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TRIES TO THINK
CASH OR COUNTRY?

“I love my dough more than I 
love my country”.

No, she didn’t say it in those 
exact words but that was the im
pression one received after hearing 
that Countess Barbara Hutton Haug- 
witz-Reventlow has renounced Ame
rican citizenship but not American 
money and the Woolworth millions.

Barbara’s renunciation of citizen
ship will save her about $30,000,000 
in inheritance taxes when the little 
Count in Denmark takes over the 
Woolworth chain. Poor kid, he’ll 
grow up and never know what it 
is to work for a living.

The little heiress has skipped away

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

EDUCATION-STORIES

PUBLISHED EVERY 
TUESDAY AND 

FRIDAY

Picket Lines Aganst g— 
Japanese Goods * - - - - - - - - - -

“On the line, on the picket-picket 
line,” is the theme song of many 
youth as they march back and forth 
in front of the local five-and-dimes.

.The F. W. Woolworth chain stores 
have refused to remove Japanese 
goods from their shelves and this 
tacit approval of the Japanese in- I 
vasion in China has spurred progres
sive groups to place picket lines in 
front of the stores. Unions and youth ' 
clubs have already taken part in the 
picket lines.

A new anti-fascist style is going 
into effect. The well-dressed girls 
no longer wear silks and satins. 
Silk that once was stylish is now 
being replaced by cotton, celanese, 
acdtate or even just plain artificial 
silk. Y.C.L. groups have been parti-

say listen mike—
it’s funny—them foreigners 
you know—i mean the re.ds; 
yuh see mike—
i heard a guy last night—
yuh know them—the soap-box kind
talked about revolution—
yuh know
knocking off the big shots—the bosses,
’n letting guys like you and me in on the'gravy 
mentioned them fellers Marx and Lenin—

hitting a jack spot

me niue neiiess nas snippeu away i , , . ° \ . . ----- L-----
with the breezes but the five and I cularly active in bringing about pop

ular support of the new style wave.dimes remain, the Woolworth girls 
remain, the whole set-up remains 
and the dough continues to roll in.

—o—
NAZI VERSION

Yes, the Christmas spirit is get
ting all of us and Herr Hitler is no 
exception. We see by the papers that 
the Nazis have revived the Christmas 
hymn “Holy Night.” With a 
servations of course.

All mention of “peace” is 
of the official version. All
of Christ is excluded and all' refe
rence to the “Prince of Peace”.
( If we may be so bold as to offer 
a parody that will be rendered by 
quite a 
people: 
night.”

Merry

It is expected that by a boycott 
of Japanese goods and silk the war 
machine of Japan can be seriously 
hampered. Silk is the main financial 
source of Japanese arms and through 
boycotting silk Japan may be made 
to feel an aroused world 
opinion.

public

few re

left out 
mention

large number of German 
“Hitler Night—a helluva

Christmas!

BANNED!
Not only has the Yuletide spirit 

softened the heart of Der Fuehrer 
but it also has softened the Japa
nese Horae Ministry. That foreign 
devil, that white man’s propagandist, 
that personification of evil, Santa 
Claus, has been outlawed in Japan...

Japan, although not a Christian 
nation, has been celebrating Christ
mas with increasing ardor and Ja
panese versions of Santa Claus have 
been appearing in department stores.

Shopkeepers have announced that 
the usual decorations will be 
placed by Japanese, German 
Italian flags.

re- 
and

XMAS IN SPAIN
has 
of-

Time and time again Franco 
announced his “final victorious 

and time again 
laid an egg, and

fensive” and time 
that offensive has 
a bad one at that.

The newspapers 
full of the news that the rebels have 
suffered the greatest defeat since 
Guadalajara. 'The loyalists have tak
en Teruel and thus ended Franco’s 
threat of driving a wedge to the 
Mediterranean.

Teruel is a crossroad connecting 
Madrid, Valencia and Barcelona. The 
insurgents had been a constant 
threat to the communication lines 
but now that threat is removed.

The capture of Teruel means more 
than just so much land taken. Its 
effect upon the insurgent morale 
will probably be tremendous. All is 
not well in Franco’s Spain. An in
vasion that was supposed to be a 
coup-de-etat has entered the six
teenth month. Mutual hatred and 
distrust of the German and Italian 
soldiers has weakened the behind the 
lines support. The Portuguese and 
French borders have been closed 
and it is clear that important events 
are occuring in insurgent territory.

The Spanish situation has bright
ened and everything points to a 
Merry Christmas for the Lith-Ameri
can boys in the International Bri
gade.

Madrid will be a cheerful city to
morrow.

at present are

BUY YOUR TICKETS
FOR DANCE NOW

To start the New Year off correct
ly you must naturally attend the 
Gala New Year’s Dance given by the 
Aido Chorus. Dance away to the 
lovely music of George Kaiser and 
his men while Father Time ushers 
out the old and brings in the new.

But you won’t need to get a hold 
of Father Time to bring you in, the 
very slight sum of 40 cents paid at 
the door will do that.

Waiting to see you all at Laisve 
Hall. Merry Christmas!

Henry Ford,
Beloved of the Lord, 
Came to Heaven’s gate. 
“You’ll have to wait”, 
Said Saint Peter, 
“Why”? snarled Henry. 
Saint Peter winked, 
“Why, don’t you know? 
The angels are going C.I.O.”

mom’s shoes—that’s got holes in
ain’t worked in years 
’em as big as dollars

sumthin’ like kicking the traces—and 
jesus—mike 
the sonofabitch give me the creeps— 
got me to thinking—the feller did— 
got me to looking at my hands—that 
and
and the kids—“malnutrition” the doctor says, 
them words been running through my head mike 
like night turning to day,

j Marx—Lenin—Hunger—Revolution— 
I Pop called me a lousy red—
but gee mike— '
grabbin’ the mills and sweating the bosses— 
gee—that would be swell!!

S. Padovin.
in the 

claims
A psychology profesor 

University of New Mexico 
that a “fairly bright” ape could give 
some humans a half-length handicap 
and 
an 
the 
are
title with Adolphe the Mustache.

still beat them to the tape in 
intelligence Derby. Several of 
brighter lads at the Bronx Zoo 
clamoring for a chance at the

THE INTERNATIONAL 
HOODED MEN

BROOKLYN LITHS
TROUNCE CYCLONES

decisive victory 
43 to 24, the 
a string of 8

Led by Ginger Kaires who play
ed a brilliant game for the Brooklyn 
Liths in the latter’s 
over the Cyclones 
Liths now boast of 
straight victories.

In the Brooklyn Liths rout of the 
Cyclones, 36 points were amassed by 
Ginger Kaires, Vinnie Zelinsky, and 
Pete Wallace, with Ginger Kaires 
taking individual honors with 14 
points. Zelinksy and Wallace each 
made 11 points apiece.

The victors took a commanding 
lead early in the game and were 
never in danger of replenishing the 
load throughout the contest.

After an absence of a month, Gin
ger Kaires entered the Brooklyn 
Liths lineup, and as early as the 
first quarter made his presence felt. 
Four long shots by Ginger, a basket 
each by Wallace and Zelinsky, 
brought the score to 12 to 0 to end 
the/first quarter.

In the second half, Pete Wallace, 6 
foot 4 center made four difficult one 
handed pivoted shots from the right 
side of the court. Vinnie Zelinsky 
made two one handed shots from the 
left side of the court in the third 
quarter and two long shots in the 
last quarter and getting 3 fouls in 
between to bring his total to 11 
points for the game. George Pec
kaitis and John Kaires were content
ed with playing a great guarding 
game. Don Shultz and Tony Cimag
lia played outstanding ball for the 
losers.

Al Podaris, 
B’klyn Liths Mgr.

