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PART ONE

ETHIOPAI PLIEKIA 
ITALIUS

ADDIS ABABA.—Ethio- 
pai žemyn nušovė du italų 
bombininkus lėktuvus; žuvo 
ir jų lakūnai.

Aksumo srityj 50,000 et
hiopų atakuoja italus, norė
dami iš jų atgal atsiimt tą 
savo “šventąjį” miestą.

Naziai Įsteigė Karo 
Generalį Štabą; Lau
žo Versalės Šutartį

HITLERIS SKUBIAI STATYDINA KARO LAIVUS, 
SUBMARINUS, GREITU S KARINIUS LAIVUKUS

Mussolini gali tų daiktų įva-i 
lias gaut iš Jungtinių Vals
tijų- !

ROMA.—Italai skelbiasi 
atmušę pirmąsias ethiopų 
kontr-atakas Aksumo aps
krityje.

FRANCIJA PERŠASI 
DARYTI TAIKĄ

LONDON.—Anglijos mi- 
nisterių kabinetas spalio 16 
d. pradėjo svarstyti Franci- 
jos ministerio pirmininko 
Lavalio pasiūlymą, kad An
glija ištrauktų savo karo 
laivus iš Viduržemio jūros, 
o tuomet Lavai pagal nau
ją planą bandytų sutaikyti 
Italiją su Ethiopiją.

GENEVA. — Tautų Lyga 
svarsto planus, kaip užkirst 
kelią Italijos produktų išve- 
žimamš į užsienius. Jau 
nutarta sutūrėt svarbius 
Italijai produktus iš Tautų 
Lygos šalių. Bet čia di
džiausia kliūtis yra Ameri
ka.

Amerika stabdo tik tiesio
ginių karo pabūklų gabeni
mą Italijai, bet iš antros pu
sės, vis daugiau išvežama iš 
Amerikos į Italiją tokių bū
tinų karui reikmenų, kaip 
geležis, varis, aliejus, anglis, 
medvilnė ir kt. Todėl vie
nas iš Francijos delegatų R. 
Coulondre pataria, kad ir 
kitos šalys dar nesulaikytų kad Amerika prisidėtų prie j Aksumo 

i------ x--------- ------------ r išvežimų į Italiją aliejaus, prekybos boikoto prieš Ita--
įvo užėmę pereitą savaitę. | angHes jr vario, nes, girdi, liją.

Su Italais Visuose L'
Trijuose Frontuose i

—  -  —    ■ ( • i T M

BERLYNAS. — Hitlerio' 
valdžia suorganizavo savo ■ 
generalį karo štabą su ge-’ 
nerolu Ludwigu Beck’u kai- i Pagal pranešimus iš Dji- 
po jo galva. Tuom sulaužė būti, “francūziško” Somali- 
dar vieną svarbų punktą i lando, italai nieko nelaimė- 
Versalės pokarinės sutar- j0 per tris dienas, nuo spa- 
ties. iįio 12 iki 15 d., Ogadeno

Savo kalboj Beck pabrė-! provincijoj, pietinėj Ethio- 
žė, kad reikia ne tik armi-'pijoj. Sako, italų pradėtas 
ją, bet visą tautą priruoš- i užpuolimas dvylika dienų 
ti karui/ Jis perspėjo mo- atgal nieko jiems ten neda- 
kytojus ir studentus, kad i ve; kai kur jie liko net iš- 
“teisingai” suprastų savo I mušti iš pozicijų, kurias bu- 
pareigas, į

Statoma 21 pojūrinis ka-1 Vienatiniai jų “pasisekimai • 
riškas laivas po 250 tonų ' buvo tik bombarduot iš_ or- 
kiekvienas. Viso Hitleris 
žada pastatydinti 600 tokių 
ir didesnių submarinų. Bū
davo jama du karo laivai po 
26,000 tonų įtalpos, o du 
šarvuotlaiviai po 10,000 to
nų jau užbaigti.

Paskutiniu laiku Vokieti-

Italy Suklimpimas

Tautų Lygos ekonominis ITALAI SKELBIA SAVO PASISEKIMUS AKSUM 
sub-komitetas siūlo, kad Ly
gai priklausančios šalys su
stabdytų vežimą Italijai to-

SRITYJ; ETHIOPAI ATAKUOJA ŠIAURĖJE

ADDIS ABABA, spalio 
kių savo produktų, kokių ji- 16.—Ethiopai atakuoja ita- 
nai negali gauti iš Ameri- lūs šiaurėje. Eina smarkūs 
kos. I

WASHINGTON, spalio 16 
—Tautų Lygos šalys krei
piasi į prezidentą Roosevel- 
tą, kad Amerika nepraleis
tų į Italiją maisto, medvil
nės, plieno ir kitų svarbių 
reikmenų. Bet kiek patirta,! 
prezidentas nieko nedarys, |

l laivių ramius kaimus, duji- Teismas Sprendžia Ilki- Soc. Internacionalo 
nėmis bombomis nuodyt gy-1 n v. . i i. n • "U i • i
ventojus,. ir sproginiais iš mą Dešimties Nekaltą 

ardyt ethi.p, kelius. |
Šiaip frontas palinksta tai 
vienon, tai kiton pusėn.

mūšiai šiaur-rytiniame ir 
'pietiniame frontuose.

Italai bando iš šiaurės ir 
pietų apsupti svarbų mies
tą Makale, kurį jie įnirtu
siai bombarduoja iš oro.

i ROMA, spalio 16.—Italų
I armijos dešinysis sparnas 
j prasimušė 20 mylių į vaka- 

- I rus nuo “šventojo” miesto 
______ Ethiopų vadas 
i'Seyoum smarkiai atakuoja 
kairįjį italų sparną.

daktaras R. W. Hockmaių ' 
Raudonojo Kryžiaus virsi* 
ninkas Ethiopijoj.

“Dum dum” yra kulka-su 
minkštu priekiniu galu. .Pa
siekus kūną, jinai skleidžia
si ir daro didelę bjaurią ■ • ■ 
žaizdą. Jau Antroji Hagos 
Konferencija 1899 m. pa
skelbė tokių kulkų naudo
jimą, kaip kriminalį prasi
žengimą. Bet Italijos fašis
tai ir šiandien jomis ardo 
ethiopams kūnus.

m

Dešinieji Vadovai At
metė Bendrą Frontą

DIRE DAWA, spalio 16. 
—Italų orlaiviai numetė 300 
bombų ant rytinių Ethiopi- 
ios miestelių Taffaros ir 
Khatmos. Daugelį užmušė 
ir sužeidė.

Anglija Šaukiasi Talkon 
Francijos Laivyną J3

— ■ i
! • ‘ i I HItalijos yal-

ji pradėjus taikos derybas.

JAPONAI NORI UŽ
GROBĖ SWATOWA

SWATOW, Chinija.—Ja
ponija atsiunčia vis dau-^ 
giau karo laivų ir rengiasi 
užgrobt Swatową. Japonai
surado priekabę tame, kad joj pastatyta 15 lengvų ka- 

> . vietinė chinų vyriausybė ro laivukų .po 250 tonų ; jie 
r areštavo japonus šmugel- daro po 65 mylias pef va- 

ninkus, kurie be muitų mo- landą ir kiekvienas gali iš-, 
kėjimo veržėsi įgabenti savo šauti po 2 torpedas vienu 
ta vorus į Chiniją. pradėjimu. Tokiam “greit-

Amerika taipgi pasiuntė laivyje” sutelpa 22 jūrinin- 
karo laivą “Nashville” į kai.
Swatową. Atplaukė keli An- į Kariški Hitlerio prisiren- 
glijos kariniai laivai. ’girnai pirmoj vietoj yra tai- 

• . -------------- komi prieš Sovietų Sąjun-
WALES, Anglijoj, kasyk- gą ir Lietuvą.

lose tebetęsia bado streiką1 -------------
šimtai mainierių. reikalau- - > . « . . D . .
darni pavaryt iš darbo visus Italai stengiasi Papirkt 
neunijistus. Bosams pasiųn- Daugiau EthiopŲ Vadų 
tus skebus j kasyklas, įvyko _______
susikirtimas no žeme: 40. ROMA. — Italijos armijų

r asmenų sužeista. Bado komandieriai šiaurinėj Eth- 
streikieriai atsisako priimti iopijoj deda visas pastan-: 
bosų siūlomą valgį ir neina' ‘ ”
viršun.

j Woll Priverstas Apleist 
Fašistą Lizdą

ATLANTIC CITY, N. Y. 
—Amerikos Darbo Federa
cijos suvažiavime Jungtines 
Mainierių Unijos preziden
tas J. L. Lewis smarkiai at
akavo Federacijos vice-pre- 
zidentą Matthew Wollą už 
tai, kad Woll užima veikian
čiojo prezidento vietą fa
šistinėje kapitalistų Nacio- 
nalėie Piliečių Federacijo
je. Del to Woll buvo pri
verstas pasitraukt iš vado
vybės tame fašistų lizde.

lopijoj deda visas pastan-: n . i - vi • -J 
'gas papirkti generolą Kas-| 1 aSluclUKC KlcUpCuOS

Gubern. Kurkauskasjsą, vieną iš ethiopų smar- 
i kiaušių vadų.

Mat, papirkimas yra len
gvesnis dalykas, negu sumu
šimas kovoje. Kassa vado
vauja 100,000 ethiopų armi- 

no, kad Tautų Lygos baus- jaL 
mių naudojimas prieš Itali- 
ją veda į pasaulini karą. , Į)aro Taiką Tarp Darbo 
Popiežiaus organas “Osser-ip , ..

Popiežius Pranašauja 
Pasaulinį Karą

ROMA. — Popiežius ma-

AZTEC, N. M.—Prisie
kusieji posėdininkai jau 
svarsto kaltinimus prieš 10 
Gąllup’o mainierių. Jie teis
man patraukti ūž jiems pri
metamą nušovimą šerifo 
Carmichaelio, nors Carmi- 
chaelį nudėjo patys jo pa- 
gelbininkai “spešelai”, be- 
šaudydami į bedarbių būrį.

Policiniai liudininkai prieš 
tuos mainierius ne tik pai
niojosi, bet negalėjo nei pa
žinti kaltinamųjų. Darbi
ninkų liudininkai parodė, 
kad J. Ochoa ir kiti teisia
mieji net visai nebuvo tame 
sūkury j, kur šerifai šaudė.

Bet • valdžia, veikdama 
ranka rankon su American 

I Anglies Kompanija, yra pa
siryžus mirčia nubausti 
tuos nekaltus darbininkus.

i Prieš juos padaryta su- T 1 f 111 1 • •

MASKVA.—Darbo ir So
cialistų Internacionalo Pil
dantysis Komitetas daugu
ma balsų atmetė Komunis
tų Internacionalo pakartoti
nus šaukimus sudaryt abie
jų i Internacionalų bendrą 
frontą prieš karą ir fašiz
mą.

Prieš Komunistų Interna
cionalo paskutinį pakvieti
mą į suvienytą frontą ypač 
atkakliai kovojo dešinieji 
vadai Anglijos, Holandijos, 
Švediios, Danijos ir čechos- 
lovakijos Socialistu Partijų.

Komunistai, tačiaus. juo 
labiau pasmarkins veikimą 
delei eilinių socialistų įtrau
kimo į bendrą frontą. Bus 
dedama tolesnės pastangos 
gaut į tą frontą ir socialistų 
vadus.

Ethiopijos Partizanai 
Apsupo Pulkus Italy

ROMA. — : 
džia užginčija gandus, kad < Į ;

Tačiaus spalio 16 d. prane-. , ( 
Šimais italų generolas Er- 
zie Garibaldi atvyko į Lpn-11 ’ ’ Į 
doną su kokia tai slapta mi- •; 
sija. • i*

S**' 5
LONDON.—Anglija šau

kia Francijos karo laivyno d 
žinovus į konferenciją iš* t

JIJIGA, Ethiopiją. — 
Ethiopai partizanai laiko 
apsupę kelis 1 ‘ 
juodmarškinių italų Mussa 
Ali kalvoj. Eritrėjoj, Itali-! 
ios kolonijoj. Ethiopai už
kirto tiem fašistam susisie
kimus su Italijos armija. 
Apsuptieji turėsią užtrokšti 
bei badu mirti šioj saulės 
deginamoj dykumoj, arba 
ethiopai juos išžudysią, jei-( 
gu italu armija greitai neiš-Įvų daro manevrus Suezo 
muš ethiopus iš tos pozici- kanalo srityj. Anglija ten 

gabena vis daugiau savo

tūktančius dirbt planui, kaip abiejų ša-
lių laivynai galėtų bendrą* ‘ 
darbiaut, jeigu Italijos ka* ' 
ro laivai užpultų"’Anglijos 
laivyną Viduržemio jūroj.
ANGLŲ PRISIRENGIMAI 

AIGIPTE
ALEXANDRIA. —30 dk 

džiausiu Anglijos karo lai-

jos. gabena vis daugiau savo
• Kiti ethiopų partizanų, bombininkų lėktuvų, kanUo- n n v»lr i n n 4* 111z'i n ' 1 • _ A 1  •   * _ 1 -

ropieziaus organas ’usser-ir , •• o.
vatore Romano” rašo, kad rederaciJOS btatejŲ
jis esąs priešingas visiems 
karams abelnai, net apsigy
nimo karams. Tačiaus po
piežius nedrįsta pasmerkt 
Mussolihio skerdynę Ethio
pijoj.

Popiežius neturi savo 
. banko, ir didelės sumos

“šventojo sosto” pinigų yra 
padėta Italijos bankuose ar
ba įvesdinta jos pramonėse.
Aišku, jog Mussolini tuos' —y-------
pinigus vartoja karo tiks- i Japonija Reikalauja Karo 
±os’ ^;dabavtin^e s?ly-' Laivyny Lygybės 
pinigus popiežiui atgriebt iš 
Italijos valdžios.

KLAIPĖDA.—Atsistaty- , . 1QQQ 
dino Lietuvos gubernato- dai 
rius Klaipėdai Vladas Kur-1 
kauskas, kuomet pasirodė, 
jog į seimelį išrinkta 24 vo
kietininkai ir tik 5 lietuviai.

Hitlerio laikraščiai Vo
kietijoj išnaujo pasmarkino 
užsipuolimus ir kerštavi
mus prieš Lietuvą. Reika-

mokslas todei, kad jie buvo Anglu Jankai ir Lėktų- 
narsus matmenų streiko va- ° T

vai Ethiopams
. u .. n • ROMA. — Anglų laivai 

Didelės Unijos Remia atvežė keturis tankus j Ber- n i n v- • Įbera prieplauka, “angliška- Darbo Partijos Kūrimą me” somaiiiandė. iš čia 
 I tankai siunčiami Ethiopijai.

būriai smarkiai traukia per 
Eritrėją linkui Assabo, 
Raudonųjų mariu pakraš
tyj. Šiaurėje gi ethiopų par
tizanai, veikdami jau iš Eri
trėjos, stato į pavojų deši
nįjį italų armijos sparną.

lių, tankų ir visokios amu-' 
nicijos. Čia Anglija turi 
25,000 viskam priruoštų ka
reivių.

