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"Voice Month” Set Aside For

Today I am going 
story. It is a story 
murdnr in which cold-blooded killers 
go scot-free and justice is laughed 
at. It is a story of mob rule and 
torture and in took place in Ameri
ca two years ago this month.

One evening in November, 1935, 
the police of Tampa, Florida, minus 
search warrants, entered a private 
home and seized some men for “com
munistic activity.” These men were 
questioned, given the third degree 
and then released.

Upon being released these men, 
Shoemaker, Poulnot and Rogers, 
went out and just a half-block from 
the police station they were held up, 
shoved into cars and taken out to a 
lonely crossroads fourteen miles out 
of the town. Here the men were 
dragged out of the cars, tied to 
trees, stripped, tortured, flogged, 
tarred and feathered.

Poulnot and Rogers managed to 
get back to Tampa where they secur
ed help and went by cars to bring 
back Shoemaker.

Shoemaker was found unconscious 
and half frozen. His body was bruis
ed and his back a mass of welts. The 
sole of his left foot was burned. The 
pitiful remains of a man, once loved 
and honored throughout the country 
for his humanity and courage, were 
rushed to the hospital where it was 
discovered that he was partly para
lyzed and his left leg had to be am
putated. Shoemaker endured four 
days of agony before death merci
fully released him. The presiding 
physician who examined, him said, 
“I wouldn’t whip a dog the way that 
man was whipped.”

Police Accused
This cold-blooded murder aroused 

the people of Tampa. Newspapers, 
churches, Legions, war vets, labor 
organizations apd lawyers demanded 
•that justice be done and the killers 
brought 
straight 
ment.

Lith- 
wide 

stand 
7, at

Progressive Lithuanian Americ
ans have lost a true friend and 
worker for their cause when K. C. 
Selemon of Lewiston, Maine, died 
on October 22nd.

to trial. The trail led 
to the Tampa police depart-

More Murders
A sergeant who was supposed to 

give information to the grand jury 
was found murdered in the street 
outside a city hospital. Bob Fariss, 
a friend of the police chief, was also 
murdered, 
rage.

shot outside his own ga-

Fear Reigns 
three killings the police

be good
the pro
music to

gang andmeet the 
boot? Then come

I

it

Weather Report:
Tornado headed in the direction of 

Detroit. It’s bound to crack the 
uanian section’s winter season 
open. So all you guys and gals 
by your guns Sunday, Nov.
Lithuanian Hall, 25th and Vernor 
and be prepared to. have a swell 
time. The program which will start 
at 6:30 P. M. will include the re
nowned Chicago note slingers. To be 
exact: the Grenadiers, yea man! It 
seems to be a boom year for new 
talent, so here’s your chance to be
come a dyed-in-the-wool critic. You 
might find four Grenadiers in the 
male quartet. -Then after 
gram there will 
beat up the dogs.

Do you want to 
save a nickel to
to Porter Hall, 4097 Porter at Scot- 
ten, upstairs, Sunday at 11:00 A. M. 
or a little later and get the reduction 
on your ticket.

Talk about slow — that’s me. 
arrived at the Halloween party 
little after 8, thinking how swell
was to be early but as I opened the 
door a haze seemed to be milling 
around and so I looked closer. Guess 
what — there were people. Just as I 
was about to run a hand collared me. 
I thought that was the end of Al Ca
pone but it was only someone what 
wanted me to cough up two bits! 
Then I went in to give the molls 
some truckin’ exercise. Yea boy!

I wonder who that little gal was 
that yVent ga-ga about a 
someb 
about; cruelty 
wouldn’t give those darling 
teeny-weeny break. Oh, you

Seeing as how ^’m a busy person, 
I’ll see you again at Lithuanian.” 

If you haven’t 
the “Voice” 

chance at the

certainent ga-ga about 
dy in the orchestra ... Talk

Rapids 
gals a 
brutes!

Nov. 7... P. S. 
subscription for 
you’ll get your 
cert.

Grand

Hgll, 
yoūr 
yet, 
con-

Your pal,
Algerd Geralt.

Words Of Wisdom
“How quickly, we forget. Once 

every four years we all go into hys
terics about election and everybody 
takes an interest in how his country 
should be run and by whom. A few 
days after election we all go to 
sleep "again for four years. Mothers 
day comes once a year and we rush 

■ for the flower stores, and stationary 
1 stores for bouquets and postal cards 
to send her, and the- next day we 
forget mother. How quickly we for
get.

Ger- 
find

DeSpite 
gang accused of the murders was 
acquitted. What happened to justice?

Citizens of Tampa will tell you 
why in three words: Ku Klux Klan. , 
It was the K. K. K. in cahoots with ' 
employers who hated the Workers 
Alliance and with the underworld 
that objected to Shoemaker’s expo
sure of vice and gambling in the po- i 
lice department, that engineered 
these murders.

A courageous band of men and 
women manages to tell the stories 
to progressive newspapers of hooded 
gangs that move at night and flog 
their victims. They will tell you that 
Klan judges are imported into Tam
pa in order to rule out state evidence 
on fantastic grounds. They will tell 
you of a reign of terror that has 
been going on ever since 1930 when 
the panic broke over Florida.

In America
You need not go to Italy and 

many to find terror. You can
it here, here in America. Subversive 
organizations still ride at night and 
the moon shines on burning crosses 
and the lashes on the backs of men 
and women. In smooth flowing words 
demagogues puke forth invectives 
against Justice Black, once a Klans- 
man who repudiated kluxism, but re
main silent on these hooded rats that 
prowl at night. Rats they are — 
they speak of love of country but 
deny the rights to free speech and 
unionization; they speak of Americ
anism but are intolerant to Catho
lics, Jews, Communists, liberals and 
union organizers. These human scum 
who parade themselves behind an 
American flag must be wiped out... 
Only a strict enforcement of the Bill 
of Rights and a clean up of infested 
rat holes that breed these vermin 
can do that. i

#ow long will America allow such 
a plague to spead?
Tokio Must Not Be Meeting Place 

of 1938 Olympiad
TOKIO. — The “Olympic News” 

publishes a declaration from the sec
retary of the Japanese “Nagai Olym
piad,” stating that, despite the war 
in China, Tokio is preparing for the 
holding of the 1938 Olympiad and 
that Japanese athletic organizations 
rely on the international games be
ing played there.

It is therefore necessary that ath
letes in non-Fascist countries declare 
categorically that there can be no 
question of the Olympiad meeting in 
a country responsible for so many 
atrocities and a war of invasion.

. ,’lfasu

Charles Selemon was active not 
only among the Lithuanians (he 
had been working to organize an 
LDS Youth Branch in Lewiston, 
was a solicitor for subscriptions 
for the VOICE there, and was a 
regular contributor to the Laisve 
Youth Section.) but he was also 
a member of a number of pro
gressive American youth organi
zations and was active in organiz
ing the workers of the shoe fac
tory where he worked in the C. 
I. O. union. During the recent 
strike there, he was always on the 
picket line bright and early and 
was devoted to the cause of bet
tering the lot of the workers. —

Recently he got a job building 
a bridge, and was helping to sup
port his parents. During the speed
up there, our friend slipped and 
fell into the Androscoggin River 
sixty feet below. His body has not 
been found as yet.

It is said that Charles was also 
saving his money to go to Spain 
to help the Loyalists win the war 
against international fascism. He 
contributed to the Laisve Youth 
Section under pen names. His last 
contribution, “Death Marches” re
cently appeared in the Youth Sec
tion with the signature, “The 
Mainer.”

1 NEW YORK, N. Y. — An exten
sive recruiting drive, which will bring 

' a greater number of young Americ
ans into the ever rising stream of 
progess, is taking up much of the 
time of the Young Communist 
League these days.

With the announcement that the 
drive would terminate on March 1st, 
the Young Communist League has 
set itself the goal of doubling its 
membership by enlisting 15,000 
young Americans.

The YCL will provide answers to 
the many national and international 

t occurances which today are confusing 
American youth. In the ranks of the 
YCL young Americans will find com
panionship, recreation and action of 
many forms too numerous to list.

Young Americans can be assured 
to find the activity they desire by 
becoming members of this constant
ly growing youth organization.

ON LEADERSHIP

signature,

the loss of a dear 
true friend of the

Special Drive to Get Subs
And Funds for Youth Mag
------------------------------- H —----------------------------

American Lith
Killed in Action j

J

Brooklyn Committee of Volunteers All Set to Go
And Set the Pace Hunting for More Subscriptions

We mourn 
comrade and 
working class. He was born on 
April 4th, 1^17,( and died "ori Octo
ber 22nd, 1937. , °

There’s such a big difference . .. 
The “boss” drives his men — the 
leader coaches them ... The “boss” 
depends on authority — the leader 
depends on good will... The “boss” 
inspires fear — the leader inspires 
enthusiasm ... The “boss” says “I”— 
the leader says “We”... The “boss” 
assigns the slavery — the leader sets 
the pace... The “boss” says “Get 
here on time” — the leader beats 
‘cm to it... The “boss” fixes blame 
for breakdowns — the leader fixes 
the breakdowns. The “boss” makes 
work a drudgery — the leader makes 
it interesting... The “boss” says 
“Go”—the leader says “Let’s Go!”

By BILL CHIZASKI
The Friends of the Abraham Lin

coln Brigade made public last week 
the names of 8 Americans who were 
killed in the Belchite offensive on the 
Aragon front, among which was Tho
mas Balvage, a name that had under
gone a peculiar transformation, to 
fit the twang of American idiom, 
from the name of a Lithuanian hard- 
coal miner Bulevicius. So much for 
the name, now for the man.

During the height of the depres
sion in the winter and spring of ’33, 
the writer had the pleasure to come 
in contact with him during the great 
unemployed movement, then in Wil
kes-Barre, Pa. Balavage had just re- 

. turned from San Francisco, where he 
1 was well known, and immediately be
came the leader of the jobless.

This little, wiry, bright, ruddy- 
checked, black haired, silver tongued 
youth was a 
hard-hitting,

i To be less 
historical, he
termined John Brown—an initiator 
of the real demands of the unem
ployed.

