
raščio XVIINo. 252 Telephone STagg 2-3878
BARIKADOS GATVĖSE

Nužudyta 3 Streikieriai; 
Paimtas Nelaisvėn Guber
natorius; Suardytas Tiltas

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti* 

(First Lithuanian" 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Brooklyn, N. Y., Ketvirtad., Spalio (October) 24, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV,

‘V* ■’•T’' ■'
t ..jr, i;

A1. 1 \!•« - ’ 1 ‘ ’’ v -’V7L ■'1^' i
\ /'‘F ' /f : ,U ■•'jję f' 7'U f '

r

i

i

La<&

AUDRINGA NEGRU 
DARRININ. KOVA 
JAMAICA SALOJE

IN TWO PAR S

PART ONE

Sovietai Suėmė Saiką;PHILADELPH1ECIŲ ULTIMATUMAS Ethiopijoj Užmušta ir 
Trockistų, Garvežių ir j BOSTONIEČIAM LAISVES VAJUJ Sužeista 26,ooo; Angli-

I v’f ii ♦ a 1 . ♦ Philadelphia Šiandien Pirmoj Vietoj, štai Ką Rašo Drg. ♦ 1 ♦ ♦ ♦

Kingstowne, Jamaica sa
loj, Anglijos vyriausybė 
įvedė karo stovį prieš au-1 
dringai streikuojančius neg-! 
grūs laivakrovius ir kitus 
darbininkus. Policija ir jū
rininkai nužudė tris strei
kierius. Del to darbininkai 
juo labiau užsidegė; suardė 
tiltą į Kingstowna, išvartė 
telefonų stulpus, jais užba-' 
rikadavo gatves; užgriovė 
tunelį į miestą; plėšė mais
tą iš krautuvių; sudaužė 
automobilius g u b e r n a to- 
riaus Selvyn Grier, augš- 
čiausio teismo teisėjo ir pro
kuroro, ir patį gubernatorių 
suėmė ir tol laikė nelaisvė
je, kol jis sutiko priimt dar
bininkų atstovus ir derėtis 
su jais.

Sušik irtimuose sunkiai
sužeista 6 policininkai ir pas^uį Muliarenok taip gu- ki, buvęs biznierius; Kara-| 
keliolika kitų. Verda au- (]rįai užslėpė savo praeitį, vanov, popo sūnus ir šmu- Į 
dnngos streikierių demons- kacĮ įsįtrynė į Sovietų Rau-; gelninkas, ir Grebenišenko, į 
tracijos. Darbininkai mar- donąją Armiją ir per 15 me-1 kuris tarnavo Vrangeliui jo , 
suoja apsiginklavę paga- tarnavo kaipo vienas iš ; kare del Sovietų valdžios (

Gelžkelių Ardytojų
SUŠAUDYTAS JŲ VADAS, BUVĘS CARO OFICIE- 

RIUS IR ŠNIPAS VRANGELIO

MASKVA. — Sevastopo- Šavčenko, garvežių mašinis- 
lyj, Sovietų Sąjungoj, tapo tas, kaip dabar pasirodo, 
pagal teismo nuosprendį su-; 1917 m. veikliai dalyvavo 
šaudytas baltagvardietis bu- j kruvinuose pogrom u o se 
vęs oficierius Muliarenok, j prieš žydus; jis taipgi su-1 
kaipo vadas kontr-revoliu-1 gebėjo pridengi savo darbus i 
cionierių, kurie ardė gelžke- ir įlįst į Kom. Partiją. Troc- 
lius ir gadino garvežius. So- kistas Kačenko, buvęs dva- 
vietų vyriausybė atrado, rininkas, įdavinėjo revoliu-i 
kad jis 1920 metais šnipinė- cionierius Ukrainos balta-1 
jo caristui gen. Vrangeliui gvardiečiams. Trockistų! 
ir įdavė jam 10 bolševikų, grupei priklausė dar Egers-

driai užslėpė savo praeitį, vanov, popo sūnus ir šmu- i
T 1 • • 1 —. • • ■ T—\ 1 • V 1

liais, geležinėmis štangomis jos komandierių. 
ir akmenimis, prieš jūrinin
kų ir policijos durtuvus ir 
šautuvus. Negrai įnirtę ir 
del baltųjų daromų skerdy
nių prieš Ethiopijos žmo
nes.

Išsisukinėjančias nuo 
Bausmių prieš Italiją

f

i

GENEVA. — Sovietų de
legatas M. Litvinov savo 
kalboj Tautų Lygos sankci
jų (bausmių prieš Italiją) 
komitete smerkė tas šalis, 
kurios išsisukinėja nuo pre
kybos ir finansų boikoto 
prieš Itauiją. Tarp tokių 
šalių yra Vengrija, Austri
ja, Albanija, Šveicarija ir, 
matyt, dar tūlos kitos.

Litvinov nurodė, kad So
vietai varė didelę prekybą 
su Italija; ir Sovietų nu
traukimas tos prekybos da-

Tuo pačiu laiku Charkove 
liko suimta 20 niekšų, kurie i 
ardė gelžkelius ir gadino jų 
garvežius. Suimtųjų di
džiuma yra trockistai ir bu
vusieji caristai, baltagvar
diečiai.

Tarp areštuotų yra Char
kovo gelžkelio stoties virši
ninkas Bogdanov, turtingo 
dvarininko- sūnus, buvęs 
“social - revoliucionierius.” 
Jis 1919 m. baltagvardiečių 
eilėse kariavo prieš Sovie
tus; bet paskui paslėpė savo 
praeitį ir įsiskverbė į Ko-- 
munistų Partiją. Kitas tos 
šaikos narys trockistas šus.

nuvertimo, ir kt.
Sukriušint Užkeiktus 

Priešus!
Atsižiūrint į pasislėpusių 

priešų veiklą, Sovietai, besi
rengdami minėjimui lapkri
čio 7 d. revoliucijos sukak
tuvių, skelbia tokius obal- 
sius: “Revoliucinis budru
mas;” “Mes be pasigailėji
mo ; sukriušinsime dvivei
džius, trigubai - prakeiktus 
buržuazijos lekajus;” “Nu- 
šluot padugnius buvusios: 
Zinovjevo-Trockio gaujos;” 
“Augštyn Lenino ir Stalino 1 
vėliavą!” “Neatiaidi kova 
prieš visus Leninizmo priėji

F Y T R A iKare žuvusius žydus Naziai
i * Išbraukia iš Garbės Sąrašų

Lake Cnarles, La., Spalio, B E R L Y NAS. — Nazių 
23.—Virš 12 valandų ėjo propagandos ministeris Go- 
nuolatiniai susikirtimai po- ebbels įsakė išbraukt iš gar-

A. J. Smitas: ja Gerinasi Italijai

Jii

- “PHILADELPHIA AR
BOSTONAS LAIMĖS?
“Philadelphijos m a sinia- 

me darbininkiškų organiza
cijų susirinkime ;
daug draugų darbuotis‘Lai-' Apskaitliuojama, jog nuo j nėra parodę jokių didesnių 
svės’ vajuj, ir likosi nutar-! Italijos karo pradžios Ethi-I kariškų gabumų. Haile Se
ta iššaukti į kovą Bostono ' opijoj iki šiol tapo užmušta 11 ‘ "
vajininkus. Buvo sušaukta 
pasižadėjusių Vajuj darbuo
tis draugų susirinkimas, ku
rių apsiėmė apie 30. Na, o 
į susirinkimą atsilankė vos 
5 draugai. Vadinasi, pavo
jus gręsia Philadelphijai iš 
Bostono draugų. Bet aš ti-jjos valdomų kolonijų 
kiu, kad draugai ne tiek trejos ir Somalilando. 
kreipia atydos į susirinki-

• mus, kiek į gavimą naujų

ITALIJOS KAREIVIAI SVEIKINA KOVOJANČIUS' 
Už NEPRIKLAUSOMYBĘ ETHIOPUS J V

L - ----------- --- >

apsiėmė! LONDON, Spalio 23.— | Jis sakė, kad italai iki šiol
r- <T • I A ___ -*______ * ~ _____ ' ______ ’l*. ____

A. J. Smitas, iš Phila., Pa.skaitytojų. Philadelphia nu
kariavo Bostoną su “L.” piknikais; pereitais metais 
Phila. naujais skaitytojais sumušė visus vajininkus. Tad 
philadelphiečiai, siiglauskime eiles ir šiemet! Mūsų artimi 
kaimynai turi ištiest mums dešinę, kad taptume laimėto
jais. " Vajininkas, A. J. Smitas.”

šiandien įvairūs vajininkai punktais stovi sekančiai: 
Phila. darbininkiškos organizacijos 
A. J. Smitas 
M. Zald

Viso

387
49

436

lassie pareiškė, kad ethiopai 
kovos iki galo, turėdami pa
sisekimo viltį. .. .

ir sužeista 20,000 ethiopų ir 
6,000 Italijos kareivių. Bet 
pačių italų taip nukentėjo 
tik 2,000, nes 4,000 žuvusių 
bei sužeistų Italijos kareivių Į 
buvo juodaspalviai, askarai 
ir somaliai, surinkti iš Itali-

Eri- sienių reikalų

ANGLIJOS VALDŽIA .
PATAIKAUJA ITALIJAI

Addis Ababa.—Kaip pra-

LONDON.—Anglijos už- 
ministėris 

Hoare savo kalboj šaliės 
seime pagarbino Italiją, 
kaipo Anglijos “seną draugę

neša Amerikos komunistų buvusią talkininkę. Jis 
Daily Worke- Paeidavo susitaikyti su

A. Stripeika,5Elizabeth; N.yJ.;
G. Šimaitis, Mbntello, Mass. ...
J. Mažeika, Cleveland, Ohio
J. Valatka, Haverhill, Mass. .
G. Krance ir I. Katilis, Bridgewater, Mass. ;
S. Penkauskas, Lawrence, Mass.' ................. .
O. Girnienė, ' Binghamton, N. Y. ...........
J. J. Bakšys, Worcester, Mass. . r......................
j. Matačiunas, Paterson, N. J. >z. •..................
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa........................
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.......... . ..................

K. Urban, Hudson, Mass...............................
J. Anvil, Montreal, Canada .. ............ .
Newark ir Apielinkės Kolektyvas ................
A. Barčius, So. Boston, Mass................ .
F. Gervickas, Athol, Mass...............................
P. Bokas, Waterbury, Conn. ..........................

tALDLD 4 Apskr., Pittsburgh, Pa. .................
V. Januška, Richmond Hill, N. Y....................
A. Klimas, Hartford, Conn. .............................
V. Marinas, Waterbury, Conn.........................

• • I • • . 436 
• 352
. 312 
.309 
.293 
. 289 
. 252

dienraščio “
rio” korespondentas W. H. 
Holmes, italų kareiviai ty- 
roliečiai yra parašę laiškų 
Ethiopijos valdovui Haile 
Selassie, linkėdami ethio- 
pams pasisekimo apginti sa
vo šalį nuo užpuolikų. Vie
name laiške tyrolietis ka
reivis išreiškia viltį, kad jei
gu ethiopai kur paims tyro- 
liečius Italijos kareivius į 
nelaisvę, tai su jais nesielgs 
žiauriai, nes, girdi, mes ne 
savo noru atėjome j Italijos 
armiją, bet per prievartą.

?/•

c.

,226 
172 
156 
138 
135 
132 
126

licijos su streikuojančiais bės sąrašų vardus visų žv- v Tr-i i vvaieiuuiy, 
laivakroviais Du nušauti ir! dų, kurie žuvo pasauhma- s. Massulis, Brooklyn, N. Y. .

—.....i11 sužeista keturi is jų pa-; me kare. J. Mažeika, McKees Rocks, Pa.
ro nuostolių Sovietams; ta-.vojingai. Vietinė valdžia finQ„ąll min;QJ. Vasiliauskas, Detroit, Mich.
maus Sovietai sustabdo tą i reikalauja iš gubernatoriaus ■ lilue110 unansų mimste- M nildflC Mnnfroni r.nnndnM. Gudas, Montreal, Canadaprekybą pagal Tautų Lygos' milicijos prieš streikierius. i rlja’ planuodama valdišką A' Marcinkevieh, Brooklyn, N. Y 

nt_______4.:i,—: ' nfirama va veri n ffnms spiyyiv- tt t .i • i w -nnutarimą. Nes jie tikrai 
nori tarptautinėmis baus
mėmis priverst Italiją pasi
traukt iš Ethiopijos. Pana
šiai turi daryt ir visos kitos 
Tautų Lygos šalys. Bet jei
gu įvairios Lygai priklau
sančios valstybės jieškos sau 
išimčių ir neboikotuos Ita
lijos, tuomi kenks taikos at- 
steigimui, ir Sovietų Sąjun
ga bus priversta išnaujo 
persvarstyt klausimą baus
mių prieš Italiją.

KLAIDOS ATITAISYMAS

“Laisvės” N. 251, pirma
me puslp., žinioje su ant- 
galviu “Mussolini Vėl Siū
lo Grobiko Taiką,” įvyko 
klaida. Pirmame tos žinios 
sakinyje pasakyta, jog Ita
lijos ministeris pirmininkas 
Lavai pareikalavo... Turėjo 
būt: Francijos ministeris 
pirmininkas, ir tt.

.paramą vargingoms seimy- V. J. Stankevich, Wilkes Barre, Pa
Geneva.—Brazilija, kaipo. noras, turinčioms po ketu-|M. Deedas, Red Lake, Ont., Canada 

ne narė Tautų Lygos, atsi-! rls ar daugiau vaikų, me- p. Wassell, Hoboken, N., J. ...........
sako nrisidėt nrie Lvcos ^o neskiria žydams ir ki- C. Schwartz, Reading, Pa. ’...........
ekonominių bausmių prieš tiems ‘ne-arijams.
Italiją. , -------------

Užmigo Per Hitlerio, Kalbą, 
Prarado Tarnybą .

T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, N. Y 
i P. Šlekaitis, Scranton, Pa.................... .

I A.. Lideikienė, Great Neck, N. Y..............

P. Baranauskas, Brooklyn, • N. Y? \ .. ?.
J. Daubaras, Athol, Mass.........................
O. Kučiauskaitė, Baltimore, Md..............

n. I Mirė Pranas Kušleika i O ILi luivionolzno "D vtz-vrvlz'ltrm . AT '

Berlynas. — Vienas augš-j Spalio 22 d., po ilgos Ii-, g Kuzmickas, Shenandoah, Pa. . 
tas Prūsų finansinės valdy- &os> Pers^kyre su s*110™ Par i V. Judzentavičius, Girardville, 1 Pa’, 
bos narys, besiklausydamas Pra^as_ kušleika, j y. Masonis, New Britain, Conn. ■....

Gibbstown, N. J. Subatoj, J. Barkus, Brooklyn, N. Y. ... i 
spalio 26 d., apie 10-tą va- Mrs. C. Long. Wrightstown, N. J 
landą ryto, bus išlydėtas į K. Bakahauskas, Easton, Pa. .. 

i kapus iš jo gyvenimo vietos. | J- Kondrotas, Forest City, Pa. . 
i Pastaruoju laiku velionis Į
Įgyveno savo brolio krautu-, 
(vėlėj ant Greens (Gibbs-
towno priemiestyj).., 

Moteris, sūnus ir duktė 
ESSEN.—Fašistų susirin-1 kviečia velionio gimines,

kime kalbėdamas, jų vadas, draugus ir pažįstamus daly-; 
Blume užreiškė, kad jeigu vauti laidotuvėse ir atiduoti 
kas blogo atsitiks Hitleriui, paskutinį patarnavimą ve- 
už tai “man visi žydai turės lioniui. 
atsakyt savo galvomis.” Senas Vincas. I

Hitlerio prakalbos per- ra
dio, užmigo. Už tai liko iš
mestas iš tarnybos.