Kiti Anglijos laivai ma
nevruoja Gibraltarę vande

nyse.
Italijos ka-. i ir • • i j; LONDON. — Italijos Įka- 

Laval NUSiminęS. kad ro laivynas daro manevrus

. Nevyksta Italam Karas
ATLANTIC CITY,-N. J. Iš A(leno anglai įgabeno še-j PARYŽIUS. — Iš patiki- 

- - ■ ................ šis kariškus lėktuvus ethio- SalHniu nranošama iop-
lauia, kad .Klaipėdos krašte steigti Darbo Partiją remia PaJ?.b* .. , . IFrancijos mimstens pirmi-' 6 J r

Vienas Francijos laivas ninkas Laval nusiminęs, kad 
J suėmė valtį su kulkasvai- įtaIams nesiseka Ethiomjoj 

iJdžiais pakraštyj “francūziš- įajp žygiuoti pirmyn, kaip

—Audėjų Unijos įnešimąATLANTIC CITY, 
—Darbo Federacijos 
žiavimas paskyrė komisiją valdžia būtų “sutaisyta” vi- šios didelės unijos Darbo 

besipešančias sai pagal hitlerininkų kur- Federacijos suvažiavime: 
Bravorų darbininkų, mai- Į 

Iš nazių spaudos melodi- ^ejyklų, automobL 
jų matyt, kad Hitleris tik kaUasiuvių, dažytojų, 
. c . . 7. . v mntnairii nrannvin amvaiii '

ties Neapoliu. ( ,. :-
Italija pasiuntė dar 17,0OQ , 

kareivių į savo koloniją Li
biją. kuri rubežiuojasi su;

šuva-

• taikyti dvi 
srioves statybos darbų uni- palį. 
jose. Nuo vienos ir kitos 
unijos įeina po 3 atstovus. 
Jeigu jie nesusitars, bus 
priskirtas dar vienas kaipo 
bešališkas tarpininkas.

laukia tinkamos progos už
grobti Klaipėdą. 

Visi hitlerininkų laikraš-

ko” Somalilando. 
svaidžiai buvo 
Ethiopijai.

Tūlas Anglijos
augštas oficierius važiuoja Ethiopiją.

Wm. Green ir kiti Fede- į “anglišką” Somalilandą or-1
• • 1 • 1 *• Iii . I - ■> « *

moteriškų drabužių siuvėjų 
.ir skrybėlninkų.

Kulka- buvo laukta.
skiriami j q kaibose su Anglijos no- 

.. Titikais ir Tautų Lygoj La- 
armijos vaj nuduoda, kad norįs gel-

----------------------------------- 1— . ■ j t,

Žmogžudis Mussolinio
Vaikas Bruno •

•«

v* ;*?

*

Eina gandai, kad pats
čiai pabrėžia, kad 80 nuo- racijos vadai atranda, kad ganizuot ginklų pristatymą Mussolini ketina važiuoti i

datus. Tačiau be reikalo jie 
TOKIO.—Japonija atsakė savinasi, kad visi tie balsai 

Anglijai, kad sutiktų eiti į “išreiškę pritarimą Hitle- 
Matote, kur nuėjo parapi- karo laivyno apribojimo riui.” Nes dauguma žmonių 

jonų sudėti popiežiui pini- konferenciją, jeigu būtų iš balsavo už Klaipėdos krašto 
gai. principo pripažinta Japoni- savivaldybę ir šiokią tokią

Į laiškus ir rezoliucijas,; jai lygybė ant jūrų, čia vietinę laisvę. Jie yra prie- 
kur reikalaujama popie- suprantama karo laivynų šingi kaip Smetonos dikta- 
žiau įsikišimo prieš dabarti-. lygybė su Anglija ir Jungti- turai, taip ir neribotai Hit- 
nį karą, jis nieko neatsako. | nėmis Valstijomis. lerio diktatūrai.

šimčių balsų buvo paduota Darbo Partijos įsteigimas ethiopams. 
už vokiečių partijos kandi- į pakenktų Roosevelto antrai t j m v. t • i i _ • • _ • . ..... .. . .kandidatūrai į prezidentus; 

tai vienas iš jų išrokavimų, 
kodėl jie priešinasi Darbo 
Partijai.

Ethiopiją ir duot “įkvėpi
mo” savo armijoms.Daug ginklų ir amunicijos 

yra vežama Ethiopijai ir iš 
Belgijos.

Apnuogino Streiklaužes
MEMPHIS, Tenn.—Gra- 

žylų dirbtuvės 100 moterų 
streikierių nuplėšė drabu
žius dviem streiklaužėm ir lų kulkasvaidžiai iš lėktuvu 

i” 
kulkomis, sako amerikonas

Italai Naudoja Bjaurias 
“Dum Dum” Kulkas

ROMA.—Pranešama, kad 
Mussolinio sūnus Bruno, 17 
metų vaikėzas, iš savo lėktu
vo kulkasvaidžių nušovęs 
kelis ethiopus. Jie Makalej, 
šaudydami nuo stogų iš šau
tuvų, prakirto kelias skyles 
Bruno lėktuvo sparnuose.

■

HARAR, Ethionija.—Ita-LONDON.—šaukiama An- 
glijos seimo susirinkimas j 
spalio 22 d. > aptarti karo paliko jas beveik visai nuo- šaudo • ethiopus “dum dum 
klausimus. gas gatvėj.

ADOWA.—Už dviejų fH- 
jų dienų ketina į šią apie- 
linkę atvykt pats Ethiopi- 
ios imperatorius Haile Se
lassie priduot savo karei
viams daugiau drąsos, kad 
išmuštų laukan italus.

M i
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Vienijasi
“Vienybė” pasikvietė Klingą aprašyti 

masinį mitingą, atsibuvusį Brooklyne, 
spalio 10 d., kurį suruošė1 kairiosios srio- 
vės ir kuriame, be kitų, sakė kalbą ir 
“Vien.” redaktorius Tysliava. Klinga, 
žinoma, bando viską apversti augštyn 
kojomis. Jis “įrodo,” kad “komunistai, 
norėdami apgauti visuomenę, pasitarna
vo Hitleriui” (?). Jeigu Klinga mano, 
kad reikalavimas Lietuvos žmonėms ci
vilinių ir politinių laisvių yra “pasitar- 
navimas Hitleriui,” tai, žinoma, su to
kiu “politiku” eiti į diskusijas būtų tuš
čias dalykas Pagaliaus, mes nemanome, 
kad Klinga bijotųsi Hitlerio. Juk jis, 
kaip pats sakosi, esąs “Voldemaro deši- 
nėji ranka,” o pastarasis kaip tik ir ban
do Lietuvą užstatyti Hitleriui.

Įdomu, tačiaus, kad šis bendras pa
žangiųjų lietuvių darbininkų Brooklyne 
mitingas suvarė į krūvą Klingą su Tys
liava. Dar visai nesenai jiedu taip vie
nas prieš kitą šokinėjo, o šiandien tiedu 
ponai jau pučia vienon , dūdon tą pačią 
meliodiją: šalin iš Lietuvos demokratija, 
tegul gyvuoja smetonizmas!

Tysliava, kalbėdamas > minėtam masi
niam mitinge, pareiškė, kad jis esąs de
mokratas’ Fašizmui pritariąs tiktai 
kaipo “pereinamam laikotarpiui.” Bet, 
štai, šitam pačiam “Vienybės” numery j 
Tysliava rašo: “Šiandien komunistai rei
kalauja tik demokratinių laisvių, gerai 
žinodami, kad per tas laisves jie galės 
įvesti savo diktatūrą*” Kitais žodžiais, 
Tysliava laikosi to tėzio, kad demokra
tijos negalima įvesti Lietuvon, kadangi 
per ją komunistai įves “savo diktatūrą.”

Bet kodėl Tysliava, dalyvaudamas 
bendruose susirinkimuose, to nepasakė? 
Kodėl jis ten stojo už demokratiją Lietu
voj, o dabar surado, kad demokratija 
naudinga tiktai komunistams? Daugiau 
negu keista! Prasilavinęs žmogus, save 
besivadinąs intelektualu, turėtų būti atvi
ras ir laikytis savo nusistatymo kaip 
vyras.

Kaip visur, taip ir • tuviuose darosi ir 
darysis du griežti rimtai: pažangiųjų 
žmonių, priešfašistinio nusistatymo žmo
nių frontas ir atžagareivių, fašistinių 
žmonių frontas. Vidurys vis nyks.

Aišku, mes norime, kad juo daugiau 
žmonių būtų galima įtraukti į priešfašis- 
tinį frontą!

Latvijoj Lietuvių Skaičius Mažėja
“Lietuvių Balsas” (eina Rygoj) pa

duoda davinių iš šių metų vasario mėn. 
12 dieną padaryto visos Latvijos gyven- 
tęjų surašinėjimo. Išviso šiuo tarpu 
Latvijoj gyventojų yra 1,950,502, o 1930 
metais įuvo 1,900,045. Vadinasi, per 
penkerius metus Latvijoj gyventojų pri
augo -50,457 žmonės. Pasak laikraščio, 
Latvijos gyventojų sudėtis sulyg tauty
bėmis, yra sekanti:

Binghamton, N. Y.

1

Latviai ........
Rusai...........
žydai ......... ;
Vokiečiai . .,
Lenkai ........
Baltgudžiai . 
Lietuviai ... 
Estai ..........
Kitų tautybių
Nežinomų tautybių .... 1,079

1,472,612
206,199 

.. 93,479 

.. 62,144 
, . 48.949 

. 26,867 
,. 22,913 

. . 7,014 
. .. 8,946

Suezo Kanalas ir Pelnai

1,950,502

Lietuvių skaičius Latvijoj žymiai tirp
sta. 1930 metais gyventojų surašinėji
mas parodė lietuvių skaičių 25,885. Va
dinasi, per penkerius metus lietuvių skai
čius ten sumažėjo 2,972. Veikiausia, jie 
ištautėjo.

Kitas. įdomus dalykas pasirodo: apie 
ketvirtadalis Latvijos gyventojų yra ne 
latvių tautybės. 'L

Smetonai Daug Vargo
Palėpinis Lietuvos jaunimo laikraštu- 1 

kas “Darbininkų ir Valstiečių Jaunimas” 
praneša:

Petrašiūnuose buvo jaunalietuvių skyrius 
iš 73 narių, beveik išimtinai darbo jaunuo
lių.

Daugumas jaunuolių buvo kairiai nusi
statę. Del tos priežasties, mokytojas, šau
lių būrio vadas ir žvalgybininkas J. Pabilio- 
nis puolė jauną lietuvių organizaciją ir 
draudė likusį jaunimą eit į jaunalietuvių 
ruošiamus vakarus, nes, girdi, čia komunis
tai. Kuomet įsisteigė jaunimiečių skyrius, 
32 jaunalietuviai perėjo į jaunimiečių sky
rių, manydami, kad ta organizacija tikrai 
kovoja prieš fašizmą.
Jaunalietuvius organizuoja fašistai, 

bet pasirodo, kad atsiranda tokių skyrių, 
kurie išstoja prieš fašizmą ir tie patys 
fašistai priversti juos uždaryti. Panašiai, 
matyti, buvo ir Petrašiūnuose.

“Tiesa” su Priedu
Atžymėjimui Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 5-kerių metų sukaktuvių, LD- 
S organas “Tiesa” išėjo padidintas—su 
priedu, kuris atspausdintas ant gražes
nio popiero, iliustruotas. Apskritai, “Tie
sos” num. 20-tas yra pilnas žinių apie 
LDS, jo kūrimąsi, augimą ir ateities per
spektyvas.

Patartina šį “Tiesos” num. įsigyti 
tiems, kurie nori su LDS plačiau susipa
žinti.

Po Kanados Rinkimų
Atsibuvusiuose Kanados rinkimuose į 

parlamentą (pereitą pirmadienį) libera
lai padarė milžinišką laimėjimą. Šiuos 
žodžius rašant, pranešimai skelbia, kad 
liberalų partija išrinko 126 atstovus, o 
konservatyvų—tik 41. Viso parlamente 
atstovų yra; 245. Pereitam parlamente 
liberalai turėjo tiktai 88, o konservaty- 
vai 113.

Turbūt neliks nei vienos provincijos, 
kurioje šiais rinkimais konservatyvams 
nebūtų užduotas smūgis. Taigi reakci
ninkas premjeras Bennett turės dabar 
užleisti liberalui valdžią. Bennetto val
džia buvo viena iš reakcingiausių tos ša
lies istorijoj. Ji pasirįžo išnaikinti Ka
nados Komunistų Partiją, kalino josios 
veikėjus. Kiekvienas radikalingesnis 
darbininkų žygis buvo persekiojamas. 
Tiktai (Įėka plačiosiom darbininkų ma
sėm, stojusiom komunistams į .pagelb^, 
Bennett .negalėjo komunistų išnaikinti. 
Priešingai, per tą laikotarpį Kanados 
Komunistų Partija žymiai užsiartavojo 
kovomis, suplienėjo, sustiprėjo.

skyriaus narių įstojimą ir dak-

Daugelis stebisi, kodėl 
Italijai yra dar neuždaro
mas Suezo kanalas per ku
rį ji pristatė armijų prieš 
Ethiopiją ir vis dar siun
čia. Nuo sausio pradžios 
per Suezo kanalą į Eritrėją

visų Italijos fašistai turi nau- 
taikos žygių”, jeigu tik pa- jausios mados ginklus—vi- 

saulinis karas prasidės, tai sokias kanuoles, tankus, or- 
ir Jungtinės Valstijos bus į laivius, nuodingus, gazus, 
jį įtrauktos. [visus chemikalus, gi tuom

Mes senai tą sakėme.1 kartu ethiopiečiai labai 
Pereito karo metu Wilso-1 prastai ginkluoti. Jie* netu- 
nas antrus prezidentinius ' ri tinkamų ginklų, jie yra 
rinkimus laimėjo po obal-j bejėgiai prieš nuodingus 
siu: “Neprileisiu prie ka- gazus, tankus, orlaivius. 

Jis 1917 metais, 4 d.1 Bet dėka kalnams, šalies 
kovo, užėmė antrą prezi-'sudėčiai, jie vis vien drąsiai 
dento tarnystę, o už mene- ir kovingai laikosi. Šį karą 
šio laiko, 6 d. balandžio, pa-' galima geriau pavadinti hę 
sirašė Vokietijai karo pa- karu,.bet beginklių žmonių 
skelbimą.

apie “neutralitetą” 
u.

į ,----
prieš Ethiopiją, iki 10 d. ro”. 
spalių Italija! pasiuntė 193,- 
000 kareivių įr daugybę ka
ro medžiagos. Iš ten atgal 
tuom kanalu parvežė 8,250 
kareivius sergančius.

Už. kiekvieną kareivį, už 
! kiekvieną karo medžiagos 
topą Italija sumoka Suezo 
Kanalo kompanijai, ' kuri 
yra Unglų ir francūzų kapi
talistų rankose. Vien už 
vieną Italijos laivą “Satur- 
nia” su 4,000 kareivių ir 
daug amunicijos Italija su-'k0 italus, 
mokėjo $45,000 kanalo savi- ■ -* -
ninkams. Todėl aišku, kodėl i Addugru. Auštant mes pon-

Kas Sulaiko Italus?
“New York Times” ko

respondentas Holme prane
ša iš Adowa sekamų žinių: 

<• “Keliai daugiausiai sulai- 
, Mes su italų ar

mijos būriu išvykome iš

žudymu.

