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THE EDITOR

TRIES TO THINK
Be Sure to Vote!

November 2nd is going to be an 
historical day for New York City. 
For on that day the people will go to 
the polls and cast their ballots for a 
decent and honest city government.

Each voter will have to sit down 
and study for a while before voting 
because of the many officers to be 
elected: Mayor, City Council, Assem
blymen, Constitutional Delegates, 
judges, District Attorney, Borough 
President, Controller and so on and 
so on.

The past week has revealed to the 
voters things that have been kept 
quiet for years. We have heard the 
tie-up between Tammany and racke
teering and we know the criminal 
background of the men appointed to 
important positions by the Tamma
ny machine of corruption. It is 
amazing that in the world’s largest 
city dope peddlers, thieves, and 
gangsters can be appointed to city 
positions and receive immunity for 
the crimes they have committed. But 
such is the record of the Tiger and 
it is upon such a record that Tam
many expects to be reelected!

In an effort to whitewash its cri
minality, Tammany has selected a 
candidate for Mayor, Mahoney, who 
is supposed to be pro-labor and a 
liberal. Not one good-sized union 
backs Mahoney. Instead of explain
ing the negligence and corruption 
of previous Tammany administra
tions, Mahoney stands firmly upon a 
program of red-baiting and increase- 
the-police-force-ism. No other pro
gram !

On the other hand we have the 
record of Mayor LaGuardia. It 
speaks for itself. We have seen favo
ritism removed from appointments. 
We have seen slums, not fit for 
pigs, gradually removed, parks 
built, communicat ion bettered. 
Crooks, rats, racketeers have been 
swept out. It is his progressive pro
labor record that should make you 
cast your Mayorality vote for him...

The long list of candidates and 
their duties and requirements pre
vents us from discussing each in 
detail. However, we cannot stress 
sufficiently the importance of every 
youth voting in this election and 
voting correctly. This is YOUR gov
ernment and you should elect the 
men who best represent you.

The American Labor Party was 
built out of a necessity for a United 
Front and out of a necessity for a 
party that would stress labor’s needs 
in the government instead of capit
al’s. The A. L. P. will work for 
the trade unions, for better hours, 
better wages and a better life for 
the working people. Vofe A. L. P.I

For years the Communist Party 
has fought unceasingly for labor’s 
interest and has been in the fore
front whenever labor’s needs were 
at stake. The interest of the working 
people are the Communist Party’s 
interests.

In order to be represented in your 
city’s government, vote for the Com
munist Party and the American La
bor Party. Their candidates are 
YOUR candidates and when they are 
in office, YOU will be represented 
and not the politician, the grafter 
and the sweatshop owner. The issue 
is clear in this election. Vote either 
for Progress or Reaction. The Com
munist and American- Labor Partys 
stand for progress.

----------O----------
In the borough elections confusion 

will arise in selecting councilmen. 
Remember that you select them ac
cording to your preference. For your 
first choice, place-a number “1” in 
front of his name. For your second, 
a number “2” and so on. For pro
gressive representatives in the City 
Council of Brooklyn, you should vote
as this:
(1) Peter V. Cacchione_____ C. P?
(2) Louis Hollander--------- A. L. P.
(3) Andrew Armstrong ___ A. L. P.
(4) John Gelo---------------- A. L. P.
(5) Benjamin F. Butler--------C. F.

----------O----------
Do not use “X” marks. They will 

void your ballot. Insist on getting 
your paper ballot for councilmen. 
Ask for another ballot if you made a 
mistake. Mark you choices with num
bers only.

Defeat the candidates of reaction.

YOUTH SECTION

SPORTS-HUMOR-N E W S 
OF CLUB ACTIVITIES 

EDUCATION-STORIES

WITCHES CRASH
DETROIT PARTY 

ON HALLOWEEN
Greetings friends! Where wouldst 

thee be on the merry nite of Hallo
ween? Wouldst thou know of a hol
low, where on that very nite you may 
conjure with your ghostly colleagues 
a peppy and hilarious evening? 
Enough is said, the directions are 
forthwith coming:

Steal thy way through the various 
channels to the comer of Porter and 
Scotten. Go upstairs (4097) in time 
to pass the gate at the sound of 8 
bells. Pay the homage of two bits to 
the dragon and pass thee on to a 
time hereto unparalleled in the his
tory of spdoky splendor. The keepers 
of the rythmetical time will be hone 
other than Walter Gadwell and his 
Detroiteers. Those who exhibit the 
most fantastic display will receive 
fitting and noble prizes. Seek me 
out where I have aforesaid and let 
thy good wish be solved.

What ho! A mushroom growth is 
here. An international concert is 
to be sponsored by the Aido Chorus, 
Nov. 7. To my knowledge this is -the 
opener of the season. It promises 
plenty of new Lithuanian talent and 
popular numbers from several other 
nationalities. Everybody be there and 
have a good time. U

Did anyone talk to you personally 
about the “Voice”? Do you want to 
subscribe? Do you want to know 
more about it? O. K. Come up and 
see Al Geralt, at Porter Hall, Sun
days, at 11:00 A. M.

Here’s hoping you don’t get jugged 
before you spend Halloween with us.

Your pal,
So Long.

RETURNS FROM SPAIN

Anthony Litvinas; a Chica
goan and former member of 
the Abraham Lincoln Battal
ion in Spain, is the first Lith- 
American youth to return 
from fighting fascism. He 

"served for eight months in 
the loyalist army and was 
wounded twice. He arrived 
two weeks ago and has just 
left Brooklyn to go to Chicago.

“L” ANNUAL CONCERT 
TO BE HELD ON 
NOVEMBER 14th

This year’s Annual Concert of the 
Lith Daily “Laisve” will have a pro
gram of greater cultural interest and 
talent than any other concert pre
viously held.

The concert will be on November 
14 at the Labor Lyceum Hall in 
Brooklyn. A well known orchestra 
will play both Lithuanian and Am
erican music and a program will be 
given which will have the best sin
gers and artists available among 
progressive Lithuanians.

1 All seats are reserved and the 
prices are 50c, 75c and $1.00.
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CLEVELAND LDS’ERS 
HOLD MASQUE BALL

Last Chance! Take Heed! Your 
presence is requested at the huge 
Annual Cleveland L. D. S. Masque 
Ball, Saturday, October 30th at 920 
East 79th Street. Only the slight 
monetary consideration of 35c is de
manded in' order to admit you to 
this gala affair. L. D. S. member
ship cards will be honored.

The Committee has put forth 
especial efforts to see to it that you 
are well provided with noise-makers, 
fortifying food and refreshments, 
and inspiring dance music a la Lin
dy’s Orchestra.

Come and indulge in the truly 
good time we have planned. Display 
your latest terpsichorean achieve
ments. Annex! one of the prizes of
fered for unique and gorgeous cos
tumes and when the orchestra plays 
“adios,” we are assured you will 
agree that your time has been well 
spent.

This yeai' the grown-ups are also 
invited. Don’t forget to inform Mom 
and Pop. We expect to see them all 
decked out in outlandish regalia as 
well as picturesque costumes. It 
seems that they have been misin
formed and are of the opinion that 
this affair is planned for youth 
alone. Impress upon them the fact 
that this is their affair as well as 
yours and urge them to participate.

Need I urge you further?
Remember!—Cleveland, always in 

the foreground with successful and 
diversified entertainment!

Inspiration.

More About Choruses 
From One Member /

I. Seddit’s qopimentp on l. Yarma- 
lavich’s article ’concerning choruses 
aroused not too little resentment in 
me. It impressed mb that I. S’s 
knowledge of the role choruses play 
in the working class movement is 
rathei’ slight.

No more appropriate answer can 
be given (indirectly) to I. S. than 
the one by V. Bbvinas in last Sa
turday’s “Literatūra ir Menas.”

Don’t forget for ‘one moment that 
there are ever so many individuals 
who cannot be drawn into the move
ment except through choruses, dra
ma groups, and other cultural orga
nizations. Once they enter our ranks, 
it should be our duty to discover 
their talent, develop them aS lead
ers, actors, singers, etc.

“Art” should not be an escape 
from life as I. S. would have it. The 
class struggle is one of the most vi
tal conflicts that can be dramatical
ly reproduced/ in song and in the 
theatre. Furthermore, anyone who 
says that revolutionary songs are 
not “pleasing and soothing to the 
ears of our audiences” also errs. 
Take for example such numbers as 
“Raudonoji Daina” which is in book 
form, “Kalinys,” “Smagus Pavasbre- 
lis,” to mention only a few, are de
cidedly concert revolutionary master
pieces.

I. Yarmalavich’s criticism was 
most constructive and working along 
those lines, remedying present faults 
of our choruses, would inevitably re
sult in bigger and better working 
class choruses.

Ann Stellman,
Sietyno Chorus.

THE MURDER OF MAN
Man vkills man.
For the sake of symbols,
Meaningless symbols of patriotism, honor.

Mankind will perish for airy ideals.
The farmer, clerk, laborer, mill hand,
The ordinary man
Became a warrior,
The holy savior of an obscure principle
Instilled with glorious ideals of high patriotism.
Flags, parades, bands, jingos, men in uniform
Had tuned his pulse to proud war-like beat

He marched forth to the sacrifice.

A profit of blood, murder and death collected,
Nations, victorious and defeated,
Retire, cleanse their wounds and forget
Their once-sacred bloody ideals
Spent blood is plowed under

And gives sustenance to new wheat.

The lords of gunpowder and murder
The Zaharoffs laugh
Their red cup has overflowed
They have drunk and fattened
On this carmine nectar
They sit back and plan new games
Deadlier games
For their pliant puppets,
Now bruised and broken.

Time will provide new mannikins.

The universe may yet behold
A dead volcano—this barren world
A jungle of tangles of stone and steel 

And Man—a savage beast.
Francois.

PHILLY OPERETTA ON 
THIS XMAS DAY

PARTY HELD FOR 
TONY LITVINAS 
BY LITH FRIENDS

THE WEDDING

With the first Lyros Chorus dance 
of the season a success, we are 
tempted to sit back and relax. But 
alas, there is no rest, this is only 
beginning. Plans are being made for 
a dance in November and December, 
and for the big event of the year— 
the operetta, “Čigonai Klajūnai,” 
which will be held on Christmas 
Day.

And speaking of the operetta, re
hearsals are going as well as can 
be expected. With only a few sea
soned veterans, most of us in 
cast , are first-timers, and are 
raring to go!

