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neįveikiama! 
apsidirbsime 

šūkavo Japonijos 
plėšikai-imperialistai, prade
dami karą prieš ramiąją Chi
nijos liaudį virš metai atgal.

Dabar gi Japonijos razbai- 
ninkai jau kitaip gieda. Karo 
ministras Seishiro Itagaki šio
mis dienomis pareiškė: “Japo
nija privalo būt pasiruošusi 
kariaut nemažiau dešimčiai 
metų”.

Reiškia, ta “neįveikiama” 
armija pradeda nutūpti į ka
liošą . . .

Vokietijos naciai tūlose vie
tose įsakė saviškiams farme- 
riams nemaininkauti ir net ne
suleisti savo galvijus su žydų 
farmerių galvijais. Reiškia, 
žydų farmerių nelaimingi bu
liai negalės aptarnauti naciš
kų karvučių, nes jie “nearijo- 
niški”. . .

Iš šalies žiūrint, šis nacių 
patvarkymas išrodo juokingu 
ir beprotišku. Bet tikrumoje, 
tas yra begėdiška ir klastinga 
priemonė žydų farmerių api
plėšimui. šitokie ir panašūs 
patvarkymai priverčia žydų 
farmerius bėgti palikus visą 
savo turtą, kuriuomi naciai ne
mokamai naudojasi ir tunka.

Plėšikams jokia priemonė 
nėra peržema. . .

Dėlei

Pastarąjį SLA. seimą tauti
ninkai ilgai nepamirš. Tas sei
mas—tai mūšis, taip sakant, 
“ties Waterloo”, kurį tautinin
kai galutinai prakišo, 
to jie dabar verkšlena, mosi
kuoja kumštėmis ore ir patys 
save “kikina”.

“Vienybėje” (liepos 19 d.) 
tūlas “Titnagas”, išliejęs tul
žį prieš bendrafrontininkus, 
žymi, kad, kuomet pažangiųjų 
delegatai visi Seiman suvažia
vo, “tai apie 40 tautininkų de
legatų pasiliko namie miego
ti”.

Galima prijausti p. Titnago 
nelaimei, arba galima ir nusi
šypsot iš jo kūdikiško verkšle
nimo, bet faktas lieka faktu, 
kad tautininkai išrinko delega
tais tokius žmones, kuriems 
SLA. reikalai visai nerūpėjo!

Tas pats “Titnagas” dar ir 
štai kaip spiria pats sau užpa
kalin: “...tautininkai ir san- 
dariečiai labai nusikalto prieš 
SLA narius, kurie juos išrinko 
ir siuntė į seimą, norėdami, 
kad jie seime gintų visus SLA. 
reikalus. . .”

Pilnai sutinkame su p. Tit
nago tvirtinimu, kad tautinin
kai ir sandarieČiai labai nusi
kalto prieš SLA. narius. Jie 
nusikalto, ir už tai SLA. 40 
seimas juos tinkamai “pakovo
jo”. . .

Amerikos kapitalistu didla- 
piai nemažai pasipelnijo iš 
jauno ir neturtingo orlaivinin- 
ko Douglas Corrigano skridi
mo “į Kaliforniją per Airiją”, 
šiuom Corrigano drąsiu ir rizi
kingu žygiu jau daugelis spe
kuliantų pasirengę 
gauti, siūlydami jas 
propozicijas.

.Kiek neturtingam 
nui iš viso to bus naudos, sun
ku pasakyti. Bet Amerikos pi
nigų ryklės, tai, suprantama, 
tąja proga gerai pasinaudos.

pasipini- 
visokias

Corriga-

Anglija ir Francija Ragina 
Čechoslovakiją Daryt Ka

ziams Didelių Nuolaidų
London. — Anglija ir jos 

klausanti Francijos valdžia 
“stipriai paragino” čecho
slovakiją padaryt plačių

TROCKISTAS MARTIN KETINA IŠVYT Lietuvos Sutartis su Amerika dėlei Natu- 
VISUS JO PRIEŠININKUS IŠ VADOVY

BES AUTO. DARBININKU UNIJOJ
Detroit, Mich.. — Junti- 

nės Automobilių Darbinin
kų Unijos pirmininkas Ho
mer Martin, trockistas, pra
dės šį pirmadienį neva “teis
mą” prieš Frankensteeną ir 
tris kitus jo suspenduotus 
unijos vice-pirmininkus ir 
sekretorių iždininką. Mar
tin sako, būk jie sekę ko
munistų taktiką unijoj ir 
todėl jis juos suspendavęs. 
Grasina išvyt ir vięus kitus 
jo vadinamus “r; 
sius” viršininkus.

Frankensteen, iš antros 
pusės, parodo, kad Martin 
kariauja prieš tariamus 
raudonuosius tik todėl, kad 
jie iš tikro stengiasi pravest 
CIO programą.

Japonai Įsiveržia Į Ežerą; 
Chinai Užėmė Kelis Miestus

Hankow, Chinija. — Ja
ponų kariniai laivai ir lėk
tuvai per tris savaites neat- 
laidžiai bombardavo chinų 
pozicijas abiejose pusėse 
Yangtze upės ir dabar, galų 
gale, perkėlę dalį savo ka
riuomenės į pietinį tos upės 
pakraštį, 10 mylių žemiau 
Kiukiango. Japonai sako, 
kad jie jau praskynę kelią 
savo laivam iš Yangtze upės 
į didelį Poyang ežerą.

Bet chinų kanuolės iš 
Liūto kalno dar tebebaubia, 
bombarduodamos japonų 
laivus, mėginančius ten 
praplaukti. Chinų lakūnai 
bombomis paskandino dar 
vieną priešų karinį laivą ir 
vieną sužeidė. Taigi pasku
tinėmis savaitėmis jie bus 
paskandinę jau 20 japonų 
karinių laivų ir kita tiek 
sužeidę.

Chinai atkariavo nuo ja
ponų T u n g c h e ng, Wan- 
chung, Shucheng ir kitus 
miestus Anhwei provincijoj, 
užnugaryj japonų armijos.

Fašistai Laimi Estremaduroj; 
Liaudiečiai Nušovė Keturis 

Fašistų Lėktuvus
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Liaudiečiai 
atkariavo nuo fašistų Tere- 
zuela kaimą, į vakarus nuo 
V i v e r i o, Teruel-Sagunto 
fronte.

Valencia, Ispanija. — Re
spublikos lakūnai nukirto 
žemyn keturis didelius 
bombinius lėktuvus iš Itali
jos ir Vokietijos.

Castellon, Ispanija. — Fa
šistai sako, kad jie pasigrū- 
mę 20 mylių priekin Estre- 
maduros fronte, pietų va
karuose, ir prasilaužę ten į 
kasyklų sritį.

nusileidimų Sudetam vokie
čiam naziam, reikalaujan- 
tiem sau pilnos savivaldy
bės Čechoslovakijoj.

Franco Lėktuvas Paskandino 
Danijos Prekinį Laivą

Marseille, Francija.—Is
panijos fašistų lėktuvas 
bombomis paskandino Dani
jos prekinį laivą “Bodil.” 
Anglų karinis laivas išgel
bėjo iš vandens “Bodil’io” 
kapitoną ir visus 16 jūrinin-

audonuo- Airiai Išpylė Kailį Mus-
solinio Karo Laivy

no Studentams
Dublin, Airija. — Valdžia 

kanuolių šūviais atidavė pa
garbą dviem atplaukusiem 
Italijos laivam, kuriuose 
mokinami šimtai kadetų, 
kandidatai į Italijos karo 
laivyno oficierius. Bet žmo
nių minios visai skirtingai 
pasitiko tuos svečius.

Minios su priešfašistiniais 
plakatais ir su šauksmais: 
“Šalin fašizmą! Nereikia 
fašistų Dubline!” užpuolė 
maršuojaučius Muss olinio 
kadetus, numušė jiem kepu
res, kelis partrenkė ant 
gatvės, ir kerštingai vijosi 
bėgančius. Ir tik policija ga
lop išgelbėjo fašistus. Jinai 
surankiojo juos, suvarė į 
motorines valtis ir nuvežė 
atgal į jų laivus.

Kovinga darbininkų mi
nia šaukė: “Atminkime 
Ethiopiją! Šalin Mussolinį.”

Sovietai Turi Įvalias Jė
gą Tolimuose Rytuose 

Atmušt Japonus
Maskva.— Japonija sklei

džia girdus užsieniuose, būk 
Sovietai siunčią desėtkais 
tūkstančių savo armiją iš 
šalies vidurio į Sibirą, būk 
jie mobilizuojąsi karui su 
Japonija.

Bet tie girdai tai tik iš- 
mislai. Nes Sovietam nėra 
jokio reikalo siųst naujas 
armijas į Sibirą ir į jo Pa
mario Provincijas; Jie ten 
nuo senai turi įvalias armi
jos, ginklų ir amunicijos by 
kada atmušt japonus, jeigu 
Japonija pradėtų karą. Be 
to, Sovietai turi gausą at
sarginių kareivių, kuriuos 
galėtų, be mobilizacijos, o 
pagal iš anksto išdirbtą pla
ną greitai permest per SibL 
rą į karo frontą su Japoni
ja.

