
DVI DIENOS BE
MĖSOS ITALI JO J

ROMA. — Italijos dikta
torius Mussolini paliepė gy
ventojams susilaikyt nuo 
mėsos valgymo dvi dienas 
kas savaitė. Reikia taupy
ti mėsa armijoms. Mėsos 
krautuvės visai uždaromos 
antradieniais, o trečiadie
niais uždrausta pardavinėt 
jautiena, aviena ir kiaulie
na. Apribota mėsos ir žu
vies davimas valgyklose ir 
viešbučiuose.

Kviečių ir cukraus Itali
jai užteksią, sako fašistų 
valdžia. Ji išanksto apsirū
pinus ir įvairiomis karui 
reikalingomis medžiagomis; 
o anglies gausianti iš Vokie
tijos ir Lenkijos per Vokie
tiją; gasolino ir bovelnos 
Italija gali įsivežti iš Ame
rikos, omiedžių iš Austrijos.

Taip Mussolinio valdžia 
ramina gyventojus, bet pra
sidėjus Tautų Lygos preky
bos boikotui prieš Italiją, 
jau pritrūksta įvairių reik
menų ir smarkiai brangsta 
kasdieninio vartojimo daly
kai.

EXTRA!
LONDON, Spalio 30. — 

Italų lėktuvai bombardavo 
Debra Tabor, tik 100 mylių 
iš šiaurių pusės nuo Ethi
opijos sostinės Addis Aba- 
bos.

Italai rengiasi už kelių 
valandų paimt ethiopų drūt- 
vietę Gorrahai pietinėje ša
lies dalyje. Italai įveikę 
ethiopus mūšyje tarp Schia- 
lave ir Gorrahai ir užgrobę 

' 1,000 ethiopų šautuvų.

ASMARA, Eritrea.— 
šiaur-rytiniame fronte ethi
opų partizanai atkakliai ko
voja su italais. Kur kalnuo
se italai negali veikti savo 
kanuolėmis ir tankais, ethi- 
opai juos atmuša. Eina nuo
latiniai susikirtimai palei 
Setit upę, kuri sudaro sieną 
tarp italų kolonijos Eritrė
jos ir Ethiopijos.

Sovietai už Visišką 
Ethiopų Nepriguhnybę
MASKVA. — Michail Ka

linin, pirmininkas Sovietų

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštii 
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AZ“S1A S^n^v&Anglija ir Francija
e _ ! člirn iHDDTMIMIfH VKIlilTIMAC ___ i V . ’f ♦ ♦

LONDON. — Pranešama, I 
kad Anglija panaujins ir su-' 
drūtins pirmesnę savo ka-Į 
rišką sutartį su Francija. į 
Jos bendrai veiksiančios, 
kad “apsaugot Europą nuo 
karo.” Todėl būsią vengia
ma griežtesnių žingsnių

ŠILKO DARBININKŲ VISUOTINAS i 
STREIKAS DEL GERESNIU SĄLYGŲ

PASKUTINIU LAIKU DA UGELIO ALGA 
TIKTAI $10-$12 PER SAVAITĘ

BUVO

j BERLYNAS.'— Vokieti
jos ūkio ministeris Schacht! 
i per visą radio sistemą atsi- • 
šaukė, kad žmonės taupytų 
“laisvei ir duonai.” Kruviną 
fašizmą jis vadina laisve!

Valdžia prispausdino kor-

Bruka Italijos "Prie 
žiūrą”Ethiopijai i

PATERSON, N. J.—Spa- šiai padaryt, ir egzistuojant telių, pagal kurias žmogus 
prieš Italiją, o tik nuolat, ko 26 d., 1935 m., / 
sistematiškai, “neprovokuo- can Federation of 
jančiai” daroma ekonominis Į Workers Unijos

Ameri- tokiai padėčiai^ Patersone gali gaut tik tiek, o ne dau-1

REIKALAUJA UŽLEIST ITALIJAI KELIAS ETHI 
OPIJOS PROVINCIJAS

LONDON. — Anglijos ir tektoratą) ant Ethiopijos
Silk priviso tiek.bošų, kad kiek- giau pirkt mėsos riebalų ir j Francijos diplomatai sugal- provincijų.

'p'*”.' Lokalojvienoj dirbtuvėj ant vieno tūlų produktų. Ta.s korte- V0j0 naują planą taikos' Tokius planus visų pirma 
spaudimas į Mussolmj, idant, 1716, Plain Goods Depart- flioro keli komisiniai bosai;les slapta padalino krautuv-1 f_rn ir Ffhinniina su^lvoin nonipžius mėnuo
priverst jį greičiaus susitai-1 ment, įvyko specialis narių su keliom staklėm, ir lenk-' ninkams, o krautuvininkai Jkad Ethiopiia už- atgal Dabar Anglų politi-
kyt su Ethiopija pagal Ang-js u s ir i n k i mas delei trijų tiniuodami vienas su kitu, ----- 1--~x------ - ’ p jsavo kostumeriams.

Nazių valdovai nori suda-kad tik darbo gaut iš džio- Nazių valdovai nori suda- 
berių ir išsilaikyt nuo ban-1 ryt įspūdį, būk maisto kor

telės esą tik pačių krautu
vininkų dalykas. Hitleris 
dar stengiasi paslėpt, kad 
Vokietijoj yra įvedama val
gių kortelių sistema, pana
šiai kaip karo metu.

lijos-Francijos planus. j priežasčių. (1) Dapildyt tris
Francija jau sutikusi leist .vietas ekzekutyviam komi- 

Anglijai naudotis Francijos I tete, (2) Perrinkt streiko 
laivyno stotimis-prieplauko-: komitetą, (3) Nustatyt ga- 
mis Bizertoį ir Toulone to- lutinus reikalavimus darb- 
kiame atsitikime, jeigu Ita- daviam.
lija pradėtų užpuldinėti An-' Išpildžius pirmus du pun- 
glijos karo laivus Vidurže- ktus, tapo nutarta eit į de- 
mio jūroj'. Anglija, iš savo grybas su bosais su šiais rei- 
pusės, leisianti Franci jai
naudoti Anglijos prieplau
kas.

Tokia karinė Anglijos są
junga su Francija būsianti 
demokratiškų šalių talka * galima, gaut, bent ] 
prieš Vokietijos ir Italijos žiau, kaip 4 centus ant mas-"ninkus išnaudojus. Tad iri 
fašistų diktatūras, labiausia to už 64 pikius darbo, ketu-, ™ _______
gręsiančias iššaukt naują rių ir šešių nyčių darbam, ma, kad privertus bosus pil-; se miestuose ~yra 'užvesta 
pasaulinį karą. ir įimant domėn skirtumus nai darbininkams atmokėt jQg bylos prieš AAA (Žem-

kruto, ima darbą už tiek, 
kiek “džioberis? sutinka mo
kėt. Sėkmėje to, privarė už
mokestį lig tiek, kad dar
bininkas daugelyje atvejų 
daugiau nebegali padaryt, 
kaip $10.00-$12.00 į savaitę.;

kalavimais (ir jeigu jų bo- j Taipgi Patersone visiems1 
sai nepriims, pavesta strei-' yra žinoma, kaip mažesnė- 108 Bylos orieš AAA 
ko komitetui issaukt strei- se, taip ir didesnėse dirbtu- *
ką): (1) Derėtis su bosais vėse, nusukimas mastų iš-i TnLene ic Knmnamni
ir stengtis daugiausia, kaip austo audeklo nuo darbiniu-1 laKSUS IS nOmpdlUJlI

nema- kų, kad tik daugiau darbi- i --------
’ „ ’’ „m, ’ 'i WASHINGTON. — Fede-

pik-klack yra reikalauna- raijuose teismuose įvairino- i/-* Iro rl om y Y/xnri i o YA1 I 1 . .. .
pasaulinį karą.

Bet juk Anglija pati lei-1 nyčių, skieto, ir audeklo, už padarytą darbą, 
do Hitlerio diktatūrai ap-: Būnant virš paminėtiem 
ginkluot Vokietiją drūčiau, j skirtumam ir vaduojantis 
negu bet kada pirma. An-1 jais, reikalaut ir daugiau 
glijos imperialistai, beie, I mokesčio už mastą. Šie skir- 
ginklavo Hitlerį vyriausiai tumai yra suprantami ir be 
prieš Sovietų Sąjunga; bet aiškinimų žinomi tik audė- 
dabar numato, kad Hitleris jam, bet neaudėjam vistiek 
p-ali užkurt karą ir vakarų mažai būtų suprantami, jei- 
Europoj. igu aš juos čia ir atžymė

čiau.

Jie siūlo, kad Ethiopija už- atgal. Dabar Anglų politi? 
leistų kelias savo rytines (kiefiai pasižada daryt spau- 
provincijas Italijai “prižiū- (dimą j Ethiopiją, kad jinai 
rėti.” Tose ethiopų žemėse prisiimtų tas plėšrias gud- 
Italija turėtų savo komisio- rybes.
nierius. Be to, yra Italijos 
priežiūrai teikiama keli rijos narys Maurice Peter- 
Ethiopijos apskričiai pagal sen, Ethiopijos skyriaus 
Anglijos kolonijos Kenyos galva, atvykęs Paryžiun, ta- 
sieną. i “ ”

... . . ... kolonijų valdybos specialis-
Francuos ir Anglijos po- d Saint-Quentin,

1 111 1 Iri n i.i o i lomniio iioen Izn.n O — _ T?

būk Ethiopijos imperato
riaus H. Selassie vyriausybė 
“nebūtų paliečiama” ir tuo
se plotuose, kurie perveda
mi Italijos “prižiūrėto
jams.” Bet tai kiekvienam 
aiškus monas.

Be to, kalbama apie ko
kį ten skymą, būk Ethiopi
ja “parsamdo” Italijai tuos 
ir kitus savo plotus. Tada 
neatrodytų, kad Mussolini j šiaurės, mat, taikosi pati 
uždeda savo “globą” (pro-j Angliją. ,, • . ..

Anglijos užsienių ministe

rėsi su Francijos afrikinių • 
kolonijų valdybos specialis-

i Htįkieriaa, tačiaus, pasakoja, k - tenkint
buk Ethiopijos imperato-1 !• . , . onll , ..įEthiopijoj, bet nenuskriausti j 

ten ir Anglijos su Francija.
Siūlydama Italijai ryti

nes ir pietines Ethiopijos 
i provincijas, tačiaus, Angli
ja nesutiksianti, kad Musso
lini pasilaikytų Adową, 
“šventąjį” ethiopų miestą 
Aksumą ir šiaurinę Tigre 
provinciją, kaip kad nori 

'Italija. Prie Ethiopijos,'

I dirbystės Suderinimo Įsta- 
(4). Nutarta šaukt bosus ( tymą). Audimu, popieros, 

į pasitarimus pagal katego- į mėsos ir kitos kompanijos 
rijas.: (a) kurie dar moka • atsisako mokėti valdžiai mo- 
iki šiolei esamą kainą (tai kesčius už medžiagų perdir- 
yra 4c už mastą 64 pikių binėjima į produktus, kaip 
darbo), (b) kurie moka že-.Rad reikalauja šis įstaty- 
miau esamų, kainų, (c) mas. Kapitalistai stengiasi, 
“džioberius” ir (d) šeimy- idant teismai paskelbtų, kad 
ninius bosus. ! AAA įstatymas yra priešin-

Iš raportų paaiškėjo, kad -gas šalies konstitucijai.
vadinamas majoro koniite---------------------
tas buvo sušaukęs darbda- _v _ .
vius ir unijos atstovus į( išalkę Levai Sutrukdę

<4

ITALAI UŽIMSIA HARARį UŽ 3 SAVAIČIŲ l
SAKOMA, ITALAI UŽKARIAUTŲ ETHIOPIJĄ, JEI 

ANGLIJA PRIEŠ JUOS NEĮSIKIŠTŲ . ,
7INIIAC R I IFTIIVnę (2) “Pik—klack” ant sta- 
tilliIVO 10 LILIU" Uu kliu kiifk nnrodo. kiok au-klių, kuris parocĮp, kiek au

deklo išaudė.
(3) Priverst vadinamus 

“džioberius,” kurie išduoda 
ant “komišin” darbus, kad 
jie komisionieriams išduo
tų darbą pagal vieną kainą 
visiems lygiai. Mat, iki šiol, 

kas, 45 metų amž, vedė 20jpatersone “džioberiai” iš
metu žmoną.. Įduodavo tiems komisijonie-

Po 5 vedybinio gyvenimo • riams, kurie sutinka pigiau- 
I metų susilaukė 4 vaikų, bet ... ■ - -

Amžinas Kalėjimas—Pasek
mė Buožės Pačios Meilės

PANEVĖŽYS. — Prieš šeše
rius metus N. Radviliškio vals. 
Gandariškio vienkiemio stam
bus ūkininkas Jonas Brazaus-

konferenciją delei pasitari
mo, bet bosai atsisakė kal
bėt visų bosų vardu, tad pa
sitarimas iširo be pasekmių:

Tad pasirodo, kad strei
kas neišvengiamas, todėl 
streikas turi prasidėt 30 d. 
spalio 12 v. nakties.

J. Bimba.

HARAR, Ethiopija. —Už
sieniniai k o r e s p o ndentai 

įspėja, kad italai paimsią šį

gązdiną ir krikdą ethiopų 
spėkas. Tarp Ethiopijos ka
ro vadų nėra reikiamo su-

Sąjungos Centro Pildančio-1 jauna žmona vedė romantiką 
jo Komiteto, kalbėdamas |su samdomaisiais tarnais.
Kazakstano Sovietų Respu- Vieną iš jų Praną Pučeką 
blikos Pildančiajame Komi- (23 metų) Brazauskienė 1934 
tete ir Kazakstano kolekty- metais įsimylėjo ir buvo nuta- 
vių ūkių gyvulių parodoj, be rusi kaip nors su juo vestis.! 
kitko, priminė skirtumą P. Pučekas, patykojęs, kada 
tarp Sovietų ir kapitalisti- j° Šeimininkas grįžo vėlai iš 
nių šalių ’ politikos linkui ’ turgaus kelyje, netoli 
Ethiopijos. Šiuo klausimu 
jis pareiškė: v

“Sovietų: Sąjunga yra- vie
natinė šalis pasaulyj, kuri 
žiūri į .Ethiopiją, kaipo ko
votoją už savo nepriklauso
mybę. Kapitalistinės vals
tybės daug šneka apie kul- 

) tūros išvystymą tarp atsi
likusių koloninių ir pusiau- 
koloninių tautų, bet jie tą lą, pripažino kaltu ir nubaudė 
kultūrą skiepija kapitalisti- kalėti iki gyvos galvos, 
niu botagu. _____________

“Bet Sovietų Sąjunga ko-;
voia už kultūrą per tautinį NAZIAI TARDO ANGLĄ 
paliuosavimą visų tautų,” KAIPO ŠNIPĄ 
ką jinai ir padarė savo ri- BERLYNAS. - Naziai 
bose.

