterloo Rd.; Collinwoo- 
de, 11 d. spalio, 7:30 vai. vakare, 
Darb. svetainėj, 920 E. 79th St.

Prakalbos visiems svarbu išgirsti. 
Tad prašome draugų įsitėmyti die
ną ir vietą, į kurią jums bus pato
giausia nueiti ir pasiklausyti drg. 
Abeko. Nepamirškite ir savo drau
gus kartu nusivesti.

Visus kviesia 15-tas Apskritys.
(232-235)

Žemyn! žemyn! 
5 sykius žemyn!!

Penkiuose skirtinguose** at
vejuose nuo 1914 metų šios 
kompanijos numušė elektros 
kainas butams. Ši skaitline 
yra teisinga faktinai visam 
miestui. Kai kuriose jo daly
se buvo net 7 kainų nurau
simai.

•Iš kiekvieno dolerio, kurį jūs 
mums užmokate, taksai pa

ima virš 20c
Ar jūs' žinote, kad virš 20% 
jūsų mokesčių už gesą ir 
elektrą paima taksai? 1914 
m. taksų kolektorius ėmė 8c 
iš kiekvieno dolerio, kurį 
jūs mokėjote mums už gesą 
ir elektrą. Paskutiniais lai
kais taksai kilo sparčiai ir 
pašėlusiai. 1933 m. taksai 
paėmė 16c iš kiekvieno do
lerio. Pernai metais 18c. Šie
met daugiau kaip 20c nuo 
kiekvieno dolerio, kurį mes 
gauname, išima taksų ko
lektorius. Mes esame miesto 
didžiausi taksų mokėtojai. 
Šiemet miestas gaus' virš 
$31,500,000 iš visos mūsų 
taksų bilos, kuri yra $47,- 
000,000.
$8,000,000 miesto bedarbiam 
3% taksų uždėta ant elek
tros ir geso įmonių pagelbėt 
bedarbiams. Tai 30 sykių 
palyginamai daugiau negu 
ant kitų biznių—kurie yra 
taksuojami tik vienu dešim
tadaliu 1%. 1935 m. mūsų 
taksai vien bedarbių šelpi
mui pasieks apie $8,000,000.
Vidutinė elektros kaina per 
dieną mažesnė negu geras 

čeverykų nušveitimas
Vidutine elektros bila New 
Yorko Mieste siekia tik apie 
8 centus per dieną. Pamą
stykite, kokius patogumus 
tie 8 centai duoda! Tiek pat 
elektros būtų lėšavę 14 cen
tų pirm karo.
45,500 darbininkų prašo jus 

perskaityt štai ką
Tiem 45,500 vyrų ir mote
rų, dirbančių geso, elektros 
ir garo kompanijose Conso
lidated Gas sistemos yra su
mokama daugiau kaip $81,- 
000,000 per metus. Kiekvie
nas verteivis mieste galų 
gale gauna dalį šios milži
niškos algų sumos. Darbo 
valandos yra 35 iki 40 per 
savaitę, ir abelnai veikia 
penkių dienų darbo savaitė. 
Per visą depresiją yrą iš
laikyta veltui teikiamas me- 
dikalis patarnavimas, senat
vės užtikrinimas, apdrauda 
ligoj ir nelaimėj, gyvybės 
apdrauda grupėmis, pasi
linksminimo ir apšvietos pa- 
rūpinimai.

. Tai reiškia apsčiai biznio 
kitiems

Šios kompanijos ’‘kas metai 
išleidžia daugiau kaip $160,- 
000,000 algoms, medžiagoms 
ir taksams. Suteikiama dar
bas 45,500 vyrų ir moterų 
darbininkų, kurie išleidžia 
vidutiniai daugiau kaip $1,- 
400,000 per savaitę savo na
miniams ir asmeniniams rei
kalams.

blogos žinios
lėsite dar paremti darbininkų 
reikalus, t
Bendro Fronto Konferencija 

Sėkminga
Rugsėjo 29 d. lietuvių or

ganizacijų konferencija buvo 
sėkminga. Dalyvavo 56 dele
gatai atstovaudami 44 orga
nizacijas. Pirmininku išrinktas 
F. Rodgers, pagelbininku D. 
Lekavičius, sekretorium J. K. 
Mažiukna. Rezoliucijų komisi
ja: P. Dargis, J. Gasiunas, J.