4

Yes, the major who was in charge 
of the Hooverized relief setup and 
his big burly muscle man will have 
a clear picture of this little man of j 
dynamic action. The major and his 
flunkies’ heckling and brute force at
tacks could not sidetrack him from 

! his purpose to intelligently represent 
the councils of the unemployed and 
their just demands and grievances in 

I an organized and collective bargain-

sort of a Frisco Kid— 
rugged social pioneer.
melodramatic and more 
was a fearless and de-

Maritime Labor Speaks
THE READER WRITES

m aritime workers 
give immediate and whole
support to the world-wide 

of Japanese goods.
a movement will not only 

Nip- 
also

O r g a n i z e d 
should 
hearted 
boycott

Such
curb the murderous frenzy of 
pon’s military caste; it will 
serve as the sanest and most effec
tual safeguard for labor unions and 
the gains in wages, hours and con
ditions which labor unions have made 
possible.

—Voice of the Federation, pub
lished by the National Maritime Fe
deration of the Pacific Coast, San 
Francisco, Cal.

Dear Editor:
I think that the least we can do 

to help out a certain dissolving poli
tical element in New York City is to 
run this free advertisement for them 
in Laisve Youth Section.

“FOR SALE, rent, or lease, over ing manner, 
a long period of years. Beautiful 
two-story, red brick building. Main 
floor now occupied by a bank. Up- 
pei' floor suitable for club rooms, 
meeting rooms, professional officers, 
etc. No reasonable offer' refused. For 
particulars, apply to Tammany Hall, 
East 17th Street, and Union Square. 
In the future, Tammany meetings (if 
any) will be held in the telephone 
booth of a nearby cigar store.”

Floyd Dewey.

Today, it is just such a spirit 
among the Asturian miners, in their 
isolated outposts, that has held out 
against such odds for so long. When 
big mouth Musso’s troops get their 
bellies full in an equal battle and 
show signs of coining the new slogan 
“Mutiny” against their arch fascist 
master in Rome, then let us be as
sured it is because »of lads with guts 
like Balvąge at Belchite.

U. S. S. R. ANNIVERSARY
Millions of men and women the 

world over will celebrate on Novem
ber 7th the 20th anniversary of the 
revolution in Russia. For twenty 
years Socialism has been triumphant
ly established in the Soviet Union 
and we have seen each year make 
the people’s government stronger and 
stronger and make the U. S. S. R. 
a guiding light for the people of 
the world.

The young people in this young 
country. How do they live? What 
do they get out of life ? What do 
they do?

The Soviet Union from the very 
beginning has concerned itself with 
giving the young people of the land 
a decent chance in life.

The slogan which has permeated 
through every part of this vast union 
has come true to life and is: “The 
best in the land for the youth and 
children.” In this direction the So
viet Union has worked to put at the 
disposal of the children and youth 
the tremendous natural resources and 
cultural benefits of a vast land.

RIGHTS OF YOUTH

Recruitment of Police Forces for 
Abypsinia

The State bulletin 
continuous com-

the most bitter enemies of the Soviet 
government have to admire the en
lightened care which the workers’ 
and peasants’ government gives to 
the training of the youth. The thirst 
for knowledge by the youth is shown 
by the ever increasing annual sale 
of books.

Besides the compulsory schools, 
both in the towns and villages, an 
important network of adult training 
centers and schools has been created. 
Year by year, different cultural and 
technical institutions are being es
tablished to raise the level of the 
people. Clubs, museums, and libra
ries have been built in villages 
which in former times were com
pletely neglected. No factory or col
lective farm 
and some of

The youth have a great say in how 
their government is run. Every 
young man or woman is offered a 
chance to get a higher education. 
Every young man or woman is as
sured of the right to a job and the 
right to fullest advancement accord
ing to merit. Lenin gave sound ad
vice to the youth and that advice is I 
thoroughly followed—learn!

CAMPS

Žhas now become the rule for 
and hundreds of thousands of 
Iren to leave the towns for child

ren’s camps in the summer time. 
These camps are situated in forests, 
on river banks, in the open. They are 
made so that the youngsters may 
have unlimited opportunity to build 
themselves up physically and grow 
up as strong men and women. The 
number of Pioneer camps glow year 
by year. Last year there were 7bt),- 
000 children in 8,151 camps.

EDUCATION
The cost of education is going up 

yearly by leaps and bounds. Even

is without its library 
them are very valuable.
PALACES
palaces, Pioneer clubsChildren’s

and children’s technical centers have 
been established; here the children’s 
love for technique and science is de
veloped. These centers, which are 
popular among children, have been 
established in many republics, of the 
Union.

POLYCLINICS
There were no children’s polycli

nics and dispensaries and mother 
and child sanatoria before the revo
lution. On January 1, 1937, in the 
USSR there were 887 polyclinics and 
dispensaries and the number has 
creased since then and still is 
creasing.

CHANCE FOR YOUTH

in- 
in-

of-No other nation in the world 
fers such opportunities for youth. 
Young people know that their fu
tures are secure. They have forgot
ten what it means to be jobless and 
broke. Although they do not feel the 
scourge of capitalism, they know 
what it is. The schools have taught 
them and they bitterly oppose fas
cism just as we do.

It is from these things that/we 
know and tako pride in knowing 
that Socialism is victorious in the 
Soviet Union.. When a people march 
forward with the youth of the land

to make a better life for themselves 
and their class—then we can really 
say that we are glad that a govern
ment of the proletariat occupies one- 
sixth of the earth!

BROOKLYN AIDO CHORDS!

ROME.
announces that a 
petitive examination is being run to 
recruit 2,250 policemen fox Italian 
East Africa for the completion of the 
already existing colonial police force.

The forces at present serving in 
Abyssinia are overburdened with 
work although Blackshirts, function
ing only as colonial police, help 
them.

All members must be present at 
7:00 P. M. sharp for the regular bu
siness meeting1 and rehearsal.

E. C. D.
President.

It is also knawn that on Septem
ber 10, two battalions of Blackshirts 

. were sent, as it was said at the 
I time, to Italian East Africa. They 
1 embarked at Naples' without knowing 
their real destination.

An extensive drive for subscriptions to the 4‘Voice” is goin 
to be held during the “Voice” month lasting from Thanks
giving Day until Christmas. During that month period various 
committees will arrange many novel ways of getting subs for 
the new magazine for Lithuanian-American youth.

Brooklyn, always trying to be in the lead, is girding its loins in order to 
get the most subs. Enthusiasm is running high and wide and it is expected 
that this sudden rush of vim and vigor may carry the sub drive of the 
Voice on to success!

It’s The Truth!
<3

An enourmous industry:—
The annual output of the mines 

and quarries of the United States, 
which produces about one-third of 
the mining products of the world, 
ranges from $6,000,000,000 to $7,- 
000,000,000 in value and constitutes 
about two-thirds of the country’s 
freight traffic. To move an average 
year’s output would require 500,000 
freight cars of 40 cars each which, 
when linked together, would be 151,- 
000 miles long, and would wind 6 
times around the world! The U. S., 
alone, turns out over a billion tons 
of mining products!
Herd’s why:—

I just found out why morning-glo
ries open their blossoms only in the 
morning (although I can’t say that 
it’s of any particular interest to me). 
The dew on the flowers at that time 
of day keeps the ants from taking 
the nectar illegitimately, so that the 
sweet liquid is reserved for the bees 
whose fuzzy heads (you perhaps 
have seen the pollen stuck on its 
head if you have ever had the cou
rage to bravely walk up to a bumble 
bee and carefully scrutinize its fea-

This coming Monday a special 
meeting of Brooklyn volunteers will 
be held. At this meeting plans will 
be discussed for getting subscriptions 
and every possible method will be 
analyzed. No stone will be left un
turned and every shoulder will be 
put to the wheel.

The Brooklyn Volunteer Committee 
to aid the “Voice” is a pioneer in 
the field and its success will be an 
example to Chicago, Cleveland and 
many other cities. It is possible that 
these cities may follow suit and also 
organize Volunteer Committees.

The volunteer group was organized 
by a number of interested youth who 
saw the necessity of assisting the 
new magazine and in getting sub
scriptions. Subs and contributions 
are still coming in to the Lith.-Amer. 
Publishers but more are needed be
fore the set quota can be filled and 
the magazine come out. The sooner 
the subs come in, the sooner the ma
gazine will come out! Subs arė need
ed and every effort is being made to 
get/the mass of youth to subscribe.

I

milk: One quart of milk is equivalent 
in energy value measured in calories 
to any one of the following quanti
ties of foodstuff: four-fifths of a 

turės) will carry the pollen (fertiliz-' pound of beefsteak, one and i pounds 
ing powder of the plants) from flo-' chicken, half a pound of ham, 
wer to flower. I guess it’s a case of 
“you scratch my back and I’ll 
scratch yours”...

And here’s another reason why 
everyone should have his share of

two and one-third pounds of codfish, 
8 average sized eggs, one and one- 
seventh pounds of beans, two and 
two-thirds pounds of peas, or six and 
two-thirds pounds of tomatoes!

Ernest C.

AMNESTY CAMPAIGN BEGINS FOR 
LITHUANIAN POLITICAL PRISONERS
BROOKLYN, N. Y.—A three month nation-Wide campaign 

to secure 100,000 signatures on a petition demanding amnesty 
for political prisoners has been launched by the American 
Lithuanian Congress on November 1.

At a meeting of the Brooklyn Section of the Lithuanian Congress, held 
last Sunday, it was decided to approve the plan and issue a call for 
Lithuanians to cooperate. '*■

all

<

This campaign will end when the 
petitięns are presented to Smetona, 
head of the Lithuanian government, 
on February 16, the 20th anniversa
ry of Lithuania’s independence.

STREET SCENE IN SHANGHAI

Driven from their homes by the invading Japanese armies, Chinese scour the vegetable market 
in a corner of the International Settlement in search of food. In the shadows of the barricades 
Chinese soldiers wait for the enemy.

The aim of this campaign is 
gain freedom for those who are 
prison because of their desire 
have a democratic form of govern
ment. Complete amnesty is also to 
apply to all those who are in prisons 
because of efforts to improve their 
economic conditions, that is, all those 
arrested in strikes or for organizing 
workers’ organizations.