Vieną iš jų Praną Pučeką
Italai Užimą Daugiau Jau 29 Šalys Boikotuo-

Ethiopijos Kaimą
HARAR. — Italai, prasis- 

kindami kelią lėktuvų bom-]l.L.S__ 1 '___ 'Italijos nepirkt,' nieko jai
namu bomis ir tankais, imą kai-’neparduot irnutrauktviso- 

Imirtinai jį peršovė • P° kaimui Webbe Shi- j kius su ja finansinius ryšius
Kad nekristų įtarimas, p0 beli upės klonyj; ethiopai i sutiko jau 29 šalys, priklau- 

žmogžudystės Piičekas1 nuvyko traukiąsi į kalnus, is kur sancios a autų Lygai. Tarp 
į N. Radviliškį .pertaisyti ,ba- geriau galėtu gintis. j jų yra ir Lenkija, kuri, ta- 
tus,—prisikalė' naujiems ba-; Ethiopų generolas Nasibu pjaus> reikalauja sau vienos 
tams gumines užkulnis. Bet rengiasi apginti Gabredere.išimties—leisti Lenkijai 
greit įtarimas krito P. Puče- įr Daga Bur, Fafan klonyj, • gaut laivą, kuris yra jai 
kui, kuris buvo tuoj areštuo- jqq mylių nuo svarbios, statomas Italijoj.
tas. - - - - — XT------------

Panevėžio apygardos teis
imas, peržiūrėjęs P. Pučeko by-

KAIPO ŠNIPĄ

areštavo buvusį Anglijos 
gelžkelių viršininką R. E.

Varšava.— Vokietijos pa- Charlewoodą, kuris darė 
sienio sargas nušovė vieną sau braižinius Vokietijos 
lenką, kuris bandė įšmuge- gelžkelių. Jis dabar tar- 
liuot apie 260 svarų mėsos domas kaip įtariamas šni- 
į Vokietiją. |pas.

i Norvegija, Estonija, Da
fnija ir Bulgarija reikalauja 
' palaukt iki lapkričio 15 d. | 
;su prekybos bausmėmis 
i prieš Italiją.
| Šveicarija atsisako nuo 
pilno boikoto prieš Italijos 
produktus. Austrija ir Ven- 

TOKIO. — Jungtinių Vai- grija, kaip žinoma, iš pat 
stijų vice-prezidentas Gar- pradžios nesutiko sų jokio- 
ner atsilankė pas Japonijos mis ekonominėmis bausmė

mis prieš Italiją.

gelžkelio stoties Jijigos.

Amerikos Vice-Prezid 
Pas Japonijos Carą

carą Hirohito. Jam nereikė
ję nusimaut čeverykų* ei
nant pasimatyt su tuom val
dovu. Apie ką jiedu kalbė
josi, Garner atsisako viešai 
pasakyt.

Hdilc SfddSSlC Micffa antrą svarbiausią Ethiopi- derinto veikimo; jų susisic- 
™ jos miestą už trejeto savai- kimai esą prasti; ir kad

AnnK a p a p a xt Ur- Ethiopams vis dar pav., italai susprogdina 
AD D lb ABABA.— Naktį ^rūksta naujoviškų ginklu. ' ethiopų radio stotį Gorra- 

pradėjo riaumoti 55 levai,] Italai stengiasi užimt 
laikomi arti imperatoriaus jstipriauSiUS punktus; tada1 
Haile Selassie palociaus. Jis j jįe pasiskelbsią jau užka-! 
suprato, kad jie alkam, n'' riaVę šalį; paskui gi, sekda-! 
•' • i • • • 111 "imi Anglijos ir FrancijosI
jus. Jie teisinosi, kad le- paVyzdžiaiš kolonijose, ita- 
vams skirtą mėsą ne patys |aį “malšinsią” kariškus 

ja Italijos Prekybą Sms' w>thiopųp^p^“,kad, 
-------- I moms klėtkose karališkame

GENEVA. — Nieko iš i darže.
Haile P ‘ ‘

tarnams kasdien sušerti le
vams skiriamą mėsos dau
gį; o jei ne, tai jie bus iŠ-1 
vyti iš tarnybos. . •

Levas yra laikomas vals , .
tybiniu Ethiopijos ženklu. Protestony Kunigams 
Bet šiaip ar taip, Haile Se- Į 
lassie perdaug bovijasi su'^errj 
savo žvėrimis tokiu svarbiu mi‘ isįeris pana}kino visas 
momentu. ; ’

čių. Ethiopams vis dar

hai, tai per 12 valandų ne
galėjo susižinot vienas su 
kitu ethiopų komandieriai 
pietiniame fronte.

Italai stengiasi papirkti 
kuo daugiausia Ethiopijos 
genčių vadų.

ROMA.—Mussolini įsake 
visiems fašistų partijos vifr 

jšininkams stoti į šaudymų 
l varžytines. Paliepta kiėk- 

Bombardavimais iš oro ir vienam gerai išmokt šaudy- 
kanuolių šoviniais italai ti. •

ir per ilgą metų eilę.
Manoma, kad tik Anglija 

galėtų užkirst kelią Italijai
Selassie paliepė užkariaut Ethiopiją.

s. Hitleris Atleido Bausmes Sužeista 10 Mainierią

$900,000,000 Amerikai 
Ginkluotis Kitąmet

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų armijos ir ka
ro laivyno ministerial rei
kalauja paskirt $900,000,000 
kariškiems tikslams sekan
tiems metams. Prie to dar 
būtų išleista karo reikalams 
šimtai milionų dolerių iš

MANNINGTON, Ky/4
B E R L Y N AS. — Hans Anglies kompanijos gen^Sj 

hitlerinis bažnyčių teriai, policija ir milicimn- 
Fm.«k.uv v.oas kai dujų bombomis ir revol; 

bausmes protestonų kuni- vęnų ir kulkasvaidžių su- 
!gams, kurie buvo nubausti vĮais sužeidė bent 10 mai- 
už priešinimąsi patvarky- nierių iš 700 unijistų ąų- 
mams Muellerio, kaipo pir-1 gliakasių, kurie maršąvę 
miau buvusio valdiško pro-pinkui Williams kasyklos, 
testonų bažnyčių boso.

N e t i kintiems uždrausta 
tyčiotis iš krikščionių reli
gijų. Iš antros pusės, už
ginta kunigams, kad ir švel
niausiai kritikuot nazių val-

kai dujų bombomis ir revol-

San Diego, Calif., buvo 
jaučiamas žemės drebėji
mas, kuris tęsėsi 70 sekun- viešųjų darbų fondų, kaip 
dų. i kad yra ir dabar daroma.

Hitleris susiderėjo su ka
talikų dvasiški j a delei vė
liavų ant bažnyčių. Religi
nėse šventėse ant jų bus iš-

'norėdami išvyt iš ten skę- 
bus.

** i i f

Alabamos g u bernatorius 
Bibb Graves žada užtraukt 
miliciją prieš streikuojan
čius savo valstijoj mainie.- 
rius.
kelta popiežiaus vėliava, o

valstybinėse nazių šventės^ 
—svastikinė vėliava su krei-, 
vu kryžium.

d ■f
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didelė kova už vietas. Kodėl jie matė rei
kalo pakeisti pirmesnį sąrašą, nežino
me. O gal šis yra antras jų sąrašas? 
Mes girdėjome, kad tarpe tautininkų- 
sandariečių pilna vienybė negalima su
klijuoti ir kad SLA pild. tarybos rinki
muose būsią du jų sąrašai. Ar tai tiesa? 
Parodys greita ateitis, kadangi SLA no
minacijos į Pild. Tarybą prasideda su 
lapkričio mėnesio pirma diena.

Juokingai pasirodė tuo klausimu “Vie
nybė.” Ji skelbia, būk socialistai statą į 
SLA pild. tarybą “bolševikišką sąrašą”! 
Mes norėtume jį matyti. Kodėl “Vieny
bė” nesiteikia paskelbti?

laisvb

'Laisvės’ Vajaus Eiga
Vajus, Gavimui Naujiįj Skaitytojų Jau Ateina Į Tinkamą 

Dvasią. Veik Kas Dieną Vis Naujas Draugas Pirmoj Vie
toj. Puikios Lenktynės. Štai Ką Rašo Draugas Stripeika 

iš Elizabetho Kontėsto Klausiniu:
“DTg. Smitas iš Philadelphijos 

šaukia Bostoną į lenktynes vaju
je. Jis šauna per virš Elizabeth’ą, 
visai nekreipdamas domės, kas čia 
pas mus veikiama. Tegu lenkty- Į

kad į pamokas ateitų ir tėvai 
bei motinos, tai matytų,, kaip 
jų vaikučiai apsieina ir moki
nasi. Visus kviečiame; ‘

Komisija.

Philadelph. Žinios
Paminejimas Aštuoniolikos

Metų Proletarines
Revoliucijos

Ketvirtad., Spalio 31, 1935

žinot,

“Mažas Nesusipratimas”
So. Bostono kunigų laikraštyj Kmitas 

ir vėl rašo ilgą tiradą prieš Sovietų Są
jungą. Neminėsime mes čia tų jo “poe
tiškų” perlų, kuriais tas kunigas yra pa
sižymėjęs. Pasitenkinsime tuo “mažu 
nesusipratimu,” kuris skiria mus nuo 
to, kaip jis ir mes skirtingai supratę šian
dieninę Sovietuose tvarką. Kmitas 
rašo:

Beje, bolševikai sako, kad Sovietų Sąjun
ga smarkiai žygiuoja pirmyn kelyje link 
socializmo. Kaip tai? TV prie socializmo 
dar nebuvo priėjusi? ') mums atrodė, kad 
ji buvo pasiekusi pačia augščiausią socializ
mo viršūnę—komunizn ą. Taip bent jūs gy- 
rėtės.
Prisipažinsime, mes dar ir šiuo tarpu 

nesuprantame, ar kun. Kmitas čia pana
šiai kalba iš nežinojimo, ar jis paprastu 
savo nachališkumu bando apsimesti neži- 
nystės skraiste? Labai abejodami, ar 
mūsų paaiškinimas jį padarys kiek tiek 
objektingesniu jo atsinešime linkui So
vietų Sąjungos, mes visvien pasakysime 
kun. Kmitui, kad “Laisvė” niekur nieka
dos nerašė, būk Sovietų Sąjunga jau “pa
siekusi pačią augščiausią socializmo vir
šūnę—komunizmą.” Bolševikai sakė ir 
sako ir “Laisvė” rašė ir rašo, kad Sovie
tų Sąjunga šiuo tarpu yra dar tiktai ke
lyje į socializmą. Sovietų Sąjunga per
gyvena pereinamąjį laikotarpį iš kapita
lizmo į socializmą. Komunizmas, “socia
lizmo augščiausia viršūnė,” pasak Kmi- 
to, dar stovi labai toli. Sovietai dar tik
tai tebeina prie panaikinimo klasių, te- 
beperaukli visuomenę, tebestato socia
lizmo budinko sienas. Dar, žinoma, ims 
laiko, iki visas budinkas bus užbaigtas, 
aptaisytas, apdailintas. Bet prie to ei
nama. Menama, kad dar Antrajam 
Penkmetyj bus galima pasiekti panaiki
nimas klasių. Paskui prisieis jų liekanų 
išnaikinimas ne tik ekonomikoj, bet ir 
žmonių sąmonėj.

Civilinio karo metu Sovietuos buvo 
įvestas karinis komunizmas, kuris nebu
vo proletariato tikslas, o tiktai priemo
ne pergyvenimui sunkumų ir siekimuisi 
socialistinės tvarkos, komunizmo kaipo 
tikslo.

Taigi, Kmitas ir Ko., kuriems “atrodė, 
kad ji (SSSR) buvo pasiekusi pačią augš
čiausią socializmo viršūnę,” dabar turė
tų prisipažinti, buvę socialiai akli ir at
šaukti tuos šmeižtus, kuriuos pasėjo 
prieš Sovietų Sąjungą ir pačią komuniz
mo idėją!

Pažiūrėsime, ar jie turės užtenkamai 
drąsos ir doros tą padaryti!

Lapkr. (Nov.,) 1 d.,’8 vai.’ 
vak., Olympia Arena, . Broad 

nipojasi draugai philadelphiečiai ’ ir Bainbridge St,bus pa^iinėji-

zicijos” buvę draugai, taip ir 
visi kiti, kad atskiras veiki
mas naudos neneša.
kas atsitiko su vietos Dailės
Choru atskirai veikiant. Todėl 
draugės ir draugai, kurie bu
vot Dailės Chore, jūsų visų 
pareiga stot į Aido Choro ei
les. Jau laikas imtis už darbo, 
nes jau šaltas oras čia pat, 
turim imtis už žiemos sezono 
veikimo, kaip ir kitų miestų 
darbininkai, net ir pralenkiant 
juos.

Todėl, įsitėmykite, 
pamokos būna kas 
Darbininkų Centre, 
Market St. Pradžia

SU bostoniečiais. Kuris iŠ jų bus mas 18. metų Proletarinės, Re-ijanda vakare. Visas 
vohucijos sukaktuvių šiais kviečiame. 

_ . metais yra labai svarbu mine- kviečiame.

SU- 
pa-

yra 
Tie

, choro 
pėtnyčią 
325 E. 
7-tą va- 
ir visus

laimėtojas, tai tą mes, elizabethie-
ciai, pralenksime. Mūsų rekoidaiI^ |g meįų Proletarinės Revo- 
iš praeitų vajų rodo, kad d. Kru- liucijos atliktus darbus. Nors-i 
tis yra laimėjęs-dovaną. Gi pernai tas laikotarpis labai trumpas, ■ suvaidinta viena iš'geriausių

'............................ ■’* bet jis aiškiai atskiria keną^pa-"ir naujausių operečių, “Ves-
saulį nuo naujo. ' .

Toliaus, mūsų; • mieste bus

Naujas Tautininką-Sandariečių 
Sąrašas?

“Draugas” paduoda sekamą:
Tautininkai ir sandąrieČiai, pamatęs kad 

iš jų valdžios išsprūdo SLA valdžia, susitarė 
ir kandidatais į valdybą būsimiems rinki
mams pastatė šiuos žmones: pirm. N, Ras-, 
teinį, vice-pirm. A. š;’.ną, sekr. M. Viniką, 
iždo globėjais—S * ckų ir A. Zalatorių, 
dr. k v. dr. S. Naikt ir dr. Stanislovaitį.

Prieš kiek laiko “Vienybė” paskelbė vi
sai kitokį sąrašą. Jeigu šis yra vėlesnis, 
tai, pasirodo, kad tuose žmonėse verda

Liūdni Vaizdai, Liūdnas Likimas!
Drg. F. Abekas, važinėdamas po pie

tinę dalį Illinois valstijos su pranešimais 
apie Kauno Kongresą, turėjo progos 
sipažinti su ten esama angliakasių 
dėtimi. Jis rašo “Vilnyj”:

Pietinėje Illinois daiyj po miestelius 
pasidraikę lietuvių mainierių šeimų,
miesteliai susikūrė pamatiniai remiantis 
ant atsidariusių darbų prie anglių kasimo. 
Nekalbant apie didesnius miestelius, visuo
se mažesniuose nėra jokios kitos industri
jos, kaip tik anglių kasyklos. Daugelis tų 
kasyklų šiandien stovi uždarytos. Toki 
miesteliai, kaip Sesser, Christopher, Buck
ner ir taip toliau prispausti kapinių liūde
sio. Čia žmonės apsigyveno, kuomet tose 
apielinkėse pradėjo veikti kasyklų skyriai, 
žmonės taupė kiek galėdami, pirkosi kaval- 
kėlius žemės, pasistatė stubelkas. Prie jų 
prisigretino politikieriai, atsirado vienas 
kitas biznierius.