Parengimas “Daily Workerio”j Sovietą Paveikslai “Čapajev”
Naujai įrengtam Art Cine-

Lietuvių ma teatre, 809 Liberty Avė., 
Svetainėj, 1322 Reedsdale St., j Pittsburgh© miesto centre, ro- 
darbininkų organizacijos ren-j doma kalbiniai paveikslai So- 
gia didelį parengimą «--• - J *•- —•
ret Nite) “Daily Workerio 
naudai. Pradžia 8 vai. vakare.
Įžanga prie durų 25 centai, iš 
anksto 20 centų.

Šokiams bus gera muzika, pamatyti. Jie atvaizdina civi- Baltrušaitis, J. Marazauskas ir 
Taipgi bus ir graži programa i lį karą Sovietų Sąjungoj revo-' Kižys.
(floor show). Kviečiami visi 
dalyvauti, tgražiai laiką pra
leisite, pasilinksminsite ir pa- 
remsite naudingą darbą.
F. Abeko Prakalbą Maršrutas j

Naudai
Subatoj, spalio 5,

(Caba-I vietų Sąjungoj daryti ir visam 
rkerio” pasaulyj pagarsėję, vardu

“Čapajev.” Spalio 5, veikiau
sia,bus paskutinė diena. Tokie 
paveikslai verta kiekvienam

liucijos pradžioj. Sveikinimo prakalbėles pa-
Dalis pelno nuo tų paveiks- sakė D. Lekavičius, P. Dargis, 

lų skiriama darbininkų reika- J. K. Mažiukna, F. Rodgers, 
lams, todėl atsilankydami ga-1 J. Gasiunas ir J. Baltrušaitis.

Pragyvenimas New Yorko Mieste 
yra 5% brangesnis negu metai atgal 
... 48% brangesnis negu 1914 m.

J\Į geros žinios

Nesenai sugrįžęs iš Lietuvos 
F. Abekas dabar važinėja su 1 
prakalbų maršrutu ir Pittsbur-! 
gho apielinkėj kalbės sekamo-' 
se vietose:

Spalio 13, 2 vai. po pietų, 
110 State St., Wilmerding, 
rengia visų draugijų bendras 
komitetas.

Spalio 13, 7:30 vai. vakare, 
LMD svetainėj, 142 Orr St., 
Pittsburgh, rengia Pittsburgho 
ir Apielinkės Draugijų Sąry
šis susidedantis iš 44 draugi
jų. Apart Abeko, kalbės ir ke
letas kitą kalbėtojų. Tai bus 
masinis mitingas už gynimą 
Klaipėdos ir Lietuvos nepri
klausomybės.

Spalio 14, APLA’ 9 kp. sve
tainėj, New Kensington. Ren
gia trijų vietinių draugijų 
bendras komitetas.

Spalio 15, ^reveskin, Pa.
Spalio 16, Lietuvių Svetai

nėj, 1322 Reedsdale St., N. S. 
Pittsburgh. Rengia trys vieti
nės draugijos. Bus daugiau 
kalbėtojų.

Spalio 17, McKees Rocks ar 
Camegėj.

Spalio 18, Washington, Pa.
Spalio 19, Wheeling, West 

Va.
Maršrutą sutvarkė ALDLD 

4 Apskritys, prisidėjo ir APL- 
A 1 Apskritys, taipgi kitos 
draugijos.

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.