Amnesty, however, does not apply 
to the agents of the Nazis who are 
in jail for plotting to seize Memel 
nor to the agents of Ppland who have 
been at work to justify 
zure of Vilna.

in 
to

Poland’s sei

of the Lith- 
its meeting

The Brooklyn Section 
uanian Congress had 
October 31st and the largest Lith
uanian organizations were represent
ed. Delegates were sent by the A. 
C. W. A. Local 54, Lithuanian- 
American Citizens Club, Martin Lu
ther Draugija, Aido Chorus and va
rious branches of the LDS, SLA, 
APLA, and ALDLD. Twenty seven 
organizations were represented hav
ing a total membership of 3,400.

The Brooklyn Section went on re
cord as favoring the step of Lith
uanian-American youth in issuing 
the “Voice.” The magazine will be 
printed in English and the Section 
favors the idea because it will serve 
to unite Lith.-American youth.

The Brooklyn Conference also de
cided to use all methods available in 
an effort to increase the cultural le

vel among Lithuanians. Special in
terest must be paid to the youth and 
they must be helped in their endea
vors. Classes in the Lithuanian 
tongue must be organized and the 
larger libraries near Lithuanian 
communities must have sections 
with Lithuanian books.
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LIETUVOS ŽINIOS
MEILĖS TRAGEDIJA 

LUOKĖJE

Luokėje gyvena pasitu
rintis žydų rabinas Kravec- 
kas ir malūnininkai broliai 
Lesimai. Vienas iš Lesimų 
įsimylėjo Kaune, viename 
žydų banke tarnaujančią 
buhalterę Kraveckaitę, kuri 
atostogų parvažiuodavo į 
Luokę pas tėvus ir čia susi
tikdavo su Lesimu.

Lesimai yra pažangūs 
žmonės ir daugiau sulietu- 
vėję, nesilaiką jokių žydų 
ritualų, o Kraveckai, kaip 
rabinų šeimos asmens, yra 
labai religingi.

Lesimas norėjo Kravec
kaitę vesti ir jai piršosi nuo 
senai, tačiau Kraveckaitė 
vis atidėliojo, nes tėvai 
draudė jai tekėti už bedie
vio ir laukė, kada šis “pasi
taisys”, tačiau Lesimas ne
pasitaisė, ir vis piršosi ir 
prašė Kraveckaitę už jo te
kėti.

Rugsėjo 28 d. apie 10 vai. 
vak. Lesimas su mylimąja 
ir josios jaunesniąja seseri
mi išėjo pasivaikščioti. Kiek 
pavaikščioję visi trys, jie 
pasiuntė jaunesniąją Kra
veckaitę į namus, o jiedu 
pasilieka dviese. Trečiajam 
asmeniui pasišalinus, Lesi
mas ultimatyviai Kravec- 
kaitės paklausė—tekės už jo 
ar ne, bet Kraveckaitė ir 
dabar atsakė, kad ne, ir lyg 
nujausdama ką blogo, sku
bėjo namų link. Neatsiliko 
nuo jos ir Lesimas ir netoli 
namų jis paklausęs jos dar 
kartą, taip ar ne. Ši vėl pa
kartojo—ne. Tada Lesimas 
išsitraukė revolverį ir šovė 
į Kraveckaitę, kuriai patai
kė į veidą; kulka pramušė 
iš dešinės puses skruostą ir 
kiek kliudydama žandikau
lį per antrą pusę veido iš
ėjo lauk, nepadarydama 
sunkaus kūno sužalojimo. 
Kraveckaitė po šūvio, su
žeista leidosi bėgti, gi Lesi
mas paleido dar vieną šūvį, 
tačiau nepataikė ir tuo pa
čiu metu trečią šūvį paleido 
sau. Jis sau peršovė galvą 
virš smilkinio, kulka užkliu
džiusi smagenis kiauše su-

a izabeth, N. J.
Darbai Pradėjo “Slekuoti”

Western Electric kompanija 
pradeda atleisdinėt iš darbo dar
bininkus. Kitos kompanijos daro 
panašiai. Tai blogos naujienos 
darbininkams.
K

Surprise Pare
Jono Zagrecko dviejų metų že- 

nybinio gyvenimo sukaktuvių 
proga, spal. 23 d., pas L. Pau
lauskus buvo suruošta parė. 
Svečių buvo iš vietos ir apylin
kės miestų.

Laisviečių Balius
“Laisves” vajininkų naudai 

balius, įpykęs spal. 24 d., pavy
ko gerai. Draugai Urbai atvyko 
net iŠ Eastono, Pa.

Drg. A. Stripeika perstatė dr. 
; J. J. Kaškiaučių pasakyti pra- 

kalbėlę. Kalbėtojas įvertino va- 
jininkus, kaipo apšvietos sklei
dėjus ir sveikino tuos, kurie dau
giausiai darbuojasi, stovėdami 
pirmoj vajininkų sąrašo eilėj.

Dtg. P. Buknys kalbėjo, nu
rodinėdamas, kokią svarbią' ro
lę vaidina darbininkiška spau
da ir kvietė visus būti “L.” skai
tytojais, kurie dar jais nėra. 
Drg. Stripeika gavo kelis “L.” 
skaitytojus. ' #

Nuo vakaro pelno liks.
Drg. Ignas Bachis ir M. Be- 

liauskienė aukojo pramogai yal- 
Igių. Aukotojams daug ačiū.

Atrodo, kad šiemet d. A. Stri- 
pęika vajininko čampionystės 
niekam neatiduos, nes drūtai 
laikosi prieš savo oponentus.

Vkrinas.
KfĮO; -

silaikė. Kilo triukšmas, tuo
jau buvo pranešta apie įvy
kį policijai ir gydytojai 
Narunskaitei, kuri ir sutei
kė sužeistiesiems pirmąją 
pagalbą. Vėliau buvo iš
kviestas iš Šiaulių greito
sios pagalbos automobilis ir 
abu sužeistieji nuvežti į 
Šiaulių ligoninę, kur pada
ryta operacija.

Kraveckaitė buvo sužeis
ta nepavojingai ir ji po ke
lių dienų pasveikusi wiš li
goninės grįžo, gi Lesimas 
mirė.

Ta meilės tragedija su
jaudino visą Luokės mieste
lį, ypatingai pažangesnius 
žydus, nes šie kaltina tik 
žydų fanatizmą, dėl kurio 
nusižudė jaunas ir energin
gas vyras.

ALYTUS
Reikia Tvarkyti Medicinos 

Pagalbos Reikalus 
Ūkininkams

Rugsėjo 28 d. vienas Mirosla
vo valse, ūkininkas atvežė pas 
daktarą susirgusį savo vaiką, 
bet žmogus, neturėdamas pinigų 
ir negaudamas kaime pasiskolin
ti pasiėmė centnerį sėmenų ir 
manė pardavęs sėmenis apsimo
kės daktarui už kūdikio apžiūrė
jimą ir nupirksiąs vaistų. Bet 
kol minimas pilietis sėmenis 
pprdavė, tai kūdikis mirė. Tokių 
dalykų yra ir kitose provincijų 
vietose, nes prireikus kaime ke
letą litų pasiskolinti, negausi, o 
pas daktarą be pinigų medici
nos pagalbos taip pat negausi.

Bauginanti Nešvara
Raseiniai. — Miesto pakraš

čiuose, užkampiuose visai nebo- 
jama švaros: didžiausi šiukšly
nai, gendančių, dvokiančių at
matų krūvos. Itin apleistas, nie
kad nevalomas Raseikos upelis. 

Bridgeport, Conn.
Prieškarinio komiteto posėdis 

įvyko spal. 28 d. Komitetas ap- 
laikė porą laiškų iš kitų veikian
čių komitetų: nuo Brooklyn© ko
miteto reikale prakalbų suruoši
mo ir nuo Lygos už Taiką, iš 
Pittsburgh©. Pastarajame, laiške 
kviečia Bridgeport© lietuvių 
prieškarinį komitetą dalyvauti 
konferencijoj — suvažiavime 
lapkričio 27-28 dd., Pittsburgh,, 
Pa. Visapusiai apsvarsčius, pri
eita išvados, kad delegatų nėra 
galimybės pasiųsti. Nutarta pa
siųsti pasveikinimo laišką su pi
nigine dovana.

Kitas svarbus dalykas: Brid- 
geporto lietuviu prieškarinis ir 
prieš-fašistinis komitetas jau 
senai manė tverti Conn, valsti
joj prieškarinio komiteto aps
kritį. Darbas pasirodė ne taip 
lengvas, nes Conn, valstijoj nė
ra lietuvių kolonijų, kuriose bū
tų šios rūšies veikimas gyvas. 
Tad šis komitetas sumanė šauk
ti tuo tikslu konferenciją, kuri 
įvyks gruodžio 12 d., Bridge
port, Conn, šiton konferencijon 
bus kviečiama iš visų lietuvių 
kolonijų Conn, valstijoj lietuviai 
atstovai. Vyriausias klausimas 
bus: suorganizuoti prieškarinio 
ir prieš-fašistinio komiteto aps
kritį Conn, valstijoj. Pilnai tiki
me, kad tokis apskritys prisidė
tų prie praplėtimo viso darbo.

Valio, Bridgeporto lietuvių 
prieškarinis ir priešfašistinis 
komitetas už šį gražų sumany
mą!

M. Arisonas.

STIKLINIAI DRABUŽIAI

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
nose, kaipo 'sulaikytojas 
karščio vasarą, o šalčio žie
mą. Tokia stiklo siūlelių 
medžiaga gerai atitveria ir 
nepageidaujamus trukšmus.

• Kadangi stiklas neperlei- 
džia elektros, tai stikliniai 
siūlai, veltiniai ir audiniai

galės būt naudojami, kaip 
elektros insuliatoriai, atsky- 
rejai. Kaipo nedeganti me
džiaga, stiklinė materija 
bus naudojama teatrų už
laidoms, langtiesėms ir ky- 
limams (karpetams), ypač 
kur dažnai būna pypkorių.