BROOKLYN LITHS

'Zelinsky, If 
Peckaitis, rf 
Wallace, c 
G. Kaires, 1g 
J. Kaires, rg

Totals

DETROIT PREPARES NEW
YEAR’S PARTY DANCE

RAMBLINGS OF THE
SECOND DISTRICT

I

Notes On Bangos 
Chorus Activity

firm- 
prac- 
even- 
prob-

ELIZABETH, N. J.—The present 
1 status of Bangos Chorus indicates 
I that more individual interest in cho- 
j rus activity is vitally necessary. The 
■ younger element of the group seems 
i to possess a foggy tendency to for
get chorus rehearsals. In most cases 

. parental firmness is perhaps mostly 
1 responsible for their infrequent ap- 
‘ pearances.
i If one’s own initiative is not 
ly cultivated' to attend chorus 
tices willingly every Tuesday 
ing, his or her presence will
ably be valueless all evening during 
the session. I hope those of you who 

j are in this category will cast aside 
all unfavorable notions and really 
show yourselves more often at these 
informal musical gatherings. The 
greater the number attending the 
rehearsals—the greater the conse-

! quent enjoyable evening.
The chorus has had the good for- 

l tune to obtain the services of a new 
instructor. It is felt that its sing
ing ability and performance will 
again gain full prominence.

Thęre has been a desire expressed 
among the girls to organize a danc
ing group under the present teach
er’s direction. Plans will be more 
fully expanded and revised at the 
next meeting. Member.

CONSUMERS UNION LISTS FATAL 
PATENT MEDICINES AND REMEDIES

Launches Poster Campaign Against Medicines 
Which Have Caused Many Deaths. IVarns j',!

On Mineral Oil Nose Drops *•
Consumers Union of United States, 

Inc., is launching a unique health 
campaign this week.

Thousands of posters warning 
consumers against two types of 
medicines sold in drug stores are be
ing distributed to trade unions, wom
en’s clubs, fraternal societies and 
similar organizations.

This is believed to be 
time in the history of 
public health campaigns
widely advertised and distributed

the first 
American 
in which

SPECIAL TO THE 
AIDO CHORUS

The Aido Chorus sends Yuletide 
greetings to all its members, past, I 
present and future and to all the Į 
readers of this paper. The Aido 
Chorus held its yearly elections last 
week and by the enthusiasm expres
sed by all the elected officers, the 
Aido chorus is gonna paint the town 
every color in the rainbow. They are 
as you name ’em: Algerd Geralt, 
President; Albina Keitis, Vice Pre
sident; Alda Lerninsky, Secretary; 
Lilly Gugas, Treasurer and Joe 
Adams, Financial Secretary.

The Pramogų Komisija is filled in 
with the hottest wires ilt the circuit, • 
they are:’Raminauskas, B. Geralt, A. 
Urbon, Victor and J. Rudzavičius. 
With these and all the other officers, 
the Aido Chorus is going to be one 
of the biggest sparks in town. Yea 
man 1

Albert Rye, who is now a man, 
had a peppy birthday party at his 
home last Saturday night that kept 
the cradle rocking till 4 A. M. Whew, 
what we didn’t do, everything from 
waltzing to the Suzy Q.

I can hardily wait for the New 
Year’s Party which 
the biggest success 
With all this new 
liness in the chorus
this young fella is gonna be at Por
ter Hall (cor. Porter and Scottcn) 
at 9:00 P. M. the last night of this 
year. And how!

A certain little sombody wanted 
to know what Al Kasparkas was do
ing these days. Don’t ask me, ask 
him at chorus practice next Sunday.

Here is a Yuletide toast to the 
“Voice” and the “Vilnis Youth Sec
tion” and 'hopes that the subscrip
tions to each will rocket up to a 
new high. (EDITOR’S NOTE: Alas, 
but the “Laisvė Youth Section” has 
no separate subscription rates).

I’m looking forward to seeing 
Joan (from the party, remember?) 
and Mary Rutkus. I still haven’t seen 
hide nor hair of Alberta that plays 
the mandolin. Don’t forget.

So Long.

promises to be 
of the ’37 year, 
life and friend- 
you-can be sure

Hello folks, before going any fur
ther I want to take this opportunity 
to wish you all a “Very Merry 
Xmas”, and it will be merry if you 
go to Boston to see the “Chimes of 
Normandy”...

Rumors have it that all is not well 
in Lawrence. Just after one teacher 
resigned and they got a new one, 
this one is just about ready to quit 
also. What is the reason for all 
this?...

Where was the Worcester delega
tion which is part of the district 
comm, with all the final plans on 
hand, and just a7few to work on 
them? We hope that they’ll make up 
for their absence by bringing 2 bus 
loads of people for the operetta... /

Montello’s gift to the district is 
our advertising manager. That’s what 
I call work, yes, very good work. 
Let’s hope we get results...

From what I hear, Gardner will 
get some prize money for their sale 
of tickets, let’s hope so, they deserve 
it... Norwood must not be forgotten 
either. You know that our district 
organizer and secretary come from 
therbxmid I’m sure that we’ll have 
to looKbik/to them. Time will tell...

So, Boston should have oodles of 
ads collecteH^fors^įhe Program. . If 
they have, it’s a secret, And why?... 
Just in case that Haverhill may 
want to wake up—as I said before 
Lawrence lot one teacher go—well, 
if that’s what you need, why don’t 
you get him before it’s too late?...

Just a passing thought, “Tickets 
in the pocket are a lot of deadwood 
unless converted into cash.” I may* 
see you all Xmas day, so until then, 

remain,I

George M.
lyric in a 

Hart because 
the boys let 
only sing it,
draw diagrams,

a

Retlaw Chinwell.

Cohan refused to sing 
song by Rodgers and 

it belittled Al Smith. If 
us have it, we’ll not 
but we’ll print it and

Shorts On Sports
Tom Yermal.

No excuses or alibis offered, Eddie hopes of a Lithuanian ever regaining 
Hogan was knocked out, but definite
ly, at the Garden last Friday by 
Buddy Baer. With Hogan’s kayo, the
------ ----- ------------------------------------------------- ------------ j vVLLIL VIIU pliyblvc

ITS THE TRUTH!'U

the heavy-weight title went a-glim- 
ming as 
blossom 
with the

I doubt if there will ever 
forth again a Lith heavy 
physical possibilities of Ed-

; was there a bout 
two such young brilliant

carried a 
long ago 
Peace Of 
should be

The New York Times 
caption for an article not 
reading: Mussolini Wants 
World. Whoever wrote it 
awarded the Pulitzer Prize for cap
tivating captions. The New York 
Times hit the nail on the head: 
Mussolini Wants Piece Of World. 
Hitler Wants Piece of World, Ja
panese War Lords Want Piece Of 
World.

There’s your Christmas sermon.

remedies are the subject of a directp 
and open poster attack of this na-I • 
ture. The nation-wide display of the, 
poster will bring essential health in-.* 
formation to hundreds of thousands.

According to Arthur Kallet, co
author of “100,'000,000 Guinea Pigs” 
and director of Consumers Union, i 
“the recent killing of over 90 per
sons by a sulfanilamide compound'' 
containing a poison may have ; « 
shocked the American public, but it , 
is even more shocking that a drug,

I aminopyrine, which is known to have ‘ 
caused the deaths of at least 500 i» 
persons every year during a three 
year period, is on sale in almost,* 
every drug store in the country! »
FOUND IN MANY “REMEDIES“)’

“This drug, aminopyrine, is found; '* 
1 in many widely advertised ‘remedies’ į , 
used by hundreds of thousands for > 
the treatment of colds, headaches | * 
and menstrual pain. Aminopyrine in i / 
thousands of cases causes a disease ; 
known as agranulocytosis, which is > 
marked by a destruction of the white • ■ 
blood corpuscles.

“The danger is so acute, and pro-1 
tection by our laws is so completely I 
lacking, that we feel impelled to , ‘ 
issue a general public warning. This , 

I we are doing through our poster ■“ 
campaign, because nearly every pub- ; 
lication of large circulation derives . 
considerable income from the ad- " 
vertising of such ‘remedies’, and will j « 
not print a line which might offend I

TWELVE MILLION 
FOR WAR!