Žydai Atsakysią už 
Hitlerio Kailį

ITALU SPROGIMAI SU
DRASKĖ JUOS PAČIUS
Jibuti, Spalio 23.—Ethio

pų generolas Mikaels iš 
Ogadeno provincijos prane- 

— j še. jog italai buvo pakasę 
122 j niinas-sproginius po žeme, 
Ibb, idant oran išnešt atjojan- 
100 čius ethiopų raitelius. Besi- 
Iqq traukiant italams iš tos po- 

94 
72 
70 
60

103
100

....... 55

..... 50

..... 50 j

....... 50

....... 50

....... 50

....... 50

....... 50

...... 45
........... .28♦ • . •on

ziciios. kas tai iš jų netyčia 
užkliudė sprogdinančią ran
kena. eksplodavo minos ir 
tuo būdu liko sudraskyta 

56 visas italu būrys.
Ethiopijos vyriausybė už

ginčija nirmesnį pranešimą, 
i kad 2,000 ethiopu puolę sta
čiai ant italu kulkasvaidžių 
ugnies ir taip visi žuvę.

Italija pirm, negu bus pra
dėta prieš ją naudot Tautų 
Lygos bausmės (sankcijos); 
sakė, kad esą “svarbesnių 
klausimų, negu vietinis gin
čas Afrikoj.”

Ministeris Hoare tvirtino, 
kad Anglija niekad nemanė 
apie kariškas bausmes prieš 
Italiją, nes niekuomet. dar 
Tautų Lygos nariuose nebu
vę reikalingo sutikimo tuo 
klausimu. Anglija taipgi ne
mananti uždaryti Suezo ka- ' 
nalo Italijos laivams į Ethi- 
opiją.

Jokiuose ži ngsniuose 
prieš Italiią Anglai neveik
sią vieni, bet tik sutartinai 
su kitais Tautų Lygos kraš
tais.

Hoare su džiaugsmu at
žymėjo, kad Francija einan
ti išvien su Anglija, kas 
liečia Italiją ir Ethiopiją. 
Angliia žiūrėsianti, kad ka
ras liktųsi apribotas Afri
koj i • kad ekonominiais 
Tautų Lygos žingsniais jis 
būtų sutrumpintas.

Jo kalbos išklausyt vienas » 
iš pirmutinių diplomatų at
ėjo Italijos ambasadorius.

Tokioj pat dvasioj spalio 
23 d. seime kalbėjo Angli
jos ministeris pirmininkas 
St. Baldwin.

SUMOKSLAS PRIEŠ
ETHIOPI JĄ

Anglijos Darbo Partijos

27
21
20
20
20
12
10
10

Bendras Frontas San Francisco Rinkiniuose
SAN FRANCISCO, Cal.i 

Utopian Draugija, Epic 
(Sinclair’io) kliubai, Darbo 
Federacijos įvairios .unijos, 
Komunistų Partija ir dau
gelis progresyvių grupių, 
net tūli pažangesni demok
ratų kliubai, veda suvieny-

tą vajų, kad išrinkt į mies
to majorus Redferną Ma
soną, pirmininką šiaurinės 
Californijos Laikraštininkų 
Gildijos. Tai yra bendras 
frontas prieš Prekybos Rū
mo didžiųjų kapitalistų kan
didatus.

; London.—Pietinėje Ethi-
opiioie italai no smarkiam 
mūšiui užėmė andrūtinta
Gkfle miestelį. Nukauta 20 naujai išrinktas vadas.At-
ethiopų. lee, atsiliepdamas į ministė- 

rio Hoare’o kalbą, perspė-
UŽGINČIJA ITALU NUO- jo, ar čia tik nebus sugal- 

DINGAS BOMBAS i ' ' " ’ ' ‘
t '

Addis Ababa.—Ethiopijos į 
imperatorius__________ rT|
nasikalbėjime su Associated' 
Press’os korespondentu, už
ginčijo pirmesnius praneši
mus, kad italai iš savo lėk
tuvu mėtė nuodingų dujų 
bombas arba kad jie kulkas- 
vaidžiais iš tankų šaudę pa- 
nrastus gyventojus. Bet Se
lassie apgailestavo, kad ita- j 
lai sprogstančiomis bombo-(iš naslėntų kulkasvaidžių 
mis iš lėktuvu yra nužudę palei kelia sušaudė 400 pra- 
tulą skaičių ethiopų moterų einančių italų Ualual apy- 
ir vaikų. gaidoj.

votas planas išdraskyt ir 
pasidalint Ethiopiją (tart) 

rn.—Anglijos, Italijos ir Franci- Haile Selassie, . x J J
Seimo lordų rūme didžpo

nis Hardinge už reiškė, kad 
juo greičiau bus Ethionija 
pervesta “į globą kokios 
nors civilizuotos valstvbėš, 
tuo geriau bus pačiai Ethi- 
opijai ir visam pasauliui.”

Į Addis Ababa.—E t h ionai

Šį Šeštadienį, 1 valandą popiet visi į Bendro Liaudies Fronto Milžinišką Demonstraciją New Yorke Apgynimui Ethiopijos ir Sovietą Sąjungos!
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Pirmu Sykiu Istorijoj
Išrinkimas d. Marceliaus Cachin’o į 

Francijos senatą yra tuo pažymėtinas, 
kad tai pirmas įvykis tos šalies istorijoj. 

• Iki šiol Francijos senate nebuvo nei vie
no komunisto. Senatan renka, mat, ne 
liaudis kaipo tokia, tiesioginiai, bet per 
rinkikus, kurių išviso šalyje yra apie 
35,000.

Socialistai šiuo tarpu senate turės 10 
atstovų. Radikalai irgi nemažą skaičių. 
Be abejo, šie rinkimai buvo svarbus lai
mėjimas liaudies fronto, nors ir neišrink
ta tiek atstovų, kiek manyta.

Blogumas su senato rinkimais keri ir 
tame, kad jie nėra daromi visumoj, o tik
tai vienas trečdalis senato renkama. Už 
trijų metų—kitas trečdalis, o už šešių 
—dar kitas.

Marcelius Cachin yra ideologinis va
das Francijos Komunistų Partijos. Se
nas amžiumi, tačiaus jis jaunas savo vei
kla: pilnas energijos, pasirįžimo. Tai di
delis kovotojas prieš karą ir fašizmą. Tu
rėdami jį senate, Francijos darbo žmo
nės gali būti tikri, kad jie turi čampijo
ną jų reikalų gynimo.

Ką Kunigai Tuo Nori Pasakyti?
Chicagos “Draugas” paduoda sekančią 

neva “žinelę“ iš Cicero, Ilk:
Pasikorus L. Makutėnui, dabar komunis

tėliai pasidarė išblaškytos avelės. Mat, jų 
vadas nuėjo pas tą, kam tarnavo.
Tai pas ką gi jis, prabaštėliai, nuėjo? 

Kodėl nepasakyti? Pas dievą tėvą, jo 
sūnų ar dvasią šventą? O gal pas velnią? 
Pasakykit, kur jis nuėjo? Nurodykite 
adresą, jei toki gudrūs!

Paleis Voldemarą?
“Vienybė” sakosi girdėjusi, būk “Lie

tuvos karininkų grupė įteikusi preziden
tui Smetonai reikalavimą paleisti iš ka
lėjimo prof. Voldemarą...” Iš kitos pu
sės, sakoma, Voldemaras prašė Smeto
nos paleisti jį iš kalėjimo.

Galimas daiktas, kad abi žinios teisin
gos ir nebūtų nieko įstabaus, jei greitu 
laiku matytume Voldemarą laisvą.

Pastaruoju laiku smetoninė valdžia, 
reikia pastebėti,' labai susilpnėjo. Sme
tona dreba del savo kailio, ūkiškas kri- 
zis, valstiečių išstojimas, armijos atsisa
kymas streikuojančius valstiečius šaudy
ti ir Lietuvos Komunistų Partijos pa
stangos suvienyti visus už demokratiją 

' ^kovojančius elementus į bendrą frontą 
del nuvertimo Smetonos valdžios ir ap
gynimo Lietuvos nepriklausomybės labai 
gąsdina smetonininkus. Prie to visko 
daugr prisideda ir Klaipėdos rinkimuose 
prakišimai, kurie įvyko delei Kauno fa
šistų režimo žioplumo ir atžagareivišku- 
mo.

Paleisdami Voldemarą, smetonininkai 
mano galėsią sudaryti stipresnę tarpusa- 
vę vienybę ir tuo būdu ilgiau pasilaikyti 

UČr valdžioje. Juk del valdžios formos, del 
palaikymo rūsčios fašistų diktatūros jie 
—smetonininkai su voldemarininkais — 
pilniausiai susitaiko. Juos skiria vyriau
siai užsieninė politika: Smetona yra dau
giau pro-lenkas, o Voldemaras—hitleri
nis. Pastarasis stoja už sušiartinimą su 
fašistine Vokietija ir bendrą puolimą ant

Girardville, Pa
Spalių 16 d. vakare, Levulio 

svetainėj įvyko svarbios pra
kalbos. Kalbėjo 
Mažeika, buvęs delegatas į 
Lietuvių Išeivių
Kaune. Drg. Mažeika labai 
geras kalbėtojas. Tiktai bėda, jams.

draugas J.

Kongresą

i

Sovietų Sąjungos.
Bet šituo reikalu Smetona gali nusilei

sti Voldemarui ir abu susitarti pardavi
mui Lietuvos Hitleriui. Žinoma, prieš 
tai Lietuvos darbo žmonės kovos.

Atbudo Gabrys
Sakoma, Juozas Gabrys (Paršaitis) 

nesenai atidarė “Lietuvių Informacijos 
Biurą” Genevoje, Šveicarijoj. Tai tas 
pats Gabrys, kuris , prieš karą laikė pa
našų biurą Paryžiuje. Tuomet jis pasi
laikė iš visuomenės aukų, o dabar, ma
tyti, gauna abrako iš smetoniškų ėdžių. 
Tasai žmogus—tikras vėjo , pamušalas. 
Savu laiku jis gerinosi prie Kapsuko, . 
kuomet Sovietų valdžia steigėsi Lietuvoj; 
paskui buvo smetoninis, o vėliau Smeto
nos biustus daužė. ' Dabar jis ir vėl prisi- ; 
gerino prie smetoniškų ėdžių.

Kiek Užsienyje Gyvena Lietuvių?
“Vytis” paduoda iš prof. Pakšto pa

skaitos skaitlinę lietuvių, gyvenančių už- 
sienyj. Pasak jo, lietuvių gyvena po se
kamą skaičių:

Jungtinėse Valstijose
Sovietų Respublikoj
Vokietijoje
Brazilijoj 
Latvijoj , 
Argentinoj

Kanadoj
Urugvajuje ;
Prancūzijoj ir V. Europoj
Australijoj
Pietų Afrikoje
Kuboj ir Meksikoj
Tolimuose Rytuose

650,000 
40,000 
40,000 
35,000 
30,000 

' 30,000 
20,000 
10,000 

' 10,000 
5,000 
1,000 

400 
: 400 

200

Viso 872,000
• 1Ši skaitlinė yra arčiausia teisingos 

skaitlinės, nors perdėjimų, be abejo, yra. 
Mūsų nuomjone, Jungtinės,e: Valstijose 
lietuvių yra mažiau, negu paduotoji prof. 
Pakšto skaitlinė sako. Nesenai buvo pa
skelbta, kad ir Latvijoj mažiau negu 
30,000. Be abejo, bus mažiau ir Urugua- 
juj ir Anglijoj.

Bet jeigu mes paimsime šią skaitlinę 
ir teisingą, tai ir tuomet jinai užduos 
per nosį tiems šūkaujantiems patriotams, 
kurie skelbia, būk Jungtinėse Valstijose 
lietuvių randasi “vienas milionas.”

“Darbininkų Žodis” Apie Kanados 
Rinkimus

Po įvykusių šalyje rinkimų, Kanados 
liet, darbininkų savaitraštis “Darbininkų 
Žodis” rašo:

Pereito pirmadienio balsavimai parodė, 
kad Kanados žmonės griežtai nusistatę 
prieš Bennetto geležinį batą, kurį jis siū
lė priešrinkiminėse prakalbose. Kaip jis 
negązdino žmonių su komunizmu, bet nie
ko negelbėjo. Dauguma pasisakė prieš 
jo pusiau fašistinę valdžią atiduodami sa
vo balsus už liberalus, kurie nudavė esą 
griežtai priešingi Bennetto geležiniam ba
tui ir pasisakė už panaikinimą 98 sekci
jos.

Žinoma, atidavimas balsų už liberalus 
tuo supratimu, kad jie netokie reakcio
nieriai, dar nereiškia, kad jie ir bus to
kie. Liberalai mokėjo kalbėti, kad pasi
gauti balsus, bet kai reiks išpildyti, tai 
bus kitas klausimas. Kaip liberalai tero
rizuoja darbininkus, tai yra gerų pavyz
džių iš Montreal© ir kitų provincijų val
džią -elgimosi. Niekur tokio darbininkų 
persekiojimo nebuvo, kaip Quebeco pro
vincijoj, kur liberalai valdžioje. Nei kiek 
nepasikeitė padėtis ir Ontarijo j. po. išrin
kimo liberalų.

Kad dauguma darbininkų patikėjo libe
ralam ir juos išrinko, tai dabar jau nebe
pataisysi. Revoliucinio darbininkų judė
jimo dabar užduotis versti liberalus iš
pildyti savo pažadus. Tik spaudžiant 
juos galima tikėtis ką nors gauti. Iliu
zijoms, kad liberalai ką nors darys dar
bininkų būvio pagerinimui, negali būti 
vietos.

t

■•r,

K

Už svetainę Levulis paėmė! 
$2. Draugui Mažeikai perduo-Į 
ta $1.76.

Susirinkime taipgi priimta 
rezoliucija už civiles-demokra- 
tines laisves Lietuvoje .ir pa-.' 
siųsta Lietuvos pasiuntinybei; 
Washingtonan ir pačiam Sme-j i

' j kad mūsų draugai visai pras
tai garsino, todėl publikos bu
vo neperdaugiausia.

Aukavo sekamai: J. šeris 
50 centų, J. Mordosa 50 cen
tų ir B. Budraitis 25 centus. 
Kiti draugai pavardžių , neda
vė. Viso aukų surinkta $3.76. 
širdingai ačiū visiems aukoto- tonai Lietuvon.

Žinios Apie Karą Imunizavimas — Tikra

F QiilriQmQ DuLlni Knvn kreiserius po 6 colius ka-)nuo Italijos kolonijos Eri- 
LdllKldind Viaeiiy nuolių gerklėmis Anglija tu-'.....................

