
KRISLAI
Darbo Federacijoj. 
Pajėgų Vienijimas. 
Ethiopijos Gynimas. 
Apsigavo Anglija.

Rašo S. Laisvietis

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Rezoliucijos, įneštos dabarti
niam Amerikos Darbo Federa-

Brooklyn, N. Y., Ketvirtad., Spalio (October) 10, 1935

IN TWO PARTS

PART ONE

cijos suvažiavimui, parodo, kaip 
toj organizacijoj darbininkų ko-
va žengia į augštesnį laįpsnį, 
nors atžagareiviai Greenai, Wo- 
llai ir Lewisai vis dar tebeval- 
do Federaciją.

Bet kitko, įteikta suvažiavi-! 
mui tokios unijų rezoliucijos:! 
už bedarbių apdraudos įstaty-j 
mą pagal bilių H. R. 2827; Į 
prieš karo ir fašizmo pavojų; 
už boikotavimą fašistinių Hears- 
to laikraščių; už darbo unijų
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Reikalauja, kadDarbo 
Federacija Įsteigtų 
Darbo Žmonių Partiją

Į KERŠYDAMAS SOVIETAMS, SUDAUŽĖ TRIS 
LĖKTUVUS; UŽ TAI LIKO SUŠAUDYTAS

vienybę, nežiūrint politinių 
skirtumų; prieš unijoms žalin
gą kunigo Coughlino veiklą; už 
industrines unijas vietoj ama- 
tinių; už negrų lygybę; už Tom 
Mooney, Scottsboro negrų jau
nuolių ir kitų politinių kalinių 
paliuosavimą; reikalavimas, kad 
Federacijos prezidentas Wm. 
Green ištrauktų savo parašą iš
WausomX pareiškimo’' ii"tt" AUDĖJAI PRIEŠ KOMUNISTŲ IŠSKYRIMĄ; DAUG

i DELEGATŲ Už INDUSTRINES UNIJAS Ar suvažiavimas, į kurį se-' 
nieji vadai prisivarė tiek savo 
šalininkų, nutars mest laukan 
“raudonuosius” iš unijų, dar 
peranksti spręsti. Bet jeigu da
bartiniai revoliuciniai nariai ir 
būtų išmesti, trumpu laiku pri- 
dygtų Federacijoj dar daugiau 
raudonųjų. Juos sparčiai dai
gina pats gyvenimas, ypač kri- 
zio blogmečiu.

ATLANTIC CITY, N. J. 
—Francis Gorman vardu 
Jungtinės Audėjų Unijos 
įnešė sumanymą Amerikos 
Darbo Federacijos suvažia
vimui, kad organizuotų

unijų centro pirmininkas, 
smerkė Federacijos valdy
bos pasimojimą išbraukt 
laukan kairiuosius darbinin
kus. Jis užgyrė Darbo 
Partijos steigimą, kur ly-

Darbo Partiją. Sumanymas! giomis teisėmis turėtų įeiti 
reikalauja į Darbo Partiją darbininkai bei jų organiza- 

. priimt visus darbininkus, cijos be jokių politinių skir- 
! nežiūrint jų religinių, politi- tumų. Panašiai išsireiškė 
'nių bei tautinių skirtumų, ir daugelis kitų delegatų.Kada komunistai šaukia opo- tautinių skii tumų,

zicionierius į vienybę, visų pir- Nedarydamas politinių skir- 
ma nori organizaciniai sujungt( tumų, įnešimas netiesiogi- 
visus revoliucinius darbininkus niai priešinasi Darbo Fede- 
kovai prieš karą ir fašizmą. ■ racijos valdybos reikalavi- 
Bet dar ne viskas. Karas gali mui išmest iš uniju komu- 
priartint tiesioginę revoliucinę njstus ir kitus revoliucinius 
padėtį, kovą del politinės ga- darbininkus, 
lios pervedimo į darbininkų 
rankas. Reikia todėl iš anksto 
sutelkti visas pajėgas tokiai ga
limybei.

Phila. 10,000 Demons
tracija prieš Karą

MASKVA. — Pagal Sver- 
dlovsko apskričio teismo 
nuosprendį, tapo sušaudytas 
lakūnas Arefiev. Jis mirčia 
nubaustas už tai, kad tyčia 
sudaužė tris Sovietų lėktu
vus. Tuom Arefievas kerši
jo už savo tėvo “vargus.”

Arefievo tėvas buvo buo
žė, turtingas girininkas, ir 
kovojo prieš Sovietų politi
ką. Už tai buvo atimta jo 
nuosavybė ir jis pats 1929 
m. ištremtas toliau. Jo sū
nus tada įsibriovė į Jaunų
jų Komunistų Lygą Mas
kvoj. Į ją stodamas jis slė
pė, kas do paukštis buvo jo 
tėvas.

Arefievas Jaunųjų Komu
nistų Lygoj gudriai veid
mainiavo, įgijo pasitikėji
mą ir užbaigė orlaivininkys- 
tės mokyklą su instrukto-

riaus laipsniu. Pirmą lėktu
vą jis sudaužė šių metų 
pradžioj, beveždamas vieną 
laikraščio korė spondentą. 
Pirm jam skrendant, buvo 
įsakyta nuvežti ir tuoj, su
grįžti, bet jis “valkiojosi” 
po Uralo kasyklų apskritį, 
kol sukūlė lėktuvą, užkliu
dydamas jį už elektros vie
lų. Pats išliko nesužeistas.

Antrą lėktuvą Arefievas 
sudaužė gegužės mėnesį, 
bet vis dar buvo paliktas 
tarnyboj. Paskui liepos 16; 
d. jis sukūlė trečią lėktuvą,! 
bedarydamas ore gimnasti-i 
kas, kurias Sovietų vyriau-Į 
sybė buvo uždraudus. Tada j 
jau kilo prieš jį nuožiūra, ir 
nadaryti tyrinėjimai parodė, 
kad Arefiev tyčia naikino 
Sovietų lėktuvus, kaip kon- 
tr-revoliucinis jų priešas.

Tautų Lyga Svarstomi
Kaip Baust Italiją; An- !i 

glai Rengiasi Karui 7
ETHIOPAI DŪRČIAI LAIKOSI PRIEŠ ITALUS; 

GERAI VEIKIA PARTIZANAI

Darbo Partijos sumany
me išdėstoma tokie jos tik
slai: bedarbių apdrauda ka
pitalistų ir valdžios lėšo
mis; kova prieš reikmenų 
brangenybę; prieš įsiskoli
nusių farmerių mėtymą iš 
ūkiu; prieš streiku laužymą 
ginkluotomis valdžios jėgo
mis; prieš karą ir fašizmą.

Sumanymas reik alau ja, 
kad Darbo Federacijos pre
zidentas paragintų atskiru 
valstijų federacijas šaukti 
suvažiavimus delei steigimo 
valstijinių darbo partijų, į 

nors ir po Tautų Lygos vėlia-1 kurias turėtų būt priimta

Iš Komunistų Internacionalo 
atsišaukimo prieš karą matėme, 
jog Anglijos imperialistai tik 
dangstosi obalsiu “Ethiopijos 
nepriklausomybės apgynimo,” o 
tikrovėje patys ruošiasi ją pa
sigrobti.

Komunistai reikalauja, kad 
Tautų Lyga bendromis savo 
narių jėgomis gintų Ethiopiją, 
bet kad neuždėtų jokios Ethio- 
pijai pavergiančios “i

va. darbo unijos, lauko darbi- 
• ninku ir bedarbių organiza
cijos, pašalpinės draugijos 

už- ir kt.
gin-

'PHILADELPHIA, Pa. — 
Antradienį po pietų. 10,000 
darbininkų susirinko prie 
Italijos konsulato demons- 
truot prieš karą ir už Ethi
opijos apgynimą. Demons
tracija buvo sušaukta Ko
munistų Partijos. Demons
trantais užsikimšo Market 
ir 12th gatvės.

Per viešbučio langą prieš 
Italijos konsulatą kalbėjo 
Harry Wicks, komunistų 
kandidatas į miesto majo
rus. Jis paleido į minią ir 
tūkstančius lapelių. Paga- 
liaus, policija išlaužė duris, 
supiušė drg. Wicks ir areš
tavo: taipgi suėmė nemažai 
veik lesnių demonstracijos 
dalyvių.

Naziai Atima Maistą iš Padidėsiąs Amerikai 
Žmonių, Taupo Karui Biznis iš Italy Karo

NEW YORK. — Didieji 
prekėjai per bankietą Eks
portų Vedėjų Kliubo, Penn
sylvania viešbutyje, pareiš-

Augštojoj Silezijoj, Vo
kietijoj, daugelyj miestų 
riaušės prieš maisto bran
gumą ii jo stoką. Per šias jįe nepaįSyS Roose-
kehas savaites Vokietijoj veĮį0 perspėjimo, bet parda- 
beveik yjsai negalima gaut vįnės Italijai įvairius savo 
pirkt riebalų; pritruko ir tav tįk reikalaus kad
beveik visai negalima gaut vines Italijai įvairius savo

Prezidentas Rooseveltas 
draudė vežt iš Amerikos 
klus ir amuniciją Italijai bei 
Ethiopijai. Bet jis nieko nesą- dentas, pagal tą sumanymą, 
ko prieš tūkstančių trokų ir au- turėtu bėgyje vienų metų 
tomobilių gabenimą Italijos ar- sušaukt visų valstijų darbo 

partijų kongresą, kur būtų į 
sprendžiama, ar -statyt blausių fašistinių laikrašti-

Darbo Federacijos prezi- Mussolini Jau Negalįs 
Atšaukti Karo

ROMA. — Vienas iš ga-mijoms prieš Ethiopiją.
Trokai, geležis, aliejus, ang- ..

lis, medvilnė yra būtini karui Parbo Partijos kandidatus ninku, Coppola rašo “Gazet- 
dalykai; ir juos laisvai praleis- rinkimuose ar ne. J 1 T'L~1
dama italams, Amerikos val
džia visai nėra bešališka, bet1

toj del Popolo,” kad Italija 
Frances Perkins* Pagyrai dabar negalėtų sustabdyti 

ikaro, nežiūrint, kaip jai
padeda Mussoliniui skersti ethi-' v Darbo Federacijos šuva- grūmos Anglija. Sako, per 
opus. žiavime pasakė ilga, bet tuš- daag' lėšų paklota ir __

Darbininkai turi visais gali-jčią kalbą Roosevelto darbo daUg kituotų partraukt 
mais būdais stabdyti tokią kru- • ministerė Frances Perkins. armijas ir karo pabūklus 
viną prekybą. ’ Ji šaukė darbininkus bend- atgai iš Afrikos.viną prekybą.

radarbiaut su valdžia; šne
kėjo apie “sugrįžtančią ge
rovę” ir nesidrovėjo girti 
tokias Roosevelto valdžios

Anglijos imperialistai atsidu- 
i ria nesmagioj padėtyj ryšy j su

Francija. Jie leido Hitleriui iš-; pravestas apgavystes, kaip
naujo galingai apginkluot Vo
kietiją, nesiklausdami Franci- 
jos. Dabar jie būtinai norėtų 
Francijos talkos prieš Italiją, 
nes vieni nedrįsta susikibt su 
Mussoliniu. Bet Francija mai
nais reikalauja, kad Anglija 
padarytų kariško užtikrinimo 
sutartį su Francija, supranta
ma, prieš Hitlerį.

Dviveidžiai Anglijos politikai 
yra gudrūs, o vis dėlto apsiga- 
vo besikeičiančiame imperialis- 
tų lošyje.

dirbtino sviesto-margarmo. 
Lygiai arba dar labiau trūk
sta mėsos. Visų valgių kai
nos sparčiai brangsta. Na- 
zių valdžia kartais uždaro 
vieną kitą krautuvę už per- 

laugštas kainas. Tuom sten- 
jgiasi nubraukt kaičią nuo 
savęs.

būtų apmokėta gatavais pi
nigais ir kad pati Italija 
tuos pirkinius išsivežtų.

Rooseveltas, kaip jau ži
noma, perspėjo, kad Ame
rikos valdžia neims atsako
mybės už tai, kas atsitiks 
šios šalies piliečiams, gabe
nantiems reikmenis vienaii 

i ’ ša-Žmonės kalba, kad Hitle- ’bei kitai kariaujančiai 
rio valdžia daugybę- mėsos; liaį.* 
ir riebalų “sukenuoja”. ar-l Italijos prekybos agen- 
mijos reikalams ir deda į tas Romolo Angelone sako, 
sandelius,, besirengdama ka- Rad jeigu Tautų Lyga nu- 
rui. Plačiai pasklidus nuo- tars boikotuot prekyba su 
monė, jog bus įvesta maisto Italija, tai Amerika gaus 
kortelės, kaip karo metu. . dar daugiau biznio iš Itali- 

--- i jos. Mat, Amerika nepri-
■s Mussolini Skubiai fe;
™i žasi Karo Reikmenis ||| Gubernatorius Slo-
T LT --------------- I : ; ; ' •

. Ro_M J — Mussolini pa< nįna Farmerių Streiką siuntė dar penkis laivus; r * u 
pilnus kareivių ir karo 
reikmenų, į Afriką. Smar- 

ikina įvairius karui reika- 
ilingus įvežimus iš užsienių

i Coppola nurodo, kaip ka
ras pakėlė Italijos pramo- > 
nę, ir jeigu jis būtų atšauk

daug bedarbių, pridedant Į ItalW B1į°’ kad Jautų 
prie jų ir 300/000kareivių nutart-pastot ke-
š Afrikos. Todėl, gird J k V°-Jm VI™”18’ 

karo atšaukimas grasintų j 
labai dideliais “socialiais;
pavojais,”
žmonių sujudimais, kurie

“socialio aprūpinimo” įsta
tymas ir streiklaužiškas 
Wagnerio Darbo Santikių 
įstatymas.

Už Industrines Unijas
Federalių uniju lokalų ga^“\u7eJr7t‘p^ią fašis- JnlA/vn nnxTA IrAMTnvnnnn a_ ° i i v • x *

tų valdžią.
NUODŲ BOMBOS 

Addis Ababa.—Italai pra-

delegatai savo konferencijo
se tariasi, kaip sujungti at
skiras amatines unijas i di
džiules industrines unijas, 
idant viena unija apimtų iš- deda metyti didžiules nuo- 
tisą pramonę. Diskusijose J dingų dujų bombas ant 
Wm. Kuehnel, Hartfordo • ethiopų kariuomenes.

CHICAGO, Ill. —Auga 
ir smarkėja Wisconsino ir 
Illinois valstijų pieninių 
farmerių streikas prieš jų 
produktų pigumą. Illinois 
gubernatorius Horner tel
kia savo jėgas prieš strei- 
kierius, kid palaikyt visus 
kelius atdarus streiklau
žiams.