GENEVA.—The League of Nations 
1937 armąmęnts yqar book, published 
recently showed the world arma
ments expenditures in 1937 reached 
a record total of $7,100,000,000 in old 
gold dollars, or $12,000,000,000 at 
the present rate.

The expenditure 
previous record of 
old gold dollars in
000,000 in the last year before the 
war.

The year book shows 8,500,000 
men permanently under arms today, 
compared to 6,000,000 in 1913.

far exceeds the 
$5,800,000,000 in 

1936 and $2,500,-

sports report of the L. 
District for December

defeated the Gardner

This is the
M. S. Second
18, 1937:

Worcester
boys at Gardner. Score:
Worcester ____________
Gardner x_____________

But the 'Gardner girls got revenge 
for their boys • by defeating the 
Worcester gals, 38 to 20.

J. Kižys, 
Sports Chairman.

All Brooklyn Aido Chorus members 
must bring their unsold raffle tickets 
when reporting on Friday, Dec. 24th.

All members assigned to Boston 
must take their membership cards. 
Members who have not received 
cards will see Emily Klimas at 8:45 
P. M. sharp, Friday. Emily will give 
you your cards. Everybody must be 
in the hall before 9:00 P. M. Bus 
leaves after midnight.

There will not be a radio recital 
over South Boston’s WORL.

All members traveling via other 
routes: report directly to Jordan 
Hall. The main body (in the chart- the advertisers. The public needs to 
ered coach) will NOT go to So. : be informed of the brand names of 
Boston but will instead go to Jordan these products so that it can get the 
Hall. The bus will arrive, at the hall 
at 9:00 A. M. (on Saturday). Rest
ing quarters have been established 
in the building.

Preb.

She: So you saw the football 
game between the Undertakers’ Uni
versity and 
lege! Who

He: The 
ghoul.

the Grave Diggers’ Col- 
won?
Grave Diggers—by one

understand your new apart- 
small but convenient.
Convenient! Why we use

He: I
ment is

She:
the same picture nails with the ad
joining family!

protection which the government 
fails to provide.”

The poster now being distributed 
lists the dangerous products by 
brand name and contains numerous 
tjudtiįtions from medical literature 
to substantiate its warnings to the 
public. It points out that the man
ufacturers of medicaments contain
ing aminopyrine must certainly be 
aware of the dangers of the pro
ducts they manufacture, but that 
they are concerned only with sales 
and profits and not with hazard.

In addition to the warning against 
aminopyrine products the poster also 
carries a warning against 
oil nose drops.

Last Report On Operetta
Plans and more plans—our minds ' 

are just frothing and seething with 
them.. Christmas Day and “Chimes 
of Normandy” will be one affair 
which many people won’t forget. 
It’s going to be a tired but happy, 
if I may use that trite expression, 
crowd of people from both the art-1 
istic and business sides of the pro
duction on Christmas night.

This collection of “cow hamlets,”

mineral

District.
Borrow

better known as L.M.S. 2nd 
is certainly going to town, 
ing some of Hollywood’s pet charac
teristics we’ve gone into the pro- 
duction business in true Holly- į 
woodian style , with ballyhoo, brass i 
bands, super-superlatives and all. j 
But, my friends, it’s going to be i 
worth a lot of sleepless nights and i 
midnight oil expense at both ends of! 
the itinerary, 

f
It would do the heart of any cyn- j 

ical skeptic good to see our organiz
er Peter work. He is one of our 
chief planners •" and executors (not 
executioners) of plans. He has even 
maneuvered to get us a tree to plank 
down in the middle of Jordan Hall’s 
gigantic stage. Wait till you see it 
—a beautiful gnarled, century-old 
tree. It will do a lot toward creat
ing that desired quaint atmosphera 
of an old Norman village. | [

Mary, our efficient secretary, 
wants nothing more of Santa Claus 
than a packed house—a large order 
for one sheer chiffon stocking

Our advertising manager will de
serve to get himself good and plas
tered, as much so as his rotund phy
sique will hold.

Yours truly is dying to see you 
Brooklyn celebrities, all of you whose 
photographs grace I^aisvė’s pages 

j and whose names' so frequently 
I crash headlines. Better be on your 
best behavior! You can’t disappoint 
your public.

Seriously though, we know from 
eye-witnesses that the 
complete success, and 
of a successful repeat 
All conditions will be 
able for its second
We’re giving you the best in halls, 
scenery, and equipment—audience 
too, we hope. We’re going to celeb
rate Christmas in a truly Christ- 
masy way with a feeling*of good 
fellowship reigning over all. Only 
all you New Englanders be present 
to give these Brooklynites a truly 
cordial and warm reception—they 
certainly deserve it for 
more convenient and 
plans to weather the journey 
and fickle climate for which we 
noted.

between 
prospects as these two, and it was 
a pity to know that one must suf
fer defeat. Let me predict, here and 
now, that nothing can stop Buddy 
Baei’ from gaining his objective, 
namely, the heavy-weight champion
ship.

On the other hand, Hogąn is by 
no means through as a boxer. He 
still has a bright future before him 
and should not ■ take his defeat too 
much to heart. With the proper 
schooling, Eddie can still amount 
to much in the boxing world. Be
sides displaying tremendous punch- ' 
ing power, Hogan showed the fans 
he was game beyond question of 
doubt. As Dan Parker of the Mir- 
roi' put it, no other man but Hogan 
would have risen after the first 
knock-down, a terrific right-cross 
to the chin. “The hardest punch a 
man ever delivered, much harder 
than the one Max, Baer knocked-out I 
Schmelling with”, Parker said. 1

You may have laughed at youngs
ters making mud-pies from clay and 
said to yourself, “All the good that 
mud-pies do is no good and that 
only gets you dirty!” Ahah! But 
you never should say such things, 
for that would only show the lack 
of appreciation (which is evident in 
so many cases) for those things 
from which \v& benefit.

If you can’t think of any of the 
many manufactured articles made 
possible by the good dust of old 
Mother Earth, here are just some of 
them: telegraph insulators, sanitary 
fittings, terra cotta building ma
terials, native cooking pots, huts, 
ancient jars, ornamental flower 
bowls, tea sets, plates, platters, 
chimney pots, china lamps, vases, 
paving tiles, molding, door knobs, 

o flower pots, stove . and fireplace 
6 I packings and linings, drain pipes, 
— J roofing tiles and glazed paper!

9 6 24 . Ernest C.

G.
4 
1

F.
3
0
1
0
1

P.
11

2
11
14

5

opera was a 
we are sure 
performance, 
most favor
presentation.

19
CYCLONES A. C.

Sarli, If 
Spinosa 
Fioro rf 
Cimaglia, c 
Cirellos 
DiNapoli, 1g 
Shultz, rg

Totals

b 43

“Santa Claus Is here, Sir“

buses
e are
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Sėkminga Priešd rausm in ės 
Lygos Konvencija

Gruodžio 12 d., Labor Lyce- 
ume, atsidarė priešdrausminės 
Lygos—Labor Ant i-Injunction 
League—antra iš eilės konven
cija. Ją atidarė ir Įžanginę pra-! 
kalbą pasakė jos prezidentas, 
Henry Wendrich, kuris vėliaus 
ir raportą davė iš Lygos veikimo 
nuo jos Įsikūrimo, t. y. nuo ba
landžio 28 šių metų. Iš raporto 
pasirodė, kad lygoje priklauso 
virš šimto organizacijų, dau-| 
giausia unijos CIO ir AF of L, i 
nors pastarosios aukštos viršū-j 
nės griežtai priešingos, tačiaus' 
eiliniai nariai ir lokalų viršinin
kai eina per jų galvas.