Smilčių yra daugybė; tai 
stikliniam siūlam medžiaga 
labai pigi.
- Platesnis stiklo verpalų ir 
audimų pramonės išvysty
mas skaudžiai paliestų ūki
ninkus, auginančius medvil
nę ar pardavinėjančius vil
nas. —N. M.

Ką Slepia Vandenyną 
Gelmės

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
dugne, perleisdami per sa
vo kūną vandenį, kuris pa
lieka menkutę dalelytę mai
sto. Didėjant gilumai, ma
žėja maistas, dėl to retėja 
ir gyviai. 7,000 metrų gilu
moje, manoma, kad gyviai 
visiškai išnyksta. Nauji ma
tavimai pasiekė 10 tūkstan
čių metrų gilumo, bet ar ten 
yra gyvių, tikrai nežinia.

Iš Kur Eina šviesa?
Apie tūkstančio metrų gi

lumoje dingsta paskutinieji 
saulės spinduliai. Juos su
geria vandens sluoksnis. 
Tik ultravioletiniai spindu
liai pasiekia apie 2,000 met
rų gilumą. Žmogaus akis 
šių spindulių nepastebi, bet 
tai nereiškia, kad ir gyviai 
jų nepastebi. Spėjama, kad 
yra gyvių, kurie šiuos 
spindulius net sugeria. Ar 
gelmėse yra visiška, abso
liuti tamsa, ar ne? Tenka 
pastebėti, kad žuvys, gyve
nančios gana giliai, turi ga
na tobulas akis. Tad kam 
jos reikalingos? Mes žino
me, kad organas, kuriam 
kliudoma veikti, atrofuoja- 
jasi, nyksta, todėl jei akys 
būtų šioms žuvims nereika
lingos, jos būtų išnykusios. 
Taigi, vandenyno gelmių 
gyvių negalima laikyti ak
lais. Daugelis jų turi net 
labai puikiai įtaisytus regė
jimo organus. Iš čia tenka 
padaryti išvadą, kad gelmė
se yra kitokios, ne saulės, 
šviesos versmės. Kai kurie 
mokslininkai ištyrė, kad gy
viai, kurie gyvena gelmė
se, leidžia iš savęs daugia
spalvę nuostabią šviesą. Ta
čiau ši nuomonė, daugelio 
dar nepripažįstama. Reikia 
manyti, kad vandenynų 
dugnas yra apdengtas švie
čiančiais mikrobais, nes 
laboratorijose jie galima 
padėti į tokias sąlygas, ku
riose šviečia.

Gelmėse yra krūmelių, 
kurių šakelės apdengtos 
blizgančia žieve. Ant šių 
medžių kabinasi vadinamos 
rožės. Aplinkui ropinėja 
švytruojančiam akim mažy
čiai gyvūnėliai, plaukioja 
žuvys su bronziniais ar si
dabriniais žvynais, raitosi 
besikeičiančios spalvos poli
pai. Ramiam vandenyje su
pasi permatomos medūzos, 
sifonoforai su mėlynom ir 
violetinėm girlandom, rau
doni ežiai su blizgančiais 
perlais. Kuo giliau, tuo 
šviesa mažesnė ir / visiškai 
ten išnyksta, kur baigiasi 
gyviai.

Sunku įsivaizduoti šių 
gyvių šviesą. Visa jos pa
slaptis tame, kad ji, susi- 
liesdama su vandeniu, be
tarpiškai duoda šviesą. Gy
vis gali užgesinti ar už
degti žibintus savo noru. 
Jie tarnauja jam daugiau
sia grobio sugavimui.

Gelmių Gyvių Kilme
• Ilgai manyta, kad dėl di
delio vandens spaudimo 
vandenynų gelmėse niekas 
gyventi negali. Tačiau tyri
nėjimai parodė, kad vanduo 
gyvių viduriuose tiek pat 
juos spaudžia, kiek ir iš oro 

pusės. Todėl ir spaudimas 
išsilygina ir gyviai gali lai
svai gyventi ir judėti. Gy
vūnija dugną dengia labai 
dideliu plotu, tik gyviai vie
ni vienur daugiau išsiplati
nę, kiti kitur. Tačiau kokia 
yra šios ?faunos kilmė? 
Gamtininkai dažnai nemoka 
gerai išaiškinti šių daugy
bės faktų ir per daug vie
tos duodą spėjimams. Gyvū
nijos kilmės klausimas yra 
labai painus. Tūli spėja, kad 
pradžią davė pakraščių pa-

Bostono Biznieriai ir Profesionalai
BROADWAY CAFETERIA
Užeiga del Vyrų ir Moterų

Geriausias maistas ir gėrimai

GEO. MASILIONIS
377 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

WILLIAM’S TAVERN
K. TARUSHKA

Gražus pasirinkimas geriau
sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

JOSEPH W. CASPER
Jauniausias Laidotuvių pa

tarnautojas, reikale 
kreipkitės 

494 E. BROADWAY
So. Boston, Mass.

Tel. 1437

GEORGE C. STUKAS
Vienintelis Liet. Fotografas 

So. Bostone, ir Norwoode 
Reikalui esant kreipkitės:

453 BROADWAY
So. Boston, Mass.

681 WASHINGTON ST. 
Norwood, Mass.

S. BARUSEVIČIUS IR 
SONUS JUOZAPAS 
Seniausia laidotuvių Įstaiga 
Reikalui esant kreipkitės: 

254 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2590

Lithuanian Furniture Co.
Geriausi namų rakandai, prieina- 

miausiom kainom

A. ASHMANSKAS
326 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Telephone So. Boston 4618X

GOLDEN CAFE
Moterys ir vyrai pas mus atranda 

geriausius valgius, gėrimus ir 
tinkamų patarnavimą:

JOSEPH WAITRUS
283 W. PROADWAY

So. Boston, Mass.

JOHN’S HARDWARE
Dėl maliavų, popieros ir si- ' 

navimo kreipkitės pas:
JOHN STONIS

412 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

Telephone: So. Boston 3835

“LAISVES” SPAUSTUVE
daro visokius spaudos dar- 

f

. bus organizacijom
ir biznieriam

BOSTONAS IR APYLINKE
—---------------------- ------- -  ' ' ' ......................... .................... .............. ................ .... "....... ......................... ... "

Puikiausi Šio Sezono

KONCERTĄ 
Rengia

DAINININKAS IGNAS KUBILIŪNAS• *

Sekmadienį, Lapkričio 7 November
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

E ir SILVER STREETS SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 3-čią vai. po piety. Įžanga 50c ir 75c

Programoj dalyvauja: Ignas Kubiliūnas su nau
jausiom dainom, Adelė Mickevičiūtė, puiki daininin
kė, Andrius Grigunas, aukštos rūšies armonistas, 1 
So. Bostono Laisvės Choras, laimėjęs pirmą dovaną 1 
Mass, chorų konteste 1937 metais, vadovystėje 
Izabelės Kugel. (Laisvės Choras bus pasipuošęs lie
tuvių liaudies kostiumuose.) ir garsi Sašy Kruglovo 
rusų šokikų grupe.

Pianistės Izabelė Kugel ir Elena Žukauskaitė.

viršiaus gyviai. Kiti mano, 
kad didelė gyvių grupe yra 
kilusi Didžiajame (Pacifi- 
ko) Vandenyne ir paskiau 
išsiplėtusi po viso pasaulio 
jūras.

Tačiau labai neatsargu 
daryti drąsių išvadų apie 
gelmių gyvių kilmę. To, kas i 
patirta okeano dugne, per j 
maža išaiškinti tam, kas 
dar lieka nežinoma. Reikia 
laukti dar daugiau šiuos 
klausimus liečiančių rezul
tatų. “L. Ž.” i

Puikiausi Lietuvių Talentai Dalyvauja
“Laisves” Koncerto Programoje

Amerikos lietuviai dasigyveno laikų, kad jau gali 
sudaryt aukštą klasišką koncertinę programą iš savo 
tautos talentų. Pirmu kartu Amerikos lietuvių isto
rijoje, liaudiškų ir profesionališkų talentų dainininkų 
ir aukšto išsilavinimo muzikalių instrumentų vartoto
jai duos šaunią programą “Laisvės” koncerte 14 lapkr.

Roland Ketvirtis & Co.
Taiso laikrodžius ir 

parduoda naujus
Taipgi parduodame ir išvalome 

aliejinius pečius
322 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 4649

__________________________________________ I

J. P. IDUK-A1DUKAS
Seniausias Kriaučius 

So. Bostonfc
Reikale drabužių valymo, bei 
pasiuvimui naujų kreipkitės:

322 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

FRANK G. WHITKENS
Norintieji pirkti ką iš

Aukso ar Daimontų 
arba, jei jūsų laikrodis sustojo, 

būtinai kreipkitės pas
F. G. WHITKENS 

315 E STREET 
So. Boston, Mass.

Emilia Mickūnaite, Sopranas
Čia yra dainininkės ir artistės Mickūnaitės atvaizdas iš 

laikų, kada ji dainavo ir vaidino Lietuvos Valstybės Operoje 
Kaune. Tai lietuvių scenos žvaigždė. Ji mokinosi muzikos 
ir balso lavinimo prie pirmaeilių mokytojų Amerikoje, vė
liau keletą metų mokinosi prie žymių mokytojų muzikos sri
tyje Italijoje, turėdama puikaus talento: gražų balsą, gerai 
išlavintą ir būdama gabi artistė,' Mickunaitė buvo pakviesta 
į Lietuvos Valstybės Operą. Kaune ji dainavo ir vaidino su 
pilniausiu pasisekimu gana ilgą laiką.

Mickūnaite, kaipo Amerikos pilietė grįžo vėl į savo gim
tąją šalį ir dabar gyvena Philadelphijoje. čia ji įsigijo pui
kios karjeros, kaipo radio ir koncertų dainininkė. New Yor- 
ko apylinkės lietuviai turės progos ją išgirsti dienraščio 
“Laisvės*’ koncerte, 14 d. lapkričio-November, Labor Ly
ceum Svetainėje, 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y., 
3-čią vai. po pietų.