Ethiopijoje yra laukia-į P Italija 8, naikinto- 
ma didelių mūšių. Ethiopiją Jus Anglija turi 59, Italija 
jau atliko mobilizaciją ir sa-j 97 submarinų Anglija 
vo jėgas sutraukė prieš Ita-Uurl 15, o Italija 62. Taigi 
lijos armijas. Pietų fronte dideM laivll Anglija turi 
v a d o v y s t ėję Ras Dėstą daugiau. Anglijai nepatogu- 
Demtu, sako yra apie 300,- mas su prieplaukomis, kur 
000 ethiopų. šiauriniame karo laivai galėtų taisy- 
fronte vadovystėje Ras: Kas- tis> gauti kuro ir kitų me-
sa ir Ras Seyoūm yra apie 
500,000 ethįopų. Dar yra ir 
eilė kitų armijų, kurios gali 
greitai būti pastatytos prieš 
italus. • . • . ’

Italijos fašistai mepaten- 
• kinti savo . pirmais žygiais į 
Ethiopijoj. Jie mūnė, žaiboI 
greitumu apsidirbti su ethi- 
opais, bet jiems tas nepavy
ko. Į Eritreą atvažiavo vy
riausias Italijos armijos va
das maršalas Pietro Badog- 
lio, kuris, sakoma, pats pa
siėmė vesti Italijos fašistų 1

džiagų. Taigi Anglija ir dė
jo visas pastangas, kad savo 
pusėn gavus Franciją. Fran
ci j a turi didesnį karo laivy
ną už Italiją, o kas svar
biausiai jos prieplaukos 
Francijoje ir Afrikos pa- 

I kraščiais suteikia Anglijai 
ir Franci jai visus patogu
mus karui prieš Italiją. An
glijos pusėn stojimas Fran
ci jos tuojaus išsprendžia ka
ro pasekmes Anglijos nau
dai.

armiją prieš Ethiopiją. Yra Mussolinis ir Amerikos j I r- /-J Lt •« I v i\/l 11 n I t iz\ -i ngirdų, kad buk Mussolinis 
nepatenkintas dabartiniu 
italų vadu Emilio De Bono.

Tuom pačiu kartu eina 
girdai, buk Mussolinis pra
dės taikos derybas su Ethio- 
pija. Bet iš to visko galima

Karo Trekai
Iš Afrikos praneša, 1 

Italijos fašistai kare prieš 
Ethiopiją naudoja 360 Jung
tinių Valstijų išdirbystės

treja iki Adigrat yra 1,500 
aštrių užsisukimų ir kitokių 
kliūčių. Išilgai kelią jis ma
tė sudaužytus trokus, o kiti 
nukritę šimtus pėdų į pra
žūtis.

Jis sako, kad dabar ethio- 
pai sutraukė dideles jėgas 
ties Makale ir bus sunku 
italams prasimušti.

Auginančios žinios pa
duoda, kad ethiopai jau ne
mažai gaVo kulkasvaidzių ii vaikų iki šešių < metų
kitų ginklų iš užsienio, kad 
jų armija, vis geriau apsi
ginkluoja.

Elizabeth, N. J
Trumpos Žinios

Spalių 2 d. buvo “Laisvės” 
skaitytojų susirinkimas, kuria- 

jme buvo ir drg. P. Buknys, 
“Laisvės” adm. Apart kitų rei
kalų, kalbėta “Laisvės” va
jaus klausimu. L.D.P. Kliubas 

kad pirko “L.” jubilėjaus certifi- 
katą už $5.00. Taip pat ir 
vieniai draugai pasipirko. 
rinkta vajininkas — drg. 
Stripeika.

John L. Rice, M. D.,
New Yorko Misto Sveikatos 

Komisijonierius
Difterija neužilgo vėl plėto

sis, nes ji yra šalto oro liga. 
Jeigu tik tavo namuose, arba 
namuose draugo arba giminės, 
yra vaikas po šešių mėn. am
žiaus, tai prižiūrėk, kad tas 
vaikas būtų apsaugotas prieš 
difterija be jokio atidėliojimo. 

{Naujas “toxoid” gydymas rei- 
Įkalauja tik vieno įčirškimo 

į am
žiaus ir į nuo šešių iki aštuo- 
nių savaįčių apsaugoja vaiką 
nuo ligos. Jeigu vaikas dabar 
būs imunizuotas, tai jįis bus 
apsaugotas prieš difterija iki 
Naujų Metų. ,

Ačiū imunizavimui, difteri- 
jos atsitikimai ir mirtys dabar 
mažėja per visas Suv. Valsti
jas. New Yorko mieste difteri- 
jos mirtys sumažintos nuo 750 
iki 95 į metus. Nepaisant fak
to, kad laikraščiai, gydytojai 
ir kiti rašo ir kalba apie svar
bumą imunizavimo jau per 
septynis metus, bet šioje šaly
je turime šimtus tūkstančių 
vaikų, kurie dar neimunizuoti. 

Iš" | Kiekvienas kūdikis, sulau- 
A- kęs šešto mėnesio, privalo būti 

imunizuotas ir jeigu visi tėvai 
I tą rems, tai difterija taps visai 
negirdėta liga. Net per ketu- 
riasdešimts metų New Yorko 
Miesto Sveikatos Departmen- 
tas vedė kovą už įčiepijimą 
Vaikų nuo rauplių, ir dabar, 
kadangi kiekvienas vaikas pri
verstinai yra į č i e p i j a m a s 
prieš lankymą mokyklos, tad 
šiandien mažai girdime apie 
rauples. Nuo tos ligos į vienus 
metus New Yorke mirdavo 
tūkstančiai vaikų.

Naujas “toxoid” gydymas 
nukreipti difteriją yra neblė- 
dingas ir nepalieka blogų pa
sekmių. šeimyniškas gydyto
jas gali be prisirengimo duoti 
tą gydymą. Jeigu turi jauną 
vaiką tavo namuose, tai pa
šauk šeimynišką gydytoją 
šiandien ir su juom pasitark 
kaip apsaugoti tavo vaiką.

Vien tik imunizavimas ap
saugos vaika prieš difteriją.

FLIS.

pa-

daryti išvadą tik tame, kadjtrokų armijos pervežimui, 
greitai gali būti didelių mū-1 Greitai iš ten ateis žinios, 
šių Ethiopijoje. Italijos fa-|kad nepaisant Roosevelto 
šistai dar neišbandė visasį “neutraliteto” 
savo spėkas ir vargiai
norės pasitraukti iš Ethio-įnes šios šJlies amunicijos ‘ Kongreso. Pranešimą davė d. 
pijos,. o ethiopai yra nesu- • gaminto j ai gamina kulkoms

bet italai
Įle! šaudo Anięrikos kulkomis, 

!nes šios

8 d. spalių duota svarbus 
pranešimas ir diskusijos iš Ko
munistų Internacionalo 7-to

i

mušti, jie tik dabar sutrau- j gilzas pavydale ilgų rynų, 
ke armijas ir gaudami gink- ■ kitas medžiagas ir siunčia į 
lų iš Anglijos, Francijos, Italija, kaipo nieko “nekal- 

vu-n Snini ™medžiagas.
Mussolinis jau giriasi, 

kad viso jis turi 1,200,000 
ginkluotą armiją. Iš to skai
čiaus 300,000 yra Afrikoje 

į prieš Ethiopiją, apie 80,- 
i 000 Libijoje prieš Suezo ka
nalą ir apie 800,000 Europo- 

Anglijos ministerių pirmi- metimui ant Mle valsty- 
ninkas Stanley Baldwin, sa-, Hahjos fašistai per ly
kydamas prakalbą apie da- laiką rengėsi karan ir 
bartinę pasaulinę padėtį pa-1 ^ra sum°bdizavę dideles je- 
dėtį, pareiškė, kad jeigu. ^as* 
prasidės Europoje karas' 
tarpe Italijos-Anglijos, 1 
į jį bus įtrauktos visos ša 
lys. Jis sakė, kad ir Jungti
nės Valstijos neišsilaikys 
nuošaliai nuo karo, kad ir 
jos bus įtrauktos.

Ir tas yra daugiau negu R , v 1V. 
aišku, kad Amerikos kapita-' randame žodžius: 
listų reikalai bus paliesti, i- Deg'asmacc, Dedjas- 
kad jie mesis vienon ar ki-, ™at<Lh.xl 
Lvn J. Cį X VUV XX XVWUV • 1 «X v 1 T 1 • x •
velto rengimasis prie karo, lr Pada^in^a j
vis daugiau būdavo j imas Kiekvienas valsti-
karo mašinų, orlaivių, tan- 
kų ir karo laivų.

Belgijos ir kitų šalių, prisi
rengė atremti Italijos fašis
tų įsiveržimą.

Amerika Bus Irgi 
įtraukta Karau

A. Bimba. Nurodinėjo; -kaip 
kovoti prieš fašizmą ir karą, 
kaip apginti Lietuvos nepri
klausomybę ,ir Klaipėdą nuo 
Hitlerio.

Plačiai kalbėta bendro fron
to klausimu. Prieita prie išva
dos, kad 
į bendrą

kviesti visas srioves 
frontą.

į1 Ką Reiškia “Ras” ir Ki
ti Ethiopy Vardai?

Musų spaudoje iš Ethio- 
pijos-Italijos karo tankiai 

“Ras,”

Spalių 
susirinkime kalbėta LDS 
jaus reikalu. Kuopa išrinko 3 
vajininkus: V. Šėrelį, A. Skai- 
rų ir Stadalnikienę. Kuopa iš 
savo pusės nupigina įstojimą 
ant 25 centų. Kas nori įsiraš- 
ti į Lietuvių Darbininkų Susi-Į 
vienijimą, tai dabar labai gera 
proga kiekvienam.

9 d. LDS 33 kuopos 
va-

Bangos Choras gerai pro
gresuoja su mokytoja S. Po- 
čiunaite — gabi ir gera Chor
vedė.

18 d. spalio Bangos Choras 
savo susirinkime nutarė reng
ti vakarienę naujų metų va-.

Philadelphia, Pa.

ton pusėn. Tą rodo ir Roose-1 Re ^^kia? Ethiopiją, kaip Įkarę. Taipo pat choras nuta- pasakyti, kad

i “Ras” ir tuom pat kartu jis 
'yra tos valstijos armijos 

A * !•• i. i • i vadas. “Ras” reiškia kartu 
Anglį JOS, ItOllJOS LaiVy-, ir gubernatorius ir kariuo- 

• • n ■ I menės vadas.
HH1 IF rranClja j “Dedjasmatch,” tai reiš- 

--------  • kia generolas. “Fiturari”— 
Anglijos karo laivynas; k o m a n dieriųs priėšakinib 

sudaro 1,105,000 tonų, o lta- skyriaus. “Cagnasmacc”— 
lijos tik 406,000 tonų, Angli- komandierius dešiniojo 
ja du ir pusę kartus turi Įmijos sparno; “Gv,rtCTVV 
didesnį karo laivyną. Prie - ” 
to ji dar turi karo laivus mijos sparno; “Degiasmacc 
Australijos, Naujos Zelan- ir “Degiacc” yra vartojama 
dijos, Kanados ir eilės kitų pagerbimui ypatos, kaip, 
kolonijų, kurie nepriskaito-1kad karaliams: “Jūsų did^- 
mi prie jos (Anglijos) karo be” ir panašiai—titulavi- 
laivyno. Bet Viduržeminėse mas; “Asmacc” apskričio 
jūrose Italija, turi strategic viršininkas; “Scium” arba 

prie- “Cicaa”—kaimo viršininkas.

i ar- 
"Grasmacc” 

—komandierius kairiojo ar- 
»

nes pozicijas, geras 
plaukas ir jai daug gali pa
dėti jos karo orlaiviai.

Dabar Viduržeminėse jū
rose Anglija turi 5 šarvuo
čius, Italija tik 4 ir iš tų du 
yra taisomi, šarvuotus dide
lius kreiserius Anglija turi 
2, Italija nieko; kreiserius 
po 8 colius kanuolių gerk
lėmis Anglija turi 8, Italija prie Italijos .armijos,

• —7; orlaivių Vežikus Anglį- lančios ant Ethiopijos, rašo, 
Italija nieko; kad ant 37 mylių ilgio kelio

Taigi, kada randame tokį 
pavadinimą: “Ras Kassa,” 
tai reiškia—gubernatorius 
Kassa, ir taip panašiai.

Tai Biskį Keliai
Webb Miller, kuris yra 

puo-

Spalio 13 d. buvo prakalbos 
net dviejose vietose: South ir 
Northuose. žodis apie Northų 
prakalbas. Kalbėjo draugas 
Mažeika apie Lietuvą. Reikia 

[ žmonių buvo 
Drg. Ma

žeika kalbėjo plačiai apie dar
bo žmones ir apie buvusį Lie
tuvių Kongresą Kaune. Buvo 
priimta tuo klausimu rezoliu
cija.

Taip pat šiame susirinkime 
buvo suloštas veikaliukas, pri
taikyta prie šių dienų padė
ties. Lošime dalyvavo F. Gri- 
ciunas, Mačenutė, A. Potukas, 
F. Urlokiukas, Daugirdas, Ma- 
čenas. Sufleriavo Urlokiutė. 
Veikaliuką sumpkino draugė 
Potienė. Dainavo Lyros Cho
ras.

Buvo renkamos aukos ir 
stambesnes sumas aukojo šie: 
J. Masionis $1, M. Zaldokas 
$1, K- Petrelienė 75 centus, O. 
Ničienė 50 centų, po 25 cen
tus: Pilėnas, Urlokienė, Poš
kienė, Žilinskas, Poškus. Viso 
surinkta $8.44. Ačiū aukavu
siems. Atleiskite, kurių pa
vardės neužrašytos, arba nevi
sai teisingai užrašytos.

Northų Dalies Komisija.

re surasti veikalą ir suvaidin- neperdaugiausia. 
ti choro naudai.

Elizabethe seniaus buvo ga
bių lošėjų ir aš manau, kad ir 
šį kartą pasirodys, ką jie ga-

Rugs. 29 sugrįžo iš Lietuvos 
senas ėlizabethietis D. Buč- 
kus. šiuo laiku apsigyveno ;pas 
dukteris Berthą ir Aldoną; *Su- 
Bučku teko pasikalbėti apie 
Lietuvą. Sako, kad Lietuvoj 
prastas gyvenimas ir nemano 
grįžti atgal.

Spalio 13 d. įvyko koncer
tas Liberty Hali. Rengė Mote
rų Kliubas. Koncertą išpildė 
vietiniai dainomis ir vaikų 
šokimais. Programoj geriau
siai atsižymėjo D. šidlauskiu- 
tė. Jauna dainininkė, bet ge
rai valdo balsą. Ateityje gali 
būti gera dainininkė.

Šiame koncerte pirmininkė 
perstatė kalbėti “Vienybės” 
red. J. Tysliavą. Pirmu kartu 
man teko girdėti Tysliavą kal
bant. Aš maniau, kad pasakys 
ką nors naujo, bet apsirikau, 
net negalima buvo suprasti.

Madrid. — Ispanijos Tei
sininkų Komitetas pasmer
kė Hitlerį už sudarytus kla- 

» kaltinimus priešapie ką/ jis kalba. Vienas kito Stingus
klausia, ką jis nori pasakyti, .darbininkų vadą Ęrnstą

Ukrinas. Thaelmanną.Thaelmanną.

>

J. Pacauskas. ja turi 2,
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TAKE PART IN PEACE MARCH

.--------_ --- ,----- —    —,, niVMUll, W HU 1O na
tional chairman of the American Youth Congress, represent-

Have You Entered The laisve Sub Drive?