11 skyrių yra IWO ir dvi lie
tuvių ALDLD kuopos—136 kp. 
Harrison ir 5 kp.> Newarko. Da-j 
lyvauja ir 11 advokatų, kurie 
savo patarimais ir net teismuo-' 
se eina neimdami jokio atlygini
mo iš lygos, išskiriant kelionės 
lėšas. Lyga jau atsidūrė teisme, 
Trentone, ir žada kovot iki per
galės. Mat, per eiles metų dar
bininkai kovojo už būvio page
rinimą ir geresnes darbo sąly
gas, o valdančioji klasė deda vi
sas pastangas darbininkus kriu- 
šinti Įvairiausiomis priemonė
mis, o ant galo ir drausmėmis. 
Darbininkai, negalėdami atsilai
kyti prieš gerai organizuotas ka
pitalo gaujas mažomis grupėmis, 
nusitarė susiorganizuot visoj 
New Jersey valst. ir išvien ko
voti. Iniciatyvą davė jatinas 
draugas, Robert Parker, N. J. 
valstijos Int. Labor Defense sek- 
retorius-kasierius, kuris buvo 
sufrėmuotas ir nuteistas kalėji- 
man šešiems metams.

Konvencijoj dalyvavo 300 de
legatų iš visos N. J. valstijos ir 
gerą prakalbą pasakė buvęs 
kongresmanas Marcantonio, ra
gindamas kovoti iki galo už tei
sę streikuot, pikietuot, susirinkt 
ir žodžio, spaudos laisvę. Ši lyga 
turi platų veikianti komitetą, i 
kuris laiko susirinkimus ne re
čiau kiekvieną mėnesį ir daž
niau. Lyga yra inkorporuota ir 
šėras nuo $5 ir daugiau. Balsas 
nuo Šero. Pavieniai gali prigulėt 
nuo 25 centų, bet balsuot negali J 
tik šiaip turi visas lygos privi-Į 
legijas. Duoklių ir kitokių Įplau-i 
kų turėta nuo bal. iki gruod. 
$1,150.

Lieka kasoj $155.00.
G. Albinas.

Waterbury, Conn
Atitaisymas

Dar nesenai vienoje kores
pondencijoje iš Waterburio Įvy
ko klaida, būtent, “Nellie Griū- 
čiūtė“ turėjo būti Nellie Green, 
taipgi ir vėlesnėje koresponden
cijoje “Laisvėj“ Įvyko klaida, 
būtent, turėjo būti ne “Franas 
Jokubonis,“ o Vincas Jakubonis. 
šiuo šias minėtąsias klaidas ati
taisau, ir labai draugų atsipra
šau.

Komedija “Pusseserė Salomė
ja,“ kuri buvo suvaidinta 12- 
XII, 1937, ne vienam paliko ga
na skanių juokų. Publikos buvo 
nors ir neperdaugiausiai, bet 
galima sakyti vidutiniškai. Vi
si Šoko, ūžė prie geros orkestros 
įki gana vėlumos. Kas neatsi-' 
lankė, paskiau apgailestavo, nes 
įžanga buvo visai maža. Tad,: 
draugai, niekuomet nepamirški- ( 
te ateiti į darbininkiškų paren-j 
girnų, nes tik ten praleisite sma
giai laiką.
“Te Stiprybę Semia lenkiškam 

‘Saliūne'!”

R y t©| Oidžiausia, Baesaa Nassjog® Anglijoje1NEVIL
(Chimes of Normandy)

Vyčiai (lietuviški vyčiai) daž
nai. apibara lenkus, net ir kumš
tis pakelia Į viršų protestuo
dami prieš lenkus, už galabijimą 
lietuvių Vilniaus krašte. Tai 
reiškinys, kad jie “Lietuvą my
li,“ o apsisukę tuoj ir Šmukšt pas 
lenką biznierių “stiprybės sem

ti!“ Juozelis.
o

BRONe ŠALINAITe 
Muzikos Dir ektorė

RENGIA L. M. S. 2-ras APSKRITYSPERSTATYS
Aido Choras iš Brooklyn, N. Y

Muzikos Direktorė Brone Šalinsite; Režisierius Artistas Jonas Valentis
“f

Jordon Hali yra specialiai įruošta operų statymui

Įvyks Kalėdų

PRANAS YAKŠTYS 
Gasparo Rolėj

Pradžia
Lygiai 

3:30 Vai. 
Po Pietų

JONAS VALENTIS
Režisierius

ienoje, 25 December

ALDONA KLIMAITe
Serpoletės Rolėje

JUOZAS SUKACKAS
Grafo Rolėje

Jordan Hall-New England Conservatory of Music
Huntington Jve. ir Salnsb©r©ugh Streep Boston, Mass.

JUOZAS JUDŽENTAS .
Grenio Rolėj

Žymūs
Talentai

Dalyvauja
Vaidinime

L. KAVALIAUSKAITE 
žermes Rolėj

Nepraleiskite
Nepamatę
Tą Puikią
Operetę

PRANAS PAKALNIŠKIS 
Vaito Rolėje

PO OPERETES BUS ŠOKIAI IR VAKARIENĖ
f ‘‘ t

Pakeista vieta vakarienei, ji bus: Ritz-Plaza, 218 Huntington Ave., Boston, Mass.
Įžanga vakarienė!) ir šakiam lik 59 ccntn; Šakiam 25 centai. Duodame už žema kaina Indei, kad neturimo liksiu daryti pelno iš rakrienės.
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OPEN DAY AND NIGHT

LIETUVIŲ KŪRO KOMPANIJA

THOMSON 
Brooklyn, N. Y.

BOSTON, MASS.
Operete “Kornevilio Varpai” 

(Chimes of Normandy)
Sulos scenoje pagarsėjęs Aido Cho

ras iš Brooklyn, N. Y. Kalėdų die- , 
noj, 25 d. gruodžio, 4-tą vai. po pie- '

Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA 

Tuojau kreipkitės j “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

K. TARUSHKA
Gražus pasirinkimas geriau

sių ir skaniausių valgių
227 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.PATERSON, N. J.
LDS. 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 2 d., 1938, 10 vai. 
ryto, S. Bakanausko Svet. Visi na- 

nes turėsime Jau

žolių 
ŽIEDŲ, 

kas išvalys ir sutvarkys 
vidurius. Medicinos''ii’ Na-

< >
>

<>

mes 
prisųsime NATU- 
TEA.

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

>
< >

Penktad., Gruod. 24, 1937 LAISVI Puslapis Septintas

Anglies Dulkės
Gubernatorius Earle Vėl Namie mu darbo klasei ir 

Mūsų Penna valstijos guber i to. Bus mokinama
natorius yra didis keliauninkas, t chorai, dramatinės 
Mat, jis yra švedų tautybės ir sporto grupės.
tūlą laiką tarnavęs J. V. amba
sadoriumi Austrijoje. Tokiu bū-

daug ko ki- 
darbininkų 
grupės ir

užsimokėti duokles už šiuos metus. 
Taigi, nariai kurie nesate mokėję bū
tinai dalyvaukite susirinkime ir bū
kite nariais šios garbingos organiza
cijos. $1.50 metines mokestės rodos, 
kiekvienas galime sudaryti. Šiame 
susirinkime bus renkama nauja val
dyba 1938 metams. (301-302)

jos, pasikalbėjimai, kortavimas, vaka- 
rieniavimas, o paskui ir šokiai prie 
geros muzikos, 
veltui.

Į prakalbas įžanga 
Kviečia Komitetas.

(300-302)

Pamokos prasidėjo gruod. 21, 
miesto svetainėj pasakant įžan

• du jam Europa malonesnė, negu ’ ginę kalbą UMWA tarptautinio 
jo paties šalis ir darbas. Jau boardo nariui John Kmetz.
XII- _ __ • i i i •  —

Sumanymas remtinas.
Požeminis.

tik bėgiu pereitų kelių mėnesių ; 
jis lankėsi Europoj du sykiu. Į 
Kad jis myli keliauti, tai ne mū-j 
sų dalykas; bet kad jis palieka; 
savo darbą, savo ofisą, tai jau I 
mums “krivida.” Ypatingai ta i 
jaučia mainieriai. Mainieriai tu
ri daug savo industrinių reika
lų, su kuriais turi kreiptis pas 
jį. štai “butlegerių” mainierių;.......................... vt •
klausimas, kompensacijų įstaty-:x Putiniškai ir ji atydžiai klau-j^«_

Bridgeport, Conn
Gruodžio 12 d. įvyko prakal

bos, kuriose kalbėjo d. J. Bon- 
džinskaitė. Publikos atsilankė j

sesi įdomios kalbėtojos kalbos. 
Kalbėtoja kalbėjo dviem atve
jais: apie šiandieninę padėtį 
Lietuvoj ir Sovietų Sąjungoj.