ANTANAS BANYS
Antras iš profesionalų dainininkų mus džiuginantis talen

tas yra Antanas Banys. Jis įgimtu talentu-, gražiu baritono 
balsu, ir jau Haverford Kolegijoje aukštai išsilavinęs, stojo į 
dainavimo kontestą New Yorke ir laimėjo stipendiją — vel
tui vienų metų muzikos ir balso lavinimo mokslą. Dabar 
dainininkas Banys mokinasi Academy of Vocal Arts, Phi- 
ladelphijoj, Pa. Laukime 14 d. lapkričio jį matyti ir girdėti.

EDNA VAIVADAITĖ
Sopranas, iš Rochester, N. Y.

Jauna, gražaus talento dainininkė. Apgailestaujame, kad 
negavome platesnių žinių apie tai, kur ji mokinosi, bet ži
nome, kad ji yra baigusi muzikos ir balso lavinimo konser
vatoriją Rochesteryje. Ji yra vietos Gedemino Choro moky
toja ir dainuoja koncertuose. Mes ją išgirsime savo dienraš
čio Koncerte sekmadienį, 14 d. lapkričio. Sprendžiant iš ap
rašymų apie ją, kur tik ji pasirodo scenoje, kuo greičiausia 
norime ją išgirsti.

STASYS KUZMICKAS
Puikus mūsų liaudiškas dainius.' Jis yra nariu garsiojo 

Shenandoah Mainierių Kvarteto ir nariu vietos Lyros Choro. 
Kaipo solistą Brooklyne jį girdėsime pirmu kartu “Laisvės” 
Koncerte. Kaip gražiai jis pasirodė Philadelphijoje, Pitts- 
burghe ir kitur, kur tik jis dainavo solus, taip pasirodys ir 
Brooklyne.

Drg. Kuzmickas yra nevien tik geras dainininkas ale ir 
sėkmingas platintojas dienraščio “Laisvės.” “Laisvės” va
juje gavimui naujų skaitytojų jo vardas stovi dovanų are
noje kontestantų surašė.

ALDONA KLIMAITĖ
Tai Brooklyn© lakštutė. Puikiai prasilavinusi dainininkė. 

Ji taipgi yra chorvedė, mokina Bangos Chorą Elizabethe ir 
Pirmyn Chorą Great Necke. Tikra liaudiško meno pionie
rius. Dirba dirbtuvėje, vakarais mokinasi muzikos ir lavina 
balsą. Stipriu savo pasiryžimu ir prigimtu talentu Aldona 
jau įsigijo gražios karjeros, kaipo dainininkė. Linksma bus 
ją išgirsti “Laisvės” Koncerte, 14 dieną lapkričio. Beje, Al
dona dainuos ir grupėje pavadintoje Aidbalsiai.

BRONĖ ŠALINAITĖ
Garbė yra mums pasisakyti, kad aukšto mokslo atsiekusi 

muzikoje kompozitorė šalinaitė su savo rinktinių balsų gru
pe—Aidbalsiai—atidarys mūsų dienraščio Koncerto progra
mą. Ji taipgi pianu akompanuos didžiumai šio Koncerto 
dalyvių.

Šalinaitės Aidbalsiai yra aukščiausio laipsnio išsilavinusių 
dainininkų grupė iš Amerkos lietuvių. Ir tai bus įrodyta 
“Laisvės” Koncerte.

Viktoras Bekeris sutaisė iš Lietuvių muzikantų stygų seks
tetą, kur bus plieninis gitaras, paprastas gitaras, dvi smui- 
kos, basetlija ir pianas.

Taipgi smuiko solų duos Vytautas Dvarackas, iš Newark.
Turėsime ir gerai išsilavinusią šokikę Cariota Montez, 

ispanų tautybės.
Kaip matote šiame “Laisvės” Koncerte blizgės lietuviai 

.scenos žvaigždės. Tokio puikaus programos suderinimo dar 
nebuvo lietuvių scenoje kaip šis, kokį matysime “Laisvės” 
Koncerte.
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Seattle, Wash

il-

lokalas. (260-261)

įvyks

Įžanga 
Par-

Iš Draugo Prūseikos 
Atsilankymo

Spalių 23 d. sulaukėm taip 
gai laukiamo svečio, drg.
Prūseikos. Vakare, pas draugus 
R. Kirk, susirinko ALDLD 161 
kuopos nariai, kad jį pasitikt. 
Draugas L. Pruseika pasakė 
draugams trumpą prakalbą apie 
savo kelionę ir sakė, kad mes 
čia taip toli gyvenam, jog sun
ku mus ir surast. Iš vienos pu
sės—marios, o iš antros—Kana
da; jau toliau negalima važiuo
ti. Pasakė, kokiu tikslu važinė
ja su prakalbom. Paprašė, kad 
draugai paaukotų, kiek kas išga
li “Vilnies” naujos mašinos (Li
notype) išmokėjimui. Ant vie
tos draugai

Aido Choras
Po vakacijų Aido Choro na

riai pradėjo smarkiai pačiuotis, 
bet tas juos nuo darbo nesulai
ko, dirba energingai. Pamokas 
lanko punktualiai ir mokinasi 
keletą naujų dainų.

Lapkričio 7 d. rengia didelį, 
koncertą paminėjimui Miko Pet
rausko.

j metus su- 
palaikymui 
šiemet su- 

Daiktų šiai

EASTON, PA.
Iškilmingas Paminėjimas 20 Metų 

Gyvavimo Sov. Sąjungos
Sekmadienį, lapkričio 7 d., kaip 8 

vai. vakare, Easton Baking Co. sve
tainėje, 36 N. 7th St. yra rengiamas 
šaunus apvaikščiojimas 20 metinių 
sukaktuvių, kaip gyvuoja darbininkų 
valdoma šalis, Sovietų Sąjunga. Bus 
puiki programa susidedanti iš ju- 
džių ir prakalbų. Bus rodomas vie
nas iš geriausių Sovietinių paveikslų, 
“The Diary of a Revolutionist” ir 
prie to, dar labai juokinga sovietinė 
komedija. Kalbėtojom bus d. Sam 
Don iš New York’o, vienas dienraščio 
“Daily Worker” redaktorių. Jis yra 
gabus ir iškalbus, tad interesingai 
nupieš visiems svarbius pasaulinius 
įvykius.

Kviečiame visus lietuvius darbinin
kus ir darbininkes skaitlingai daly
vauti. — Rengėja. (261-262)

ELIZABETH, N. J.
5 d. lapkričio, Rusų Svet., 408 

Court St. įvyks 20 m. Rusijos Revo
liucijos Paminėjimas su gražia Kon
certine programa. Programos išpil
dyme dalyvaus šie žymūs meninin
kai: Max Olanoff ir Estelle Hoff
man, operos dainininke. Kalbės Jay 
Anyon, žymus darbininkų organiza
torius. Pradžia 8 vai. vak. 
25 centai. Kviečia visus Kom. 
tijos

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

lapkričio 7 d., 2 vai. po pietų, 62 La
fayette St. Draugai, būtinai susirin
kite visi, nes turėsime CK balsavi
mus ir daugiau randasi svarbių rei
kalų. Susirinkimas neįvyks lapkričio 
14 d., nes tą dieną įvyks “Laisves” 
Koncertas ir daugelis ten būsime — 
P. Sakat. , (260-262)

<•

sumetė $16.50.
d. ALDLD 161 kuo- 
prakalbas, kurios

Remkime Tuos Biznierius, 
Kurie Remia Darbininkus
Darbininkų Draugijų Svetai

nės komitetas, sykį 
rengia parengimą 
draugijų svetainės, 
rengta vakarienė,
vakarienei suaukojo mūsų biz
nieriai. Gėrimų aukojo šie žmo
nės: Andrius Vanaitis, Jonas 
Kniazius, 3415 Michigan Ave., 
Jonas Zimnickas, 3546 Porter 
Str., J. žirinas, G. Lukoševičius 
ir Ch. Račkautskas, 3071 Ho
ward Str., A. Vėgėla, 4400 Ver
nor High, J. Mazalionis, 2715^ 
Mich. Avė., J. Simgelskis ir San-1 
vaitis, Porter St., F. Nakas,

Spalio 24 
pa surengė 
pavyko gerai, nors žmonių bu
vo neperdaug, bet buvo pasek
mingos.

Draugas L. Pruseika pasakė Warren, J. P. Homchis, geriau- 
gražią prakalbą. Seattlės lietu-■ s*1-1 PaJy išdiibystė Detioite, 
viai tokios nebuvo girdėję. Bet ^286 Milwaukee, 
čia žmonės prie prakalbų nepri
pratę. Turėjo dalyvaut visi lie
tuviai, kiek tik Seattlėj gyvena, 
pasiklausyt tokių prakalbų ir 
pasimokyt, Bet kiti visai to ne
paiso. Jie sako, kad mes daugiau 
žinom, negu tie kalbėtojai. Au
kų surinkta $13.80; “Vilniai” 
naujų skaitytojų užrašyta 10. | 
Abelnai imant, viskas pavyko 
gana gerai. Viso aukų surink- Todėl remkime mes tuos, kurie 
ta $30.80.

čia garsinu vardus tik tų, ku-1 
rie aukojo per prakalbas, o ki
tus drg. L. Pruseika pats pagar- 
sys. Aukojo šie draugai po $1: 
J. Burt, A. J. Stelma, J. G. Ben- 
drick, Mrs. Urbut; po 50 c.: W. 
Tuynell, Ig. Kirk, Gayson, G. 
Madalesky, D. Sližius, S. Bai- 
shin, C. Glaubart, Mrs. Liepoms, 
T. Ulskis, A. Gauronskis,1 
Martk; Kirk 45 c. S. Černaus- 
kas 30c.; po 25 c.: J. Urkanas, 
Mrs. Draugelis, J. Kirk, 1__
Dwarish, S. Coover, F. Thom
son, P. Kašiuba, I. G. Guys, Mrs. 
Urbut, B. 
Halėm, D.

Viso su 
$13.80.

Visiem 
širdirgą ačiū. Taipgi 
161 kuopa taria širdingą ačiū d. 
Pruseikai už pasakytą prakalbą! 

M. Baltrušaitis.

, Red Arrow 
Bottling Work, geriausia sodė 
Detroite, 3900 Martin St.