Negali Meškos Pažeisti
“Tamsta, neleisk vaikų 

arti meškos,” sako žvėrin- 
čiaus prižiūrėtojas.

“Nejaugi mano vaikai pa
žeis tavo mešką?” atkirto 
ponia.

“Ne,” sako prižiūrėtojas, 
“bet ši mešką? Įvįos tik ne- 
paspringo peiliu; buvusiu ki
šenių je to vaiko, kurį ji

i

pa- 
už-

kanalo savininkai, laikyda
mi posėdį Paryžiuje nutarė, 
kad leisti Italijai naudotis 
Suezo kanalu.

D r. Lambie, 
Haile Selassie 
sako: “Anglija 
prileisti šio karo, tam nega
li būti abejonių. Ji galėjo 
pat pradžioj uždaryti Mus- 
soliniui Suezo kanalą.”

Tiesa, Mussolinis grūmo
jo, kad jeigu jam kanalą 
uždarys, tai jis užpuls An
gliją. Dabar jis grūmoja, 
kad jeigu dabar uždarys, 
tai jis minų prides į Raudo
nąsias jūras. Mussolinis ga
li viską daryti, bet aišku, 
kad jo trumpos kelinės ka
riauti su Anglija. Anglijos 
karininkai jau dabar turi 
planus, kad jeigu Mussolinis 
karą išprovokuos, tai jie ne 
tik sugrūs Italijos karo lai
vyną, užpuls orlaiviais Ita
liją, bet užims Italijos Sar
diniją ir Siciliją salas.

amerikietis, 
patarėjas, 

galėjo ne-

Pribu- 
leite- 

grįžti. 
kuopa

x •' f ■

Apsidirbęs Su Priešais
Vienas žmogmušis mirda

mas pasišaukė kunigą pas
kutiniam patepimui. Kuni
gas, išklausęs ausinės, sako:

“Dabar gailėkis už grie- 
kus ir atleisk savo prie
šams.”

“Kad aš neturiu priešų,” 
sako mirštantis.

“Kaip, neturi priešų?” 
nusistebėjęs klausė kunigas.

“Ne”, sako mirštantis, 
“aš užmušiau paskutinį sa
vo priešą dvi savaitės at- rrol H

Pažabos Italijos 
Fašistus

t . j . >

Tautų Lygos 52 šalys 
smerkė Italiją, kaipo
puolikę. Prieš Italiją visas 
civilizuotas pasaulis vado
vystėje Anglijos,. Francijos 
ir Sovietų [Sąjungos daro 

s žingsnius. Pirmiausiai už
draudė į Italiją bent kokį 
ginklų arba kitokių tavorų 
įvežimą. Antras žingsnis 
bus finansinė blokada.

1. Visos šalys uždraudžia 
įvežimą ginklų į Italiją.

2. Visos šalys nepralei
džia per savo žemę iš kitų 
kraštų Italijai ginklus ir 
ginklams medžiagas.

3. Panaikina visus preky
bos ir ekonominiais reika
lais susitarimus.

4. Veikiausiai greitai at
šauks savo atstovus ir pa
varys Italijos 
savo šalių.

Finansiniam 
Tautų Lygos 
komendavo :

1. Uždrausti bent kokius 
kreditus Italijai, bent ko
kias paskolas.

2. Uždrausti Italijai ki
tose šalyse atsidaryti ban-

•" ; w t įkus ir kiras finansines biz-Mussohmo agentai ginasi.! • isu™™

atstovus iš

nubaudimui 
komisija re-

toniniu tiltu pervažiavome 
per Mareb upę ir jau buvo
me Ethiopijoje. Kelias vis 
daugiau darėsi prastas. 
Saulė be jokio pasigailėji
mo kepino. Maibari sodžiu
je mes susėdome į italų tre
ką, kuris vieton ratų turi 
traktorinius dangčius, kad 
galėtų važiuoti ir be kelio... 
Per 7 valandas mes vos pa
darėme 8 mylias. Galop pri
važiavome uolas, kur kelias 
labai siauras... Čionai su
tratėjo kulkasvaidžiai ir 
šautuvai. Šaudė toli, 
vęs italų pėstininkų 
nantas mums įsakė 
Jis sakė, kad italų
kareivių jau kelios valandos 
kaip kaunasi su ethiopie- 
čiais, kurių yra 
kalnuose.”

Pasirodo, kad 
hiopiečių kovėsi 
pakalyje. Taigi ne visi Ita-1 t.. p v i • i tjaiyou aiūiuaiyuj. Mdirir kitas finansines biz- 

---- u-c — ----- e-c —---- | ivxuooviliiiv agcHLal giiiaSl.
Kanalas neuždarytas tik Didelė dalis ethiopiečių ita- 

todel, kad jo savininkai jau lus “sveikina” kulkomis, 
milionus susikrovė iš Itali
jos už perleidimą jos karei
vių, ginklų ir amunicijos 
prieš Ethiopiją. Bet jeigu 
prieis prie griežtesnių Tau
tų Lygos ir Italijos susirė-1 
mimų, tai Suezo kanalas; Ar ilgai fašistinė Italija 
bus uždarytas. įgalės kariauti prieš Ethio-

____________ i piją Tautų Lygai paskelbus
M i jai ekonominį ir finansinį

Ir Amerika Stos Karan boikotą? Anglijos finansi- 
_____  Iniai žinovai sako, kad Ita- 

Jungtinių Valstijų pulki-' neišsilaikys ilgiau 3 me- 
ninkas ir diplomatas E. M. jnęslU. Italija prašė pimgi- 
House sako, kad Jungtinės nes . paskolos Amerikoje ir 
Valstijos bus įtrauktos į ka- Sovietų Sąjungoje ir visur 
rą. Jis pripažįsta, kad pa- Jal tą atsake.

apie 200

tie 200 et- 
fronto už-

Ar Ilgai Italija Galės 
Kariauti?

nio įstaigas.
Tuom kartu visos šalys 

nieko neparduos ir nepirks 
iš Italijos. Italijos fašistai 
išmesti iš civilizuoto pasau-

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
48—2nd Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2—7964

Rūkymas Amžių Sutrum
pina

Sustojus traukiniui, pri
ėjo storas vyras rūkydamas 
didelį cigarą ir klausia in
žinieriaus:

“Kiek abelnas amžius to
kiems inžinams?”

Inžin.: “25 metai.”
Vyras: “Hm, tokiam dre- 

biežnam subudavojimui rei
kėtų tesėti ilgiau.”

Inžin.: “Taigi, jeigu jis 
tiek daug nerūkytų, tai, ži
noma, tesėtų.”

Parinko V. P—nis.

lio. Jiems nėra pasitikėji
mo, juos niekas nenori pa
žinti.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

PERSAUSA ODA
Daugeliui pusamžių, pagy

venusių žmonių oda pasidaro

Rankos dažnai mazgoti, 
ypač su šiltu vandeniu ir mui
lu — irgi negerai, netik seny
vam, bet ir bet kam. įsimeta 
nuo to į rankas įdegimai: oda 
plaišioja, trūksta, niežti, spuo_ 
geliaią^ą išberia.

Yra žmonių, kuriems po 
maudynei* bį$ dabai niežti. Tai 
eštii (lėl (Oęlos ; sausumo. To- 
kierns: rėčiau reikia maudytis. 
O po kiekvienai maudynei/ po 
kiėkyienąm nusiprausimui pa
tartina po trupučiuką įtrinti į 
odą -gito mišinio:

saulinė padėtis yra tokia, • Italijai reikia kaparo, • 
kad kapitalistinis pasaulis plieno, geležies, anglies,!' vJkui oda esti riebi.'rie. 
negali dabar jau išvengti aliejaus ir daugybės kitų1 g ’ • - * - ~
karo.

House sako, kad jeigu ke
li metai atgal italai būtų 
bombardavę Adową, tai ma
žai kas būtų į tai kreipęs 
atydą, kad laikraščiuose 
mažai būtų buvę ir žinių, iki dabar nupuolė ant vieno ______
Šiandieninis pasaulio didis ketvirtadalio. O juk Hitleris maudais ir mazgojies perdaug 
susidomėjimas Ethiopijos- neduos tą viską Mussoliniui 
Italijos karu yra todėl, kad veltui arba už “gražų pa- 
kapitalistinis pasaulis pri- žiūrėjimą.”

J

. . , , ; balinės liaukutčs po oda veL leikmenų. Dabar jai tas^ net -r percįaug> jr. dalįųaį? 
bus sunku gauti. .Gal ji ga- j^elto atsiranda jauniems ■- ir 
lėtų jputi Vokietijoje arba. pučkai, spuogai — aknė.

Senam jau kitaip. Oda pasi-’ 
daro sausesnė, nebetokia elas
tinga, tęsli. Ir tokia odą bijo 
vandens. Jeigu perdažnai

per Vokietija,; bet, kad Ita- j 
lijos pinigai puola. Jos auk
so kiekis nuo naujų metų

rūpestingai su muilu; tai da 
labiau tau iš odos išsiplaudžia 

■ riebalinė medžiaga. Oda pasi
daro persausa, ir ją pradeda 
niežėti. Įsimeta net odos įdegi
mai, ekzemos. Ištikro, labai 
daug odos įdegimų, ekzemų 
paeina nuo perdažnų maudy
nių. Atrodytų paradoksas: re
gis, jei užsilaikai švariai, daž
nai prausies su muilu, mau- 

j dais, tai* tau turėtų būti švari, 
i minkšta ir sveika oda. O čia 
Į atbulai. Senyvam žmogui daug 
I geriau retai temaudytis ir su 

---------  i muilu praustis. Pakanka išsi-
Bet argi galima pavadinti' maudyt ir po kartą per savai- 

Ethiopijos—Italijos karą ly-tę. Ir tai neperdaug muilo rei- 
giu karu? Nieko panašaus.' kia vartoti. .. . *:

Be to, kuopa padengs dakta
ro mokestį ir už visus tuos 
nąrius, kurie nebus senesni 30 
metų amžiaus. Vajus eis kuo
pos varde, o visi nariai, kurie 
gaus naujų aplikantų, bus j 
garbės svečiais kuopos bankie- 
te, kuris bus suruoštas užsibai
gus vajui. Vajaus direktorium

Pramogos ir Vajai
Literatūros kuopa (ALDL 

D) atžymėjimui savo jubilė- 
jaug rengia bendrai su Aušros 
Choru šaunų koncertą, kuris 
įvyks 26 d. šio men. Progra
mos išpildyme, jau skelbiama, 
apart vietos žymių dailės jė
gų, dalyvaus mainierių kvar
tetas iš Shenandoah, Pa. Ma
noma, 
kvarteto 
solo. Jis 
kas.

28 d. 
ninkiškų
ir “Laisvės’’ skaitytojų susi-

Carbolic acid 5 drops, 
Glycerin 5 drops, 
Oil of bergamot 5 drops, 
Olive bi I 4 ounces, 
Water enough to make 1 

pint of lotion.
Suplak gerai mišinį ir po 

truputį įtrink į sausą, niežin- 
čią odą, po kiekvienam nusi- 
prausimui bei maudynei. Vir
tuvėje, kam dažnai reikia ran
kos mazgoti, mirkyti, ypač jei 
vartoji aštrius muilus bei mil
telius, grindims ar taip kam 
valyti, tai labai naudinga to
kio mišinio vartoti

tvinkęs ir gatavas pasileisti
karam j Vai sako, kad Italijos fa-

Imperialistai Jau negali šistams nepavyko pagelba 
ramiu būdu išrišti bent ku- j tankų, orlaivių, nuodingų 
rį rimtesnį klausiriią. Vie-1 gazų ir svilinančių dujų 
nos. šalies pasijudinimas [ įvaryti ethiopiečiams bai- 
tuojaus paliečia kelių, kitų į 0 įas veda Italiją prie

Franci jos kariniai žino-

rinkimas, kuriame dalyvaus d.
Mažeika, bdvęs delegatas lie- taro mokestį padengs kuopa, 
tuvių kongrese, Kaune. O 29 
d. spalio, d. Mažeika pasakys 
prakalbą publiškame mitinge, 
kurį ruošia Literatūros kuopa.

Literatūros kuopa nutarė 
pasveikinti “Laisvės“ jubilėjų 
su auka $5.

LDS Vajus
Liet. Darb. Susivienijimo vą-' išrinktas St. Jasilionis, kuris 

jus jau pradėtas pereitame aprūpins narius aplikacijomis, 
kuopos susirinkime, 7 d. spa
lio. Jau viena narė įrašyta 
kuopon. O kitame susirinkime, 
girdėt, bus daugiau.

Kuopa išsidirbo vajaus pla
ną. Naujiems nariams įstoji
mas bus visai lengvas, su di
delėmis nuolaidomis. Vaikų

reikalus. Imperia listinių; 
kraštų padėtis labai pažeis
ta šešių metų baisaus eko
nominio krizio. Bent kokis 
palietimas jų reikalų, tuo- 
jaus grūmoja katastrofa.

House sako, nepaisant vi
sų Roosevelto pareiškimų

karo pralaimėjimo. ,informacijomis ir, kur reikės, 
pagelbės aplikacijas pildyti. 
Visi LDS 6 kuopos nariai esat 
kviečiami į talką šiame svar
biame darbe!

Kompartijos priešrinkiminei 
kampanijai kuopa paaukojo 
iš iždo $2. J.

Argi Tai Karas?
šio men. bus darbi- 
. organizacijų narių

kad d. Kuzmickas, 
dalyvis, padainUog ir 
yra geras daininin-

HMM
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YOUTH! WIN SOME PRIZES; GET Get New Members
INTO THE “LAISVE" SUB DRIVE Into the L.D.S.!

The Sports Committee hopes

MANIFESTO CALLS FOR BOYCOTT OF OLYMPICS THE CLEVELAND CORRESP.CLUB TO ISSUE BULLETIN

on Page 3)

NATIONAL PLAYOFF CANCELED; 
TEAMS TO BE AWARDED PRIZES

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

YOUNG COMMUNIST INTERNATIONAL A NEW PUSH PLANNED BY ITALIANS; 
APPEALS FOR FIGHT AGAINST WAR ETHIOPIA ORDERS COUNTER-ATTACK

LeaDerS, one of the two 
the LDS national softball 

informed the National Sports

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

its already the football season, 
the present decision. Similiar 
both teams in the near future.

Brooklyn, N. Y., Thursday, October 17, 1935

In order to be fair to both the Cleveland 
and New Britain teams, the Sports Commit
tee has decided to award equal prizes to 
each one, with the national championship 
still unestablished 
that both teams find these terms satisfactory.

The playoff could not b epostponed to any fur
ther date because it would be rediculous to have J 
softball game when 
which accounts for 
prizes will besent to

staff correspondent at 
Saturday that “they are 
wives, mothers and chil- 
that thousands of non- 
were killed in their vil-

It seems that when the “Laisve” subscrip
tion drive comes around, the youth are in
clined to sit back and watch the adult com
rades take the majority, if not all,, of the 
prizes ofered. .Now, why is this so? .Is 
it the fact that the adults are willing to de
vote more time to spread our working class 
press? Or are they more concerned about 
the growth of the working class movement? 
Whatvere the reason, youth, let’s have more 
cooperation from you in this year’s sub
drive.