Padengimui lėšų rinkta aukų, 
kurių, jei liks nuo lėšų, bus pa
siųsta Agitacijos Fondui. Auko- 

I jo po $1:
G. Valatka, V. Navašinskas, 

O. Jasiulaitienė. Po 50 c.: Pet
raitis, A. Sčiavinskas, A. Jucis; 
K. Rimas 55 c.; po 25 c.: J. 

sų gub. stipriu balsu pagrumo-1 I’ūdunas, M. Kairis, M. Baltrė- 
ja baronams ir kitų industrijų: nas> 
viešpačiams ir pareiškia, kad 
tuoj visur tvarką padarysiąs su
šaukdamas specialę legislatures i kaitis, A. Labutis, Milvida 
sesiją. Bet, kaip prisieina sesiją 
šaukti, tai mūsų smarkusis “pa- 
šmukšt” Europon.

Menka mums nauda iš žodžių 
be akcijos.
Kompensacijos Reikalai Dar Ore 

Tebekabo

mų atmetimo per baronus klau
simas, mainų nacionalizavimo 
klausimas, mainų stabilizacijos 
klausimas ir dar keli desėtkai 
mažesnių klausimų. Prie to, šim
tai pačių baronų kontr-klausi- 
mų.

Kad visus tuos klausimus iš
abiejų pusių išrišti (o jų, žino- ! 
ma, yra ir kitų industrijų taip
gi), tai nei stipriausiam guber-, 
natoriui neįmanoma. Todėl mū-1

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadieni, 26 d. gruodžio, ' 
10:30 vai. ryto Lietuvių Svet./29 En
dicott St. 
turėsime 
metų.

Visi draugai dalyvaukite 
išrinkti valdyba ant 1938

J. J. B. Org.
(300-302)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas bus 

sekmadienį, 26 d. gruodžio 2 vai. po 
pietų po num. 143 Pierce St. Drau
gai ir Draugės malonėkite būti šiame 
susirinkime, nes turim keliatą daly
ku apsvarstymui. Valdyba.

(300->302)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamų kainų
Pareamdau automobilius vestuvėm 
parčm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N. Y.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y,
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Dr. Herman Mendlowitz nt*.

ff lR ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAI 
S NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

VARRO
Kep

WORCESTER, MASS.
Įvyksta šokiai 25 d. gruodžio, Dar

bininkų Centre ant Green St. Pra
sidės 7:3() v. v. 
dalyvauti. Rengia Kom. Partija.

(301-302)

Visi yra kviečiami i

WORCESTER, MASS.
Susirinkimas kuriame bus J. Orma- 

Brooklyn: Jis duos raportą 
' apie jaunuolių žurnalo išleidimo iš 
jaunuolių organizavimo klausimo. 
Įvyks 24 d. gruodžio, 7:30 v. v. 29 
Endicott St. Kviečiam visus ALDLD, 
LDS ir mūsų . dienraščių skaitytojus 
dalyvauti, taipgi ir jaunuolius pra
šom dalyvaut. Liet. Kom. Frak. 

(301-302)

ga METAI PRAKTIKOS
522 Bedford Avenue 

arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 7-1312

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

NEDfiLIOMIS 
Nuo Ii iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH, OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 2»rd St.

Telephone: EVergreen R-977C

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.

A. Katinas, J. Miller, K. 
Saltonas, Mrs. Pūdimienė, K. Jo- 
sulaitis, Ambrožiūnas, J. Moc- 

Pi- 
lipavičius, Jasiūnas, Gintautas, 
Mureikienė, M. Arison.

’Viso su smulkiais $13.31.
Visiem aukotojams tariu šir- 

dingiausį ačiū.
1\I. Arison.

CLEVELAND, OHIO 
Istorines Prakalbos

550 m. Lietuvos Krikštui Sukakus. 
Rengia Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugija. Sekmadienį, gruodžio 26. 
Liet. Darb. Svet,, 920 E. 79th St. 
Pradžia 2 vai. p. p. Dr. M. D. Pa- 
levičius, iš Detroito, kalbės temoje: 
Lietuva pirm ir po krikšto. Drg. A. 
AL Mctelionis kalbūs laisvamanybės 
klausimu. Po prakalbų eis diskusi-

E?
Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.

Duryea, Pa
Gruodžio 1'7 d., ryte, 

įlinkai, eidami rado ant 
žinkelio Juozą Andriu 
čių, 22 m. amžiaus, užmuštą; 
pusė galvos nuvažiuota. Tai 
pasarga kitiems, kad neveikš- 
čiuotų geležinkeliais.

J. Kasperiūnas.

k

253 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston' 2613

F. J. Bagočius
ADVOKATAS 

Veda visokias provasSausio 1 d. jau arti ir nuo tos 
dienos baronai nebemokės ally-1 
ginimo už sužeidimus ir gyvas-I i 
tis. Iki šiol nieko dar nėra nu- i 
veikta, kas rodytų, kad baronai 
neišsisuks nuo įstatymų kom
pensacijos reikalu. Tiesa, guber
natoriui sugrįžus iš Europos, 
kietųjų anglių distriktų viršinin
kai, su advokatais sykiu, kon-1 
feravo su gub. klausime, kaip I
priversti baronus pildyti įstaty-1 London. — Anglija neis į 
mus. Konferencijos rezultatas,! “draugiškumo kalbas” su 
kaip matyt, buvo tik toks, kad Italija tol, kol Mussolinis 
reikalas turės būt paliktas iš- nesustabdys savo propagan- 
spręsti būsimai legislatures spe- dą per radio ir šnipus-agen- 

įvyks darjtus prieš Angliją Palestinoj 
lir kitose Anglijos kolonijo- 

išsireiškia, I se, — pareiškė seime A. 
apdraudos, I Eden, Anglijos užsienių rei- 

įkalu ministeris.

cialei sesijai, kuri 
nežinia kada.

Kaip mainieriai 
kad jie nedirbs be 
tai turės būt generalis sustoji-į 
mas visame kietųjų anglių ruož-1 
te. Bet ką tada UMWA vadai pa
sakys? Juk kontraktas neleidžia 
streikuoti, kol jis pasibaigs.

Esame tarpe kūjo ir priekalo. 
Gerai, kad dar legislatūra pri
vers baronus pildyti tUOS įstaty- , riai būkite laiku 
mus, kad ir vėliau kada. Bet jei- aptarti.
gu ji suklups, tai baronams ne
bereikės dažyti anglį “blue,” 
nes ji išeis gatava “red,” nuda
žyta mainierių krauju.
Ritasi Galvos, Kaip Kopūstai

UMWA 1-me distrikte visada 
buvo priimta posakis: “Mainos 
jau taip sutvertos, kad mainie
riai turi žūti.” Po tokiu “obal- 
siu” labai daug mainierių visada 
žuvo. Bet šiais metais bus su
mušti visi buvę rekordai. “Per
siorganizavus” kompanijoms ir į 
‘išnuomavus’ mainas kontrakto-1 
riams, mainierių gyvastys nelai- 
komos UŽ nieką. Dabar užmuša- tų. Jordan Hall, kampas Huntington 
ma, sudeginama ir sužeidžiama Ave. ir Gainsborough St. Įžanga 

į $1.00, $1.25 ir $1.50. šiame parengi- 
> me turėtų kiekvienas lietuvis daly
vauti, nes tokio parengimo greitai 
nesulauksime antrą kartą.

Rengimo Komisija. 
(300-302)

Nėra valandų sekmadieniais.