Šiandien minėtose apelinkėse nėra darbų, 
nėra jokių uždarbių ir paplito liūdėsis.

Esant geresniems laikams, mainieriai 
steigėsi savo namelius, taisėsi gūštas, 
kurios lėšuodavo po kelis tūkstančius do
lerių, “o šiandien tuos namelius, kaip Ses
ser, Ill., parduoda žmonės už $100 ir kar
tais mažiau... ” Pasak rašytojo:

Eik į bile mainierio grįčią. Klausk, ką 
jis mano apie sukūrimą laimingesnio gyve
nimo sau ir vaikam. Gausi atsakymą, kad 
jis neturi jokio plano, nežino, kas bus rytoj.

Miestukuose yra ir mokyklos. Apie jas 
bėgioja pulkai vaikų. Visi jie prastai ap
rėdyti, be ryškumo. Tiem vaikučiam nėra 
ateities. Jie už metų kitų išbėgs iš vaikystės 
amžiaus ir kur tuomet pasidės?

Nelaimė Illinojaus mainierių keri dar 
ir tame, kad ten veikia dvi mainierių 
unijos: United Mine Workers of Ameri
ca, ir Progressive Miners of America. 
Pastaroji kadaise buvo įtakoje trockistų 
ir t. v. “pažangiųjų” reformistų, kurie 
esmėje nieku nesiskiria nuo kitų unijų 
biurokratų. Drg. Abeko išvados yra to
kios:

Kas daryti mąinieriam, ypač senesnio am
žiaus žmonėm? Kokios orientacijos turėtų 
laikytis lietuviai mainieriai. Didelė jų da
lis pažangūs, klesiniai sąmoningi, šianden 
jie išskirti iš gyvo.sios gyvenimo sriovės, 
randasi bedarbių eilėse. Svarbiausia pro
blema jaunesnių, tai grįžti į darbus, o se- 
nesniem gauti žmonišką pašalpą, sudaryti 
socialūs apdraudos gavimo sąlygas. Tačiaus, 
kaip darbai, taip ir socialio draudimo įvedi- i 
mas, neiškris iš dangaus be mūsų pastangų.

To atsiekimui pirmoj vietoj reikia >išplė
toti veiklą sekamais punktais: j

1. Darbuotis, kad įvykinti mainierių vie- '
nybę, sulieti abi unijas į daiktą ir grąžinti | 
mainierius į darbo vietas. !

2. Paskubintu tempu darbuotis del darbi- j 
ninku spėkų suvienyto išstojimo ateinan
čiuose rinkimuose. Suvienyto darbininkų 
surašo išstatymo veikla turi būti rūpestis 
kiekvieno mainierio ir bedarbio, tame skai
čiuj iir’lietuvių mainierių.

Šiose apielinkėse, greičiau negu kur ki- 
tur, darbininkai gali išrinkti iš .savo tarpo 
—mainierių kandidatus—į miestelių, apskri
čių valdžias. Darbo Partijos sukūrimas čia 
turi platesnę dirvą, daugiau galimybių, ne
gu bent kur kitur. Taigi darbuokimės toje 
srityje, veikime tąja kryptimi, kad įvykinti 
darbininkų vienybę, unijų susivienijimą ir 
ateinančiuose rinkimuose išstatymo vienin
gą darbininkų kandidatų surašą.

su Eliza beth’o kooperacija drg.Do- 
binis gavo pirmą dovaną. Remda
miesi savo patyrimais ir pasiryži
mu, esame viltingi, jog pirmą do
vaną gaus Elizabethas. < 

Su augšta pagarba,
A. STRIPEIKA.”

KONTESTANTŲ SURAŠĄS YRA SEKAMAI:

A. Stripeika, Elizabeth, N. J.........................
G. Krance ir I. Katilis, Bridgewater, Mass. 
A. J. Smitas, Philadelphia, Pa......................
G. Šimaitis, Montello, Mass...............................
J. Mažeika, Cleveland, Ohio..........................

Valatka, Haverhill, Mass. ........................
Penkauskas, Lawrence, Mass.....................
J. Bakšys, Worcester, Mass.........................

P. Bokas, Waterbury, Conn............................
O. Girniene, Binghamton, N. Y.....................
J. Matačiunas, Paterson, N. J.........................
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa.....................
P. Žirgulis, Rochester, N. Y..............................
V. Marinas, Waterbury, Conn. . . ,.................
C. K. Urban, Hudson, Mass............................
J. Anvil, Montreal, Canada............................
Newark ir ApielinkeS Kolektyvas ............
A. Barčius, So. Boston, Mass...........................
F. Gervickas, Athol, Mass................................
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh, Pa............. ..
V. J. Valaitis, New Britain, Conn....................
V. Januška, Richmond Hill, N. Y....................
A. Klimas, Hartford, Conn................................
C. Schwartz, Reading, Pa................................
O. Giržaitiene, E. St. Louis, 111........................
P. Baranauskas, Brooklyn, N. Y....................
A. Kazakevičius, Minersville, Pa..................
K. Mikolaitis, Baltimore, Md..........................
S. Massulis, Brooklyn, N. Y............................
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa.....................
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.................
M. Gudas, Montreal, Canada .............. ..
P. Jackson, S. Boston, Mass...........................
V. J. Stankevich, Wilkes Barre, Pa...............
M. DeedaS, Red Lake, Ont., Canada .... 
P. Wassell, Hoboken, N. J.............................
T. Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, N. Y. . .
P. Buknys, Brooklyn, N. Y................................
P. Šlekaitis, Scranton, Pa. .............................
A. Lideikiene, Great Neck, N. Y....................
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y...........................
J. Daubaras, Athol, Mass................................
J. K. Alvinas, Detroit, Mich.............................
O. Kiuciauskaite, Baltimore, Md...................
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.........................
V. Judzentavičius, Girardville, Pa..................
V. Masonis, New Britain, Conn.......................
J. Barkus, Brooklyn, N. Y................................
Mrs. C. Long, Wrighststown, N. J..............
K. Bakanauskas, Easton, Pa...........................
J. Kondrotas, Forest City, Pa...........................

Iš tiesų drg. Stripeika rimtai nusistatęs savo miestą 
pirmoje vietoje. Daug kalbama apie Bostoną, bet Bostonas

A. Stripeika

S

. 809 
499 
436 
352 
312 
309

. 289 

. 289 

. 271 
. 252 
. 226
. 172 
. .166 
. 158 
. 138 
. 135
. 132 
. 126 
. 122 
. 119 
. 107
. 100
. 100
. 100 

94 
77 
77 
72

. 70 

. 60 

. 56 

. 55 
55 
50

, 50 
50 
50 
50 
50 
45 
28 
27 
22 
21 
20 
20 
20
12 
10 
10

•!1 tuvės Pušyne,’1’27 dieną lap- 
. kričio, Coughlin High School

Kapitalistinis pasaulis ,yi*a s.yetainėje, N; Washington St. 
nugrimzdęs į neišbrendamą operetę suvaidins Shenan- 
ekųnominį krizį. Desėtkai mi- doah-Lyros Choras. • Visiems 
lionų darbininkų yra išmesti iš 1 
dirbtuvių, kasyklų ir kitų įmo
nių į bedarbių eiles, į bado 
nasrus. Sovietų Sąjungoj visai 
nėra bedarbės. Amerikoj dar
bininkams kapoja algas, blogi
na sąlygas, brangina gyveni
mo reikmenis; Sovietų Sąjun
goj didina darbininkų algas ir 
pigina pragyvenimą. Ameri
koj atima iš darbininkų na
mus, rakandus, pinigus ir iš
meta ant gatvės badu stipti. 
Sovietų Sąjungoj būdavo ja 
naujus namus su moderniškais 
įrengimais darbininkams gy
venti. Amerikoj uždaro moky
klas ir tūkstančiai mokinių ne
gali lankyti mokyklų tik dėlto, 
kad jų tėvai neturi darbo, ne
turi ištekliaus. Sovietų Sąjun-:

kričio, Coughlin -.High School

yra žinoma, kad’draugai she- 
nandoahriečiai visur gana ge
rai pasirodo, kaip su dainomis, 
taip ir su operetėmis, po va
dovyste mūsų buvusios moky
tojos draugės D. Zdaniutės. 
Tikietų kaina visiems prieina
ma ir tikietus galima gaut pas 
choro narius. Tai tiek šiuom 
sykiu.

Aido Choro Korespon.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vienam iš Visų, Nash,ua, N. 

H.—Atleisite,' drauge, kad jū
sų korespondencijos apie spa
lių 20 d. prakalbas negalėsime 
sunaudoti. Prirašėte, net pen- 

goj yra tūkstančiais statomą; ^is puslapius; smulkaus^ rašto, 
naujos mokyklos ir kas metai ,kur10 nepajėgiame įskaityti ir 
naujais milionais pasidaugina1 supiasti. Būk toks geras, ra- 
mokiniai. Sovietų Sąjunga tiumpai ii aiškiai, 
tvirtai stovi už palaikymą pa
saulyj taikos, o imperialistai > 
skubiai rengiasi pradėti naują Md.—A t le i s i t e, kad jūsų 
pasaulinę skerdynę, ypatingai straipsnelio apie reikalingumą 
daryti puolimą ant Sovietų Są
jungos.

Tie keli punkteliai rodo di-'me, 
delį skirtumą tarpe seno ir'dienos piknikas buvo rengia- 
naujo pasaulio. Minint 18 me- mas philadelphiečių, o juk 
tų Proletarinės Revoliucijos dienraštis negali jiems parką 
sukaktuves, svarbiau sias' nupirkti, 
punktas ■ Amerikos darbiniu-1 - 
kams, 
fronto 
šizmą.
ninkai ir darbininkės, daly- j 
v a u k i te kuoskaitlingiausia] 
Nov. 1 d. masiniam susirinki-' 
me. Programa prasidės 8 vai.!

i drąsus?” klausia jo mylimo
ji-

K. Mikolaičiui, Baltimore, 
jūsų

■ “Laisvei” nuosavo parko pik- 
• nikams nedėsime. Dalykas ta- 

kad minimas rugsėjo 1

tai sudarymas bendro 
kovai prieš karą ir fa- 
Todel lietuviai darbi- ŠYPSENOS

vak., būkite laiku.
Rep.

Įgimta Nedrąsa
“Joneli, kodėl tu tokis ne-

Worcester, Mass.
Puikiai Parėmė Svarbius 

Judėjimo Reikalus

Spalio 22 d. įvyko tikrai pa
vyzdingas Tarptautinio 
bininkų Apsigynimo 13 
pos susirinkimas. Mūsų 
pos nariai, triūsdami su 
riais parengimais,

Dar- 
kuo- 
kuo- 
įvai-

sutaupė

Wilkes Barre, Pa
“Aš taip, kaip ir mano, tė

vas.” ■
“Ar ir tavo tėvas buvo to- 

'kiu nedrąsuoliu?”
! “Taip, motina sakė man,

Keletas Žodžių is Aido Choro jOg jejgu tėvas būtų buvęs 
Specialio Susirinkimą, Kuris įrUpU£į drąsesniu, aš Šian- 

Įvyko 25 ieną Spalio. i dien būčiau dviem metais
Šiam susirinkime buvo pla- į vyresnis.” 

čiai kalbėta apie .choro ateitį. 
Mūsų chore nėra taip, kaip tu- 

irėtų būti. Tokioj plačioj kolo
nijoj, kaip Wilkes Barre su 
apielinke, mūsų choras tik to
kiam stpvyj, kaip dabar, ne
gali būt) Męs jturim mūsų cho
rą pakeįt narių skaičium ir 
imtis už geresnio veikimo, ne 
taip, kaip lig dabar kad buvo.

Todėl, draugės ir draugai, 
kurie esat tinkami prie choro, 
jūsų visų pareiga yra daly- 
vaut jame.

Taipogi mes kreipiamės į 
vaikučius ir mergaites moky-' buvusius “opozicijos” drauges- 

draugus, kurie yra pasitraukę 
iš Aido Choro ir kviečiame vi- 

| sus sugrįžt atgal. Mūsų visų 
vieta Aido Chore. Reikia pa- 

1 miršt praeitį, kur buvo pasida
linimas. Dabar mums visiems 

I reikia didžiausios vienybės, su
vienyto fronto, visiems dirbt

išlaiky-
ti pirmoje vietoje. Daug kalbama apie Bostoną, oet nosumas 
tyli. Drg. Barčius jau senokai stovi ant vietos. Drg. žemaitis, 
iš Shenandoah irgi nežengia tolyn. Gi Pittsburgho apkritys toli 
nuo pereitų metų savo darbo. Nežinia, kas darosi su Baltimore. 
Keletas jau pasirodžiusių vajuje draugų perilgai stovi ant vie
tos. Varykite augštyn, draugai! Turėkime mintyje, kad šiemet 
turime gauti daugiau naujų skaitytojų negu kad bent kuriuom ' 
kitu vajum.

So. Boston, Mass
Mokinkite Savo Vaikus

Pasibaigė vasaros piknikai. 
Visas linksmybes reikia sugrą-

skaityti, rašyti ir tt. Taigi, 
prasidės Ateities žiedo Drau
gijėlės pamokos. Kviečiame 
tėvus ir motinas leisti savo

; Pragėrė Parapiją
Kartą vyskupas keliavo 

trečia klase. Kaitnietis, pri
sižiūrėjęs į jo apsitaisymą, 
klausė:

“Ar jūs esate parapijos 
klebonas?”

“Ne,” atsakė vyskupas, 
“bet buvau juo kadaise.”

“Ah,” atsidusęs tarė kai
mietis, “vis ta prakeikta 
degtinė!” <4 .

šiek tiek pinigų, tai šiame su- [ Taip pat kuopa išrinko ko1- 
sirinkime su tais pinigais pa-Į misiją, kuri ant toliau darytų žinti į miestus ir pradėti nau-
rėmė darbininkus, kovojančius 
už visų mūsų reikalus. Paau
kojo sekamai: del Angelo 
Herndon $10, mainierių bylos 
vedimui $5, Komunistų Parti
jos Lietuvių Frakcijos Agita
cijos Fondui $5, Tom Mooney 
gelbėjimui $2 ir savo kuopos 
mėnesiniai šelpiamiems kali
niams $6.

planus ką nors surengti, kad 
padarius šiek tiek pinigų pa
rėmimui mūsų kovotojų už 
darbininkų klasės reikalus. 
Taipgi kuopa nutarė surengti 
diskusijas, kuriose darbininkai 
galėtų apkalbėti įvairius savo 
klasės reikalus.