Maskvoj manoma, kad 
Japonija nedrįs bent dabar 
pradėt karą prieš Sovietus, 
nors japonų valdovai .jaučia 
didelę sau gėdą, kad negali 
įvykdyt smarkiųjų savo 
grūmojimų Sovietam,—rašo 
N. Y. Times maskviškis ko
respondentas.

ralizacijos ir Karines Prievolės
Washington. — Liepos 20 

d. Amerikos valstybės mi
nisterijoj įvyko pasikeiti
mas patvirtinimais natūra
lizacijos ir karinės prievo
lės sutarties tarp Lietuvos 
ir Jungtinių Valstijų. Ta 
sutartis buvo pasirašyta 
Kaune 1937 m. spalių mėn. 
18 d. Pasikeitimo protokolą 
dabar pasirašė Amerikos 
valstybės ministeris Hull ir 
Lietuvos atstovas P. Žadei- 
kis. Sutartis įsigalioja visais 
savo nuostatais liepos 20 d. 
š. m. Pagrindiniai sutarties 
posmai yra tokie:

1. Iš vienos Susitariančios 
Šalies piliečių, kurie buvo 
arba bus naturalizuoti kitos 
šalies teritorijoje, laikinai 
sugrįžusių į savo pirmykš
tės pilietybės šalį, nebus 
reikalaujama atlikti karinę 
prievolę ar bet kokį kitą iš
tikimybės veiksmą, ir jie 
nebus baudžiami už pir
mykštį emigravimą arba už 
neatsiliepimą į šaukimus 
karinę prievolę atlikti, jei 
tie asmenys neturėjo stoti į 
karo tarnybą prieš tai, kai 
bona fide (be apgavimo in
tencijos) .apsigyveno tos 
šalies teritorijoje, kurios 
pilietybę įgijo naturalizuo- 
damasis.

Bet, jei bet kurios Su
sitariančių Šalių pilietis, 
kurį liečia šis straipsnis, 
vėl apsigyvena savo kilimo 
šalyje, nebūdamas pasiry
žęs grįžti į šalį, kurioje na- 
turalizavosi, tai jis bus lai
komas atsisakiusiu nuo na
tūralizacijos.

Liūtyse-Potviniuose Žuvo 16 
Žmonių; Pasidarė Milionai 

Dolerių Nuostolių
New York. — čia ir apy

linkėse gausiai, kartais 
“tvaniškai” lijo per 8 die
nas iš eilės. Liūtys įvairio
se vietose New Yorko ir 
New Jersey valstijų pa- 
plukdė ir sustabdė automo
bilius vieškeliuose ir gatvė
se.

Panašiai liūtys mirkė ir 
plukdė daugiau kaip 1000 
ketvirtainių mylių plotą ir 
kitose Atlanto pakraščio 
valstijose. Nuo smarkių, il
gų lietų kilo potviniai ir va
karinėj dalyj Texas valsti
jos.

Liūtys - potviniai padarė 
milionus dolerių nuostolių, 
ypač daržam ir laukam.

Lietaus audroj ties Wood
bridge, Conn., nukrito Ame
rikos laivyno bombinis lėk
tuvas, ir užsimušė jo vai
ruotojas ir du keleiviai.

Per įvairias nelaimes dėl 
liūčių-potvinių žuvo iki 16 

kelisžmonių; o sužeista 
kartus daugiau.

būsiąŠiandien abelnai 
giedra.—N. Y. Oro Biuras.

vienos 
tėvų, 
šalies

Asmenį galima bus laiky
ti neturinčiu intencijos grįž
ti tuo atveju, jei jis, natu- 
ralizavęsis vienoje šalyje, 
išgyveno antroje šalyje dau
giau kaip dvejus metus; šis 
manymas nebus taikoma 
tuo atveju, kai bus pateikta 
priešingų įrodymų.

2. Asmuo, gimęs 
šalies teritorijoje iš 
kurie yra antrosios 
piliečiai, ir turįs pagal tų 
šalių įstatymus abiejų šalių 
pilietybę, jei nuolat gyve
na tos šalies teritorijoje, 
gurioje gimė, nebus verčia
mas atlikti karinę prievolę 
ar bet kokį kitą ištikimybės 
veiksmą, jei laikinai apsigy
vens antrosios šalies terito
rijoje.

Bet, jei tas laikinas apsi- 
gyvenymas truks ilgiau 
kaip dvejus metus, jis bus 
laikomas nuolatiniu, nebent 
bus užtektinų įrodymų, kad 
sakytasis asmuo greitu lai
ku grįš į antrosios šalies te-

3. Ši sutartis galios de
šimtį metų.

Jei nė viena Susitariančių 
Šalių, bent ! vienus metus 
prieš sueinant dešimties 
metų terminui, skaitant nuo 
šios sutarties įsigaliojimo 
dienos, nepareikš antrajai 
noro atšaukti sutartį, minė
tam dešimties metų termi
nui išėjus, tai sutartis bus 
laikoma prailginta nenus
tatytam terminui. Po to ji 
galės būti atšaukta kiekvie
nu metu, pranešus apie tai 
kitai Susitariančiai Šaliai 
vienus metus iš anksto.

Sovietų Kariuomenė Sumušė 
Japonus, Bandžiusius Užimt 

Pasienio Upės Salą
Maskva. — Dvi japonų- 

Manchukuo motorinės val
tys apšaudė šarvuotą So
vietų sargybos laivuką Us
suri upėj, Sibiro-Manchu- 
kuo pasienyj, arti Korėjos, 
ir jų kareiviai, ginkluoti 
kulkasvaidžiais ir šautu
vais, mėgino užimt toj upėj 
Faingov salą, priklausančią 
Sovietam, — kaip praneša 
United Press.

Sovietiniai kareiviai du 
įsibriovėlius šūviais sužei
dė, ir juos ir dar keturis 
japonus-mandžurus suėmė 
nelaisvėn; o kiti įsiveržėliai 
paspėjo pabėgti.

(Associated Press, kita 
amerikinė žinių agentūra, 
taip pat iš Maskvos, prane
ša, kad sovietiniai kareiviai 
ten sužeidė du japonus ir 
pagrobė vieną kulkasvaidį, 
penkis šautuvus ir kiekį 
kulkų, bet apie suėmimą ja
ponų į nelaisvę nieko nesa
ko.)

Shanghai. — Du chinai 
nušovė Wan Shi-seną, chiną 
narį japoniškos valdybos 
šioj apskrityj. Vienas šovi-

STIPRUS SOVIETU NUSISTATYMAS 
PRIVERČIA JAPONUS NURYT SAVO 

GRŪMOJIMUS KARU SOVIETAM
Liaudiečiai, Sukirsdami Ita- 

Į lūs, Atgriebė Kalvas
Hendaye, Franc. - Ispani

jos pasienis. — Italai “juo
dosios strėlos” fašistai bu
vo šturmu užėmę Cruz kal
vas netoli Viver; bet liau
diečiai greitai juos vėl iš 
ten išmušė,—praneša Uni
ted Press.

Puikus Chinijos Derlius, 
Apart Japoną Už-

i grobtą Plotą
I Hankow, Chinija. — Fu- 
kieno provincijoj šiemet 
gausesnis ryžių derlius ne
gu bet kada per paskutinius 
20 metų. Pranešama apie 
puikų derlių ir visose kitose 
Chinijos provincijose, apart 
tų vietų, kurias japonai už
grobė.

Japonų užimtuose plotuo
se sėją buvo beveik neįma
noma; todėl ten bus tik 
menkas derlius arba ir visai 
nebus.

Sovietų ir Japonų Armijos 
Tolimuose Rytose

Į Tokio. — Japonijoj ma
noma, kad Sovietai turi 300 
iki 500 tūkstančių armijos 
Sibire. Skaičius gi japonų- 
mandžurų karino m e nės 
siekiąs 250,000.

Mussolini Išveja Garsu 
Žydu Laikraštininką 

Ed. Kleinlehreri
Roma. — Fašistų valdžia 

paliepė per 8 dienas išsi
kraustyti iš Italijos Ed. 
Kleinlehrer’iui, korės pon- 
dentui Žydų Telegrafinės 
(žinių) Agentūros, Lenkijos 
piliečiui.

I ° .Kleinlehrer per 15 metų 
buvo tos įstaigos korespon
dentas Italijoj; vedė Italijos 
pilietę žydę ir susilaukė ten 
dviejų vaikų. Besidarbuoda
mas kaip korespondentas, 
jis baigė ir universiteto 
mokslą su teisių daktaro 
laipsniu. Pusmetis atgal 
Italijos valdžia jį pagerbė, 
suteikdama jam ordiną Ita
lijos Karūnos Vyčio.

Bet paskutiniu laiku fa
šistam pradėjo nepatikt, 
sako, “jo asmeniškas elgę
sis,” ir jie išbraukė jo var
dą iš sąrašo koresponden
tų, žadančių dalyvaut Ro
mos gubernatoriaus bankie- 
te.

Suprantama, kad Klein- 
lehrerio ištrėmimas ir pa
neigimas yra vaisius Musso- 
linio naujos politikos prieš 
žydus. Italai mussoliniečiai 
dabar skelbiasi “tikrais ari-

Maskva. — Praeitą savai
tę Japonija du kartus grū
mojo, per savo ambasadorių 
Maskvoj, ginklais “išvyt” 
Sovietų k a r i u o m e nę iš 
Changkufengo a p s k rities, 
jeigu Sovietai gražiuoju ne
atšauks savo kareivių iš 
ten.—Ta vieta yra rytinia
me Sibiro kamputyje, prie 
Manchukuo sienos ir Korė
jos rubežiaus. Jinai turi ka
rinės svarbos.