There are thousands of Lithuanians who 
are not “Laisve” readers as yet and they offer a 
fertile field in which you can work. Devote some of 
your spare time getting people acquainted with re
volutionary journalism and you will help the work
ing class movement grow. Let’s see more youth 
win prizes this year! Give our adult comrades plen
ty of competition! _________

The LDS fifth anniversary 
membership drive has begun 
on Tuesday, Oct. 7 15th! .A 
part- of the national quota of 
700 new members- has been 
assigned to each district.

Although many prizes and 
commissions are already of
fered, the National Lithuanian 
Youth Committee is offering 
an additional prize of $10 to 
the district which fulfills its 
quota first. The present set 
quotas are the result based on 
the estimates from the previous 
drives and should not be hard to 
fulfill 
competition,

(Continued

The Cleveland 
leading teams in 
tournament 
Committee that they will not be able to par
ticipate in the scheduled national playoff 
this Saturday and Sunday in Binghamton. 
It sems that most of the team’s members 
worked Saturday^ and were not able to get

In order to insure friendly 
districts should iąsue 

on page 2)

states does not serve to provide 
friendly competition among youth, it 
is exploited in the interests of war 
preparation... Hence the two interna
tional workers’ sports associations 
categorically reject the compulsory 
character of fascist athletic meet
ings. They appeal to athletes 
throughout the world to boycott the
Berlin Olympiad...”

In this way the flames of war 
which Italian fascism has kindled 
in Ethiopia threaten to turn into 
a devastating conflageration of war 
throughout the world.

Only the united struggle of all 
the supporters of peace can prevent 
this. At this fateful moment when 
the lives of the entire younger gen
eration are in danger, the Sixth 
World Congress of the Young Com
munist International, now in ses
sion, appeals to all organizations 
desiring to preserve peace in the 
world.

Comrades, more than ever before 
it is time to act now. Not a day 

(Continued on page 4)

Behind this machinegun, Italian soldiers mowed down Ethio
pian defenders of Aduwa. Equipped with the latest implements 
of modern warfare, Italy crashed into and captured 
territory where she was defeated in 1896.

ADDIS ABABA.—A new offensive was opened by. the 
Italian Fascist forces in the North and South of Ethiopia 
with the arrival of Gen. Pietro Badoglio, chief of staff of 
the Italian armies.

Reports coming from the South indicate that the greatest 
battle of the war is now in progress in the Webbe Shibeli 
River Valley, along which the Italian forces hope to drive 
upward towards the Jijiga and Harar plateau, where the 
greatest concentration of Ethiopian forces is situated.

A general counter-offensive was ordered last Tuesday by Ras Nassibu, 
commander in chief of the Ethiopian armies in the east.

It has been reported that Tecla Hawariat, Ethiopian chief delegate 
to the League of Nations, has been ordered home immediately to become 

generalissimo of all Ethiopian troops 
in an effort to halt the southern di
vision.

Other reports 18,000 Ethiopian na
tives had been killed since Saturday 
by aeroplane bombardments, gas and 
machine gun fire.

The. report tallied closely with 
messages to the Dedjazmatch Nas
sibu, Ethiopian commander of the 
Southern forces at Harar, that Ital
ian bombs and gas had killed popu
lations of whole villages.

Many Non-Combatants Slain
Refugees streaming by hundreds 

out of the trackless desert where the 
Italian troops attacked told a Uni
ted Press 
Harar last 
killing our 
dren”, and 
combatants 
lages by shrapnel and gas bombs 
dropped from the more than 200 
airplanes supporting the Italian ad
vance.

The Exchange Telegraph’s Addis 
Ababa correspondent said the Ethio- 

(Answers on page 4)

With the membership drive start
ing this month, ve have mad^ at
tempts to form ą united front with 
K. of L. a series of debates and 
forums is planned by the Youth 
Council.

The bulletin will play an impor- 
(Continued

ZURICH, Germany—-The Socialist 
Workers* Sports International I and 
fhė Red Sports International have 
issued the following joint manifesto: 
“Tho Olympiad to be held in Ber
lin in 1936 has become more than a 
purely athletic functioln. The pre
sent rulers of Germany are psi ng it 
for propaganda purposes on bėhalf 
of fascism.... Sport in the fascist

ITALIAN TROOPS MOW DOWN ETHIOPIANS

Ethiopians Rally to Repel New Drive

MOSCOW.—The World Congress of the Young Communist 
International adopted the following appeal.

To the Youth of the world! To all organized youth de
siring to preserve peace!

Dear Comrades, War has begun in Ethiopia. The Ital
ian imperialists on the one hand and the British on the other, 
have long since, prepared to conquer the last semi-indepen
dent country in Africa; the fascist government of Italy has 
now begun its military operations against the Ethiopian 

^people. The blood of the first thousands of victims of this' plundering 
imperialist campaign has already been spilt.

Thiš intensifies the danger of war throughout the world, because Bri
tish imperialism wants to get the Ethiopian plunder for itself and with 
this aim it is not only increasing its 
diplomatic struggle, but also the 
preparedness of its navy for war. 
German fascism is feverishly at 
work to take the most rapid advan
tage of its confused situation for 
its own plundering war plans against 
Lithuania, Austria, Czecho-Slavakia 
and against the Soviet Union. And 
in the Far East Japanese imperial
ism is arming for the invasion of 
all China and the Soviet Union.

The Cleveland Correspondence Club us 
is planning on issuing a Monthly 
bulletin known as the—Leader. The 
first issue will appear the first of 
November.

The purpose of this bulletin is to 
acquaint the Cleveland youth with 
the activities carried on by the L.D. 
S. youth barnch and the Lyros chot-
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By JOHNNIE ORMAN
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They work longer and 1 the czar> and the workers would iiiey worn lungu, u-iu

saw in a' small article.

Union, there is so much to write,
5s

(Continued on Pare 8)

that

arė missing' one ctf the finesti op^
—Edith Butkus,
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s 
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Concent Detroit has ever seen.
Announcement:

October there Will1 be

Pairę Twu
— *> i x f r

in the expansion of the New York 
Lithuanian-American Basketball Lea-

will 
and

that all one does is write and send 
MOSCOW—No one is now able the article in, then proceed to pray

us all

inursday, October

in and hear them.
Once more let me urge you to be 

sure and' see this magnificent con
cert, because if you mi^a thia you 

tunities ta hear and see the best

V'
as we tame in, we were 
to ar :young fellow—a

— who showed

there are ads in the papers, and oyer , ter exercising and they imagine that 
the radio daily advertising for quali- j this wholy unscientific process is sy- 
fied workers. About non-qualified į nonymous with properly applied ‘

in Chicago. Resides al! the new sin
gers from 
Chorus is 
thing new 
until you

>

__ . __ . „ ' , gue.
Albert Pečiukaitis, tenor, from Chi- The league consists of the fbL 
cago, Illinois. He is a radio singer lowing organizations:

m.

I
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Two Immediate Tasks 1
for the Third District i _ , «
_. I 1 rognorni Zavot—A Textile Factory

The third district conference is Į *
over, and the noise and excitement 
accompanying it has subsided. We j 
can therefore begin to work on the j 
program of activity that was so 
carefully worked out and adopted at 
this conference, whieh, when com
pleted, will mean so much towards 
the progress of the third district.

First of all, even above the Mem
bership Drive stands out the Finan
cial Drive. The district treasury is 
at the present time facing a crisis 
all its own. And unless it is reple
nished with funds, we will find our 
depleted treasury a ’ tremendous 
drawback in the successful comple
tion of the Membership Drive. 
Without finances, we will find it 
exceedingly difficult to propagate 
the membership campaign to its 
fullest extent, and with the few 
dollars the treasury now has, orga
nizers can’t possibly be sent out to 
do work, and no systematic method 
for a large campaign can be adop
ted. In fact the financial limit of 
our work hovers around dollar and 
a half. For that reason. we 
act immediately.

The conference did vote to 
a joint district affair with the 
let-Meno, who are also in dire

to< tell me that when one comes to 
the USSR, he can only see “what is 
meant for him to see”. We heard 
tales of people who “have to go 
where the Intourist takes you” and 
having to “stay in the hotel all the 
time except when the Intourist takes 
you out”, and other stories that the 
“Intourist takes up all of a per
son’s time and one has no time to 
go out in the street for himself”. 
This can safely be branded as one 
big deliberate lie spread ; by the ene
mies of the USSR and the enemies 
of everything that is free and pro
gressive. We saw no such thing as 
even a light infringement on a per
son’s liberty. As a matter of. fact 
one does not Have to go with the 
Intourist on a tour of a factory or 
a museum, but it is very handy to 
go with them because you see the 
same things as going by yourself, 
only you have the benefit of a 
translator.

Having met some “fellow country
men” (Lithuanians) who are work
ing in the factories of- Moscow, we 
immediately made arrangements to 
visit “their” zavots. One of them 
was the Troghorni Zavot, a place 
where they weave cloth and where 
they print and dye it. The condi
tions for workers, as in every fac
tory, are something very exception
al. They all have low priced homes, 
free medical service for families, 
good wages which are boosted every 
so often, and so on ad infinatum. 
There are the udarniks (shock bri- 
gaders) and they get more privile
ges in the factories. They deserve 
them too. ' _
harder and, make more production 
than a worker who gets drunk once 
in a while and who'is careless, and 
negligent about his Work. But, let

J 111 V • !,. V d 't'-Ct X* A A.* "

hold 
Pro
need

of finances, sometime in November, 
and I don’t think a better time to 
get started than right now. We 
must therefore take the initiative, in 
preparing a district affair involving 
all branches and choruses of the 
state, assuring us a maximum sup
port of the districts organizations. 
The District committee of the Pro- 
let-Meno must be approached on the 
matter and the formation of a joint 
committee, both of the LDS youth 
and the mentioned organization be 
initiated. This is an urgent need, 
and both committees must act at 
once.

The Membership Drive is the se
cond most important item for the 
Connecticut district to think about. 
Not because I believe its importance us’l'alk a litai tabt®’ of theTfactort 
rates second, but because circum- m j k thst in 
stances force is to follow the finan- Ycuth gection is Iimited, 7nd it 
S“1 Howevmr, the fact that be a tard j b t t everything we
the district committee can’t take the j n tfcl
steps of sending its organizers to the i 
branches because of their shortage j When. ^writing about the Soviet 
of funds, should not hinder the bran- TT“‘— — —--v
ches in launching their campaigns 
for increased memberships. The in
dividual branches should take it upon 
themselves to organize their own CONCERT TO BE GIVEN BY TWO ALL STAR BASKET- 
iSDETROIT AIDO CHORUS BALL GAMES IN BROOKLYN
nization into the LDS. Keeping in 
mind the quota of 80 members you 
pledged to fulfill. Only with the 
fullest cooperation of the branches 
can this task be accomplished. 1

So, to the district committee and t 
the individual branches, let’s begin 
the third year of LDS work with a 
decisive spirit to end up successful
ly, and there can be no fear of the 
outcome. Let’s go into the Member
ship Drive with a determined mind 
to fulfill the quota of 80 and enlarge i 
our ever-growing youth movement 
into. a powerful organization. And __
let’s not forget the financial drive • jatkiute, who has returned from Phi- 
which is the means by which the j ladelphia, and is an excellent singer 
district will be able to aceumualate and chorus director, will sirig. Also

Have you bought your ticket for 
the big concert yet? If not, they 
are only 30 cents In advance and 35 
cents at the door. The concert is 
being given by the Aidė Chorus of 
Detroit at Twenty-fifth and Vemor 
Highway in the Lithuanian Halt 
The big day is this Sunday, October 
20. This concert is going to be a 
very big one arid a very interesting 
one at that. There will be the Lith
uanian Art Chorus from Gr&nd Ra
pids and many soloist® and duets 
also from’ Grand Rapids. Adele Va-

GET NEW MEMBERS 
INTO THE LM!

other cities the Aido 
striving to present some- 
and different^ Jhst wait 
hear the. Aido Chorus 

Men’s Quartette. The Laisves Cho
rus of Hamtramck is scheduled tė 
sing. The concert is going to start 
at 6:00 P. M. Tickets c&n be obtained > 
from almost any chorus’ members^ 
but don’t delay in getting them be
cause there is likely to he’ a sell- 

!out. Also, come early, so you can 
be sure of getting a seat.

Everywhere, everyone is talking 
about the coming of the Grand Ra
pids Chorus. Naturally,J every Det-

(Continued from Page 1> 
challenges to each other. This; 
stimulate the . youth to more 
better effort.

In the letters and charts
were sent out to all youth branch
es, all explanations concerning the 
reduction in entry fees, commissions, 
prizes, etc., arė given in full de
tail. If you find something that is __ ______ _______ ____ v
bothering you, just Write to the roiter "is anxiously awaiting their 
Nat’l Youth Committee and you will arrival hefe, and especially, the Aido 
get a prompt answer.

The LDS youth in all parts of i
j Chorus.

___  _ _ _ i This coming sunday over“W. J. B. 
the "country shouM make an‘effort K. 9:30 A. M. the program, win be 
to work harder tkan «Mr. trying of guests Irom :4nn<i Ba
to get youth into the organisation Be 8“e &
that is constantly fighting for their; 
demands, against Vrat, and fascismy 
etc. With. yo,ur help we will be able ! 
to strengthen the ranks of the LDS. 
Let’s have it!

that the editor back home Will not 
strike out something that is impor
tant.

As soon 
introduced 
Komsomol 
around the place. He told us that 
there was a shortage of workers. 
They needed at least some 800 work
ers for the plant and simply could 
not get them. As a matter of fact,

no pay for that time. Now they 
work the whole year.

The factory itself is very old—a 
..hundred and* fifty. Of course,, it 
was not developed as it is now, it 
was much smaller. The factory has 
an important history attached to it. 
In the celler of one of the depart
ments, were the whole headquarters 
of the 1905 revolution. From there, 
emanated all the directives and in-

(Continued on page 4) :

At the present time sport organi
zations combined to form an organ
ized Basketball League. This league 
is known as the New York Lithua
nian-American Basketball League. 
The Lithuanian youths are sports 
minded, making rapid advancements 
in the field of sports.

Therefore, on Oct. 20> the New- 
York Lithuanian-American Basket-

UttaBnian Delegate to U5.S.R. Visits r,
1 - dwragm and Vitauty

—-fty The Naturalist —
There is a growing body in fa

vor of massage. All the šame, few 
people realize tne full benefits that 
can be obtained by this method of 
treatment. There was a prejudice 
in some Countries against* massage. 
This was mainly due to wrong con
ceptions of the technique and its re
sults.

Massage is often associated with 
a practice, abominable in the eyes 
of the expert, know as “rubbing”. 
Athletes are given a /*rub-down” af-

workers, they do not advertise any 
more...there would be no room in the 
paper for news.

Work seven Hours
Workers in the plant work seven 

hours per day. They tend looms, 1 
for example, a worker tending 
8 looms gets • 300 roubles a month i 
while a worker who tends 6 looms 
gets 250 roubles. They all get two 
weeks vacation with pay, except in 
the chemical, die plant where they 
get a whole month. The minimum 
wage in the factory is 180. roubles, j 
A worker (majority of whom are 
women) can earn more, and nine 
tenths of the women do, when they 
go over their “norm”. The norms 
are small enough to be able to do 
this. Better workers get a monthly 
bonus of 25% of their wages.