Matote, draugai “Laisvės” 
skaitytojai, tokio mažo skai-

dingą lavinimos darbą, būtent,

čiaus kuopelė, o tokius svar-
• bius darbus nuveikė ir veiks 

ant toliaus.
tu kiekvienam joje priklausy
ti ? Todėl mes kviečiame vi-1 
sus Worcesterio lietuvius, dar
bininkus į T.D.A. 13 kuopą

Organizatorius.

tis lietuviškai skaityti ir rašy
ti, taip pat vaikalėlius lošti, 
dainuoti ir tt. |

Mokyklėlės pamokos prasi-1 
dės lapkričio 3, sekmadienį, | 
10 vai. ryte, po num. 376 Bro-| 
adway, So. Boston. Po pamo
kų lietuviškai skaityti ir rašy-

Ar. tai ne.Pyavar- ti, vaikai bus mokinami dai- darb» dailės srityj.
n 1 i n nvu Iz I n iir.tr 7 m • *v • i • v i •di-nuoti.* Mokytoja bus Alena Turim išaugint vieną iš 

į Žukauskaitė. .džiausiu chorų, padaryt jį ga-
lingu, geresniu, kokiu buvo

Atsiųskite savo vaikus pa- pirm jojo susiskaldymo.” 
skirtu laiku. Pageidaujama, čia mes matom, kaip “čia mes matom, kaip “opo-

Revolveris be Gaiduko
Dvi kaiminkos kalbasi:
—A jūs nesibijote viena 

nakvoti, kuomet jūsų vyras 
visad išvažiuoja?—

—O, aš turiu revolverį.—
—Revolverį! Aš bijočiau 

jį į rankas paimti.—
—Aš nesibijau. Išvažiuo

damas, mano vyras išėmė 
kulkas ir nusuko revolverio 
gaiduką.— <

Surinko J. šilingas.
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YOUTH SECTION TO BE 
ISSUED NEXT FRIDAY

Petition Of 2,000,000 Names 
To Force Herndons Freedom

Hunger Rapidly Spreading In 
Italy As Food Prices Go Up

SPORTS-HUMOR-NEWS 
OF CLUB ACTIVITIES 
EDUCATION-STORIES

ABOUT WORKINGCLASS 
YOUTH AND THEIR 

ORGANIZATIONS

Brooklyn 
So. Brooklyn, 
Philadelphia 
Pittsburgh 
Chicago and 
midwest territory 
Cleveland 

and territory 
Rochester 
Binghamton 
Scranton 
Wilkes Barre 
Shenandoah 
Easton i

New Developments 
the Soviet Union

date:
Nov, 7 

F'Jbv. 12' 
Nov.- 14 
Nov., 16-19

Youth Slaughtered by 
Polish Fascists

11OO New Wind Motors for 
Collective Farms

punitive expeditions are surrounded 
by police patrols. Below we give 
the names of a few of the victims 
of fascist cruelty, among whom there 
are many youths and girls.

Murdered: 1. Alexander Stelma- 
schuk, 23 years old; 2. Nadja Tara
syuk, 16 ’years old; 3. Domka Gor- 

. (Continued on Page 2)

Fresh news

IDS National Youth Committee Calls Oon Mem 
bership to Prepare for Orman Meetings

In order to improve the quality 
of dairy products, far-reaching as
sistance is given to the collective

Correspondents must send in 
their material not later than this 
Wednesday in order to be .as- 
sured of publication. -This holds 
true only for the forthcoming is
sue of the Youth Section, other
wise the deadline is Tuesday,

The collective farms and machine 
and tractor stations of the Sov, 
Union are scheduled to receive 1100 
new wind motors before the end of 
the year, mostly for the purpose of 
securing water. A special school 
has been opened in Kherson for 
training young collective farmers to 
operate them.

Ukrainian Collective Farms 
Receive 6500 Laboratories

Technical arrangements have 
been made to have the next is
sue of the Youth Section come 
out next Friday instead of Thurs
day so that full details of John
nie Orman’s arrival may be gi
ven— This news will be of inter
est to everyone. Don’t Tail to 
read the forthcoming issue of the 
Youth Section.

Dear Friends:
Johnnie Orman, secretary of the National LDS Youth! Committee, who 

was sent by the Lithuaniafn working class movement in the United Stated 
as a delegate to the Lithuanian World Congress in Kaunas and to tour 
the Soviet Union, comparing conditions of workers, especially of youth, 
in both of these countries, will return on November 6th. He is the firfet 
youth delegate ever sent to these two countries. Naturally, everyone will 
want to know about life in the present-day Lithuania and the Soviet Union. 
In order that as many as possible could hear Johnnie, the LDS National

The Young Communist League, in 
urging everybody to enter the fight 
for Herndon’s freedom, states:

Angelo Herndon can be saved! A 
united working class front, unity of 
all who arė for the freedom and jus
tice, can force the lynchers to give 
up this heroic young American.:

Action, and still more action is 
the need of the hour. Negro and 
white youth of America! Demon-

(Continued on page 2)

. tpries. There are now 6525 collec- 
' tive forms in the Ukraine equipped 
i with such laboratories. The pro
vinces of Kiev and Kharkov have 
! undertaken to provide laboratories 
for all the collective farms on their 
territory.
Radiofication of Ent if e Dist.

The District of Kanyev.Azov Black 
' Sea province, RSFSR, which made 
1 exceptionally good progress this year 
in the fields, is being completely 
“radiofied”. A radio receiving sta
tion. will be established in every vil
lage, serving all the houses of the 
collective farmers. - -

(Continued on Page 3)

Are You Doing Your Share In The Sub Drive?
Judging from the scores of the drivers for new “Laisve” 

readers which are growing in size every day,'we know that 
these comrades are doing their best to make our Lithuanian 
movement grow by spreading this working class newspaper. 
It is sown like a seed in strange fields from which grows 
an increased class consciousness.

The youth should be alert to recognize the important role 
our press plays in organizing the.Workers and are urged to 
devote some of their spare time towards popularizing it 
among the many Lithuanian workers who are not as yet in the work
ing class movement because they are not clear on some points. Go 
out canvassing for new readers; compete with your friends. Let’s have 
more youth participating in the drive! What do you say, comrades? 
Trying never hurt anybody. Why not try ? The results might surprise 
you. . : .

ATLANTA, Georgia—The International 
Labor Defense is collecting 2,000,000 signa
tures as a petition to Governor Talmadge of 
Georgia demanding the freedom of Angelo 
Herndon, a young Negro fighter for the de
mands of the unemployed. For his- working 
class activity he has been sentenced to serve 
a term of from 18 to 20 years on the 
Georgia chain gang. This is virtually a 
death sentence.

Herndon was sentenced according to an old law 
which has remained since the slave-driving days.

Through its attorney, W. A. Sutherland, the Inter
national Labor Defense is demanding that Herndon 
be released from the Fulton detention prison. The 
LL.D, has turned to the supreme court with the de
mand that Herndon’s case be reviewed. The Inter
national Labor Defense lawyers 
show that the law according to which 
Herndon was sentenced, was1 never 
proven that it wasn’t against the 
constitution.

Lithuanian organizations are urg
ed to send protest telegrams and let
ters to the following address:

Gov. Eugene Talmadge, Atlanta, 
Georgia. Also, help carry on the 
fight for the freedom of this heroic 
young comrade by donating as much 
as you can to the Herndon Defense 
Comm, at this address: International 
Labor Defense, 80 East 11th St., N.

( Street, Brooklyn, N. Y
i 3. Other youth clubs must be approached and invited to attend. Leaf
lets must be distributed before churches, clubs, in Lith. neighborhoods, etc. 
THIS IS EXTREMELY IMPORTANT AND MUST BE DONE.

' 4. Your organization should note the datd J. Orman will be in your 
city and immediately begin making preparations for the mass meeting. 
If the date is not suitable for some serious reason. notify the LDS Youth 
Committee at once. Please try "to follow the schedule as closely as you 

and don’t make changes unless absolutely necessary.
. PREPARE FORTJ. ORMAN MEETINGS ! -

FORWARD TO JOHNNIE ORMAN’S SUCCESSFUL 
NATION-WIDE TOUR!

LDS NATIONAL

WARSAW, Poland. . . _____________ ,
reaches us that Polish imperialism Youth Committee has planned a nation-wide tour of meetings for him 
is raiding the Volhynian villages The following schedule has been made to date: 
with punitive expeditions, and that 
many Ukrainian peasants have lost 
their lives._____ '________________

Since May 1st this year, when the 
Volhynian peasants in a number of 
sub-districts carried out demonstra
tions, the Polish government has > 
been carrying on constant guerilla į 
war against those Ukrainian villages 
which sent a large number of pea
sants to take part in the May de
monstration. In the Kolki district 
there have been serious conflicts! 
with the police, who have attacked . 
the demonstrators with the utmost1 
brutality, and fired into the defense- t 
less crowds. Similar conflicts have j 
taken -place in other places. Dur- , 
ing the whole of the month of May, | 
and far into June, the police forces, 
armed to the teeth, devastated the and'English can i be"orderedI from the LDS Nat. Youth Comm 
Volhynian villages, robbing, plunder
ing, and murdering. t -

Even today it is still difficult to 
gain an idea of the number Of vic-

Dec.- 14-18
Dec., 20-21..
Dec. 22-23
Dec. 26
Dec. 27 I.. L.'.
Dec. 28
Dec. 29 ' _

In order to make your mass meeting for him a great success it will 
be necessary to do the following

1. Elect a committee composed of adult and ^outh LDS members to farms by the provision of labora-
plan and wJYk for a meeting. — ~

2. Leaflets should be distributed widely.and plenty of publicity should
be given in your neighborhood and the youth sections. Leaflets in Lith.,

419 Lorimer j

ROME.—The issuance of a series of de
crees last Tuesday which put all the food
stuffs under rigid control of the government 
showed that the Fascist dictatorship was 
aware of the fact that hunger stares in the 
face of the Italian masses.

Preparations to meet sanctions has been 
given as the reason for the hunger decrees, 
but actually the cause is the rapidly dimi
nishing food supplies, increased prices, and 
the growing murmur of discontent over the decreas
ing food available to the people. .’

The decrees involved a system somewhat similar to 
the rationing used in the world war. Starting with 
November 5th and lasting for six months, butchers* 
shops will be closed on Tuesdays. Hotels, cafes and 
dining cars will be limited to serving one dish of 
_______ • i meat or fish per meal per person.

I The sale of beef, lamb or pork will 
be forbidden on Wednesdays during 
the same six months. Eleven g’clock 
in the morning will be the closing

■ time for butcher shops throughout 
Italy.
Bread May Also Be Rationed

Mussolini and his clique held two 
meetings at Venice Palace to disci
pline and cut down the consumption 
of foodstuffs.

( Although the advisability of issu
ing rational cards for the most es
sential foods, such as bread, - was 
discussed, Mussolini hoped it would 
not be necessary to enforce “self
discipline” on the people.

1 He stated that there will be no in
novations regarding bread or flour.

The decree requires that govern
mental overtime work must be done 
imly between regular shifts. No 
such work will be permitted after 
hours, thus saving electric light, 
power, heating and other overhead 

(Continued on Page 2)
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PITTSBURGH YOUTH CLUB YOUTH SLAUGHTERED BY
Did You Know? Political EducationGOES ON THE AIR POLISH FASCISTS

(Continued from page 1)

Wouldn’t it be better to save

J Say,
w

<

for the old

Al Kairys

better cut

H. K.

to
of

ETHIOPIANS READY FOR ITALIAN PLANES

Kaunuk

and

ducks;
drain

have 
club 
and 
and

some fun, 
any Wed- 

watch our 
Leslie Ho- 
Gee, is it

— By Biruta Ramoška — 
is said that probably the signa- 
which has been forged more of- 
than any other in history, is 
of Antonius Stradivarius, maker

dance of’ 
be here, 
the date

All these 
Trostinetz. 

years, from

confetti 
available in

. And even the worst ene
mies of the Soviet Union admit that 

(Continued on page four)

WKS'-'-

weather’s here 
getting back

* Mussolini. This picture, which caught a gifn just as it was firing, was 
radioed to the U. S:

bits. See
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WORCESTER, MASS

Each year about 150,000,000. is 
spent in the United States for candy.

The guillotine is still used in 
France for purposes of execution.

The average size shoe of the Ame
rican woman is 6L

Inhabitants of the United States 
wčar more fur than any other coun
try, although the climate is not es
pecially rigorous nor frigid.

There are eighteen feathers on a 
peacocks’ tail.

The police department of Conn, 
saw it necessary to burden the citi
zens and taxpayers with the pur-. 
chase of 104 new Fords to carry out 
this business of “police protection”.

Americanism: Making the kids eat. 
spinach so they’ll live long; turning 
them loose in a fast car to break 
their necks.

Americanism: spending millions to 
restore swamps to save 
spending more millions to 
swamps to kill mosquitoes.

It 
ture 
ten 
that 
of the famous violins.

Pairę Two

| EXTRA! EXTRA! L.D.S. Youth 
! Club made its radio debut!! Two 
I weeks ago, the L.D.S. String Orches- 
| tra broadcasted for the first time 
in its career! Lithuanians, keep 
your radios tuned to WWSW at 1:30 
on Sundays for a repeat perfor
mance. And say, does that String 
Orchestra have the stuff!! They’re 
being swamped with engagement re
quests. Dear, dear, guess we’ll have 
to hire us a booker.
DRAMA DEPT.

If you want to 
come down to .the 
nesday or Friday 
Katherine Cornells
wards rehearsing plays, 
some stuff! Especially the one where 
Eddie has to come on the stage 
sniffing a posy that just dropped 
from his lady fair’s dome. (Pardon 
me, I mean’t hair.) 
NAUGHTY, NAUGHTY.

Tut, tut, won’t you children ever 
grow up! Snitching sugar in ele
vators when the waiter wasn’t look- 

aptly put it,

In a recent experiment it was 
found that the average weight of 
woman’s clothing was 2J pounds, 
of men’s 8Ą. A man’s shoes of’ 
size ten weigh more than the total 
weight of woman’s apparel.

■w

$

ing! (As joey so 
“Just like horses”.

■ EM AGINE!
now that cool

’ again, everybody’s 
' their pep.

Our October business meeting was 
snappy, everybody was full of pep, 
and everything seemed like old times. 
Keep it up, kids, and Tootsie will 
lose all her homesickness 
club.

By the way, doesn’t 
make an ideal chairman?

Toots, I think you’d 
out having your mother tell your 
fortune.

PETITION TO DEMAND 
FREEDOM OF HERNDON

COME TO THE BUILDERS’ 
COSTUME DANCE

The much talked about 
the “BuiLDerS” will soon 
Saturday, November 2, is 
of the gala costfime ball which will, 
be held in “Laisve” Hall

Costumes are essential—everyone 
,must be disguised and of course 
masked. What fun awaits you! 
Prizes will be awarded to the indi
vidual with the funniest costume and 
one to the most original. Judges 
will determine the winners as the 
masqueraders go by in the Cfrand 
March.