With the songs to be learned, 
regrettable that so many members 
do not find time to come down to 
rehearsals. But it can be noticed 
that these people are in at the fi
nish, the same as the 
members.

Whenever something 
the whole group to 
there are always plenty of excuses. 
For instance, the taking of the 
group picture. One had to be some
where else, another just didn’t feel 
like coming and so forth. With unity 
like that, we’ll never get anywhere. 
So gang, on your toes, get set and 
get going to a definite goal—a big
ger and better chorus.

If there’s a sufficient group at 
rehearsal this Friday, the chorus 
picture will be retaken. If not, the 
present picture will serve whatever 
purpose we’re going to use it for.

A Little Red.

the
we

it’s

hard-working

is called for 
participate,

NEW YORK.—Unfinished for 40 
years, Grant’s tomb will finally be 
completed in time * for the 1939 
World’s Fair.

To Fight for Imperial Interests
The present British government 

has made it abundantly clear that it 
will never follow a genuine League 
policy or fight for collective security. 
But it is getting ready to fight for 
imperial interests of the British gov
erning class. It will be a war for 
these purposes that we shall be invit
ed to join. Insofar as Britain is con
cerned that is the only kind of war 
that is coming.—Canadian Forum.

Said the British Admiralty after 
an investigation into the torpedoing 
of an English destroyer: “After a 
full investigation we changed our 
minds although we can’t say what it 
was that appeared to be a torpedo. 
It might have bęen a porpoise.”

Mussolini has become a deep-sea 
fish.

—Cleveland Union Leader, Cleve
land, Ohio.

Productive Ownership
There is no permanent justification 

either for the present distribution of 
property or the manner in which it 
is owned.—Laski,

IT’S THE TRUTH!
—DIAMONDS ARE HARD!—

The diamond is not only an expen
sive piece of jewelry, but is also of 
greatest value to certain industries. 
Here another quality of the beautiful 
and costly gem bocomeš important, and 
that is' the extreme hardness of the 
stone. One can well realize this pe
culiar quality of the diamond when 
a tiny point of the same stone 
weighing less than one carat (3.17 
grains or approximately seven-thou
sandths of one ounce), used in dia
mond boring machines, removed a 
chip, or thread of-metal 9,000 miles 
long before it needed repointing! 
And even after that, the diamond 
itself is not worn out, but only its 
point is worn.

In another machine, used in the 
diamond mines of South Africa, a 
cutting wheel on whose rims are 
mounted numerous diamond chips by 
a special Belgian process, cuts 
through the hardest rock just as a 
knife cuts through butterj!

In summing it all up, the diamond 
is the hardest known substance of 
today. Ernest C.

NEW YORK.—Western Union has 
bowed to the public; and graciously 
consented 'to send all punctuation 
marks in telegrams free of charge.

NEW YORK.—One-third of all 
maritime workers in the United 
States have been enrolled in the 
CIO Maritime Committee, Secretary 
Rathbome report",

A. Short Story
Pete Corson woke with a feeling 

of expectation. This was to be the 
most important day of his life; and 
yet, in the cold grey light of the 
early dawn, his spine tingled with 
dread and fear.

The drab little man in the room 
on Pete’s right had said today was 
only a “wedding day” and not some-., 
thing to be worried about. Well, the 
little man was* right, but then Pete 
knew he wasn’t honestly attracted 
to his prospective mate.

She was slim, but her slimneSfe 
frightened him. In addition there 
was a strong and masterful air 
about her that somehow didn’t fit 
in with Pete’s idea of a wife. And 
then there was that odd feeling of 
latent cruelty that seemed to radiate 
from her and envelope his very soul 
when he thought of her. But a man 
in his circumstances couldn’t just 
run away; there were quite a few 
“consequences” that made sure he 
wouldn’t.

Pete threw back the covers, leaped 
out of his bed, washed slowly, and 
then began pacing the room. With a 
violent effort he wrenched his 
thoughts from her. His clothes now. 
Would they be appropriate' for this 
occasion? Dull, grey, slightly worn, 
well they had to do—they were the 
only clothes he had now. Once he 
had owned many suits, but that was 
long ago. Even if the suit was a 
little worn, what of it? He wouldn’t 
need it much longer.

But this would never do. He was 
pitying himself like some complain
ing coward. The past was over and 
done with. What did the future 
offer? Where would he be tomor
row ? What happened to men who 
were married to her? Strained ner
ves, that’s all. He’d better forget

about it. Why didn’t someone come? 
Did they expect him to wait forever?

Footsteps —an opening door—the 
priest. Pete spoke quietly with the 
priest until two men opened the 
door and beckoned to him. Quickly 
—almost eagerly he followed them 
into the corridor. At last they were 
going to begin! Slowly, solemnly 
they walked down the echoing pass
ageway until one of the men opened 
a door and they went into a small 
yard. The fresh air felt fine after 
so many months indoors. Well, he 
wasn’t, going to think of anything 
now. There she .was, on that plat
form, waiting for him.

The pace quickened as the two 
men hurried him across the yard. 
So they wanted to get it over quick
ly too? Now up some wooden steps. 
At last, at the head of the stairs 
there she was! Tall, slim, straight, 
and quiet.

Pete stood fearfully by her side, 
keenly aware of the air of cruelty 
that she exuded. The priest began 
to murmer softly and Pete forced 
himself to pay attention. Then her 
arm began to encircle his neck. 
Harsh, and rough, it bruised his 
throat. He tried to lift his arms 
to tear that arm avyay. But then his 
body hurtled through the trap and 
■stopped with a sickening jolt. Pete’s 
whirling brain re-echoed to the half 
remembered words of the solemn 
judge. “And he shall be hanged by 
the neck until he is dead.”

Digger Dee.

Military men know only too well 
that man is not a natural killer. They 
are fully aware that a vast majority 
of men have to be educated in mur
der just as men in civilian life have 
to be educated as plumbers or doc
tors or as army officers.—Hallgren 
in Current History.

“COMMERCIAL BOMBS” FALL IN STORES

i
\ Passersby stop to examine a poster displayed in the window 

of a tobacconist’s shop at the start of the boycott of goods 
from Japan in protest against the bombings of civilians in' 
China, , ''■■•'♦

Keep Dec. 4th Open 
For LDS Dance!

. The Brooklyn Builders had thėir 
monthly meeting and a load of work 
was accomplished.
Bouncers:—

Adomėnas and Johnny Grėbus 
were appointed “bouncers.” Well, not 
exactly bouncers. Their duty will be 
to see that order is kept at affairs 
and that no unruly outsiders are 
permitted to enter.
Robbers:—

Don’t you like , unique dances ? 
Then you will like the dance the 
Brooklyn Builders are having on 
December 4th. Briefly and to the 
point it is a “Robbers Dance.” If 
you want to know -more about the 
“Robbers Dance,” buy a ticket from 
any Builder for 30c (35c at the 
door) and learn how you will have 
the time of your life on December 
4th.

the 
and 
you 
was 
and

The Lith.-Amer. Friends of the 
American Battalions in Spain, to
gether with the Women’s Branch of 
thei ALDLD, Br. 81, decided to hold 
a semi-private party for Anthony 
Litvinas, who has just returned from 
Spain. It was also a Farewell Party 
as our comrade returned to Chicago, 
his home town, the next day, but not 
before he promised to come back to 
New York to visit the “pretty girls.”

Although the party was planned 
in a very short time a good feed 
consisting of herrings and potatoes, 
also sandwiches and cookies with tea 
and beer, was served by our own 
girls, Mary Brown, Mary Sineus, 
Adele Pakai and Helen Kaunas. Near
ly a 100 people gathered here to 
eat, drink and be merry with our 
comrade. Only I must say it was a 
shame that so few of our young men 
turned out to pay tribute. The girls 
were there and at least our youth 
was represented somewhat.

Speakers for the evening were, AL 
da Kairys, president of the Friends, 
Roy Mizara, Mrs. Petrick, Helen Jes- 
kevich, Mr. Vaiginis, Mr. Simonai
čius, Mr. Kapickas, John Orman and 
Ą. Bimba.

A feature of the evening was the 
presentation of a fountain-pen to 
Anthony Litvinas. The pen had the 
inscription “From Brooklyn ’Friends”. . 
Tony accepted the pen with the com
ment, “Now I will have to write.” 
This boy has already been doing 
much writing from the battle field. 
But his determination is undimmed. 
We cannot understand where he 
found the time and energy to do as 
much as he did.

If more of our young men had 
his courage and his initiative, our 
organizations would be much stron
ger. It seems that if our friends 
can sacrifice so much for no person
al gain, then we left here can and 
should be willing to devote more 
time to building up our organiza
tions, this way carrying on work 
here which, as John Orman pointed 
out in his talk, we faithfully promis
ed to do seven months ago on the 

^occasion when our friends, Charles 
I and Vete, left for Spain. Let us stop 

for a brief moment and ask ourselves 
if we have kept our promise.

j In between speeches Lillian Colwell 
and Aldona Klimaitis sang. Their 
songs were well received. Accompan
ists were Albina Deps and Aldona 
Žilinskas.

The closing feature of the evening | 
was a farewell speech by Litvinas. 
He also mentioned the importance of 
the C. P. in the struggle in Spain, 
and promised faithfully to join and 
work for it.

The public was very much im
pressed by our young comrade. He 
made a “hit” with his pleasant 
speech and shy air. We wish that 
we had more young men like him.

v.
Reports:

The Merit Recorder gave a report 
on the Merit System. Those in 
lead: Alda Orman, Mary Brown 
Tony Sineus. Get active, all 
others, and catch up! A report 
given on the Chicago conferęnce
accepted. Mary Brown and the Presi- j 
dent volunteered to be delegates at • 
a meeting of the Lithuanian Con
gress.
Future:— ‘

The branch intends to have a 
speaker on Venereal Diseases this 
coming Wednesday and -to have an 
interesting program on the evening 
before Armistice Day.

“Trial by Jury” On 
Nov. 6.—See It!

Why? I

Flicker

Motion

Hollywood—-The fan mail of Joan 
Crawford (among many other known 
anti-fascist stars) has jumped im
measurably, due to people writing to 
congratulate her on her stand 
against the presence here of Vittorio 
Mussolini.