It is interesting to note that about 
40% of the workers are youths. 
Before the revolution, the workers 
got from To to 25 rubles pay, per 
month. Still, the factories would 
close for the summer months under

massage.
People know that massage, is; help

ful in cases of stiff joints, rheuma
tism and kindred ailments, but the 
real health-giving, and* upbuilding 
effects of a general massage on the 
ordinary individual is seldom realiz
ed.

The trouble with massage, so far 
as the majority of us is concerned, 
is that it is too. expensive. There 
are a few persons in this age of 
“poverty amidst plenty” who can af
ford to pay a masseur’s fee.

We have therefore evolved a me
thod by means of which you can 
massage yourself. It would be ridi
culous to pretend that' such a me
thod is equal to the professional 
way. On the other hand, it is the 
next best thing. , ;'jPor the sake of 
those who are net familiar with the 
effects, let us go over the ^results 
of the practice.

How Massage Helps
Massage acts on the circulation, ......... 

that is, it pushes the venous blood 
back to the heart ąpd allows fresh 
blood to take its place. Anyone 
with a fairly thin skin can jsee the 
actipftf<for himself. Just'’pūt the 
elbow bn a table, palmyjfaciug you, 
and with the thumb of the other/ 
hand firmly stroke the front of the 
forarm from the wrist downwards, 
i.e., towards the heart. If the veins 
are at all visible you will see the 
blood being pushed on and a little 
space left behind, which is imme
diately filled with the oncoming 
blood.

This may not-take place when you 
first start. Do it for a minute and 
you are sure to see the result as 
you persist with the movement. It is 
this action which is the basis of 
massage, together with the knead
ing and lifting of mpscles from the 
bbne arid certain movements which 
have a direct effect on the internal 
organs.

This effect on the circulation 
washes away acid fatigue products. 
It is an excess of these fatigue pro
ducts that causes stiffness after ex- 

The feeling is (hie to theball League has arranged TWO ALL • < -
STAR GAMES. The proceeds deriv-I *act ¥«?at <» , these are pro-
ed from this affair will not benefit' duceef m the nmscular system than 
any individual, but will be utilized ‘ removed by normal circula- 

- į tion.
I Every modern •physical culturist 
knows that exercise breaks down 

i Worn out tissues and brings poisons 
out of the system. Massage finish
es the job so thoroughly set into ac
tion by strenuous, physical movement 

(Continued on Page 4)

DANCE IN NEW HAVEN TO 
CELEBRATE 5 YRS. OF IDS

Blissville Jordans
Lithuanian Independent Club , 
Brooklyn Liths. . 
Lithuanian Radio Five 
St. George:’® Knights 
Lithuanian Athletic Club 
Ten Eyck Liths. ?
Brooklyn, K. of L. Lodge 41 

Continuous Dancing is another im
portant Feature of Oct. 20th. Music 
will be rendered by Joe. Allen and 
his popular orchestra. DO NOT 
FORGET THE DATE. OCT 20 at 
KLASHUS CLINTON HALL. /" 
mission is 40c 
advance iš 25c. 

►chased from .........
newspaper offices and from the tear .—-- r-- - -- -srr. \ ,i-
gue members. . • -by

Comm. ers of Waterbury. Price Of admis
sion* is 25 cents in .advance arid "25c

On October 19th (this Saturday)’ 
thė New H0yen Junior L.D.S. is giv- 

, , ing a dince te commemorate the 5th
* vau AXXX1UV3 Ad?1 j autmversary of the LDS, It will 
Tickets bought in , be held at the JJtbjianian. Hall, 243 

Ttekets may be pur- j Front St.,. New Haven, Coim. vy This 
leading Lithuanian * will be a gala affair and people 
® and from the. fear (from *1 state

ers of Waterbury. Price of admis-. £__ _ i_
at the door.

Tickets arė sold* by persons in the, ’ 
Oft the Ttih of folfewih®. cities: Waterbury, Clem

■ wcrooer mere wiir be no Chorus Strauss; New Britain, E. Shopis; 
practice. Instead, chorus pfactfecK will Hartford, BamosMaj -Bridgeport, 
be held every Friday beginning Oct. > J. Jocis And f retį.any LDS (kr chor- 
18 and every Friday and Sunday fu»;.member in New Haven. Bring- 

■■■■,. |ia crowd. ■ ...i,.,
Committee
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Henri Barbusse who died, in Mos

cow on August 30, was bom in May 
1873 at Anieros near Paris. Eve-1 
before the war he published, a num
ber of writings showing; his clear 
sense of reality, his profound under
standing of social questions, and his 
extraordinary power of' graphic re
presentation. His novel- “Hell” in 
particular made a great sensation. 
When the war broke out,, he volun- 
teered for service in- the infantry. 
He took part in the - war till the 
end of 1915. He was in a number
of great battles at the front. He

The revolutionary workers’ govern
ment would end the anarchy and 
lack of planning that characterize 
capitalist production. Socialist econo
mic planning would completely re
organize the productive forces of the 
country. The almost inexhaustible 
resources of the nation would be 
utilized for the benefit of the toilers, 
and not for a parasitic few. From 
the very beginning the productive 
output would be greatly increased 
and every necessity of life would 
be provided for the entire population.

In a few years as the result of 
socialist planning, the entire indus
trial plant of the country would be 
reconstructed so as to provide an 
endless supply of goods and com
forts for everyone. With living 
standards rising sharply, with a 
constantly expanding Economy, 
there would be no unemployment, 
hours of. work would be reduced to 
two or three a day, and a life rich 
in culture would be available to 
everybody.

There is not enough space here to 
deal with all the things that a wor
kers’ government would do. For fur
ther detail read the Manifesto of 
the Eighth National Convention of 
the Communist Party of the United 
States. It is important to emphasize 
that to achieve a Socialist society, 
we must fight every day against re
duced living standards, against every 
attempt of the capitalists to foist 
the crisis still more upon the backs 
of the workers. It is around the 
struggle for bread and. against war 
and fascism that the , Communist 
Party is organizing the masses for 
the overthrow of capitalism-—the ne
cessary first step towards building a 
society in which there will be neither 
exploitation nor oppression of man-

was wounded, buried- under collaps- 
">Giu, s gas-poiso.

•d >$'•: ' this tr-- ?• :<? health w.-.: 
undermined, he was a- war-disabled 
man with lungs eaten away for the 
most part. Hence the pneumonia- 
which seized upon him in Moscow 
was able to bring about his- death.

In 1916 he wrote the work which 
was such a profound event and en
lightenment to millions of men and:

Henri Barbusse

' women all over the world, 
Fire”. In this work the horrors- of 

. the world massacre, as experienced 
by the soldier at the front, were des
scribed in a form which is ebemal, 
and the work has become the foun
dation stone of the fraternisation- of 
all soldiers and of all workers. Its 
title has become a symbol- arousing 
the enthusiasm: of the soldiers, of 
the youth.

In March, 1919, Henri- Barbussei 

founded the Republican Association 
of Ex-servicemen, collaborating with 

other ex-servicemen, Georgei 
’•e and Fernand Tournay. His 

irrevocable alliance with the working 
class was made. Barbusse developed 
logically into a- fighter for social
ism, for a new creative- order se
curing simultaneously- the peace and 
the freedom off the peoples; Dur
ing the war he became a- contributor 
to newspapers of Left tendencies,

Under | he participated in the founding of 
the Republican Coalition whose main 
aim it was to combat the state- of
emergency imposed- on- the country 
during the war. Immediately after 
the war he devoted all his efforts 
to gathering together te ex-service
men in France and all over- the 
world. In 1919 he brought together 
the ex-servicemen and war disabled 

'in Lyons, at the first congress of 

the Republican Association of Ex- 
Serviceme:;. At this congress the 
Association formulated' its main de
mands,

On May 1, 1920, he founded in* 
Geneva the Ex-Servicemen’s inter
national. Here the first rally of the 
ex-serviCemen of the so-called vic
torious and vanquished countries was 
held.

The years 1920 and 1921 found 
Barbusse in the ranks of those 
fighting for a social and cultural re
newal of the world, as was beginr 
ning to be realized, under the great
est difficulties in the Soviet Union. 
Henri Barbusse made public his 
sympathies for the Communist In
ternational, regardless of the disad
vantages to himself as an author in 
the bourgeois world.

Meanwhile he continued his liter
ary work, and published in- this year 
and the following, the books: 
“Clarte”, “Ge que sera”, “Paroles du- 
Combattant”, and the great novel 
“Les Einchaines”.

At the head of a group of with
ers, he called upon all intellectuals 
to join in fighting for the cause of 

| human justice and culture. He found- 
I ed the periodical “Clarte”, which has 
I accomplished most effective work all 
i over the world, especially among nr- 
i tellectuals and artists. The “Clarte” 

merged later into the “Monde”. This 
paper, which has become a centre 
of intellectual and cultural progress, 
was under the leadership of Bar
busse till his last days. It was an 
organizing force of the International 
Writers Congress and of other 
events ih intellectual life.

Between 1922 and- 1930 Barbusse 
was the organizer and- main speak
er at various international congress
es against imperialism, at the inter
national congress of the ex-service- * 
men, etc. In all these he took no

, heed of his shaken health. He un- 
j dertook innumerable journeys. One 
1 to- the balkans, afterwards publish*-
! ing a book giving a vivid- picture 
j of the prison hells there. He traveL 
[ led to the Soviet Union, to which 
he was passionately attached, and 
published his book on Georgia.

I (Continued. Next Week)

THE “PEST’ RETURNS TO 
WRITING DUTIES AGAIN

Youth Section. I will have to mate SUFNANDDAH f HORIK MAC Brona Judzentavioiute, and not 
it short by saying: “Don’t forget wllli 11 Will VlivRUd ilAd mereiy Blanche Yudan.

j‘Vestuves Pušyne’”. I have given, DI.rNTV AP AfTIVITV
1 you the day and place where ' you I tuudvl I vf nvl IV 111

“Slow* but sure” is a true saying 
for five Youth Section correspon
dents picked to write up activities 
of the Wilkes-Barre Aido Chorus.
But, maybe,, who: can tell,, they may 
surprise us some day with an article. 
Well, Let’s hope so.

So, my dear comrades, before I go 
any further let me introduuce my
self. I don’t think I- need an intro
duction,; but just the same I’ll tell 
you who I am. I’m the same old 
“Pfest”, only a little older arid lazier 
to write.

j will be able to enjoy yourself to 
I your heart’s content. I’ll let you 
: know later about the time and price.

Happy days are here 
our choristers, as they

again for 
are busy

My goodness, I sure am ambitious preparing themselves for this com- 
today, and in the mood for doing inF- u Sa m evening’s concert, 
a great, deal of corresponding,, and ? which will be held at Kulpmont, 
say, who wouldn’t with all that’s ’ ^en”a: ■ V . ’’'"’I 
going on Around here; 

-am- Į ready to start, 
goes.

today, and in 'the mood ’for "doing Saturday evening’s
Į Before I say so-long I want to call 
, upon all you youth in and around 
. Wilkes-Barre to come and join the 
chorus. You are being called on, 
comrades, for I- realize the impor-

. tance of a workers chorus. Why not 
i put all personal feelings aside and

become a member of- the Wilkes*-
i Barre: Aido Chorus. Rehearsals are
I held every Friday night at 7:30 
o’clock at the Workers Center, 325 ' and a strong admirer of the hand- 
E. Market St.. So-be sure and come. - 
Will meet you on Friday.

t Bye, bye, till I write again.
< — The Pest —

First a little about 
from where I left of;f 

i We have our beloved

unau s 1 Penna. All of you ‘are invited' over 
Bov * 01? hov° 1 to Kulpmont this Saturday evening,. 

—’ - - y’ Oct. 19, for some real entertainment.Well-, here
1 My, oh my, the- mystery of the 
new stanza in “Justė Buvo” has 

Sure does sound great 
and it is quite popular with- our 

.„Li—Girls’ I’m sure glad you

((Continue on> page 4).

TWO MEDIATE TASKS 
FOR THE THIRD DISTRICT

At its regular meeting the cho* 
rus got two new members. Welcome 
to. our chorus, Leona apd. Lawrence 
Lutatsky^,

The chorus also decided to have 
ther Shenandoah Chorui present the- '
play “Vestuvės Pušyne”1 at the- > 
CoughKh- High School the night be- r 
fore Thanksgiving Day. Yes sir,; 1 
mean every word- of it—the Shenan
doah Lyros Chorus at the Coughlin 
High School. So,, make sure you 
don’t make, dn-y appointments for 
that night or, believe me, you’ll re- ( 
gret it for a long time to come.

You’ll see a play that is- different; 
a play that has humor, action, Ibve, 
songs and dances.....!? could go1 on-' 
telling you about it, but since1 I’m» 
not the only one writing to the •

the operetta been solved, 
last week:— '__  „

little Onyte choristers. ___  _...___ o„
I <M,ar_y A?yLonis?,’..a..very^ -, did so w®n with the new tune?
j some hero, who tries in vaih to at
tract the attention' of this- man. 
But dpes- she succeed? 
for you 1 
very charming songstress, __ _
wonderful little actress^ we have in 
little Onytė. ' s

Among the boyfriends; we have
Petras (Anthony Kuzmickas), a tant roll in organizing the' activi- 
handsome gentleman and, my; what ties planned. The entire membership 
a great lover. He unites in. happy must rally to its support and popu- 
matrimony the young couple in the- larization. We feel that we can 
presence of all their young friends, reach the youth outside off our own

He is quite an energetic dancer of organization better by issuing a 10- 
well-known Lithuanian folk- cat_bųllėtim 

featured throughout the
i- Don’t miss this

to- find out for yourself. A THE CLEVELAND CORRESP 
annmg songstress, and a

(Continued^ from page 1)

(Continued' frorti; Page 2-)‘ 
its finances,, giving to it all 
assistance we can by donating 
of the branch treasury. Support 
committees that ask your assistance 
and do. your duty when .Presented whoi«° opwetta. 
y’P1 an? We can 52? | popular operetta, when it comes to
b r i ttm,these ‘V .camPa«“a suc' you* vicinity, 
cessful; There must be no hesitancy 
in the way we begini toi work nor any 
slackening in the manner we work, i
Let’s make this year a banner year I gard to the name1 of "our liūte Nas- 
for the third: district, j, . - , tutėy better1 known to- all off us as 

------- . . . > • (j* į'v z .£ į < Vi iV-'■£■'2'2, "i'h X 2 «; ' k »»»•»■■ ■

the 
out 
the the 

dances

Correction must be* made in- te-

The editorial staff consists of:
Joe Palton, Al Skupas, Adele1 Vasil; 
and Jiohni Klima. The editorial: staff 
appeals, to- the members off the L.Di 
S. and: Lyros chorus to contribute 
articles- to the bulletin, about club ac
tivities;. affairs planned,. etc.

—■ ■ Corresp.
Cleve. Corresp. Club.
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RED FARMERS HAIL BIG HARVEST

Lithuanian Delegate to U.S.S.R. Visits the
Troghorni Zavot—A Textile Factory

cho-

years of

fascists

and

on anyone’s face in the 
The young men who work

excellent
We had

Judzentavič, 
žemaitis, Mr. 
Mrs. Stanly

Laisvė officials for the grand 
shown them upon their recent 
to Brooklyn. They sure did en- 
the operetta “Tamyla”, which 
witnessed while there.

air, 
sta-

air ' 
the

or- 
for

One) 
in forc- 
to hand

We shall soon start work on “Ta
myla”. The cast has been selected. 
Their names will be listed in the 
next report of this correspondent.