Sovietai per savo užsieni
nį komisarą Litvinovą, kaip 
jau žinoma, atkirto Japoni
jai, kad minima sritis pri
klauso Sovietų Sąjungai pa
gal senąją Rusijos sutartį 
su Chinija; kad Sovietų ka
riuomenė ten jau pirmiau 
buvo, ir kad Japonijos grą- 
sinimai ir baubai tai yra 
“štuka, kuri nepraeis Mas
kvoje.”
Kaip Japonai “Suglaudė 
Savo Ausis,” Nuleido Nosis

Tokio. — Kai Sovietai 
griežtai atmetė Japonijos 
reikalavimus-ištraukt sovie
tinius kareivius iš Changku
fengo srities, Japonų val
džia tuoj įsakė savo laikraš
čiams švelniau kalbėt apie 
Sovietus. Net Japonijos ka
ro ministerija ūmai “atsi
vertė” ir spaudoj apgailes
tauja, kad išsivystė “ta be
reikalingai opi padėtis” dė
lei Changkufengo.

Japonija įstrigus kare 
Chinijoj; supranta, kaip 
pavojinga būtų jai pradėt 
karas prieš Sovietus; todėl 
Japonijos valdovai dabar 
stengiasi pravest savo spau
doj mintį, kad patys gyven
tojai beveik vienbalsiai prie
šinasi darymui tokių žings
nių, kurie vestų į susikirti
mą “su Rusija”, kaip pra
neša N. Y. Times korespon
dentas.

Japonijos užsieninė mi
nisterija net bando užgin- 
čyt visiem žinomą faktą, 
kad Japonija kelis kartus 
grūmojo kariniais veiks
mais “išvyt” Sovietų karei
vius iš Changkufengo kal
vos, nors japonų valdovai vis 
dar pasakoja, būk ta kalva 
priklausanti Manchukui, Ja
ponijos kolonijai. V

I

Washington. — Pietinėse 
valstijose bus atidaryti WP 
A darbai dviem šimtam tūk
stančių bedarbių, kaip pa- • 
skelbė viešų darbų adminis
tratorius Hopkins.

jais”, panašiai kaip hitleri
ninkai vokiečiai; vadina sa
vo tautą “karžygiais,” ir 
pasakoja, kad žydų dvasia 
esanti “tik bizniška ir prie
šinga didvyriškumui.”

Tai jau trečias žydas 
laikraštininkas ištremiamas 
iš Italijos.
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Ar Jie Išdrįs?
Rašant šiuos žodžius Tolimuose Ry

tuose dalyku padėtis dar vis neišaiškėjo. 
Kaip žinia, Japonijos viešpačiai buvo 
pradėję skandalyti prieš Sovietų Sąjun
ga dėl pastarosios užėmimo kalnelio,— 
žemės šmotelio, kuris teisėtai priklauso 
jai, bet kurį kadaise japonai buvo pa
sigrobę.

Japonijos ambasadorius Sovietų Są
jungoj, p. Mamoru Šigemitsu, pasikalbė
jime su SSSR liaudies užsienio reikalų 
komisaru Litvino vu, užsipuolė ant Sovie
tų Sąjungos ne tik dėl paminėtojo kal
nelio užėmimo, bet ir dėl to, būk, girdi, 
Sovietų Sąjunga mobilizuojanti savo ar
miją Manchukuo pasienyje.

Maksimas Litvinovas labai gerai atrė
žė Tokio imperialistų atstovui, pasaky
damas, jog Sovietų vyriausybė nesiklaus 
kitų kraštų valdžių, kur ir kaip savo 
Raudonąją Armiją laikyti. Raudonoji 
Armija suorganizuota ir palaikoma ne 
tam, kad veržtis į kitus kraštus, ką nors 
užpulti, bet tam, kad apginti savo pa
sienį, kad atmušus įsiveržėlius į Sovietų 
Sąjungą ir užtikrinti SSSR nepriklauso
mybę. O kai dėl to kalnelio užėmimo, tai 
jis buvo padarytas kaipo teisėtas daly
kas, nes jis, einant tarpe Rusijos ir Chi- 
nijos padaryta sutartimi, priklauso So
vietų Sąjungai.

Nepatiko p. Šigemitsui Litvinovo aiš
kūs ir nedviprasmingi žodžiai. Juo labiau 
nepatiko tas pasakymas, kad p. Šigemi- 
tsu neturėtų kalbėti apie jėgos pavarto
jimą, kadangi tokių grasinimų Maskvoje 
niekas nesibijo.

Taigi dabar viskas priklauso nuo Ja
ponijos: pradės ji karą prieš Sovietus ar 
ne. Sovietų vyriausybė, kaip ir visuomet 
praeityj, deda dideliausių pastangų pa
laikyti taiką. Visa eile atvejų jinai pa
darė Japonijos plėšikams nusileidimų, 
kad išvengti karo, kad tik palaikyti tai
ką. Bet šiuo atsitikimu Sovietų vyriau
sybė, matyti, plėšikams nenusileis. Žino
ma, ji karo nepradės. Ji darys viską, kad 
jo išvengus, tačiau, jei Japonijos plėši
kai jį pradės, tai Sovietų Sąjunga ginsis 
—ginsis drąsiai ir karžygiškai.

Tačiau, abejotina, ar Japonijos viešpa
čiai šiuo tarpu išdrįs karą pradėti. New 
Yorko “Timesui” praneša iš Tokio mies
to, kad milžiniška Japonijos gyventojų 
dauguma yra nusistačiusi prieš karą su 
Sovietų Sąjunga. Tai vienas faktas, su 
kuriuo Japonijos viešpačiai turės skai
tytis. Antras: Japonijos imperialistai 
yra taip įsivėlę į Chiniją, kad jiems šiuo 
tarpu kibti prieš tokį kraštą, kaip So
vietų Sąjungą, būtų labai pavojinga.

Visas pasaulis šiandien stebi Tolimųjų 
Rytų dalykų eiseną su dideliu susidomė
jimu. Demokratiniai ir taikiai nusiteikę 
žmonės yra gerai įsitikinę, jog socializ
mo kraštui, Sovietų Sąjungai, pavyks ir 
šiuo kartu karo išvengti.

Lietuvos Raudonosios Pagelbos 
Balsas

Lietuvos Raudonoji Pagelba, kuri rū
pinasi politiniais antifašistais kaliniais 
ir jų šeimomis, kreipiasi į Amerikos lie
tuvius, ragindama uoliau remti josios 
darbą. Atsišaukimas sako:

“Susidarius ypatingiems sunkumams, 
mes vėl kreipiamės į Amerikos lietuvius, 
prašydami paramos Uetuvos politiniams 
kaliniams ir jų šeimoms. Dalykas tas, 
kad pradėjus Lietuvoj viešpatauti kun. 
Mironui, žymiai sustiprėjo fašistinis te
roras. Paskutiniu metu įvyko labai daug

areštų, labai daug sukišta į kalėjimus, 
daug išsiųsta į priverstinojo darbo sto
vyklą. Be to, padaugėjo ir laisvėj paliktų 
šeimų skaičius,—čia taip pat reikalinga 
parama. Iš kalėjimų išėjusieji draugai 
reikalingi gydymo, sanatorijų ir kurortų. 
O paskutinieji areštai sudavė gana stip
rų smūgį Raudonosios Pagelbos darbui. 
Taigi, politiniams kaliniams ir jų šei
moms gręsia badas ir visiškas jų sveika
tos suį rimas.

“Todėl mes kreipiamės į jus ir tikimės, 
kad Amerikos lietuviai, kai]) visuomet, 
gyvai atsilieps į mūsų šauksmą ir arti
miausiu laiku savo broliams politiniams 
kaliniams bei jų skurstančioms šeimoms 
suteiks materialinę paramą.

“Laukiame ir tikimės greitos Jūsų pa
gelbos. „ '

“Su draugiškais linkėjimais, 
“Lietuvos Raudonoji Pagelba.

“P. S. Pinigus siųskite senais antra
šais, o jei neturite jų, tai truputį palau
kite, pasiųsime kitus.”

Svarbu įsitėmyti tai, kad “pradėjus 
Lietuvoj viešpatauti kun. Mironui, žy
miai sustiprėjo fašistinis teroras.” O bu
vo žmonių, kurie manė, būk Įėjus kun. 
Mironui į valdžią, tasai teroras šiek tiek 
sušvelnės!

Jaunalietuviai Prahoj Sveikinosi 
Hitleriškai

Į Čechoslovakų sakalų kongresą Pra
hoj- Lietuvos tautininkų valdžia išsiuntė 
savo jaunalietuvių sportininkus ir šokė
jus, nes Lietuvoj kas ne tautininkas, tas 
nelaikomas lietuviu, sportininku ar dai
nininku. Šitie jaunalietuviai turėjo at
stovauti visą Lietuvą. Sakalų kongrese 
oficialiai nei italų, nei vokiečių sporti
ninkai nedalyvavo, nes Čechoslovakija 
yra demokratiška šalis ir fašistai pagar
boj čia nebūtų laikoma. Taigi cechai ma
nė, kad jų kongrese fašistų nėra. Bet 
milioninė minia svečių iš pačios Čecho- 
slovakijos ir kitų pasaulio šalių labai nu
stebo, kai pamatė arenon įžygiuojant 
baltai apsirengusius sportininkus su fa
šistiškai aukštyn iškeltomis rankomis. 
Visi manė, jog tai bus nežadėję dalyvau
ti italai arba vokiečiai. Bet šitie sporti
ninkai ėjo po trispalve Lietuvos vėliava. 
Taigi fašistus atstovaut teko Lietuvai. 
Kągi, pažangiesiems lietuviams dėl to 
perdaug ant tautininkų pykti netenka. 
Jie cechams ir kitų šalių svečiams paro
dė, kad be Vokietijos ir Italijos fašizmas 
viešpatauja ir Lietuvoj. Kai kurie cechai 
gal to iki šiol ir nežinojo. Dabar žinos.