In that connection, the
Picture Artists Committee (to help 
Spanish democracy) just received 
this wire: “Appreciate cordially your 
solidarity toward republican Spain 
as proved by your subscription funds 
and newspaper protest against the 
son of Enemy No. 1 of world democ
racy thus manifesting your love for 
justice and liberty. (Signed) Gen. 
Miaja.”

Franchot Tone, Beverly Roberts, 
Lewis Milestone, Florence Eldridgs 
and Nancy Carroll are among those 
of the committee who led the Holly
wood boycott on Hal Roach’s Vit
torio Mussolini...

Paul Muni has accepted an invita
tion to appear with the Moscow Art 
Players and will do so in two months 
or so, when he hits the Soviet Union 
on his current world tour ...

LOS ANGELES. — Astronomers 
are predicting that the sun spot 
cycle, which in case you hadn’t 
noticed, has been very active lately, 
isx due to reach its all-time high.

Get your parents and friends 
subscribe to “Laisve,”

to

Lest you forget. On November 6th 
the Sietyno Chorus of Newark is’ go
ing to present “Trial by Jury” the 
Gilbert-Sullivan operetta translated 
by A. Yeskevich and B. šalinsite.

Come to see your “favorite stars” 
performing as: Judge, J. Sukackas; 
Plaintiff-bride, Ann Stellman; Coun
sel, Al Dobinis; Defendant, Larry 
Dobinis; Foreman of Jury, J. Mikio- 
nis; Oourt usher, T. Kaškiaučius; 
Bridesmaids, eight lovely girls and 
a singing and dancing jury that will 
make you laugh until your sides 
ache.

In conjunction > with the operetta 
which is not long, you will hear the 
Brooklyn Aidbalsiai in a discourse on 
songs by B. šalinaitė. To be sure, 
there will be dancing until the wee 
a. m. hours.

Now I ask you, where else can 
you find such a bargain at a mini
mum cost of fifty cents? A. S»

See “Naughty Wife”
This Sunday!

A three act comedy about the hu
morous side of Lithuanian American 
life will be presented this Sunday. 
The play “Išdykusi Pati” was writ
ten by John Juška and has received 
honorable mention in the L.M.S. play 
content.

Briefly, it is a story of a man 
and woman who. lose \their life’s 
savings because the wife decided to 
be naughty and be familiar with 
strange men. The plot is simple but 
the opportunities it gives for humo
rous situations are unlimited.

The play will be presented this 
Sunday in Labor Lyceum Hall at 5 
P. M. Tickets are 50 cents, 75 cents 
and $1.00. If you care to come j ust 
for the dancing it will cost only 85 
cents,

„ I
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Kaip Eis Sovietų Sąjungos Visuotini Rinkiniai SOVIETŲ SĄJUNGOJ
(Tąsa iš 4-to puslp.) 

vietam, kaimuose—rajonų darbo žmonių atsto
vų Sovietam. \

97 straipsnis. Darbo žmonių atstovų Sovie
tam uždedama pareiga saugoti rinkimų biule
tenius iki atatinkamos Apygardos atstovų man
datų užtvirtinimo SSRS Vyriausiam Soviete.

98 straipsnis. Apygardos rinkimų komisija 
suskaito balsus remdamosi Apylinkių rinkimų 
komisijų pristatytais protokolais.

99 straipsnis. Patalpoje, kur apygardos rin
kimų komisija skaito balsus, turi teisę daly
vauti prie balsų skaitymo specialiai dėlei to 
įgalioti visuomeninių organizacijų ir darbo 
žmonių, draugijų atstovai, o taipgi spaudos at
stovai.

100 straipsnis. Kiekvienam kandidatui Apy
gardos rinkimų komisija <veda apskaičiavimo 
lapą 2-se egzemplioriuose, kuriame pažymimas 
balsų skaičius, gautų kiekvieno kandidato į* at
stovus.

101 straipsnis. Apygardos rinkimų komisija 
sustato balsavimo protokolą 2-se egzemplioriuo
se, kuriuos pasirašo visi Apygardos rinkimų 
komisijos nariai, tame skaičiuje būtinai pirmi
ninkas ir sekretorius.

102 straipsnis. Apygardos rinkimų komisi
jos protokole turi būti nurodyta:

a) bendras Apygardos rinkikų skaičius;
b) bendras dalyvavusių balsavime rinkikų 

skaičius;
c) balsų skaičius, paduotų už kiekvieną kan

didatą į atstovus;
d) trumpas pareiškimų ir skundų išdėstymas 

paduotų Apygardos rinkimų komisijai, ir rin
kimų komisijos priimti nutarimai.

103 straipsnis. Nevėliau kaip per 24 valandas 
užbaigus skaityti balsus Apygardos į Sąjungos 
Sovietą rinkimų, o taipgi Apygardos į Tautų 
Sovietą rinkimų komisijos pirmininkas privalo 
pasiųsti pirmą protokolo egzempliorių pridėjus 
suskaitymo lapus uždarytam pavydale su pa
siuntiniu Centralinei Rinkimų Komisijai, ant
rą protokolo egzempliorių—Sąjunginės respu
blikos, autonominės respublikos, autonominės 
srities į Tautų Sovietą rinkimų komisijai^

104 straipsnis. Kandidatas į SSRS Vyriausio 
Sovieto atstovus, kuris gavo absoliutę balsų 
daugumą, tai yra daugiau kaip pusę visų balsų, 
paduotų apygardoje ir pripažintų teisingais, 
skaitosi išrinktu.

105 straipsnis. Pasirašius protokolą Apygar
dos į Sąjungos Sovietą rinkimą komisijos pir
mininkas paskelbia rinkimų davinius ir įteikia 
išrinktam į Sąjungos Sovieto atstovus kandida
tui'paliudymą apie išrinkimą.

106 straipsnis. Pasirašius protokolą Apygar
dos į Tautų Soyjetą rinkimų komisijos pirmi
ninkas paskelbia rinkimų davinius ir įteikia iš
rinktam į Tautų Sovieto-atstovus kandidatui 
paliudymą apie išrinkimą.

107 straipsnis. Jeigu nė vienas iš kandidatų 
negavo absoliutės balsų daugumos, atatinkama 
Apygardos rinkimų komisija specialiai apie tai 
pažymi protokole ir praneša: Centralinei Rin
kimų Komisijai ir resublikos, autonominės sri
ties arba nacionalinės apygardos į Tautų Sovie
tą rinkimų komisijai ir kartu paskelbia ga
vusių daugiausia balsų dviejų kandidatų per- 
balsavimą, o taipgi paskiria perbalsavimo die
ną nevėliau, kaip dviejų savaičių laike, pasi
baigus pirmam balsavimo turui. x

108 straipsnis. Jeigu apygardoje paduotų 
balsų kiekis sudaro mažiau kaip pusę rinkikų, 
kurie turi teisę balsuoti toje apygardoje, apy
gardos į Sąjungos Sovietą rinkimų komisija ar
ba rinkimų į Tautų Sovietą apie tai atskirai pa
žymi protokole ir neatidėliojant praneša Cen
tralinei Rinkimų Komisijai ir respublikos, au
tonominės srities į Tautų Sovietą rinkimų ko
misijai, be to tuo atveju Central. Rinkimų Ko
misija paskiria naujus rinkimus ne vėliau, kaip 
dviejų savaičių laike po pirmųjų rinkimų.

109 straipsnis. Kandidatų į atstovus perbal- 
savimas, taip pat kaip nauji rinkimai pripažinti 
neteisėtais, daromi sulig rinkimų sąrašų, su
statytų dėl pirmųjų rinkimų ir pilnai atatinkant 
šiam “Įstatymui apie rinkimus į SSRS Vyriau
sią Sovietą.”

110 straipsnis. Atstovui išėjus iš SSRS Vy
riausio Sovieto sąstato SSRS Vyriausio So
vieto Prezidiumas dviejų savaičių laiku paski
ria atatinkamoj rinkimų apygardoj naujo atsto
vo rinkimo terminą, bet he vėliau, kaip per du 
mėnesius po atstovo išėjimo iš SSRS Vyriausio 
Sovieto sąstato.

111 straipsnis. Kiekvienas, kas prievartos, 
apgavimo, grasinimo arba papirkimo keliu 
kliudys SSRS piliečiui jo teisės įgyvendinimą 
rinkt ir būt išrinktu į SSRS Vyriausią Sovie
tą,—baudžiamas iki dviejų metų nelaisvės.

112 straipsnis. Sovieto tarnaujantis asmuo, 
arba rinkimų komisijos narys, padarę rinkimų 
dokumentų suklastavimą arba sąmoningai ne
teisingą balsų suskaitymą,—baudžiami iki tri
jų metų nelaisvės.

SSRS Centralinio Vykdomojo
Komiteto pirmininkas,

M. Kalininas.
SSRS Centralinio Vykdomojo

Komiteto sekretorius,
A. Gorkinas.

Maskva, Kremlius, 1937 m., liepos 9 d.

Į Pagelba Levanevskiui
Sovietų Sąjungoj giliai įsi

tikinę, kad Levanevskis ir jo 
grupė' gyvena ant ledo. Moks
liniais apskaitliavimais daro 
išvadą, kad jie bus kur nors 
apie Šiaurių Polių, nes ton 
kryptin plaukia ledai.

Ant Rudolfo salos yra ke
turi keturmotoriniai dideli 
lėktuvai vadovystėj Sovietų 
didvyrių ševelovo, Vodopija- 
novo, Molokovo, Aleksėjevo ir 
Mazuruko. Ten dar yra 2 pa- 
gelbiniai — apžvalginiai lėk
tuvai. Iš Archangelsko išplau
kė garlaivis “Rošal” į Rudolfo 
salą su lakūnams ir lėktuvams 
reikmenimis. Taipgi jis išvežė 
dar keturis lengvus — ap
žvalginius lėktuvus.

Spalių 6 d. iš Maskvos į Ar
changelską atskrido dar ketu
ri keturmotoriniai dideli lėk
tuvai vadovystėj didvyriu Ču- 
knovskio, Babuškino, Fariko ir 
Moškovskio. Ant jų yra 38 
žmonės. Prie pirmos progos 
jie išskris į Rudolfo salą. Tai
gi viso ten jau bus 14 lėktuvų. 
Prie to, iš Alaskos pusės vei
kia ledlaužis “Krasinas” ir ke
li sovietiniai lėktuvai.