(Armakauskas)

Laisuiuotas Graborius
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-43SK

* VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yra 
priežastis tavo ligų. Kad prašalinti 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL- 

! LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš 
| 12-kos Natūraliu, medžiu i 
1 ŠAKNŲ, 
I GRŪDŲ, 
paįrusius

j turopathy’os gydytojai savo pacijen- 
tanis pataria nuo viduriu užkietėjimo 

Į vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuojaus prisiųskite $1.00, bei

I dauginus, MONEY ORDER,' o 
I jums per paštą
RAL-LAX-HERB

Rašykte šiaip:
JOHN W.

; P. O. Box 186,
REIKALINGA AGENTŲ

MONTELLO, MASS.
Tarptautinių bedarbių masinis su

sirinkimas įvyks 21 d. gruodžio, va- j 
kare, Liet. Taut. Namo Svet. Kalbė- j 
tojas bus iš Boston, Mass. Ateikite į 

• visi, tie kurie nedirbate bus nurodyta | 
kaip kovoti su nedarbo. Įžanga veltui. į

Gruodžio 22, tuoj pačioj vietoje ! 
įvyks nepaprastas susirinkimas. Yra . 
kviečiami jaunuoliai ir suaugę, nes I 
kalbės J. Ormanas, iš Brooklyno. 
Pradžia 7:30 v. v. Rengimo Kom.

(300-302)

tiek daug, kad didieji kapitalis-Į 
tų dienraščiai nebesutalpina vi-' 
sų vardus (atleiskit—sarmati- 
nasi visus talpinti). Na, o dabar 
dar mokamas atlyginima's už tas 
nelaimes.

Įsivaizdinkim, kas jau bebus, 
kada baronams nebereikės mo
kėti?

Šokiai 
25 d. 
Namo 
Mass.

Švies Darbininkus
Susibūrusios Wilkes Barre, 

Pa., miesto įvairių industrijų 
unijos nutarė šviesti darbinin
kus prakalbomis, prelekcijomis, 
paskaitomis. Klausytojai — uni
jų nariai — bus supažindinami 
su istorija darbininkų judėjimo

MONTELLO, MASS.
Pasilinksminimo Vakaras ir 

įvyks Kalėdų Dieną, gruodžio 
1937 m. Lietuvių Tautiško 
apatinėje svetainėje, Montello,
Rengia žiburėlio Draugijos Komite
tas palaikymui lietuvių kalbos moky
klos del jaunuolių.

Šokiai prasidėt kaip 6 vai. vakare. 
Bus geri 
kandžių, 
kyti.

muzikantai ir iki valios už- 
Kviečia skaitlingai atsilan- 

A. Sauka.
(300-302)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. nariams! Draugai— 

Kuopos svarbus susirinkimas įvyks
su ekonomija, su nauda j26 (l- gruodžio, Najaus Svet., 2-rą 

... . . .. 'vai. po pietų. Kadangi sis metas jauunijų palaikymo ir jų naudingu- baigiasi tai visiems būtinai reikia

Bostono Biznieriai ir Profesionalai

Rūgšti ruginė, snfdi ruginė, Cielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų: Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake. Stollen, 
Doughnuts, Piet, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Silmčiame duonų per paštų į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.

EI

STANLEY RADIO CO.
Nauja Vieta

355 W. BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. Sou. 0558
Norwood Skyrius: 

1044 Washington St. 
Tel. Norwood 1498-W

CHARLIE & CHRIS
Automobilių Mechanikai, 

Oficialiai Inspektoriai, 
ALA Patarnautojai 

Atdara per naktį
454 W. BROADWAY 

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 4000

THE SUPREME WAVE
‘ Reguliarė kaina $7.00 

Speciale $3.50 nuo lapkr. 20 
iki gruodžio 20, 1937

Casper’s Beauty Salon
83 L St., near 4th St. 

So. Boston
Tel. Sou. 4645

Barrs Toniko Dirbtuvė
Pristatom į namus Toniką, 
Alų ir pervežam kitokius 

daiktus.
220 E STREET

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 9328

GARSINKITE^ “LAISVĖJE

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) .

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainų

Valgykite Medų

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS

Patenkinančios ir Greitos 
Pasėkos '

KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJŲ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLES, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligos, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS 

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas) 

DR. ZINS
Jsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th Si., N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį

9 A. M. iki 3 P. M.

PAUL’S MEN’S SHOP
Lion Brand Marškiniai 
Manhattan Underwear 
(Apatiniai Drabužiai) 

Skrybėlės ir Kaklaraiščiai
Mūsų Speciališkumas

456 BROADWAY
So. Boston

J. DOYLE, Inc.
Parduoda visokius gėrimus 

parengimams ir pristato 
į namus. (

303 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

“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

13-

<

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

SPECIAL RATES
LADIES’ DAYS

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

Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Sho(>, 

Sleeping Accomodations.

PER WEEK
GENTS’ DAYS

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

įdedame Master-Kraft Oil Burners į Jūsų Seną 
Ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMČER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661
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Marinelli’o Tarnas Pasidavė

J Bostoną

FOTOGRAFAS

ir pavienių.
denio-

nepadarius.Aldona šliupaitė

Direktorių Atydai
Mes Turime Virš 800 Skirtingų Rūšių Išdirbinių

Užgyrė Mokestį už Orportą
Kur Sutiksite Naujus Metus?

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. JOHN WALUK
Cho- 161 NO. 6th STREET

Švenčiu Ūpas

JOHN VALEN

KALĖDŲ BALIUS
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taipgi apie motinų 
priežiūrą Sovietų

Broo- 
Geo.

Antrą dieną Kalėdų, sekma
dienį, gruodžio 26-tą įvyks ba-:

CIO Unija reikalauja, kad ap- 
draudų kompanijos praktikuotų 
tą, ką kitiems siūlo, būtent ap
draustų savo agentus nuo api-

pilie- 
pobū-

apie 
kurio- 
anks- 
ir ku-

Port, Muscatel $ -| 4g 
Sherry-------- gal. 1 ‘
3 bonkos už — — $1.00

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

Užėjus kalėdų švenčių 
nu i, susidaro pas žmones 
apdovanoti kitus ir

264 Grand Street
Kampas Roebling St.

BROOKLYN, N. Y.'

W O.R L 0 f A M O,U S 

LIN I M E N T

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Br. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Praleiskite Savo Šventes Su Gerais Likeriais
Gera bonka likerio bus maloniai priimama kaipo 

Kalėdų dovana

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

Mes esame vienatine Krau
tuvė kuri parduoda 

importuotą
Lietuvišką Valstybinę 

Degtinę
KAINA $1.59

Am. Pil. Kliubas, savo patalpoj, atvažiavom į Ameriką 1893 m., per 
--- — - - — — į tūlą laiką gyvenom Shenandoah, Pa.

Kąs apie jos žino, malonėkite man 
pranešt arba lai patys atsišaukia. 
Frank Petronis, 619 Johnstone St., 
Perth Amboy, N. J. (301-303)

MM M RR MMMMMM M MJĮI MM MM

Cream of Grain 
18 months old 

Straight_Whisky 
63c

Wolf Hunt 
Pennsylvania 

Bourbon Whisky 
59c. $1.15
pt qt.

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINĖS

ARBA VYNO BONKA PIRKTA
LIETUVIŠKAME MONOPOLY

Tuo tarpu buvo pašaukti per- 
klausinėjimui 47 iš buvusiųjų' 
balsų skaitliuotojų, kurie atras-1 
ti su kriminaliais rekordais. Iš

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

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

me-
bet liūs, kurį ruošia Brooklyn© Liet, draugo Mykolo Mačionio, mes abu 
na-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Stasio Tarailos ir Vinco 

: Wainos. Abudu gyveno Wilmerdin- 
ge, Pa. Taip pat pajieškau seno

Pirmadienį, 27-tą d. gruod
žio, įvyks Lietuvių Koopera- 
tyvės Spaudos Bendrovės di
rektorių susirinkimas. Pradžia 

Visi pribū- 
J. Nalivaika.