S0OTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintėlė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Elektros kainos nupuolė 
$9,250,000 vien šiais metais. 
kainos namuose dabar yra virš 40%

žemiau 1914 m

JI/0Z4S

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 Street

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku,
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Nors maistas, kambariai, drabužiai, 
viskas lėšuoja daugiau negu pirm karo,' 
vidutine elektros kaina butams ėjo 
žemyn ir ŽEMYN, ir dabar yra virš 
40 nuošimčių žemiau 1914 metų.

DABAR JUMS ŽEMESNĖS KAINOS NEGU KADA PIR^

10*

KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE- —------------------
10 centų už Ww. valandų per pirmas 10 valandų (mažiausia mėnesiui kaina $1); 5 centai už klw. valandų per 
Įeitas 35; 4 centai už ldw. valandų per kitas 40; 3 centai už k!w. vai per kitas 40; už klw. vai per dar kitas v.

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF 
' ■ >> (

CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK
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Laikas Susirūpini Balsuotojų Registracija

Partijos simpatikus 
šią registraciją di- 

Taipgi labai svarbu 
komunistais balsuo-

Užsi rašyti komunistų 
pilietis, 

komunis-

Komunistų Partijos N. Y. 
valstijos Rinkimų Komitetas 
šaukia visus komunistus ir Ko
munistų 
padaryti 
džiausią, 
užsirašyt 
tojais,
balsuotoju gali bile 
kuris simpatizuoja 
tams ir sutinka su Komunistų 
Partijos platforma šiems rin
kimams.

Registracija ir užsirašymas 
balsuoti už savo pasirinktą 
partiją bus 9, 10, 11, 14 ir 15

Kom. Partijos Rinkimų Ko
mitetas sako, kad jei partija 
gautų mažiau 50,000 balsų vi
soj N. Y. valstijoj, ji prarastų 
politinės partijos stovį. Ma
žiau balsų gavusių partijų ofi
cialiai nepripažįsta Valstijos 
Rinkimų Taryba. Tokiai par
tijai belieka vėl rinkti para
šus, kad uždėti atskirose vie
tose kandidatus ant baloto ir 
kaipo nepripažintai partijai 
būna daugiau visokių trukdy
mų.

Dėlto, sako komitetas, kiek
vieno komunisto ir simpatiko 
balsuotojo pareiga yra įma- 
tyti tą pavojų ir būtinai užsi
registruoti ir užsirašyti komu
nistų balsuotoju minėtomis 
dienomis. Nėra abejonės, kad 
valstijoje yra kur kas dau
giau, negu 50,000 balsuosian
čių už komunistus, .tačiaus, jei 
daugelis pasitikės imt Kitų, pa
tys neužsiregistruos, yra pavo
jus pralaimėti. O tas be galo 
pakenktų budavojimuP Ddrbo 
Partijos judėjimo -prezidenti
niuose rinkimuose, 1936 m.

Registracijos vietos bus at
daro nuo 5 iki 10 vakaro, 9, 
10, 11 ir 14 spalio ir nuo 3:30 
iki 11:30 vakaro 15 spalio.

Daugiau tuo klausimu žinių 
bus sekamuose
Visų revoliucinių darbininkų 
pareiga sužinoti visas taisyk
les ir darbuotis, kad ne tik 
patiem užsirašius komunistų 
balsuotojais, bet kad prikal
binus kiekvieną žinomą bal
suotoją užsirašyti balsuoti už 
komunistus.

numeriuose.

Kas Suardo Tamylos
Laimę?

Operetėj “Tamyla daly-

uniją, 44 valandų darbo sa
vaitės ir sugrąžinimo algų, ku
rias per du atveju nukapojo 
pastaruoju laiku.