Spalių 4 d. Vodopjanovas ir 
dar 7 kiti draugai lėktuvu 
“N-170” buvo pakilę nuo Ru
dolfu salos, perskridę šiaurių 
Polių pasiekė 88 laipsnį šiau
rinės platumos iš amerikinės 
pusės. Jie apžvelgę didelį plo
tą sekmingąi grįžo į savo or
laivių lauką.

Roniai Levanevskio Srityj
Spalių 5 d. iš Alaskos pusės 

Sovietų lakūnas Gracijanski 
jūriniu lėktuvu nuskrido išil
gai 148 meridianu iki 75 laip
snio šiaurinės platumos. Toliau 
negalėjo skristi, nes pasireiškė 
rūkai. Lakūnas ir jo draugai 
matė sutrūkusius ledus, daug 
ronių ir jūrų penimių (walru- 
sų). Reiškia, Levanevskio sri
tyj yra nemažai tų gyvių, ir, 
jeigu lakūnai gyvi; tai jie 
badaus.

ne-

Biznis su Tikybomis Lietuvoje
*

> (Tasa iš 3-čio pusi.) 
katalikai, pravoslavai tikybom, 
kaip piemenys peiliukais ar bo
tagais; čiupinėja tų tikybų ge
rąsias ir blogąsias puses ne šir
dim, ne smegenim, bet rankom, 
lyg senoj rinkoj bobos pamido- 
rus. Ir jei ilgiau taip bus, jei 

v šiokiu ar tokiu būdu šeimos pro- 
į blema nebds sutvarkyta, tai ne

užilgo lietuvių bus ir mahometo- 
Į nų, ir žydų, ir karaimų ir tt. 
? Vieną gražią dieną' pajus mūsų 

katalikiškojo gyvenimo vadovai, 
kad ir Jonas, Petras ir Adomas 
jau senai — Ęirilas, Borisas,

I Leizeris, čiumruntai.... Links
mas feljetonas, gerbiamieji, ku- 

f -fiasi. ’ ,
Kadangi nė vienos čia tikros 

i pavardės nepaminėjau, tai ne- 
’ noriu to daryti ir apie mahome- 

į tonus rašydamas. O lietuvių ma- 
1 hometonų jau nemaža. Ne vie- 
r nam gerbiamasis mulas yra da

vęs šliūbą, nors apšliūbavoto 
žmona ar vyras čia pat Kaune 

, gyvena ar augina vaikus, šiomis 
dienomis ir mūsų vienas daini
ninkas apsivedęs mahometonų 
mečetėje ten pakrikštijo savo 
dukrelę. Krikšte dalyvavo kele
tas žinomų asmenų ir net ka
talikų vadų.

—Ačiū Dievui, taip 'gražiai 
begyvendami jau ir mahometo
nais tampame.

Kaltėjausi ’ ir su rabinu. Jis 
■ nepatenkintas iŠ viso žydų jau

nimu.
—Mergaitės Žydaitės dedasi 

su katalikais. Kaip musės prie 
medaus....

—Tai kas čia, — sakau,—blo
go? ' **

—Na, žinoma, gal jūsų many
mu ir nebloga. Bet ką tamsta pa
sakysi dėl tokio fakto?

Ir rabinas ėmė pasakoti, kaip 
katalikė paviliojusi gausios šei
mos tėvą, kuris dėl gražių Bi
rutės akių, o gal ir realių paža
dų, metė žmoną, vaikus padaut 
paliko! — sušuko rabinas, susi
jaudinęs. —* Ir ką gi? Katalikų 
kunigai jų bažnyčioj apvesdino, 
prie altoriaus.

—Negali būti, — nustebau.— 
Kunigai prieš šeimų ardymą ir 
prieš išskyrimus.

—Kaip negali būti?! Faktas! 
Byla gi buvo. Nuėjo ligi Tribu
nolo. Ten kunigai pasiaiškino, 
kad kanonai leidžia ir išskirti, 
ir sutuokti, ir išardyti, ir su
daryti šeimas. Nu, kanon čto 
dyšlo; kuda poviernul, tuda j 
vyšlo.... Ganc ferštendlich.

• Bandžiau kalbinti ir katalikų 
kunigą. Sakau:

—Klebone, išaiškinkit man, 
kaip gi čia iš tikrųjų yra?

—Et, ką-čia jūs, pone. Mes 
elgiamės pagal kanonus.

—Bet gi kanonai ne Dievo 
duoti, o žmonių padaryti, papra
stai sakant, įstatymai, taisyklės. 
Juos gi reikia keisti, kai jie pa
sensta.

—O kam, pone? Ar dėl žyde
lių, pone?

—Kam taip. Bet gi ir žydeliai 
turi argumentų, o aš nesupran
tu. Sakysim, “Tiesos Kelias” 
skelbia, kad moterystės šiukštu 
griauti, o čianva, rabinas sako, 
kad katalikų kunigai sugriovė 
žydų šeimą.

—Taigi žydų — nusišypsojo 
ironiškai kunigas. — Ne krikš
čionių. ... *

—Na, vagi ir krikščionių, — 
spyriausi. — štai prieš metus 
“Rytas” dėjo Metropolijos tri
bunolo skelbimus apie krikščio
nių išskyrimą. Ir tai buvo vai-

kariai), kurie kiekvieną dieną 
perveža iki 240,000 keliaunin
kų. Sekamų metų pabaigoj Ma
skva turės iki 1,000 trollei- 
busų. Į šią skaitlinę neįskaito
mi busai. '

Išgelbėjo Anglų Laivą
Sovietų specialė komisija 

gelbėjimui laivų spalių mėnesį 
išgelbėjo Anglijos žvejų laivą. 
Laivas buvo užėjęs ant seklu
mos Berencovo Jūroj. Jis pris
tatytas į Archangelską ir kada 
bus pataisytas, tai bus prijung
tas prie Sovietų žvejų laivų. 
Mat, kada laivą apleidžia jūrei
viai, kuriai šaliai jis priklausė, 
tai jį gali bilia kas išgelbėti ir 
jis pirmesnei šaliai daugiau jau 
nepriguli.

Vienos Dienos Gamyba
Spalių 9 d. Sovietų automo

bilių gaminimo fabrikai padarė 
655 sunkvežimius ir 88 pasa- 
žierinius 
Sovietai 
arti 800 
mobilių.

Tą pat dieną pagamino 336,- 
900 tonuš anglies; 39,600 tonus 
čiguno (špižio) ; 52,000 tonus 
plieno ir 36,200 tonus roliuoto 
metalo.

Gerėja Gyvenimas
Sovietų valstiečiai, apsijungę 

į kolchozus, gerina savo gyve
nimą. štai Jurovkos Sovietas į 
devynis mėnesius išbudavojo 
keturis kliubus, du vaikų auk
lėjimo namus, apsigynimo rei
kalams namą, mokyklą, 50 gy- 
vennamių, pagerino ligoninę ir 
atidarė pašto skyrių. Matote, 
kiek tai suteikta naujų įstaigų, 
tarnaujančių vietos darbinin
kams ir kolchozninkams.

automobilius. Reiškia, 
į viehą dieną padaro 
sunkvežimių ir auto-

Nauji Namai
Odesoj^ pasitikimui revoliuci

jos sukakties bus atidaryta 16 
naujų didelių gyvenamių, ben
drai turinčių 11,000 ketur
kampių metrų įtalpos. Namų 
išbudavojimas ir įrengimas le- 
šavo 6.500,000 rublių. Tai vis 
nauji darbo žmonių gyvena
miai.

Dar 115 Naujų Namų
Maskvoje baigiama budavo- 
dar 115 naujų gyvenamių. 

Jie visi bendrai užims 232,000 
keturkampių metrų plotį. Nau
ji gyvenamiai budavojami mo
derniškai su visais paranku- 
mais, centraliniu apšildymu. 
Daugiausiai naujų ] 
davojamia Maskvos upės pa
kraštyj, kur oras šyarus ir ne
mažai medžių.

ti

namų bu-

kinga šeima. Ir išskyrė. O pas
kui sutuokė su kita moterim, 
bažnyčioj ?.. . .

—Mano mielas. Daug žinosi— 
greit pasensi. Ką kunigas sako— 
klausyk, o ne galvok, pone.

Ir nutrūko pasikalbėjimas. 
Kunigas nuėjo dairytis aplink 
statomą bažnyčią. .

Girdėjau, kad tuokiantis da
bar nei užsakų reikia, nei dis- 
penso prašyti — suprastinta ir 
pagreitinta sistema veikia....

Prisipažinsiu: to nežinojau ir
buvau nustebintas. Bet, gal taip 1 tais fabrikas duos nemažiau 
jau yra visur, kad daugumos 
įstatymų nagai į save’riesti...
Tikrai, anot popo, “visi mes ir 
kunigai, ir rabinai, ir popai, ir 
mulos, ir dar kiti kitoki,—vis
Dievo tarnai n visi tarnauja (busai, kurie pajėgą įma iš. įus moderniškus tik baigtus 
pagal savo subjektyvų suprati- elektros vielos, kaip ir gatve- gyvenamius.
mą ir savo reikalą. ■» ■ . \ ’ . ... < .  .. ..................................

PASAULINES ŽINIOS

10,000 Sėjamų Mašinų
Kirove fabrikas “Krasnaja 

’Zviezda” į 9 mėnesius laiko 
pagamino 4,700 sėjamų maši
nų. Į likusius 3 mėnesius dar 
mano pagaminti pora tūkstan
čių Fabriko vedėjas d. Kamy- 
cenko sako, 'kad sekamais me-

Pramonės Kilimas
1936 metais Sovietų Sąjun

gos pramonė 7.3 kartus dau
giau davė produktų, kaip duo
davo caristinėj Rusijoj.

10,000 sėjamų mašinų.

Sovietų Sąjungoj a
Maskvos Trolleibusai

Maskvoj yra 232 trolleibusai

Švęs Naujuose Namuose
Leningrade Kirovo vardo 

darbininkų daugelis švęs 20- 
ties metų ręvoliucijos sukak
tuves naujuose namuose. Vie
nas namas su 180 kambarių 
jau baigtas budavoti, o kitas 
su 47 kambariais baigiamas.