----- Corresp. A. L,—

We are glad to announce that five 
new members have joined the 
rus recently.

in the 
room.
coffee and cake

despite the fact 
producers as yet, 
only 16

ate dinner 
neat dining 

rabbit, soup, 
is plenty of everything as far

rummage sale of literature; This 
Saturday; Oc& 19thr;3.p)...m4*t 5607 
St. Clair- Aveą.. vDonathmie xmly^.
10 cente.

Father Ready
A college student failed in the six 

subjects he took, whereupon he wir
ed his sister: '_____ ...__
subjects, prepare father.”

His. sister wired1 back: “Father- 
prepared) prepare yourself.” -

• 3 ‘

Better be strolling along now, 
watch this space for further details 
concerning the operetta and chorus.

Gerą Dieną Visiems 
--“TOOTS” —

SHENANDOAH CHORUS HAS I 
PLENTY OF ACTIVITY

(Continued from Page 3) 
Again the chorus must say, Ma- 
A purse has been found about 

two weeks ago, by one of our cho
risters, at the local center. The 
owner may have same by getting 
in touch with professor Dot, or 
Bronė Judzentavičiutė.

Mr. and Mrs. Vito 
Mr. and Mrs. Anthony 
Grabauskis, Mr. and 
Kuzmickas, and Mr. and Mrs. Dzie- 
nas and daughter Nancy, wish to 
express their appreciation and 
thanks to the Brooklyn, Aido Choras 
and 
time 
visit 
joy 
they

What happened to “PINKY”, and 
where can he be?

Hie doesn’t come to chorus practic
es anymore. If anybody sees him 
around, hope they’d bring him back 
to chorus, as we sure do miss him 
and would like to have him back 
with us again..

Haying heard no further news 
pertaining to the Philadelphia Lyros 
Chorus, we hope and feel sure they 
have found themselves a • new tea
cher by now. Hope you are get
ting on with rehearsals, Philadelphi
ans, and good-luck to you.

How about less noise at chorus 
practice this evening? What say 
choristers? I give up. I bet you’re 
all enthused about the operetta and 
that’s what you all seem to be talk
ing about, aren’t you? Well, just 
a little silence would be appreciated 
much more. Thank you.

ETHIOPIANS RALLY TO 
REPEL NEW DRIVE

(Continued from Page 
pian force had succeeded 
ing the invaders to hand 
fighting and were faring much bet
ter thin in the North, where ar
tillery, and Italian strategy routed 
guerilla fighters almost without a 
fight.

From Italian Somaliland army 
headquarters an exchange Telegraph 
correspondent reported that air
planes bombed a column of Nas- 
sibu’s troops near Goniogubi and 
caused heavy casualties. Tanks 
pushed steadily up the valley but 
were useful, only in small portions 
of the rocky, canyon-cut terrain.

With I»ve and Kisses
The waiter had been very slow in 

serving dinner, and the diner had 
grown restive.

“Now, waiter,”’he said, “bring me 
coffee, will you, and while you’re 
away you might send me a postcard 
how and then.”

The Cat Knew
Mother: “Jane, do you know if 

Johnny has come home from school 
yet?”

Jane: “I think so. I haven’t seen 
him, but the cat is hiding under the 
stove.”

“SPARKS” WILL HOLD A 
SPLASH PARTY OCT. 26th

The “Sparks” are starting out the 
season with a big ‘Splash’. Yes, a 
“Splash Party”. It will be held 
at the George Williams College pool, 
5315 S. Drexel Ave., Saturday, Oc
tober 26, and will start at 8:00 p. m. j 
on the dot. There will be races with ! 
prizes and other entertainment. The' 
evening will end with dancing. The 
}>rice is just 45c. So come on and 
et’s have buckets of fun andi start 

off the winter season with a good 
“Splash”. , There are only a cer- 

; so get 
soon as possible from 
member.

Correspondent

“Splash”. There are only 
tain number of tickets out 
your ticket as 
any “Sparks”

With banjos playing, happy farmers on a collective farm in the 
Ukraine send off the last loads of grain of a big harvest. The 
grain, part of the 1935 crop, is payment for the seed-grain supplied 
the farm by the state, which lends the Russians seed to add to 

the country’s food supplay instead of following America’s pattern 
of paying money to farmers to decrease it.

(Continued from page two) 
structions to the revolutionary lead
ers. At the failure of that courag
eous uprising of the workers, 17 
young men were shot in the court 
yard of the factory. They were all ' 
workers, the oldest 24, and the ■ 
youngest was 17 if I remember cor- 
rectly. There is a marble tablet on 
the wall in their honorable memory. į 

We met an old woman who par
ticipated in the revolution and she 
is now a head of some department. 
An old man, Feodor Zeitsef was 26 

.years old at that time, an assistant 
weaver and now is the head of the 
weaving department. He has a re
cord of bravery behind him. We 
spoke to him. He wore a grey coat 
and vest and dark trousers, was 
about 5 feet eleven, I judge, since he ( 
came up to my ears in height. His 
brown eyes sparkled asz he told us 
about the factory and the civil war.

Even in the 1917 revolution, when 
the Bolsheviks took power, this fac
tory had a large brigade, and many 
of the worker-participants still work ' 
here.

In the factory, there works a wo
man who is- the representative of 
the factory at the Moscow Soviet į 
(slightly, comparable to the “city; 
councils” in Atnerlcan cities). į 

The factories have their own res- 1 
taurant now, where before the re- I 
volution, workers used to eat at the ' 
machine where they worked. The 

i air is ventilated and very clean. Be- 
i fore 
tors, 
lint, 
sent 

' Now 
care

the war, there were no ventila- 
and the rooms Were filled with 
and many many workers were 
to their graves on its account, 
the air is very clean. Special 
is taken in the chemical dyę

Y.C.I. URGES FIGHT 
AGAINST WAR

(Continued from Page 1) 
must be lost!

Millions of the youth of all coun
tries must be put into motion! Every 
possible form of mass protest 
mass activity must be used!

For this purpose, the youth 
ganizations which are striving 
peace in every country, the Com
munist, Socialist/ pacifist, liberal, 
Republican, Catholic and other or
ganizations, must . get into touch 
with each other at once so as to 
discuss Jointly the practical steps 
which must be taken immediately 
in the fight for peace.

Millions of youth have already 
felt that fascism means > war, that 
imperialism means war! This has 
now become a fact which is obvious 
to the whole world. It is now neces
sary to mobilize the forces of the 
vast masses of the toiling youth 

departments, also to keep the 
clean, and chemical analysis of 
air is made very often. We visited 
this department and saw the clean 
air. The odor was similiar to that 
in a chemistry laboratory when I 
went to school. But, they told us, 
the room was so filled with, all sorts 
of gasses before the workers repub
lic was established, that one could 
not see one meter (about a yard) in 
front of him. Everywhere, we saw 
smiling beaming faces of the young 
people. You can call Ripley a liar 
for he said that he did not see 
a smile 
USSR.
at the place where these chemicals 
are, get ten minutes out of every 
hour to go out for fresh air, smoke, 
or whatever they like.

There is an educational, or train
ing department for young workers. 
We saw them learning their trades. 
Young girls working at a loom, 
trying to master its complicated, ma
chinery AND GETTING PAID FOR 
IT! Young men in the engraving 
department, learning to make pat
terns for different designs AND 
EARNING A WAGE OF 150 RU
BLES A MONTH 
that they are not 
and that some are 
age!

We 
clean, 
fried 
There 
as food is concerned here, and at a 
low enough price for the worker to 
be strong and healthy so he could 
do his share in the building of so
cialism !

and to show that the youth do not 
want to sacrifice themselves for the 
sake of war aims of the
and imperialistss. Every step must 
be taken to expose the criminal 
plans of the instigators of war.

Down with imperialist war! Long 
live the struggle for peace through
out the world! Long live the true 
comradeship of all the freedom lov
ing youth in the fight against war, 
for peace, through out the world! 
(Signed)

SIXTH WORLD CONGRESS
OF THE YOUNG COMMUNIST 

INTERNATIONAL

I The greatest event of the season 
for C. P. Section 2 of Cleveland 
will take place this coming Satur
day, Oct. 19th—Earl Browder; Ge
neral Secretary of’ the Communist 

i Party in U. S., will speak. . The 
“Daily Worker” victory banner will 
be presented at this affair. * Making., 
their first appearance, * ą mala quar
tette wil Ipresent a>few> revolution-; 

., w„- ary songs. There will be dancing:.
“Have failed in six and refreshments; massdisIrtayrand

SELF- MASSAGING FOR i 
STRENGTH AND VITALITY

(Continued from Page 2) 
effort, and supplies the neces-
passive Work on the muscles 
should follow on the “active”

and 
sary 
that 
work of exercising. Apart from that 
the skin is greatly improved, and 
that means increased elimination 
through the pores.

I propose giving a few movements 
which can be performed by any in
dividual. It should, of course, be 
realized that these are only for the 
person in normal health.

In any case requiring medical 
treatment a masseur working under 

i the instructions of a doctor should 
be engaged.

You should first begin with the 
arms, for one reason these are easy 
to practice on and show quick re
sults, even under an inexpert hand. 

. For these movements the arm must 
be relaxed, so it is best to rest it 
on the lap or, preferably, to sit at 
a table ■ and rest the arm on that. 
Now, gripping the arm loosely but 
firmly, perform a stroking move
ment with the other hand from the 
wrist to the shoulder.

This should be repeatea about six 
times. Then knead and roll each 
group of muscles, the forearm, bi
ceps, then the triceps, lastly, the 
deltoid. “Kneading and rolling” is 

! a process during which the muscles 
I are squeezed with the simultaneous 
circular movment of the hand. Go 

Į on kneading the muscles until they 
feel warm and supple and the skin 
become nicely pink. Do the other 
arm in the same way.

(More on masage will be given in 
the next issue of the Youth Section).

MORE NEWS ABOUT 
THE DETROIT AIDO 

' CHORUS
Again the chorus must say, Ma

dame President, instead of Mrs. 
President. Ruby Vegel was elected 
to the office of president due to the 
fact that Seryit Gugas resigned his 
post because he does not have the 
time to perform his duties as head 
executive of a large chorus.

L

Since the chorus went on the 
(Every Sunday morning over 
tion WJBK from 9:30 to 10:00) we 
are kept very busy. A radio ama
teur contest was held at 26th and 
Vernon to recruit new talent. The 
following are, the winners of the 
contest:

First prize—Edith. Butkus—violin 
solo

Second prize—'Sally Pagoniutė— 
vocal solo.

Third prize—Joe Kretavich—-cor
net solo

October 20th marks the day of the 
first concert o fthe season. Alphonse 
Pečiukaitis from Chicago of Noble 
Cain’s Occupel Choir and graduate 
of music from Northwestern Univer
sity will be the feature guest ar
tist. The Grand Rapids' Art Chorus 
is also coming to participate in our 
program. It looks like this is go
ing to be a big day.

EARL BROWDER TO SPEAK 
IN CLEVELAND

r

•4'5
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Klaus Neukrantz

Barikados Berlyne
....... Iš Anglų Kalbos Vertė V. Lienius

(Tąsa)
—Idant paskui galėtumėt šturmuoti 

gatvę, ar ne taip, pone komendante? — 
Tamošius pašiepiančiai atsakė. — Bari
kados bus iki paskutinis policistas neap
leis visą Wedding ir iki jūs negarantuo
site, kad darbininkai galės demonstruoti 
liuosai!

—Bravo! — ... Komendantas apsisuko 
aplinkui nustebintas... moters balsas iš 
lango. Jis vėl atsikreipė prie Tamošiaus 
ir nervingai tarė: ;

—Užtikrinu, kad jūs galite nuimti ba
rikadas be periškados.

—Girdėjai mūsų išjygas, pone komen
dante !—Durys tapo užtrenktos. Komen
dantas pasiliko vienas bestovįs prie bari
kadų.

Jis jautė, kad jo mažiausis pasijudini
mas buvo sekamas šimtų neapykantos 
pilnų akių. Žinojo, kad tapo nugalėtas. 
Su juo pasielgė kaip su mokyklos vaiku. 
Drąsiai ir tiesiai toji moteris žiūrėjo jam 
į akis iš lango, nesibijodama, kad jis gali 
išsitraukti revolverį ir ištaškyti jos sme
genis. Jis sugrįžo atgal prie automobi- 

•liaus.

—Pradėk... atgal stotin!
Tuo momentu tyla tapo pertraukta 

šauksmais ir baubimais. Visur langai 
prasivėrė.

—Į peklą... jūs kraugeriai!
—Dvokianti šeškai!
—Raudonas Frontas!
Tarpgatvis ko neplyšo nuo šauksmų ir 

juoko vyrų ir moterų... Kaip kokios 
sprogstančios granatos šūkiai ir pašiepa 
draskė orą ir krito ant palenktų polici
jos galvų.

Motorų tarškėjimas darėsi kartesnis.
Jie pranyko... pasitraukė. Pasidavė 

be šūvio, be vieno numesto akmens. Vie
na mizerna barikada, ant greitųjų pasta
tyta, užteko, kad sudarius juose paniką. 
Jie nebuvo prisirengę tam.

Už kebų minučių tarpgatvis išnaujo 
tapo perpildytas žmonėmis, kurie bandė 
dar tvirčiau sustiprinti barikadas kaip 
galima greičiau. Kiekvienam buvo aiš
ku, kad policija sugrįš ir šturmuos bari
kadas ginkluotomis jėgomis. Tačiau visi 
jautė tuo pačiu kartu, kad raudonas 
tarpgatvis šiuo tarpu pergalėjo policiją.

(Daugiau bus)

AR JŪS ŽINOTE

DETROITO ŽINIOS
Nepaprastas Koncertas

Sekmadienį, 20 dieną spalio, 
įvyksta didžiulis ir įdomus bei 
gražus Aido Choro pastango
mis suruoštas muzikalia kon
certas. Kodėl koncertas bus 
įdomus? Todėl, kad į šį nepa
prastą muzikos ir dainų vaka
rą atvažiuoja iš Grand Ra
pids Lietuvių Dailė Choras. 
Choras yra gerai išlavintas ir 
visapusiai prirengtas su gra
žiomis dainomis užinteresuoti 
ir patenkinti Detroito lietuvių 
publiką. Apart Grand Rapids 
Lietuvių Dailės Choro, dainuos 
tiame koncerte ir vietiniai 
abudu mūsų Laisvės ir Aido

PRANEŠIMAI IŠ KITURphijos apsigyventi Detroite. 
Jinai padės mūsų Aido Cho
rui pagražinti koncerto pro
gramą. A. Valatkiutė yra gy
venusi čionai Detroite keli me
tai tam atgal ir daug dalyva- į 
vus meno dirvonuose. Ypač, 
Aido Chore per eilę metų ji i 
buvo užėmus svarbią rolę dai
nose.
mūsų publika savo nepapras- jvos padėtį^ apie lietuviu 
tai gražiu ir augštu soprano Į 
balsu. Tatai ir šiuo sykiu mes 
ją girdėsime dainuojant kar-| 
tu su aidiečiais. Albertas Pe- j 
čiukaitis, iš Chicagos, turi gra
žų tenoro balsą ir dainuos šia
me koncerte.

dirvonuose. Ypač,

Carnegie, Pa.
Spalių 17 d., vakare, drau

gai Abekas ir Kielienė kalbės 
APLA 3 kuopos svetainėje. Jie į

___ — U ■ įkalbės apie Lietuvių Išeivių 
Tuomet ji linksmindavo Kongresą Kaune, apie Lietu- 

... ..................... ■ is, gy
venančius Sovietų Sąjungoje ir j 
tt. Kviečiame visus dalyvauti.