Sudeginta du gelžkelio

del reikia skubintis.
Tačiaus Mussolinio užsie- 

reiškia, masiniais nių reikalų ministerija sa
ko. kad stengsis gaut karo, 
reikmenų iš Vokietijos, Len- tiltai ir išsprogdinta dalis 
kijos, Vengrijos ir Japoni- ^ggių. Tai pieno kompanijų 
\°.s’. nežiūnnt priešingo Ita- • pyOVokatorių darbas. To- 
lijai Lygos tarimo. (kiais' darbais komp. sten-

Atimta pasportai visiem giasi valdžiai duot prieka- 
tiem Italijos piliečiam, ku- bę dar smarkiau pulti 
rie galėtų tikti karui. streikuojančius farmerius.

• smarkiau pulti 
streikuojančius farmerius.

HARAR. — Italai piet
vakariniame fronte, negalė
dami išmušt ethiopų iš Gor- 
rahei pozicijų, pradėjo iš 
orlaivių sėti sierinius ir ki
tokius nuodingus chemika
lus. Tie nuodai nudegina 
ethiopams odą, apakina 
juos ir suardo jiems plau
čius, kaip praneša ethiopų 
komandierius Habte Mika
el.

.Sprogstamųjų bombų po 
100 svarų kiekviena, italų 
orlaiviai numeta vidutiniai 
400 per dieną ant ethiopų 
Ogadeno fronte.
ETHIOPAI UŽSŪDO ITA

LAM ŠULINIUS
DJIBUTL— Ethiopai pri- 

beria druskos Į šulinius ir 
požeminius šaltinius Mussa 
Ali srity j. Italai, čia pasi
varę pirmyn 25 mylias, jau 
daugelis kenčia didelį troš
kulį nuo tokio vandens.

TIKROJI KOVA DAR 
PRIEKYJE

Addis Ababa. — Iki šiol 
įvykę susikirtimai ethiopų 
su italais tai dar niekis, ly- ’ 
ginant su būsimais mūšiais. 
Pats imperatorius Haile Se
lassie žada vest 120,000 ethi- ! 
opų armiją prieš italus! J 
Dessye. Jo žentas Desta- 
damtou paėmė 250,000 ka
reivių komandą prieš italus f J 
Ogadeno provincijoj.

15,000 ethiopų partizanų 
vadovaujami Ayelu, davė j. 
kailį smarkiai žygiuodami, 
užpuolė italus prie Setit Į 
upės Eritrėjos pusėj ir da- , 
ve priešams į kailį prie 7 
Agar miestelio.

Ethiopai iš kalnų vis dar 
apšaudo italus Adowos apy
gardoj.

Roma. — Italai praneša, 
kad jie iki šiol užėmę Ethi-

BOMBARDUOJA HARARjopijos ruožą 60 mylių ilgio 
ir 10 iki 30 mylių pločio.
ANGLAI PRISIRENGIA

London.—Anglijos orlai
viu fabrikai dieną ir naktį 
dirba valdžiai lėktuvus. Tū
kstančiais siunčiama karei
viai į Aigipta ir kitas karui 
svarbesnes vietas.

Vakar posėdžiavo Anglų 
ministerių kabinetas. Be 
kitko, svarstė anie sulaiky
mą anglies išvežimu j Itali

ją. Manoma, kad bėgyje no- 
ros savaičių bus sušauktai

ADDIS ABABA. — Ita
lai nuolat bombarduoja Ha- 
rarą bombomis iš lėktuvų. 
Gyventojams tenka po kelis 
sykius per dieną bėgt į kal
nus, pamačius atskrendant 
italų lėktuvus. Harar yra 
antras didžiausias Ethiopi
jos miestas. Jis randasi 30 
mylių nuo 
baus mies

ETHIOPAI NARSIAI 
KOVOJA

LONDON, spalio 9.
Ethiopai smarkiai puolė Anglijos seimas.
Adigratą, šiaurinėj šalies 
daly j, bet italai praneša, 
kad ethiopai liko atmušti.—v 
Pirmesni pranešimai skelbė,!
kad ethiopai buvo užklupę.T. LYGA SVARSTO BAU 
bemiegančius italus; atėmę 
atgal miestą ir suėmę daug 
italų nelaisvėn.

Diredawos, svar- 
lo prie gelžkelio.

Aiginte ir kitose Anglijos 
i kolonijose Afrikoj taisomą *

SMES ITALIJAI 14
Geneva.—Vakar ątsidaręĮ 

Tautų Lygos pilnas susįrih*
U®

Į ethiopų iškastas ii PŲ“ ikimas svarsto, kokias baus
dengtas gilias duobes, kaip 
pranešama, sukrito dar šeši 
italų tankai.

Buvo pranešta, kad italai 
užėmę ethiopų “šventąjį” 
miestą Aksumą. Bet nau
jesnėmis spalio 9 d. žinio
mis, Aksum dar ginasi, 
nors italai jį apsupo beveik 
iš visų pusių.

> ROMA. — Italai užgin
čija, kad ethiopai ūmai už
puolę ir užkariavę nuo ita
lų Adi Kaie miestą Eritrė
joj; bet italų karo štabas 
pripažįsta, kad ethiopai bu
vo pralaužę italų Eritrėjos i kokius 
frontą, ale italai juos atmu-' arba iš jos gabenančių ką 
šę. ' ' nors į užsienius.

5

Jmes panaudot prieš Italiją, 
kuri sulaužė Lygos įstatus, 
pradėdama grobimo karą 
prieš Ethiopiją.

• > t "jAnglijos atstovas A. Eden 
reikalauja griežtų bausmių, 
o Francijos atstovas Lavai 
stoja už kuo švelnesnius 
žingsnius prieš Italiją.

Veikiausia bus nutarta 
paskelbt prekybos bei fi
nansų boikotas prieš Itali
ja. Su laiku gal prisieisią 
užblokaduot įplaukimą bei 
išplaukimą laivų, vežančių 

reikmenis Italiją!
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lietuviuos darbininkuos įvyks nepapras
tas įvykis: vietiniai komunistai ir socia
listai dalyvaus bendram mitinge ir priims 
bendrų rezoliuciją Klaipėdos krašto ir 
Lietuvos klausimu.

Šis įvykis, pabrėžiame, nepaprastai 
svarbus, kadangi jis gali vesti prie toli
mesnių įvykių, prie glaudesnių santikių 
palaikymo tarpe komunistų ir socialistų. 
Tokis žygis daromas pirmu kartu laike 
pastarųjų 15-kos metų! •

Kiek tai' liečia komunistus, jie visą šį 
bendrą veikimą ima labai nuoširdžiai, at
virai ir draugiškai. Kviesdami socialis
tus į bendrą darbą, jie nepasilieka nieko 
“už pečių,” bet visu atsidavimu stoja 
bendran darban del bendrų darbininkų 
klasės reikalų. Tai nėra joki “komunis
tų manevrai,” kad jais pakenkus socia
listams. Tai nėra noras tuo būdu “su
naikinti socialistus,” kaip kiti mums ban
do primesti. Tai yra žygis, iššauktas ne
paprastos padėties, kuri šiuo tarpu pa
saulyj viešpatauja.

Klaipėdos krašto klausimu komunistai 
stoja už tai, kad jis pasiliktų status quo 
padėtyj, t. y., autonominis kraštas, po 
Lietuvos priežiūra. Podraug, mes stoja
me už grąžinimą tiek Klaipėdos krašte, 
tiek Lietuvoj civilinių ir politinių žmo
nėms laisvių: seimo, savivaldybių atstei- 
gimo, laisvės susirinkti, spausdinti lite
ratūrą, ir t.t. Kodėl gi mes negalime vi
si bendrai veikti tuo reikalu, kurie, žino
ma, su tuo sutinkame?

Fašizmo ir karo pavojus verčia mus, 
komunistus ir socialistus, kalbėti bendra 
kalba, veikti bendrai. Tai verčia mus 
padėti į šalį tuos dalykus, kurie mus 
skiria, o vienytis aplink tuos, kuriais ga
lima susivienyti.

Ar randasi daugiau tokių darbų, kurie 
būtų galima dirbti bendrai socialistams 
ir komunistams? Taip, randasi jų visa 
eilė. Apie tai teks kalbėti kitą kartą.

Šiuo tarpu mes galime tiek pasakyti. 
Šis pirmas bendras darbas tarpe lietuvių 
komunistų ir socialistų Brooklyne turėtų 
būti gera pradžia ateities veiksmams.

Be abejo, šį vakarą Brooklyno lietu
vių darbininkiškoji visuomenė skaitlingai 
susirinks į Amalgameitų >etainę, Arion 
Pi., netoli Broadway, Brooklyne, ir en
tuziastiškai ir vienbalsiai pasisakys 
prieš hitlerizmą, už status quo Klaipėdos 
kraštui, už grąžinimą demokratinių lais
vių Lietuvoj!

Išdeportavo iš Argentinos — 
Įkalinti

Argentiniečių “Dabartis” rašo :

Justas yra Uriburu diktatūros tęsėjas ir 
kaipo toks vykdo visus pradėtuosius Uribu- 
ro darbus. Ųriburo laikais buvo išdeportuo- 
ta daugelis revoliucinių darbininkų, kurių 
tarpe ir šeši lietuviai. Trys iš deportuoja
mų buvo grąžinami, o kiti trys pateko Sme
tonos agentams. Kiek teko girdėti, kad 
vienas iš patekusių į Lietuvos fašistų kalė
jimu® mirė, budeliai jį užkankipo,- kiti ir 
dar dabar persekiojami, nors jie'Argentinoj 
būdami neprasikalto prieš Lietuvos įstaty
mus. 1
Argentinos reakcinei valdžiai padeda 

Smetonos atstovybė Argentinoje gaudyti 
ir sudaryti apkaltinimus .prieš: nepagei- į 
daujamuosiūs lietuvius darbininkus.

“ , žvelgt į Ethiopijos žemlapį, 
sigindami sunaikino Italijos! Kaip jie pereiti? Kaip per. kad suprasti, jog didieji mū- 

i ‘ Įtuos kalnus italai pristatys Į šiai įvyks vėliau, kada ita-
1896 metais Italijos armi-'Sunkias savo kanuolės? lai atsitrauks nuo savo ko

ja, susidedanti iš 21,000 ka- 'Kaip jie pristatys maistą, lonijų kokį 100 mylių. Pra-

Ifaliine fonnrnLi Ko metai atgal ethiopiečiai ap- mis mylias kyla į viršų.
IlallJUo Uvlivlvjal Ra“ sigindami sunaikino Italijos i Kaip jie pereiti? Kaip

liaujanti prieš Ethiopiją
Generolas Emilio De Bo- |

no. Jis gimė .1866 metais. reįvjų įr 50 kanuolių, sto-1 gyvuliams pašarą, net van-1 nešimais Associated Press
Vyriausias fašistinės Itali- (Vgj0 prįe sauria besiren-' denį, kurį reikia su savimi ir kitų žinių agentūrų Ethi-
ios karo jėgų vadas Enfroa x\dową. Prie Vežtis? Kas pasidarys, kada opija jau sutraukus seka-
ir Somalilande.. Dalyvavo Adowa buvo tų laikų Ethi-1 ethiopiečiai mažais bet drą- mas jėgas apsigynimui:

“Dabartis” Na. 6 ir 1
Gavome argentiniečių lietuvių darb. 

žurnalo numerį 6 ir 7 (už liepos ir rug
pjūčio mėn.). ši “Dabarties” laida, mū
sų nuomone, geriau apdirbta ir turinin
gesnė už pirmesnes; 46 puslapių, iliust
ruota. “Dabartį” galima užsisakyti se
kančiu antrašu: “Dabartis,” Casilla de

“Katalikai Nesidės... ”
Šitaip užreiškė “Draugo” redakcija, 

kalbėdama apie revoliucinių darbininkų 
dedamas pastangas sudaryti bendrą ; 
frontą lietuviuos darbininkuos kovai su | 
fašizmo ir karo pavojum. “Draugas” sa
ko:

Lietuviai komunistai vis dar tebekalba 
apie bendrą frontą neva kovai prieš fašiz
mą ir karą. Į tą frontą nori įtraukti kata
likus, socialistus ir tautininkus. Tokį judė
jimą jie pradėjo dar prieš savo suvažiavi
mą, buvusį praėjusio birželio mėn. pabai
goje, Clevelande.

Mes jau tada pasisakėme, kad katalikai 
nesidės į jokį bendrą darbą su komunistais.
Girdi, komunistai nekovoją prieš karo 

ir fašizmo pavojų; jie tolygūs esą fašis
tams. “Jei jau kovoti prieš fašizmą, tai 
reikia kovoti ir prieš komunizmą,” etc., 
etc. •

Septintam -Kominterno Kongrese buvo 
charakterizuota amerikinis fašizmas tuo, 
kad jis šiuo tarpu, kad gauti sau prijau
timo žmonėse, skelbiasi kovosiąs “prieš 
fašizmą ir komunizmą.” Tie gaivalai, su
sispietę aplink Liberty League, nuduoda 
dideliais šalies konstitucijos gynėjais, ne
apkentė jais “jokių diktatūrų,” tačiaus 
jie kovoja komunizmą, o bando įvesti fa
šizmą! Panašiai daro ir lietuviai kuni
gai. Kovodami neva prieš komunizmą 
ir fašizmą, jie palaiko pastarąjį, o kovo
ja komunizmą, mirtiną fašizmo priešą.

Kad taip yra, tai paliudija visa eilė 
faktų. Nuvykę į Lietuvą, Kauno kong- 
resan, kuniginių organizacijų pasiųstieji 
atstovai bijojo išsižioti prieš Smetoną.

Atpenč, jie kovojo prieš darbininkiškus 
delegatus, stojančius už demokratines 
laisves Lietuvoj prieš smetonizmą.

Įvykusiam tarpsrioviniam bendram pa
sitarime Brooklyne, katalikų atstovai 
pareiškė, būk, girdi, jie stoją už demok
ratiją Lietuvoj, bet jos nereikalaus, ka
dangi tai “pakenktų Lietuvai.” Kiek
vienam reikale jie išsisukinėja, kuomet 
koiųunistai ištikimai ir drąsiai Tprieš fa
šizmą kovoja.

Šiandien visas pasaulis mato, jog už 
pasaulio taiką teko vo j a ištikimai tiktai 
viena šalis, darbo žmonių šalis — Sovie
tų Sąjunga.

Klysta kunigų “Draugas,” manyda
mas, kad jis galės ilgai apgaudinėti savo 
pasekėjus tą viską užtylėdamas, iškrai
pydamas faktus.

Mes eisime į katalikus darbininkus ir 
jiems aiškinsim ne tik reikalingumą: su
daryti su mumis bendrą frontą prieš ka
rą ir fašizmą, bet podraug nurodysime 
ir tas veidmainybes, kurias kartoja kuni
gai ir jų spauda.