The program will prove itself the 
most unique and hilarious you’ve 
ever heard or seen. “Amateur Hour” 
is the main event of the evening. 
There will be games and of course 
plenty of dancing to the music of 
Charlie Kwarren and his Happy 
Timers.

Refreshments, balloons, 
and funny faces will be 
the rear of the hall.

Admission anly two 
you on Saturday.....

(Continued from page 1) 
strate in every town and city 
this country for the release of Hern
don. Sign the petition for his re
lease.

Flood the White House, your local 
congressman, Governor Talmadge of 
Georgia, with your demands for the 
freedom of Angelo Herndon.

The fight for Herndon is a fight 
for the honor of American youth. 
We cannot rest until he is free once 
more” .

The Young Communist League of 
Worcester, Mass, invites all organi
zations to attend the showing of the 
Soviet Talking Film, “Deserter” to 
be shown at Endicott Hall, 29 En
dicott Street, Friday, November 1st. 
There will be two showings of the 
film, the *first showing will be at 
7 p. m. and the second at 9 p. m. 
Admission is 25c. . Every worker 
should see this film, it deals with 
Germany, just before Hitler’s rise . 
to power. A bitter strike struggle ! 
is on, the defeat of the fascist forc-
es and the victory of the united While Italy’s armies march further into Ethiopia, these tribesmen hold j ^ec.®me enK'nceis ancUscientists and 
front. The film will be a talkie1’ their ground- and keep their anti-arcraft guns booming at the planes of writers.
with English titles.

■...•■■■ J. Sacal—*

|lyuk, 18 years old; 4. Pavlo Kry- 
vieniuk, 18 years old. 
from the village of 
5. Ludya Makiychuk, 16
the village of Ostriv; 6. Alexander 
Lukaschuk, 19 years old, from the 
village of Hopniv.

Seriously injured: Mataschka Olek- 
siuk, 20 years old; Katra Maksym- 
chuk, 17 years old; Ludya Melnit- 
shuk, 20 years old. All from the 
village of Trostinetz. Getyana Koza, 
18 years old; Tekia Butschel, 21 
years old; Tekia Chir, 15 years old; 
Galya Pavelchuk, 17 years old; all 
from the village of Slyshe.

During the last few weeks fresh 
struggles have arisen in connection 
with the resistance of the Volhynian 
peasants against exploitation, taxes, 
and usury, and this has been follow
ed by fresh punitive expeditions. 
News comes from Volhynia that
again 15 peasant men and women" 
have been murdered by the police. 1 
The fascist censorship in Poland 
does not permit a word on these 
events to be published.

We appeal to the workers and 
peasants of the whole world to put 
an end to the machinations of these Į 
imperialist executioners. We appeal ' 
to all anti-fascist organizations to 
raise their voices in protest.

The terrorist rule of Polish fas
cism in Volhynia is one of the mea
sures in preparation for war against 
the Soviet Union.

Why do Communists call 'for de
monstrations ? They result in work
ers being injured and thrown into 
jail.
the money spent on defense cases
and utilize it instead on furthering 
the revolutionary movement?

In capitalist society there is a 
constant struggle going on between 
the capitalists backed up- by the 
force of the capitalist state and the 

i working class. The only way that 
the workers ever win concessions 
from the ruling class is -through 
mass struggle. Neither persuasion 
nor logic will make an employer or 
a capitalist government grant bene
fits to the toiling masses.

One of the forms of this struggle 
: against the ruling class is mass de- 
< monstration or mass protest. The 

effectiveness of this form of strug
gle can be gauged from the history 
of the past few years in the United 
States. Mass protest and demon- 

I stration won relief demands; stop
ped foreclosures and evictions; and 
helped free many political prisoners, 
notably, Dimitroff.

While demonstrations are not the 
only form of struggle, their role in 
the class struggle is very important. 
There is nothing the bourgeoisie 
fear so much as the mass exposure 
of their policies through the orga
nized protest of the working class.

You speak of injuries to workers. 
But the only way to stop brutal 
attacks and all capitalist oppression 
is through mass actions. If the 
workers were to meekly submit to 
every cąpitalist outrage, they would 
plac 
tend

HUNGER FACES ITALY AS 
FOOD PRICES GO UP

themselves completely at the 
smercies of ,the police and 

thugs. It is mass action and pro
test that makes the capitalists hesi
tate to attack the workers and their 
representatives. The best way to 
stop ruling class terror and the most 
effective way of defending the work
ers against oppression is through 
greater and greater mass pressure, 
and not through a non-iresistance 

! that would hand the workers over

vember 5th. It will require a re- ' 
duction o fthe number of pages and 
formats of all official periodic publi- 1 
cations; abolition of all non-essential 
official and semi-official publications 
and a reduction to the minimum of 
all supplies for government adminis
tration offices, such as furniture, 
typewriters, machinery of all sorts 
and carpets.

(Continued from Page 1) 
expenses. This does not apply 
the OVRA (secret police) which will 
increase its overtime activity Ų WUUJU Hiuiu vuc WUWJ1O UVCi

A decree which will embody va- j į0 capitalists. Consequently there 
nous orders will be effective No- . js no better way of -furthering the 

revolutionary, movement than by ac
tively participating in workers’ de
fense cases. In these struggles the 
workers learn the value of organized 
action, and receive valuable lessons 
in the strategy of fighting the rul
ing class and its instrument of op
pression—the capitalist state.

I Does every child in the Soviet 
‘ Union go to public and high school ? 

Does everyone have the chance to 
study?

One of the greatest achievements 
of the Russian Revolution was the 
transformation of a backward edu
cational system into the finest in the 
world. Because the Soviet Union 
started with such, a bad heritage, 
it took time to introduce the neces
sary changes. At the end of the 
First Five Year Plan, however, com
pulsory elementary schooling was 
made the cornerstone of child edu
cation. By the end of the 'Second 
Five Year Plan compulsory high 

Į all over the Soviet Union. This will 
be the only country in the world 

i which will have this as an integral 
part of its educational system.

But it is only the children 
i the young people who study and 
, have educational opportunities. T?— 
j merly the people of the

For- 
Soviet 

! Union were so backward culturally 
that they were called the “dark peo
ple”. Once they had liberated them
selves from the oppresion of Czar- 
ism they literally transformed,them
selves into new people. They have 
practically abolished illiteracy. Now 
everyone reads and studies. More 
than fifty milion people are engag
ed in some kind of educational ac
tivity. Workers and peasants have
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Explaining Dreams and Their Meanings
Pace Three

and.

forgotten these many years. ..The S? as a young person 
superstitious may devise their own!"? j yg P«r3on>

S U B W A YWhat a wonderful time we
at last Philadelphia Ly

----- Vi

be- 
the 
the

edifying or romantic explanations of 
these visions, but it is not really

The Pedro Party on Nov. 9th is 
bound to be a 'success, so all of 
you better be there. You’re sure to 
have a good time.

Eleanor M. is back to stay with 
us till February. I guess she, 
couldn’t stay away from the chorus.

Kuchinsky, as we sure 
to see you back.

It’s simply “Yours truly” again, 
comrades, „ giving you all the” in
formation, about the chorus and the 
forthcoming operetta. “Zang”!—I’m 
Ibeginnin’ to shoot off again.

Uhtil I see you again, I will say; 
good?bye.

le

“•7

NEW DEVELOPMENTS IN 
THE SOVIET UNION

(Continued from Page One)
Garages for Workers* Autos

The number of workers, office 
employees, and engineers employed 
in the most advanced factories, and 
possessing motor cars of their own, 
is increasing from year to year. iTiis 
year alone 80 workers, foremen, and 
engineers of the Kharkov Tractor 
Plant have obtained cars. Work has 
commenced on the construction of a 
garage for these workers* cars.

Demand for Pianos Increases, 
Factory Produces New Model

The manufacture of a perfected 
piano, the “S-3” has been organized 
in the Red October piano factory, 
Leningrad, to meet not only the in
creased for pianos among the clubs 
and factory workers, but at the same 
time the demand for improved in
struments. The first 15 models hav
ing been thoroughly tested, manu
facture has begun on a large scale. 
In the first nine months of this 
year the factory produced 2800 
pianos, exceeding the planned num
ber of 2484.
Factory Workers Study Music'

Fifty working men and women of; manuals literature were read 
t_ i___ ______ u ' __ I eaffftrlv and rAliodnnalv qc fhocn :

— By The Naturalist 
Dreams have played a great part 

in man’s thought, being at once so 
vivid and so unsubstantial; highly 
puzzling to all primitive races, and 
even to members of races no longer 
primitive, for there was always a' 
lingering feeling that these visions 
of the night must be to some de
gree “real” and also that they must 
“mean” something!
“It must have a meaning”

Hence the inherited and deep- 
seated conviction in many minds, 
down to this day, that dreams are 
anything but meaningfess; this is 
why we have the flourishing sale 
of “dream books”, which profess to 
elucidate fpr the benefit of the 
masses precisely the significance of 
the jumble they half-recoll ect dream
ing the night before.

It is the very queerness, the fan
tastic, distorted Character of most 
dreams, which seems to invest them 
with a hidden warning or revealing’ 
property—if only one knew what it 
was that they revealed or warned 
one of.

There never has been, and there 
never will be a lack of buyers of 
these little booklets; and how one 
wishes that any one of the mul
titude of workingclass and health

___ _ ___ ____ _____  _ I as
Leningrad, who gained prominent * .ea®er^1.anį rel^°usly as these fool
positions at the last Olympiad of/“ 
amateur musicians, have been ac- I 
cepted as students of Leningrad mu
sic colleges this year. Altogether 
there are >now over 100 factory work
ers gf Leningrad, among them r80; 
who gained prizes at the last Olym
piad, now attending these colleges. 
One of these students is Korsevich, 
a mechanic who hase been working 
in a number of Leningrad factories 
for 12 years.
600,000 People Visit Travel- 
ling Exhibition of Paintings •
Over 600,000 persons visited the ' 

travelling exhibition of paintings or
ganised in May 1934. The works of 
250 Soviet Painters are exhibited. 
The exhibition has already visited 
Gorki, Kazan, Ufa, Tambov, Voro
nezh, Tiflis, Baku, Lugansk/ .and 
other cities.

TIDINGS FROM THČ GRAND 
RAPIDS ART CHORUS

ish publications. -
So much is certain, that millions 

of men and women have regarded 
their dreams as divine inspirations, 
messages from the other world, mys
terious prophecies of coming events, 
especially as it was open to any one, 
when such and such an „event befell, 
to exclaim that that was evidently 
what such and such a dream had 
foretold a week or a month ago.
The Origins of Dreams

Those in search of rational ra
ther than miraculous explanations, 
find the origins of most dreams, as 
a rule, pretty obvious. The day’s ; 
happenings still vibrate in the mind; 
its cares and worries, its joys and 

‘ ambitions, have not entirely vanish- 
j ed from the brain when sleep 
. spreads its curtains—and lo, these 
recollected thoughts and emotions 
are bodied forth .in dream-pictures. 
We may -even, while asleep, continue 
an interview, an argument, or a dis
pute, which engaged uš during our 
waking hours; indeed, there are well • 
attested instances of mathematicians

Our'chorus is back again tired but 
happy after their little stay in De
troit.
all had, and it wouldn’t surprise me 
one bit if our chorus members’/hats 
don’t fit any more. How can they' 
after all the praise we receiyed 
while we were in Detroit. We can 
truthfully return the praise because 
the Detroit chorus was great. We 
want to thank Detroit for their 
wonderful hospitality. All our cho
rus wasn’t .present at the banquet 
Saturday night, but those who were 
there certainly appreciated it. We 
enjoyed their radio program Sun
day mbrning and are sorry we can’t 
have the same here in Grand Rapids.

Our girls wore their uniforms for 
the first time at the Detroit concert, 
and from what I heard, it seems that 
everyone liked them. We’re glad 
they did.. - .

The dark brain’s rumor of eternity 
lost, and the hope, and the heaven, an (/the way.
Regard this man in the chill of the subway train: 
he sees the bridge and the water like sweet wine; 
cold faces across him, brothers, too much bowed 
by rules to speak, to breathe. . Only the collar said: 
“Dignity must be kept as clean, as white, as stiff...” 
Gentility still lingers on his cuff;
where protest drowned, a frightened look appears; 
the bosses drove him hungry from their liars.
Against the wall, he broods the abyss, the fall 
to nothingness—so give him bread,..the will 
like palsy; yet no trembling hand extends . 
for pennies dropping from unwilling hands. ' i 
And live and live, o subway man, like this?
what question stirs behind that shy face ?
anyway, anyhow live... .
Who is that man so frigid at your side? 
the neck was slit with a temepered razor-blade; 
the black woman sang “tomorrow the sun will shine” 
in a cracked voice and “singing in the rain”;
the veteran, blind, 'led by a faithful dog 
is grateful for the license—he may beg; 
the chewing gum is Wrigley’s, And the cash 
weht sliding down Park Avenue in the crash.
The subway eyes unmoved stare straight ahead; 
prosperity ’round the corner, but he lied.
Cold river-end, the Washing, tides, the train 
emerges, leaps the anguished span?
And these men, flesh and'blood like him, endure 
same hunger, cold, same butchery ih war;
dimly he knows, these are his comrades; there are 
behind these stolid suits, hearts aware.

ROBERT HALPERIN

SHEN. CHORUS EARNESTLY 
PREPARING OPERETTA

or decipherers of inscriptions solv
ing in their dreams the problems 
they had taken to bed unsolved.

■Qr again, a dream may be caus
ed by some coming event casting 
its shadow before; an examination’ 
or an interview we know we shalF 
have to face on the morrow may so 
heavily weigly, on the mind that we 
live through it in advance, its worst 
possibilities made torturingly real.

Or, once more, some incident of: 
long ago may come to life anew ini 
that slumbrous interval, so that -we 
see again someone who has long 
been dead, hear again- a voice long 
since hushed—though possibly in 
quite strange settings with past and 
present queerly intermingled. We; 
may converse again with long-1 
dead parents, walk arm-in-arm with 
ą love whose very existense we had

Not hesitating a minute,- I 
lieve I’ll go right ahead with 
sidelines pertaining to some of 
characters of the operetta.

This week, I present, Kazys,
Jonas”—two of the boyfriends in the 
operetta. Kazys (Vito Judzentavič), 
is one of our most popular young 
men. He is of the original type, 
young and attractive, a person with 
a very nice personality. This he 
shows among the young maidens, 
and being one of the most ardent 
lovers of “Kaimus”, Kazys drama
tizes his part very well through 
the operetta. He sings, dances and

who is happy would do.
Another of our boyfriends is:— 

marvellous that impressions which ' Jonas (Joseph Markavage), and boy 
once were so vivid should momen- this young man sure is one of the 
tarily come to life again when reali- unusual type—merry and full of life, 
ties of every day are effectively shut Jonas is very witty and it seems as 
out- though his life is just full of merry

making and fun. We find him a 
very popular gentleman among the 
younger set, and is he active? Well, 
as I once said before, folks you’ll 
just have to come and see the oper
etta and find out for yourself.

out.