Taipgi, 100 darbininkų šei
mynų iš Vorošilovo vardo fa-i 
briko jau persikraustė į nau-

žinoma, religinis įsitikinimas 
turėtų būti šventas. ’Nesvarbu 
kas: mahometonas, žydas ar ki
toks. Tačiau kab religijom taip 
mainikaujama, kai kunigai, po
pai, mulos, rabinai iš anksto ži
nodami, kad naujoji avelė atei
na pas juos tik su tam tikrais 
išskaičiavimais, o.„jie vistiek 
krikštija, tarjau, atsiprašant... 
turgus.

Dukterų Romytojus

J. Ripka.

FRANCŪZŲ ATSKRIDI- 
MAS Į BRAZILIJĄ

Maceio, Brazilija.—Fran
ci jos leitenantas lakūnas 
Vaisseau Paris per 34.va
landas ir 28 minutes su sa
vo venden-lėktuvu atskrido 
3,435 mylias iš Prancūziš
kos Morokkos .į Braziliją. 
Tai esąs greičio rekordas" 
Jokiem lėktuvam, kurie turi 
pribudavotas valteles nusi
leidimui ant vandens, Su 
leitenantu buvo dar 6 įgu
los nariai,

Topeka, Kansas. —• Kai 
kurie tėvai 62 mergaičių, 
“išromytų” pataisos mokyk
loj Beloite, protestuoja 
prieš tokią žvėrišką sauva- 
lią įstaigos1 vedėjų. Jie pa
darė tas sterilizavimo ope
racijas laike republikono 
gubernatoriaus Alf. Lando- 
no valdžios Kansas valsti
joj,. Atimdami mergaitėms 
veislingumą, jie visai neat- 
siklausdavo jų tėvų.

FINAI BRUZDA PRIEŠ 
NAZIŲ PROPAGANDĄ

Helsingfors, Finija.-Ke- 
li dideli demokratinių finų 
(suomių) susirinkimai pri
ėmė rezoliucijas, kad val
džia slopintų nazių-fašistų

smarkią propagandą.
Teisdarystės ministerija 

užvedė bylas prieš dešimt 
fašistinių Finijos laikraš- 
čių kaip šmeižikus. Tie lai
kraščiai skleidė išmislus, 
būk dabartinė Finijos de
mokratinė valdžia esanti 
“Sovietų tarnaitė”.

ŽY-KURSTYMO PRIEŠ 
DUS FONDAS BOSTONE

Boston, Mass.—Kokie tai 
elementai per metus suau
koja po $9,000 kurstymui 
prieš žydus, kaip pripažino 
E. H. Hunter, galva fašisti
nės organizacijos,’kuri va
dinasi “Industrihio Apsigy
nimo Sąjunga.” Hunter bu
vo pašauktas į Mass, valsti
jos seimelio komisiją, kuri 
tyrinėja komunistų ir na- 
zių veiklą. .

“Laisvės” Koncertas
~ Kurio laukia tūkstančiai žmonių

Bus Sekmadienį, 14 Lapkričio-Nov.
Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai

Vien tik šokiam Įžanga 50c

BUS LABOR LfCEUM SALĖJE
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Koncertas prasidės 3 vai. dieną, šokiai 7-tą vai. vak.

Stasys Kuzmickas
Coloratura Sopranas

Aldona Klimaitė
Baritonas iš Shenandoah, Pa.

Aukščiau matome atvaizdus savo liaudiškų meno 
pionierių. Aldona Klimaitė dirba dirbtuvėje ir po 
darbui mokinasi muzikos, lavina^balsą ir mokina du 
chorus: Pirmyn Chorą, Great Neck, L. L ir Bangos 
Chorą, Elizabeth, N. J. Ji yra narė okteto Aidbal
siai ir vaidina vadovaujančias roles Aido Choro sta
tomose operetėse. Mūsų parengiamose ji veltui pa
tarnauja, kaipo dainininkė. Užtai pažangioji lietuvių 
visuomenė ją labai brangina,'kaipo puikią daininin
kę ir kaipo veikėją meno srityje. Ją girdėsime “Lai
svės” Koncerte 14 d. Lapkričio (Nov.), Labor Ly
ceum Salėje. ’ \ 'i

j Stasys Kuzmickas yra narys garsiojo Shenandoah 
| Mainierių Kvarteto ir narys Shenandoah Lyros Cho- 
? ro., Sunkaus darbo žmogus, užlaikytojas didokos 
J , šeimynos. Per dieną kasęs anglį, vakarais lavinasi 
į muzikos. Lyros Choro statomuose veikaluose bei ope- 
j retėse jis yra vyriausia figūra. Su tokiais talentais 
5 kaip d. Kuzmickas ir mokytoja iZdaniutė-Judzenta- 

vičienė, Shenandoah Lyros Choras ir Mainierių Kvar- 
į tetas pagarsėjo visoje Amerikoje. Kuzmickas yra pa- 
l sižymėjęs gana plačiai ir kaipo solistas. Mes jį gir- 
| dėsime dienraščio “Laisvės” Koncerte lapkričio 14.

Komisija dar veda pasitarimus su keletu talentų. 
Susitarę esame jau su šiais dalyviais programoje:

ANTANAS BANYS, Baritonas 
žymiausias dainininkas iš Amerikos lietuvių. Dabar 
jis dainuoja geriausiuose amerikoniškuose Teatruose.

EDNA VAIVADAITĖ, Sopranas
Aukšto išsilavinimo dainininkė iš Rochester, N. Y. 

z Ten ji mokina Gedemino Chorą
STASYS KUZMICKAS, Baritonas 

Puikiausias mainų apylinkės dainininkas, kuris jau 
yra pasižymėjęs daugelyje vietų.

ALDONA KLIMAITĖ, Coloratura Sopranas
Gražaus talento dainininkė, irgi jau turi puikios 

karjeros muzikos srityje
BROOKLYNO AIDO CHORO OKTETAS 

Programą atidarys Aido Choro Oktetas pasivadinęs 
Aidbalsiai, vadovaujamas Bronės Šalinaitės.

UKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUPE 
Turėsime visų pageidaujamą ukrainų šokikų grupę, 

kuri yra puikiai išsilavinusi.
Bus smuiko, solų ir dar komisija tariasi su kai- 

kuriais talentais
“Laisvės” Koncerto bilietai jau gatavi; sėdynės re
zervuotos, įžanga 50c, 75c ir $1.00. Nesivėlinkite 

įsigyti bilietus.

FRANK DOMIKAITIS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name 
•' •

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barsčiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas piemš- 
• kų valgių ir daržovių, virtų ir 'žalių.
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Frank Pitcairn Verte D. M. šolomskas.

ISPANIJA KOVOJE
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iu
*

no.
i

apy-

i

So. Boston, Mass

►

Dalyvis.
šal

Elektra šviečia

Telefonas: Humboldt 2-7964

Nėra valandų sekmadieniais.Montreal Canada
Bostono Biznieriai ir Profesionalai

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

S
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gyvenimo 
Kolektyvas 
Jaroslavlio 
kolektyvie-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

pa
što-

Dr. Herman Mendlowitz
»S METAI PRAKTIKOS 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

S. BAĖUSEVIČIUS Itl 
SŪNUS JUOZAPAS 
Serfiausia laidotuvių įstaiga 
Reikalui esant kreipkitės: 
254 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2590

JOHN’S HARDWARE
Dėl maliavų, popieros ir si- 

navimo kreipkitės pas:
JOHN STONIS | 

412 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Telephone: So. Boston 3835

konferencijoj, taip ir parengime. Pa
dėkime mūsų broliam ir sesutėm 
Lietuvoj geresnę ^tvarką atsisteigti.
— Komisija. (254-256)

Lithuanian Furniture Co.
Geriausi namų rakandai, prieina- 

miausiom kainom

A. ASHMANSKAS
326 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Telephone So. Boston 4618

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkr.-Nov. 7 d. S. Ba- 
kanausko Svet., 10 vai. ryto. Visi na
riai būkite laiku, nes turėsime daug 
dalyku aptarti. — J. Matačiunas.

, (254-256)

OFISO VALANDOS
nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone: EVergreen 8-1770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorių*
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Sekmadieni, spalių 31-mą bus ro
doma Europa Teatre, 312 W. Bal
timore St. įdomus judis “Baltic De
puty” su angliškais parašais. Įžanga 
po 12:30 vai. dieną 25c, vakare po 6 
vai. 40c. šį judį stato scenon Amki- 

Prašome visų dalyvauti.
(255-256) - '

Sovietų kolektyviečiai rūpina
si savo kultūros ir 
gerovės reikalais.
“Krasnyj Lnovod,” 
apylinkėj, jau visų
čių namus aprūpino elektros 
šviesa. Radio priimtuvus turi 
53 kolektyviečiai.

GOLDEN CAFE
Moterys ir vyrai pas mus atranda 

geriausius valgius, gėrimus ir 
tinkamą patarnavimą:

JOSEPH WAITKUS
283 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

į Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

I 50 Court Street
I T*J. Triangle i-3621
? Brooklyn, N. Y.

CHARLES 
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberial 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks į 

29 d. spalių, 7:30 vai. vak. Jurgine j Į 
Svet., 180 New York Avė. Visi drau-1 
gai dalyvaukite šiame susirinkime, 1 
nes turime daug svarbių reikalų, ir 
užsimokėkite metines duokles. Lau
kiame naujos knygos, o duokles yra 
užsimokėję tik gera pusė parių. — 
Sekr. (253-255)

to©.
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Kada seržantas davė man minėtą pa
galiuką, pagal jo aiškinimą, apsaugoj an
tį nuo sužeidimo, aš iš sargybos buvau 
pakeistas septintą valandą vakare. Pas
kui vėl nuo antros valandos nakties bu
vau sargyboje iki septintos ryto.

Paprastai po sargybos mums duodavo 
puodelį kavos, duonos ir, apart to, mes 
turėdavome teisę kelias valandas pamie
goti. Bet šį kartą dar būdamas ‘ sargy
boje jau sužinojau, kad kas nors atsiti
ko. Mes supratome, kad prasidėjo prie-

* šo lėktuvu atakos.
Ankstyvo ryto danguje, didelėje aukš

tumoje, pamatėme eskadrilę didelių 
lėktuvų, skrendančių iš šiaurių į pietus. 
Kada jie prisiartino, tai mes pažinome, 
kad tai vokiški “Junkersai”, todėl, kad 
jau pirmiau matėme kelis lėktuvus tos 
rūšies.