?.°s oar0?if,gų yada^^riLrea giant Pulti Adową.

pereitame imperialistiniame’Opjjog karalius Menelik Il siais partizanų 
kare. Prie fašistų prisidėjo’ 
pradžioje to judėjimo. 1922^ 
metais buvo vadu “maršavi-C 
mo ant Rymo.” Nuo 1923 iki 
1928 metų De Bono buvo 
Tripolitanijos (Afrikoje ko
lonijos) g u b e r natoriurm 
1928 metais kolonijų minis- 
teriu, o 1929 metais; užėmė 
vyriausio . karo . jęgų; vado 
vietą Afrikoje.: ; : : 

Yra atkaklus fašistas.
Dabar komanduoja Italijos 
karo jėgas kovai už Ethio
pijos žmonių pavergimą.

Generolas Rodolfo Gra
ziani. Komandierius visų 1 
Italijos karo jėgų ‘ Somali-!r> 
landė,

. Vakarų-šiaurių fronte ar
to : anglų Sudano, prie' Setit 
upės, yra jau 100,000 ethio- 
tpieįčių po vadovyste Dadjas- 
jnatch Ayelu. Toliau {iiuo jo 

Italijos armiją vadovavo -.lams priešai. Daugeliui pa- 'į rytus ant didelių, kalnų ir 
generolas Oreste Barateri. | triotinis karštis greitai iš-lp^įe Takkaze ūpėi ^tpįvi an- 
Jis padalino ją į keturis' garuos. Milionuš ęfhiopiečių Ua ethiopiečių . armija iš 
skyrius dr maršavo linkui 'ne taip lengva bus pavergti. vyrih ’įvado-

j būreliais 
su 80,000 žmonių ginkluotų 1 pradės išilgai tuos kelius 
šautuvais ir 20,000 ginkluo-.pulti italų susisiekimus?

:! tų tik peiliais ir šakėmis. Į Ligos, karštas oras, gam-- 
1 Jie turėjo 42 kanuolės. į ta, visa tai bus dideli ita- 

Italijos ;

| Adowa. Vieną armijos dalį! Italai maršuojąrin iš ki- vauja Ras Seyęunj.. J |
vadovavo generolas Matteo 
Albertone; antrą—Dabormi- 
da ir: trečią—Arimondi, O 

(Užpakalyje;buvo su 4J)00 re
zervų generolas Ellena. Vi- 

Isos keturios grupės buvo 
veik lygios: -.... j.

Aplinkui dideli kalnai.
- - . l" j Žemlapių tinkamų neturėjo.

. „ .. Italijos rytų-pietų QeneroĮo Albertone skyrius 
kolonijoje. Jis gi- turgj0 apsistoti ant tarp

inė 1882 metais. Dalyvavo .kalnių perėjimo vardu Chi- 
kare pries Austriją 19151 u_ a __ 4 _
metais. Po karo tarnavo 
Italijos kolonijoje Libijoje, 
Afrikoje. 1928 metais buvo 
vyriausiu karo jėgų vadu 
Tripolitanijoje. 1930 metais 
gavo generolo titulą.
Dabar komanduoja Italijos 

karo jėgas iš Somalilandijos 
užpuolimui ant Ethiopijos.

Generolas Italo Balbo. Gi
męs 1896 metais. Maršalas 
Italijos karo orlaivy no. Da
bartiniu laiku yra guberna
torium Libijoje ir ruošia už
puolimą ant Suezo kanalo 
per Aigyptą. Jis yra orlai- 
vyno ministerio pavaduoto
jas ir pagelbininkas. 1933 
metais su 24 lėktuvais Bal
bo perskrido per Atlantikąį 
Ameriką ir atgal.

Generolas Balbo yra vie
nas iš smarkiausių fašizmo 
vadų. Jis vadovavo fašistų 
gaujas “marše«ant Rymo” 
1922 metais. Dabartiniu lai
ku mobilizuoja Libijos kolo
nijos gyventojų pulkus ir 
siunčia karui prieš Ethio
piją.

Diktatorius Benito Mus
solini. Mussolini yra fašis- v. 
tinis diktatorius Italijoje. Į 
Jis gimė 1883 metais. Laikei,,-! 
pereito imperialistinio karo ‘ 
iškarto tarnavo paprastu i 
dviratininku kareiviu, o vė-i 
liau kapralu. 1919 metais 
organizavo fašistinius bau-1 
džiamosius būrius prieš re
voliucinį darbininkų judėji
mą, pirm to ir patsai buvo 
Socialistų Partijos nariu.

1922 metais organizavo 
“fašistų maršavimą ant Ry
mo” ir pasidarė save dikta
torium.

t LAJCA A-VCAkJ K j

s y.Mussplįnis žibu, kad Rastos pusės,. nuo savo kolonį-^ ?Mussolįnis žipu, kad Ras 
jos Somalilando; ten kiek-Seyouiū. yra gabus ir siūlė 
mažiau yra kalnų,', [bet už j ja^i; talką, žadėdamas, kad 
tat daug sausų dykumų. J kada italai sumuš likite Se-Į kada italai sumuš Hallę Sė

li V V t- lassie, ..tai Rasą Seyoum pa-ItallJOS karo Jėgos darys Ethiopijos karalium.
Bet Seyoum tą pasiūlymąPrieš Ethiopiją

Mexico, Me.
Du Patriotai IŠnevožino 7 Me

tų Berniuką

Čia yra maža liejykla, ku
rioje išdirba del popieros iš- 
dirbystės mažas dalis, šioj 
lieykloje dirba tik keli darbi
ninkai. Bet- nekurie iš jų čia 
jau senai dirba. Jie yra šios 
šalies geri patriotai, bet pro
grese ir susipratime toli atsi
likę. Tuo būdu darbdaviams 
dar» lengviau tokius darbinin
kus išnaudoti.

Štai kaip du patriotai iš tos

liejyklos pasielgė su mažu, 7 
metų berniuku. Jie matė ber
niuką bovijanties prie tos lie
jyklos, pagavo ir vienas ber
niuką laikė, o antras vyrukas 
berniukui įdėjo į burną dalį 
savo griešno kūno. Taip ber
niukas pasakojo verkdamas 
savo tėvui namo parėjęs.

Neilgai laukus tie du “išra
dėjai” buvo suimti ir ligi teis
mo turėjo užsistatyti penkius 
šimtus dolerių kaucijos tas, 
kuris berniuką laikė, o dėji
kas savo organų į berniuko 
burną turėjo užsistatyti tūks
tantį dolerių.

Matote, ką išmoksta tie pat

riotai, skaitydami kapitalistų 
visokius didlapius. Man teko 
matyti daug kartų, kaip žmo
gus pasiperka tokį laikraštį, 
žiūri, skaito ir juokiasi vienas 
pats sau, kaip proto netekęs. 
O prisiskaitęs tokių “funny 
parts,” bando pats tokią rolę 
lošti. O lošdamas tokią rolę, 
nejunta, kaip pakliūva į tų pa
čių rankas, iš kurių spaudos 
jis tatai išsimokino.

Yra da ir lietuvių, kurie 
mėgsta tokius laikraščius pirk
ti. Tad meskite tuos šlamštus 
į šalį, o skaitykite savo tikrą 
darbininkišką spaudą, kaip 
dienraštis “Laisvė,” kuri mū-

, atmetė. Jis yra didelis" italų 
Franci jos laikraščio ‘Tan’. priešas. Jis yra giminaitis 

specialis korespondentas iš buvusio Ethiopijos kara- 
Eritrejos, Italijos kolonijos 
prie Ethiopijos, rašo:

Italijos karas prieš Ethio
piją bus didžiausias iš bent 
kada buvusių kolonialių ka
rų. Rytų Afrikoje Italija 
turi nemažiau 250,000 ka
reivių ir 30,000 darbininkų, 
kurie taipgi yra ginkluoti. 
Italai apart mechanizuotos 
armijos dar rengiasi apie 
50,000 panauduoti asilų, mu
lų, arklių ir kupranugarių 
pervežimui reikmenų. Jie 
turi 3,500 didelių ir mažės- lassie sūnūs —Asfavu-Quos- 
nių armijos trokų.

Italijos armija yra gerai Eritrea rubežiaus, ties Mus- 
apginkluota ir pritaikinta sa Ali kalnu, 
kalnų karui. Ji turi kelis musulmanų, kurie gina tą 
šimtus nedidelių, greitų, tin- punktą. Jiems vadovauja 
karnų manevravimui tankų, vienas senas ir gabus kari- 
Jie turi tanke po du karei-’ ninkas Lijyassu. 
vius ir du kulkasvaidžius
daro apie 30 mylių į valan- Somalilandą, iš kur italai 
dą. Tankai nugali kelmus, I puola vadovystėje generolo 
griovius, upelius ir krantus, i Rodolfo Graziani, prieš ita- 

Italų kanuolės daugiau- lūs kol kas Ogadeno dyku- 
siai yra kalninio pobūdžio ir mose mušasi tik maži ethi- 

. Bet svar
biausios jų jėgos sutraukta 
ant kalnų apgynimui Harar 
ir Jijiga punktų. Čionai vie
nai armijai vadovauja Bale 
provincijos gubernatorius, 
kitai —Haile Selassie žen
tas, o trečiai— Sidamo pro
vincijos gubernatorius Das 
Dėstą Demtu. čionai yra su
traukta apie 200,000 ethio-

liaus Meneliko II, kuris 18- 
96 metais baisiai skau
džiai sumušė italus prie 
Adowa. Čionai yra dar vie
na armija iš 50,000 vyrų 
po vadovyste Haile Selassie 
žento, kuri stovi tarpe pir
mos ir antros armijų ir gali 
bile kuriai greitai pagelbė
ti.

Prie Dessye ant didelių 
kalnų yra sutraukta trecia 
armija apie 100,000 vyrų, 

I kuriai vadovauja Haile Se- 
> i • ■ — » a n .
sen. Toliau į rytus, prie

danė Maret, bet jis naktį 
numaršavo penkias mylias 
toliau iki kalno Edna Chi- 
dane Maret. Ten jį apsupo 
ethiopiečiai ir sumušė. Se
kantis skyrius italų armijos 
nežinojo apie Albertone ar
mijos likimą ir taipgi be- 
maršuodamas pateko po 
ethiopiečių smūgiais. Auš
tant ethiopiečiai jau apsupo 
trečią skyrių Arimondi va
dovaujamą ir tik dabar vy
riausias italų vadas pama
tė, kad kitos jo armijos da
lys išmuštos. Jis patraukė 
pagelbon Elleno rezervus, 
bet tas daug negelbėjo. Ita
lai buvo galutinai sumušti 
ir iš Ethiopijos išgrūsti lau
kan. Ethiopiečiai užmušė 
virš 6,000 italų, sugrėbė apie 
3,000 jų į nelaisvę, pagrėbė 
visus ginklus ir tik keli tūk
stančiai italų, daugiausiai 
sužeistų, pabėgo. f

Istorikai juokavo, kad, mortiros po 65-75 milimet-' opiečių būriai, 
“geografija iškirto italams rus. Kanuolės veža mulais.

[šposą”, mat generolas Al
bertone sumaišė du kalnus jos priskaitomos kanuolės 
panašiu pavadinimu. Ant il- 

igo Ethiopiją buvo atsikra- rų gerklėmis, tai yra daug
maž 4, 5, 6 ir 7 colių. Šios

Prie italų sunkios artileri-

105, 120, 130 ir 149 milimet-

ę * I * y 7 v C

fašistinė Italija sunkios kanuolės veikiausiai
i vėl užpuolė Ethiopiją, ji tu- bus galima panaudoti tik 
ri geresnius ginklus ir 

' džiaugiasi savo “pasiseki- 
'mais” prie Adowa. Bet dar 
i peranksti džiaugtis, dar tik 
• pradžia kovos, kuri bus ilga 
ir sunki.

400 Myliu Didžių Kalnu
Italijos fašistai per daug 

anksti džiaugiasi savo “per
galėmis” ant ethiopiečių.

yra 30,000

Pietų fronte prieš itališką

pradžioje užpuolimo ant 
Ethiopijos. Paskui ant tiek 
jas bus galima panaudoti, piečių. Virš suminėtiems ar- 
ant kiek bus pravesti keliai mijos vadams gelbėja gar- 
jų pravežimui. . . sus turkų generolas Wehib

Žemlapius italai turi tik Pasha, kuriam vadovaujant 
paviršutinius, nes daugelis turkai 1915 metais labai 
vietų yra neištirta. Ant jų skaudžiai sumušė anglus ir 
žemlapių daug yra pažymė- francūzus prie Dardanelių 
jimų: “Vieta neištirta,” p 1 ’ 

tas sudaro nemažai italams 
pavojaus. Jie pastiki ant 
savo orlaivių, kurie trauks g0St Dabartiniai mūšiai dar

0 perlajos. ’
Taip yra sugrupuotos

Ethiopijos apsigynimo jė-
Mussolini, užima net ke- tik pradžia. Adowu X v rtų ’pSsta ir M S£kZ Ethio 

ių ministenų vietas ta. yr« jie ^^0 iš didelių dapddys žemlaįus. ' P 1
Vovn; 1-vvnnoriaivyno; kanuolių, kurios buvo pasta-i F ~ ..............
ūkio reikalų, užsienio reika- įy^os italų kolonijoje Eri-
karo; laivyno,

lų, vidaus reikalų ir fašisti
nės milicijos. Jis organiza
vo smarkų armijos plėtimą, 
budąvojimą karo jūrų lai
vyno, išbūdavo j imą galingo 
oriai vyno ir dabartinį už
puolimą ant Ethiopijos, ku
ris grūmoja virsti pasau
liniu karu.

trea, kur per mūnesius ren
gėsi karan.

Bet kas bus, kada įeis gi
liau? Linkui Addis Ababa 
tęsiasi kalnai veik 400 my
lių ilgio, kalnai vietomis 
siekia iki 15,000 pėdų aug

učio, ant jų oras skystas, 
europiečiams prasi muša 

'ir ausis. 
Tarpkalnese yra didžiausios 
prapultys, kurias kasmet 
per kelis mėnesius lyjantis I 

„ lietus išnešė. Kalnai apau- j 
niekaip ramiai prisiminti |gę daugiausiai mažais me-

Aflnura IRUfi ir 10^ kr£wjas per burną i
AQOWa lO“0 H Tarnkalnėse vra did

Metais
Italijos fašistai negalėjo

Adowa miesto Vardą, kur 39

sų reikalus gina ir rodo tikrą 
kelią, kaip mes sau būvį gali
me pagerinti. !

Mexico s Vaclovas.

deliais, krūmokšliais, Jie 
pilni visokio brudo, dras
kančių žvėrių, gyvačių. 
Tarpkalnese bėga smarkios 
kalninės upės. Kalnai yra 
ant tiek statūs, kad vieto-

Italai turi kelis šimtus 
karo orlaivių, tame skai
čiuje nemažai “Caproni” 
bomberių, kurie veža po 3 
tonus ir daugiau bombų 
kiekvienas.

Italai mano, kad Ethiopi
jos karo jėgos menkos, nors 
prieš italus ir bus pastatyta 
apie 1,000,000 žmonių. Italai 
mano, kad ethiopiečiai visai1

piečių svarbiausios jėgos 
yra apie 100 mylių nuo ita
lų kolonijų rubežių, ant di
delių kalnų, strateginėse po
zicijose.