If there was a time in our youth 
when we were thoroughly afraid of 
an unsympathetic teacher or su
perior, that sinister personage may 
stir terrifyingly in our dreams thir
ty or forty years later, till we wake 
with a moist brow, glad to discover 
that we had been merely dreaming!
Dreams Physically Caused

Very often, too, some mere acci- 
dent of position, or other physical, 
cause, will determine the nature of 
our dreams. Let the circulation be 
impeded by lying with arms tightly 
folded, and a nightmare of pretty 
formidable character will be likely; 
to supervene. Let our last meal; 
have been unusually rich and un-; 
usually late, and our physical dis
comfort will take shape in dreams 
very much the reverse of blissful. 
Let us be pursued into our Sleep by 
music, or by the ringing of hells, 
or the noise of screeching trains, 
and the probability is that our 
dreams will be fantastically influen
ced by these sounds. j

The second part of this article 
will explain how the psycho-analysts 
analyze dreams and will point out 
the folly of such explanations. Watch 
for it next week.—Ed.)

Comrade J. S. Mažeika, gave a 
lecture at the local center last Mon
day evening Oct. 21, his talk on con
ditions in Lithuania and the U.S.SJR. 
were very interesting and all who 
were present enjoyed the lecture.

Here’s something—the local A.L. 
D.L.D. branch 17 is planning a mas
querade dance for tomorrow even
ing. A good time is in store for 
all who attend. Music will be fur
nished by Zeikus orchestra. Tickets 
can be -purchased from A. žemaitis, 
or Mrs. E. Matuza. Don’t forget, to 
morrow evening (Nov. 1). Come 
one, come all, for some real enter
tainment.

At the last rehearsal of the cho
rus, one of our older members paid 
•us a visit. Even though she is un
able to attend all practices, she sure 
does come to see us often and coop
erates with us. We hope it will be 
possible for you to come back again, 
Mrs. Jos. 
would like

-Oh gee, Uv 
ros chorus got a new teacher. Well, 
isn’t that/ nice. Here’s wishing you 
lots of luck, and may you be fortu- . 
nate enough to keep your teacher a 
long, long time.

Our opperetta pictures turned opt’ 
very well and all of the choristers 
look very nice on them.

Looks like cold weather is coming 
our way, but what do we care as 
long as the sun is shining. I’m just 
hoping we have some nice weather 
as some of our choristers may plan 
a “Hiking” party. How about it 
gang? Some Sunday afternoon when 
your not too busy?

Boys, boys, why all the excitement 
at the last chorus practice? It 
seemed as though you are planning 
something, and keeping the rest of 
us guessing. Break the news to all 
of us and let us help you out, won’t 
you? -Pl-ea-se! J

Guess it’s about time I stopped all 
the gab-gab and start on. my wąy, 
time’s almost up, and I’m still gab
bing. Well, anyway watch for more 
news in. the next issue.

’Bye now, 
----- “TOOTS”

■3
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The little village was like any 
other of the many that dot the soft- 
rolling, picturesque hills of France. 
Situated on a gentle rise of a knoll, 
it stood, drab brown against the 
blue, cloudless sky, maintaining that 
tranquility which has bęen its heri
tage for countless generations.

Through the winding dusty streets, 
which gravitate to the center of all 
French villages, the gurgling foun
tain, life was at its lowest ebb. A 
wobbling goose quacked its solitary 
way across the road, hurried along 
by the sound of an approaching wa
gon, creaking and grating on its 
greaseless axils. A woman, at the 
fountain, dipped a bucket into the 
clear, rippling water.

Suddenly, the silence of the vil
lage was shattered by the staccato 
booming of a heavy gun in the dis
tance . The woman at the fountain 
stiffened; then shivered.

“The Germans! Mon Dieu, is there 
no stopping to this infernal slaugh
ter? Must they keep on killing and 
killing? War, le Monstre.”

At this instance, a soldier in the 
uniform of a private in the United 
States Army interrupted the wo
man’s soliloquy.

“Pardon, Madame, where can I get 
eggs around here?”

“Eggs? Eggs!” The suddeness of 
the question, and its peculiar de
mand, flustered her so, that she 
could but parrot his question.

The soldier went on, unmindful of 
her amazement at his question.

“Yea, you see we never get any 
eggs at camp, only beans, and more 
beans. I ain’t had an egg since we 
left the States, close to four months 
now, and I just gotta have some. 
At least six of them. I keep think
ing how good they’d taste, and how 
my Mom used to make them for me, 
and it just drives me crazy. Hell: 
I can’t stand it all, all this damn 
stuff. Got to hang around doing 
nothing, eating that slop they call 
food, and just waiting, waiting. I 
had to sneak away; you understand, 
don’t you? So I just want some 
eggs, that’s all.”

The woman was studying this 
youth as he spoke to her, so ap
pealingly, so pathetically, and with 
such bewilderment. She was struck 
by his youthfulness, by^his rebelling 
spirit, and by his soft, sobbing voice 
as he spoke of his mother. She 
wanted to bring him to her arms, 
to soothe him, to mother him.

“Come with me, son. I’ll make 
you some eggs. Yes, even six of 
them, if I have that many”.

The soldier, carrying the pail of 
water, spilling some in his hurry, 
followed his benefactor. In the dis
tance the guns still boomed.

“Here we are”, said the woman, 
as they came up to a small at
tractive cottage, “Entrez”.

In a few moments, the savory aro
ma of frying eggs reached the twit
ching nose of the hungry soldier. 
He sighed with anticipation and 
longing.

“Here you are, eat heartily”. She 
placed a large platter, with six eggs, 
their golden yolks intact, before the 
soldier. She stepped back, smiled. 
The eggs were fast disappearing.

Through the open window floated 
the offtune whistling of the “Mar- 
sellaise”. The whistling came near-

of this honest woman, and the jin
goistic harangue of the provincial 
mayor, interrupted further argument 
by scraping back his chair and ris
ing.

“They’re calling for an advance. I
er. The gate clicked; hobnailed 
shoes grated the flagstones.

“My brother, the Mayor of this 
town”. The woman introduced the 
newcomer. “John, this is an Ame
rican Soldier, whose fondness for 
eggs brings him here.”

“Ho, that’s rich. But the best 
of appetite; besides, we are only too 
glad to be able to offer anything 
to the brave young men who are 
fighting this glorious war, in order 
that we may have everlasting peace 
on this earth, hereafter”. -

“John, that’s not true. War is 
never glorious. It’s hell. It never 
accomplishes anything, let alone 
peace. This war will only sow the 
seeds of future wars; it will only be 
the excuse for the nations of the 
world to throw themselves again at 
each other’s throat.”

“Sister, you must not talk likd 
that. Of course war is not heaven. 
Yet, it is necessary; we must show 
those murderers, those Huns, that 
the civilized world will not stand for 
their vicious attacks on the woman
hood and innocent childhood of the 
Belgians. It’s a privilege for any 
young man to fight for such a 
cause. Yes to even give his life 
for what he knows is just. And 
again it’s every man’s duty to fight I 
and die for his country, to defend 
his loved ones and his country’s hon
or and safety.”

“Stop, John, udease stop.” The 
woman could stand this Jingo’s prat
tle no longer. “This is not a war to 
avenge the Belgians. No, no, it’s 
only a disguise to make a few rich
er, the many poorer. It’s a mon
ster that snatches sons away from 
broken hearted mothers, like my son 
was; that robs brides of their hus- 

■ bands; that brings babes into this 
! world fatherless. It’s not ah honor 
j to die for one’s country, for one’s i 

country is not worth fighting for j 
when it brings ruin, starvation, suf- i 
fering, misery, and death, death, I 
say, to the people. That sends its 
youth, the lifeblood of a nation to 
certain death and destruction. It’s 
hell, hell I say!”

Her voice broke, and sobbing 
shook her body.

In the distance,’ a bugle blared. 
The soldier, silent, but attentive, 
during this heated discussion, torn i 
between the pleading, sincere wail j 

NEW TREES FOR NEW FACTORIES

was “making the world safe for 
democracy. The jingos patted him 
on the back from across the sea. 
The Morgans, Mellons, Rockefellers, 
Armours, et al, gurgled with glee in 
their counting houses.

Millions killed, millions made. The 
accounts balanced.

And somewhere in France, “Eggs, 
Mom, eggs.....”

Book Review

must go.” His face crimsoned as he 
looked from the cynically smiling 
mayor to the woman, her face pain
ed and wet with tears. The silence 
was embarrassing to him. “Thanks 
so much for those eggs. You are 
so kind. I shall never forget you.”

She smiled understandingly. Her 
voice was very tired as she spoke.

“My son, I fear for you. You 
are so young so unwise in life. Yes, 
the bugle calls, but death is the bug
ler, the handmaiden of that monster, 
War. I can. only wish for your 
safety.”

“Yes, go, my brave young Ameri
can. The bugle calls you to glory, 
to honor. Remember, the world is 
hanging on your deeds.”

The soldier left. A crisp salute 
and he was swinging on his way. 
His ears were ringing. War, Death, 
Honor, Glory, Hell, Hell..... .

A sharp, cutting whistle echoed 
through the trenches. The moment 
had come. Over the TOP!

With bayonets fixed, staring into 
the blackness ahead, a black wave 
of men rolled out from the trench
es.

Somewhere in this mass of men. 
was the young soldier. He wasn’t! 
thinking so much of this damn war; 1 
his thoughts were back in the small 
cottage he had left but a few short i 
hours ago. I

Those eggs were sure swell. He 
even thought he could “go” six 
more, right now, too. Even a do
zen, he bet. Gee, they were just 
like Mom made. And she seemed to 
have the right angle on this war 
business, too. She showed up that 
brother of her’s, you betcha. But, 
hell, wasn’t he really defending his 
country and loved ones ? Or was 
he? Darned if he knew!

A lead slug spelled finis. He 
pitched forward, stumbled, lurched 
on, and plopped into a crater made 
by a shell.

He threw up the eggs, spat blood. 
His body writhed in Death’s grip. 
“Eggs, Mom, eggs....” A gasp, blood, 
and sightless eyes stared into a void.

Priests and rabbis were still pray
ing for him. Tin Pan Alley kept 
up his spirits, his morale. The press 
glorified eulogized him. In Wash
ington, an ex-college president made 
him feel proud by telling him he

Under the famous Section 7a of 
the National Industrial Recovery Act, 
keystone of the Roosevelt “New 
Deal”, “the right to bargain collec
tively through representatives of 
their own choosing” was theoretical
ly granted to the workers. It is a 
matter of record, however, that un
der this section many corporations, 
especially some of the laęgest in the 
United States, introduced new com
pany union plans and thereby took 
as “representating” the workers, 
those who were by no means of the 
workers’ own choosing.

Facts on the recent growth and 
the characteristics of such company 
unions, called “employee representa
tion” plans by the employers, are 
now presented for the first time in 
a valuable pamphlet by Robert W. 
Dunn, executive secretary of the 
Labor Research Association, publish
ed as No. 43 in the series of Inter
national Pamphlets (N. Y., price 5c.). 
The author points out that there is 
at present no accurate record of the 
number of employees in the United 
States who are covered by company 
union plans. Conservative estimates, 
however, place the number as up
wards of 2,500*000, compared with a 
total trade union membership of 4,- 
200,000.

It is misleading to speak of the 
number of workers in company 
unions, the pamphlet explains, since 
employees do not usually join the 
company union. They ar$->only co
vered by a plan. They are merely 
included in the number which the 
company regards as involved in 
whatever scheme it may set up to 
mislead its workers.

This point is important in con
nection with the recently passed 
Wagner Labor Disputes Act, pro
hibiting employers from forcing an 
employee into joining a company 
union. Such prohibition is practical
ly meaningless, the pamphlet shows, 
for employees do not have to join 
anything in order to be included or 
covered by an employee representa
tion plan.

Types of company unions, plans in 
effect in the big war plants, how the 
schemes are introduced, restrictions 
on voting, employers’ purposes in 
introducing such schemes in order to 
keep out real trade unions, methods 
of operation, policies of American 
Federation of Labor officials in rela
tion to these plans, and the struggle 
against such company-dominated as
sociations—all are discussed and 
analyzed in this 32-page brochure. 
It is a study that is important for 
workers and organizers not only in 
the United States, but in other coun
tries as well. .

Good Jobs
Ambitious: “I’m going to be an 

aviator. I’ve been air-minded for 
years.

Rambunctious: “I guess I’ll be a 
garage man. I’ve been tow-headed 
all my life.”

LINDEN, N. J. POLITICAL EDUCATION
The L.D.S. branch 135 and<pie 

A.L.D.L.D. branch 165 are jointly 
holding a masquerade dance this 
coming Sunday, Nov. 3rd, at Wel
come Hall, corner 16th St. and Wi
nans Ave. The admissions is only 
25 cents. The dance begins at 7:00 
p.m. and will last till late. Miisic 
by A. Gursky’s orchestra. Come 
down and enjoy yourself—the date 
is Nov. 3rd. Don’t forget it. |

Comm.

Trees are growing in the oily soil around Baku’s refinery plants, 
thanks to the efforts of the Soviet Union landscape architects. Beau
tification of homes, factories and cities is the object of a new Soviet 
drive.

(Continued from Page 2) 
the Soviet worker is well on his 
way to being the cultural and educa
tional to anyone in the capitalist 
world.

Contrast this remarkable progress 
with the decay of education in capi
talist countries. In fascist nations, 
especially Germany, the educational 
system is being systematically scrap
ped as an expensive luxury. For 
education they are substituting mili
tary training from early childhood.
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' PHTSBURGHO IR APIELINKĖS ŽINIOS
J * 1_ _ _ _ _ _ _ . Lietuvą

Chop Suey Vakarienė 
ir Šokiai

Lapkričio 2, 1322 Reeds- 
dale St., APLA 50 kuopa ren
gia Chop Suey vakarienę ir 
šokius. Prasidės 8 vai. vaka
re. Pelnas skiriamas darbi
ninkų spaudos rėmimui.

North Sides gaspadinės mo
ka prirengti gerus valgius. Bet 
šita vakarienė bus specialiai 
gera. Viskas kainuos tiktai 
25 centai. Tai gera proga vi
siems dalyvauti.

suglaudus aprašy- 
Jonas Užkuraitis 
metus turėdamas 
Medley St. visados

AR JŪS ŽINOTE...