Aleksandra Banasevičienė, • 
65 metų, mirė gruodžio 22-rą 
dieną, 1

Tikrai Įsigykite Likerių Iš

Manhattan Liquor Store
Didžiausia, labia usia 
patikiama, žemiausių 
kainų Likerių Krautuvė 

Brooklyne.

Calverts
"Special

Puslapis Aštuntas Penktad., Gruod. 24, 1937
Lt

New ¥orlco Apielinkes Žinios
------------ ■ ------------------j................  „ ■ 1 ---------------------— -................................................. . --------------

Mirė A. Banasevičienė, Neapdraudžia Savo Agentų 
Piešėjo Motina

po pietų, nuo vandeni- plėšimų ir nelaimių laike darbo 
nes figos. Pašarvota namuose, valandų. Ji nurodo pavyzdžiui 

Brooklyne. nuotikį su Jack Ehrlich, 26 m., 
2136 Clinton Ave., Bronxe, 
United Life and Accident Insu
rance Association agentu, kuris 
buvo nužudytas laike apiplėšimo 
pereitą šeštadienį.

94 Humbold St.,
Laidos gruodžio 24-tą dieną, 
2 vai. po pietų, Alyvų Kalne
lio kapinėse, Maspethe. šeimy
na prašo visus išgulinčius pa
lydėti velionę. Banasevičienė 
paliko nuliūdime vyrą, sūnų 
Igną ir dukterį Bronę, po vyru 
Rydell. Paėjo iŠ Žemaitijos. 
Amerikon atvyko 1912 metais.

Velionės sūnus Ignas yra pie
šėjas ir jau gana plačiai žino
mas brooklyniečiams. Jisai 
duoda piešimo pamokas Liau
dies Mokykloj 50, Brooklyne.

Laidotuvių reikalus veda 
graborius LeVanda (Levan- 
dauskas).

Moterys Rengia Įdomi] 
x ..Apšvietos Vakarą

Antradienį pasidavė Gene- 
raliu Sesiji] Teismui pasislėpė- 
lis Charles Falci, turėjęs su 
Marinelli ryšius. Falci buvo 
įkaitintas balsų suktybėse 2-ro 
A. D. 23-me Rinkimų Distrik- 
te, kovo 27, 1933 m. Marinel- 
lli’s, kurį specialio raketo pro
kuroro Dewey kaltinimai ne
senai prašalino iš N. Y. Aps
kričio raštininko vietos, yra 
to Assembly Distrikto Tamma- 
nės vadu.

Cacchionei Betrūksta 
Tik 50 Balsy

Aido Choras Išvažiuoja 1 Balsų Skaitliavimuose Buvo 
Kriminalistų

Kas liečia Aido Chorą, tai 
visi keliai veda į Bostoną. Mat, 
aidiečiai ten pakviesti ir pa
sižadėję suvaidint šauniąją 
operetę “Kornevilio Varpai”. 
Puikiai jie suvaidiho operetę 
Brooklyne, bet bostoniečiam 

'jie rengiasi operetę nuvežt dar 
labiau apšlifuotą. Tą liudija 

j choro nuolatiniai pratimai. Pa- 
vyzdin, pereitą sekmadienį jie 
praktikavosi nuo 9 ryto iki 
apie pusiau-nakčio.

Kūčių vakaro apie Į 1-tą— 
12-tą valandą, dauguma cho
ristų didžiuliu busti išdundės 
nuo “Laisvės” Salės, kitas bū
rys chorisčių važiuoja laiyu, o 
dar kiti važiuoja kitomis 
transportacijos priemonėmis. -

Linkėtina laimingos kelionės 
ir sėkmingiausio atlikimo dide
lės pareigos! Rep.

Lietuvės moterys pradės 
naujų metų veikimą su prakal
bomis apie moterų sveikatos 
problemas, 
ir kūdikių 
Sąjungoj.

Daktarė
jau senai yra pasižadėjus duo
ti moterims patarimi] 
įvairias moterų ligas, su 
mis kiekviena moteris 
čiau ar vėliau susiduria
rių pažinimas bei mokėjimas’ 
jose užsilaikyti žymiai paleng
vina jų pergyvenimą.

J. Bondžinskaitė papasakos 
apie Sovietų Saiungos motinų 
ir kūdikiu priežiūrą, anie te
nykšti moterų šeimyninį gyve
nimą, apie motinu priežiūrą 
nėštumo ir gimdymo laiku, 
anie kūdikiu auklėjima. Taip
gi kalbės ir apie didvyrišką
sias Ispanijos moteris.

Tos įdomios pre lėk ei jos— 
prakalbos įvyks antradieni, 4 
sausio (Januarv) vakara, Lie
tuviu Am. Piliečiu Kliubo Sve
tainėj. 280 Union Avė., Brook
lyne. Įžanga 10c. M-ė.

štai didžiausia n a u j i e n a 
Brooklvnui ir visai apylinkei! 
Aido Choras ruoš’a naujų me
tu pasitikimo vakarėli, penkta
dieni, 31 d. gruodžio. Kur? 
“Laisvės” Svetainėie, 419 Lo
rimer St. Grieš geriausia 
klyno orkestrą, tai yra 
Kazakevičiaus orkestrą.

Kaip visi žinote, Aid©
ra«: vis surengia smagiausius ir 
linksmiausius vakarėlius. Bus 
visokiu užkandžiu ir gėrimu, 
galėsite visi gerai pasivaišinti.

R.

Komunistas Paskirtas 
Inspektorių

Šiomis dienomis iškelta aik-' 
štėn, kad iš 1,600 asmenų, ku
rie skaitliavo “councilmanų” 
rinkimo balsus, surasta 47 as
menys su kriminalistų rekor
dais. O prieš pradėjimą skait-

Juo tolyn eina patikrinimas 
už kandidatus į “Coupcilmanus” 
paduotų balsų, juo aiškiau ma
tyt, jog skaitliavimuose būta 
gana klaidų, jei ne daugiau ko.

Trečiadienio pat ikrinimuose 
Cacchionei dadėta dar 18 balsų, 
o pas jo konkurentą Surpless 
rasta 57 jam nepriklausomų bal
sų, tokiu būdu Cacchione beliko 
tik 50 balsų užpakaly Surpless. 
Gi užbaigus skaitliavimus buvo 
paskelbta, kad Cachione pralai
mėjęs rinkimus 245-kiais bal
sais.

liuot balsus jie visi pasirašė jų 39 pribuvo, o kiti visai nepa- 
tam tikrą dokdmentą, pareis- sirodė. Visiem 47-niem sulaiko 
kiant, kad jie neturi krimina-;
lio rekordo ir už juos liudija du 
turinti balsavimo teisę 
čiai, kad jie yra gero 
džio piliečiai.

Iš tu 47-nių 30 yra 
kratų ir 17 rėpublikonų žmo
nės.

Ar stebėtina, kad tūliems 
politikieriams lengva priskai- 
tyti sau balsų ir kad balsų 
skaitliavimas buvo visaip truk
domas ii- užėmė arti mėnesį 
laiko ?

i išmokėjimą užsilikusios mokes- 
ties. Teisiami gal nebūsią dėl- 

| to, kad nepaisant jų pačių at- 
; s i r e k o m endavimo tinkamais 
skaitliavimui balsų (kas buvo 
melas), Miesto Civilės Tarny
bos Komisija turėjusi patikrinti 
jų atestatus prieš prileidžiant 
prie skaitliavimo, bet komisija 
to

Majoras LaGuardia pasirašė 
reikalavimą išmokėt Curtiss- 7:30 vai. vakare. 
Wright Korporacijai $1,300,- kite laiku. 
000 už North Beach Orporta, 
kuris dabar bus miestavu or- 
portu. Jo padidinimui ir pa
gražinimui išleis $25,000.000. 
Tam tikslui jau gauta $9.000,- 
000 iš WPA. Orportas galėsiąs ' 
aptarnaut ir per Atlantiką 
skraidančius orlaivius.