Kas Iš Tokių Gabumų?
Pereitą savaitę nusižudęs kyšininkas, 

New Yorko valstijos senatorius, Julius 
Berg, buvo nepaprastų gabumų žmogus. 
Jis nebuvo baigęs nei pradinės mokyklos, 
tačiau buvo advokatas ir pasiekė aukštą 
valstijoj vietą. Žinoma, senatoriaus vietą 
jis pasekė su Tammany Hali politikie
rių pagelba, kuriems jis ištikimai tar
navo. Bet visvien ir su tos mašinos pa
gelba ne kiekvienas gali taip laimingai 
prasisiekti, kaip Bergas.

%

Tačiau savo gabumus nusižudęs sena
torius panaudojo ne visuomeniškiems 
reikalams, o savo ir tam tikru klikų rei-
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kalams. Jis buvo įsivėlęs iki ausų į viso
kias raketas ir dėlto, sakoma, nusižudęs. 
Eina gandų, kad, jei Bergas nebūtų nu
sižudęs, tai jam būtų prisiėję į tą skan
dalą įvelti daug “didelių asabų,” kurios, 
savu ruožtu, būtų turėjusios įvelti dar 
daugiau kitų. Taigi Bergas ir nusižudė, 
bandydamas viską nusinešti į šaltą kapą.

Geresnėj visuomeniškoj tvarkoj, kur 
pinigas nėra visagalis karalius, tokis 
Bergas būtų veikiausiai buvęs labai nau
dingas visuomenei žmogus. Bet krašte, 
kur pinigas lošia viską, tie jo gabumai 
privedė Bergą prie ankstyvos mirties.

Išmėtysiąs Visus
Pasikalbėjime su spaudos korespon

dentais, automobilistų unijos preziden
tas, p. Martinas, pareiškė, kad jis iššluo- 
siąs iš Suvienytos Automobilių Darbi
ninkų Unijos visus, kurie nepritaria jo 
poli tikai. Vadinasi, jis pasirįžęs skaldyti 
uniją “iki dugno.”

Pirmadienį, liepos 25 d., Martinas tei
siąs suspenduotuosius unijos viršininkus, 
Frankensteeną, Mortimerą, ir kt. Sako-

Žiūrėkim Pirmyn
“Laisves” naudai pikni

kas Brooklyne šiemet buvo 
pelningesnis už pernykštį. 
Bet Bostono apylinkėje 
“Laisves” piknikas žymiai
mažiau pelno turi, nes ten 
policija neleido šokių turė
ti ir pasitaikė pervėsus 
oras.

Kad atpildyti tą skirtu
mą Bostono apylinkės šių 
metų pikniko nuo pereitų 
metu, tai turime darbuotis, 
kad Philadelphijos piknikas 
būti] pelningesnis už per
nykštį. Tuomi atpildysime 
minima skirtumą.

Kad padaryti Philadel
phijos pikniką pelningu, jau 
dabai’ turime juom rūpintis. 
Reikia platinti bilietus, kur 
tik išeinant, kur tik susi
duriant su žmonėmis. Ne
laukiu! paskutinės dienos— 
darbuokimės dabar.

Brooklynas jau pasisam
dė šešius busus važiavimui 
j Philadelphijos pikniką. 
Kiti miestai turi daryti tą 
patį. Philadelphijos pikni
kas bus 4 d. rUgs.-Sept., Ed
dington, Pa. Ant rytojaus 
bus Labor Day švente, 
daug laiko poilsiui.

Kiti “Laisves” naudai 
piknikai bus: Minersville, 
Pa., 7 d. rugiu.—Aug.; Wa- 
terbury, Conn., 27 d. rugp.- 
Aug. (naktinis piknikas); 
Hartford, Conn., 1.1 d., rugs. 
September.

]vykę ir į vykstantieji pik
nikai yra labai didele finan
sine atspara mūsų dienraš
čiui vasaros sezonu. Tačiau 
jų pasisekimas priklauso ne 
vien tik nuo rengėjų rūpes
tingumo ir pasirįžusio bilie
tų platinimo, ale svarbiau
siai ir nuo oro. Jei lyja, tai 
ir bėda. Todėl turime žiū
rėt pirmyn ir iš anksto būt 
prisirengusiais kaip gelbė
tis, jei lietus sunaikintų kai 
kuriuos mūsų dienraščio 
piknikus.

Vienatinė įmatoma ap- 
drauda (insurance) tai au
kos. Be aukų šiuom momen
tu negalime išsilaikyti. Nes 
Intertype, raidėm rinkt ma
šinos išmokėjimas yra sun
ki našta mūsų dienraščiui.

Pirmyn žiūrinti “Laisvės” 
patrijotai tai įmato be pri
minimo ir aukoja.

Pasiskaitykime gražų lai
škelį:

Scranton, Pa. 
Brangūs Tamstos:—

Čia randate “money-or

der” ant dvylikos dolerių 
($12.00). $11.00 yra už 
“Laisvės” p r e n u m e r atą 
dviem metam. Nes anksčiau 
negalėjau u ž s i m o k eti. O 
vieną dolerį ($1.00) aš pa
aukoji! “Laisvei.”

širdingai dėkoju už siun
tinėjimą man ‘Laisvės’, ka
da prenumerata jau buvo 
pasibaigusi. Aš su malonu
mu būčiau jums pasiuntęs 
už savo prenumeratą mo
kestį, ale nedirbu, tai yra la
bai sunku verstis ir dar už
tenkamai sugraibyti pinigų 
“Laisvei.” Pagalinus turiu 
džiaugsmo prisiųsti mokestį 
savo dienraščiui. Su pagar
ba Jūsų, Jonas Karanaukas.

Draugo Karanausko laiš
kelis yra labai svarbus pri-. 
minimas visiems dienraščio 
skaitytojams, kurių prenu
meratos i yra išsibaigusios, 
kad rūpintis atsinaujinimu.

Daugiau aukų gavome po 
50c nuo draugu: S. Petru- 
kevičius, Lawrence, Mass., 
Mary Sarpolis, D e t r o i t, 
Mich., ir J. Sholunas, Som
erville, Conn.

Širdingai dėkojame drau
gam už atjautimą savo 
dienraščio, kurių vardai 
aukščiau pažymėti ir pra-
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tik 
šome kitu dienraščio skai-1 v
tytojų atsiminti, kad šiuom 
kartu labai yra reikalinga 
parama.

P. Buknys.

Plieno Bosų Gengsteriai Šau
dė Moteris ir Vaikus

Washington. — Senatinei 
Piliečių Laisvių Komisijai 
pristatyta liudijimai ir do
kumentai, kaip Republic 
Plieno Korporacijos gengs
teriai laike streiko Canto- 
ne, Ohio, 1935 metais, bom
bardavo n u o d i n g ų dujų 
bombomis ir šaudė revolve
riais ne tik streiko pikie- 
tininkus, bet ir gana toli 
stovinčius bei praeinančius 
vyrus, moteris ir vaikus. 
Kai kuriuos jau bombomis 
apsvaigintus bei ant žemės 
par muštus jie dar šaudė.

Pilietiniu Teisiu Komisi
jai priduota ir vienos paša
linės moteries če ve rykai 
peršauti per padus. Tai įro
dymas, kad jinai ir ant že
mės parblokšta dar buvo 
šaudoma tų gengsterių.

Dar Del Rašto “Pastaba 
Labai Vietoje”

Ačiū Gerb. Redakcijai už 
patalpinimą mano paaiški
nimo “Laisvės” 146 nr., ku
riame supažindinau skaity
tojus, kokiu būdu pradėtas 
organizacinis darbas atei
nančiais metais, laike Pa
saulinės Parodos New Yor
ke,' kur rugsėjo 10 d. bus 
Lietuvių Diena.

Aš savo rašte aiškinau 
visą eigą to darbo ir neban
džiau Gerb. Redakcijai pri
mesti savo nuomonės. O 
kaslink “mes vistiek laiko
mės savo nuomonės, kad šis 
darbas pradėtas ne taip, 
kaip jis turėjo būti pradė
tai” tenka pasakyti: jokio 
didesnio darbo nebuvo ir 
nebus pradėta, kuriam visi 
vienbalsiai pritartų ir visų 
nuomonės sutaptų. Gaila: 
taip radome, taip paliksime. 
Mes visi žinome, kad jokio 
darbo negali iš karto pradė
ti visi, bet pradeda vienas 
ar keli. Faktas pasilieka 
faktu: visi chorai ir jų ve
dėjai, šalę spaudos, yra as
meniniai kviečiami, laiškais, 
jei tik žinome jų adresus. 
Tam tat šis pirmasis spau
doje kvietimas ir buvo siun
čiamas, kad visi tie, kurie 

nori dainuoti, dėtųsi
bendrai į šį garbingą darbą 
ir kad tuomi sužinojus pasi
šventusiųjų prakilniam dar
bui—Dainos ir Tautos gar
bei—adresus ir su jais atei
tyje kalbėtis. Nei vieno cho
ro nesame pasiryžę aplenkti 
ar kokių pirmenybių kam 
teikti, kiekvieno yra liuosos 
valios pasišventimas.