Washington, Pa.

Čionai spalių 18 d. lankysis 
kalbės draugai Abekas irir I

Į Kielienė. Aiškins Lietuvos ir 
Įžanga į šį taip gražų vaka- Sovietų Sąjungos gyvenimą, 

rą, iškalno perkant tikietą, tik i taip pat išduos raportą iš Lie-
chorai. Programoj dalyvaus ir 130 centų, prie durų 35c. Po tuvių Išeivių Kongreso, kuris i __ _______1*4-. - ™ _________ 1 • i__ • y i • • „ i _ i . _ _ . . .. idaug svečių solistų. Taipgi 
mūsų Aido Choro pirmu sy
kiu pasirodys vyrų kvartetas, 
kuris yra gana mikliai išla
vintas mūsų mokytojo drg. W. 
Gugo. Be to, dalyvaus visa ei
lė vietinių solistų ir duetų.

Vienu žodžiu, koncerto pro
grama pilnoj to žodžio pras
mėj bus viena iš gražiausių.

Beje, drg. Adelė Valatkiu- 
tė yra atvažiavus iš Philadel-

programos linksmi šokiai abe- ; įvyko Kaune ir kuriame 
jose svetainėse. Koncertas at- dalyvavo.
sibus Lietuvių Svetainėj, ant 
25-tos ir Vernor Highway. D u-r 
rys atsidarys 5 v. po pietų, j 
programa prasidės lygiai 6 va-' 
landą vakaro. Tat, ruoškitės 
visi į Lietuvių Svetainę 20 die
ną spalio (Oct), o atsilankę 
būsite tikrai patenkinti.

Choro Korespondentas,
J. J. Butkus.

jie J

Wheeling, W. V.
Spalių 19 d. čionai rengia

mos prakalbos draugams Abe- 
kui ir Kielienei. Jie raportuos 
iš Lietuvių Išeivių Kongreso, 
kuris įvyko Kaune. Taip pat 
kalbės apie Lietuvos ir Sovie
tų Sąjungos žmonių gyvenimą.

Vidutinė elektros bila 
$2.45 menesiui

Tai yra apie 8 centai die- 
nai-mažiau kaip 2 patelefo- 
navimai, arba 2 pakeliai 
čiaumojamos gumos, ir tik 
biskį daugiau kaip pusė kai
nos cigaretų pakelio. Tas 
pat daugis elektros būtų 15- 
šavęs $4.22' pirm pasaulinio 
karo. Bet penki tiesioginiai 
kainų nupiginimai tuo laiku 
numušė vidutinę jos kainą 
butuose daugiau kaip 40% 
ŽEMYN.

Kodcl $1 yra minimum 
kaina?

Mūsų mažiausia kaina yra 
nustatyta doleris mėnesiui.. 
Nepriskaitant net pačios 
elektros; mums lėšuoja bent 
$1.14 per mėnesį vien tik 
paprastu būdu aptarnaut jos 
ėmėją...skaitymas ir patik
rinimas myterio, išdavimas 
ir išrinkimas bilų, sriovės 
užsukimas ir atsukimas 
kraustymosi laiku ir kai ku
rios kitos pastovios išlaidos. 
O kaip mes sakėme, čia dar 
neįeina mūsų lėšos elektrai 
pagaminti ir pristatyti, nei
gi mūsų taksai!
Mes esame didžiausi taksų 

mokėtojai mieste
Šiemet miestas gaus virš 
$31,500,000 iš visos mūsų 
taksų sumos $47,000,000. 
Taksų rinkėjas ima daugiau 
ir daugiau nuo tų dolierių, 
kuriuos jūs mokate už gesą 
ir elektrą. 1914 m. jis rei
kalavo tik 8 centus iš kiek
vieno dolierio. 1933 m. ta
tai pakilo iki 16c. Pernai 
buvo 18c. Dabar daugiau 
kaip 20% visų mūsų įplau
kų eina taksams.

Kas yra savininkas jūsų 
šviesos kompanijos?

120,000 vyrų ir moterų, ban
kai, draudimo kompanijos, 
ligoninės, labdarybės ir baž
nyčios. 75% žmonių-dalinin- 
kų turi po 50 ar mažiau Še
rų kiekvienas. Jie įvesdino 
savo pinigus pas mus todėl, 
kad jie pasitiki ateičia bile 
organizaci jos, kuri suteikia 
puikiausią elektros patarna
vimą kainomis, einančiomis 
vis žemyn ir žemyn.

žemyn! žemyn!
5 sykius žemyn!

Penkiais atskirais atvejais 
nuo 1914 m. šios kompanijos 
numušė elektros kainas gy
venamiems namams. Ši 
skaitlinė tihka faktinai vi
sam miestui. Kai kuriose 
jo dalyse buvo net iki 7 nu
mušimų.

Griaustinis... ir jūs 
reikalaujate antra 

tiek elektros
Kuomet audra ūmai užeina 
ant miesto ir padangė ap
temsta, jūs siekiate elektros 
knypkį ir atsisukate šviesą. 
Per tas tik kelias minutes, 
kol tęsiasi griaustinis, mies
tas gali pareikalauti antra 
tiek daugiau elektros negu 
paprastai. Ir gauna ją taip 
pat! Net pirm negu debe
sys užslepia saulę, jau būna 
įsibėgėję daugiau dinamų 
keliose didžiose mūsų įmo
nėse, prisirengiant prie jūsų 
reikalavimų.

Iš kiekvieno dolerio, ką 
jus mums sumokate

taksai paima

,H20<
1914 m. taksų rinkėjas reikalavo tik 8 centus iš kiekvieno do
lerio, kurį jūs mokėjote už elektrą ir gesą. 1933 m. šie taksai 
dalipo iki 16 centų. Pernai metais 18 centų. Šiemet daugiau 
negu 20 centų iš kiekvieno dolerio, ką jūs mums sumokate už 
gesą ir elektrą, eina taksų rinkėjui.

Na, o kaip kainos tuo pačiu laiku? Penki* tiesioginiai nu- 
piginimai nuo 1914 m. numušė vidutinę elektros kainą butams 
daugiau kaip 40% ŽEMYN.
*Ši skaitline faktinai tinka visam miestui. Kai kuriose jo dalyse buvo net iki 
septynių numušimų.

B4BAK JUMS ŽEMESNES- KA.NOS NEGU KADA FIRMA
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39KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE— ------------------
10 centą už klw. valandą per pirmas 10 valandų (mažiausia mėnesiui kaina $1); 5 centai už klw. valandą per 
kitas 35; 4 centai už klw. valandą per kitas 40; 3 centai už klw. vat per kitas 40; 2<fuž klw. vai per dar kitas v.
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ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF
S >. c

CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
Hudson, Mass.

Be apskričio komiteto narių į šj 
susirinkimą yra kviečiamos kuopos

NEW HAVEN, CONN.
LDS Jaunuolių kuopa rengia di- ! mi 

delį pokilį apvaikščiojimui 5 metų be.
sukaktuves, subatoj, 19 d. spalio, 
Lietuvių svetainėje, 243 Front St., 
7:30 vai. vakare. Kviečiam New Ha- 
veno jaunuolius ir suaugusius ir iš 
apielinkės draugus dalyvaut ir pa
dėt mums padaryti šį 
mą sėkmingą. Turėsim 
gių ir gėrimų, šokiams 
Makers iš Waterbury.

Kviečia

apvaikščioji- 
skanių val- 
grieš Merry

DETROIT, MICH. gamintas judis “Deserter” — . (k«uvjc. KvLCLn vl0«0
Svarbus Pranešimas Visiems Aido JeĮis’ suį?Tt0J’ į9 ^. spalio, 7:30 vai. j dalyvaut. Apart to bus ir kiti du

gamintas judis “Deserter” — Pabė- į kalboje. Kviečiam visus skaitlingaiPHII ADEI PHIA PA i Jžan^a tiktai 50 cenhi yPatai- Po va- rniuaL/iLurnirt, rM. karienei bus šokiai prie geros muzi- 
fl 

inksmą balių, .| ‘ , ... _
kuris įvyks subatoj, 19 d. spalio, 735 ! „Jį L 2?^

ikil27''grWXu’’shau7kaur7rYestra. mūsų valstijos kovotojo
. įžanga tik 15 centų. Taipgi turėsim komunisto F. Cegno. Bus geras kal- 
škanių užkandžių ir gėrimų. Kvie- bet°Jas- O vakare turėsime koncertą 
čiam visus atsilankyti ir linksmai *u «?k.ai?dž1^: Parengimas Įvyks 

J Darbininkų Khube, 10 B Shull St.
Visi dalyvaukite. 

. O spalių 23 d., 7:30 vai. vakare, 
’ bus perstatyta drama “Deserters” iš 
i Vokietijos uosto darbininkų gyveni- 
: mo. Perstatymas įvyks O’Donnell 
Hall, 20 High St. Ateikite pažiūrė-

* * * A.UL lo į V V I\0 tjUUCVlVJ, JLU O MCLHUt HJV ■ t » • . • • • . . «■

atsiųsti savo vajininkus, kur bendrai i Fairmount Ave., 7 vai. vakare, šo- sn™e parengimą paminėjimui dviejų 
1 . . .... • .v t ni , , . mpf.ii mirf.ips musu vaistuos kovotoiosvarstysim vajaus reikalus, ir Įvai
rių kolonijų vajininkai. bus kviečia- 

apskričiui į pagelbą vajaus dar-

A. Taraška.
Apskr. Org.

(246-248)

LAWRENCE, MASS.

laiką praleist su senais draugais ir , 
susipažinti su naujais. j

Komitetas.
(245-246)

Choro Nariams
Generalės choro praktikos 

penktadienį, 18 dieną spalio, Draugi- : 
jų Svetainėje nuo 7:30 vai. vakare. ' 
Visi choro nariai būtinai būkite. 
Taipgi sekmadienį, 27 dieną spalio, 
choro praktikos Draugijų Svetainėje 
neįvyks del tam tikrų priežasčių. Ta- 
čiaus bus 25 dieną, vakare, Draugijų 
Svetainėje.

įvyks

J. J. Butkus.

l vakare, HLP Svetainėje, įžanga 25 judžiai, trumpos komedijos. Pelnas
1 centai. Šis judis yra po vadovybe di- del Tarpt. Darb. Apsigynimo, 
rektoriaus V. Pudovkin, filmą anglų J. Jaskevičius.

DETROITO LIETUVIŲ 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.. HUDSON, MASS.
Bus rodoma krutami paveikslai j 

(moving pictures) Sovietų Sąjungoj '

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks ti šių krutamu paveikslų, 

nedėlioj, 20 d. spalio, 2 vai. po pietų, Vienas iš Visų.
735 Fairmount Ave. Iš priežasties d.

■ Earl Browder prakalbų, 10-tos kp.
— ’--TJ - v---~ r -------•* xr~

Į kalbos įvyko panedėlyje, mitingo va
kare. Tad, draugai, įsitėmykite dieną 
ir laiką ir nepraleiskite šio susirin
kimo, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt, bus rinkimai delegatų į 
6-to apskričio metinį suvažiavimą ir 
bus balsavimas del centro valdybos.

Sekr. P. Puodis.
(245-246)

LDS 125 kuopos svarbus susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio 20 <1., 

i L. P/ Kliubo kambaryj, 3 vai. po Į regularis mitingas neįvyko, nes pra- 
i pietų.

Visi nariai 
daug svarbių 
klausyti delegatų raportą iš apskri- 

. e v. , čio konferencijos.ALDLD 200 ir. LDS 101 kuopos, 
bendrai rengia vakarienę nedėlioj, 27 i 
d. spalio, po numeriu 10 White St. 
Durys bus atdaros nuo 6 vai. 
re, vakarienė prasidės 8 vai. 
re. Įžanga 75c. Kviečiam visus 
lingai 
skani

Jaunuoliai.
(246-247)

HILLSIDE, N. J.

vaka- 
vaka- 
skait-

pribūkite, nes turime 
reikalų aptirti ir iš-

A. Taraška.
(246-247)

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mestis 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.

Lietuviy Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausiom 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašomo 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefoliuokite: Evergreen 7-1C61 
arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

48S Grand St., Brooklyn, N. Y«
’ I • •

NASHUA, N. H.
Svarbūs Parengimai, žinoti Visiems 

Lietuviams
Šį šeštadienį, spalių 19 d., yra 

rengiama graži ir skani vakarienė 
naudai laisvų lietuvių kapinių. Vaka
rienė įvyks 35 Otterson St. svetai
nėje, prasidės 6:30 valadaną vakare.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. nariai rengia drau

gišką vakarėlį 19 d. spalio, pas V. 
, „.22 Waterson Ave.
’ įžanga veltui. Turėsime skanių val- 
! gių, gėrimų ir gerą muziką. Taigi, 
1 draugai ir draugės, 57 kuopa prašo 
visus skaitlingai atsilankyti ir savo 
pažįstamus atsivesti, nes šis parengi
mas bus mums pirmutinis rudenio 
sezonui pradedant ir jis specialiai 
rengiamas del susipažinimo su kitų

dalyvaut, nes tai bus labai žinkevičius, 12922 
vakarienė. !

(246-248) r*

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks

nedėlioj, 20 d. spalio, 2 vai. po pie
tų, 62 Lafayette St. Draugai ir koionjjų įr apielinkės draugais.

......................... ’i D. P. Boika.draugės, atsiminkite, kad yra rengia- Į 
mas didelis balius ir reikia išrinkti ' 
darbininkų, taipgi bus rinkimai į I 
centro valdybą. Apart to yra daug! 
kitų svarbų dalykų del apsvarstymo.

Org. S. Vilkas.
(246-247)

MASS. VALST. LDS APSKR.
KOMITETUI IR KUOPOM
LDS 1 Apskričio senojo ir naujai 

išrinkto komiteto susirinkimas įvyks 
spalio 27 d., 12 vai., 17 School St.,

MINERSVILLE, PA. .
SLA 13 kp. ir ALDLD 14 kp. ben

drai rengia svarbias prakalbas drg. 
J. Mažeikai, kuris neseniai sugrįžo iš 
Lietuvių Pasaulinio Kongreso, Kaune. 
Prakalbos įvyks nedėlioj, 20 d. spa-‘ 
lio, 7:30 vai. vakare, Darbininkų Sve
tainėje, kampas 3rd ir South Sts. 
Kviečiam kiekvieną lietuvį dalyvaut 
ir išgirst ką drg. Mažeika turi mums 
papasakot apie kongresą ir Lietuvos 
darbininkus ir biednus valstiečius.