Suez Canal was a

HERNDON LEAVES FOR GEORGIA
TO BEGIN SERVING SENTENCE

New Jersey District School Well Attended

and 
that 
dan- 
fas- 
join

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

fatherland, paying
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Brooklyn, N. Y., Thursday, October 24, 1935

HUNDREDS OF NEW YORK YOUTH TO ITALIAN FORCES WISH SUCCESS TO 
ETHIOPIANS; DEFENDERS ON GUARD

ing more than 2,000,000 organized youth, called upon the 
youth of America to “prepare for war by marching for peace”. 

Youth all over the country have taken up the call and are 
preparing demonstrations. The Lithuanian section of this pa
rade will start at .11:00 o’clock from the “Laisve” building in 
Brooklyn. Youth are called 
upon to have a large represen
tation in this show of opposi
tion against Mussolini’s inva
sion.

McNutt’s statement in part reads:
“War in Ethiopia. England fears 

break with France. Mussolini pushes 
plans for new conquest. Soviet Union 
pleads for peace at Geneva. Japan 
passes border in raid. These and 
many other headlines in the press 
herald the world war that confronts 
us. Sanctions, boycotts, League of 
Nations, and still Mussolini pushes
forward in Africa. Hitler eyes !
Ukraine and Memel, Japan pushes
further into China, United States
war budget up 175 per cent in’ two 
ytars, compulsory military education 
in eleven more Chicago high schools. 
Navy appropriations rushed—and the 
United States has entered the world 
armament race. All this in 1935.

Cites Youth Congress
..Where have we heard these’ 

things before? From the keynote 
address at the Second American 
Youth Congress comes the following 
statement:

....On April 6, 1917, war was de
clared by the United States against 
Germany. The call to arms, young 
America had heard that call before. 

We heard it in 1776—and answered 
—for independence; again in 1861— 
and again answered—for a united 
nation, to free the Negro. And in 

(Continued on Page 3)

Every day the adult comrades are piling more and more 
points as the “Laisve” sub drive progresses without the youth 
making any attempt to give them any competition. One or 
two have entered the drive and are making strides towards 
the top of the list, but these cannot keep up at the rate set 
by the adult comrades. Let’s have more youth looking for 
new “Laisve” readers!

You have acquaintances that are probably totally un
known to the adult “vajininkai”. Take advantage of the 
situation and in no time at all we will see some youth in 
the lead. Make this possible by devoting some of your time 
to spreading the “Laisve” to the Lithuanian masses! Let’s 
have more youth enter the drive by the next issue of the 
Youth Section!

Addis Ababa.—It was announced here that letters from 
the Southern Tyrolean members of the Italian forces have 
been received by Emperor Haile Selassie wishing success to 
the Ethiopian army.

One of these expresses the hope that if the Tyroleans are 
taken prisoners that they will not be ill-treated sinpe they 
were conscripted ..only by force to fight for foreign power.

Hoping to arouse defection among the Ethiopian Somali 
forces, the Italians are employing native Somali troops. This 

hope appears to be very slen
der in view of the enthusiastic 
Ethiopian mobilization.

The road to the Emporor’s 
palace is never empty with 
continual streams of enthusiasts on 
their way to pay patriotic tribute.

GENEVA—Major Hunter and Cap
tain Dumont, delegation of the 
World Committee Against War and 
Fascism, now in Addis Ababa, sent a 

Į telegram here demanding that the 
Į closing of the
1 sure means of ending Italian fas
cism’s invasion of Ethiopia.

The full text ’of the telegram fol- 
! lows:
Į “We appeal to the toilers of tjie 
whole world, women, war veterans 
and the League of Nations to take 
their stand for stopping the war 
of Italian fascism against Ethiopia 
as a crime against mankind. We in
sist upon the closing of the Suez 
Canal as the only effective means 
for ending this war which has al
ready continued for two weeks”.

In the meantime, five hundred 
thousand Ethiopian warriors have 
been rushed forward with orders to 
check a proposed drive of the Ita
lian troops toward Mt. Amba Alagi, 
a 9,000 foot peak that the Ethio
pians are attempting to turn into 
an “African Gibralter”.

JOHNNIE ORMAN RETURNING ON NOV. 6TH; 
YOUTH COMM. DRAWS UP PLANS FOR TOUR 

,__________________________________ :______ ___ ____________ _____ i____________________
..........■■■■■■lll.l. ............J......... HIM...... IBI II

Brooklyn, N. Y.—According to a cablegram received by the 
LDS Lithuanian Youth Committee, Johnnie Orman is due back 
in New York on November 6th. Comrade. Orman is sail
ing on the “Champlain”. _____

The Brooklyn youth are preparing to greet him at the dock 
as the first official youth delegate ever sent to the Soviet 
Union bv the LDS. The time of the ship’s arrival and num-Union by the LDS. The time of the ship’s arrival and 
ber of dock will be given later.

Comrade Johnnie was one of the American workers’ 
gates to the

IDS MEMBERSHIP DRIVE GAINS 
MOMENTUM AS DISTS. COMPETE

With the various districts challenging one 
another, the LDS fifth anniversary member
ship drive is gaining momentum every day. 
Taking into consideration the fact that this 
drive iš going to last for six months, it 
'wouldn’t be surprising to see the LDS mem
bersip increased by half of its present one.

The Connecticut district is out after the 
honor of being the best one in the country. 
And judging by their determination, it 
doesn’t look like thėir goal will prove to be a mir
age. But that’s not all. The New Jersey youth have 
different ideas about who is going to capture this 
hopor and are working hard to set. a fast pace for 
the- other districts. Cleveland, Massachusetts, 
other districts are each working hard and find 
the youth are beginning to be conscious of the 
ger of another World War and the growth of 
cism in this country. They are quite glad to
the LDS, the organization that wages a ceaseless 
fight against these two evils.

—By Frank
The New Jersey Evening school is 

now in its second week. The classes 
are held every Monday and Wednes
day evenings from 7 till 9:30 at 180 
New York Ave., Newark. The school 
is scheduled to run for four weeks, i

The first night, Oct. 14th, twelve tU it* - 4 H 1

World Congress in Kaunas, 
went to the Soviet «■

Lithuanian 
there he 
Union to study- life in the 
workers’
special attention to conditions 
of youth.'

Comrade Orman also participated 
in the World Young Communist In
ternational Congress.

On his return to the United States 
he will tour the country lecturing in 
the. different 
Various cities 
preparing for 
in order to be 
meetings.
Committee is already drawing up a 
schedule for his tour. This schedule 
will soon bo published in the Youth 
Section.

Comrade Orman is bringing back 
with him news of many new develop
ments in the Soviet Union, and, 
therefore, every LDS’er should try 
to get as many Lithuanians as pos
sible to attend the meetings where 
he speaks.

Witkus—«
Newark youth turned out. The sub
jects were “Youth, War and Fas
cism” and “Current Events” El 
Dean, a negro youth from the Y.C.L. 
was given the responsibility of 

į knocking something into our brains 
į (Continued on page 2)

dele- 
From

NEW YORK—After a'large meeting of 
New York workers held yesterday at the 
Manhattan Opera House, Angelo Herndon, 
young Negro working class leader, took a 

1 train for Atlanta to begin his sentence of 
from eighteen to twenty years on the 
Georgia chain-gang on a charge of “inciting 
to insurrection”. Herndon and other work
ing class leaders addressed the large crowd 
of workers who jammed the Opera House.

All those that attended took a pledge silently 
that .the delegates to the Herndon Action Committee 
took Saturday, that “we will never cease working, 
day and night, north and south, to inform all toilers 
of this nation of your faithfulness and your cour
age and to rally them in one great triumphant move
ment to set you free!”

A campaign to secure 2,000,000 signatures to the 
petition demanding the freeing of Herndon is going 
on. Do your share by getting your friends to sign 
these petitions.

Massachusetts ALPMS Choruses Hold Confer.
♦ ' ' • f ’ ■.

Boston.—The 2nd district ALPM-S 
held a conference here last Sun
day,! Oct. 20ths It was attended by 
the standing committee of 1930 and 
18 delegates representing 7 chorus
es. *

The delegates to the conference 
anę-.

wer from E. Zurbaite of Norwood, 
and thus she is still the organizer 
for the coming year. The assis
tant organizer will be I. Yarmalevi- 
Čiutė, the Norwood Chorus teacher. 
P. Kaskevičiutė, of Lawrence, was 
elected secretary. The new financial 

s (Continued on page 2)
.. j *
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Masses of Soviet Workers Greet 
New Price Reductions on Food

{Massachusetts ALPMS New Jersey Dist. School 
Choruses Hold Confer. Well Attended

By Johnnie Orman
MOSCOW, USSR. — No doubt by 

now you have read about the tre
mendous price reductions in food 
out here in the USSRS, the land of 
the workers. These price reductions 
were enormous and will make life 
out here still happier than it was 
until now. It will raise the standard 
of living and leave more room for 
cultural progress for the workers.

Urices in general were cut down 
from 25 to 45%. Everywhere, on the 
streets and in the street cars, busses 
and in the Metro (subway) the wor
kers are jubilantly discussing this 
new achievement of socialist con
struction.

The cutting of prices on food was 
only possible thru’ the vast collecti
vization of the farms, and the su
perior methods of sowing and reap
ing, of cattle raising, etc., which 
was impossible under the old sys
tem 6f individual farming.

Right now, the “Home Trade Or
gans” are conferring on plans of 
opening new stores and placing of 
competent workers behind the coun
ters to serve the people with the 
food at reduced prices.

In place of the 33 stores selling 
meat now, on October 1st there will 
be 365 stores including 226 coopera
tives, 105 workers supply depart
ments and 34 government stores. 
All these stores will be supplied 
with qualified salesmen and neces
sary equipment. Nearly 100 meat 
shops will be opened in the 30 in
dustrial cities of Moscow Province. 
In Leningrad, the new meat combi- 
nat will entirely supply the needs 
of the city and 350 meat shops are 
to be opened soon.

In Kiev, 380 stores and food 
stands will sell food products on 
which the card system has been 
abolished. 96 new s stores for selling 
meat and fish will be opened in 
Stalino and 30 will be opened in 
Saratov. Extension of the network 
of food stores which will make foi' 
much more convenience for the ur
ban population is reported from all 
over the country according to the 
local press.

Bread cards were abolished in the 
beginning of the year, and now the 
ration cards on other* food products 

AFRICA HAS ITS SCABS, TOO!

These fierce AsJdari warriors fr.om Italy’s colonies in Eritrea help^- 
ed slaughter their Ethiopian brothers in the battles near Aduwa. 
This picture, taken on the battlefields around Ethiopia’s northern

city,, were radioed to the U. S. from London.

abolished, showing the victory which 
is made possible only thru’ socialist 
planning and building.

Workers Greet New Prices
According to the local papers, re

ports all over the country are pour
ing in stating the great joy of the 
workers. In the Stalin Auto Plant 
in Moscow, on Steptember 26th at 
a noon hour meeting, all the. speak
ers enthusiastically declared that the 
decision will raise still further the 
well being of the toilers. Their re
solution stated: “We approve most 
warmly the decision of the Party 
and the Government. Under the 
brilliant guidance of the leader of 
the toilers throughout the world, 
comrade Stalin, the Party is leading 
us from victory to victory.”

On the same day, the workers of 
the Kaganovich First State Ball 
Bearing Plant, here, held meetings 
voicing then* approval.

In the Kirov Dynamo Plant, a 
speaker lor the workers, Galozin, one 
of the best shock workers in the 
crane motor shop of the plant said: 
“This decision is a present to the 
entire workingclass and kolkhoz 
peasantry on the 18th anniversary of 
the October Revolution.” A unani
mous resolution of the workers of 
the Moscow Hammer and Sickle 
Plant, stated “The reduction in pric
es indicates the growth of power 
and might of our socialist father- 
land and further improvement of the 
condition of the toilers.” Similar 
expressions of sentiment in speeches 
and resolutions were made at other 
factories and plants of Moscow. 
The Kirov plant in Leningrad ex
pressed themsqlves in a unanimous 
resolution saying: “Our splendid 
Fatherland is becoming a land of so
cialist abundance.”

The whole thing in a nutshell is 
evidence of the tremendous success 
of the country and its workers in 
fulfilling the second five year plan. 
There is no question that by the end 
of the second five year plan, the well 
being of the workers will be raised 
to such a standard that it will be 
the envy of every capitalist nation, 
and the pride of every worker in 

the world.

(Continued from Page 1) 
secretary is M. Zurbaite, of Norwood. 
Jackson, of Boston, will be the trea
surer. The sport committee will be 
comprised of J. Wallent and P. 
Morkūnas.

The important events on the calen- 
i dar for 1936 are: A concert with 
guest artists and choruses to be held 
on Sunday, April 19th, in Boston. 

i The > second annual picnic will be 
held on Sept. 6th in Maynard.

Topics of vital importance that 
were discussed are: A conductors’ 

• school, for the training of future di- 
I rectors so that choruses will no„t 
j be left stranded as they are at 
present. The necessity of forming 
Junior Choruses was stressed be- 

; cause it was found that it is quite 
’ difficult to induce grown-ups to join 
Ja chorus. Therefore, it is essential 
I that the youngsters be taught to 
enjoy singing at an early age and 
thus prepare them to take part in 
the adult choruses*

A most interesting lettei* was re
ceived by us from the other side of 
the world — Moscow. It came from 
Johnnie Orman. He sends his best 
regards to all the LDS and chorus 
members and hopes to be back soon 
to tell us about everything he has 
seen in Kaunas and in USSR.

On every sixth day, Johnnie says 
he worries about America and won
ders how the LDS youth branches 
are functioning and reminds us of 
the big membership drive which is 
on. '

The Worcester youth branch 
boasts of having already $5 in its 
treasury, which is the result, of acti
vities in the past month.

Practically all the Aido Chorus 
members were present to sing at the 
lecture of J. Mažeika on the pre
sent conditions in Lithuania. Among 
the missing was our organizer. We 
would like to have you participate 
with us, Dominic.

All the parts of “Tamyla” have 
been distributed and the first re
hearsal was held on Oct. 11th. The 
date for its presentation has not 
been set yet.

The Aido Chorus is sponsoring a 
Halloween Dance for yOur pleasure 
on Oct. 31st at 29 Endicott St.

Girls who don’t give a darn about 
sewing must still mend their ways.

If it isn’t so__
—Vee-ola.—

NEWS OF ACTIVITIES IN 
HARTFORD, CONN.

Now that tire membership drive is 
<?n, let’s not waste any time and 
get started to fulfill our quota. 
Hartford is out to get at least fif
teen new members into the L.D.S. 
and with the cooperation of all, I’m 
sure we can do it.

It was decided that the annual 
affair of Conn., held jointly under 
the auspices of the Prolet-Meno 
Committee and the L.D.S. Youth 
Committee, will be held in Hartford 
in the early part of December. The 
definite date will be out very short
ly. It is to be held in one of the 
best -halls in Hartford ;and is going 
to be a grand affair. So remember, 
all L.D.S. members and choristers, 
do your bit to help put this affair 
over in a big way.