Taip pat Gerb. Redakcija 
nenori sutikti su mano po
sakiu apie p a r a p i j i nius 
chorus, kurie “keli metai 
jau rengiasi prie šios iškil
mės.” Tegu faktai kalba už 
save.

1) Dalyvaujant man po
sėdžiuose “The American 
Choral and Festival Allian
ce, Inc.”, kur tarp daugelio 
susirinkimų, viename, 1935 
m. rudeny, buvo iškeltas SU

manymas, vieną didžiausių, 
kada nors buvusių šios rū
šies, festivalių Amerikoje, 
surengti 1938 m. pavasary. 
Ten pat tuoj paaiškėjo, 
kad numatomoje 1939 m. 
Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke, rengiamasi turėti to
kias pat tautines dienas 
kaip buvo jos Chicago j e lai
ke parodos. Po trumpų gin
čų viskas paaiškėjo ir dau
gelis tautų atsisakė nuo fes
tivalio ir festivalis neįvyko. 
Reiškia, ten jau buvo tauti
niu dienu reikalas žinomas.

2) 1934 m. buvau plačiai 
spaudoje iškėlęs sumanymą, 
kur nors apie New Yorką 
surengti “Didžiojo Atlanti- 
ko Pakraščiu Lietuviu Dai
nos Šventę,” ' dalyvaujant 
apie 3000 dainininkų (1934 
m.: ‘Amerika’, 20 n., “Drau
gas” 192 nr., “Garsas” 26 
nr. ir kt.). Darbas ėjo labai 
išlėto: vieni pritarė, kiti— 
ne, visti k kai kurių buvo 
pradėta po biskį rimčiau 
ruoštis. Artinosi 20 metų 
Lietuvos jubilėjus, o kai jau 
paaiškėjo, kad Parodoje, 
New Yorke, bus tautų die
nos, visa perkelta į Lietuvių 
Dieną (1936 m.: “Garsas” 
30 nr., “Darbininkas” 62 nr., 
“Amerika” 45 nr. ir kt.); 
tokiu būdu, kad ir netiesio
giniai, tąsa darbo turi jau 
keletą metu. V C

Šiuomi paaiškinimą bai
giu ir į jokius ginčus šiuo 
reikalu ateityje neisiu. Mū
sų obalsis yra: “Tegu skam
ba mūsų dainos po šalis pla
čiausias!” Todėl ir kviečiu 
visus chorus petys petin, 
kad užtraukus galingai lie
tuvišką sutartinę.

Su pagarba,
J. Žilevičius, L. M. 

P. P. L.D. Dainos Progr. 
Kom. Pirmininkas.

‘Geruose’ Naziu Drabužiuose 
Yra Trečdalis Medžio

London. — Patirta, jog į 
audimus “geriem” vyriš
kiem drabužiam Vokietijoj 
dedama 30 procentų medi
nių “vilnų”, o į moteriškus 
drabužius iki 50 procentų iš 
medžio pagamintų neva 
“vilnų.”

Klausimai ir Atsakymai
KRAUSIMAS:

Draugai, ar galėtumėt paaiš
kinti, kodėl reikalinga Sovie
tams naminė paskola? Juk ban
kai priguli Sovietų valdžiai ir

Vaizdas iš Meksikos kongreso. Parodo moteris užimančias kongresmanų vietas.
Meksikoj tapo suteikta moterims pilnos politinės teises. Į I •

ma, ])o šito “teismo,” trockistiškas-loves- 
tonietiškas prezidentas pradėsiąs visuo
tiną “apsivalymą nuo komunistų.”

Bet p. Martinas turi žinoti, kad šitom

jo užmačiom nebus taip lengva įsikūnyti, 
kadangi milžiniška dauguma automobi
listų darbininkų unijos narių yra prie
šinga unijos skaldymo politikai.

Sovietų piliečių pinigai yra tuo
se bankuose, tai kodėl Sovietų 
valdžia negali vartoti tuos pini
gus be sutikimo piliečių?

Kapitalistinėj šalyj padėjus 
pinigus į banką, bankas skolina 
kitiems visai nesiklausęs pinigų 
savininkų. Kapitalistinėse šaly
se valdžiai naminė paskola yra 
reikalinga, todėl, kad pinigai 
yra privatiškose rankose.

I. B.
ATSAKYMAS:

Tiesa, tie žmonių pinigai, ku
rie jau sudėti į Sovietų bankus, 
yra išleisti apyvarton—įvesdin
ti pramonei), prekybon ir tt. 
Juk banko šėpose jie neguli su
dėti. Už juos žmonėms reikia 
išmokėti nuošimčius.

Betgi pas Sovietų piliečius 
yra dar šiaip daug pinigų. O 
plėtimui Sovietų pramonės ir 
prekybos reikia daugiau pinigų, 
negu bankuose randasi. Todėl 
valdžia laukas nuo laiko paskel
bia naminę paskolą ir žmonės 
tiesioginiai suskelimi bilionus 
rublių. Dabar išleista paskola 
berods jau trečia. Ji daroma 
pravedi mu i gyvenimai) trecio 
penkių metų plano.

Yra žmonių, kurie mano, jog 
darbininkų valdžia gali paleisti 
darban spaustuvę ir atsispaus
dinti tiek pinigų, kiek jai rei
kia. Bet taip būti negali. Nes 
tokie popieriniai pinigai pasida
rytų beverčiai. Ant visko yra ir 
turi būti planuota kontrolė.
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Lietuvos Didvyriai, Kuriuos
Smetona Laiko Kalėjime 
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Nuteistieji Politiniai Kali
niai Antifašistai, Laikomi 
Šiaulių Sunkiųjų Darbų Ka
lėjime, 1938 m. Gegužės m.

1930. IV. 6. Iki teismo atsė
dėjo 6 mėnesius. Nuteistas 
12 metu. Iš kalėjimo išeina 
1943. X. 9.

(Sąrašas nepilnas)
1. Bakas Irša, Leibos sū

nus, 24 metų, darbininkas, 
suimtas 1936. VI. 7. Iki teis
mo sėdėjo 2 mėnesius. Nu
teistas 8 metais. Iš kalėji
mo išeina 1944. VIII. 8.

2. Batonas Leiba, Galelio 
sūnus, 27 metų, darbinin-

11. Kučinskas Martynas, 
Martyno sūnus, 49 metų, 
darbininkas, suimtas 1936. 
VIII. 16. Iki teismo atsėdė
jo 2 mėnesiu. Nuteistas 8 
metams. Iš kalėjimo išeina 
1945. IX. 2.

no sūnus, 24 metų, iš Pai
kas, suimtas 1933. VIII. 10. , bįeriškio km. Mariampolės 
Iki teismo sėdėjo 6 mėne-!apskr. Suimtas 1934. VI. 16. 
sius. Nuteistas 6 metais. Is Iki teismo atsėdėjo 3 mėne- 
kalėjimo išeina 1940. II. 13.| sius. Nuteistas 4 metams.

3. Beimanas Jankelis, Zel-Jš kalėjimo išeina 1938. XII. 
mano sūnus, darbininkas,! 12.
iš Jurbarko." Suimtas 1936.! 13. Oleka Pranas, Jono 
IV. 27. Iki teismo atsėdėjo sūnus, 24 metų, darbinin- 
6 mėnesius. Nuteistas 4 me-1 kas iš Naumiesčio, šal 
tams. Iš kalėjimo išeina ■ apskr. Suimtas 1934. .1 
1941. II. 9. 30. Iki teismo atsėdėjo

4. Daniliauskas Juozas,! mėnesius. 
Pijaus sūnus, 20 metų, vals-l tams. Iš 
t ietis, iš Naumiesčio valse. 
Šakių apskr. Nuteistas 4 
metams.

5. Davidavičius Leiba, Si
mono sūnus, 28 metų, dar
bininkas, iš Ramygalos, Pa
nevėžio apskr. Suimtas 1932 
m. spalio 13 d. Iki teismo 
atsėdėjo 6 mėnesius. Nutei
stas 12 metų. Iš kalėjimo iš
eina 1945. XII. 15.

6. Garelis Juozas, Juozo 
sūnus, 37 metų tarnautojas, 
iš Mažeikių apskr. Suimtas 
1936. V. 7. Iki teismo sėdė
jo 4 mėn. Nuteistas 8 me
tams. Iš kalėjimo išeina 
1944. IX. 24.

7. Grigalauskas Juozas, 
Igno sūnus, 25 metų, darb., 
iš Semetos km. Rokiškio 
vals. ir apskr. Suimtas 1934. 
XII. 7. Iki teismo sėdėjo 8 
mėnesius. Nuteistas 4 me
tams. Iš kalėjimo išeina 
1939. VII. 18.