Miss Eleanor Mishin, Moterų 
rndn TTninn I ,pjicrno nrcrnni'zn- I

Circle, Independent požeminio 
gelžkelio stotyje. Už kelių mi
nučių stotis drebėjo nuo knar
kimo. Motormanui pavyko lai
ku sustabdyti traukinį ir, kei
kiantį už pribudinimą, Her
nandez nuimti nuo bėgių. Tei
sėjas jam davė porą dienų ka
lėjimo.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

L k. Piliečių Kliubas 
Rengs Gerą Balių

Už Unijines Algas WPA 
Technikams

trys

Lietu-
Kliubo 

savo- 
Ave., 
nauji

vidutiniai.
pranešė,

atsilankė
direktoriai

rengia žiemos paren-

įvyks šeštadifeilįj 19 
(Oct.), Kiiubo sve-

padiskusavo, kaip

Antradienį atsibuvo 
vių Amerikos Piliečių 
kvartalinis susirinkimas, 
je svetainėje, 80 Union 
Brooklyn. Prisirašė 
nariai.

Narių 
Board 
kad jie
girnų sezono atidarymui ba
lių, kuris 
d, spalių 
tąjnėje.

Nariai
sėkmingiau surengti tą balių 
ii^nutarė, kad įžanga būtų 25 
centai ypatai. Pageidaujama, 
kad ateitų visi nariai ir atsi
vestų savo pažįstamus pasi
žmonėti. Balius bus geras, nes, 
kaip Velička raportavo, ren
gėjai rūpinasi padaryti jį 
įvairiu.

Dvi lavintų darbininkų uni
jos, Architektų, Inžinierių, 
Chemikų, Technikų Federaci
ja, taipgi Architektinė Gildi
ja, griežtai stato reikalavimą 
mokėti pilnai unijines algas 
visiems tų amatų darbinin
kams WPA darbuose. Jos nu
rodo, kad nepaisant rašyto pa
žado nuo A. R. Clas, miesto 
statybos direktoriaus, mokėti 
esamas šiuo laiku industrijoj 
algas—tas nėra pildoma.

Unijos šaukia techrįikų’ mi
tingus, kad imtis stiprių prie
monių privertimui įvesti uniji
nes algas. j

Kiiubo Narys.

So. Brooklyn

d.Nedėldienį, rugsėjo 29 
Workers’ Center svetainėje, 
LDS 50 kp. turėjo savo paren
gimą—obuolių balių. Publikos 
atsilankė vidutiniai. Susirinku
sieji smagiai linksminosi, šo
kiams muziką suteikė jaunuo
lis žižiunukas. Kuopai liks 
kiek pelno.

Mano nuomone, reikėjo tu
rėti nors keletos minučių pra- 
kalbėlę, paaiškinant, jau jei
gu ne daugiau, tai nors apie 
šią darbininkišką pašalpos or
ganizaciją, kuri šį balių buvo 
surengusi.

Drg. Kūlikas, mačiau, ne
šiojosi aplikacijos blankų, bet 
neteko sužinoti ar gavo kiek 
naujų narių. į kuopą?’ ’

Koresp. ’

Mokslininkai Reikalauja 
Mokytojams Darbų

Tarp vietos augštųjų moky
klų profesorių paleista petici
jos, kuriose reikalaujama tuo
jau suteikti visiems bedar
biams mokytojams darbus ir 
įsteigti Centralinį Registraci
jos Biurą, kas palengvintų 
pravedimą to reikalavimo gy- 
Vėniman. Tarp pasirašiusių 
randasi žymūs N. Yorko mo
kyklų vedėjai ir profesoriai: 
Paul Klapper, Morton Gott- 
MČhail, Thomas Alexander, 
George D. Strayer, Goodwin 
Watson, Isaac Kandai; Arthur j 
•li Gates, George S. Counts 
■Ray N. Anderson ir E. W. I 
Baysen Collins. ! Nejudomo Turto Taksai

Brooklyniečių sąraše randa-į _»____ 1
Jiie: Joseph G. Cohen, Ho-| Nejudomo turto savininkai