Prabėgo kelios minutės. Mes išgirdo
me, kaip pirmos didelės bombos nukrito 
pozicijoj, ginamoje kito būrio ir netoli
mai nuo mūsų esančioje ant kalnų. Net 
šioj atstoj jau buvo galima suprasti, kad 
tai daug didesnės ir galingesnės bombos, 
negu kurios buvo iki šiol jų naudojamos.

Kartais jos krito arčiau mūsų pozici
jos ir mes girdėjome jų staugimą ore. 
Ten, kur jos sprogo, pakildavo didelis 
stulpas tamsių dūmų iš žemės, o kartais 
su šaknimis išrauti medžiai išlėkdavo. 
Užsidegė pušinis miškas. Tiršti debe
siai karčių dūmų apsupo mūsų pozicijas. 
Priešas tęsė bombardavimą. Priešo lėk
tuvai išmetę visas bombas pasisuko į 
šiaurės, kad pasiėmus jų daugiau ir .vėl 
sugrįžus.

Miške, užpakalyje mūsų, mes surado
me kelias nesprogusias bombas ir pasi
rinkome skeveldrų nuo sprogimų. Ant 
kiekvienos nešprogusios bombos buvo vo- 

- kiškos išdirbystės ženklas. Tokiu būdu 
jau galutinai išsisklaidė bent kokios abe
jonės, kas liečia “nesikišimo” komitetą, 
Anglijos ir Francijos'politiką.

Vėliau atvedė du belaisvius iš fašistų 
fronto. Jų pasakojimai pilniausiai pa
tvirtino mūsų dasiprotėjimus ir girdus. 
Jie pasakė, kad fašistai labai nesmagiai

• jautėsi iki šiolei, o dabar jau lengviau 
atsiduso, nes žino, kad į ataką jie eis

RADIO
Nedėlioj, spalio 31-mos, ra

dio programa per stotį WORL 
9:30 iki 10:00 ryto bus sekan
ti :

• 1—Keturių Karalių Orkest
rą iš .So. Bostono.

2—Dainininkės Zosė Vait- 
kiutė ir Agnieška Bynauskiu- 
tė, iš Montello, padainuos.
, 3—Ignas Kubiliūnas, daini

ninkas iš So. Bostono.
4—Kalbės adv. Zuzana 

nienė, iš Bostono.
Po programai prašome 

rašyt laiškelį ar atvirutę į
<tį WORL, Lithuanian Prog
ram, Boston, Mass., p rane- 
šant, kaip patiko šios savaitės 
programa.

Steponas M inkus, 
garsintojas.

Policija Sulaikė Darbininkų 
Mitingą; Fašistiniai Studentai 

Diktuoja Jai
Spalių 22 d'. Mount Royal 

Arenoj buvo leista laikyti dar
bininkams mitingas, z dalyvau
jant kalbėtojams — genera- 
liam Komunistų Partijos sek
retoriui Tim Buck ir Alfred 
Costes, Paryžiaus darb. ly
deriui, komunistui, Paryžiaus 
distrikto metalistų unijos se
kretoriui nuo 250,000 narių.

Fašistinių studentų saujelė 
griežtai užprotestavo polici
jai, įsakydami neleisti darbi
ninkams mitingo, ir jei neklau
sys policija jų įsakymo, juod- 
marškiniai barbarai pagrasino 
sukelti skerdynes darbinin
kams gatvėse. Policija užtikri
no apsaugą darbininkams, pa-

—Vokiški lakūnai labai gerai veikia,— 
sakė belaisviai. Mes klausėme jų ar iš 
tikro visi lakūnai—vokiečiai. Jie atsakė, 
kad visi lakūnai ir kulkasvaidininkai yra 
vokiečiai, bet jie į lėktuvą priima po vie
ną ispaną. Tai savo rūšies pagarbos su
teikimas ispanams fašistams ofičieriams.

Belaisviai neabejojo tame, kad vokiški 
lėktuvai ir jų lakūnai savo darbą gerai 
atliks.

Kada bombardavimas baigėsi, tai fa
šistai pradėjo šaudyti į mūsų pozicijas iš 
didelių ir toli šaunančių kanuolių—vo
kiškos išdirbystės ir vokiškais sviedi
niais. Greitai sugrįžo ir lėktuvai.- Jie 
numetę bombas vanagais pasileido 
žemyn ir atidengė baisią ugnį iš kulka- 
svaidžių.

Matėme, kaip jie žemai, ant pat med
žių viršūnių suko į kairę nuo mūs. Mes 
galvojome apie likimą mūsų draugų, ku
rie buvo tuose apkasuose. Pas juos seni 
šautuvai, kaip ir pas mus. Jie turi tik 
du kulkasvaidžiu ir mažai prie jų patro
nų. Bet mums neprisiėjo ilgai galvoti 
apie jų likimą. Lėktuvai greitai atūžė 
ir pas mus. Baigdamas savo laiką sar
gyboje aš pamačiau pasekmes bombarda
vimo. Ant kalno atsistojo trys draugai 
su pajuodavusiais nuo apdegimo ir smė
lio veidais. Pas du tekėjo kraujas per 
skepetėles, kuriomis jie perrišo žaizdas. 
Jie nešė ketvirtą draugą, kurį aš gerai 
pažinojau.

Aš mačiau, kad apatinė jo veido dalis 
visai nunešta ir iš jo juostos veržiasi 
kraujas. Apkurtinti ir kruvini draugai 
artinosi jjrie mūsų pozicijos. Kada jie 
pasiekė muš, mes pamatėme^ kad žmb-? 
gus, kurį jie atnešė, jau miręs. Jie buvo 
visai kurti ir veik netekę samulės. Vie
nas iš jų tarė:

—Bet ką gi daro mūsiškiai lėktuvai?
Niekas jam nieko neatsakė. Mes žino

jome, kad Londonas ir Paryžius už tai 
atsako, nes jie uždraudė mums gauti gin
klus ir lėktuvus. Mes žinojome, kad ne
galima mums laukti pagelbos nuo ma
žos saujalės liaudiečių lakūnų, kurie did
vyriškai kaujasi dieną ir naktį. Mes ži
nojome, kad Ispanijos liaudis turi po 
vieną lėktuvą prieš priešo dvyliką. - 

(Tąsa bus)

reikšdama, kad užtenkamai 
turi jėgų tvarkos palaikymui.

Atėjus laikui, publikos tūk
stančiais traukė gatvėmis prie 
salės; neleidžiant vidun, už
blokavo aplinkui gatves ir vi
są judėjimą. Kilo riksmai ant 
policijos gatvėse, kuri iš syk 
žiauriau, vėliau mandagiau 
apsiėjo su darbininkais, pa
raudusiais piktumu už laužy
mą demokratinių teisių Kana
doj.

Mitingo rengėjams pareikš
ta, būk miesto valdžia, nenorė
dama kraujo praliejimo — au
kų, — sulaikė mitingą, “bijo
dama” saujelės Hitlerio bro
lių. O ką ji pasakytų, jei šim
tu sykiu skaitlingesnė ir ga
lingesnė darbo klasės masė 
taip pagrasintų miesto val
džiai prieš fašistų rengiamas 
demonstracijas ir pogromus 
Montreale ? žinbma, atsakytų 
lazdomis ir kulkomis. Girdėt,

trys, areštuoti, vienas antiko- 
munistas.

Tą patį vakarą būrys fašis
tų studentų iš vakarų ir ki- 
tas -L pytų puolė ant komunis
tų organo “Clarte” laikraščio 
ofiso, pogromu jį sunaikinti. 
Pašaukta policija išgainiojo 
šaligatviais gan mandagiai, be 
užgavimo ir areštų, globoda
ma juos nuo darbininkų. >

Fašistai savo elgesiu sukėlė 
prieš save liaudies neapykan
tą.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ELIZABETH, N. J.

šį sekmadienį, spalio 31 d., 
(Nov. Lietuvių Brolių Drau
gyste duos puikų bankietą. 
Vakarienė bus duodama 7-tą 
vai. vakare, po vakarienei bus 
šokiai. Bus svečių iš kitų mies
tų, jų tatpe ir Dr. Kaškiaučius. 
Įžanga $1.25. Skaitlingai susi
rinkite, skaniai pasivalgyti 
pasišokti. Rengėjai.

(255-6)
BALTIMORE,MD.

J. Jasaitis, 25 kp. finansų sekreto
rius persikėlė į kitą vietą. Laiškais 
ir kitokiais susisiekimais kreipki
tės šiuom antrašu: J. Jasaitis, 539 
Washington Blvd., Baltimore, Md.

(255-256)

BAYONNE, N. J.
Lietuvių susirinkimas ir prakalbos, 

kurias ruošia lietuviai komunistai, 
įvyks 29 d. spalių-Oct. Liet. Am. 
Ūkėsų Kliubo Svet., 542 Broadway, 
pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga veltui. 
Kalbės drg. J. Bondžinskaitė iš Broo- 
klyno, kuri nesenai sugrįžo iš Sovie
tų Sąjungos. Ji pasakys daug įdo
mių dalykų. Prašome visus skaitlin
gai dalyvauti. (253-255)

PATERSON, N. J.
Lietuviai Komunistai -rengia pra

kalbas, kurios įvyks 30 d. spalių, po 
num. 62 Lafayette St. Pradžia 7:30 
vai. Įžanga veltui. Kalbės drg. J. 
Bondžinskaitė iš Brooklyno, kuri ne- j 
senai sugrįžo iŠ Sovietų Sąjungos. 
Jinai pasakys daug įdomių dalykų, 
todėl kviečiame vietinius ir iš 
linkės dalyvauti. —; Kom.

(255-256)

HARTFORD, CONN.
Lietuviškų Draugysčių Komitetas 

užkviečia visus vietinius ir iš apy
linkės svečius dalyvauti vakarėlyje 
šeštadienį, spalių 30 d. Laisvės Cho
ro Svet., 57 Park St. Bus įvairių už
kandžių ir gėrimų. Vakarėlis yra 
rengiamas naudai Ispanijos našlai
čiams nukentėjusiems nuo karo. Įžan
ga tiktai 50c. Todėl visi dalyvaukime 
skaitlingai. — B. Muleranka.