Jau eilė spaudos kores
pondentų stebinsi ethiopie
čių drąsa ir sugabumu. Vie
nas korespondentas sako: 
“Amerikiečiams tie kariau
tojai (“warriors”) nesu
prantami, bet yra faktas,f A Į jzX CLJL1V <A L Al JI. J UVV J A <A

neturi tinkamų kanuolių, o kad jie gerai disciplinuoti 
kulkasvaidžius prastai mo- kareiviai ir kiekvienas drą-
ka naudoti. siai stoja kovon. Su stebėti

nu sugabumu, kaip koki 
i, jie gali 

gerai kariauti hakties tam
sumoje, puola ant priešo su 
didele neapykanta. Jie mo-

• nu sugaoumu,Strategines Pozicijos ir naktiniai žvėrys

Ethiopijos Apsigynimo
JogOS j ka gerai gintis iš kiekvieno

Vis darosi aiškiau, kad užkampio, akmenio, krūmo 
Italijos fašistams nebus pa- ir nesibijo kanuolių ug- 
prastas piknikas karas Inies.”
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COMMUNIST PARTY OF LITHUANIA STRIVE 
FOR A UNITED FRONT OF WORKERS

democrats, though the latter still 
have some influence with certain sec
tions of the working class.

In Memel (Klaipeda) there is a 
German Social-Democratic Party and 
a so-called “Workei's’ Party”. Both 
of these are drawing more and more 
close to the Nazis.

In September, 1934, the C. P. of 
Lithuania approached the organiza
tion of the Kaunas districts of the 
Social-Democratic and Zionist Social
ist Parties with a view to establish
ing a . united front of the workers 
against the anti-Jewish pogroms and 
against the dissolution of the trades 
upions, including the reformist 

unions. The district; organizations of 
, both parties rejected the offer on 
the grounds that the united front 

• must be first Established on a na- 
Ltional scale. The C. P. of Lithua
nia then approached the Central 
committees of the two parties. The 
C. C. -of the Social-Democratic Par
ty replied that' it had no objection 
to the united front, but that in 
spite of this it could not establish 
suęh a united front. Why? That 
the Central Committee was "not pre
spared to say. The Central Commit
tee of the Zionist Socialist Party

-- (Continued on page three)

Roosevelt has decided against tak
ing a census of unemployed at pre
sent. While going ahead with othėr 
censuses, such • as the census of 
business, he is afraid that the cen
sus of unemployment will show 'a 
true picture of unemployment, de
cidedly worse than the estimates 
made by governmental bureaus or by 
organizations like the National In
dustrial Conference Board and the 
American Federation of Labor, which 
minimized the unemployment prob
lem.

New machinery, as we have poin
ted out before, is being introduced 
in order to increase the exploitation 
of labor and swell the profits of 
the machinery companies. Normal re
placement of worn-out and obsoles
cent machinery is an added factor, 
as well as the fear of inflation and 
the desire of the companies to get 
more of their available money—and 
many have large cash reserves in 
spite of the crisis—into- such tangi
ble assets as new machinery and 
buildings. They are also taking this 
means of avoiding federal taxation 
on some of their surplus cash hold
ings.

All business commentators are re
marking on the sharp advance in 
the machine tool business. Poor’s 
Investment Advisory Service, Sep
tember 14, reports that manufactur
ers of machines and machine tools 
“contacted in such scattered machin
ery centers as Connecticut, Massa
chusetts, and Wisconsin, are about 
unanimous in reporting the highest 
operating rates since 1929“.

It is estimated thht some $150,- 
000,000 will be spent for machine 
tools this year, 
small sum when 
total business of 
is more than the 
ders in 1929.

I The Communist Party of Lithua
nia spares no effort to bring about 
such a united front, but the lead
ers of the reformist parties persist 

. in their refusal.
I There are four reformist parties 
in Lithuania, the largest of which 
was the Social-Democratic Party of 
Lithuania. Up to the fascist up
heaval in 1926 this party was re
presented in the government and 
held 15 seats in a Parliament of 80 
members in all. At present the par
ty is a mere shadow of its . former 
self. The reformist trade unions 
were disbanded last year by the fas
cists, the newspaper of the party, 
the “Socialdemokratas“, has been 
supppressed for some time now. 

/The Communist Party,, which never 
was legal even under the parliamen
tary democratic regime and which 
has been subjected to the most-cruel 
persecution since- the accession to 

the power of the fascists, is ntuneri-

A census of unemployment taken 
now, would certainly reveal the in
effectiveness of the Roosevelt poli
cies dangerously close to the coming 
presidential elections. Perhaps the 
administration plans to take the cen
sus shortly before the elections, thus 
creating thousands of temporary - . 
jobs, but not issuing the..results 
until after the election!

That Roosevelt is aware’ of the < 
extent of unemployment can* be de
duced frbm his recent statementtoi 
the effect that in five years of the 
depression, industry has learned how 
to save labor costs so that: if it ’ 
should rise to 1929 production le- '; 
vels, it would probably not empjpy ‘ 
80% as many as in 1929. y ;

The Executive Committee of the Communist International 
addressed an appeal to all workers, to all enemies of war to 
join forces in a united struggle against war.

The full text of the appeal follows:
...... To all workers and their organizations!

To all opponents of war and friends of peace!
To all peoples who do not want a repetition of the world 

slaughter of 1914-1918!
The imperialist struggle of the big capitalist, states, pri

marily that between Great Britain and Italy, in regard to 
Ethiopia, has led to an onslaught by Italian fascism on the1 
Ethiopian people. Italian airplanes are bombarding the 
peaceful towns and villages of Ethiopia.

- British imperialism, under'the cover of suspicious concern abqut the 
“independence” of Ethiopia, is preparing for war with Italy for the pos
session of Ethiopia. The British navy is prepared for action. Along 
with Great Britain, the other imperialist states are demanding a pro
tectorate over Ethiopia, allegedly in the interests of restoring peace. 
The war instigators in other countries are displaying feverish activity. 
Fascist Germany is striving to utilize the war in Africa for the pur
pose of preparing an attack on Lithuania. Germany, Poland and Hungary 
are fixing up an aggressive bloc in Eastern Europe. The Austrian prob
lem is again being put on the order of the day.

New World War May Result
„ Military complications in Europe would untie the hands of the Ja

panese imperialists in the Far East for the armed seizure of the re
maining parts, of China, and would increase their aggressiveness against 
the Soviet Union to an extraordinary degree.

The war of .Italian Fascism against Ethiopia may become the prelude 
to a new world imperialist war.

On September 25; eight-days before military operations were begun, 
the Communist International addressed a proposal to the Labor and So
cialist International for joint action against war.

The Labor and Socialist International has not gevin a positive reply 
to our proposal up to the present, because there are great contradic
tions in its ranks. Those elements in the Labor and Socialist Interna
tional who are bound by their alliance with the bourgeoisie of their, 
respective countries, are concerned not so much' about preserving peace 
as about the imperialist interests of their own ruling class. That is 
why they are exerting all their efforts to prevent the estblishment of 
united working class action in each separate country, and on an inter
national scale. At this exceptionally serious moment, when the lives 
of millions are at stake, the working class must imperatively demand 
that .the road be cleared for the mighty stream of proletarian unity,

(Continued1 ort page three)

According to the view of the Italian Government, Ethio
pia and Italy have broken diplomatic relations with each 
other as a result of Ethiopia’s decision to expell the Italian 
Minister from the country. .

Still according to the Italian view, the actual break came 
when the Ethiopians demanded Tuesday that the Italian 
Government hand over, the passport to the Ethiopian Minister* 
and his staff.

Ethiopians Capture Adi
LONDON—The Ethiopian 

in Eritrea and captured 
the important city, Adi Kaie, 
only 40 miles from Asmara, 
where the Italian chief war 
staff is located, 
between Adowa 

Mass revolts have 
rea against Italy.

2,000 Italians
JIBUTI—It is reported that under 

the command of a Turkish general, 
2,000 Italians have been captured 
in southern Ethiopia.

League of Nations to Decide 
Penalty for Italy

GENEVA —Representatives from 
57 League of Nations countries met 
Tuesday to decide what punishment 
to deal Italy who, by her invasion of 
Ethiopia, has broken section 13 of 
the League’s statute.

United action against Italy will 
only be made by the countries who 
will agree with this. It is predicted 
that at the full meeting of the 
League of Nations, it will be decid
ed to boycott Italy economically and 
financially.

By The Nat’l Sports Comm.
The softball season has al

ready passed and still the 
contenders for the LDŠ na
tional softball championship 
are debating the question of 
where this playoff should 
take place. The 'Ntew Britain 
team wants to have the games 
played in Wilkes-Barre, while 
the Cleveland LeaDerS want 
them to take place in Roches
ter. After a meeting, the Na
tional Sports' Comm.* decided 
to have the national playoff 
take place next Saturday 
and Sunday, October 19-20, in 
Binghamton, N. Y..

Before we go any further, let us
(Continued on page three)

For the last eight years Lithua-1 cally stronger today than the social 
nia has been ruled by a fascist, dic
tatorship, Hitler’s victory encourag
ed the tyrants of Lithuania to an 
even more ruthless oppression df the 
workers. The establishment of the 
united front of the workers is now 
more than ever before the need of 
the hour.
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SOVIET CHILDREN OPEN OWN STADIUM
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' The Young Pioneers of Moscow had a banner day when they 
marched through the streets of the Soviet’s capital to their own 
sports Stadium) They’ll probably soon be offering a football 
challenge to ainy of Mr. Hearst’s newsboys.

Page Two

or other capi

MOSCOW,. USSR.—In 
Union, every fifth day 
rest and culture. There 
in every city where the young people 
and adults gather and play. They- 
are free from their day’s of hard 
toil, building socialism, a better life 
for themselves, and with as much 
real- and earnestness, as they have 
for their work, they turn to play.

On the “free-day”, the conveyan
ces toward the Park of Culture and 
Rest are packed with young people. 
The beautiful palace-like subway re
sembles tiie New York subway du
ring the rush hours, the street cars 
are filled till some even suggest pla
cing chairs in the roof, and the small 
motor boats are filled to capacity, 
also. Everyone is headed to smelt 
the clear tender refreshing air add 
participate in the various methods 
of recreation, which we shall discribe 
later.

A group of us, a Lithuanian Mos
covite, and some Chicago comrades 
who were visiting the Soviet Union 
decided to see the youth at play. 
We went to the subway and found 
that unless we did some hard work, 
we could not. even think of getting 
into a train. The trams (street cars) 
were the same. 
Moscovite came to 
suggested that we 
the Moscow River 
we headed in that

The warf was packed with people, 
but not Like they are packed in New 
York, Chicago, Cleveland and Det
roit! They were much different. 
There were rows and rows of people 
waiting in line. One line 
tickets were purchased, 
other was at the loading

Women and men who 
in their arms were given the first 
place in the lines 'without hesitation. 
This is a very comradely thing to do, 
and even Emily Post could not 
think up a bit of etiquette like the 
Russians have out here. It is a sign 
of progressive culture, way ahead of 
that in America, where we some
times see a man giving up his seat 
to a woman who has a babe in her 
arms. Here he or she does not 
even have to wait for that—they 
get aboard first.

It was not a very long ride up 
the river, but it was a very pleasant 
one. If one casual observer walking' 
the streets of Moscow will say that 
workers here are not very well dres
sed, he should see them on their 
“off-day”. The clothing which ad
orned the healthy bodies of the Rus
sians, was very much like ours who 
were from America. Some were a 
little better and some a little worse, 
but they were clean and neatly pres
sed.

And I want to say something 
about beards. In France and Ger
many there are quite a number of 
beards, and the Russians do not have 
a higher average than these western 
European countries. It seems to be 
the custom here in Europe.

As we approached the park, from 
a distance we saw a huge dirigible 
hovering. When 
we found that it 
the ground and 
fee, one could go

The rest of the park, was 
With all sorts of amusements, 
they even have thrills—greater and 
safer thrills than the roller coasters 
of America. Perhaps you have seen 
the photos of high spirals from 
Which the Young Russians jump ’in 
Parachutes? This, in my opinion is 
a greater thrill than most of you 
will find in America, and it is much 
safer.

There were many young people 
playing all sorts of games. One 

.... which particularly attracted my at
tention was on obstacle race. This 
race has a certain significance in 

' USSR. It reached the youth to 
overcome all obstacles, and helps 
them to be prepared to defend them- 
selves in case Hitler,

, talists send their armies over- to take 
away from the younger generation 
what rightfully belongs to--them.

Two at a time, young workers 
run out from a* starting point,, they 
hurdle over a. seven foot wall) run 
some more, pick up a heavy log, 
run to a park bend climb over it 
with their burden, drop the burden, 
put. on. a gas mask, and then crawl 
thru a sack. The one that completes 
this' first, is declared the winner. 
There is a huge square the size of 

, a football field, roped, .off for this 
purpose and; many people stand 
around to watch.

A little further on, we saw an
other interesting game being played. 
There were things, similar to car
penter’s “horses” anchored in the 
ground. Two young people^ men or 
girls, or mixed) get on them facing 
each other, stand on one foot. They 
then slap each others hand.. The idea 
is to throw the other off balance. 
One youth, a husky young boy, took 
on all comers and won out.

A little further, there were hor
ses, wooden ones. We wondered 
what they were for, especially since 
grown up young men were in the 
saddle. It seems there have to be 
two to play this game. Each moun
ted man gets a stick with a loop 
on the end of it. The horses are 
spun round) while the “gladiators” 
try to hook the opponent’s horses’ 
tail in the loop. A very interesting 
game.

We 
much 
show
French clothing for women, and ma
ny other things. Finally we ended 
our trip by watching something 
which could be practiced at some of 
our picnics and dances. A sheet 
with words of a certain song is held 
up, a man with an accordian plays 
while a directoi’ teaches the crowd 
the latest Russian songs, popular 
songs. Among them was the most 
popular of all, “Visoli Robeta” 
(Haj^jy People), which, unless every
one isx careful, will soon replace 
the Internationale out here.

Just as we were leaving, we no
ticed huge portraits of Lenin and 
Stalin made out of moss, on either 
side of the exit gate. One has to 
see the portraits to appreciate them. 
It, seems that an artist painted them 
using 
paint, 
to be 
close
that it is made of moss.

There are many thing

The first dance of the season will 
be held Oct. 12, at .Laisvės Chorus 
.Halh 57 Park St,, given by the cho
rus. There will be dancing, refresh
ments galore. So all you chorus 

'members and “all youse guys and 
gals”, doll up and be there to help 
us begin the season. with a 
time,

The operetta “Tamyla” will 
vn by the Laisvės Chorus of 
ford. The committee is making1 fi
nal preparations for rehearsals,. and. 
parts are being planned for capable 
actors and performers. You’d, be 
surprised what a wealth of talent 
we have in the chorus. So all mem
bers who have been forgetting re
hearsals, come around and get in 
on the operetta, you’ll have the plea
sure of doing an operetta and get a 
real thrill out of the finished 
duct.