Rengėjai.
(245-246)

I CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP

I K. Degutis Savininkas
PLAUKŲ O t (»
KIRPIMAS

SKUTIMAS 15c
I PrielankusI 100 Union Ave., BrooklynI Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

ii

Patarnavimas
TRU EMBER COAL COMPANY

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Telefonas: EVergreen 7-1661

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

f.
•i

M



Puslapis šeštas LAISVE Ketvirtad., Spalio 17, 1935

NEW YORKO IR APIELINKES ZIN l6Šj
“Laisves” Metinio Koncerto Programą 

Pildys Parinktiniai Dainininkai
“Laisvės” didžioji metinė 

meno šventė-koncertas jau ne
betoli, jisai įvyks sekmadienį, 
10 d. lapkričio (November), 
šių metų, Labor Lyceum sve-

Lawrence, Mass., paskilbę du- 
etistės, žinomos ir įvertinamos 
plačioj lietuvių 
dainuos šiame “
certe lapkričio 10-tą.

visuomenėj, 
Laisvės” kon- 

Brook-

Herndono Gelbėjimui 
Konferencija

Ateinančio šeštadienio po
pietį, New Yorke, šaukiama 
masinė konferencija gelbėji
mui Angelo • Herndon, kovin
go negrų darbininkų vado, ku
riam gręsia nuo 18 iki 20 metų 
žiauraus retežių kalėjimo 
Georgia valstijoj. Ta bausmė 
jam skiriama už vadovavimą 
negrų ir baltų darbininkų de
monstracijai, kurioj reikalavo 
bedarbiams pašalpos.

Aišku, kad daleidimas tą 
kovingą jaunuolį padėt kalė- 
jiman reikštų jam mirtį. Val
dančioji klasė neturi ribų kan
kinimui kovingų kalinių tam 
vergijos laikų kalėjime. Dėlto 
mes privalome nedaleisti 
įkalinti.

Visų kuopų ir draugijų 
kitų organizacijų pareiga
siųsti atstovus į tą svarbią 
konferenciją šeštadienį, 
spalio, 1 vai. po pietų, 
perial Auditorijoj, 160 
X£9th St., New Yorke.

I TDA PRAKALBOS
NEĮVYKS '

Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo 17 kuopos rengiamos prakal
bos Dr. J. J. Kaškiaučiui, “L.” sve-‘ 
tainčje, neįvyks .17 d. spalio, kaip 
buvo žadėta. Jos atidedamos iš prie
žasties Liet. Am. Piliečių Kliubo šau- 

Laisvės ’ svetainėj, kiamo nepaprasto susirinkimo tą va- 
pirmas karą.

vakarėlį, 
kadangi dar bus tik 
tos rūšies šį sezoną. Tiesa, bu
vo nepaprastai puikių pramo-, 
gų, bet tai vis brangesnės ĮDOPK SUSIRINKIMAS 
įžangos, šį sykį bus visiems la
bai prieinama įžanga, tik 25c.

Vakarėlyje grieš gera or
kestrą. Bus skanių užkandžių • 
ir gėrimų. Dar tikimasi ir to-j 
limesnių svečių šiame vaka-; 
rėlyje, kadangi bus suvažiavę 
apielinkes delegatai į komite
to susirinkimą, kuris įvyks sek
madienį po pietų.

Prak. Rengimo Komisija.

Darbininkiškų Organizacijų Paren
gimų Komiteto visuotinas susirinki
mas bus spalio 17 d., 7 v. vakaro, 

j “Laisvės” name. Visų organizacijų ir 
kuopų atstovai turi dalyvauti ir pri- 

! būti laiku. Taipgi organizacijos bei 
kuopos, kurios dar neprisidėjo su 
finansais (paskola) turi dabar pri
sidėti.

DOBK Valdyba.
J. G.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

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

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

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

Telefonas Evergreen 8-10494

rl

ji

bei 
pa-

19 
Im- 
W.

Williamsburgieciy Žiniai
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kuopa, paminėjimui Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo penkių 
metų gyvavimo sueituvių, ruošia di
delį parengimą. Šis parengimas įvyks 
gruodžio 15 d., 1935 metų, Labor Ly
ceum svetainėj, Brooklyn, N. Y. Pro
gramos išpildymui yra pakviesta Ly
ros Choras iš Shenandoahi'io, Pa., 
kuris suvaidins gražią iš lietuvių gy
venimo romantišką operetę, t. y., 
"Vestuves Pušyne.”

Todėl mes prašome jūsų nerengti 
tą dieną parengimo ir dalyvauti mū
sų iškilmėse. Mes tikriname, kad ro
mantiška ir dramatiška operetė, 
"Vestuvės Pušyne, 
kurie

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

Seserys Kaškevičiutės, dainininkės iš Law
rence, Mass. Jos dainuos “Laisvės“ meti

niame koncerte.

tainėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne.

Koncertan sukviesta geriau
sios meno spėkos ir tai ne vien 
tik vietinės.- “Laisvė” nėra 
vien brooklyniečių, taip ir jos 
koncertai visuomet turi svečių 
programos pildytojų ir svečių 
programos klausytojų iš gana 
tolimų kolonijų, šį metą toli
mųjų programos pildytojų .tu
rėsime net iš Massachusetts 
valstijos.

Seserys Kaškevičiutės, iš

išgirsti 
žvaigž-

lyniečiam bus įdomu 
tas augančias meno 
dės su jų gražiais duetais.

Apart šių dviejų daininin
kių, koncerte bus daug kitų 
naujienybių, bet apie jas ma
tysite kitose “Laisvės” laidose, 
šiuo tarpu jau laikas įsigyti 
bilietus ir užtikrinti sau gali
mybę dalyvauti. Sėdynės bus 
rezervuotos, tad anksčiau pir
kusieji gaus geresnę vietą.

Rep.

Šiandien Šalpos Darbininkų Stapičius;
Svarbus Žygis Bedarbiams

Masės Protestuos Vežimą 
Amunicijos Fašistams

Tikimasi tūkstančių negrų 
ir baltų darbininkų susirink
siant ateinantį šeštadienį, 
10:30 ryto, 58-ton prieplau- 
kon, 18th ir West Sts., kur 
stovi italų laivas Rex. Juomi 
vežama Amerikos kapitalistų 
amunicija Italijos fašistų val
džiai, skerdimui nekaltų Ethi- 
opijos žmonių.

Draugas James W. Ford, 
komunistas negrų darbininkų 
vadas, varde KP Harlem Sek
cijoj. išleido atsišaukimą, ku
riame nurodo, kad negrų ir 
baltų darbininkų yra būtina 
pareiga dalyvauti toj demons
tracijoj, nes' tik vieningomis 
spėkomis galėsim5 sulaikyti 
prasidėjusį karą, kuris grąso 
uždegt visą pasaulį karo lieps- 
noniis.

Martha Stone ir Harry Can
tor, komunistų kandidatai į 
asemblimanus ir aldermanus, 
pasiuntė pakvietimą kitų po
litinių partijų kandidatams 14- 
tam assembly distrikte ir 35- 
tam aldermanų distrikte, kad 
jie dalyvautų masiniam mitin
ge šį penktadienį. Komunistų 
kandidatai nesibijo pasakyti 
visuomenei savo programą 
svarbiais šią apielinkę liečian
čiais klausimais, bet jie reika
lauja, kad ir kitos partijos pa
rodytų visuomenei savo pro
gramą.

Diskusuojama bus panaiki- fornišuotų kambarių^ Viskas^geram 
nimas laužynų, taksai ant pir
kinių, 
socialė apdrauda.

dramatiška 
patenkins visus, 

tik atsiląnkys ją pamatyti. 
LDS 1 Kuopos Komisija:

J. Zajankauskas,
M. M. Plepys, 
V. Bovinas. 

(244-246)

PARDAVIMAI
Eikite į biznį! Yra gera proga 

• pirkti gerą užeigą, restaurantą, ir 14 
i 

stovyje ir gražiai įtaisyta. Kamba
riai visuomet užimti. Vieta randasi 

padidinimas pašalpos ir ant gero kampo. Randa už visą na- 
Tikimnci prieinama. Mes išlaikėm tą vietą 

- t . j per 11 metų, dabar norime parduot;
įdomaus mitingo. Kam tik ga- gali ir dviejėse pirkti, nes yra gana 
Įima, verta girdėti diskusijos 
tarp skirtingų partijų.
18 spalio, Liaudies Mokyklos 
No. 19 kambariuose, So. 3rd 
ir Keap Sts.

j per 11 metų, dabar norime parduot

biznio ir darbo. Nepraleiskite šią 
progą, nes retai tokia pasitaiko. Įsi- 

Įvyks' gykite tą biznį už prieinamą kainą.
I Vietą galima matyt visados po šiuo 
antrašu: 498-500 Ferry St., Newark, 
N. J. arba šaukite: Mitchell 2-9356.

(245-248)

SUSIRINKIMAI

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto <

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

ROBERT

HARMAN.,,-r

LIPTON

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
iii* U 4**' H} 1į|3. Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižicdavi- 

mo Žiedų 
ir augštyn.

su

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

512

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

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

ko- 
pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavoju įvai
riom spalvom.
STOKES

kio dydžio, 
kio 
ma.

JONAS
Marion St., kamp. Broadway 

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

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

>

Visos šalpos darbininku or
ganizacijos raginamos turėti 
savo atstovus delegacijoj, ku
ri, vadovaujama kongresma- 
no Vito Marcantonio. eis į 
miesto rotužę (City Hali) nas 
majora LaGuardia, reikalau
ti, kad jis pasakytų, ką mies
tas mano daryti, kada bus nu
kirsta pašalpa 15 lapkričio.

Sąryšyje su siuntimu dele
gacijos visi Emergency Relief 
Bureau (ERB) darbininkai 
šiandien skelbia stapičių nuo 
9:30 ryto iki 12 dieną.

Stapičius šaukiamas protes
tui prieš sulaikymą pašalpos 
perėjūnams bedarbiams su 1 
lapkričio, kas išmes 10,000 be-

namių į gatves, taipgi prieš 
nukapojimą pašalpos pasilie
kantiems ant pašalpos.

Jie aiškina, kad dabar 
Works Progress Administraci
ja (WPA) aprūpins neteku
sius pašalpos, tačiaus yra ži
noma, ir pačių viršininkų pri
pažinta, kad vis vien dar liks 
160,000 iki 180,000 šeimynų 
negavę WPA darbų.

Prie jau esamų bedarbių 
skurdo prisidės tūkstančiai 
ERB darbininkų, kurie bus iš-1 
mesti iš darbo su uždarymu 
biurų. Taigi, šios dienos sta
pičius yra protestui prieš su
laikymą pašalpos ir prieš iš-1 
metimą ERB darbininkų.

Tikimasi Smagaus Vakaro
Sekmadienį, 20 spalio, 7 v. 

vakaro, visi, ką tik susieisi, 
sakosi eisią į Brooklyno ir 
Apielinkes Veikimo Komiteto

LIETUVIŲ VEIKIMO KOMI
TETO SUSIRINKIMAS
IR PARENGIMAS

Brooklyno ir Apielinkes Lietuvių 
Veikimo Komiteto mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, spalio 
(Oct.) 20 d., 1 vai. po pietų, “Lais
ves” svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Draugijų bei kliubų at
stovai būtinai turite dalyvauti susi
rinkime. Dar neprisidėjusios draugi
jos bei kliubai kviečiami prisidėti ir , 
atsiųsti atstovus.

Sekr. Geo. Kuraitis.
(246-248)

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

5f

Graborius (Undertaker)
Laidoluvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
. BROOKLYN. N. Y.

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Bieliausko Graborystes Įstaiga

tel: stagg 2-5043

Boikotuos Italijos Karui 
Tarnaujančius Laivus

Harlemo Darbininkai Tikisi 
; Išrinkt Savo Kandidatą

Sekdama Seattle Centrales' 
Darbo Tarybos pavyzdį, Int.1 
Seamen’s Unijos kuopa New 
Yorke priėmė rezoliuciją, ku
rioj pasisako, kad šios kuopos5 
nariai jūrininkai 
nei vienu laivu, 
Italijon, Eritrejon, 
lų Somaliland, at
karo sritį. Taipgi jie reikalau-. 
ja savo unijos viršininkus rū-l. , ... . .... ... , . įla apskaičiuoja, kad gavimaspintis, kad tas butų vykdoma; . o , ’. , , .. ... . i apie 3 tūkstančių balsų jį is-ir kituose portuose.

komunistų 
assembly 

išrinktu ir

Felix Padilla, 
’ i kandidatas 17-tam 

distrikte tikisi tapti 
vykti į Albany, kur valstijos 

. , . seimelyje būdamas gins dar- neplaukios ,. . . ... ,. i • i bininku reikalus. Pereita meta plaukiančiu x v. , , . . ,,, . .. tame distrikte komunistų kan-
f į 1 a i didatas gavo apie 1,500 balsų. 

. en .. url^ Esant distrikte visų partijų 
.. - - i keturiems kandidatam, Padil-

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystes 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 nupigintą. Todėl mes .dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
TĖMYKITE, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 

; - > galite gauti už mažus pinigus

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

$150
ar

mažiau

Setų $10.00
Specials nuolaida, kurie ateis 

šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET

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

Telefonas: Evergreen 7-7770 ?

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS ž

Senai dirbąs graborystės pro- g 
fesijoje ir Brooklyno apielin- c 
kfj plačiai žinomas. Tik dabar S 
atidarė savo ofisą ir patarnauja g 
balsamavimu ir palaidojimu C 

mirusių.' 5

Veltui Chapel Šermenim | 
Parsamdo automobilius Serme- g 
nims, vestuvėms, krikštynoms 5 

ir kitokioms parems g 
Saukite dieną ar nakt] fi

423 Metropolitan Avė. g
Brooklyn, N. Y. c

Tel. Staąff 2-0783 . NOTARY
Niplit Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite 
107 Union Avenue 

Brooklyn, N- Y.

į

rinks. Ir jis mano, kad gali
ma balsų skaičių padvigubint.

Gerai, jeigu tas galima Har-Teisėjas William R. Bayes Gerai, jeigu tas galima Har- 
išnešė žiaurų nuosprendį už leme, tai kodėl ne Williams- 

Šalpos burge ar "kitur? Ot, reikia vi-demonstravimą prie f 
Biuro, Benson Ave. ir 25th St., 
Brooklyne. Jis du darbininku, 
Isidore London ir Ben Hoff
man, nuteisė po 3 mėnesius 
sųnkiųjų darbų kalėjimo, pa
sėkoje demonstracijos ir susi
kirtimų su policija prie minė
to biuro pereitą pavasarį.

siems klasiniai sąmoningiems 
darbininkams balsuoti už savo 
kandidatus, reikia agituoti, 
kad balsuotų ir tie darbinin
kai, kurie lig šiol balsavo už 
kitas partijas. Jei visi padir
bėsim, išrinksim savo kandida
tus.

S*,.’? <

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

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

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

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

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

$225

Telephone Stagg 2-440S

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

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

pareiti, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan A ve.
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-007J

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue *

Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ
RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row. opposite City Hall 

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

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

Tel. STagg 2-3438
Įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer’s Sods, Inc.

Brooklyne ant
DAIMANTŲ

LAIKRODŽIŲ 
BRANGAKMENIŲ ir 

KAILIŲ—FURS
705 GRAND STREET

14th St. Subway, 2 blokai 
BROOKLYN, N. Y.

Grand and Metropolitan Avė. 
karai priveža.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės 'LL

Igos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
i ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No- 
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos,4 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 Easl 16 Si, N. Y. 

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

»■

z