J. Padolskis pristatė daug ge
ros mėsos. Tai šapos darbinin
kas, visuomet darbininkam pasi
tarnauja. Drg. Ligmalis, puiki 
užeiga ir geras patarnavimas, 
kampas 25th ir Vernor High.

šie biznieriai visuomet pare
mia savo daiktais ir pinigais.

■ remia mus!
Taipgi ištariame širdingą 

ačiū už gausų parėmimą mūsų 
draugijų. Prie pasilinksminimo 
svečiai neužmiršo ir Ispanijos 
kovotojų; kurie kariauja už visų 
žmonių laisvę su fašistais. Suau- 
kavo 13 dolerių su centais. Au
kotojams ir rinkėjams širdingą 
ačiū.

Sitko, Kondona, T. 
Denikus. 
smulkiomis

aukotojam

dienio vakare pas draugus Danielius, 
125 So. Pearl St. Kviečiame nares ir- 
narius dalyvauti. Nepamirškite atsi
vesti ii’ savo pažįstamus.

Sekančią dieną Nov. 7, 1-mą vai. 
po pietų įvyks APLA 24 kp. ir LDS I 
9 kp. susirinkimas pas drg. Danie
lius, po viršminėtu antrašu. Prašome 
visų narių dalyvauti ir atsivesti po 
naują narį. (260-262)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, 5 d. 
lapkričio, pas drg. A. Maldaikienę, 16 
Carver St., 7:30 v. v. šis susirinki
mas bus labai svarbus, turėsime 
daug svarbių dalykų svarstyti. Prie 
progos atsiveskite ir naujų narių pri
rašyti. — Sekr. M. Kulbienė.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barberiai
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Atsakymas į Klausimą
Nauji metai arti ir sniegas 

Mrs' tuoj pradės kristi, bet Fordas 
kontrakto su unija dar nepasi
rašė. Bus pasirašytas, jei pats 
stosi ir kitą prirašysi į uniją. 

šeškupis.
pasidaro

tariame
ALDLD

Išdžiuvo šuliniai
Sausi metai visai išdžiovino 

šulinius. Gyvulius ūkininkai gir
do upeliuose, kurių mažesni 
taip pat baigia išdžiūti. Ūkinin
kai susirūpinę, kas71 bus su van
deniu žiemą.

Detroit, Mich
Darb. Or g. Veikla

Detroito Lietuvių Komitetas 
gelbėjimui Ispanijos demokrati
jos, surinko pusėtinai daug pi
nigų aukomis parengimuose, su
sirinkimuose ir su blankom, 
tuom tikslu išleistom tarptauti
nio komiteto. Daug blankų yra 
pasiėmę pavieniai asmenys, ku
rie iki šiolei nėra sugrąžinę; pi
nigai yra labai reikalingi Ispa
nijos liaudies gynėjam. Todėl 
paskubėkite parinkti aukų ir su
grąžinti blankas.

Spalio 17 d. svetainės komite
tas surengė vakarienę, kurioje 
dalyvavo diktokas skaičius žmo
nių. Atsišaukus į svečius pagel
bėti Ispanijos kovotojams, su
rinkta 13 dol. su centais. Gaila, 
kad negaliu pagarsinti aukoto
jų vardų, nes pamečiau sąrašą. 
Atmenu tik keletą asmenų, t. y., 
Vėgėla Antanas aukojo $2, dd. 
Terzai $1. Suradęs užrašą pa
garsinsiu visus. Dabar DLKGID 
pradėjo rinkti drabužius ir ke- 
nuotą maistą. Kiek galite, auko
kite maistą, drapanų ir pinigų, 
nes pusantrų metų kova padarė 
didelį trūkumą maisto, drapanų 
ir visų kitų gyvenimo reikme
nų, ir apsigynimo įrankių. Au
kas galite gabenti tiesiai į 
Draugijų Svetainę, 4097 Por
ter Str., prie pat ;Clark Parko. 
Raktą rasite pas draugą šmi- 
gelskį, Beer Gardene—užeigoje. 
Iš kalno tariame ačiū už aukas.

- DLKGID Komittas.

NEW BRITAIN, CONN.
Komunistų Partija pasirengus duo

ti pokilj su kai kuriais padailinimais 
ir prakalba, kurią sakys vienas iš K. 
P. distrikto narių, šitas pažmonys 
ruošiamas paminėjimui Sovietų Są
jungos 29 metų gyvavimo ii’ didelio 
progreso, kuri įvykdė darbo žmonės 
Rusijoje. Pokilis įvyks Lapkr.-Nov. 7 
d., 53 Church St., 7 vai. vak.

Tą dieną milioninės žmonių masės 
apvaikščios Sovietų Sąjungos progre
są, padarysime ir mes. Kviečiami vie
tos ir artimesnių vietų žmonės į 
taip svarbų paminėjimą. — B-tis.

(261-262)

NASHUA, N. H.
Vakarienė ir šokiai įvyks lapkr. 6 

d., 7 v. vak. Laurier Svet., 35 Otter- 
son St. Ruošia ALDLD 42 kp. Užpra
šome netiktai nashuačius, bet ir Low
ell, Lawrence, Haverhill ir Hudsono 
draugus dalyvauti, nes senai pas na
shuačius buvo surengta tokia vaka
riene. Užtikrinam visiems gerą va
karienę ir linksmai galėsite pasišok
ti. — Kom. (260-261)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Sveikatos Kultūros Kliu- 

bas ruošia prakalbas ir Maisto de
monstraciją. Įvyks lapkričio 28 d., 
sekmadienio popietį, 2-rą vai., 48 
Green St. Visi, kurie interesuojatės 
sveikata, prašomi dalyvauti. Galėsite 
duoti klausimų į kuriuos atsakys pre
legentas. — Kom. (260-261)

Varpo Keptuve
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

si

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkričio (Nov.) 7 

2:30 po pietų, Choro kambariuose 
įvyks specialis Aido Choro susirinki
mas. Kviečiam visus narius, buvusius 
narius ir simpatikus, dalyvauti susi
rinkime. Bus apkalbama mokytojo 
klausimas. — Committee A. C.

(261-262)

d.,

SO. BOSTON, MASS.
Ateities Žiedo mokyklėlė prasidės 

November 6-tą, 10 vai. , ryto, 376 W. 
Broadway. Prašome visų tėvų ii’ mo
tinų, kad leistų savo vaikučius lan
kyti šią mokyklą, kad galėtų išmok
ti kaip skaityt ir rašyti lietuviškai. 
Bus jums labai linksma, kad jūsų 
vaikučiai išmoks kaip vartot lietuvių 
kalbą ir lietuviškai dainuoti, vieton 
lakstyt gatvėse. — Kom.

(260-262)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 6 d. lapkr., Lietuvių 

Kom. Frakcija rengia didelį balių, 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St., 8 
vai. vak. šis balius rengiamas para
mai darbininkiškos spaudos, išleidi
mui dviejų darb. dienraščių. Bus ge
ra orkestrą šokiams. Taip pat turė
sime skanių užkandžių ir gėrimų. 
Prašome visus dalyvauti, ir paremti, 
darbininkišką spaudą. Įžanga 25c.— 
Kom. (260-262)

BINGHAMTON, N. Y.
“Daily Worker” Vakariene

Am. Kom. Partijos vietinis skyrius 
rengia vakarienę ir šokius, kaipo už
baigimui dabartinės D. W. kampani
jos už sukėlimą arba išpildymą pasi
skirtos kvotos $350.00. Minėtas ban- 
kietas įvyks šeštadieni, November 6- 
tą, Lietuvių Svet., 315 Clinton St., 
7:30 v. v. Įžanga 75c ypatai. Visi 
komunistinio judėjimo pritarėjai šir
dingiausiai prašomi dalyvauti. — 
Kom. Part. Skyrius. (260-262)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkričio 7 d. Lietuvių 

Svet., 29 Endicott St., Bendras Drau
gijų Komitetas rengia kalakutų (tur
kių) vakarienę. Muzikalę dali pro
gramos išpildys dd. bostoniečiai, M. 
Zavis, A. Audickas ir kiti. Rengėjai 
kviečia vietos ir iš apylinkės skait
lingai dalyvauti. Vakarienės pradžia 

vai. vak. — BDK. (260-262)6

HAMTRAMCK, MICH.
Pirmą sykį istorijoj šio miesto da

lyje bus suloštas teatras po vardu 
“Žemės Rojus,” 3-jų veiksmų kome
dija. Įvyks sekmadienį, 21 d. lapkri
čio, Tarpt. Darb. Name, 3014 Ye- 
mans St. Durys atdaros 4:30 vai. po 
pietų, lošimas prasidės lygiai 5:30 
vai. vak. Bus ir gera orkestrą šo
kiams nuo 9 vai. vak. iki 1-mai vai. 
ryto. Bilietas iš anksto perkant 35c, 
prie durų 45c, vien tik šokiams 25c. 
Bilietus galite pirkti pas eastsidie- 
čius ir pas westsidiecius. Prašome vi
sus dalyvauti. — Kom. (260-261)

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. rengia parę su šo

kiais, kartu ir vakarienę. Įžanga 35 
centai asmeniui. Įvyks Nov. 6, šešta-

TFT

PAMATYKITE GRAŽIĄ MUZ1KALIŠKĄ OPERETĘ

“Meilės Nuskriausta”
Vertė iš anglų kalbos Ainilija Jeskevičiutė ir Bri)nė Šalinaitė

Stato Scenon ir Suvaidins Sietyno Choras

Šeštadienį, 6 d. Lapkričio-November, 1937
Pradžia 7 vai. vakaro. — Įžanga 75c ir 50c

Šv. Jurgio Salėje, 180 New York Ave., Newark, N. J.

HAMTRAMCK, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, lapkr. 7 d., 2-rą vai. po 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, nes bus Centro Kom. balsavimas, 

ję duoklei?, malonėkite užsimokėti.— 
A. Vi (260-261)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas įvyks se

kmadieni, lapkr. 7 d., 2-rą vai. po 
pietų, 1035 Caniff. Visi nariai malo
nėkite būt laiku. — A. Varaneckienė.