Dainų Diena, another picnic 
sed by atmospheric difficulties, 
that factor did not prevent our hav
ing a good time and ending up the 
picnic season with a bang. Though 
the weather was “cloudy, and prob
ably rain”,, a large gathering assem
bled to hear the choruses and dance 
to the lilting, sometimes jolting 
strains of the Merrymakers orches
tra. The Waterbury, New Haven 
and Hartford Choruses participated 
in the musical program. The Hart
ford chorus sang very well and rat
ed two encores. Keep it up Hart
fordites, let’s remain on top! To- 
ward the end of the day, the crowd 
became light-footed and light-head- j 
ed and dancing, singing and such 
took place until about nine o’clock, I 
when everybody left,, tired but hap- ' 
py, yet regretful, that this was the 
lašt picnic of the season.

NEWSING AROUND HARTFORD
Three, unemployed Hartford boys ’ 

have taken to “mining” the Park i 
River, naming themselves the “Park j 
River Gold and Anything Else Re- 1 
claimatioTT Service”. Equipped only 
with their hands and perched on 
rocks, they “mine” the river bottom.

The biggest find thus far was a 
$20. gold piece, and watches, coins, 
tokens, keys, rings, etc., have been 1 
collected. To speed up the work,

the boys now use an ash sifter to 
separate their finds from the dirt. 
It’s a great trade, providing you 
don’t get your feet wet.

A thriving new trade is flourish
ing around the State Capitol. Young 
boys, will, for ten cents, do a good 
polishing job. on any of the cars 
so requesting. Reviewing the num
ber of cars usually parked there, 
one ought to. be able to, build up a 
thriving business, if the correct tac
tics are used and only union, labor 
is emplęyed.

During the observing of Tercen
tenary celebrations, in. Conn., Hart
ford has been holding language 
group programs at the State Theat
re. A few weeks ago, the church 
choir demonstrated: just what the 
Lithuanians are not. They had very 
poor music for the dancing and sing
ing, did their folk dances per Ame
rican .style and. impressed the large 
audience that there was very little 
of interest in Lithuanian culture. 
The many who left before the con
clusion of the program are not to 
be blamed or judged too harshly for 
their hasty action.
JUST JEST

Agnes demonstrated her persua
sive ability last Sunday when she 
conceived the bus driver that we rat
ed a better bus, and later proved 
“that it’s he who pays and pays 
and pays”, when she nibbled on a 
sundae opposite him in a Southing
ton drug stone.

When the? topic of conversation 
passed from' skirts to skirts, was 
Clem Strauss embarassed! It seems 
through a slip in his memory he for
gets his jersey at a Hartford 
friend’s house, and what he feels so 
intensly about, is the fact that it’s 
almost new. So you see, even the 
best of us can “lose our Shirts”.

Karl made a very efficient gar
bage man on the bus. His deft
ness in supervising its care was 
carefully observed and complimented 
upon by ali the noise-makers in the 
rear row.

A highlight of the bus trip was 
the little incident where the Hart
ford chorus teacher and one of our 
more mature members were seen 
dancing 
aisle.

Fred 
Johnny 
more or 
and who gave those experienced Wa
terbury shagsters, some stiff compe
tition.

By Batchy
The LDS Youth Conference was 

held at Waterbuiy, Conn., Septem
ber 29. Twenty one delegates at
tended not including the outsiders 
that came to listen in, The main 
topic of this meeting was our drive 
for more members.

All delegates were enthused with 
the idea and intend to help in get
ting new members for our LDS.

We were all inspired to go to 
work by Bertha Fulton’s speech and 
we are determined to fill the quota 
of eighty new members which has •' 
been set for us.

The conference adjourned fith the 
singing of the “International”.

If you bring a crowd from ybur 
town to our dance, we will 
a crowd to your next dance, 
compromises wefe being made to 
make each dance a success for the 
coming year.

Works Both Ways

Nit: “What happens when 
leaves fall?”

Wit: “The fall leaves”.
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United Front is Ann of 
Communists in Lith.

Page Three

(Continued from Page 1) 
also replied that it had no objec
tion to the ujuted front, but it would 
first have to get the consent of its 
World Committee. Thus the united 
front was sabotaged by the leading 
bodies of both parties. Party mem
bers who advocated the united front 
are being expelled from both par
ties.

In spite of this, the C. P. of Li
thuania repeatedly approached the 
Socialist organizations of Kaunas; 
the most recent of such attempts 
was the suggestion of a joint May 
Day demonstration against war and 
fascism. This offer was rejected.

The war danger in Lithuania is 
very acute. Thę threat of a Nazi 
attack on Memel is looming large, 
but the fascist rulers of Lithuania 
are destroying the last shreds of 
Memel autonomy, thus driving the 
population into the arms of Hit
ler. They cąre little for the fu
ture national independence of Lith
uania, are openly negotiating with 
Poland and are secretly Seeking an 
understanding with Hitler with the 
object of joining the anti-Soviet bloc.

It is evident that the struggle 
against war, the struggle against 
the Nazi plans of aggression are in
separably bound up with the strug
gle against fascist dictatorship in 
Lithuania. Lithuanian independence 
can be defended only by the workers. 
To achieve this a broad people’s 
front is needed both in "the towns 
and in the rural districts.

The C. P. of Lithuania can already 
record certain results in the esta
blishment of the united front. Con
tacts have been established with va
rious groups of Socialist workers. 
In a large factory a united front 
committee of Socialist and Commu
nist workers .was formed with the 
result that the May Day celebrations 
were very successful. The united 
front is also making progress among 
the university students and in a 
technical school.

While the leaders of the reformist 
parties are sabotaging the united 
front, the principle of united front 
action is getting an ever firmer hold 
on the masses.

DATE AND PLACE OF .
NATL PLAYOFF CHANGED

to look 
will be

National

for another place 
agreeable to both

LDS Sports Commit-

(Continued from Page 1) 
see which one of these cities comes 
closest to being a central point be
tween Cleveland and New Britain. 
Would New- Britain have to travel 
the same distance to Wilkes-Barre 
as would the Cleveland team ? Of 
course not. Then it wouldn’t be 
fair to have the LeaDerS travel al
most twice the distance the New 
Britain team would have to for the 
playoff. Rochester seems to be a 
better center point, but then the 
weather question comes, in. Since 
it is already fall, the weather in 
Rochester, will be quite cold, it be
ing up north. In that case we are 
forced 
which 
teams.

The
tee has been weighing this problem 
and has picked Binghamton as the 
most proper place for the national 
playoff. Besides being a good central 

, point between the two contending 
cities it is much further south thąn 
Rochester and would, therefore, be 
more appropriate for the games. The 
Sports Comm, hopes that Bingham
ton will agreeable to' both teams 

. so that further waste age of time will 
be avoided and the three games for 
the championship can be played 
next Saturday and Sunday, Octo-; 
ber 19 and 20th. The chosen city is 
almost exactly the same < distance 
away from both Cleveland and New 
Britain. So, let us hear from you.

C. I. Appeals for Unity in Struggle Against Persons 
Repetition of 1914 Slaughter _

despite the resistance of the opponents of the united front.
,lre convinced that the supporters of the united front in the 

ranks of the Labor and Socialist International will/ dp everything poasij- 
ble to insure that the proposal made by the Communist International 
is accepted.

Not a Moment to Lose
Not another moment must be lost! Not for another instant must 

there be any postponement of the establishment of unity of action by 
all workers organizations and all the friends of peace in all countries, 
so as to isolate and curb the fascist iristigators of war.

The Communist International calls upon all its sections to, immediate- 
ly proceed to organize powerful actions by all the toilers against war.

The Communist International insistently appeals to the Socialist 
workers, their organizations apd their parties, to come out jointly, should
er to shoulder, in spite of differences which have existed until now, 
against the fascist instigators of war.

The Communist International calls on all workers, on all their organi
zations, no matter what their trend, on all those who are opposed to war, 
on all friends of peace, on all peoples who do not desire a repetition of 
the horrors of the World War, to muster their forces so ah to disrupt 
the robber war begun by Italian Fascism, to deal the latter a severe 
blow, and thus support the Italian people in their fight- for liberation.

It calls upon the working class in each separate country to display 
supreme watchfulness in regard to the policy of their imperialist 
governments. It calls upon the toilers to prevent the war spreading 
to other countries, and to prevent a new world blood-bath.

For Immediate Action Everywhere
Workers and toilers of all countries! Organize immediate action 

against the war in all enterprises, in all organizations, in all trade unions, . 
in all cooperative societies, in all sports, cultural and educational organi
zations, in all municipal councils and parliaments—everywhere!

Get together in mighty meetings and demonstrations! Apply other 
effective forms of mass action as well, to cor respond to the situation^ 
Show Italian Fascism that you will not tolerate its provocative acts of 
war! Show the ruling class your power in the fight for peace!

Strive by the united action of all workers’ organizations, and pri
marily of the transport workers’, railwaymen’s, seamen’s and harbor 
workers’ organizations, to make certain that not a single ship moves 
in support of the Italian war in Ethiopia. The carrying of this militant 
measure into life means encircling Italy with an iron ring of isolation 
and smashing the war began by it; it means a blow restraining all the 
fascist instigators of war who are preparing to follow the example of 
Italian Fascism.

The carrying of this militant

Look
To Your Nerves
— By The Naturalist —■•

Thin, persons who are striving to 
gain weight, but with little, if any, 
success—look to your nerves!
' Are you nerVy, jumpy, Do you 
drum your fingers or swing, your 
legs when sitting with them, cross
ed? Do you fidget? Do yoū, blush 
easily? Then you are wasting your 
nervous energy.

All, of these nervous leakages and 
movements (there are many others 
besides the above) are keeping you 
thin. They must be stopped if you 
wish to gain weight. Concentrate 
on them one at a ■ time until you 
have rid yourself of them. The fol
lowing exercises!1 will help you enor
mously in gaining control over your 
nerves:^—

Tear a sheet of paper in half and 
hold one half by the corner, be
tween the first finger and thumb, at 
arms length in front of the body. 
The paper should be held so that the 
top corner of it comes in line with 
the eye, and; for, instance, a dot on 
the surface of a mirror.

Endeavor to- hold the papėr as 
still as possible, keeping the corner 
in line. This should be practiced for

. Rest, then re
peat, doubling the time, and so on.

When you have succeeded in keep
ing it perfectly ’ still, the half-sheet 
may be replaced by a full-sized piece 
of paper, beginning at five seconds, 
as before. 3

The next exercise is more difficult, 
but it can be done with persevęręnce, 
and this latter quality shows 
strength of character.

Fill a tumbler with water right 
up to the brim so that it will no 
more.

Now, here is the test! 'With one 
hand holding the tumbler lightly at > 
the bottom, taisę it slowly and calm
ly ' obove yeur head, trying not to 
spill any of the water. Hold this 
position for a few seconds and con
centrate. Then lower the glass, still 
slowly, to the table.

After a rest repeat the exercise 
and increase the time you hold the 
tumbler aloft.

This exercise can be varied by 
lowering the tumbler to the floor 
and passing it between the legs to 
transfer it to the Other hand.

After a while, when you have 
gained considerable control over 
your -nerves, these exercises may be 
discontinued, if desired, and others 
that take no extra time to perform 
can take their place; These other 
exercises soon becoinp habits of life. 
You perform them ‘ subconsciously.

I Practicing dead -stillness when sit
ting or standing is but one of them. 
In fact, they are just the opposite 
of those little faults called fit- 
gets. They do not take time to 
do; it takes no longer to keep still 
than to fidget, and the benefits are 
great.

Now, all of you people who are 
always fidgeting, tie up your un
necessary movements with little con
centration. When you’ get an im
pulse to fidget, just keep calm. 
When you practice this self-control 
for some time, you will naturally 
acquire the habit of keeping calm;

I XIX XXXXC. XXXXO OXXWV..VX 
five seconds at first.

I neat, doubling the tir

I

Imperialisto Emasculate League
The governments of the biggest capitalist states represented; in. the 

League of Nations are again dooming it to impotence. The game of 
self-seeking interests of the imperialist states is rendering ėffectivle 
collective action by the League of Nations against the fascist inciters 
of war impossible. Salvation from war lies in, the hands of the inter
national proletariat and their organizations. It depends upon their joint 
powerful action.

The peace policy of the Soviet Union, the only state carrying on a 
resolute struggle against imperialist acts of plunder, and consistent
ly carrying out a policy of peace, is the strongest bulwark of the inter
national proletariat in their growing struggle against imperialist wars and 
for the cause of peace.

In the hour of threatening danger, the Communist 
forth this call!

Workers of all lands, unite!
Not s single tram, not a single ship, in support 

against Ethiopia! f
Let us surroijhd the fascist instigators of war 

of isolation!
Hands off the Ethiopian people!
Long live the Soviet policy of peace!
Long live peace!

EXECUTIVE COMM. OF THE COMMUNIST INTERNATIONAL 
October 7, 1935.

International sends

of the Italian wai^ 

with an iron rinjj

t

“LIBERTY OR DEATH

All afire with the spirit of ’76, these barefooted warrior tribes
men of Ethiopia are shown answering the^mobilization .call qf . 
their leaders and shouting the Ethiopian equivalent of ’‘Olive 
mie liberty or give me death”. They are defending the last 
free spot on the African continent. —

DANCE IN WORCESTER
The America^! Workers invite the 

members of th'e various Lithuanian 
organizations to attend the Cabaret 
and Dance to held at the Workers 
Center 126 Green Street Friday. 
Oct. 11, 1935 at 8 P. M. A good time 
is guaranteed. Admission is 25c. 
Music by the Olympians.

J. Sacal.

-With Butter
Farmer: “If tilings get too bad we 

can eat out* forest preserves.”
City Boy: “You’ve nothing on us, 

we can eat our traffic jams.’*

!- Si
/■
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U.S. ADMIRALS GET NEW TOY

Road Through U.S.S.R.
A huge motor road is to be built 

running right across Russia from 
Leningrad to Tiflis, through Mos
cow and Kharkov. Surveying has 
already begun. The road will be 
2,000 miles long and over forty feet j 
wide. !

The Island That Isn’t
An aeroplane carried on the “Sad

ko” searched for “Gallis Island”, 
supposed to have been discovered in ' 
1707 by the Scottish captain Gallis, j 
north-west of Spitzbergen and claim- Į 
ed to have been sighted only twice j 
since then.

The plane searched for two hours 
but failed to spot any land amid the 
immense icefield.

came to earth near the arctic sta
tion of Cape Schmidt.

22 Thousand Million Rubles
And what is it ? Well, it is the 

sum which is being spent this year 
on new enterprises and plants in 
the branches of social and economic 
life in the U.S.S.R.

To heavy industry is devoted 7,- 
000,000,000 roubles—for electrical I 
stations, coal mines, new oil wells, j 
blast furnaces, rolling mills and such 
like.

To the railways, 4,200,000,000 rou
bles—f(Sr electrification, and new 
tracks, bridges, rolling-stock. _

New textile mills, glass factories 
and similar enterprises account for 
732,000,000 roubles.