Sulaikykime Deportavimą 
Kovotojų

Trumpai 
mas toks: 
per metų 
kliubą ant
priglausdavęs lietuvius bolše
vikus, 
lietuviai 
tos vietos Užkuraitį ir patys1 
tą vietą pasiėmę, 
užpakalyje palikęs gyventi. 
Bet ir tas bolševikų nepaten
kino. Jie parsikvietę negrų 
kunigą ir užleidę tą vietą neg
rų bažnyčiai, tai Užkuraitį vi-1 
sai išmetę laukan. ♦

Kas žodis, tai neteisybė. Į 
Bolševikai nieko bendro netu-į; 
rėjo ir neturi su Užkuraičiu. 
Užkuraitis yra tautininkas, 
patriotas ir jis bolševikų ne
priglaudė niekad. Tiesa, savo 
kambariuose duodavo vietos 
laikyti susirinkimus visokioms

“Naujienų” reporteris rašo, 
Į kad Pivoriūnui buvo surengtas 
bankietas, kuriame jis išdavęs 
raportą iš savo kelionės. Tame 
raporte betgi pažymėjęs, kad

Ketverge, spalio 31, 805 
James St., rengiamas masinis 
mitingas, kuriame kalbės Dan lietuviškoms draugijoms, viso- 
Agalos, rengiamas deportuo- kiems komitetams, bet bolševi- 
ti į fašistinę Graikiją vien to- kų nemylėdavo ir dabar ne- 
del, kad jis atsižymėjusiai vei
kia darbininkų judėjime.

Taipgi bus ir kiti geri kal
bėtojai. Pradžia 8 vai. vaka
re.

Visi dalyvaukime užprotes- 
tavimui prieš persekiojimą at- | 
eivių darbininkų, prieš depor
tacijas. Pittsburgh o Lietuvių 
Draugijų Sąryšio Komitetas 
užgyrė tą darbą ir taipgi turi 
savo atstovą P. Niaurą Atei
vių Gynimo Komitete.

Bet pastaruoju laiku' . , v, ,v ... .v .. .v Lietuvos žmones vis daugiau bolševikai išviję is . . . . , .,.. ir daugiau pradeda nepasiti- 
Užkuraitis Į ,k«! Smetona if įeitai galįs 

būti jo viešpatavimo galas. 
Važinėdamas po Lietuvą, Pi
voriūnas betgi niekur nematęs 

• skurdo, vargo. Lietuvoj visko 
Į esą pilnai. Smetonos valdžia I
'ypatingai rūpinasi ūkininkų 
! gerove.

Prisipažino Pivoriūnas turė
jęs pietus su Smetona. Todėl 
jisai ir sako, kad Smetonos 
valdžia gera ir kad visko pil
na Lietuvoj, skurdo nėra. Toks 
Pivoriūno raportas, supranta
ma, neteisingas. Visi gerai ži
no, kad Lietuvos darbo žmo
nės baisiai skursta, 
darosi kas kart 
Drg. Abekas labai

Kas yra savininkai jūsų 
šviesos Kompanijos? 

120,000 vyrų ir moterų, ban
kai, draudimo kompanijos, 
ligonines, labdarybės ir baž
nyčios. 75% šėrininkų turi 
po 50 ar mažiau serų kiek
vienas. Jie savo pinigus įves
dino pas mus todėl, kad jie 
pasitiki ateičia bet kokios 
organizacijos, kuri suteikia 
puikiausią elektrinį aptarna
vimą vis žemesnėmis ir že
mesnėmis kainomis.
Vidutinė elektros kaina per 
dieną mažesnė kaip geras 

čeverykų nušveitimas
Vidutinė elektros hila New 
Yorko mieste siekia tik 8 
centus per dieną. Pagalvo
kite apie patogumus, ku
riuos tie 8 centai suteikia! 
Tiek pat elektros būtų lė- 
šavę 14 centų pirm karo. 
Penki tięsioginiai nupigini
mai nuo to laiko numušė vi
dutinę elektros kainą kam
bariuose daugiau kaip 40% 
ŽEMYN.

Leiskime
jūsų pragyvenimo lėšos

nupultu

Mussolini Konsulato Pikiet- 
ninkai Išteisinti

Porą savaičių tam atgal ke
letas darbininkų, pikietavusių 
prie Italijos ambasados, buvo 
areštuoti. Vėliaus įvyko teis
mas. Masinis spaudimas pri
vertė juos išteisinti ir paliuo- 
suoti.

Pikietavimas ir toliaus tę- 
I siasi. Įvairių draugijų atsto
jai taipgi lankosi ir priduoda 
protestus. Lietuvių Draugijų 
Sąryšis paskyrę atstovu P. 
Norkų, kad ypatiškai prida
vus protestus prieš karą ir fa
šizmą.

“Naujieną” Reporteris Vėl 
Neteisybę Rašo

45,500 darbininkų prašo jus 
tatai perskaityt

45,500-ms vyrų ir moterų, 
kuriuos samdo gaso, elek
tros ir garo kompanijos 
Consolidated Gas systemos, 
yra išmokama virš $81,000,- 
000 algų per metus. Kiek
vienas verteivis mieste galų 
gale gauna dalį tos milži
niškos algų sumos. Darbo 
valandos siekia nuo 35 iki 
40 per savaitę, ir veikia 5 
dienų darbo savaitė apskri
tai. Visu depresijos laiku 
buvo sąžiningai išlaikyta 
veltus medikalis patarnavi
mas, senatvės užtikrinimas, 
apdrauda ligoj ii« nelaimėj, 
gyvybes apdrauda grupėmis, 
pasilinksminimo ir apšvietos 
parankamai.

15 sykių tiek šviesos_
už cdntą

Vis žemyn ir žemyn einan
čios kainos, ir vis gerėjan- 
čios lemputės reiškia, kad 
jūs dabar gaunate 15 sykių 
tiek šviesos už centą kaip 
pirmaisiais laikais po elek
tros išradimui.

Padėtis 
blogesnė. Į 
teisingai i 

nupiešė visą padėtį. Visgi ir j 
Pivoriūnas pripažino, kad j 
Smetonos valdžia darosi kas; 
kart labiau nepopuliarė ir jai j 
gręsia galas.

Tos draugijos, kurios siuntė | 
Lietuvių Darbi- jį atstovu į visąpasaulinį kon- i 

i pranešė/ f?resą, turėtų sušaukti konfe-, 
kad gali parenduoti svetainę , renciją ir pakviesti .Pivoriūną j 
ir apačioj kambarį. Kliubo I išduoti raportą. Taipgi jis tu- 
Komitetas apžiūrėjo ir paėmė ri pasakyti, ką padarė su ta 
tą vietą. Apačioj krautuvė draugijų atstovų priimta rezo- 
buvo tuščia del rondos. Ten liucija. 
buvo duota veltui vieta Užku
raičiui. Kazlauskas 
do rendauninkus ir 
vietą parendavo, tai 
čiui reikėjo išsikelti.

Neturėdamas vietos 
keltis, Užkuraitis kreipėsi pas 
Kliubo gaspadorių. Lietuvių 
Darbininkų Kliubas priėmė jo Į 
rakandus ir net davė vietą lai- į p 
kinai, kol jis geresnę gaus.

ti šiame svarbiame susirinkime. Ši 
Bolševikai nieko bendro ne- organizacija yra atsižymėjusi per 20 

turi su ta negrų ‘bažnyčia. • metų su savo 
račiaus mes jų negalime dis-kn^, raštl> ir kit« dalykų, tad vW 
kriminuoti, niekinti. Uz ką 
mes turime negrus niekinti ? 
Ar jie mums ką nors blogą 
yra padarę? Jie yrą tiek pat 
darbininkai, kaip ir mes. Jei
gu jie iš Kazlausko pasirėnda- 
vo vietą bažnyčiai, tai jų da
lykas, mums nei šilta, nei šal
ta. Ir mes neturime teisės 
kištis į jų reikalus. ,

Negražu taip niekinti juo-, 
dosios spalvos žmones. Tai fa-j 

daro. Nepadoru | 
1 iri 

Lietuvių Darbininkų Kliubą, I 
jokios skriaudos 

“Naujienoms”, i 
riui nėra padaręs.

Kaip pigi būtų kambarių- renda. Ir jūsų

myli.
Bolševikai negalėjo jo išva

ryti iš tos vietos. Tą namą turi 
J. Kazlauskas, taipgi patriotas 
ir dar socialistuoj antis. Jisai 

i renduoja namą tiems, kurie 
I renda moka.
I *■ v ...

ninku Kliubui jisai

Reporteris.

drabužiai. Ir maistas. Ir viskas. Bet
faktas yra, jog pragyvenimas New Yor-
ko Mieste pakilo 48% AUGŠTYN nuo
1914 m. Vienas, tačiaus, dalykas nupuo
lė. Penki* kainų nupiginimai nuo 1914
numušė elektros kainas butuose daugiau 
kaip -40% ŽEMYN. $3 išleidžiami už
elektrą duoda jums šiandien tiek jos
sriovės kaip kad $5.16 pirm karo.

betgi ra- 
dab ar tą 
Užkurai-

kur

PRANEŠIMAI Iš KITUR

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. rengia 20 

sukaktuvių vakarienę ir balių, 
' toj, 2 d. lapkr., Liet. Piliečių 
I bo Svet., 17 School St., 7 vai. vak. 
I Draugai ir draugės, vietiniai ir iš 
apielinkės, visus kviečiame dalyvau
ti šiame svarbiame susirinkime. Ši

metu 
suba- 
Kliu-

apšvietos skleidimu,

padėt jai tęsti ant toliaus savo dar- I 
bus. Po vakarienei bus šokiai prie I 
Lowell’o Jaunuolių orkestros.

Kviečia Komisija.
(258-259-

Pereito penktadienio “Pitts
burgh o Naujienų” numery til
po labai nešvari koresponden
cija, atkreipta prieš Lietuvių šistai taip 
Darbininkų Kliubą. Ten viso-Į bereikalingai užpuldinėti 
kių niekų ir neteisybės prira
šyta. Daugiausia rašoma apie kurs 
bolševikų “nuskriaustą” Joną 
Užkuraitį.

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

3 d. lapkričio, 2:30 vai. po pietų, 
Lietuvių kliube, 4th ir Upland Rds. 
Visi nariai 
turim labai 
svarstyt.

malonėkite dalyvaut, nes 
daug svarbių dalykų ap

5 P. M. Gruodžio 21
—New Yorkas reikalauja 
50% daugiau elektros, negu 
giedrią Birželio dieną. Ko
dėl? Todėl kad trumpiau
siomis metų dienomis švie
sos yra anksti namuose už
žibinamos, kuomet dirbtuvės 
ir raštinės dar tebedirba. 
Elektros negalima išanksto 
pasidėti į sandėlį, kaip kad 
daugumą kitų jums reikalin
gų daiktų. Milžiniškam skir
tumui pareikalavime mes tu
rime užlaikyti įrengimus, 
idant patenkint kad ir di
džiausius jūsų reikalavimus ’ 
—nors kai kurie įrengimai 
turi bergždžiai stovėti kitais 
laikotarpiais.

Tai reiškia apsčiai 
biznio kitiems

Šios kompanijos išleidžia 
virš $160,000,000 per metus 
algoms, meldžiagoms ir tak
sams. Suteikiama darbas 
45,500 vyrų ir moterų darbi
ninkų, kurie vidutiniai per 
savaitę išleidžia daugiau 
kaip $1,400,000 naminiams 
ir asmeniniams savo reika
lams.

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

DABARJUMSZEMESNĖSKAk ADAįPIRM A

10*

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.

JUS

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF
r ‘
CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK

Sekr. N. Dudonis.
(258-259)

HARTFORD, CONN.
LDS jaunuoliij *kuopa rengia 

nei kų farmerių balių, subatoj, 2 d.
pui- 
lap- 

nei iu reporte- kričio, 8 vai. vakare. Visi ateikite ap- 
J * sirengę kaip farmeriai. Bus gera

'muzika, turėsim ir skanių valgių ir 
gėrimų. v L

v ^Komitetas. 
\( 258-259)

BOSTONO IR APIELINKIŲ 
“LAISVĖS” VAJAUS REIKA

LAIS SVARBUS SUSI
RINKIMAS

Atsisukit radio WEAF kas sekmad. 6:30 iki 7:30 P. M. ECHOES OF NEW YORK 
TOWN “Senas New Yorkas dainoj ir pasakoj”.

Ir Pačiame
* Kralike ir

rjn

■1 r. E ■

Pirmadienį, lapkr. 4 d., 7 vai. va
kare, L. P. Kliube, 376 W. Broadway, 
•So. Bostone, įvyks labai svarbus su
sirinkimas prisirengimui prie “Lai
svės” vajaus dienos Bostone.

Šiame susirinkime nuoširdžiai 
prašomi dalyvauti visi “Laisvės”

Buivydas, Nuikas, Usevičius numa
tomi atsakommgais draugais dei at
stovybės iš Dorchesterio 
Vinskevičius, Andriulioniai 
kauskas — už Cambridge; 
raitis — už Brighton.

Visų suminėtų kolonijų

Rainardai, 
Kviet-

P. Pct-

atstovai : 
pribūkit patys ir pasirūpinkit, kad , 
su jumi daugiau pribūtų.

‘ Pašvęskim šį vakarą del

GARSINKITES “LAISVĖJE

pne jo

WILKES-BARRE, \PA.
I \j LDS 7 kp. rengia vieną iš\ sma- 
I giausių ir gražiausių balių, /kuris 
įvyks pirmadienį, 4 d. lapkričio, 7

Į vai. vakare, Darbininkų Centre. %Ęu-
, rėsim gerą orkestrą šokiams, ska-'j 
nių valgių ir gėrimų. Kviečiam vi- i 
sus apielinkės ir iš toliaus draugus ' 
dalyvaut, linksmai praleist vakarą 
ir finansiniai paremt darbininkų or
ganizaciją.

(258-259)

savo 
dienraščio “Laisvės”, kad žymiai pa
kelti jos skaitytojų skaičių Bostone 

skaitytojai Bostone ir priemiesčiuo- J ir apielinkėse.
'se, ypatingai So. Bostono veiklieji į
mūsų draugai ir draugės. Draugai

A. Taraška.
(258-260)

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

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

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

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

Vienintelė Lietuviška Vaistinė Worcesteryje.

Iluppert’s Alus yra didysis 
sekretas.
Kaipo vakarienė ant greitųjų, 
♦Welsh Kralikas tikrai pa
tiks. Bet reikalaudami alaus 
į jį ir prie jo, nesakykite 
alaus—sakykite RUPPERT’S

Jacob Ruppert’s Beer
z '“MELLOW WITH AGE”'

MONTREAL, CANADA
Visi Montrealiečiai trauks pama

tyt gražiausią operetę “Kova už 
Idėjas” Operetę vaidins Jaunimo 
Choras, nedėlioj, 3 d. lapkričio, 
Prince Arthur svetainėje, 57 Prince 
Arthur St. E., 6:30 vai. vakare. Ku
riem teko choro pamokose jį matyt, 
negali atsigrožėt juomi, nes veikalas 
pilnas romanso, dainų, juokų ir aša
rų. Kaip matom, bys visko iki va
liai, veikalas baigiasi tragediškai. 
Tad kviečiam visus draugus ir drau
ges skaitlingai dalyvauti, kurie pra
leisite šią progą, gailėsitės, nes to
kio veikalo no greit teks pamatyt.

Komisija.
(258-259) ’

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

♦Jeigu jūs neturite šio recepto, ar galim mes 
jums jį atsiųsti su mūsų komplimentais? 
Jacob Rupperts Brewery, Now York City

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 1 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakare, 3014 Yemans St. Visi nariai 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi 
yra balsavimo blankos ir reikės bal
suot del centro valdybos sekantiems 
metams. A. Varaneckienė.