(254-256)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia didelį balių, 

kuris įvyks 30 d. spalių-Oct., 7:30 
vai. vak., Najaus Svet., Main ii' Po
plar Sts. Tad yictos ir apylinkės 
draugai ir draugės yra kviečiami at
silankyti. Paremsite darbininkų or
ganizaciją ir linksmai laiką pralei
site. Bus puiki orkestrą šokiams. 
Įžanga 15c asmeniui.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
susirinkimas įvyks 29 d. spalių, virš 
minėtoj svet., 7 vai. vak. Visos, ku
rios yra prisirašiusios prie Kliubo, 
malonėkite ateiti'*) šį susirinkimą ir 
atsiveskite savo drauges, nes turėsi
me svarbių reikalų apkalbėt. — Kom.

SHENANDOAH-MINERS
VILLE, PA.

ALDLD 9-to Apskr. konferencija 
perkelta iš spalių 31 d. į lapkričio 7 
d. dėl įvairių priežasčių. Visi dele
gatai, įsitėmykite, kad konferencija 
yra perkelta. '

Konferencija įvyks lapkr. 7 d., 1 
vai. po pietų. Chas. Korsak Svet., Se
cond St., Coaldale, Pa. Delegatai 
pribūkite laiku. — Apskr. Sekr.

CLEVELAND, OHIO
C. L. Komitetas rengia šokius, ne- 

delioj, 31 d. spalių. Liet. Darb. Svet., 
920 E. 79th St. Pfadžia 7 vai. vak. 
Šokiams grieš “Lindy Orchestra,” 
•kuri visuomet, kaip jaunus, taip su
augusius patenkina, šie šokiai įvyks 
po Clevelando Komiteto šaukiamos 
konferencijos, kurį prasidės 10 vai. 
ryto tą pačią dieną. Visi pažangus 
lietuviai kviečiami dalyvauti, kaip

168 Grand Street ' 
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Slialins
(šALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
♦

Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų 
Turim puikiai (taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. I„ N. Y.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.
VALANDOS:

fu^iyc įųį ivi ivi.ivt M fuįi.M rįi m m m fuįįm rą ąą midi imi m mm.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street,* Brooklyn, N. Y,

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
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Valgykite Medų
“Laisve” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyn^ ir 

apylinkę* orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

Kaina 65c už Kvortą 
LIEPŲ ŽIEDŲ 75t KVORTA 

Tuojau kreipkitės į “Laisvės’’ o 
ir apsirūpinkite su medum.

Odos-Kraujo-NervŲ Chronišky 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

____________ VYS, HEMORROIDAI ar kitos MĖŠLAŽARNSS 
Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI 
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, EgzaiGinavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union ir Irving P1- New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,

J
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Kuris Ištiesų No 1 
Kandidatas?
KLAUSIMAS

Ar negalėtumėt paaiškint, 
kuris ištiesų yra tas pirmasis ar
ba No. 1 kandidatas, už kurį ko
munistai ir komunistų draugai 
turėtų balsuot? Kadangi komu
nistai stato savo kandidatus ir 
sykiu remia ADP sleitą ir kai 
kuriuos kandidatus iš City Fu
sion, tad man ir daugeliui kitų 
neaišku. '

ATSAKYMAS
Komunistai ir visi revoliuci

niai darbo žmonės, kurie žino ir 
yra įsitikinę, kad Komunistų 
Partija yra pats tikriausias ir 
kovingiausias vadas, ir gynėjas 
jų reikalų, aišku, balsuodami už 
kandidatus į City Council (Mies
to Tarybą), pasirinks No. 1 kan
didatu kom., vieną iš ketu
rių—Cacchione, Crosbie, Begun 
ar Amterį—, priklausant nuo to, 
kurioj miesto dalyje jis 
ja. Jei—Brooklyne, tai 
už Cacchione; Queens

» Crosbie; Bronx—už
Manhattan—už Amter.

balsuo- 
balsuos
— už 
Begun;

Paskui, No. 2, No. 3 ir tt. pa
sirinks iš Am. Darbo Partijos 
ir kai kuriuos net iš City Fusion 
sąrašo.
lietuvių Komunistų, Komitetas.

Transporto Darbininkų Uni
ja įteikė peticiją Darbo Santi- 
kių Tarybai, reikalaujant įsa- 
kyt BMT kompanijai paliaut 
brukus darbininkams kompaniš- 
ką uniją, žinomą po vardu Ind. 
Traction Workers Union.

Kas Tie 4 Komunistų 
Kandidatai?

- Komunistų Partija kalba į 
milionus žmonių šioje rinkimų 
kampanijoj.

Su pasiryžimu pastatyt komu
nistus atstovus Miesto Tary
boje (City Council) Kom. Par
tijos New Yorko Valstijos Ko
mitetas veda labiausia įtemptą, 
vaizdingiausią kovą visoj savo 
istorijoj.

ISRAEL AMTER,
Manhattan komunistų ir visų 

revoliucinių žmonių No. 1 
! kandidatas.

žymiausiomis figūromis šioje 
didžiojoje dramoje Amerikos 
politinių lenktynių yra keturi 
garsūs komunistų kandidatai.

Trumpoj sutraukoj štai koki 
tie komunistai, kuriuos tų mies
to dalių revoliuciniai darbo žmo
nės pasirinks No. 1 kandidatais 
balsavimuose šį antradienį.

Isidore Begun, kovingas mo
kytojas iš Bronxo. Paul Cros
bie, aukštas, liesas, kilniai atro-

dantis legionierius ir galiūnas 
progresyvių spėkų, reikalaujan
čių iššluot iš Queens prezidento 
vietos tą kertinį reakcionierių 
Harvey, kuris siūlo nagaiką 
prieš darbininkus.

Peter V. Cacchione, kovingas 
ir gyvakalbis liaudies karys 
prieš Kelly mašiną Brooklyne.

Israel Amter iš Manhattan, 
ugningas ir griežtai siekiąs tiks
lo, drąsiai kaująsis prieš Tam
many jos pačios teritorijoj.

Pasidairyk it po Manhattan 
salą su aukščiausiais dangore- 
žiais, fabrikais, turčių palociais 

ir dvokiančiais laužynais.. Jūs 
čia tikrai pamatysite tos mies
to dalies komunistų kovingą 
.kandidatą į Miesto Taryba ir 
Komunistų Partijos New Yor
ko Valstijos pirmipinką Israel 
Amterį.

Jūs sužinosite, kad jis,. gal 
daugiau už bile kurį kitą asme
nį, yra vertas kredito už dabar
tinius WPA darbus ir šelpimą, 
kas išgauta iš labai to nenorin
čios valdžios, kaipo pasėka jo 
kovingų pastangų už bedarbių 
reikalus.

BALSUOKITE UŽ AMERIKOS DARBO
PARTIJOS KANDIDATUS!

Jūs atsiminsite 1930 metus, 
kada visa darbo žmonių ateitis 
atrodė juoda. Milionai žmonių 
vaikščiojo be darbo, šimtai tūks
tančių buvo mėtomi iš savo na-, 
mėlių ir farmų. Jauni vaikinai 
ir merginos angliniais vagonais 
ir pėsti leidosi į nežinomas vie
tas jieškoti “laimes”. O dirban
tieji drebėdami dairėsi ir tėmijo 
boso kiekvieną žingsnį, nes nie
kas nežinojo, kada jis išgirs iš 
boso baisų žodį—eik namo!

Ir jūs taip pat atsiminsite, 
kad tomis dienomis jūs bile ka
da, rytą ir vakarą, giedroje ir 
lietuje, karštyje ir šaltyje ma-

’ Lapkričio 2 dieną rinksime New Yorko miestui administra
ciją. Darbo žmonės turi balsuoti už Amerikos Darbo Partijos 
kandidatus. Lietuviai visi yra darbo žmonės. Profesionalai ir |tėt Amterį biednai apsivilkusį, 
smulkūs biznieriai pelnosi sau pragyvenimą iš savo darbo taip be kepurės, kalbantį gatvėse ir 
lygiai, kaip ir dirbtuvių darbininkai. Todėl mes visi esame 
darbo žmonės ir privalome balsuoti už Amerikos Darbo Parti
jos kandidatus. * ' s

i ¥

ko- 
pa-

Tos Pasakos Perdaug,’ 
Sako Majoras

Majoras La Guardia sugadi
no kitą Tammanės mašinos pa
leistą burbulą apie Amerikos 
Darbo Partijos “raudonumą,” 
būk ji suorganizuota “sukelt 
pasaulinę revoliuciją.” Jį palei
do ne kas kitas, kaip Tammanės 
kandidatas į majorus Jeremiah 
T. Mahoney.

Kalbėdamas virš tūkstančiui 
svečių Universiteto Alumnų Ko
miteto suruoštame baliuje, vieš
butyje Astor, trečiadienį, majo
ras šypsodamasis pasakė:

“Tos pasakos tai jau perdaug. 
Tammanės buveinėj jie nelabai 
susitaria. Kas tą padavė Jerriui, 
įteikė jam karštą.”

Prisimindamas apie suorgani
zavimą ADP jisai pareiškė:

“Aš nesuorganizavau Ameri
kos Darbo Partijos. ADP susi
organizavo pereitais metais, 
kad padėt išrinkt Rooseveltą ir 
Lehmaną.’’

Ir jis priminė AD Partijos 
maliavotojams raudonai, kad 
pernai pati Demokratų Partija 
bandė gaut ADP užgyrimą savo 
kandidatams, kad jis pats var
dan gubernatoriaus prašė to už- 
gyrimo ir kad gubernatorius jį 
su džiaugsmu nuo ADP priėmė, 
taipgi kad 10 vadovaujančių de
mokratų buvo ADP prezidenti
niais rinkėjais (electors), “štai 
tie ‘komunistai’sako majoras, 
ir smagiai juokdamasis išrokavo 
vardais visus tuos Mahoney va
dinamus “raudonaisiais” de
mokratų vadus.

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ SUSI
RINKIMAS IR PRAKALBOS 

Lithuanian Home Owners Associa
tion of Greater New York, Inc. ma
sinis susirinkimas ir svarbios pra
kalbos Įvyks ŠĮ penktadienį, spalių 
29 d. Karalienės Angelų parap. sa
lėje, So. 4th ir Roebling Sts., Brook
lyne. Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžan
gos ii* jokių kolektų nebus. Bus tik 
alaus, kurį žada aukoti Kleen Kol 
kompanijos sav. Petras Lisauskas.