8. Grinblatas įdėlis, Beį e
ito sūnus, 25 metų, darbi
ninkas, iš Kauno. Suimtas 
1933. V. 1. Iki teismo atsė
dėjo 6 mėnesius. Nuteistas 
8 metams. Iš kalėjimo išei
na 1941. X. 16.

9. Gylys Samuelis, Šolo- 
mo sūnus, 28 metų, darbi
ninkas, iš Kauno. Suimtas 
tas 1935 V. 5. Iki teismo 
atsėdėjo 4 mėnesius, iš ka
lėjimo išeina 1943. VI. 25. 
Nuteistas 8 metams.

10. Kerbelis Motiejus, Do
vydo sūnus, 28 metų, darbi
ninkas iš Biržų m. Suimtas

7 sėdėjo 5 menesius. Nuteis- 
Nuteistas 5" me-1t:ls 9 metams. Iš kalėjimo 

išeina 1943. II. 12.
24. Hermanas 

Jankelio sūnus, 
darbininkas, iš 
Suimtas 1929. IV. 24. Iki 
teismo atsėdėjo 1 metus, 7 
mėnesius. Nuteistas 12 me
tų. Iš kalėjimo išeina 1942.

Abromas, 
33 metu, 
Anykščių.

< kalėjimo išeina 
1940. III. 20.

14. Paulauskas Edvar
das, Jokūbo sūnus, 23 metų, 
darbininkas, iš Kauno. Nu
teistas 4 metams.

15. Šeras Leiba, Šliomo
sūnus, 23 met., darbininkas, 
iš Plungės, Kretingos apsk. 
S u i m tas 1934. VIII. 12.. _
Nuteistas 4 met. Iki teismo i jaus sūnūs, 33 metų, techni- 
sėdėjo 1 mėn. Iš kalėjimo iš-i kas, iš Panevėžio. Suimtas 
eina 1940. II. 15. ‘ 1934. X. 12. Iki teismo at-

16. Šeras Motelis, Aiziko sėdėjo 4 mėnesius. Nuteis- 
darbinin- tas 6 metams. Iš kalėjimosūnus, 30 metų 

kas, iš Plungės, Kretingos 
apskr. Suimtas 1933. VI. 13. 
Iki teismo atsėdėjo 6 mėne
sius. Nuteistas 7 metams. 
Iš kalėjimo išeina 1940.
XII. 5.

17. šliomperis Leizeris,
Šmuilos sūnus, 24 metų, 
darbininkas iš Kauno. Su
imtas 1933. X. 16. Iki teismo 
atsėdėjo 3 mėn. Nuteistas darbininkas, iš Prienų, Ma- 
10 metu. Iš kalėjimo išei- riampolės apsk. S--------
na 1944? II. 12. 1222.1" X Zl.l „2_2--- „2

18. šoferis Dovydas, Sa-1 dėjo 2 mėn. Nuteistas 6 me- 
jos sūnus, 24 metų tarnau
tojas, iš Butrimonių, Aly
taus apskr. Nuteistas 8 me
tams.

19. šreibergas Abromas, 
Šnejerio sūnus, 24 metų, 
darbininkas iš Utenos. Su
imtas 1935. I. 15. Iki teismo 
atsėdėjo 9 mėnesius. Nu
teistas 8 metams. Iš kalėji
mo išeina 1943. XI. 9.

20. Vildžiūnas Jonas, Jo
no sūnus, 31 metų, valstietis, 
iš Paraisčių km. Kovarsko 
vals. Ukmergės apskr. Su-

Paveikslas parodo, kokiu entuziazmu new yorkiečiai pasitiko aplink pasaulį aplė
kusį Hughesą ir jo keturis draugus.

imtas 1936. XII. 21. Iki tei
smo atsėdėjo 1 metus 5 
mėnesius. Nuteistas 10 me
tu. Iš kalėjimo išeina 1948.
II. 13.

21. Vinickis Jankelis, įdė
lio sūnus, 31 metu, darbi- 
ninkas iš Kauno. Suimtas 
1936. VI. 2. Iki teismo atsė
dėjo 3 mėn. Nuteistas 15 
metų. Iš kalėjimo išeina

22. Abramavičius 
n a s, Chaimo sūnus, 
tų darbininkas iš

! Suimtas 1932. VII. 6 Iki tei
smo atsėdėjo 5 mėnesius. 
Nuteistas 10 metų. Iš kalė
jimo išeina 1942. XI. 17.

23. Baronas Mauša, Chai
mo sūnus, 23 metu, darbi-z v z

ninkas iš Kauno, suimtas

Geršo-
32 me- 
Kauno.

25. Dembo Ickas, i Ovsie-

išeina 1941. II. 12.
26. Eljasovas Ruselis, 

Leizerio sūnus, 23 mt. mok
sleivis, iš Jurbarko. Suim
tas 1933. IV. 26. Iki teismo 
atsėdėjo 7 mėnesius. Nutei
stas 15 metų. Iš kalėjimo iš
eina 1948. XII. 12.

27. Epšteinas Jankelis, 
Sevacho sūnus, 31 metų,

Suimtas
1933. IV. 5. Iki teismo atsė- 

tams. Iš kalėjimo išeina
1939. IV. 16.

28. Peig eisenas Grigori
jus, Alberto sūnus, 30 metų, 
studentas iš Kauno. Suim
tas 1929. VII. 30. Iki teismo 
atsėdėjo 5 mėnesius. Iš ka
lėjimo išėjo 1938. XII. 20.

29. Feldmanas Abromas, 
Geršono sūnus, 25 metų, 
darbininkas, iš Šiaulių, Su
imtas 1933. IX. 10. Nuteis
tas 10 metų. Iki teismo at
sėdėjo 7 mėnesius. Iš kalė
jimo išeina 1944. V. 5.

30. Fogelevičius Benjami
nas, Leibos sūnus, 31 me
tų, tarnautojas, iš Kauno, 
Suimtas 1934. XI. 21. Iki 
teismo atsėdėjo 8 mėnesius. 
Nuteistas 6 metams. Iš ka
lėjimo išeina 1941. VII. 9.

31. Gertneris Eliją, Bere- 
lio sūnus, 21 metų, darbi-

į ninkas iš Kauno. Suimtas
1933. VII. 7. Iki teismo atsė
dėjo 4 mėnesius. Nuteistas 
15 metu. Iš kalėjimo išeina 
1948. XI. 15.

32. Joffe Mauša, Geršo 
sūnus, 31 metų, teisininkas 
iš Panevėžio. Suimtas 1935 
metais, rugpjūčio mėn. Nu
teistas 6 metams 4 mėn.

1 lki teismo atsėdėjo 4 mėne
sius. Iš kalėjimo išeina 1941 
m. gruodžio mėnesyje.

33. Jurginis Stasys, Mato 
sūnus, 27 metų, darbinin-

,'kas, iš Vikonių km. Anykš
čių vals. Suimtas 1934. VII.
23. Iki teismo atsėdėjo 4 
mėnesius. Nuteistas 6 me
tams. Iš kalėjimo išeina
1940. XII. 3.

34. Glovackis Pijus, Jono 
sūnus, 36 metų žurnalistas. 
Iš Šilbalių km. Bartninkų 
vals. Vilkaviškio apskr. Su
imtas 1926. XII. 17. Iki teis
mo atsėdėjo 2 mėn. Nuteis
tas 15 metų. Iš kalėjimo iš
eina 1945. II. 5.

35. Lieponis Vincas, Vin
co sūnus, 26 metų, studen
tas iš Garliavos vals. Kau
no apskr. Suimtas 1934 V. 
1. Iki teismo atsėdėjo 4 mė
nesius. Nuteistas 12 metų. 
Išeina 1946 metais.

36. Lisas Povilas, Juozo 
sūnus, 41 metų, valstietis, iš 
Žaidelių km. Kupiškio vals. 
Panevėžio apskr. Suimtas
1934. VI. 7. Iki teismo at
sėdėjo 4 mėn. Nuteistas 8 
metams. Iš kalėjimo išeina
1942. X. 1.

37. Melynis Fulgentas, 
Kazio sūnus, 33 metų, vals
tietis iš Antalįeptės vals. 
Zarasų apskr. Suimtas 1933. 
VIII. 2. Iki teismo atsėdėjo
2 metu 5 mėnesius. Nuteis
tas 8 metams. Iš kalėjimo 
išeina 1943. XII. 21.

38. Murauskas Petras, 
Stasio sūnus, 25 metų, ž. ū. 
darbininkas iš Žaidelių km. 
Kupiškio vals. Panevėžio 
aps. Suimtas 1932 X. 10. Iki 
teismo atsėdėjo 1 metus. 
Nuteistas 5 metams 2 mė
nesiams. Iš kalėjimo išeina 
1938. XII. 10.

39. Pečiokas Kazys, Pet
ro sūnus, 27 metų darbinin
kas iš Mariampolės. Suim
tas 1933. XI. 5. Iki teismo 
atsėdėjo 3 mėnesius. Nutei
stas 6 metams. Iš kalėjimo 
išeina 1940. II. 5.

40. Skripkauskas Šimas, 
Viktoro sūnus, 31 metų, 
amatininkas, iš Darbėnų m. 
Kretingos apskr. Suimtas
1934. IV. 20. Iki teismo at
sėdėjo 9 mėnesius. Nuteis
tas 6 metams. Iš kalėjimo 
išeina 1941. I. 19.