Trade Union League organiza- 
kas einasi apie švelnutę, įsi-j tore, sakoj kad kaikurios < iš 
mylėjusią Tamylą, kabulų tau-Į jų tegaudavo vos po $6 ir $7 
tos mergaitę. Ji nuoširdžiai ir į savaitę. Paėmus bendrai, al- 
stipriai myli jauną arabą, Ak- gos toj šapoj pareina po $11 
lį; Ji svajoja apie laimę, jinai iki $13 į savaitę, kas yra, 25% 
jai saldžias dainas dainuoja,. žemiau mokamų kitoj tą pat 
ji, kaip ir kitos mergaitės, ii* j darbą dirbančioj šapoj. ' 
savo motinai pasisako apie sa-| < ---- —:---- —-------- , • -
vo svajojama laimę

J. Juška, operetėje vaidins 
žiauruolio Tamylos pirkėjo 

Lakrašo rolę.

Du iš Crempiį Šeimos 
Tebekalinami

Komunisty Partijos 2-ro 
Dislrikto Nariams

Visi partijos nariai, ypa
tingai darbo unijose, Dis- 
trikto Komiteto yra ragina
mi asmeniškai pakviesti ir 

/atsivesti į Madison Square 
Garden Browderio raporto 
mitingą darbininkus iš savo 
unijos, šapos ir kitų organi-

, zacijų. ... \ •'
I / j. Winter.

SUSIRINKIMAI

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name 
SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

MIVWIfW M MM M MIUI IUI

Notary Public Tet STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

Jęhn Crempa tėvas ir John 
Crempa sūnus antradienį dar 
vis tebebuvo kalėjime. Tačiaus 
buvo dedamos pastangos pa- 
liuosuoti jiedu po kaucija, kad 
galėtų dalyvauti Crempienės 
laidotuvėse. Peršautą tėvą ti
kimasi pasveiksiant.

Apie jaunąjį John Crempą, 
16 metų vaikinuką, yra daug 
visokių kalbų. Keisčiausia tas,

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas Įvyks 

pirmadienį, 7 d. spalio-Oct., 8 vai. 
vakare, “Laisvės” ofise. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių prirašyt.

A. Bakaitis.
(234-235)

MASPETH, N. Y.
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Bet pas kabulus mergaitėms areštą,
uždrausta mylėti. Jos tik ver
gės tėvų ir vyrų. Tėvui apei
na, kad tik daugiau už savo 
Tamylą gautų pinigų. Dėlto iri 
jos dievuota motina mano, £ad 
dainuojanti, jaūna Tamyla tu
ri klausyti tėvo ir pasiduoti 
vergės likimui. Ar ji pasi
duos? Kas yra tuo Asmigniu,. 
kuris veržiasi į jos gyvenimą, 
kad 'atiihti iš jos laimę ?

Senis LakraSMŠ deda visas 
pastangas Nusipirkti1 Tamylą. 
Tačiaus tai daro nė iŠ mėlius. 
Jis nesenai pravarė elgetauji . ■ < v; ’ ■ 1 • • 1 • . Ipirmesnę žmoną, nes anoji nu
seno, nebesukelia jąųsmų ir. 
ne gana, beątlieką1.dąrbp. .Jam 
dėlto reikią jaunqs- vergės ir 
reikia kuo pigiausią kaina, kad. 
ir aną galėtų greit išvyt ir ki
tą jauną pirkt..O jis žinp, kad 
jis gali Tamylos tėvą apgaut 
ir ją pigiai nupirkt. Dėlto jis 
gundo Tamylos tėvą parduot 
jam dukterį. .'

Kaip pavyks seniui Lakra- 
šui atsiekti savo tikslą ir ką 
darys Tamylą, galutinai; suži
nosime šį sekpiadienį,, 6; spa
lio, 4:30 po piet, Labor Ly
ceum, 949 Willoughby ’Ave., 
Brooklyne. Garsiąją Tamylą' 
vaidina A. Klimiutė, puiki dai
nininkė. Gi žiauruolio .Lakrašo 
rol&je-T-J» Juškai • Vaidinime 
dalyvauja visas Aido Choras. 
Įžanga. 50 ir 75c. Vięp Šo
kiams 40c. Paskubėkite-įsigyt 
tikietus. ’ ’ < ’ 7; s >

! j .> f '■ >■ F >1 L j' , ‘ ’ į ■ į.