(256-258)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS | f
re, “Laisves” raštinėje. Visi drau
gai malonėkite dalyvaut, nes turim 

, daug svarbių reikalų apsvarstyt, at
siveskite ir naujų narių.

A. Bakaitis.
(258-259)

Kur Eisi Šį Vakarą? I “laisvės” Vajininkų Vaka
ras Nukeltas

—Sveikas, gyvas, drauge! Vienas kitas bus girdėję 
i apie “Laisvės” vajininkų va- 
i karei į arba gavę pakvietimą—U kur tu eisi šį vakara 

—Ar tu nežinai, kad “Lai-! niuB'! K.“VX penw..,.,.,
t j i jame dalyvauti. Vajininkų va- 

,-karą buvo manoma turėti atei- 
Įnantį sekmadienį, lapkričio 3- 
jčią. Tačiaus apsižiūrėta, kad 
(šeštadienio vakarą, 2 d. lap
kričio, LDS Jaunimas ruošia i 
kaukių . balių, “Laisvės” sve-l 

Jtainėj. Iš tos priežasties; vaji-į 
Įninku vakarėlis sekmadienį 
i neįvyks. Todėl visiems būš 
; gera proga dalyvauti jaunimo 
I baliuje šeštadienio vakarą, 2 
(lapkričio.

svės” svetainėj kalbės Dr.1
J. Kaškiaučius vien tik sveika- į 
tos klausimu ir atsakinės į vi-1 
sus iš publikos duotus klausi
mus apie įvairias ligas ir

Dr. J. J. Kaškiaučius, šian
dien duos sveikatos prelekci- 

ją Williamsburge.

Komisija

I Reikia Balsy Saugotojų

nas iš šešių areštuotų jūrinin- Pfaniolil AllpIlĮ 
kų. Jis buvo peršautas ir su- ® °
muštas nazių šturmininkų ir,Kalbos Vakarais
slaptos New Yorko policijos. | Ateiviams yra duodamos

kalbos pamokos Vaka-
Mokykloj 90, 109th St.
Jamaica Aye., Rich- 
Hill ; taipgi Jamaica

, . anglu
Uz 10 Dieny Pasimatysim su • rinėj

REIKALAVIMAI
Reikalinga lietuve mergina tarpe | 

24-30 metų senumo, dirbt prie namų I 
darbo. Atsišaukite greitai sekamu ) 
antrašu:

Rogers Thompson, 8417 85th St., 
Woodhaven, L. I.

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given that York 

Feather & Down Corp., of Brooklyn, 
N. Y., has registered its trade-marks 
“Silver Gray” Goose Down and 
“Swan White” Goose Down with the 
Secretary of State of New York, to 
be used on feathers and down used, 
for upholstery and bedding of every 
description.

(255-273)

DR. ALDONA SLUPAS
(ŠLIURAITĖ)

Jau atidarė ofisą:

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

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

(257-259) .

Adele Mickevičiūte
Malonu bus pasimatyti 

garsiaja Naujos Anglijos dai
nininke, Adele Mickevičiūte ir 
išgirsti jos dainas, kuriomis ji

SU

netoli
m on d
Annex mokykloj, 162nd St. ir
Hillside Ave., Jamaica. Pamo-

kaip nuo jų apsisaugoti? An
tras kalbės d. A. Bimba, “Lai
svės-’ redaktorius, apie dabar 
einantį Italijos Ethiopijos ka
rą ir gręsiantį visapasaulinį 
karą, apie Hitlerio kėsinimąsi 
pulti Klaipėdą ir pavergti vi
są Lietuvą.

Prelekciją-prakalbą rengia 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo Lietuvių 17 kuopa. 
Įvyks šiandien, 31 d. spalio, 
7 :30 v. vakaro, “Laisvės“ sve
tainėj, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck Sts., Brooklyne. Įžanga 
veltui.

Kaip žinoma, Komunistų 
Partija dalyvauja aldermanų 
ir asemblimanų rinkimuose.

I Partijos nariai ir partijai sim
patingi darbininkai su pasiau
kojimu darbavosi, kad Komu
nistų Partijos kandidatai gau
tų kuo daugiausia balsų.

Ateinantį antradienį jau 
bus rinkimai. Svarbu visiems
balsuoti už KP kandidatus, dence, R. L, Bostono ir apie- 
Tačiau nemažiau svarbu, kad 
tie balsai būtų priskaityti. Dėl
to KP nori pastatyti kiek ga-jtaip paskilbo dainuodama per je. Visi

Adelė Mickevičiūtė iš Provi-

Slapta Palaidojo Schultzą

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidotu tin
kamai ir už prieinama kainą 
Parsanridau automobilius ventuvow, 

pareiti, krikfitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

. Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
Parsiduoda arba išsirandavoja 

naujai, moderniškai istaitytas štoras, 
' su arba be gyvenamųjų kambarių.

, gera pro
ga del saliūno arba kitokio biznio, 
randa žema. Vieta yra po sekamu . 
antrašu: N. W. cor. Tenth and Green 
Sts., Philadelphia, Pa. ( |

(256-258) i

. _ _ m a r * s\ a r " o J v A1 114 Jkos buna nuo 7*45 iki 9.4d|Vjeįa lietuvių apgyventa, 
pirmadieniais, antradieniais ir ga del saliūno arba kite
trečiadieniais. Užsiregistruoti 
galima bile kurį iš minėtų va
karų. Mokoma nuo abėcėlės 
iki augščiausio angliškos li
teratūros laipsnio. Čion duoda
mos pamokos ir kitais klausi
mais.

;O < 81
:g Telefonas: Evergreen 7-7770 X1 
| PAUL GUSTAS i 

| LIETUVIS GRABORIUS | 

8 Benai dirbąs graborystės pro- SC 
8 fesijoje ir Brooklyno apielin- X t 
X kėj plačiai žinomas. Tik dabar 21 
S atidarė savo ofisą ir patarnauja 8 
8 balsamavimu ir palaidojimu 8 
8 mirusių. 8

Telephone, EVergreen 8-9770

Pirmadienį apvaikščiota 
Laivyno Diena ir 20,000 sve
čių susirinko pamatyti Brook
lyno Navy Yard statomus ir 
esamus karo laivus. žiūrėti 
leido tik iš už trijų blokų į 
statomus 10,000 tonų skrai-ljj Veltui Chapel Šermenim 
duobus Brooklyn ir Honolulu. 
Įeinantiem atiminėjo filmas ir 
žiūronus.

J. GARŠVA

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

S Parsnmdo automobilius šerme- ? 
B nims, vestuvėms, krikštynoms £ 
B ir kitokioms parems g
B Saukite dieny ar nakt] £

| 423 Metropolitan Avė. g 
» Brooklyn, N. Y. g

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.

linkės Radio žvaigždė.

lint daugiausia saugotojų. (radio. Ne mažiau smagumo
Visi KP simpatizuojanti pi- teikia mums ir tas faktas, kad tyth 

liečiai Williamsburge prašomi ■ Mickevičiūtė yra mūsų pačių 
dalyvauti saugotojų 
ers) suvirinkime šį'penktadie
nį, 1 lapkričio, 7:30 vakaro, 
220 Roebling St. čion bus su
teiktos visos informacijos. Ki
tų sekcijų lietuviai piliečiai 
nueikite į artimiausį Darbinin
kų Centrą ir ten gausit infor
macijas.

ALDLD 2-ro Apsk. Komiteto' 
Susirinkimas

Antro Apskričio Komiteto posėdis ' 
! Įvyks penktadienį, lapkričio 1-mą d., 
7-tą vai. vakare, “Laisves” svetainč- 

i komiteto nariai būkite, nes 
turime labai svarbių reikalų apsvars-

Įdomus Rinkimų Vakaras 
Williamsburge

Visi užsiinteresavę ateinan
čiais rinkimais, kurie jau įvyks 

'5 lapkričio. Ypatingai didelis 
būna visų susidomėjimas pasė
komis rinkimų vakarą. Kad

Buvęs garsus apdraudos ra- 
ketierių karalius Dutch 
Schultz (Flegenheimer) tapo 
slapta palaidotas pirmadienio 
rytą, dalyvaujant motinai, , suteikti greitas informacijas ir
žmonai, seserei, kunigui ir, kad būtų galima visiems ben- 
nežinomam vyrui, taipgi poraiįdrai pasidžiaugti laimėjimais, 
laikraščio reporterių ir apmo- KornunistŲ Partijos 6-ta Sek- 
kamiem grabnešiam bei duob-|cUa rengia šaunią sueigą rin- 
kasiam. Smalsuoliams tik gė- ' kimų vakarą, 5 
les ir lapus nuo vainikų nu- (Grand Paradise

lapkričio, 
Ballroom, 

raut bepavyko po to, kada jau (kampas Grand ir Havemeyer 
čion garsia- 
perduodama 

žinios iš

(watch- auklėtinė. Juk mes prisimena- 
jme ją nuo jaunutės mergaitės 
j dainuojant mūsų chorų ir or- 
jganizacijų parengimuose pla
čioj Bostono apielinkėj.

Menas yra neatskiriama da
lis revoliucinio judėjimo. Au
ga judėjimas, auga mūs cho
rai ir kitos meno grupės, auga 
mūs atskiri menininkai. Užau
go ir Mickevičiūte dainoje iki 
tokio laipsnio, kad mes di
džiuojamės jos d alyvų m u mū
sų programose. Ir mes turėsi
me progą ją išgirsti “Laisvės” 
metiniam koncerte, 10 dieną 
lapkričio, Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne.

Norint tikrai ją išgirsti, lai
kas pasipirkti bilietus, nes bi
lietai smarkiai parsiduoda ir 
gali pritrūkti tos rūšies, ku
rios pageidaujat. Kaina $1, 
75c ir 50c. Šokiam įžanga 40c.

D.

A. Gilman.
(257-258)

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

pirmadienį, 4 d. lapkr., 8 vai. vaka-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves- 
grupių ir pavienių.

Iš seni] 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.
Te!.: Glenmore 5-6191

tuvių, kitokių

buvo palaidotas.
Buvo skelbta, jog išlydės! 

iš Coughlin laidotuvių įstai-1 
gos, 888—10th Avė. Ten susi-! 
rinko virš tūkstančio vėpsoto-■ 
jų, o policija dežuravo i 
yalandas, taciaus niekas ne
matė iš ten išvežant.

[Sts., Brooklyne.
[kalbiais bus
Į smulkmeningos 
( distriktų.

per 24 Drolette įkaitintas

visų
Motina Bloor Pribuvo 
New Yorkan

anv

New Yorko Apskričio
Dabar Grand Jury antradienį įkalti- 

žmonės juokus daro iš polici- no Edward Drolette, pasire- 
j,os. Manoma, kad kūnas buvoĮi 
padėtas kitur, o ta vieta pa- tinimais, būk Drolette kaltas 
imta tik del apmonijimo poli-1 užpuolime, sąryšyje su įvyku- 
Cijos ir įvairenybių j ieškotojų, šia prieš nazius demonstraciją 
kadangi ten nieko neįleido per prie laivo Bremen pereitą lie- 
IŽisą laiką. u pos mėnesį. Drolette buvo vie-

------------------------------------------------ 1_______ L

HALLOWEEN PARTY per 2 DIENAS

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

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

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

MATTHEW P. BALLAS, Inc.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ OCP 
kirpimas

SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Patarnavimas

ROBERT LIPTON 
Įstaiga

Susižiedavi- 
mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

Dovanos
Specialiai 

Žemos 
Ka’n°*

Vedybių ir 
Susižieaavi-

BHBHB 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.

TcĖ StacK 2-0783 . NOTARY
Nirlit Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC'

Juozas Levanda
\ (LEVANDAUSKAS)

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

žemos.
Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ
• RAŠTINĖ

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, opposite City H«U 

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

Equitable Service Bureau
Lietuviška

Susisiekimo ir Ištyrimo
Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

Undertakers and Embalmers
Motina Bloor, 73 metų 

žiaus senelė kovotoja, kuri ką 
tik atbuvo 36-tą bausmę kalė
jime, pribuvo New Yorkan an
tradienio rytą. Ji pilna ener- 

’ » savo įspū
džius. Apie juos plačiau ra-f 
šysime Moterų1 Skyriuje.. Ji
nai atrodę labiau suvargusi, 
tačiau pare^ke: “Ąš jaučiuos 
puikiai ir esu pasirengus dirb
ti sunkiau, *'ftegu kada pir
miau:’! Jai surengė pasitiki
mo susirinkimą trečiadienį, 30 

I spalio, Wėbster Hali, 119 E. 
jllth St., New Yorke.

NOTARY PUBLIC

miant policijos sudarytais kai- *fV-°S *r Pasa^°j° 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 Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius dau£ pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažu.

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

Tčinykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

duoda Frank Laseck savo naujoje vietoje.

Bus 31 d. Spalio-Oct. ir 1 d. Lapkr.-Nov
Naujoji Frank Lasecko vieta vadinasi:

LIBERTY PARK BAR AND GRILL
325 LIBERTY AVE., HILLSIDE, N.

Paleido Raudoną Kandidatę

Kviečiame vietos ir apielinkės lietuvius skaitlingai dalyvaut šiame 
pasilinksminime ir susipažinti su nauja Lasecko vieta.

Bus Duodama Geri Pietūs Už $1.00
Per dvi valandas už $1 nuo 9 iki 11 vakare, bus duodama gert ir 

valgyt kiek tik kas norės.
Svečių bus iš visur. Įsigykite plačios pažinties.

Grieš gera orkestrą svečių palinksminimui.
Kviečiame atsilankyt,

FRANK LASEQK.

Margaret Walker, komu
nistų kandidatė į assemblima- 
nus 4-tam distrikte, Bronx, ir 
kitos trys! darbininkės buvo 
kaltinamos “netvarkiame elgė-1 
syje” už priešinimosi 
mui iš namų neįftų 
Su ja sykiu buvo 
Alice McAllister, | 
mestos šeimynos ir
vai už Negrų Teisei sekreto
rė, taipgi Helen Fine ir Rose 
Green. Dabar jos tapo išteisin
tos. Pilnas teismabutis darbi- į 
ninku sveikino tokį nuos-' 

1 prendį.

išmeti- •
šeimynos, 
kaltinama 
ubtina iš
lygos Ko-

$150 

ar 
mažiau

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 kūnd 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
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.-

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; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Kraujo 

Ne hormaluftiai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i ę os, 
Bendras NusilpU 
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau- 
dūliai. Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažamės TJ* 

gos, Hemorrhoidal, Nervų Įdegimas 
tir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
iSciatikos (kojų didžiųjų nervų), No- 

jsies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

pr kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- 4 
mos greitai ir su patenkinančiomis 

Ipasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, , Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si, S. Y.

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

NEW YORK ___
Valandos—9 A. M. 
O sekmadieniais 9 

MES KALBAME

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie i jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043 
_________________ ;____________________ __ . , ---- ------------ ------- ------------------------------------------------- .7-------

iki 8 P. M. 
iki 3 P. M. 
LIETUVIŠKAI