41. Šeras Sepšelis, Šime
lio sūnus, 29 metų, darbi
ninkas iš Ariogalos m. Kė
dainių apskr. Suimtas 1935. 
IV. 17. Iki teismo sėdėjo 11 
mėn. Nuteistas 10 metų. Iš 
kalėjimo išeina 1946. V. 5.

42. šlevičius, Chone, Sa
muelio sūnus, 23 metų, dar
bininkas, iš Šiaulių. Suimtas
1931. VIII. 13. Iki teismo 
atsėdėjo 7 mėn. Nuteistas 8 
metams. Iš kalėjimo išeina
1940. III. 18.

43. šorferis Joselis, Bence- 
lio sūnus, 29 metų, darbi
ninkas iš Salako, Zarasų 
apskr. Suimtas 1935. XI. 1. 
Iki teismo atsėdėjo 1 metus 
ir 1 mėn. Nuteistas 12 metų.

Iš kalėjimo išeina 1949. I. 
30.

44. švarebergas Zelma- 
nas, Morducho sūnus, 33 
metu darbininkas iš M alėtu 
miest. Utenos apskr. Suim
tas 1926. XII. 17. Iki teis
mo atsėdėjo 2 mėn. Nuteis
tas 15 metų. Iš kalėjimo iš
eina 1942. II. 5.

45. Todesas Danielius, Le
vo sūnus, 28 metų studen
tas iš Panevėžio. Suimtas 
1934. II. 10. Iki teismo atsė
dėjo 8 mėnesius. Nuteistas 
8 metams. Iš kalėjimo išei
na 1942. IX. 28.

46. Turla Edvardas, Pet
ro sūnus, 26 metų, darbinin
kas iš Biržų. Suimtas 1932. 
VII. 17. Nuteistas 9 me
tams. Iki teismo atsėdėjo 5 
mėnesius. Iš kalėjimo išeina
1941. XII. 14.

47. Vicas Eugenijus, Jo- 
selio sūnus, 33 metų, darbi
ninkas iš Kauno. Suimtas 
1926. XII. 17. Iki teismo at
sėdėjo 2 mėn. Nuteistas 15 
metu. Iš kalėjimo išeina 
1942^ II. 5.

48. Zelmanavičius Efrai
mas, Kušelio sūnus, 29 me
tų, darbininkas, iš Jonavos. 
Suimtas 1930. VII. 22. Iki 
teismo atsėdėjo 6 mėnesius. 
Nuteistas 15 metų. Iš kalė
jimo išeina 1946. I. 17.

49. Bakutis Jonas, Juozo 
sūnus, 36 metų, darbininkas 
iš Radviliškio. Suimtas
1933. V. 10. Iki teismo at
sėdėjo 4 mėn. Nuteistas 10 
metu. Iš kalėjimo išeina
1943. IX. 6. '

50. Bielauskas Antanas, 
Jono sūnus, 24 metų, darbi
ninkas iš Dembavos km. 
Jankų vals. šakių apsk. Su
imtas 1935. XII. 5. Iki teis
mo atsėdėjo 1 metus 3 mėn. 
Nuteistas 8 metams. Iš ka
lėjimo išeina 1945. IV. 6.

51. Gužauskas Aleksas, 
Jono sūnus, 35 metų, vals
tietis, iš Rudenų km. Biržų 
vals. ir apskr. Suimtas
1932. VII. 17. Iki teismo at
sėdėjo 5 mėn. Nuteistas 12 
metu. Iš kalėjimo išeina 
1944 XII. 14.

52. Kirstukas Antanas, 
Igno sūnus, 28 metų, vals
tietis. Iš Valiuniškių kaimo, 
Juodupės vals. Rokiškio ap
skričio. Suimtas 1933. V. 30. 
Iki teismo atsėdėjo 6 mė
nesius. Nuteistas 12 metų. 
Iš kalėjimo išeina 1945. XI. 
14.

53. Kučinskas Leonas, 
Jurgio sūnus, 36 metų, dar
bininkas, iš Zemotįškių km. 
Utenos aps. Suimtas 1929. 
IV. 29. Iki teismo atsėdėjo 
1 metus. Nuteistas 15 metų. 
Iš kalėjimo išeina 1945. II.
28.

54. Mickevičius Antanas, 
Antano sūnus, 32 metų, 
valstietis iš Kreveniškių 
km. Kupiškio vals. Suimtas
1934. III. 2. Iki teismo atsė
dėjo 3 mėn. Iš kalėjimo iš
eina 1949. VII. 13.

55. Mileika Aloizas, Le
ono sūnus, 37 metų, darbi
ninkas iš Vilkijos. Suimtas 
1928. VII. 11. Iki teismo at
sėdėjo 6 mėnesius. Nuteis
tas iki gyvos galvos.

56. Mainelis Antanas, 
Kosto sūnus, 53 metų vals
tietis iš Butėnų km. Rokiš
kio vals. Suimtas 1926. XII. 
23. Iki teismo atsėdėjo 2 
rhėn. Nuteistas 15 metų. Iš 
kalėjimo išeina 1942. II. 2.

"57. Rutkauskas Benis, Ka
zio sūnus, 32 metų, darbi
ninkas iš Sudavos km. Vil
kaviškio apsk. Suimtas
1933. I. 8. Iki teismo atsė
dėjo 6 mėn. Nuteistas 11 
metų. Iš kalėjimo išeina
1944. VII. 8.

58. Rėvas Juozas, Jurgio 
sūnus, 23 metų, darbinin
kas, iš Virbalio m. Suimtas
1935. X. 11. Iki teismo atsė
dėjo 7 mėnesius. Nuteistas 
6 metams. Iš kalėjimo išei
na 1942. V. 28.

59. Petrikas Karolis, Vin- 
cb sūnus, 32 metų, darbinin
kas iš Mariampolės m. Su
imtas 1934. II. 6. Iki teismo 
atsėdėjo 8 mėn. Nuteistas 8 
metams. Iš kalėjimo išeina
1942. IX. 25.

60. Petravičius Antanas, 
Prano sūnus, 27 metu, dar-z c z

bininkas iš Kauno. Suimtas
1935. III. 5. Iki teismo atsė
dėjo 6 mėn. Nuteistas 6 me
tams. Iš kalėj i jno išeina
1941. VIII. 21.

61. Stukas Povilas, Jono 
sūnūs, 32 metų, darbinin
kas, iš Daudžgirių d.. Pa
biržės vals. Biržų apsk. Su
imtas 1933. XII. 7. Iki teis
mo atsėdėjo 3 metus. Nutei
stas 8 metams. Iš kalėjimo 
išeina 1945. II. 13.

62. Vilimas Viktoras, Pet
ro sūnus, 38 metų, darbinin
kas iš Obelių vals. Rokiškio 
apsk. Suimtas 1932. XII. 23. 
Iki teismo atsėdėjo 6 mėn. 
Iš kalėjimo išeina 1940. XII. 
17. Nuteistas 7 metams ir 
6 mėnesiams.

Dienraščio ‘Laisves’ Naudai 
PIKNIKAI^ 

Shenandoah-Minersville. Pa.
“LAISVĖS” PIKNIKAS
Rengia Literatūros Draugijos 9-tas Apskritys

Bus Sekmadienį 7 Rugpjūčio-August 
Puikus Programas ir Įvairūs Žaislai

Dando’s Grove, Llewellyn, Pa.
Iš visos šios apielinkes ir iš toliau visi “Laisves” patri- 
jotai, visi apšvietą mylinti žmonės yra prašomi dalyvau
ti šiame piknike ir tuomi paremti dienraštį “Laisvę”

WATERBURY, CONN.
Visos Connecticut Valstijos 

NAKTINIS PIKNIKAS
Naudai dienraščio Laisvės bus 

Šeštadienį, Rugpjūčio 27 August 
LIETUVIŲ PARKE 

UŽ LAKEWOOD
Piknikas prasidės 5-tą vai. po pietų ir tęs.'s per visą 

naktį. Bus chorų iš tolimų kolonijų.

ĮŽANGA 35c SU UŽKANDŽIAIS.

PHILADELPHIA, PA.
Šiemet “L.” piknikas ten bus naujoj vietoj, vadinamoj 

MIKOLAIČIO PARKE 
EDDINGTON, PA.

Sekmadienį, 4 Rugsejo-Sept.
Stambios piniginės dovanos prie įžangos bilieto 

1-ma Dovana $50 Pinigais 
KITOS NEDAUG SMULKESNES

Puiki dailės programa ir gera orkestrą gros šokiams.

E. HARTFORD, CONN. 
Spaudos Piknikas 

Sekmadienį, Rugsėjo 11 September
LIETUVIŲ PARKE 

Light House Grove, prie Glastonbury Kelio

63. Vosylius Jonas, Jono 
sūnus, 27 metų, moksleivis 
iš Biržų aps. Vabalninko ir 
Pasvalio. Suimtas 1933. V. 
17. Iki teismo atsėdėjo 1

■ metus. Iš kalėjimo išeina 
! 1946 metais kovo mėn. Nu
teistas 12 metu.