On Nov. 30,. after chorus rehear
sal, a Halloween party will be. held;, 
with .refreshments and dancing and 
other exciting pastimes. I wondqr if 
that will make a differentce in the

(Continued from page 1)
And El made a hit, too. Exclama
tions such as “He’s good!” and “I 
like him!” were not only heard but 
seen on various faces. Because a 
genuine interest was aroused on the 
subjects, the discussion period was 
extended half an hour. And even 
after adjournment at least fifteen 
minutes were subtracted from sleep
ing time because the students re
fused to leave for home but, in
stead, gathered around Dean to fur
ther discuss the events of the day. 
Personally speaking, the enthusiasm 
prevalent was most unexpected. But 
to prove that all this interest was 
not a pumped up affair, not only 
the original twelve came on the 
following Wednesday, but also an 
additional one.

On October 16th, J. Siurba, edi
tor of the LDS Organ “Tiesa”, deli
vered a very interesting lecture on 
the history of the Lithuanian people. 
When, why and how Christianity 
was installed in Lithuania was also 
included in this review of the. past. 
The discussion period was especially 
rich since one of the students lived 
in Lithuania during the seizure of 
power by Smetona’s clique in 1926 
and was able to give some interest
ing points concerning the situation, 
though they were not in full accor
dance with the views of Comrade 
Siurba.

Then “Current Events” followed 
with El Dean. Among the rich ma
terial fished out of the “Daily Work
er” was the topic of Angelo Hern
don. If Angelo Herndon is sent to 
the Georgia chain gang, explained 
Dean, it means that the mill and 
mine" owners, bankers and rich far
mers will intensify their oppresion 
of the working class so that any one 
who stands for progess whether he 
be a Communist, Socialist or Liberal, 
Catholic, Jew or Protestant, young 
or old, male or female, will be hound
ed until he falls exhausted on the 
wired off ground of the fascist con
centration camp. Many of the stu
dents saw the need of immediately 
signing the petition addressed to 
Gov. Talmadge demanding Herndon’s 
freedom, in protest of Herndon’s un
just sentence.

Hilda Karch was elected our school 
treasurer. Al Kairukštis, Mildred 
Jamison, and myself were made 
school correspondents. The other 
students are Ruth Žiugždas, Walter, 
Aldona Yuodeska, Anita and Violet 
Tolun, Augie Scott, Al Dobinis, John 
Stasiulis and Clem.

Two pamphlets, “Happy Days for 
Youth in Soviet America” and “War 
in Ethiopia” were distributed to the 
students.

A party for the school was held 
in one of. the student’s homes.

Last Monday’s discourse was 
“Youth in the United States and in 
the Soviet Union.”

Although this school is run by the 
district, it is quite impractical for 
Paterson and Cliffside to be repre-. 
sented, but Elizabeth is close enough 
to be able to send students. There 
still are two weeks7 left, I assure 
you, it will pay the youth of Eliza
beth and nearby towns to drop in 
on Newark.

number present at the rehearsal?

This year, the L.D.S, Annual Far
mers’ Dance is to be held on Nov. 2, 
at Laisve Chorus Hall. Remember 
what a great time, we all had last 
year? Well this is going to be just 
twice as good. So dig up some old 
clothes, or borrow your, brother’s 
overalls, and come and join the Dm! 
Gay. party!
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Į HENRY BARBUSSE—mOSIaJnjd works I
Henri Barbusse was one of the 

founders of the Workers’ Interna
tional Relief, of the Anti-Imperial
ist League, of the International As
sociation of Authors and Artists.

In spite of his extensive public ac
tivities, he worked steadily at his 
literary work. The books “Jesus et 
les Judas”, “De Jesus”, and later 
“Zola” appeared. v
' Since 1980, when the clouds of a 

new war arose on the horizon, and 
fascism increased in brutality as 
warmonger and enemy of the peo
ple, Henri Barbusse devoted all his 
powers to the world movement 
against imperialist war and fascism.

Henri Barbusse was the originator 
and organizer of the Amsterdam 
World Congress against Imperialist 
War, where thousands of delegates 
met to swear the oath that they 
would combat by all available means 
the threat of a fresh war. He was 
elected present of the World Com
mittee against Imperialist War, 
which was formed at the Amsterdam 
Congress.

When Hitler fascism raised its 
head, Henri Barbusse became a lead
er in the anti-fascist struggle. He 
was one of the leading speakers at 
the Congress agaist Fascism which 
was held in May, 1933, in the Paris 
Hall in Pleyel. On the initiative of 
Henri Barbusse, the leading com
mittees elected at the congresses in 
Amsterdam and Pleyel were amalga
mated into one body, the World 
Committee against War and Fas
cism, which has to-day National 
Committees affiliated to it in almost 
all countries and has millions of ad
herents all over the world.

At the head of the International

SHENANDOAH LYROS 
CHORUS QUITE ACTIVE
Greetings, dear comrades. Here 

I am back again with a little of this 
and that concerning our local organi
zation. I’m about ready to start, 
hope you’re listening,

What say about a peek into the 
operetta and something pertaining 

to the characters?
I am pleased to present to you 

the little flapper Maryte, (Adelle 
Dumbosky), who does quite a bit of 
flirting throughout the operetta with 
the young gents. She is quite en
thused about what, is going to hap-? 
pen to the young lovers. Although 
being quite an ardent lover of the 
young sweetheart, she do'esn’t ex
press her love for him among her 
friends. This is a secret which she 
keeps to* herself. Her characteriza
tion is remarkable.

Next, we have our friend Marma- 
las (Petras Graubaskas), the second 
lover of this wealthy girl. Manua
las is the cavalier chosen by the 
father of. the girl. His love for her 
is expressed in song and words. The 
father wishes his daughter to mar
ry thia man, as he is wealthy and 
just the .type for her. Everything 
is being arranged between . Manua
las and the father. But does this 
beautiful girl love her; supposed to 
be wealthy sweetheart? And does 
she wish to marry him ? Well, I’m 
not saying anything more about it> 
but just come and see what happens 
for , yourself when this, operetta is 
presented in your city or town.

■ We had a. very nice time Satur
day at Kulpmont, where we sang 
and danced to our heart’s content. 
Everybody .was happy and an enjoy
able evening was had by all.

After reading of what the Wilkes- 
Barre correspondent haa to say about 

(Continued on Page ? kk

Release Committee for Thaelmainn 
and Ossietzky and the other impri
soned anti-fascists, and In the soli
darity actions for the victims of fas
cism. and reaction in every country, 
Barbusse worked indefatigably, de
voting all his powers to the work. In 
spite of his ruined health, in spite 
of his lung trouble, he travelled to 
America, in the late autumn of 1933, 
in order to co-operate in founding 
the American League against War 
and Fascism, and to carry out a 
great lecture tour. Next autumn 
he intended to travel to South Ame
rica for the same purpose.

Barbusse was the driving, power 
of the International Youth Congress 
against War alnd Fascism, which 
took; place in, September, 1938, in the 
hall of the Mutualite in Paris. He 
took a leading part in the Women’s 
World Congress in Paris in the sum- 
mei* of 19.34 and in the Student’s 
World Congress against War and 
Fascism at the end of December, 
1934. Meanwhile he was working 
on his last book, which appeared in 
the spring 1935. This book has for 
subject the leader of the Soviet 
Union, Stalin. It is the work of a 
great writer on a great leader.

It was chiefly thanks to his ini
tiative that the International Au
thors’ Congress for the Defense of 
Culture, was called, and held in 
Paris in July, 1935. Barbusse was 
elected to the Presidium of the new-1 
ly-founded Authors’ International.

Barbusse was the standard-, bear
er of the idea of the People’s Front 
in . France ‘ and in the. whole world. 
He was ojne of the initiators of the 
mighty demonstration of the people 
on July 14, 1935. On this day he

More On Massage And Its Health Benefits
—By THE NATURALIST

(Continued from last week)
The legs are similarly stroked 

from the ankle, or toes if .you can 
reach, to the groin, this, time using 
both hands and sitting down on the 
floor or, bed to perform the move
ment. If you place a small cushion 
under* the knee better „ relaxation 
will be obtained. Next bend up the 
knee removing the pillow for the mo
ment, and knead and roll the calf 
muscle. Now put the leg down, re
place, the cushion and give the thigh 
muscles a thorough kneading.

Whilst you are doing this you 
should try to put the whole weight 
of your shoulders into the work, as 

į these are very difficult muscles to 
tackle owing to their size. But re
member to keep the pressure* to* 
wards the heart. You should also 
try to pick them up and lift them 
from the bone. This should not be 
very difficult if you have managed 
to relax them thoroughly. Finally, 
with loose hands clap the thigh all 
over, but do not smack!

When this has been done, bend 
up the leg again and knead ham- 

j strings—the under-thigh muscles — 
and clap them if you can. Rtemem- 
ber that every movement should be . 
repeated with equal energy on the 
limb that has not been worked upon.
Massage for the Neck and Chest

The heck and chest are next on 
the list. Stroke witjx both hands 
from, the base, of the skull right 
around the. neck to the front., Then, 
with rather a small finger kneading, 
do the < trapezius muscle right from 
the back of the shoulder to the-top 
of the neck.

Atrfirst this will be rather pain-^ 
ful, but should be endured none the' 
less as the fresh- blood you ar#, 
bringing to the- muscle will wash 
away all those painful fatigue pxia-
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was one of the chief speakers. This | 
was his last public speech. •

His last visit to Moscow was on 
the invitation of the writers and ar
tists of the Soviet Union. Barbusse 
had also an intense desire to attend 
as guest of the sessions of the 
World Congress of the Communist 
International, the more so that the 
questions dealt with were those of 

"the unity of the toiling masses in 
the struggle against war and fas
cism.

No one has worked with more in-
tensity and determination than Hen
ri Barbusse for the unity of the 
whole of the toiling masses in the 
struggle for peace, freedom) pro
gress, and socialism. Mankind has 
lost in him one of its greatest, no
blest, and most single-hearted fight
ers.

The World Committee against War 
and Fascism, of which Barbusse was 
President since the Amsterdam Con
gress, as also of the French Nation
al Committee, held a special meet
ing of the secretariat on the news 
of Barbusse’s death. This was at
tended by representatives of the 
A.R.A.C., the International Writers’ 
Association for the Defense of Cul
ture, and the League against Imper
ialism. It was resolved to hold a 
great joint commemoration demon-1 
stration for Henri Barbusse in Paris, | 

"to bet at the same time a demon
stration for peace.
The C.P/ of France on the Death 

of Barbusse
The name of Barbusse will con

tinue to live in the great heart of 
the proletariat, to whose sufferings

__________

Now massage the pectorals or the 
muscles of the chest. This time the 
heel of the hand should be used 
rather than the palm. When these 
have been thoroughly kneaded, cross 
your arriis and clap your chest all 
over, using plenty of vigor.

Great care should be taken in at
tempting any movements on the 
stomach. -Too strenuous an attack 
on .this part of the human body 
might cause definite damage to the 
internal organs. I have found the 
following process a perfectly safe 
one, but you are advised to practice 
with great care until the movement 
has been mastered and,^ you are' 
“quite at home” with it.

Start with the right hand in the 
.right groin: Draw this hand up and 
out until the ribs are reached, then 
across, using the heel of the hand. 
Finish with a-'downward movement 
with the left hand, then rub the ab
domen with a quick, light, circular 
movement. This will be found stir 
mulcting.

In order to make the whole treat
ment complete, you should learn to 
perform the “abdominal control” 

i which, in its variations, is the most-1 
complete abdominal massage that 
could be desired. It' might be added 
that the effect can be increased by 
clapping the abdomen lightly , with 
short, quick movement. This is very 
beneficial, especially if the “tone” 
of the muscles is very poor.

Very, little can be done for - the 
back without outside help: The best 
that can be managed is to bend well 
forward and to clap it with the 
hands. Better still though^ is to per
suade a friqnd who is keen to ex
change service, He should ; stroke, 
knead, and, in „ accordance; with 
the į rules already set forth at. the 
beginningJ;of this article. , • 7

Several adjuncts are often usedi 
for- - message/ Some people use al

and endeavors he gave expression.
Barbusse was one of the intellec

tuals who joined in the action, of 
the masses of the people# He was 
not only a great writer: he was also 
a revolutionary fighter.

After he had . described. the hor
rors of war in his immortal book 
“Under Fire”, Barbusse fought with 
all his strength to unite the work
ers in the struggle to maintain 
peace.

Together with Ramain Rolland, 
another great creative worker, Hen
ri Barbusse took the initiative in es
tablishing a movement against war 
and fascism throughout the world.

With' this object the great world 
congresses of Amsterdam and Pleyel 
were organized.

In this spirit Henri Barbusse be
came one of the pioneers of unity 
among the workers, to achieve which 
the Communists are exerting all 
their strength.

From the very beginning Barbus
se was passionate in his defense of 
Communism. He glorified the Octo
ber Revolution; he saluted the vic
tory of Socialism in the Soviet 
Union, and in his last book, “Stalin”, 
which in some ways bears the char
acter of a testament, this great writ
er who has just died, pointed out the 
path of Communism to those who 
want , to change the world.

Henri Barbusse is no more; but 
the Communists will honor his mem
ory in the struggle for the unity 
of the workers, for the defense of 
bread, peace, and liberty.

The name of the great writer 
Henri Barbusse will not be forgotten 
by the proletariat, for whose eman
cipation; he fought.

NEW YORK YOUTH TO 
MARCH FOR PEACE

> ■ '

(Continued from Page One) 
1917 we were not cowards. We had 
fought for the right before. We 
merely asked: Is this not a call to 
carry. forward the traditions qf *76?

.... .Our leaders said ’yes’. They 
talked of ’saving the world for de
mocracy’, ‘of a war to end war’. 
They lied. America was again di
vided. Not North against South, 
nor East against West, not city 

; against countryside, but those who 
gain from war against those who 
suffer and died in*it.

.....“Here in New York on October 
26, the Youth will march, the trade 
unions wil malrch, the political par
ties will march, all in one gigantic 
parade and demonstration for peace.

....“We call upon our parents, our 
friends, our leaders in government, 
and all sincere opponents of war 
to rally now to march for peace. 
We cannot delay. We must march 
now to prevent another 1917!” 

cohol (externally!) and other favor 
olive oil... The latter is quite useful, 
but in my opinion, its value as a 
skin food has been somewhat over
estimated. A good embrocation is the 
best thing, especially after a, stre
nuous game of football or ą workout 
on the mat.

Among the other aids to success I 
might suggest the warm bath. This 
has the effect of softening the mus
ėles, increasing relaxation, and ge* 
nerally making it possible' to go 
much deeper into the muscles. I do 
not advise a cold both after massage. 
The proper time for that “unplea
sant” process is the first thing every 
morning _•— at any'rate for those of 
Viking descent.
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CHESTER YOUTH CLUB TO 
HOLD MASQUERADE BALL

October 26th marks the main 
event of October for the club. A 
masquerade dance is to be held at 
the Lithuanian Hall, 4th and Up
land Streets, Chester Pa. The dance 
will begin in the evening. Music will 
be furnished by the well known 
Rien’s Orchestra (7 pieces). The 
admission to this stupendous affair 
is only 25 cents plus one cent tax.

When the Chester Youth Club 
wrote a letter to the Phila. Lyros 
Chorus inviting them to attend our 
dance, one of the members promised 
to let us know what they had 
decided, but it seems that she has 
forgotten to write. Whether the 
letter was received or not, we would 
like to have the chorus participate 
at our dance.

A prize will be awarded to the 
funniest dressed person, and it would 
be something you’d want, so dig 
up, your most comical costume and 
come over. We’ll be waiting for 
you.