Mass Parachute Jump
One hundred and fifty simulta-• 

neous parachute jumps from six 1 
large planes was an outstanding 
event of the Soviet national air 
meeting at Tushino airport, near 
Moscow, on August 18.

Bodies fell from the planes in be- j 
wildering succession; then the para
chutes opened and the jumpers sailed 
gracefully to earth. Į

The first parachute jump in the 
Arctic has been performed by Vic
tor Ostroushenko, a young mechanic 
on the Soviet icebreaker “Krassin”.

Leaving a plane above the sea, at 
a height of 2,500 feet,’ he was car
ried on to land by a wind and

A similar sum goes to the food in
dustry for new refrigerating plants 
and sugar #md canning factories.

New tea factories, extention of 
State forms, improvement of ship
ping facilities, new telephone, tele
graph and radio projects—vast sums ; 
are earmarked for all these.

And finally, 2,600,000,000 is being 
devoted to new cultural and social 
enterprises.

No wonder the Soviet Union re
mains the only country in the world 
without unemployment.

There is, indeed, at the moment, 
a definite labor shortage in certain 
parts of the U.S.S.R., particularly in 
the case of carpenters, plasterers, 
bricklayers and plumbers.

The admirals in Uncle Sain’s navy- got a big kick out of 
the launching of this new 335-foot destroyer, the Flusser, at 
Kearny, N. J. The only kick it gave the taxpayers was right 
in the seat of the pants.

POLITICAL EDUCATION
Question: Is there any proof that 

there is anything higher than man, 
such as God? What is the Com
munist position on the question of 
religion ?

Answer: (1) All of scientific evi
dence points to the fact that there 
is no supernatural being in the uni
verse. The belief in gods, spirits, 
and miracles arose out of the strug
gles of primitive man with the for
ces of nature. With the develop
ment of science men discovered ra
tional explanations for the mysteries 
that he formerly attributed to De
vine Beings. The concept of God is 
an intellectual hangover that is fos
tered by the ruling class to help 
keep the workers in. ignorance and 
subjugation.

(2) Communism is the irreconcil
able foe of religion. It shows the 
workers that religion in Lenin’s 
words “Is one of the forms of spiri
tual oppression which everywhere 
weigh upon the masses who are 
crushed by continuous toil for others, 
by poverty and loneliness”. Religion 
is sold to the masses as a spirtual 
dope, to drown their aspirations for 
a decent human existence. The op
pressed worker is told that his 
troubles will be rewarded by eternal, 
bliss in the next world.

Lenin explained that the social 
roots of modern religion are “im- Į 
bedded in the social oppression of 
the working masses.” It is againęt 
the oppressive forces of capitalism 
that the worker must be taught to 
fight. While Communists carry on 
an educational struggle against re
ligion and all forms of superstition, 
they subordinate this to the 
fundamental task of fighting 
talism, in all its phases.

The emphasis is therefore
the everyday economic and political 
struggles in which the workers are 
trained for the revolutionary over
throw of capitalism. The toilers 
must be drawn into the struggles 
against the exploiters where they 
will be educated 'in the spirit and 
meaning of the Communist program. 
The fight against superstition . in 
all its forms must grow out of these

more 
capi-

upon

struggles, and at all times it must
be related to the interests of the 
workers. We cannot deliver the 
workers into the hands of the priests 
and the capitalists by letting them 
divert the struggle into religious 
channels. Whatever the religious 
beliefs of the worker, he must be 
shown in action that his fundamen
tal interests are with the Commu
nists, that he must join in the fight 
against the exploiters.

In the meantime the Communists 
carry on an educational campaign 
against the opium of religion and" 
all other forms of superstition. They 
explain its use as an instrument of 
apology for capitalist exploitation. 
They fight against the perversion of; 
modem science into a defense of’ 
religion and thus of capitalism. But 
the final emancipation of the toilers 
from spiritual slavery will only be 
achieved after the victorious pro
letarian revolution.

LAFFS
The Proper Instrument

“What would you do, Goofus, if 
you were running a circus and the 
monkeys got out of their cages?”

“I’d get a monkey wrench and 
tighten them up.”

A Study in Bugs
Professor: “Name the five most

common bugs”.
Student: “June, tumble, lady, bed, 

and hum.”

The Cupboard Was Bare
First Moth: “What’k the matter, 

Charlie ? You look starved.”
Second Moth: “No wonder 

spent the 
camp.”

week-end at a

SHENANDOAH PREPARES TO PRESENT OPERETTA
Greetings Comrades, I’m backters, Helen Utaris and Adelle Dum-

again with a little bit of news, con
cerning the local chorus. I hope 
you’re all listening.

A little bit about the operetta 
“Vestuvės Pušyne”, which we are 
going to present in the different lo
calities throughout the winter sea
son.

This is going to be a delightful 
operetta in three acts and my, what 
beautiful songs with a great deal 
of life and romance. »

There’s going to be Nastutė 
(Blanche Yudan), a maid in the 
home of a wealthy family who is 
fond of her master’s daughter. Naš
lutė is very energetic in trying to 
solve the problem between the young 
girl’s father and her sweetheart. Her 
role as maid—her acting, in fact, 
is very supreme. She sings and 
makes merry in spite of her trouble.

We have another very much lov
ed character Barbutė (Violet Kuz- 
mickienė), who takes the role of an 
ordinary girl of the working class— 
an admirer of the wealthy girl’s 
sweetheart.

She portrays her role well, her 
motions and expressions in regard 
to her acting are most natural and 
delightful.

All of you must see this operetta

bosky appeared on a radio broad
cast from W.A.Z.L., Hazelton, for 
their first broadcast and we; sure 
did enjoy their singing. This goes 
to show how well some of us can 
do when we want to. Good luck 
girls, hope we may hear you again 
soon.

Hearing about the Phila., Lyros 
Chorus and the sad news they have, 
we, here in Shenan., wish to express 

i our sorrow to the Phila., Lyros Cho
rus and hope there will be some 
way* in which we can aid to find 
them a new teacher and in this way 
hold up the .spirit of all the choris
ters.

Good luck to you Philadelphians, 
may you succeed in reaching your 
goal. You count upon otir help.

when it comes to your locality. A 
fine operetta and very good acting.

Don’t forget operetta practice this 
coming Sunday evening, as it was 
postponed last Sunday evening be
cause of the absence of our instruc- 
toress. Practice will be held at the

! same time as usual 7:30 P. M. Cho
rus practice, this evening, at 7:30.

It sure is good to say that we j All choristers requested to attend', 
have I - ......... rm . .
number of 
during the 
great deal 
work and 
choristers will be needed.
are going to do our share of work 

nudist an(j make a success of ourselves.

been requested to fulfill a Į Thank you. 
r of out-of-town engagements \ • ■

I just

Yeh, What
Wilfred!” 

excitedly, “There’s a
whispered“Wilfred!

Mrs. Jones,
mouse in the bedroom.1

Wilfred sat up in bed and looked 
sleepily at his wife. “Well, what 
about it?” he groaned.

“I can hear it squeaking' 
said.

“Well, d’yu want me to get out 
and oil it, or something”/ he snap
ped. " ,

she

winter. This means a 
to us and a lot of hard 
the cooperation of our 

We sure

Boy, oh, boy, are we getting popu
lar! I’ll say,

Last Sunday, two of our choris-

NEXT WEEK
x The Youth Section will fea
ture “Henri Barbusse - 
Life and Works.” Don’t miss 
the life story of this great, 

{energetic revolutionary writer.

His

I still cant’ figure out whoever 
composed the new stanza for:- “Jus
te bujvo?” I’ll bet Blanche and He
len can tell me. What say, girls?

Say you bass boys, what’s the se
cret in your interesting gatherings? 
We are all so very eager to know. 
Won’t you, tell*’ us or must you be 
coaxed ?

More news about the operetta cast 
next week, ias my time is up now. 
Watch this 
you?

space next week. Won’t

Toodle-oo
Toots
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Angliakasį Žinios Karą ir Fašizmą ir t.t.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystė tą darbą užgyrė ir 
Atlantic City, N. J. —Spa- į galutiną sutvarkymą pavedė 

lių 4 d. UMWA prez. Lewisas 
čia susikvietė kietųjų anglių 
trijų distriktų viršininkus pa
sitarimui, kokiais keliais šauk
ti angliakasių distriktų kon
vencijas, kuriose bus apkalba- • 
ma kokius reikalavimus sta
tyti baronams, darant naują 
kontraktą.

komitetui. Taigi, ateinančią 
subatą, spalio 12 d., 7 valandą 
vakare, Darbininkų Kliubo 
svetainėj, kur sykiu įvyks ir 
knygų peržiūrėjimas, turi susi
rinkt visas draugijos 
tas ir galutinai užbaigt darbą 
pagal draugijos nutarimą.

J. M. Karsonas.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 moterų kuopa rengia 

“card party” 12 d. spalio, pas Drg. 
Naujokus, 1218 E. 177th St. Pelnas 
nuo parengimo- skiriamas del vedi
mo streiko prieš mėsos brangumą. 
Įžanga tik 15 centų, prie tikieto bus 
ir laimėjimai.

Kviečia Rengėjai.
(240-241)

komite-

Pagal priimtą būdą, bus su
šauktos atskirai distriktų kon
vencijos; po to, viena konven

cija visų trijų distriktų sykiu.
Tokioj bendroj konvencijoj 
bus sudarytas bendras reika
lavimas. Kadangi tose konv. 
ir eiliniai nariai turės balsą ir 
galės savo nuomones išreikšti, i 
tai šis vadų pasitarimas yra ALDLD 6-to Apskričio rybose.

Philadelphia, Pa.
Kas Bus Veikiama Šią Savaitę

Jau buvo kelis kartus pa
skelbta “Laisvėj” drg. J. Ma
žeikos prakalbų maršrutas

GREAT NECK, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 48 kuopos susirinkimas įvyks pir- 
madienj, 14 d. spalio, M. ir H. Sa- 
benkų Svetainėj, 91 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. Pradžia kaip 8 
vai. vakare.

Draugai, visi pasirūpinkite daly
vauti šiame susirinkime, nes praeitas 
susirinkimas neįvyko, tad dalyvaukim 
Visi; turime daug svarbių reikalų 
aptarti.

Sekr. S. Petkienė.
(240-242)

AR JŪS ŽINOTE...
Dauguma daiktų lėšuoja 
brangiau—apart elektros 

Nuo 1914 m., New Yorko 
Mieste, maistas PABRAN
GO 25%, kambariai PA
BRANGO 24%, drabužiai 
PABRANGO 56%, vandens 
kaina pabrango 50'%, pašta- 
ženkliai pakilo nuo 2 iki 3c., 
miesto valdžia PABRANGO 
185%—tačiaus penki tiesio
giniai nupiginimai tuo laiku 
NUMUŠĖ mūsų vidutines 
elektros kainas butuose dau
giau kaip 40%!

I

Sumokėsime virš $47,000,000 
taksų šiemet 

Didžiausia dalis šios milži
niškos sumos eina miestui ii’ 
bedarbiams. Mes esame di
džiausi 
tojai.

Virš

miesto taksų mokė-

reikalingas iš kalno, kad pa
sakyti konvencijose, ko nariai

Kiek jau yra žinoma, tai viso
se kolonijose bus prakalbos.

gali reikalauti ir ko ne. Le- Bet šioj vietoj dar tenka pri- 
wisas ramina šį anglies lauką,1 
kad sunkenybės nebus suda
rymui naujo kontrakto.

Palauksim, pamatysim.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. ir LDS 21 kp. per

statys dvi labai juokingas komedijas, 
“Jaunystes Karštis”, ir “Susižieda- 
Vimas Pagal Sutartį.” šitie du vei
kalai bus perstatyti spalio (Oct.) 13 
dieną ant 4097 Porter, 
Šokiai bus prie geros 
Įžanga tik 20 centų.

Kviečia

6:30 v. v. 
orkestros.

kas pakilo?
Pragyvenimo lėšos 

pakilo 48% nuo 1914 m.

Scranton, Pa. — Čia 
planas apvaikščioti Anthraci-< 
to Savaitę. Apvaikščiojimo 
reikšmė glūdi tame, kad iš- 

j garsinti šios anglies naudin
gumą vartotojams, o vyriausiai 
del to, kad paskleisti melus 
prieš Sov. Sąjungos anglies j 
“užpludimą.” Savaitė prasidė-I 
jo spalių 7 d. iki 12 d. Tą žy
gį užgyrė prez. Lewisas, biz
nieriai ir Rusų Brolija Jung
tinėse Valstijose. Per tą savai
tę manoma surinkti 500,000 į 
parašų ant peticijos, kurioje' 
reikalaujamas aptaksavimas1 
Sovietų anglies nuo $2 iki $5 j 
per prez. Rooseveltą.

Traukiama Hearsto nurodo
mu keliu.

Angliakasiai, neturim pasi
duoti melams ir atsisakykim 
nuo pasirašymo.

kilo

Neužilgo čia įvyks 1-mo dis- 
Itrikto dvimetine konvencija, 
kairioje bus užgirtas ir M. 
Kosik, nesenai paskirtas dist. j 
prez. ofisan. Konvencijoj, tar
pe kito ko, manoma diskusuo- 
ti klausimą, kaip sulyginti 
darbo laiką šiame distrikte.

Tai pirmu sykiu išsitarė šia- 
. me klausime šie nerangūs po

nai del darbininkų.
Požeminis.

Lowell, Mass
Du Svarbūs Klausimai

minti keletas žodžių, kas lie
čia literatūrą. Pirmesniam pa
skelbime buvo nurodyta, ko
kia literatūra būtinai reikia 
turėti. Nei mažiausios abejo
nės neturiu, kad visos dides
nės kuopos pasirūpino užsisa
kyti literatūros. Prie to, reikė
tų kiekvienoj kolonijoj turėti 
“Laisvę” tos dienos pardavi
mui. . _

Draugo J. Mažeikos prakal-'je. Kviečiam visus sąžiningus darbi 
. V“. I * . i z-. x 1 1 -v. i r. 1 Y* c. T" O C?

bos bus šiose vietose:
Spalių 9 d., Chester, Pa., 

Lietuvių svetainėj, 7 :30 v. v.
Spalių 10 d., Camden, N. J., 

7:30 vai. vak.
Spalių 11 d., Baltimore,

Komitetas.
(240-241)

PATERSON, N. J.
Komunistų Partija rengia svarbias 

prakalbas d. Margaret Cowl (Un- 
džienė), subatoj, 12 d. spalio, Oakley 
Hall, 211 Market St., 8 vai. vak. 
Draugė Undžienė duos raportą iš 
neseniai įvykusio Septinto Komunis- 

: tų Internacionalo Kongreso, Maskvo-

. ninkus dalyvauti ir išgirst ką ši 
draugė turi mums pasakyt.