RFTKALAVTMAT
POOIVIU.E. N. Y.

Pajieškau darbininko dirbti apt 
ūkęs. Darbas yra nuolatinis, žiema ir 
vasara. Žiemą moku 10 doleriu. Va-_ 
sara 15. Turi mokėt melžt karves 
ir kitus ūkės darbus. Nepaisau, kad 
ir apysenis žmogus, bile gali dirbti. 
Kas sutinka su aukščiau minetom iš
lygom, malonėkite atsisaukt greit že
miau paduotu antrašu. Geistina, kad 
būt pavienis. M. Minakus, R. D. 1, 
Earlville, N. Y. (301-302)Namai išrinktas Manhatta- 

no prezidentas Stanley M. 
Isaacs paskelbė naskirias S. W. 
Gerson savo konfidencialiu 
(užtikimu) insnektoriu. Jam 
tain nat navedama snaudos 
santikių vedimas prezidento 
ofise.

Gersonaš užims vietą nuo 
sausio 1-mos. Jisai dirbo 
“Dailv Workerio” redakcinia
me štabe nuo gruodžio 1933 
metu ir buvo Miesto Salės ir 
miesto politikos klausimais vy
riausiu reporteriu per tris 
tus. Jam dabar 28 metai 
žiaus. Jaunas' amžiumi, 
senas politikoje, jisai yra 
nu Komunistu Partiios. N. Y. 280 Union Avenue. Pradžia 7 v. j 
Valstijos Pild. Komiteto.

sezo- 
ūpas 

pagelbėti 
mažiau laimingiems. Mažiausia
bent kas norėtų užgaut kitus, 
vienok policijos rekordai rodo, 
kad daug žmonių užmušama ir 
sužeidžiama auto nelaimėse per 
kalėda's kas metai. Prašalinimu 
tu nelaimiu šiais metais mes su-/ 
teiktume tinkamiausia dovana 
miestui ir sau.

Trafiko Stotis (<r\

PRAMOGOS
BIRTHDAY PARTY

Iškilminga narė ruošiama patpine- 
iimui Onos Žurauskaitės gimtadienio, 
Kalėdų vakare, 25-tą gruodžįo, no 
num. 148 Grattan St., kampas Varick' 
Ave.. Brooklyn. JI. Y. Bus užkandžiu 
ir visokiu gėrimų. Užkviečia visus 
atsilankvti į šia pare, Miss Anna 
žurauskaitė, Telephone Evergreen 
4-8792. (301-302)

Lobdell Paaukštintas, Bet 
Ne Brooklyne

Sužinojus, kad policijos in-l 
spektorius Harry L. Lobdell , 
manoma nakelt i yis’i Brooklv- 
no policijos šnekų kamandie- 
rius. delegacija iš 15-kos dar
bininku vadu ir vieno kunigo 
lankėsi pas majorą LaGuardia, 
sudėdami protestus prieš Lob
dell aukštinimą. Delegacija aš
triai smerkė Lobdell. kad jo 
komandoj policija daužė pi- 
kieto linijas. Ypatingai daug 
skundu pastaruoju laiku e-au- 
ta ’š “Daily Eagle” streikieriu.

Trečiadieni įvykusiose Poli
cijos Department© ceremonijo
se Lobdell pakeltas į koman- 
dierius. tačiau jau ne Bronklv- 
no. bet Queens. Taigi, darbi
ninku protestai dalinai laimė- • * 
JO.

Svkiu su Lobdell gavo pa
aukštinimus 142 jaunieji. po- 
licistai ir priimta 143 nauji.

vakaro, šokiams grieš Frano 
Stanaičio naujai susikūręs Jau
nuolių Orkestras.

Nusipirkę tikietą už 35c. gau- 
įsit priedui tikietą, už kurį būsit 
vaišinami skaniais Kalėdų val
giais ir gėrimais. Seni ir jauni, 
antrą dieną Kalėdų praleiskite 
kartu su mumis. .Įžanga 35c.

Kviečia Brooklyno Liet.
Am. Piliečių, Kliubas.

PLEČIA JAPONIJOS PREKIŲ 
' BOIKOTĄ

Pajieškau pusbrolio Frank Zibovi- ! 
ches. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
kas žinote jį pranešti, arba pačiam 
atsišaukti . Frank Ziboviche, 1915 m. 
gyveno po antrašu: 180 Charles St., 
Secaucus, N. J. Būsiu dėkingas kas 
duos žinią apie jį, ir jis yra vedęs, ' 
žmonos vardas Magdelena. Rašykite: 1 

į Stanislovas šonas, 417 Electric St.,1
Scranton, Pa. *

(300-302)

PARDAVIMAI
Parsdu.oda pečius tinkamas res

tauracijai arba bekernei. Su vbga, 
duonai' ir keiksam blekes ir kiti rei
kalingi dalykai. Viskas lėšavo $200, 
dabar paduodame už $90. Labai pa
rankus pečius, bile kur galima pas
tatyti ir kepti. Kreipkitės po num. 

! 256 Union Ave., Brooklyn, N. Y„ 
kampas Scholes St. (301-302)

šeštadienį, 96 Park Ave., N. 
Y., įvyko vartotojų konferenci
ja, kurioj priimta rezoliucijos už 
boikotavimą Japonijos prekių.

Įdomų raportą davė Max
well XS. Stewart, vienas iš žur
nalo “Nation” redaktorių. Jis 
skaitlinėmis nurodė, kad Japo
nija turi gaut veik visas karo 
reikmenis užrubežiuose ir kad ji 
greit turėtų pal'iaut kariavus, 
jei Amerikos žmonės atsisakytų pS-’
pirkt Japonijos prekes. ; dent: 3-6622. (298-304)

Parsiduoda Bars ir Grills (saliū- 
nai), įdedant pinigų $3,000, — įplau
kų padaro $100.00 į savaitę, už $5,- 
000 — įplaukų padaro $200.00 į sa
vaitę. Kreipkitės pas H. Price, 253 
Utica Ave., arti Eastern Parkway,1

——

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

“Laisvės” NameBrooklyn;417 Lorimer St.,

t

PAtN-EXPELLE

5

168 Grand Street
Tel. Evergreen 8-7171 

Brooklyn, N. Y.

GRANO ST.AtGRAHAM AVE.. BROOKLYN 
WRITE FOR WWM4/Z"BOOKLET

Clement Vokietaitis
R ' '
| LIETUVIS ADVOKATAS
H' 50 Court Street
g T>Z Triangle i-3621
| Brooklyn, N. Y.

Pečių muskulus gelia? 
Petys ištampytas?

Suteiks malonų palengvinimą 
keli vykrųs ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS
parduodamas po 35c. Ir 70c. 

visoso vaistinėse.
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VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

VALANDOS;
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

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

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Lietuv. Valstybinė 4-5 kv. $3.49 
Rusijos Zubrovka 20 oz. $2.99 
Maryland Rye Kv. — $1.50 
Pennsylvania Rye kv. — $1.59

VALANDOS:
1—2 p. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartį

Tek ,Mansfield 6-8787

, OtotKabd
k. ‘į >

Šia proga mes dčkavojame savo kostumeriams uz jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer • Street į modemiškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.
Mūsų Kostumeriai Gaus Gražią Dovaną— 

Aukštos Rūšies Kalendorių.

Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS ’

245 GRAHAM AVENUE 
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

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

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

Martell, Hennessy, Old Overholt, Seagram, Green River, 
Wilson ir 1,000 Kitokių Gėrimų

Republic Liquor Store
Xaveras Strumskis, Sav.

415-417 REAP ST
BROOKLYN, N. Y.

ooo
Tel. EVergreen 7-2089

Lie. L72

REMKITE SAVUOSIUS!

KALĖDŲ LINKĖJIMAI VISIEMS 
MŪSŲ KLIJENTAMS

$1.24 
qt.

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 Havemeyer St.

Telefonas: EVergreeh 7-9851

Specialė Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Yodkos-$2.98
Telefonuokite: Evergreen 7-2375