----- Come Masher —

SHENANDOAH LYROS 
CHORUS QUITE ACTIVE

from page 3)
feel quite content
glad to know they 
us to present the 
people of Wilkes- 

Just hold your

(Continued 
our operetta, I 
ed and am sure 
are waiting for 
operetta to the
Barre, and vicinity, 
good spirit toward us, Wilkes-Barre, 
and I’m sure you will be more than 
satisfied when you witness the per
formance.

Last Saturday evening Camrade 
Mažeika visited the local organiza
tion. We were very glad to have 
him with us and hope that he will 
come to visit us again very soon. 
He is on a lecture tour through 

• these part of Penna, and happened 
to be in shenandoah that evening.

Since our rehearsals for the oper
etta began, much work has to be 
done. Everybody is working very 
hard and all are enjoying themselves 
at th? same time. We sure do have 
a chorus that cooperates in any
thing that has to be done and done 
just right. Keep it up, you choris
ters, and may all of you complete 
your task.

GIRL PICKET MUSSES UP BOSS

Sam Mazzuto (wearing hat), Newark, N. J. garment factory boss,
got more than he reckoned for when he picked on a girl picket 
outside his strike-closed shop. The girl, a member of the Int’l 
Ladies Garment Workers, held her ow)n, but the cops arrested her 

on a charge of disturbing the peace.

BROOKLYN WOMEN WILL 
MEET TONIGHT

Women and girls of Brooklyn, will 
meet tonight, Oct. 24th, at 8:00 p.m. 
in Laisve Hall, 419 Lorimer St., to 
discuss problems that are facing 
them.

The program for the meeting will 
be as follows:

1. Women and the election cam
paign, a short report by Adele Pa
kalniškiene.

2. 
ing.

3.

Lithuanian language and

Organizational problems.
A lesson on practical

writ-

apd

GALA BUILDERS MASQUE 
AND AMATEUR NIGHT

What a night that is going to be. 
Everyone in costume, and what cos
tumes! Prizes will be awarded for 
the most original, and the handsom
est costumes. This wonderful oppor
tunity will be on November 2nd, at 
Laisve Hall, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y., and is sponsored by 
none other than the “BuiLDerS”, the 
LDS Youth Branch of Brooklyn. The 
admission, well, for such a night’s 
entertainment, will be a very low 
one, only 25 cents.

There is a surprise in store for 
everyone. This will be the “Ama
teur Hour”. No one, (other than 
the committee, and they won’t tell) 
knows just who will participate on 
the hour and what they will do, un
til the time arrives.

You will be able to dance to the 
strains of an excellent orchestra, and 
will also be able to partake of some 
very delicious refreshments which 
the girls will prepare.

The BuiLDerS cordially invite 
everyone, especially the South Brook
lyn youth since we plap to work to
gether, to come to this affair and 
help make it a success.

Committee

NEWS FROM THE GREAT 
NECK PIRMYN CHORUS

COSTUME BALL GIVEN BY 
ELIZ. BANGOS CHORUS

Why were so many chorus mem
bers absent from chorus two weeks 
ago ? Was it on account of the rain ? 
Don’t let such trifles keep you from 
other chorus practices.

4.
healthful cooking by a specialist in 
this work, M. Valilionene. This even- 

' ing’s special will be the secret on 
how to roast turkey with chestnuts 
and how to make ice cream without 

Cooks to be and

Oh boy, Mr. Vito Judzentavič 
snapped the chorus’ pictures, while 
out in the woods on Sunday after
noon. All of our chorus members special tubs, etc. 
were dressed in their Lithuanian cos- 'those amongst the already cooking 
tumes. We certainly did look nice 
and the costuming was beautiful. I 
hope all the pictures turn out well, 
as we are anxious to see the re
sults. The pictures were taken with 
the cast of the operetta and the cho
rus as a whole. (We believe that 
other. readers will be interested in 
the snapshots, also. How about 
sending one to the Youth Section?— 
(Ed.)

will greatly benefit by this lesson.
ALDLD Women’s Comm.

Tell me, tomboy Nell, did you 
climb up to your cobwebby attic and 
find Uncle Peter’s old checked trous
ers, striped vest and cane ? And 
did you;..shy, curly-haired Bess, find 
grandmother’s old, lavender - lace 
gown with the rose buds, and the 
large picture hat, and even the 
creamy white gloves that reach high 
above your elbows ? I’m so glad 
you did.

Do you know what Chester is go
ing to wear? A mickey Mouse cos
tume. I’m laughing. And Stinky 
Murphy decided on Sir Lancelot. But 
of course 1 shouldn’t tell, it’s a se
cret to be unfolded at the Masquer
ade dance. Go, I say, raid the trea
sure chest for a costume, raid any
thing and you’ll make merry at 408 
Court Street, in a cozy dim-lighted 
club with music furnished by a good 
orchestra. The admission is only 
20c. The dance is given by the 
Bangos Chorus of Elizabeth, New 
Jersey.
Sunday, October 27, 1935. 
meet all the freaks and beauties and 
you might win a prize. (Just by 
meeting them!?—Ex.)

Save 50c for the Pirmyn Chorus 
concert! There will be choruses from 
everywhere, also known singers and 
popular dance music all for your en
tertainment Don’t forget! Save all 
your pennies.

The date for chorus rehearsals has 
been changed. We will meet every 
Tuesday instead of Thursday, here
after.

What happened to the soprano’s 
during the last chorus practice? 
They had a grand time (I bet) prac
ticing the scales.

We had good luck last week —we 
were gifted with a new chorus mem
ber.

Why doesn’t the chorus listen to 
the teacher? If she says we can 
sing a certain song, why argue with 
one who knows.

PHILA. LYROS CHORUS
Hi there, gang! Well, it seems 

that our worries for a new teacher 
are over, 
him for a

Let’s hope that we have 
long time to come.

Remember the date—this
Come

• A member of the .mischief makers 
is still up to her tricks. When will 
you stop? I see that the mischief 
makers will have two more mem
bers. What say we break up that 
club?

Masked Dancer

A

j Why doesn’t the chorus appoint a 
committee to type songs for new 
members and also type the chorus’s 
new songs.

Girls! girls! You sure are getting 
along great! Why you’re just out
lawing the boys, and that’s some
thing. Anyway, our girls do just 
as nice as our boys. More power 
to you,’ girls. Keep it up.

I still can’t get over what ever 
happened to the study corner and 
the book review column in the Youth 
Section. We all did enjoy what it 
offered and I’m sure all our young 
readers did gat some benefit from 
those columns. Hope we will have 
the opportunity of reading it again 
in the near future.

My, I better be trotting along,

Watch fpr this space next issue, 
„ . TOOTS-r-

’ k - 5. ; * ’» i 1

it that when we have anWhy is
affair of some sort a lot of our old 
members come to it, but they fail 
to show up at chorus rehearsals or 
meetings. Let’s have more coopera
tion from you in the future.

All members that wish to sing at 
the Pirmyn Chorus Concert should 
come to rehearsals regularly.

Both Right
“Your steak”, remarked the

castic customer, “is like the weather , 1
_ tough.” The chorus has planned to get a

“Yes,” replied the quick-witted Russian Balalaika Orchestra as extra 
butcher, “and’ your account is like entertainment for the concert.
the weather, too—unsettled!”

sar-

play that was given was all 
but it would have sounded 
if the prompting wasn’t so 
It could be heard in the back i

Save and Spend
Poderaj: “Are you saving up any

thing for a rainy day?”
Frogmore: “Yes, in a little while 

I expect to buy the cloth for a brand 
new top for my old auto.”

The Sietyno Chorus will have the 
' pleasure of having their pictures oh 
the concert posters. We should have 

, a large crowd, don’t you think ?
—The Committee—The 

right, 
better 
loud,
of the hall. Oh well, the prompter 
will know better next time.

You chorus members have guessed 
who the other writers were, so see 
if you can hit the nail on the head
this time. I’ll be with you soon.

-r—— The Anonimous Waiter—-

And Needed Pressing?
“Have you'4 ever appeared 

witness before?”
. “Yes, yiur honor”.

“In what suit?”
“My blue serge.”

as a

Line Form# on the Right 
.Ą - western store, ran the follow-

ing advertisement:
“Apples, oranges, imported nuts.

Come
early

early and avoid the rush, 
bird gets the worm.”

Same Old Bunch
A: “Who are you working 

now. Joe?”
B: “The 

six kids.”
same people.

The

for

and



MMBMMMMMMFJĮ

$3— Elektros Bilą
ištikrpjy sako

l t

TAKSAI

ELEKTRA

Taksai paima vis daugiau ir daugiau iš dolerio, kurį jūs už

mokate už gasą ir elektrą. 1914 m. tai buvo 8 centai nuo

kiekvieno dolerio. Pernai metais taksai ėmė po 18c nuo dole

rio. Šiemet taksai paims daugiau kaip 20c. Nežiūrint smarkiai

kylančių taksų, vis dėlto mes penkis* kartus tiesioginiai

numušeme kainas nuo 1914 m. taip, kad vidutinė kaina gyven-

namiams NUPUOLĖ daugiau kaip 40% tuo laikotarpiu. Ir

jeigu leis sąlygos, mes tikimės dar žemiau ją numušti.

5*
3* 2*

I

DABAR JUMS ŽEMESNĖS KAINOS NEGU KADA PIRMA

TEGUL ELEKTRA DAUGIAU ATIDIRBA UŽ JUS

*Ši skaitline tinka faktinai visam miestui. Kai kuriose jo dalyse buvo net 7 
numušimai.

KAINOS NAMUOSE NEW YORKO MIESTE- ------------------------
10 centų 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. vai per kitas 40; 2<f už klw. vai per dar kitas v.

< K'etvirtad., Spalio 24, 1935

PITTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS
Dovanų Išdavimo Vakaras

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Wilmerdingo ir N. S. Pitts

pra-

109

amie gamintų už- Į 
Sovietu SąjungosReporteris.

gu

vi
ai. Paulauskas, Rast.

Wilkes-Barre, Pa

J

v,

(252-253)
Liet. Biuro Sekr.

Al Dobinis, Sekr.
(252-254)

atsilyginsime.
Moterų Komisija.

(252-253)

Fin. Sekr. J. J. Bakšys.
(252-253)

Pradžia 6:30 vai. vakare.
Kviečia Rengėjai.

(252-253)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks penktadienį, 25-tą

CLEVELAND, OHIO
Cleveland, O. moterų skyrius AL-

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., DETRQIT, MICH.

valandą vakare.
Rengėjai.

(252-253)

; kainas, prieš karą ir fašizmą, 
tai kviečia visus į bendrą 

padėkime
Jinai kviečia visus 

(frontą. Todėl visi 
.’jai. Patys balsuokime už jos 
| kandidatus ir kitus kvieskime 
balsuoti. Republikonai ir de
mokratai juk nieko gero dar
bininkams nedavė.

Dabar 
masiniai

i mitingas
1 Chester
Kviečiami visi juose dalyvauti.

Penktadienio vakarą, spalio 
25, Liet, svetainėj, 1322 Reed- 
sdale St., N. S. Pittsburgh, ’ 
bus išduota didelės ir mažos 
dovanos tiems, kurie atsilan
kys ir bendrai grajins. Įžan-j 
ga tiktai 10 centų. Pelnas1 
“Daily Workerio” naudai. j

šeštadienio vakarą, spalio Į
♦ 26, toj pačioj vietoj, bus mas- 
t karadų balius. Rengia LDSi

jaunuolių kuopa. Dovanos bus' n L • • un 
duodama už geriausius kostiu- Kas Darbuojasi Daily 
mus, taipgi ir už įžangą. Įžan
ga tiktai 15 centų vienam, 
centai porai. Orkestrą 
kiams specialiai gera ir 
dėlė.

Drg. Abeko Prakalbos 
Sėkmingos

. Puslapis Penatas

šaukiami rinkimu 
mitingai. Vienas toks 
bus spalio 24, Man- 
School auditorijoj.

re. Visi gerai įsitėmykite ir 
Visų pareiga yra dalyvauti šio
se choro pamokose, kurios 
įvyks spalių 25 dieną, šiose 
pamokose bus labai svarbių 
dalykų apkalbėti, apie patį 
chorą ir apie operetę “Vestu
vės Pušyne.” Todėl visi laiku 
pribūkite. Vieta visiems yra 
gerai žinoma, 325 Market St. 
Pradžia 7 valandą vakare.

Aido Choro Koresp.

Veik visur d. F. Abeko 
kalbos buvo sėkmingos. Publi-! 
ka skaitlingai lankėsi ir labai' 
įdomavosi apie Lietuvą ir Ben-j 
drą frontą. Buvo tokių, kurie 
dalyvavo kunigų sušauktame 

^mitinge, kur davė raportą 
“Draugo” redaktorius Šimutis, 
tai jie sako, kad Abekas daug 
geriau raportuoja. Vienose 
prakalbose kelios parapijon- 
kos pusėtinai apsiverkusios iš
sireiškė, kad Abekas pasako 
tikrą teisybę apie Lietuvą, o 
šimutis melavęs, nes jis sakęs, 
kad Lietuvoj niekur nematęs 
vargo ir bėdų.

Kai kur buvo kviestas kal
bėti ir P. Pivoriūnas, Pitts- 
burgho draugijų atstovas Kau
no kongrese, bet jis nepasiro
dė. Dabar daugelis 
juomi. Girdi, 
ir tikėjomės 
raportą. Dar 
demokratinę 
buvom įdėję.
atstovo nei rezoliucijos 
kur nesigirdi. Kiti juokauja, 
buk tai tą rezoliuciją Smetona 
konfiskavęs ir tiktai turim 
džiaugtis, kad paties Pivoriū
no nekonfiskavo.

Workerio” Naudai 
2d 
šo- 
di- burgh o organizacijos jau ge

rai pasidarbavo sukėlime fi
nansinės paramos “Daily Wor- 

| koriui.” McKees Rocks davė 
tiktai $1.50. Viso sukelta 
$32.50. Dar toli nuo mūsų 
kvotos — $75.

Laukiame nuo New Ken- 
singtono, Courtnės, Wash'ing- 
tono, Soho ir tt. Draugai ir 
draugės, visi bendrai pasiža
dėjome darbuotis, bet kai ku
riose kolonijose nieko nepada
ryta. Urnai stokite darban.

O kaip su “Laisvės” ir “Vil
nies” vajum? Draugai, nepa
mirškime, kad tai mūsų visų 
pareigos darbuotis. J. Mažei
ka, Geo. Urbonas ir dar pora 
draugų dirba, stokim darban 
visi.

PITTSBURGH, PA.
Pittsburgho ir apielinkės darbinin

kų veikėjų susirinkimas įvyksta spa
lio 27, nedėlioj, 1322 Reedsdale St. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Visi veikėjai 

' nuo lietuvių organizacijų kviečiami 
■ susirinkti. Daug svarbių klausimų 
įteks aptarti, kaip tai, ‘“Daily ,Worke- 
! rio” finansinė parama, mūsų spau
dos vajus ir tt.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 27 d. spalio, 
10:30 vai. ryto, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St. Visi nariai malonė
kite pribūti mitinge, nes šiame su
sirinkime bus rinkimai į centro val
dybą ant sekančių metų, apart to tu
rim ir kitų svarbių dalykų apsvar
stymui.