Kviečia Kompartija.
(240-241)

NEWARK, N. J.
Ncwarko ir apielinkės draugų aty- 

dai! Yra šaukiamas labai svarbus 
I M d., Lietuvių svetainėj, 7:30 susirinkimas visų ALDLD, LDS ir 
[vai. vakare.
| Spalių 12 d., Trenton, N. J., 
Lietuvių svetainėj, 32 Dičkiu-' 
son St., 7 :30 vai. vak.

Spalių 13 d., Lietuvių Tau-
: tiškoj svetainėj, 928 E. Moya-
’ mensing Avė., Phila., 2 vai. 
po pietų.

Spalių 13 d., 735 Fairmount
Ave., Phila., Pa., 7:30 vai. v.

Spalių 14 d., Easton, Pa.
Spalių 15 d., Reading, Pa.
Dabartinis momentas yra

Sietyno Choro valdybos narių, taip
gi visų “Laisvės” vajininkų, kurie 

. apsiėmė darbuotis laike vajaus ir tie 
; kviečiami dalyvaut kurie yra simpa- 
i tikai bei pritarėjai. Šis svarbus su- 
' sirinkimas įvyks penktadienį, 11 d. 
I spalio, 7:30 vai. vakare, Jurginės 
svetainėje, 180 New York Avė. Pra
šome visų draugų ir pašalinių daly
vaut, nes čia bus apkalbama “Lais
vės” vajus ir jubilėjus.

Sekr. M. Dobinis.

HARRISON IR KEARNY
Pranešu ALDLD 136 kuopos drau

gams, kad praeitam susirinkime 
- . , vienbalsiai pakeitė susirinkimo die- 

i labai svarbus. Imperialistinis 1 ną. Dabar susirinkimai įvyks sekan- 
karas jau prasidėjo. Italijos1 ^oms dienos: pirmą mėnesio sekma- I . ] m <-» »i /X rt MAilrnln minifašizmas naikina nekaltus dar-j^ĮJ^ WLnlu‘UZ 
bininkus ir jų kūdikius Ethio-, dienį švietimosi, bei diskusijų susi- 
pijbj. jau tūkstančiai nekaltų ! rinkimas. Sekantis susirinkmas įvyks 
žmonių tapo išskersta. Italijos.« * November, 2 valandų po pietų.

. ... . . . . Todėl, drauges ir draugai, nepamirš-
orlaiviai degina miestus ir nai- ( viršminėtos dienos ir laiko, nes 
kiną Žmonių gyvybes. Nors nutarta susirinkimus pradėti be 
karas yra prasidėjęs, bet dar(klli atidėliojimų, 
nėra pervėlu pastoti jam ke-1 
lią. Visi ir visos dalyvaukite 
minėtose prakalbose.

ALDLD 6-to Apsk. Sek.,
M. Zald.

jo-

“LAISVĖS”
KONCERTAS 

Brooklyne 
Lapkričio 10 November

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinė Draugija pereitam.

T savo mėnesiniam susirinkime, Į 
laikytam rugsėjo 8 d., š. m., I

♦ giliai apsvarstė ir vienbalsiai 
nutarė jungtis su Lietuvių Dar- į 
bininkų Susivienijimu. Žino-, 
ma, tai nėra dar galutinas nu
tarimas. Toks tarimas galėtų! 
būt galutinai padarytas tik1 
metiniam—gruodžio mėn. su
sirinkime. Bet pereitam susi
rinkime nutarta pasiteirauti 
apie vienybės sąlygas ir jeigu 
prieinamos, tai galima pradėti 
darbą nuo draugijos metinio 
susirinkimo. •«

Klausimas Ihbai 1 svarbus. 
Juomi privalo kiekvienas drau
gijos narys ir narę susirūpinti 

< ir būtinai dalyvauti ąteiriančią 
nedėlią draugijdfc mėnesiniam 
susirinkime: 2, vai. po pietų, 
338 Central Strėet. Yra jau 
atsikreipta į Lietuvių Darbi- . _

Annkų Susivienijimo .Centro ‘ «•* pribūkite, nes turim daug svar-
__ T . . . .. • bių dalykų apsvarstyt. Čia bus ap-
Komitetą šiuo klausimu ir ti-, svarstyta “Laisves” vajus ir jubi- 
kimasi jau šiokių tokių žinių1 Įėjus, drg. J. Mažeikos prakalbų 
turėti iš ten. Todėl privalo vi-1 maršrutas ir eilė kitų svarbių daly-

1 kų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

si dalyvauti šitam susirinkime 
ir diskusijose ir visuose tari
muose.

$8,000,000 miesto 
bedarbiams

Yra 3% taksai ant geso ir 
elektros įmonių pagelbėti 
žmonėms be darbo. Tai pa
lyginamai yra 30 sykių dau
giau negu kitiems bizniams 
—kurie yra taksuojami tik 
vienu dešimtadaliu 1%. 1935 
m. mūsų taksai tik bedarbių 
šelpimui pasieks apie 
$8,000,000.
Vidutinė elektros bila $2.45 

per mėnesį
Tai yra apie 8 centai per 
dieną—mažiau kaip 2 pate- 
lefonavimai arbu du pakeliai 
čiaumojamos gumos, ir tik 
truputį daugiau negu pusė 
kainos cigaretų pakelio. 
Toks pat daugis’ elektros 
būtų lėšavęs ?4.22 pirm pa
saulinio karo. Bet penki tie
sioginiai nupignimai numu
šė vidutinę kainą gyvena
muose namuose daugiau kaip 
40% ŽEMYN.
Iš jūsų užmokamo dolerio, 

taksai paima virš 20c
Ar jūs žinojote, kad daugiau 
kaip 20% jūsų mokesčių už 
gesą ir elektrą paima tak
sai? 1914 m. taksų rinkėjas 
paimdavo po 8c nuo kiek
vieno mum užmokamo jūsų 
dolerio už 
Paskutiniu 
sparčiai ir 
m. taksai 
kiekvieno 
metais 18c. šiemet virš 20c 
iš kožno mum ateinančio do
lerio išima taksų rinkėjas.

Kam tas $1 minimum 
mokestis?

Mažiausia mūsų kaina yra 
nustatyta doleris per mėne
sį. Neskaitant net elektros 
sriovės, mums lėšuoja bent 
$1.14 per mėnesį aptarnaut 
kostumerį tik paprasčiausiu 
būdu ... myterio skaitymas 
ir patikrinimas, bilų išdavi
mas ir surinkimas, elektros 
sriovės uždarymas ir atida
rymas persikraustymo lai
ku, ir keli kiti dalykai su 
pastoviom lėšom. O čia dar 
neįeina kaštai elektros srio
vės pagaminimo ir pristaty
mo, nei mūsų taksai!

Tatai reiškia apsčiai 
biznio kitiems

Šios kompanijos išleidžia 
virš $160,000,000 per metus 
algoms, medžiagoms ir tak
sams. Suteikiama darbas 
45,500 vyrų ir moterų dar
bininkų, kurie vidutiniai iš
leidžia virš $1,400,000 per 
savaitę savo naminiams ir 
asmeniškiems reikalams.

gesą ir elektrą, 
laiku taksai kilo 
pašėlusiai. 1933 
paėmė 16c nuo 
dolerio. Pernai

kas nupuolė?
Vidutinė elektros kaina

butuose nupuolė daugiau kaip 
40% nuo 1914 metų.

Paskiausias elektros kainų numušimas yra 
penktas* New Yorko Mieste nuo 1914 m.

*Ši skaitlinė tinka faktinai visam miestui. Kai kuriose jo 
dalyse buvo net septyni nupiginimai.

»BAR JUMS ŽEMESNĖS KAINOS NEGU KAPA PIRMA

KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE—
10 centų už klw. valandą per pirmas 10 valandų (mažiausia mėnesiui kaina Ji); 5 centai už klw. valandą per 
kitas 35; 4 centai už klw. valandą per kitas 40; 3 centai už klw. vai per kitas 40; 2<fUž klw. vai per dar kitas v.

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF 

CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORKTaip pat pranešu,' kad ALDLD 
kuopa rengia kortų lošimą— 
party, kuris įvyks 13 d. spalio (Oct.) 
1935, 3 valandą po pietų. Neužmirš
kite, tai įvyks sekančioj nedėlioj. 
Draugės ir draugai, 136 kuopa kvie
čia visus atsilankyti viršminėtam pa
rengime, taip pat atsiveskite ir ne- 
prigulinčų draugų be draugių.

Bus duodamos ir dovanos gabiau- 
j siems lošėjams. Taip pat bus už
kandžių ir gėrimų. Įžanga tik 25c.

Gerbiamieji, kaip jūs jau žinote, 
kad mūsų kuopa visuomet atlieka
mus centus sunaudoja darbininkiš
kiems reikalams. Pereitą susirinkimą 
mūsų kuopa "paaukavo $6 del “Dai
ly Worker”, angliško dienraščio Kom. 
Partijos. Taip pat nutarė nusipirkti 
“Laisvės” certifikatą už $5.

Protokolų Sek. W. Zelin.
(240-241)

HUNTSBURG, OHIO

136 
ard

HARTFORD, CONN.
Laisves Choras rengia balių 

Proletarų Meno Sąjungos naudos, su
batoj, 12 d. spalio, choro svetainėje, 
57 Park St., 8 vai. vak. įžanga tik 
25 centai. Visiems gerai žinoma, kad Į ALDLD 51 kp. rengia prakalbas, 
Meno Sąjunga išleidžia dainas, vei- kurios įvyks subatoj, 12 d. spalių, 
kalus ir kitus apšvietos raštus. Šie J. Ruba farmoje, 7:30 vai. vakare, 
dalykai sukėlė iškaštis, reikalinga fi- Čia kalbės drg. F. Abekas nesenai 
nansinė parama. Tad kviečiam vie- 1 sugrįžęs iš Išeivijos Kongreso, Kan
tinius ir apielinkės draugus dalyvaut, 1 ne. Jis daug ką žingeidaus turi mum 
praleist linksmai vakarą ir kartu pasakyt, ne vien tik apie kongresą, 
paremt šią darbininkišką įstaigą ir bet ir apie Lietuvos darbininkus, 
jos kultūros darbą. ' Kiekvienas lietuvis privalo dalyvauti

Komitetas ir išklausyti drg. Abeko prakalbų. 
(240-241)

del

Kviečia Rengėjai,.

Atsisukit radio WEAF kas sekmad. 6:30 iki 7:30 P. M. “Echoes of New York Town”.

PITTSTON, PA.
ALDLD 12 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 13 d. spalio-Oct., 7 vai. va
kare, pas drg. Navikauską. Visi drau-

Sekr. A. Valinčius.
(240-241)

CHESTER, PA.
Tarpt. Darb. Apsigynimas rengia 

svarbias prakalbas draugo Angelo 
Herndon, i|. New Yorko. Įvyks penk
tadienį, 11 d. spalio, 7:30 vai. vak. 
Masonic Temple, 4th ir Central Avė. 
Kviečiam visus Chesterio ir apielin- 
kės darbininkus dalyvauti ir išklau
syti drg. Hemdon prakalbų, jis tu
rės daug svarbių žinių mums pasa
kyt.

Kviečia Rengėjai.

WORCESTER, MASS.
Penktadienį, spalio (October) 11- 

, Amerikos Darbininkų Choras 
pavestas rengia šokius su gražia programa 
komite-1 (kabareto formoj). Pradžia 7:30 va- 

I kare, Darbininkų Centre, 126 Green 
! St.
i O nedėldienj, spalio 13, rengia ru- 

rasti savanorius iŠ draugystės deninį pikniką su programa Olym- 
narių, kaipo atstovus į Bendro pia Parke> Kviečia visus-visas daly

vauti.
(240-241)

Antras taipgi labai svarbus 
klausimas, kuris 
draugijos stovinčiam 
tui, tai galutinai išrinkti, arba1 
paskirti iš savo tarpo, arba su-'

fr.Veikimo Komitetą Kovai prieš

BAYONNE, N. J.
Darbininkų organizacijos rengia 

balių Daily Workerio. Įvyks nedėlioj, 
13 spalių, 6 vai. vakaro, 10 W. 22nd 
St. Kviečiam visus darbininkus ir 
simpatikus dalyvaut. Galėsite links
mai laiką praleist ir tuom pat kar
tu paremsite darbininkų laikraštį. 
Šokiams grieš Gurskio orkestrą. 
Taipgi turėsim skanių užkandžių ir 
gėrimų. Įžanga 25 centai asmeniui.

Kviečia Rengėjai. J

TRENTON, N. JĮ. 
Svarbios Prakalbos

Spalių 12 dieną, 7:30 vai. vak., Lie
tuvių Svetainėj, 32 Dickenson St., 
Trenton, N. J., bus svarbios prakal
bos. Drg. J. Mažeika, kuris buvo de
legatu nuo Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Visuotino Suvažiavimo, Kau
no Lietuvių Kongrese, ne tik išduos 
raportą apie kongresą, bet taip pat 
plačiai aiškins apie Lietuvos darbi
ninkų gyvenimą. Jis turėjo progą 
matytis su Lietuvos darbininkų deler 
gacija nuo daugelio pramonių ir 
ūkių. Tad drg. Mažeikos kalba bus 
labai svarbi išgirsti kiekvienam dar
bininkui. Todėl, kviečiame visas ir 
visus darbininkus dalyvauti šiose 
prakalbose. Ypatingai kviečiame ir 
artimesnes kolonijas, 
ton, N. J. ir kitas 
skaitlingiausia.

kaip Burling- 
dalyvauti kuo

Rep.

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D, 20 kp. susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 10 
d. spalio, Lietuvių Svetainėje, 
(skiepe). Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Draugai, visi pasirūpinkite 
dalyvauti šiame susirinkime-, 
nes turime daug svarbių, 
kalų aptarti.

Dar yra draugų, kurie 
mokėjo duoklių už šiuos
tus, tai ateikite į šį susirinki- 
"mą ir užsimokėkite ir gausi
te naują knygą. Nepamirški
te ir naujų narių atsivesti pri
rašyti į kuopą.

Sekr. O. Gimienė.

rei-

ne-
me-

DETROITO LIETUVĘ DARBININKŲ 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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA. 
.Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios j 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista-. 
tome greit į jūsų namus. Prašom® 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen. 7-1161 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

I



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
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Šiandien Didysis Lietuvių Mitingas Pro 
testui Prieš Hitlerio Planus Pulti 

Klaipėdą ir Visą Lietuvą

Italy Bendras Frontas 
Prieš Kary ir Fašizmą

KODĖL HITLERIS PASIMO- 
JO ANT KLAIPĖDOS IR 
LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS?

čiamas kiekvienas lietuvis.
PRAKALBAS RENGIA:

Ką mes, Amerikos lietuviai,ga
lim daryt gynimui Lietuvos 
nuo Hitlerio?

Brooklyno ir Apielinkės Lie
tuvių Veikimo Komitetas, ku
ris atstovauja 20 draugijų ir 
kuopų.