Šiame susirinkime be lietuvių kal
bės Įvairių namų savininkų organi
zacijų atstovai ir kandidatai iš La
bor Partijos ir kt. i miesto valdybą. 
Bus išaiškinta kuriuo būdu lajmėta 
vandens taksų sumažinimas 50 nuoš. 
ir kuriuo akeliu reikia eiti prie tei
singesnio namų taksų nustatymo. 
Svarbu, kad šis susirinkimas būtų 
gausus. Visi namų savininkai yra 
kviečiami dalyvauti su savo žmono
mis ir draugais, kad ir ne namų sa
vininkais. — Valdyba.

PARDAVIMAI
Parsiduoja už prieinamą kainą 

restaurantas ir saliūhas. Gerai iš
dirbtas biznis. Vietos sėdėt dėl 100 
žmonių. Laisnius galima pervest ki
tam. Yra įkorporuota. J. Rudis, 
212 Hemshire St., Cambridge, Mass.

(254-256)

• 1 J

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK 1----£. p. p.

161 NO. 6th STREET 1 šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS: —
Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS p . »•6—8 vakare

1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutarti
Tel. Mansfield 6-8787

_ . a VALANDOS:Dl’. A. PETRIKĄ 9—12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) ‘ _ J“® vakar®

Penktadieniais uždaryta
221 SO. 4th ST. Tel. jEVergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS valandos: 
9—12 ryte 

(DANTŲ GYDYTOJAS) 2-8 vakare
499 GRAND ST. Tel- Stagg 2-0706

Namų, Republic 9-3040
^2-- . ...

PARENGIMAI
BROOKLYN, N. Y.

šeštadienio vakare, spalių 30, Lie
tuvių Jaunų Vyrų Draugija ruošia 
“Halloween Party” savo patalpoj, 
425 Grand St. Bus Įvairių gėrimų ir 
užkandžių, gera muzika šokiams ir 
dalyviams bus Įteikiama mažos do
vanėlės. Nepamirškit^, mūsų sekantis 
parengimas Įvyks lapkričio 25-tą. 
Prašome visus skaitlingai dalyvauti. 
— Kom. (254-255)

Rytoj Bus A. D. Partijos 
Mašinų Paradas

šeštadienio popietį, nuo pusės 
po dviejų—2:30,—Am. Darbo 
Partijos Lietuvių Skyrius šaukia 
automobilių paradą, kad tuomi 
išgarsint ADP kandidatą į 
“councilmanus” Louis Hollan- 
derį ir gauti už jį daugiau balsų. 
Turintieji mašinas kviečiami 
pribūti. Visi susirinkite prie 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo.

Po paradui, prašomi sugrįžt, į 
Piliečių Kliubą, 280 Union Avė., 
kur bus puota ir visi dalyviai 
bus svetingai priimti ir pavai
šinti. R. "

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Pranešame Brooklyno lietuvių vi- 
’ suomenei, kad Workers Alliance Ru

sų skyrius num. 60, laiko savo susi
rinkimus po num. 28 Graham Ave., 
kiekvieną pirmadienį, 8 vai. vak. Pra
šome lietuvius atsilankyti į mūsų mi
tingus. Organizatorius. (254-255)

Išteisino Tėvą Nudėjusią 
Mergaitę

W
5

Tūkstančiai pasieks palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

iisitrynimais.
PAIN-EXPELLERIS 

su "Inakro” vaisbaženkliu yra 
' \ naudojamas per 70 metų.

,i|l PAIN-EXPELLER 1
Hl'_________ ____ ■______

VISI EIS Į

Halloween Eve Frolic
ELI DANTZIG 

HOTEL ST. GEORGE ORKESTRĄ 
DAINUOS ROY GOBY 

Radio Dramatiškas Baritonas
* AŠokite su Daily Workerio štabu:

MIKE GOLD-HARRISON GEORGE-GANNES
BUS PENKTADIENĮ, SPALIO 29 OCTOBER

WEBSTER HALL
11th St. & 4th Ave. New York City

Įžanga iš anksto 49 centai. Tikietus galima gaut 
Workers Book Shop, 50 E. 13th St., New York 

REX INGRAM DEEP RIVER BOYS
Rengia Daily Workerio Budavotoju Komitetas iš 300

GARSINKITES LAISVĖJE

v

PHONE PULASKI 5-1090

WORLD FAMOUS

LINIMENT
OPEN DAY AND NIGHT

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.

Managed by
RHEA TEITELBAUM

PER WEEK
GENTS’ DAYS

Wed., Thurs., Fri., Sat. and
Sun. all day and night. x

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. iq. After 11 p. m. for gents.

RUSSIAN and TURKISH BATHS,
29-31 MORRELL "STREET BROOKLYN,

..............—"F

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

- Admission 50c, day and night
Saturday Night 75cTeisėjas Lawrence Dunham 

patvarkė, kad Gladys Breitfel
ler, 15-kos metų mergaitė, ne-1 
gali būti laikoma atsakominga 1 
už mirtį savo tėvo. Jos tėvas, 
Charles Breitfeller, girtas bū
damas užpuolė jos motiną ir 
ją, ir gindamosi nuo jo mer
gaitė smogė į’ jį peiliu, nuo 
kurio žaizdos tėvas mirė prieš 
paėmimą ligonbutin.

Teisėjas pasakė: “Jeigu ta 
mergaitė būtų ir suaugus, ją 
būtų išteisinus ‘džiūrė,’ pama
tuodami tuomi, kad tai buvo 
pateisinama žudystė. Mergaitė 
tą padarė apgynimui savęs ir 
jnotinos. Tokiose sąlygose ne
matau kitos išeities, kaip pa
naikint kaltinimą.”

Išgirdus nuosprendį, motina 
apalpo, mergaitė verkė.

Dalyką greit išaiškint padė
jo susiedai, kurie matė, kaip 
Breitfeller, griuvinėdamas iš 
girtumo, parėjo 3 vai. pirma
dienio ryto ir kad dėl girtumo 
jis keliff kartus buvęs paleistas 
iš'darbo, taipgi skandalas na
muose jau ne pirmiena.

&
NAUJA UŽEIGA

GRAND BAR & GRILL

salėse, pasiryžusiai šaukiant vie
nytis už duoną' ir gyvybę. Areš
tus ir įkalinimus jis vargiai be- 
suskaitytų, tiek jų daug, bet jis 
niekad nesusvyravo, nesustojo, 
negrįžo atgal. Jis atbuvo ilgą 
kalėjimo bausmę už vadovavimą 
garsiosios kovo 6-tos demonstra
cijos 1930 metais. Jiff vadovavo 
alkanųjų maršavimą į Wash- 
ingtoną 1932 metais ir j Alba
ny—1934 metais, štai iš kur at
sirado WPA ir pašalpa.

Ir štai dėlko Manhattan 
munistai ir visi pažangieji
dės už jį No. 1 balsavimuose ant
radienį, 'lapkričio 2-rą.

Amteris jau buvo visai šaliai 
žinomas žmogus prieš šiuos rin
kimus, tačiau jis pasilieka ir šio. 
miesto pilnu autoritetu, nes 
kiekvienam iškilusiam klausimui 
jis turi greitą ir .aiškų atsaky
mą. Kada Mahoney ir jo bernai 
užsimanė supainioti darbininkų 
mintis apie “komunizmo pavo
jų,” Amteris juos apipylė svi
linančiais pareiškimais, kurie 
buvo taip tikslūs, kad net kapi
talistinė spauda užleido jiems 
žymią vietą.

Jisai, beje, yra buvęs tiek kar- 
tų'kandidatu visokioms vietoms, 
kad jis visų nebeatsimena. Ta
čiau politikos žinovai ir visi pro
greso draugai sako, kad šią^kan- 
didatūrą jis tikrai atsimins, nes 
komunistai ir visi pažangieji yra 
pasiryžę Amterį pasiųst į Mies
to Tarybą sykiu su Isidore Be
gun, Paul Crosbie ir Peter V. 
Cacchione. Jie sako, kad šie ke
turi komunistų atstovai, sykiu 
su pažangiaisiais Am. Darbo 
Partijos atstovais, sudarys tik
rai progresyvišką miesto įsta- 
tymdavystę.
Lietuvių Komunistų Komitetas.

užeikit

už

0

FOTOGRAFAS

čiaykit 1 numeri

gardūs 
Taipgi

LOUIS HOLLANDER, American
Labor

I

Grand St., ’■Brooklyne 
puiki muzika ir skanūs 

kandžiai uždyką.

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

LOUIS HOLLANDER
Kandidatas į Miesto Tarybos Narius (Councilmanus)

LOUIS HOLLANDER turi būt išrinktas į Miesto Tarybą 
Koncilmanus. Jis yra plačiai žinomas, kaipo kovotojas
irbo žmonių reikalus, jis yra organizuotų darbininkų vadas.

Savo darbais, kaipo kovotojas už geresnes darbo sąlygas, už 
$

Kas dar nebuvot užėję šion 
vieton, tai prašom užeit ii 
susipažint su Augustu Les- 
singu. O pažįstami 
pasimatyt.

Prie stiklo alaus 
užkandžiai veltui, 
puiki muzika.

459 GRAND STREET 
Brooklyn

nes algas, už geresnį žmogui gyvenimą ir progą moks- 
[> pasiekimui, jis užsitarnavo karšto pasitikėjimo skaitlingose 

b darbo žmonių.
. ■; LOUIS HOLLANDER gyvena New Yorke nuo 1904 metų, o 

yne jau 16 metų. Jis yra vienas iš Amerikos Darbo Par
tijos ir siuvėjų unijos įsteigėjų.

Balsuokite No. 1
■ Nubalsavę ant mašinos ir išėję iš būdelės prašykite popie- 

baloto balsavimui už Konsilmenus ir gavę balotą įeikit 
budukę susiraskit Louis Hollander pavardę ant baloto 

r parašykit nbmerį pirmą į klėtkutę^prieš Louis Hollander pa- 
sekančioj formoj:

Lietuviu Augliu Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
temyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Balsuokite už visus Amerikos Darbo Partijos kandidatus, už 
Guardią į majorus ir už kitus. Išrinkite savo partijos žmo

nes, kurie kovos už darbo Žmonių gerovę.
Lietuvių Siuvėjų 54 Skyrius.

Halloween Pare
Smagiausia vieta linksmai pra
leist laiką šios subatos vakarą 
(Spalio 30), tai pas Augustą 
Lessingą

GRAND BAR & GRILL 
459
Bus

tuvių, kitokių grupių 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavu? 
sudarau su ame 
rikoniškais. Rei 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

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

Telefonas t EVergreen 7-1861