Netikėtai Mirė Northsidės 
Kudienė

nusivilę 
mes jį rinkome 
jis parveš gerą 
ir rezoliuciją už 
santvarką jam 
Bet dabar nei 

nie-

Spalio 12 mūsų darbuotojo 
Kudžio moteris buvo išėjus ką 
nors parsinešt delei valgymo. 
Sakoma, eidama namo parkri
to ant šaligatvio ir nuvesta li
goninėn mirė. Palaidota spalio 
16, tautinėse kapinėse. ALD
LD 87 kuopa nupirko puikų 
gėlių vainiką, nors Kudienė ir 
nebuvo ALDLD nare. Visgi A- 
LDLD 87 kuopos nariai ją pa
gerbė.

Drg. Kudžiui tokioj nelai
mėj išreiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

HAVERHILL, MASS.
Teatrališkos grupės generales 

praktikos įvykos nedėlioj, 27 d. spa
lio, 1:30 po pietų, 199 Washington 
St. Visi lošėjai be atidėliojimo da
lyvaukite “Tamylos” pamokose. Yra 
daug darbo atlikti, reikia visos dai
nos gerai išmokt ir veikianti asme
nys turi mokėt savo roles. Visi lo
šėjai ir dainininkai imkimės už dar
bo su energija, kad padarius šį vei
kalą sėkmingu taip, kad galėtum ir 
kitose kolonijose važiuot ir sulošt tą 
veikalą. Publika pamačius šį veikalą 
paremsite morališkai ir“finansiškai.

Spalio - Oct. 26 bus Vakaruškų 
vakarėlis po virš minėtu antrašu. 
Įžanga veltui. Kviečiam visus rėmė
jus dalyvaut ir savo draugus atsi- 
vest. Turėsim gerą muziką šokiams, i 
skanių užkandžių ir gėrimų. Nepra
leiskite progos linksmai vakarą pra
leist.

Lietuviai Kovoja Prieš 
Hitlerį ir MussoEnį

Visuose mitinguose lietuvių 
darbininkų organizacijų pri
imta rezoliucijos prieš Hitlerio 
kęsinimąsi ant Klaipėdos ir 
Lietuvos, taipgi prieš Mussoli- 
nio veržimąsi į Ethiopiją’. AL
DLD Ketvirtas apskritys, ben
drai su kitomis organizačijo-

♦ mis, pasiuntė ir delegacijas 
pas Italijos konsulą. Delegaci-

, jos taipgi aplankė daugelį 
krautuvių ir kur tiktai sura
do pardavinėjant vokiškus 
produktus, pareikalavo tuo- 
jaus sustabdyti pardavinėjimą. 
Kaufman, Frank and Cedar ir 
kelios kitos didelės krautuvės 
pasižadėjo pertraukti pardavi
nėjimą. Kurios nepertrauks, 
susilauks pikietų.

Prie Italijos konsulato buvo 
sudaryta pikietas ir tuo sykiu I 
prie konsulato durų papilta 
raudonų dažų. Pikietininkai 
areštuota. Tuojaus kiti atvy-. 
ko pikietuoti. Konsulas pasi
slėpęs ir pusėtinai nusigandęs.!

V Kovai prieš karą ir. fašizmą j rjnkįos savivaldybės slaptu,!

EASTON, PA.
Svarbu Eastoniečiams ir Apiclinkej! , 

Subatoj, 26 (1. spalio, ALDLD 13 
kuopa rengia 20 metų ALDBD gyva
vimo jubilčjinį parengimą su pra
kalbomis, šokiais ir kitokiais pa- 
marginimais. Kalbės d. R. Mizara iš 
Brooklyn, N. Y. Bus smagūs šokiai 
prie lietuviškos muzikos. Taipgi pa
kankamai skanių namie 
kandžių, pyragų, f 
saldainių ir šalto alaus. Įžanga vel- 

j tui. Kviečiame Eastono, Bethlehemo
Rezoliucija Lietuvos Valdžiai

7:30Mes, Pittsburghę lietuviai, 
laikytame įvairių sriovių ben
drame masiniame susirinkime, 
spalių 16 d., 1935, Reedsdale i 
St., kur kalbėtojai nuo įvairių IDLD rengia smagų pasilinksminimo 
sriovių darė pranešimus apie I vakarą ateinančiųjų!^ 
dabartinę ekonominę ir politi
nę Lietuvos padėtį, ir kur bu- valandos vakaro. Bus “Card Party 
vn nlarini antaria orpsiantis ir šiaip hetuviškos vakaruškos, y- VO plačiai aptaiia gięsiailLlS įiai. užkandžiai ir t. n. Pelnas 
pavojus Klaipėdos kraštui irjš‘ \ U "L
Lietuvos nepriklausomybei iš|r 
hitlerinės Vokietijos ir Lenki
jos pusės;

Taip pat 
apie Lietuvos 
paneigimą ir 
krašto valdymą fašistinių ele
mentų grupės, suvarginimą 
valstiečių, darbininkų, tarnau
tojų ir darbo inteligentijos;

Taigi, mes vienbalsiai pasi
sakome už Liet, nepriklauso-^ 
mybės gynimą. Bet žmonės ne- j 
priklausom 
kraštą, galės ginti tik 
demokratines laisves, 
bus sušauktas seimas

AR JuS ŽINOTE
Dauguma dalykų lėšuoja 

brangiau—apart elektros
Nuo 1914 m. New Yorko 
Mieste maistas pakilo 25% 
AUGŠTYN, kambariai 24% 
AUGŠTYN, drabužiai 56% 
AUGŠTYN, vandens kainos 
50% AUGŠTYN, paštažen- 
kliai nuo 2c iki 3c, miesto 
valdžios lėšos 185% AUG
ŠTYN—tačiaus penki tiesio
giniai nupiginimai tuo pačiu 
laikotarpiu numušė vidutinę 
mūsų elektros kainą gyve
namiems namams daugiau 
kaip 40% ŽEMYN!

Bedarbių šelpimas
Kiti New Yorko bizniai yra 
aptaksuoti viena dešimtada- 
lia cento nuo kiekvieno dole
rio bedarbių pašalpoms. Bet 
elektros ir gaso kompanijos 
yra aptaksuotos po 3c nuo 
kiekvieno dolerio—palygina
mai 30 sykių daugiau!
Vidutine elektros bila apie 

8c per dieną
Pamąstykite apie visus pa- • 
tarnavimus, kokius elektra 
jums suteikia už pigiau, ne
gu čeverykų nušveitimas ar
ba du pavažiavimai požemi
niu gelžkeliu, arba du vie
tiniai patelefonavimai, arba 
stiklas alaus, arba pora pa
kelių čiaumojamosios gumos.

5 P. M. Gruodžio 21 d.
—New Yorkas reikalauja 
50% daugiau elektros, negu 
giedrą birželio dieną. Ko- 
,del ? Todėl kad trumpiau
siomis metų dienomis švie
sos yra anksti užžibinamos 
namuose, kuomet raštinės ir 
dirbtuvės d a r tebedirba. 
Elektra, skirtingai nuo dau
gumos kitų jūsų naudojamų 
dalykų, negalima iš anksto 
pasidėti ir laikyti. Del to
kių milžiniškų pasidarančių 
skirtumų mes turime užlai- 
kyt įrengimus daugiau elek
tros pagamint, kad paten
kint ir didžiausius jūsų rei
kalavimus—'nors tūli iš tų 
įrengimų -bergždžiai stovi 
kitais laikotarpiais.
Kodėl imama mažiausia $1?

Mažiausia mūsų kaina yra 
nustatyta doleris per mėne
sį. Nepriskaitant net elek
tros sriovės, mums lėšuoja 
bent $1.14 per mėnesį ap- 
tarnaut kostumerį vien pa- • 
prasčiausiais būdais . . . my- 
terio skaitymas ir patikrini
mas, bilų išdavimas ir iš
rinkimas, sriovės užsukimas 
ir atsukimas laike persi
kraustymų ir kai kurie kiti 
pastovių išlaidų dalykai. O 
kaip mes sakėme, čia dar 
neįeina lėšos sriovei paga
mint ir pristatyt, neigi tak
sai !
Leiskime, jūsų pragyvenimo 

”lčšos nupultų 40%
Kokia pigi būtų kambarių 
renda. Ir drabužiai. Ir mais
tas. Ir viskas. Bet faktas 
yra, jog gyvenimas New 
Yorko Mieste yra pakilęs 
48% AUGŠTYN nuo 1914 
m. Vienas, tačiaus, dalykas 
nupigo. Tai yra elektra. 
Penki tiesioginiai kainų nu
piginimai nuo 1914 m. nu
mušė vidutinę elektros kai
ną namams ŽEMYN dau
giau kaip 40%. $3 šiandien 
išleidžiami .už elektrą duo
da jums tiek jos sriovės, 
kaip kad $5.16 pirm karo.

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF
", c

CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK

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

išklausę padėtį 
žmonių teisių 
devynių metų

26 d., Lietuvių Darbininkų svetai
nei, 920 E. 79th St. Pradžia nuo 7

M

> šo
kiai, užkandžiai ir t. p. Pelnas nuo 
šiuo parengimo skiriamas ALDLD ir 
mūsų spaudai. Mes širdingai užkvie- 
čiame lietuvius darbininkus, o ypa
tingai Collinwoodo ir Corletto mote
ris atsilankyti į šį mūsų parengi
mą, o ateityje mes jums tuomi pa
tim

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašalpos Draugija 

rengia didelį metinį balių, subatoj, 
26 d. spalio, 7:30 vai. vakare, Lin
den Hall, Wood Ave. ir 16th St. 
Kviečiam kaip vietinius taip ir iš 
apielinkės draugus skaitlingai daly

vauti. Turėsim užkandžių, gėrimų ir 
į gerai žinoma A. Gurskio orkestrą 
: grieš šokiams. Įžanga 35c.

ELIZABETH, N. J. j
Bangos Choras rengia šokių vaka- j 

rėlį, nedėlioj, 27 d. spalio, 7:30 vai. Į 
vakare, L.D.P. Kliube, 408 Court St. I 
Bus duodama du praizai prie įžangos 
tikieto. Turėsime skanių valgių, gė
rimų ir gera orkestrą grieš lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius. Kvie-' 
čiam visus atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti.

Kviečia Bangos Choras.

šaukiama masiniai mitingai ir 
rengiamasi prie didelės de
monstracijos prie Italijos kon
sulato.

Balsuokite už Komunistų 
Kandidatus

Nebetoli miesto ir pavieto 
rinkimai. Balsavimai įvyks 
lapkričio 5. Komunistų Parti
jos kandidatai ant baloto. Da
bar turime visi darbuotis, kad 
rinkimuose gavus kuodaugiau- 
sia balsų.

Komunistų Partija rinki
muose stovi bendrai su dar
bininkais, už bedarbių ap- 

< draudą, už geresnes algas, 
5‘. prieš aukštas pragyvenimo

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kuopa rengia oyste- 

rių parę nedėlioj, 3 d. Nov., pas d. 
J. Deltuvą, Hanover, Md. Visiems 
draugams ir draugėms ir didžiumai 
Baltimorės lietuviams yra gerai 
noma vieta. Bus skanių valgių,

Į rimų ir muzika.
Kviečiam visus draugus-ges ir 

kaip ir Klaipėdos1 sus Baltimorės lietuvius skaitlingai 
atvave dalyvaut. Taipgi prašom visų nesi- 

• ® * vėluot užsiregistruot. Užsiregistruot
kuomet galima pas sekamus draugus: J. Sta
ir per- i nys» M- Seimis ir A. Vitkus.

i Kviečia Rengėjai.
! (252-254)

visuotinu ir proporcionaliu bal
savimu, ir kuomet bus paleisti 
politiniai antifašistiniai kali-i 
niai, ir kuomet bus sulaikyta1 spalio-Oct., 8 vai. vakare, 180 New 
teroras prieš darbininkus ir 
ūkininkus.

Taigi, mes reikalaujame pa-| 
sitraukti Smetonos valdžią, at- 
steigti demokratines laisves, 
kur žmonės lengvesne būkle 
naudodamiesi, galės ginti ne
priklausomybę.

Susirinkimo Pirmininkas.

York Avė.
Visi nariai neatbūtinai turi- daly

vauti, nes turime keletą svarbių da
lykų apsvarstyti, kaip tai 20 metų 

I ALDLD jubilėjaus parengimą ir 
bendro fronto klausimą ir kitus da
lykus.

GREAT NECK, N. Y.
Pranešame visiems mūsų darbinin

kų judėjimo rėmėjams, kad yra ren
giamas draugiškas vakarėlis,. (house 
party) kuri įvyks nedėlioję, 27 d. 
spalio, K. Varanausko kambariuose, 
78 Steamboat Rd., pradžia 5 vai. va
kare, 
atsilankyti i šį linksmą vakarėlį.

Kviečia Rengėjai.

READING, PA.
A.L.D.L.D. 143 kp. rengia puikų 

ir linksmą balių, subatoj, 26 d. spa- i 
lio, 7 vai. vakare, Catholic Liths. I 
Hali, 126 N. 10th St. ant antrų lubų. 
Turėsime skanių valgių, gėrimų ir

. . . _ I gera orkestrą šokiams, tad visus
Wilkes Barre ir apielinkės'kviečiame skaitlingai dalyvauti ir, 

lietuviams darbininkams, ku-, linksmai laiką praleisti ir tuom pat' 
■ kartu paremt darbininkišką organi
zaciją.

Seki’. T. Zambusevičiene.
rie yra Aido Chore arba ku
rių turėtų būt vieta Aido Cho-

PITTSBURGH, PA.
A.P.L.A. 2-ros kp. mitingas bus 

laikomas nedėlioj, 3 d. lapkričio, po 
numeriu 214 Sagamore Ave. Tai bus 
nominacijų mitingas ir svarbu vi
siems dalyvauti, kad galėtume^ gerą 

Kviečiame visus d raugus;ges į ir veiklią valdybą išrinkti del 1936 
metų.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Pralota* 
Įsitėmyti adresų ir telefonų.

Telefonuokite: Evergreen 7-lt61 
arba užeikite pasikalbėti į ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bei!—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Pripažino Tinkamais tais,

Hutchins 
komunistų 
rinkimuose

ir Carl 
k and id a- 
pažymė-

arba 1 kuriuose Piliečių Unija pažy- 
dviem ar visais iš trijų požy- mėjo ir komunistų kandida- 

’ ’ • 1 • • įus>

priimtinais’

mių. šiemet pirmi rinkimai

Brooklyn© ir Apielinkes Lietuvių Veikimo Komi 
tetas Šaukia Visus į Demonstraciją Už Taiką, 

Prieš Karą ir Fašizmą

spalių, 8 valandą vakare. At
eikite visi ir atsiveskite savo 
pažįstamus jį pamatyti.

Pereitą sekmadienį įvykus miršti. Visur matote karo au- 
šio komiteto atstovų konferen- kas. Šliaužioja jauni vyrai be 
cija pasisakė visomis pajėgo- kojų 
mis-mobilizuoti lietuvius prieš-1 
kariniams

Didelis 
prieš mus 
lio 26-tą, 
įvyksta didelė
už taiką, prieš 
mą. Brooklyno

rankos išsukintos.
. Daug pereito karo veteranų 
sudėti beskėse valdiškose įstai
gose sužalotomis galvomis ir

žygiams.

ir svarbus darbas 
stovi. Subatoj, spa- J visais kūnais. Neprileidžia nei 
New Yorko mieste > artimų giminių matyti juos. 