(260-262)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Laisvamanių Etinės Kul

tūros Draugijos 2 kp. susirinkimas 
įvyks penktadienį, 5 d. lapkričio, 
7:30 vai. vak. Rusų Darb. Svet., 9219 
Russell St. Po susirinkimo kalbės Dr. 
M. D. Palevičius, temoj: 550 metų 
Lietuvos Krikštui Sukakus. - Čia bus 
proga visiems sužinot kuo Krikščio
nybė pasitarnavo Lietuvoj. — Valdy
ba. (260-261)

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti rugine, saldi rugine, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyrūgų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N.
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Notary Public Tel. Stagg 2-5043

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą .

NEDfiLIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
LAWRENCE, MASS.

Sekmadienį, 7 d. lapkričio įvyks 
prakalbos, kurias ruošia lietuviai ko
munistai, L. U. Kliubo Svet., 41 Ber
keley St. Pradžia 7-tą vai. vak. Kal
bėk J. Bondžinskaitė iš Brooklyno, 

! nesenai sugrįžusi iš Sovietų Sąjun- 
I gos. Ji pasakys daug įdomių dalykų, 
todėl kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti prakalbose. — Kom.

(*261-262) x

SHENANDOAH-MINERS
VILLE, PA.

ALDLD 9-to Apskr. konferencija 
įvyks lapkr. 7 d., 1 vai. po pietų. St. 
John’s Greek School ant Third St., 
Coaldale, Pa. Įsitėmykite delegatai, 
kad svetainė permainyta dėl konfe
rencijos. — Apskr. Sekr.

(261-262)

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 8 d., 7 v. v. Darb. Svet. Visi 
nariai' dalyvaukite susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti. — 
Sekr. ' (261-262)

CLEVELAND, OHIO
Lapkr, 6 d., šeštadienio vakare, 

Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th St., 
St. Clair’o Kultūros Ratelis rengia 
“Harvest Dance,” kur bus duodamos 
dovanos atsilankiusiem. šokiams yra 
užsakyta parinktai gera orkestrą. 
Pelnas nuo šio parengimo eis para
mai “Midwestern” Darb. dienraščio 
įkūrimui. Visi Clevelando progresy
viai dalyvaukite Šiame parengime. 
Pradžia 8 vai. vak. — Kom.

(261-262)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 8 d., 7:30 vai. vak. Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Visi nariai 
prašomi atsilankyti, nes bus daug 
svarbių dalykų, kaip tai, turėsime 
balsuoti Centro Valdybą sekantiem 
metam. Taipgi delegatai išduos rapor
tus iš konferencijos 3-čio Apskr. Ki
ti delegatai išduos raportą iš Lietu
vių Kongreso, kuris atsibuvo spalių 
Jf8-tą. — J. V. Margaitis. (261-262)

Brooklyno Aido Choro Oktetas Aidbalsiai, vadovaujamas 
B. Šalinaitės dalyvaus programoje.

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Jau žinote iš praeities, kad Sietyno 
Choras visada duoda gerus parengimus' ir gražiai suvaidina operetes.’ 
šiuom kartu bus perstatyta nepaprastai graži muzikališka operetė. 
Tad nepraleiskite progoš jos nepamatę.

Apart sulošimo operetės, kompozitorė Bronė šalinaitė duos muzikos 
lekciją, dainuojant bei demonstruojant Oktetui Aidbalsių iš Brooklyno. 
Ji aiškins muzikos vystymosi’ istoriją, nuo paprastos liaudies dainos iki 
klasiškos. Tai bus svarbus supažindinimas su meno reikšmė.

Po Programai Šokiai iki Vėlumai Nakties
Pamatysite gražią operetę, išgirsite puikios muzikos ir smagiai pa

sišoksite. Tad būkite .visi ir visos. RENGĖJAI.

MATTHEW P. BALLAS
i (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Dr. Herman Mendlowilz
88 METAI PRAKTIKOS

• / •

522 Bedford Avenue
; arti Taylor St., Brooklyn, N. T. j

Tel. Evergreen 7-1312

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

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

reikalam

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

BROOKLYN. N. Y.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai vėliausio* 

mados automobilius.
84-02 JAMAICA AVE. v

Priei Forest Parkway 
WOODHAVEN, L. I., N. T.

“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną 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 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.
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Odos-Kraujo-Nervy Chronišku 
Ligų Gydymas Vyram-Moterim 
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes 
KRAUJO IR ODOS Ligos, CHRONIŠKI NER
VŲ Suirimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL- 

_ ________ VYS, HEMORROIDAI ar k:tos MĖŠLAŽARNfiS 
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, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 Si. Tarp Unlon s«-ir Irvin«Pl- New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M.
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Puslapis Aštuntas LAISVE

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Kaip Yra Su Rinkimais 

į Miesto Tarybą
Sovietų Ambasadorius Kalbės 

Sovietų Sukakties Pokilyj, 
Carnegie Hall

Am. Darbo Partijos 
Balsą Pajėga

Daugelis įdomauja, kada 
bus galima sužinot, kas išrink
ti “councilmanais.” Negalima 
jų už tai kaltint, nes visi su 
nekantrybe laukiame.

Galutinos “councilmanų” 
rinkimų pasėkos bus paskelb
tos tik tarp savaitės ir dviejų 
savaičių po rinkimų. Taip yra 
dėlto, kad sulyg proporciona- 
lės atstovybės balsavimui dar 
nėra įvesta mašinų ir balsus 
reikia surokuoti taip, kaip bi
le kuopos ar draugijos balsa
vimus. Skirtumas tik tame, 
kad draugijos susirinkime bal
suojama už porą ar trejetą 
kandidatų, taipgi balsuoja tik 
keli desėtkai ar šimtai narių. 
Gi “councilmanų” rinkimuose 
Brooklyne balsuota, pasiren
kant, už 99 kandidatus, Man- 
hattane už 47, taipgi balsavi
muose visame mieste dalyvavo 
viso 2,233,607 balsuotojai.

Tas ir išaiškina dėlko ilgai 
ims suskaitliavimas.

Kaip Rokuojama Balsai?
Už “councilmanus” paduotų 

balsų skaitliavimas vedamas 
penkiose miesto armorėse. 
Prie jo dirba 1,778 žmonės, 

t Jie dirbs kasdien, apart sek- 
>madienio ir karo paliaubų die

nos, po 7 vai. į dieną.
Pirmiausia balotai suskirsto

mi sulyg No. 1 pasirinkimų. 
Kiekvienas gavęs 75,000 No. 1 
balsų skaitysis išrinktu ir liku
sieji nuo jo balsai suskaitliuo- 
jami ir priskaitomi tų balotų 

' No. 2 kandidatams.
Kiek Bus “Councilmanų?”
Niekas tikrai dar nežino. 

Sulyg registracijos balsavimui 
turėtų būt 29, nes registraci
jose dalyvavo 2,490,312 bal
suotojų. Manoma, kad ne visi, 
užsiregistravusieii dalyvavo 
rinkime “councilmanų”, ypa
tingai neprimatantieji ir ma
žaraščiai, kuriem sunku išsi
rinkt kandidatų vardus. Ta
čiau, jei nesiras nepriskaityti- 
nų, klaidingai nubalsuotų ba
lotų, tas daug dalyko nepa
keis, nes 85 nuošimčiai bal
suotojų paėmę ir pildę “coun
cilmanų” rinkimo 
balotus.
Žinios iš Pirmųjų

Nors paėmimas 
distriktų iš esančiu mieste 3,- 
910 rinkiminių distriktų dar 
nieko nepasako, tačiau vis vien 
daug kam bus įdomu pasėkos 
suskaitliuotų pirmųjų penkių.;. . , , , . , . .
Jais buvo 12-tas, 13-tas, 14- J°S1OS Dalybos tvirtove visoje 
tas, 15-tas ir 16-tas iš 19-j o šalyje ir Amerikos Darbo Par- 
AD, Manhattan. * (tijayra stipriausia jos (ND)

Suskaitliavus visus tu dis- pasekėja.” 
triktų No. 1 pasirinkimus
(first choice), kandidatai sto- cionierių kandidatas Mahoney,

Sovietų Sąjungos ambasado
rius Jungtinėms Valstijoms, 
Aleksandras Troyanovskis, kal
bės Sovietų Sąjungos Draugų 
suruoštame Sovietų Sąjungos 
20-ties Metų Sukakties minėjime 
šį vakarą (penktadienį), 5 lap
kričio, Carnegie Hall, N. Y.

Jubilėjaus proga ambasado
riui bus įteikta “Auksinė Kny
ga,” pasirašyta 100,000 ameri
konų, pareiškiančių savo drau
gingumą Sovietų Sąjungai. Pa
sirašiusių skaičiuje yra tūkstan
čiai garsių amerikonų, iš įvai
riausių gyvenimo sričių ir užsi
ėmimų.

Vakaro kalbėtojų sąraše ran
dasi garsus šiaurinių sričių ty- 
rinėtojas-mokslininkas V i 1 hja- 
mur Stefanson, profesorius Je
rome Davis, Dr. Henry Sige- 
rist iš Johns Hopkins Universi
teto, James Waterman Wise, re
daktorius ir autorius; Dr. Mary 
Van Kleeck iš Tarptautinių In
dustrinių Santikių Instituto.

Meniškoj programoj dalyvau
ja simfonijos orkestrą ir pagar
sėjęs dainininkas Mordecai Bau
mann.

Darbo Partija Rems 
Naująją Dalybą

popierinius

tik penkių

Amer. Darbo Partijos New 
Yorko Valstijos sekretorius 
Alex Rose pasiuntė, prezidentui 
Rooseveltui telegramą, kurioj 
pareiškia, kad Am. Darbo Par
tija rems Naujosios Dalybos po
litiką. Telegramoj sako: -

“Valandoj Am. Darbo Parti- 
' jos pasirodymo nauja politine 
pajėga New Yorko Valstijos po
litikoj, leiskite man užtikrinti 
jus, kad rėmimas Naujos Daly
bos politikos tebėra mūsų parti
jos pamatiniu principu.