Dar Dvi Unijos Vienijasi |

Eina sėkmingos derybos su
vienijimui Tobacco Workers 
Industrinės Unijos su Interna
tional Cigar< Makers 1 Unija, 
AF of L organizacija. Jau su-

kad po arešto, kuris įvyko die-1 kuopų susirinkimas įvyks ket- 
na prieš užpuolimą jų namų 
per žudeikas deputes, dar nie
ko neprileido prie vaikino. Bi
jomasi, kad jis buvo taip bjau
riai sumuštas, jog bijo jį paro
dyti. Vienintelis asmuo, ma- 

, pasakė sekamai:
“Šerifo raštinėj viskas sutaisy
ta. Jei kalbėsim, atsidursim 
kalėjime.”

Antradienį vėl tūkstančiai 
žmonių perėjo Crempų namus, 
pamatyti nužudytą C.rempienę 
ir nuliūdusią Šeimą. Tarp dau
gelio vainikų, radosi vienas ir 
nuo ., , Kjomunįstų f Partijos, 
jPJainflęĮde. ., . , , , .

Prįe namų įvyko masinis mi
tingas. K^Įįj’pjo Stanley P^y- 
ga,( įjaująį .^ūorgąriizųpto jpį- 
Įięęių JCpmiteto pirmininkas. 
Prakalbos, . .klaupė apie 700 
žmonių. Komitetas dės pastan
gas ąuOjTganįzuotį stiprų masių 
spaudimą, kad Jpiktadąriai b,ū- 
tų j nubausti, Įr .Public $ei;vife 
Corporation, -atsakytų už savo 

j^Al’bą. Apart Prygos, kalbėjo 
eile kjįų kalbėtojų. . .

virtadienį, 3 d. spalio (Oct.), 
pas draugus Laukaičius, 64-45 
Perry Ave., Maspethe, 8 vai. 
vakare.

Visi nariai 
užsimokėkite 
kuopas.

dalyvaukite ir 
duokles į abi 

Sekr.

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių A tletų_ Kiiubo Mėgėjų va

karas bus subatoj, 5 d. spalio, Oct. 
168 Marcy Ave., Brooklyn. Bus 
duodama pinigiškos dovanos šokimo, 
dainavimo, griežimo ir ant kitų da
lykų kontestų pasižymėjusiems. 
Kliubas nuoširdžiai kviečia visus da
lyvauti. Įžanga 50c., vyram, mer
ginom 2c. Už įžangą bus duoda- 
ina alaus.

f'’'' r! (233-234)
-------- —i I—y i,, y. | r—t------------ -------------- -----------

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina arba moteris 
djrbti restaurante ir “beer garden,” 
pagelbėt' prie stalų. Gera mokestis. 
Atsišaukite sekamai: 148 Grattan 
£t., kampas Varick Ave., Brooklyn, 
N- Y. Tėl.: Pulaski 5-9826.

11 (234-236)

Trumpos Žinutės 1
Keturi jaunf kaliniai sumu

šė Brpnx County kalėjimo sar
gus ir pabėgo iš kalėjimo. Jie 
pirmiausia sumušė juos varan
čius į kameras sargus ir su
metė savo vieton. Paskiaus 
patyka priėjo raštinės ir du
rų sargus ir su jais tą patį 
padarė. Tačiaus trys iš jų 
džiaugės laisve vos 6 valan
das, bet ketvirtas kol kas ne
pagautas.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Tel. STagg 2-3438 
{steigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sons, Ine.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS 
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 

balsarpavimu ir palaidojimu 
mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsąmdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dieną ar naktj

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.,

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.
STOKES

kio dydžio, 
kio 
ma.

JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

ROBERT

» HARMAN

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštynl ‘ 

Specials nuolaida, kurie ateis su 
, šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET ■ 

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

LIPTON
Įstaiga 

Susižiedavi- 
marns, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems

Dovanos

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

■ward Selsam, Bernard D. Gre- kitąmet turės mokėti po $2.63 tikta> kad Industrinės Unijos 
banner, David W. K. White, ant kiekvieno šimto dolerių nariai pėreis į Internacionalų, 

...... a vertgs nuosavyb6S( paskelbė pasimokėdami po $1 įstojimo
taksų ir asesmentų depart- gpalio mėnesį, o narines duok-

Frederick Ewen, Therdon A. 
Zunder, G. R. Clarkson, J. A. 

’Davidson, Joseph Justinian ir 
’Philip W. Kutchman.

“TAMYLOS” TIKIETŲ 
TINTOJŲ ATYDAI

kurie
“Ta-

. Draugai ir draugės, 
ttirite paėmę platinimui 
mylos” tikietų, prašomi steng
tis juos platinti, o likusius 
grąžinti Aido Choro rengimo 
komisijai, penktadienį, 4 spa
lio, nes labai mažai tikietų tū
lame ant rankų.
*♦' N. Pakalniškis.

mentas. Sakoma, New Yorke 
yra $15,592,747,571 vertės ne- 
judomo turto, kuris galės būti 
aptaksuotas 1936 metais.

Nemokančios taksų nuosa
vybes dabar esama vertės 
$4,565,484,911. Iš tų $3,459,- 
490,293 priklauso bažnyčioms, 
vaikų ir senelių, prieglaudoms, 
patriotinėms ir panašioms or
ganizacijoms. Netaksuojamų 
nuosavybių skaičiuje įrokuota 
ir J. Pierpont Morgano Kny
gynas, 219 Madison Ave., ku
ris įvertintas $1,165,000.

les pradės mokėti su lapkri
čio m.

Oficialės priimtuvės rengia
mos 22 spalio. Industrinės Uni
jos dabar vedamas streikas, 
1405 Myrtle Ąve./ Brookjyne, 
bus vedamas abiejų unijų.

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
, LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
{ reikalam.

402 Metropolitan Are.
(Arti Marcy Avenue)

]_______ Brooklyn, N. Y.
t

i
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Streikuoja Pirštinių Dirbėjos

Kelte pėrdaug paėlnęs 29 , 
metų vyras, Carlos Hernan-! 
dez, 3571 W. ■ 41st St., pasiju-’ 
to mieguistas Tr atsigulė ant 
traukinio bėgių prie Columbus

Streikuoja 70 moterų, pirš
tinių dirbėjų, Canvas Glove 
Manufacturing Works, 177 
Stagg St.j darbininkių. Strei- 
kierės reikalauja pripažinti

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP

K. Degutis Savininkas

; plaukų.-(QEn
KIRPIMAS 4-i<->U

}. SKUTIMAS 15c
•' < r I i. ' i < < ‘ ’ . f

ĮPrjelankus P^tąmavimas
100 Union Ave^ Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Bronxe policija jieško pa
degėjo, kuris visuomet prade
da gaisrą padegdamas vaikų 
vežimėlius. Pastaruoju laiku 
buvę virš 10 tokių gaisrų. Nei 
vienas {šftų jgaa£ifij MeJ)uvo pa
vojingas, tačiau galėjo būti.

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

WILLIAMSBURGHEt
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
. Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomls Ir Sukatomis 
, nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

Nih«uoins
Nuo 10 iki 12 vai. Ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Tel. Stagįr 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.

Sergančią Vyry ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 

Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų J<-( 
§os išeikvojimai, 

’ a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g oš, 
Mėfilažamės Li

gos, Hemorrhoidal, Nervų {degimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkštų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau 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 16 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 S P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