Kurie gali pašliaužiot, išmeta 
į gatvę ir šliaužkite, maldau
dami pasigailėjimo ir aukų.

Pasaulinis karas gali bile 
kada užsiliepsnoti. Visas ka- 

dalyvauti "toje"demon-1 Pdalistinis pasaulis sėdi kaip 
ant parako bačkos. Mųssolinio 
pradėtas karas su Ethiopija. 
Hitleris pasirengęs pulti ant 
mūsų gimtinės Lietuvos. Dar 
nepaspėjo Europoj 
apkruvinti laukai ir 
giasi juos aplaistyti.

Dalyvaukime Prieš 
Fašizmą Demonstracijoj 
batoj!

PAKLAUSIUS PER RADIO 
DAINUOJANT KONSTANCI

JĄ MENKELIUNIUTĘ

Pereitą šeštadienį, kai 10: 
30 vai. ryte, atsisukau radio 
WEVD ir išgirdau, mano nuo
stabai, pranešimą, kad dai
nuos mūsų Konstancija Men
keliuniutė “Rigoletto” operoj, 
vadovaujant Chicago Grting 
Operos direktoriui, maestro

tokius programus girdėti ir aš 
patarčiau, kad ateityje tai bū
tų pagarsinta spaudoje.

Klausytoja.

Red. Pastaba.—Jei kas pra
neš, tai “L.” redakcija pa
skelbs, kur Menkeliuniutė ar
ba’ kitas lietuvis dainininkas 
per radio dainuos žymesnėse 
rolėse arba programose. Beje, 
Menkeliuniutė dabar ruošiasi 
“Laisvės” koncertui, kuriš 
įvyks lapkričio mėn. 10 d., 
Labor Lyceum- svetainėj, Bro
oklyne.

Brodsky, 
tai šiuose 
ti tinkamais per New Yorko 
Piliečių Unija.

Piliečių. Unija, nustatyta lyg 
nepartinė organizacija, turi 
tikslą užrekorduoti įstatymda- 
vystės ir administracijos dar
bus miesto ir valstijos valdžio
se. Jų priimta pažymėti kan
didatus “tinkamais,” “užgir-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Persitikrinsit
417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisvės” Name

SAVININKAI J. P. MARČIUKAI

karą ir fašiz-

Lietuvių Veikimo Komitetas 
kviečia lietuvius darbininkus ir i 
visus karo priešus, senus ir į 
jaunus < 
stracijoj.

Susirinkite prie “Laisves’’ 
namo kaip 11:30 vai. iš ryto. 
Iš čia važiuosime 
nę demonstraciją, 
ve ir 5th Avė.

j tarptauti- 
23-čia gat- 

Maršavimas 
pietų. Mes,

lietuviai, turėsime savo iškabą. 
Draugai, daugelis iš jūsų 

dar nesate pamiršę žiaurumą 
pereito karo, ir negalėsite pa-

Šiandien Lietuvių Moterų 
Susirinkimas

Ketvirtadi enio vakarą 
B r o oklyno merginos-moterys 
turės vieną iš įdomiausių susi
rinkimų. Kadangi artinasi rin
kimai, tad apie juos ką nors 
naujo mums pasakys jauna 
pilietė, d. Adelė Zablackaitė- 
Pakalniškienė. Bus kalbama ir 
kitais reikalais. Vienu iš tų bus 
mūsų sekamas susirinkimas, 
kuris pripuola “Thanksgiving” 
dieną. Pas mus yra gerų nuo
monių, bet šį susirinkimą jau 
pasidarysim planus, kaip pa
dėkoti tam, kam priklauso 
padėka.

Mūši] susirinkimuose būna 
kalbos ir rašybos pamoka. Bet 
gal įdomiausia už visas mo
terims, tai valgių gaminimo 
pamoka, kurią mums vėl su
teiks d. M. Valilionienė. Ji 
jau davė vieną pamoką perei
tą susirinkimą. Ypatingai svar
bu tas, kad ji ne vien skanu
mynų 
vietoj 
sykiu 
katai.

Įvyks 21 spalio, 8 v. vakaro, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Visos merginos-moterys kvie-

nudžiūti 
vėl ren-

Karą ir
Su-

Sekr.G. Kuraitis.

Brooklyne šį nedėldie-

koncertui yra sumobi- 
geriausios ir gabiau-

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIURAITE)

Šiomis dienomis persikėlė iš 
Newark© į Brooklyną.

Jau atidai© ofisą:
179 So. 2nd Street

• Brooklyn
Telefonas Evergreen 7-7110

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

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

d.

. Didelis Koncertas South 
Brooklyne

Didelis koncertas ir balius 
bus So. 
nį.

šiam 
lizuota
sios dailės spėkos. Dainuos Ai
do Choras. Grieš J. Moracich 
ir A. Babaiko armonikos ir 
banjo duetus. Kiti programos 
dalyviai: G. Klimas, tenoras; 
E. Navalskiutė, deklamatorė; 
Babrauskiutė, šokikė. ( Taipgi 
dainuos L. Kavaliauskiutė, A. 
Višniauskas ir K. 
niutė. 
geliui 
nalai, 
niutė, 
pe svetimtaučių. Taip pat bus 
proga išgirsti naujai susitveru
sį South Brooklyno Chorą Tri- svėje 
mitą. Tokių dailės spėkų vie- - -

Menkeliu- 
Pastarieji trys yra dau- 
žinomi kaipo prpfesio- 
ypatingai K. Menkelių- 
kuri pasižymėjusi ir tar-

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

Lietuviams Svarbi 
Konferencija

Ateinantį sekmadienį, 27
šio mėnesio, Irving Plaza sve
tainėj, Irving PI. ir 15th St., 
New Yorke, įvyks ateivių gy
nimo konferencija. Visoms or
ganizacijoms būtinai reikia 
turėti atstovus. Ypatingai lie
tuvių organizacijoms, kur yra 
daug ateivių svarbu dalyvauti, 
susipažinti su .naujais atei
viams persekioti skymais ir 
kaip juos atmušti.

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 

įstaiga

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

FOTOGRAFASTel. STagg 2-3438 
įsteigta 1861

PASKOLOS
M. Bruckheimer's Sons, Ine.

Augščiausios paskolos
Brooklyne ant

DAIMANTŲ
LAIKRODŽIŲ

BRANGAKMENIŲ ir 
KAILIŲ—FURS

705 GRAND STREET
14th St. Subway, 2 blokai 

BROOKLYN, N. Y.
Grand and Metropolitan Avė. 

karai priveža.

JONAS STOKESK. MENKELIUNIUTĖ
Mezzo-ScĮpranas 

Salmaggi. Kadangi esu gir
dėjusi ją dainuoj>ant' seniau, 
todėl žinojau, jog ir šiuo tar- 

! pu pasitenkinsiu programa, 
tuo būdu aš atydžiai klausiau.

Josios balsas žavėjo mane, 
kadangi jos balso kokybė at
kreipia nepaprastą domesį 
kiekvieno, kuris tiktai girdi ją 
dainuojant.

Kvartete gražiausi ir pa- 
žymėtiniausi balsai buvo teno
ro Rainerio ir mūsų mezzo-so
prano Konstancijos. Sunku ir 
pasakyti, kaip smagu tokių 
dainininkų klausyti panašius 
muzikos šmotus—reikalinga 
girdėti, šis faktas' mane pri
vertė parašyti kelis žodžius į 
“Laisvę”, kad pasidalinti ma
no pasitenkinimu sū platesne 
visuomene.

Aš manau, kad iš daininin
kės Menkei pusės neleistinas 
dalykas yra nepagarsinti “Lai- 

s” apie tai, kur ji-dainuo
ja per radio, kadangi tuo bū-

i neturi 
progos jos pasiklausyti. Mano 
nuomone, kiekvienam svarbu

Streikuoja Lofts Darbininkai

darbininkų.
9th St. ir 

Island City, 
prie dirbtu-

Streikuoja 600 Lofts saldai
nių kompanijos 
Dirbtuvė randasi 
40th Ave., Long 
Pikietai pastatyti
vės ir prie 50 krautuvių Di
džiajame New Yorke. Reika
lauja 40 valandų savaitės, 
$16 į.savaitę mažiausios algos 
ir pripažinimo unijos.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui draugės, 

vienam • nuobodu gyventi. Esu pasi
turintis ir mokytas. Malonėkite pa
rašyt apie save' ir kartu prisiųst sa
vo paveikslą: ' 'Route 1, Box 428, 
Warren, Mich. <■ , .

, ■ (252-253-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdnu automobilius vestuvėm, 

pareiti, krikitynom ir kitokiea 
reikalam. '

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

i , Brooklyn, N. Y.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

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

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

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

nu kartu niekad nėra buvę So. daugelis žmonių
Brooklyn’e. Bus ir muzikos. 
A. įlanka koncertinis ensemb- 
lis duos geros muzikos. ; šo
kiams taip pat bus gera or
kestrą.

Koncertas įvyks nedėldienį, 
spalio (Oct.) 27 d., Workers 
Center, 5th Ave. ir 23rd St., 
So. Brooklyn, N. Y. šokiai nuo 

čiamos'dalyva'utrKaip ALDL 5 val-_ir P° Pro^amai. Prog- 
D narės, taip ir ne narės turi 
lygų balsą susirinkimuose.

ALDLD Moterų Komitetas.

specialistė, bet pirmoj 
stato tą, kas skanu ir 

naudinga žmogaus svei-

rama 7 vai. Hat checks 35c.
Rengėjai.

Drg. V. Andrulis Atvyksta I 
Rytus su Prakalbų Maršrutu

drg. V. 
redakto
re aršru-

Su 15 d. lapkričio 
Andrulis, “Vilnies” 
rius pradės prakalbų 
tą rytuose. Jis aplankys New
Yorko apielinkę, Conn, ir 
Mass, valstijas.

Šiuom momentu prakalbos 
labai yra reikalingos, nes pa
saulinis karas kabo, kaip kar
das ant ašačio. Rengėjai tu
rės pasirūpinti tinkamai išgar
sinti šias prakalbas, kad pa
siekus kuo plačiausias mases.

Pranašas.

rodomas 
ir Acme 
girdėsite 
matysite

Pajieškau Juozo Ribinsko, pir- 
miaus gyveno Chicago], dabar nesi
randa ten. Jonas Ribinskas irgi gy
veno Scrantone; Prašau jų abiejlj at
sišaukti arba kas apie juos žinote, 
malonėkite pranešti šiuo antrašu:

F. W. Zelin, 111 So. 22nd St., Pitt
sburgh, Pa., arba siųskite laiškus 
ant šio antrašo: Žalias Kalnas, Kap
sų g-vė, No. 26, butas F., Kaunas, 
Lietuva.

| CHARLES UP TO-DATE

■ BARBER SHOP
■ K. Degutis Savininkas
I PLAUKŲ

| kirpimas
I SKUTIMAS 15c

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

Patarnavimas

(252-253)

g Telefonas: Evergreen 7-7770 < 

| PAUL GUSTAS ; 
g LIETUVIS GRABORIUS i

S Senai dirbąs graborystės pro- ■ 
» fesijoje ir Brooklyn© apielin- 
3 kėj plačiai žinomas. Tik dabar :
2 atidarė savo ofisą ir patarnauja 
» balsamavimu ir palaidojimu
3 mirusių.

1 Veltui Chapel Šermenim
c Parsamdo automobilius šerme- 
3 nims, vestuvėms, krikštynoms £
2 ir kitokioms parems U
3 Saukite -dienf "r naktj C

| 423 Metropolitan Avė. ?
\ Brooklyn, N. Y. r

ROBERT LIPTON 
įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos

MATTHEW P. BALLAS, Inc
Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Bieliausko Graborystės Įstaiga

TEL. STAGG 2-5043

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

Gerbiami- Lietuyidi! Klauskite patys savęs; kodpl 
lietuviškos laidotuves taip brangios, o' pas svetimtau
čius, daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. . Todėl ;mės dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarpavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug) pinigų; kurie bus naudingi jūsų kasdie-

niniame gyveime, įr 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 yrą padaryti g'eriausių ir di- ’ 
/džiausiu kompanijų ir iš geros'medžmgofe.' !

j ....

Graborius (Undertaker)
Laidotuvių Direktorius

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

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

Specialiai 
Žemos 
Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi-

■HBflHH mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Specials nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu.

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

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

I-----------------------------------------------

I Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

TĖMYKITE, ką mūsų Įstaiga suteiks už tamstų pinigus. Šie paveikslai parodo, ką tamstos 
galite gauti uz mažus pinigus '

Sumušė Draugą
James M. Robertson, 25 m., 

buvęs Duke Universiteto ten
nis žvaigždė, sumušė savo 
draugą George Sterling jo ga- 
so stotyje, 6th Avė. ir 65th 
St., kad atimti iš jo $12. Jie 
jam buvę reikalingi nuvažiuo
ti į Poughkeepsie pas meilu
žę. Ir jis nuvažiavo, bet, su
muštajam atsidūrus ligoninėj 
su perskelta galva, policija 
mušeiką sumedžiojo.

Penktadienį Matykite 
Brooklyne Sovietų Indį 

šį penktadienį, 25 d. spalio 
(October), Williamsburge bus 
rodomas 1 labai geras Sovietų 
Sąjungoje gamintas kino (ju- 
dis) vardu “Trys Dainos apie 
Lepiną”. Rodymą ruošią Ko
munistų Partijos, šeštos, Sekci
jos, 4 Kuopa. Rodymas. £>us.Į. 
W. O. svetainėje, 125 Boęrum 
St., Brooklyn, N. Y.

Šis kino ilgai buvo 
New Yorke, Cameo 
teatruose. čionai 
iaug gražių dainų,
Sovietų Sąjungos • gyvenimą, 
•girdėsite ir Lenino balsą, nes 
iudis yra kalbantis, matysite 
Raudonąją Armiją, pasirengu
sią ginti darbininkų šalį, dau
gybę traktorių, orlaivių ir ki
tokių mašinų. Matysite, kaip 
•evoliucija pagerino Rusijos 
įmonių gyvenimą. Bus dar ir 
komedija. Tikietų kaina prie 
Jurų 25 centai ypatai, o kas 
oirks iškalno, tai gaus už 20 
lentų. Iškalno perkant gali
na gauti “Laisvės” raštinėje1 
ubą pas partijiečius. į

Atminkite, kad kino rody
mas atsibus penktadienį, 25 d. Į

mažiau

Tel. Stagg 2-0783 . NOTARY
‘ Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

< Juozas Levanda
(L.EVANDAUSKAS)

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N- Y.

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 patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bu8 kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

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

„šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakes, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius j 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.

Telephone: Evergreen 7-007J

DR. I. COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Ligos Gydomos
Gydoma Kraujo 

J N e n ormalumai, 
Į Odos Išbėrimai, 
I Nervų Ligos, 
J Bendras Nusilpi- 
1 mas, Nervų J ė- • 
į gos išeikvojimai, 

K a t a r i n fai ir 
Chroniški Skau-

* dūliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g Os, 

____  Mėšlažamės LL 
gos/ Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai,' 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų)? No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų LigoSįl 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
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. Z1NS
110 East 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 3 P. M. .

MES KALBAME LIETUVIŠKAI B