“Besikeičiančiam vietos įvy
kių paveiksle, ką tik pasibaigu- 
sioj kampanijoj, mes susidėjo
me su kitais progresyviškais ele
mentais užtikrinimui pasilaiky- 
mo teisingos ir sumanios val- 

( džios New Yorko Miėste. Aš ne
patenkintas reakcinių elementų 
iš Republikonų Partijos aiškini
mu, būk New Yorko Miesto gy
ventojai atmetę Naująją Dalybą. 
New Yorkas yra didžiausia Nau-

vėjo sekamai :
Mitchell, demokratas—507 ; 

Mellen, pil. nepartiniu — 173; 
McClain, dem. — 169, John
son, fusijos — : 
dem. — 132; Baldwin, rep. — 
122; Johnson, pil. nep. — 107.

Darbininkų Kandidatai
., B. Chamey Vladek, Am. Dar
bo Partijos—85 balsų.
; Israel Amter, Komunistų 
Partijos* — 38 balsus. Socialistų, 
kandidatas S. John Block ga
vo 9 balsus.

; Kiti organizuotų darbininkų 
remiami kandidatai gavo bal
sų sekamai: Robert Strauss — 
37, Mary K. Simkhovitch — 
35, Vera Montgomery — 28. 
Jie buvo statomi fusionistų 
piliečių nepartinių.

Mat, Tammanės ir visų reak-

kad supainiot vidutinį, politiko
je ne pilnai apsipažinusį balsuo
toją, sakėsi esąs Naujosios Daly- 

143^ Levinson 1 b°s šalininku ir Tammanės 
’1 “frentai” visur aiškino, būk 

balsavimas už Mahoney busiąs 
rėmimu Naujosios Dalybos ir 
visos Roosevelto politikos, o bal
savimas prieš Mahoney -būsiąs 
atmetimu visko, už ką stoja Roo- 
seveltas. Tačiau balsuotojai su
prato reakcionierių skymą.

Gildija Skundžia Ass. Press

Brangus Kraustymasis

ir

Butų komisionieriaus Post 
raštinėj gaunama skundų iš 
kraustomųjų į naujus namus 
Williamsburge, kad kraustymas 

inuojąs du syk tiek, negu pa- 
i mokama. Aukštos kainos

narna tuomi, kad tikrenybė
je kraustoma du kartu: vieną, iš 

anų namų į vaiytuvę, kur pada- 
— galas visokiems gyviams, 

o antrą, iŠ valytuvės į naujus

Am. Laikraštininkų Gildija 
skundžia Associated Press už 
nesitarimą su Gildija, kurią pa
tys darbininkai pasirinko savo 
atstove balsavimuose liepos mė
nesį, 1936 metų. Skundas pa
duota Nacionalei Darbo Santi- 
kių Tarybai.

Retas Svečias
Prie kampo Johnson ir Flu

shing Avės, randasi valgykli- 
nis vagonas (lunch car), ant 
kurio kabo perspėjimas moto
ristams būti atsargiais. Per
skaitęs iškabą, motoristas, ma
tomai, pamanė, kad vagonėlis 
saugiausia vieta, nes įvąžiavo 
tiesiai vagonan.

Policija areštavo John Simon, 
15 metų berniuką,' 119-72 Mer
rick Rd., Jamaica, kuris kalti-

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Er. ED. W. ŽUKAUSKAS 
\

1114 FOSTER AVENUE

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 6 November 
Šis Kliubas rengia 

“HOT DOG” PARTY
Prasidės 9-tą vai. vakare 

Bus lietuviška ir amerikoniška 
muzika. Pare bus kliubo name

168 Marcy Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus ir visas— 
KLIUBAS.

Penktadienis, Lapk. 5, 1937

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI
/

Berniukas Darkęs Du 
Mažesnius Vaikus

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Atsikėlę rytą po rinkimų 
darbo žmonės ir jų draugai su 
džiaugsmu, o darbo žmonių 
priešai su didžiausiu nusimini-’ namas prisiviliojęs, išdarkęs ir 

kad jaunutė j norgjęS sužalot 7 metų vaiką 
Walter Sheridan, 12-10 172nd 
St., Jamaica.

Simonų berniukas nusiviliojęs 
Sheridanų vaiką į krūmokšnius 
ir ten užpuolęs. Ištrūkęs nuo ža
lotojo, vaikas spiegdamas bėgo 
namo. Pribuvus policija rado 
Simonuką su 4 metų mergaite 
tuose pačiuose krūmokšniuose, 
bet mergaitė dar nebuvo su
žalota.

I
Policijos užkluptas Simonukas 

taip smarkiai gynėsi nuo policis- 
tų dantimis, rankomis ir kojo
mis, kad turėjo pirma surišt ir 
tik tada galėjo areštuot. Jis pa
siųstas į Bellevue ištyrimui.

mu apsižiūrėjo, --- d--------
vienų metų amžiaus Am. Dar-1 
bo Partija per metus išaugo į 
milžiną.

Pasirodo, ne kas kitas, kaip 
Am. Darbo Partija davė La- 
Guardijai ne tik tą milžinišką 
perviršį balsų, bet ir pačią gali
mybę būti išrinktu. Už La 
Guardiją paduotų balsų skai
čius, viso 1,344,016, 
sekamai:

Republikonų ........
Darbo Partijos . . .
Miesto Fusijos . . .
“Progresyvių” ....

FOTOGRAFAS

dalinasi

672,823
482,459
159,895
28,839

Viso .................. 1,344,016
Iš šių rinkimų New Yorko 

Am. Darbo Partija išeina an
tra didžiąja partija.

Tas didelis Amerikos Darbo 
Partijos laimėjimas yra ge
riausiu įrodymu, kad darbo 
žmonės privalo ir gali išvysty
ti-savo nepriklausomą politinį 
judėjimą ir būti tvarkytojais 
savo didelės šalies reikalų. 
Reikia tikėtis, kad laike kon
gresinių rinkimų, 1938 metais, j 
Amerikos Darbo Partija išstos 
kaipo nacionalė darbo žmonių 
partija.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškau brolio Jono Juknos, kilu

sio iš Lietuvos, Rokiškio apskr., Obe
lių valse., Kalniškių kaimo. Išvyko į 
J. A. V. 1912-13 m. Prašau jj pat} 
atsiliepti, ar žinantieji apie jį man 
pranešti, už ką būsiu labai dėkingas. 
Politkalinys Juozas Jukna, Kretingos 
Kalėjimas, Bajorai, Lietuva.

(260-262)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris dirbti pirtyje 

pirmadieniais ir antradieniais prie 
“Massages and Rub Downs” (massa- 
žavimų). Gali būti'patyrusi arba no
rinti išmokti tokį darbą. Ateikite as
meniškai arba šaukit telefonu: Pulas
ki 5-1090. Antrašas: 29-31 Morrell 
St., Brooklyn, N. Y. (259-261)

GRAND OPERA STUDIO
Grapd Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų mėgėjų (ama
teurs) dėl operos ir radio.

Balsų išbandymai veltui
Bet balsų išbandymui laikas paski
riama susitariant laiškais arba per 
telefoną. Interesuojantieji tuom 
reikalu skambinkite Circle 6-1689 

arba rašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

PAI N-EXPELLER
Trys gentkartes išbandė Ir 

ulgyre ši seną linimentą kaipo 
patikimą vaistą.’

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

K

VALANDOS:
1—2 p. p.

Ir pagal sutartj
Tel. Mansfield 6-8787

Traukiu paveikslus familijM, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
Ii senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa 
geidaujama 

Taipgi atmalia- 
voju Įvairiom 
spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6191

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-8040

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Iškilmingas Atidarymas
Gates Bar & Grill, Inc.
\ Kurio savininkais yra

Alfonsas Skirmontas ir Ignas Zaleckas
Bus duodama

HOT TURKEY SANDWICH PARE
Įvyks Šeštadienį, Lapkričio 6 November

SKIRMONTAS ir ZALECKAS kviečia visus Brooklynie- 
čius ir apielinkės lietuvius užeit paviešėt ir susipažint su 
jų nauja vieta. Ypač pageidauja pasimatyt su buvusiais 
m'ontelliečiais. ’ x

GERIAUSIOS DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
ĮŽANGA VELTUI VISIEMS

959 GATES AVE. KAMPAS PATCHEN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

5
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S

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

z Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai VakaroALLIANCE HALL
Generalis Atidarymas Brooklyno 

Lietuvių Centro
Alliance Hall savininkai, kviečia Brooklyno lietuvius į 

General} Svetainės Atidarymo Pokilį

Lapkričio 6 d. — šeštadienio vakare
nuo 8 iki 10 tęsis programa

SVEČIAI BUS VAIŠINAMI NEMOKAMAI
Gros puiki orkestrą iki vėlyvo vakaro

Ateikite pasižiūrėti puošnios, moderniniai įrengtos sve
tainės, kuri dabar jau išnuomuojama šokiams, baliams, 
prakalboms, vestuvėms, koncertams, perstatymams, susi
rinkimams, repeticijoms, ir visokiems parengimams.

Širdingai kviečia biznio savininkai,

Win. Shedlow ir Bruno Minėt
197 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen,7-9272

S

JOHN VALEN
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos
DEGTINĖS IR VYNAI

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS
Skersai gatvės nuo Grand Paradise Salės

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Haveineyer St.

Telefonas: EVer green 7-9851

FRANK DOMIKA1TIS
RESTAURACIJA

i

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.
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MATEUŠAS SIMONAVICTUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAM ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtines ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. NedS- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

PHONE PULASKI 5-1090

OPEN DAY AND NIGHT

W O R L 0 FAMOUS

LINIMENT

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night 
Saturday Night 75c

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET > BROOKLYN, N. Y.

Stephen Aromiskis 
(Armakauskaa) 

Laisniuotas Graborius
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4311

į Clement Vokietaitis 
j LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street
TW. Triangle I-36Ž1 

Brooklyn, N. Y.

3 168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7179 

g Brooklyn, N. Y.

. 426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. Y 
Blokas nuo Hewee eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 7-8886

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

Sleeping Accomodations.

SPECIAL RATES

. LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents,

PER WEEK

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and

Sun. all day and night.