Socialistų Sąjungos

Tie klausimai neduoda ra
mybės nei vienam lietuviui 'ir 
jie reikalingi plačiausio išsi
aiškinimo. Mussolinis pasiuntė 
armijas į kaimynišką Ethiopi- 
ją ir ten terioja ir žudo tūks
tančiais ne tik kareivius, bet 
ištisus miestelius apsėja bom
bomis iš orlaivių, išžudydami 
vaikus, moteris, senelius; iš
naikindami maisto sandėlius, 
ligonbučius ir namus.

Ką daryti, kad nedaleisti to 
atsikartoti ant Lietuvos že
mės? Kokios pareigos ameri
kiečių lietuvių šiuo atveju? 
Ko reikia Lietuvos žmonėms, 
kad galėtų sėkmingai ginti 
Lietuvos n e p r i klausomybę ? 
Tais ir panašiais klausimais 
bus kalbama kelių srovių ben
drai surengtam masiniam mi
tinge, kuriame dalyvauti kvie-

19 kuopa.

gija.
Darbininkų Drau

Komunistų Frakci-
ja.
KALBĖS TŲ SROVIŲ IR KITI 
KALBĖTOJAI:

Keistutis Michelsonas, nuo 
LSS.

L. Prūseika, nuo LDD.
J. Tysliava, “Vienybes” re-

Italai turėjo bendro fronto 
konferenciją pereitą šeštadie
nį. Ten jie išrinko platų ko
mitetą kovai prieš karą ir fa
šizmą. Nutarė šiemet Columbo 
dieną, 12’ šio mėnesio, paversti 
diena kovos prieš Italijos fa
šizmą ir prieš to fašizmo' ban
ditišką įsiveržimą Ethiopijon.

Konferencija taipgi nutarė 
šaukti bendro fronto prieška
rinę demonstraciją šeštadienio 
ryto 10 vai., Columbus Circle, 
kur šaukiami ne vien italai, 
bet ir visų tautų prieškariniai- 
priešfašistiniai nusistatę žmo
nės.

Konferencijai pavyko suvie
nyti italų darbo unijų, socia
listų, komunistų, anarchistų ir 
sindikalistų vadus, ir kitus žy
mius nepartinius individualus 
kovai prieš karą ir fašizmą.

metų, 192 Steamboat Rd., 
Great Neck, L. I., mirė spalio 
7 d. Laidos spalio 10 d.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graboriūs J- Garšva.

Dar Del Operetės “Tamyla”
■; '• --- ----------------------------------

Vakar dienos “Laisvėj” til-j 
pusiam aprašyme “Tamylos” i 
perstatymo praleidau svarbių ' 
faktų, o be jų aprašymas toli!

Atsidarys Vaikų Mokyklėlė
Šį šeštadienį bus “pare” ati

darymui vaikų mokyklėlės, 
“Laisvės” svetainėj. Visi tė
vai, kurie nori, kad jų vaikai! 
išmoktų lietuvių kalbos, taipgi! 
apie darbininkų judėjimą, at
siųskite vaikus į šią parę, kur 
jie galės susipažint su kitais 
vaikais, ir taipgi ateis į vaikų 
mokyklėlę, kuri prasidės su, 
lekcijom 
prasidės 
Ateikite 
draugus.

spalio 19-tą. 
2-rą vai. po 
ir atsiveskite

Pare 
piet. 
savo

Advokatas Louis Fried, 50 
Court St., Brooklyne, kaltina- 

. •• mas padėjęs 3 ateiviam gauti
nepilnas, todėl matau reikalą, pilietines popieras, kuomet jie 
atskirai tuos faktus- paminėti, neturėję teisės gauti. Jis tai 

atlikęs, kjida jis buvo natura- 
d- lizącijos egzaminierium nuo 
"• 1926 iki 1932 m.

Už padarymą “Tamylos“ 
operete padėka priklauso d 
J. Nalivaikai, kuris parašė ei
les, ir d. B. šalinaitei už kom- 
p o z i ciją-pagaminimą ei!Sm.sl PAJIEŠKOJIMAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name

SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

ROBERT

daktorius.
A. Bimba, nuo Liet. Kom. 

Frakcijos.
Įžanga veltui. Įvyks šian

dien, 10 d. spalio, lygiai 7:30 
vakaro, Amalgamated Tem
ple, 21 Arion Place, Brookly- 
n e. P r i v a ž i uojama BMT 
Brooklyno Broadway arba 
Myrtle Ave. linijomis iki 
Myrtle Ave. stoties. Eit Broad
way keletą blokų į vakarus.

Minia Apmušė Nazius

muzikos ir tų dainų sumokini- 
mą. Tai stiprūs meno tvėrė
jai, kurie neatlaidžiai darbuo
jasi meno kėlimui.

Sumokinime vaidint-režisie- 
ravime darbavosi d. J. Juška, 
veikėjas toje srityje per dau
gelį metų. Tai didelis darbas 
vesti ir prižiūrėti tokio masi
nio vaidinimo eigą, tačiaus 
kliūtys yra nugalimos ir mes 
turime progą gėrėtis puikiais 
vaidinimais.

Senyva moteris pajieško darbo na
muose. Kreipkitės šiuo antrašu:

8613 107th St., Ozone Park, N. Y.
(239-241)

'i

harman

LIPTON 
įstaiga 

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems 
(| Įvykiams

Dovanos

uz- 
ap-

Rep.

sa' Creightonienė Per Keliolika
vUll M fg y « yMėty Žudė Žmones

Tcl. StRRR 2-0783 . NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC *

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIŪS 
Patarnauju visiems be skirtu* 
mo. Parsamdau automobilius 
kiekvienam reikale. Kainos 

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y. ‘

i

Paskutinės Dienos Įsigyt 
Vakarienės Tikietus

Sekmadienį, 13 spalio, 7 v. 
vakaro, “Laisvės” svetainėj, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
lietuviai komunistai ruošia ge
rą vakarienę 6-tos sekcijos 
kambarių palaikymui. Visus 
prašo tuojau įsigyti tį}ci^tųs, 
kurių kaina yra 75c. Vakarie
nė bus geriausia, ką ’galima 
pagaminti.- Prie to girdėsite 
gražią programą. Po vakarie
nės šokiai.

Kalbant apie palaikymą 
kambarių, man norisi priminti 
ir jų apšildymą, šiomis die
nomis buvo šaltoka. Nueinu į 
sekciją (laimei,’ aš ten ne re
tas svečias, tad ir mano kai
liui šiluma būtų ne pro šalį) 
su reikalais. Šalta, kaip le- 
daunėj. Mūsų visų mylima 
Marta Stone, sekcijos organi
zatorė, susilenkus, kaip ka
muoliukas, rankas pūsdama 
skubina mašinėle rašyt.

—Kodėl negauni, kas pa
kurtų pečių,—sakau jai, ma
nant, kad ji del stokos laiko 
neturi šilumos.

—Aš ir pati galėčiau pasi
kart, kad būtų kuo,—atsakė 
Marta, — renda nemokėta, 
džiaugiamės, kad dar po šio
kiu tokiu stogu.

Nesmagu pasidarė už save 
ir visus kartu, kad apie palai
kymą Darbininkų Centro kaip 
reikiant užsimirštame ir pasta
tytus vedimui darbo draugus 
paliekame'dirbti tokiose sąly
gose. O tik biskį daugiau pa
dirbėję galėtume padaryti sa
vo centrą sveiku draugams 
dirbti ir malonų pašaliečiams 
darbininkams užeiti.

Išardytas Naujakurių 
Rooseveltburgo Miestelis

PARDAVIMAI
Eikite į biznį! Yra i gera proga 

pirkti gerą užeigą, reštaurantą, ir 
14 fornišuotų kambarių. Viskas ge
ram stovyje ir gražiai įtaisyta. Kam
bariai visuomet užimti. Vieta ran
dasi ant gero kampo. Randa už visą 
namą prieinama. Mes išlaikėm tą 
vietą per 11 metų, dabar norime par
duot; gali ir dvejėse pirkti, nes yra 
gana biznio ir darbo. Nepraleiskite 
šią progą, nes retai tokia pasitaiko. 
Įsigykite tą biznį už prieinamą kai
ną. Vietą galima matyt visados po 
šiuo antrašu: 498-500 Ferry St., Ne
wark, N. J. arba šaukite: Mitchell 
2-9356.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižeidavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

25c
SU

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas 

PLAUKŲ 
KIRPIMAS

SKUTIMAS J

Prielankus Patarnavimas
100 Union Ave., Brooklyn 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Bet.

K.

Plėšikai Sumušė Tarnautojus 
Ir Išnešė Algų Pinigus

Antradienį 4 plėšikai įsi- 
briovė į Roydl Lace Paper 

850 Lorimer

Mrs. Mary Creighton, iš

nunuodijus ne tik Mrs. Ada

Suvirs metai laiko atgal, teko 
vaikščioti po Central Parką, 
kuris randasi pačiame didžio
jo New Yorko miesto viduryj. 
Šiame Central > Parko centre, 
kada seniaus buvusioje miesto 
vandens tvenkinio lygumoje, 
buvo bepradėję steigti bedar
biai naują miestelį. Jie buda- 
vojos sau> gyvenimui namelius 
iš įvairios medžiagos: iš lent
galių, plytų, blėtų ir tam pa
našiai; tų gyventojų tarpe bu
vo gana darbščių ir gabių. Ki
tų nameliai buvo gana dailūs 
—nudažyti ir švariai užlaiko
mi.

šiomis dienomis teko tas 
vietas vėl aplankyti. Bet kaip 
aš nusistebėjau, kuomet vietoj 
to bedarbių miestelio, pama
čiau kelių šimtų žmonių būrį 
iškrikusį po tą visą lygumą, | 
kurie su kastuvais, pikiais ir 
kitokiais įrankiais kasa, kala, į 
triūsia, dirba. O jau to mieste
lio nei pėdsakų nebelikę.

Mat, sulyg mayoro LaGuar- 
dijos patvarkymo, miesto ad
ministracija nutarė įsteigti 
parku tą lygumą. Jeigu bus' 
vaikams žaislavietė, tad juo 
galės naudotis tik tos apielin
kės vaikai, o kadangi čia di
džiumoj apgyventa aristokra- 
kratijos lųomoj tad jie tuo ir 
pasidžįaugs. Bet klausimas, 
kur prisiglaus to buvusio Roo
seveltburgo miestelio gyvento
jai ? . ‘

Veismūnįškis.

WPA Pilnas Skylių

briovė į Roydl 
Works raštinę, 
Į3t. Jie įsakė telefonistei pasi
traukti nuo telefono ir vienas 
pasiliko prie jo. Kiti trys nu
ėjo į raštinę, permušė vedėją, 
susiglemžė $3,186 tik ką at
vežtų iš banko algų pinigų, 
’primušė koridoriuje sutiktą iš- 
vežiotoją ir prasišalino. Tai 
įvyko per pietus. Raštinėj bu
vo vedėjas ir 10 merginų.

Apie 2,000 siuvėjų ir kitų 
darbininkų drabužių gamini
mo distrikte, New Yorke, 
klupo 5 nazius ir gerokai 
kūlė.

Demonstracija susidarė 
vaime-spontaniškai, kada
pasisuko trokas su 5 naziais 

I pilnose uniformose ir su svas
tikomis, apkabinę trdką iška
bomis, garsinančiomis nazių Baldwin, Nassau, prisipažinus 
mitingą Yorkvillėj.

Del trafiko šviesų sustojus Applegate, už kurios mirtį ji- 
trokui prie 7th Avė., minia Inai dabar buvo įtarta ir kvo- 
nutraukė nuo troko nazius irjčiama, bet taip pat nužudžius 
smarkiai apmušė, panaudo- ir savo brolį, Raymon Avery, 
darni nuplėštų iškabų kotus. 1923 metais, už ką ji buvo iš- 
Iškabose garsino įvyksiantį teisinta.
American National Socialist) ■ Dabar Newarko policijos 
League mitingą. Toji lyga yra i viršininkai mano, kad ji nu- 
atvira nazių organizacija. 'nuodijo savo vyro tėvus 1920

Gelbėt fašistus greit pribu- ir 1921 metais. Bandoma su- 
vo kazokai ir radio karais po- čekiuoti ir daugiau tokią mis- 
licija, bet darbininkai ir ją tū- teriškų mirčių. Manoma, kad 
lą laiką atmušė, šauksmai: ji yra nunuodijus daug žmo- 

Šalin fa-’nių. KeisčiaUsia jos' ypatybė 
drabu- buvus ta, kad ji visuomet šyp- 

sodavusis ir meili buvus. Tuo- 
mi ji/įg'audavus žmonių drau
gingumą ir pasitikėjimą, o pri
viliojus nužudydavo-nunuody-

Aleksandra Gotautas, 62 davo arseniku. ’

(240-242)
Parsiduoda laikrodžių taisymui 

įrankiai. Stalas ir viskas kas tik rei
kalinga laikrodininkui. Priežastis 
pardavimo—savininkas mirė. Atsi
šaukite po šiuo antrašu: F. Bačkis, 
120 N. 11th St., Easton, Pa.

(239-241)

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

“šalin Hitlerį,” ir “: 
šizmą,” aidėjo visam 
žiu centre.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graboriūs (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.

MATTHEW R BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystės Įstaiga

TEL. STAGG 2-5043

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKĖS LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

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

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

tamstosTĖMYKITE, ką mūsų Įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką 
galite gauti už mažus pinigus

NEDĖLIOMIS
• Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.
i

'f

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIŪS

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

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius ierme- 
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems 
Saukite dieni ar naktį

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-440*

A. Radzevičius :
LIETUVIS GRABORIŪS ' 

(Undertaker) ,
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius veettrrSm, 

parpiu, krikitynom ir kitokiem . 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

_______ Brooklyn, N. Y,

Te!. STagg 2-3438 
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sous, Inc.

Augščiausios paskolos 
Brooklyne ant 

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Are. 

karai priveža.

Telephone: Evergreen 7-0071

DR. L COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy 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.

WPA tėvas, generolas John- 
sonas, sakosi norįs apvalyti 
WPA pirma, negu jis pasi
trauks iš administratoriaus 
Vietos. Jis dabar paskelbė, 
kad jo pasiųsti knygų peržiū
rėtojai surado departmentuose 
daug skylių arba kaip jie jas 
vadina “gross irreguliarity.”

Jie atradę neautorizuotų 
apyskaitų vertės tūkstančių 
dolerių ir medžiagų misteriš
kai trūkstama. Jis suspendavo, 
bei pravarė keletą viršininkų, 
bet sistema pasiliko ir ten) 
“žiurkių” bus įvalias, kurios 
engs bedarbius, o pačios nai- 

ikins žmonių sudėtą turtą.

$150
ar

mažiau
.tTT

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

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

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

$225

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

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, 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.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

kitokių

512

kio dydžio, 
kio 
ma.

Sergančių Vyrų ir Moterų; 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumaip 
Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė- 
Sos išeikvojimai, 

a t a r i n lai ir
Chroniški Skau-f 
dūliai, Skilvio ir 
Ž a rifų LigosJ 
MėŠlažarnės U-į

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- 
mos greitai ir su patenkinančiomis * 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atel-’ 
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 PL 

NEW YORK __
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