64. žemaitaitis Juozas, 
Jono sūnus, 29 metu, darbi- 
ninkas iš S. Kauvarijos. Su
imtas 1931. XII. 17. Nuteis
tas 15 metu. Iki teismo at
sėdėjo 1 metus. Iš kalėjimo 
išeina 1947. XI. 10.

lowos Milicija Praleidžia 
Streiklaužius Fabrikam

Newton, Iowa. — Guber
natoriaus Krashchelio at
siųsta milicija praleidžia 
streiklaužius Į M a y t a g 
skalbiamųjų mašinų fabri
ką, nors gubernatorius buvo 
žadėjęs palaikyt fabriką 
uždarą, iki samdytojai susi
taikys su streikieriais.

Prieš pat milicijai atvyk
stant, policija ir specialiai 
šerifai - gengsteriai užpuo- 

, lė CIO streiko pikietininkus 
ir sužeidė apie 30 darbinin
kų.

Streikas kilo todėl, kad 
fabrikantai užsispyrė darbi
ninkam nukirst 10 procentų 
algos.



Kaip Musės Nešioja Ligas
musės 
su ku- 
Musės

Savo papratimuose 
yrą bjauriausi insektai, 
riais žmones susiduria, 
netik gimdo purvus, bet juose
gyvena, ir apleidžia tuos pur
vus lankyti žmonių namus, su
bjaurinti jų valgį, ir nešioti 
ligas. Naminės musės knibi
nėja valgio pavirš}, nešdamos 
su savim, ypatingai ant plau
kuotų kojos dalių, užkrečiamų 
ligų organizmus, parazitų 
kiaušinius ir kitus organiškus 
purvus. Kuomet musės lan
ko stalus, jos palieka purvus 
ant maisto. Kuomet tas api
bjaurintas maistas dasiekia 
pilvą, esame užkrėsti, ir gali 
užpulti viena iš daugelio pavo
jingų ligų.

Naminės musės nelabai toli 
keliauna. Retai keliauna dau
ginus kaip pusę mylios nuo 
veisimo vietos ir beveik visuo-

met pasilieka apie du arba tris 
šimtus jardų nuo paėjimo vie
tos. Jeigu musės atsiranda 
kur nors, yra aišku, jog išsi
plėtojo pačioje apielinkė  j c.

Laike Amerikos - Ispaniško 
karo musės užmušė dauginus 
kareivių negu kulkos. Musės 
nešiojo karštligę ir šimtai
reivių mirė nuo tos ligos per 
nukreipiamą užkrėtimą.

Naminės musės yra 
pavojingesnės už uodus, 
randasi visose pasaulio
se ir gyvena visuose klima
tuose, kur tik randasi žmogus.

Musės, kurios prieina prie 
šalinių triobų irA>rio stalų, ga
li apibjaurinti bile 
tą. Pienas esti J 
čiausia užkrėstas\
karštligės epidemijų ir mirčių 
paeina nuo pieninyčių, kurios 
neturėjo tinkamų parankamų

ka

išnaikinti atmatas.
Maistas, nupirktas musių 

pilnose krautuvėse, jeigu val
gomas nevirtas, tiesiog ves 
prie ligos. Valgis gali būti api
bjaurintas po virimo. Kad 
nors patys atsargiai baidome 
išnaikinti muses, bet dėl kitų 
neatydumo kartais gyvastys 
pavojui! statomos. Ir todėl mu
sių išnaikinimas yra dalykas, 
kuriuom visa apielinkė turi 
tartis.

daug
Jos

kokį mais- 
veik grei-
■ daugelis

Kaip ilgai mūšių veisimo plo
tai rasis, nebus galima jas iš
naikinti, todėl pirmų pirmiau
sia reikia tas vietas išnaikin
ti. Tas reiškia, kad kiekviena 
apielinkė turi būti švariai už
laikyta, išnaikinti sukrovimus 
išmatų ir mėšlų, ir reikia pri- 

d išmatoms būtų 
Kuomet mes

jog nuo mažiausių

kur 
co- 
lai- 
ga-

tinkama vieta.
suprasime,
purvų musės atsiranda, tik ta
da bandysime tuos purvus iš
naikinti.

turi
in-

mu-

Visos naminės išmatos 
būti laikytos uždengtuose 
duose, kurio netik neprileks 
siu, bet ir neprileis kito bru-

sirinkimai išmatų dar- 
yra priežastim musių

Literatūros Draugijos 
Reikalai

 B—------------------------------------  
atsivežė vasarotojus dd. Stalio- 
raičius, kurie dalyvavo konfe- [jn], 
rencijoj. Ypatingai d. Staliorai- namus 95% 

savo galima visus kambarius sietais 
aptaisyti, lai nors valgomąjį 

ir virtuvę. Atsargiai

Iš ALDLD 15-to Apskričio Pus
metinės Konferencijos 

BEDFORD, OIIIO. — Liepos
17 d. įvyko ALDLD 15-to Aps
kričio konferencija. Delegatų 
dalyvavo 27 nuo septynių kuo
pų, su apskr. valdybos nariais; 
sudarė 31. įveikia ir

Iš apskr. valdybos raportuiminčia, 
pasirodė, kad apskr. ir kuopos;laikosi daug 
gerai veikė, kaip organizacijos, (se. Jos 
taip abelnai visuomenės naudai.I paremti-paaukauti grįžimui

Naujų narių vajuje dvi kuo-įžeistųjų Amerikos kovotojų iš 
pos išpildė kvotaš, būtent, 51 Ispanijos, kuriems parama taip 
kp. Middlefield, Ohio ir 22 kp. 
Cleveland, Ohio. Pirmoji gavo, 
6 naujus narius, paskutinė 
10. Jaunuolių žurnalui “Voice koj. 
of Am. 
gavo 9

t is, pakviestas 
mintis, davė mums gerų patari 
imi. Jo manymu, 
tys, sulyg savo dydžio,

vertas pagyrimo. Jo 
mūsų nekurios kuopos 

pinigų savo ižduo- 
jaletų dabartiniu laiku 

su

z uos e
veisimosi.

Sietais aptaisyk namų lan
gus ir duris. Tie sietai, jeigu 

karnai aptaisyti, neįleis į 
musių. Jeigu ne-

Lithuanians” 190 kp. I 
skaitytojus, o 22 kp.

išduoti raportai dele- 
Literatūros nacionalės 

. Pabriežta jos ta- 
gavimo “šviesai”

Buvo 
gatų iš 
konferencijos 
rimai dėl
skaitytojų ir organizacijai na
rių. Kartu apie svarbą lavini
mosi.

Nutarta Gelbėti Jaunuolių 
Žurnalą “Voice” 

4-

Konferencija po plataus ap
kalbėjimo dėl jaunuolių žurna
lo “Voice” nutarė paaukauti iš 
iždo $5. Taipgi pasiėmė už pa
reigą paraginti visas kuopas 
stengtis paremti jaunuolių žur
nalą: renkant jam prenumera
tas, paaukaujant sulig išgalę jo 
paramai.

Nepamiršta ir Ispanijos ko
votojų, kurie kovoje su tarptau
tiniais fašistais likosi sužeisti 
ir dabar jiem reikalinga para
ma. Tam tikslui paaukauta iš 
iždo $5. Kartu raginama kuo
pos, ypač tos, kurios turi ižduo
se nemažai pinigų, paaukauti. 
Taipgi nutarta, kad Ispanijos 
sužeistųjų pagelbai kiekviena 
kuopa parengtų parengimėlį.
Draugai Bedfordiečiai Delega

tams Davė Gerus Pietus

mūsų apskri- kambarį i 
gražiai i reiĮ<ja prižiūrėti ligonių kam-

I barius, ypatingai, jeigu liga 
užkrečiama, žydrais apdangs- 
tyk valgomus daiktus namie 
ir krautuvėse.

“Formalin” yra payojin- 
giausias nuodas musėms. Į to- 
rielkutę įdėk pusę vandens ir 
pusę “formalini ir visus ki- 

Konferencija baigėsi P>'iė-huS skystimus iš kambario iš
imus rezoliucijas gražioj nuotai-jnešk. Kuomet muses nerąs ki

tokio skystimo, turės (gerti 
“formalin,” ir nuo to stips. 
Saugokis nuo įvairių nuodų 
musėms, ypatingai nuo tų, ku
rie susideda iš aršeniko.

Limpanti musių popiera su
mažina musių skaitlines, nors 
tai ženklas prasto namų vedi
mo. žmones turėtų suprasti 
svarbą išnaikinti muses pava
sario pradžioj ir nelaukti va
saros.

Kadangi gyvulių mėšlas su
teikia patogiausią vietą musei, 
svarbu, kad prie tos vietos ne- 
prisigautų suaugusios musės. 
Būtinai reikalinga turėti tam

tikras vietas, kur kožną dieną 
būtų galima suversti mėšlą ir 
tas vietas gerai apdengti. Kur 
nedaug randasi mėšlo, tai to
kį mėšlą galima sumesti į tam 
tikras uždengtas skrynias, bet 
kur randasi daug, galima pa
daryti iš lentų platformą, ko
kią pėdą nuo žemės ir pritai
syti uždangalą. Apačioje tos 
platformos privalo būti išmū
rytas iš cemento įdubimas, 
galima laikyti apie dviejų 
lių gylio vandens. Ir taip 
kyli tą įdubimą, kad būtų
Įima tankiai išplauti su van
denine ryna. žinoma, musės 
prieis prie tos platformos ir 
gali vaišintis, bet kuomet ler
va išsivystys, tuomet įpuls į 
vandenį po platforma ir pri
gers. Tą įdubimą galima iš
plauti apie du sykius į savai
tę.

Apsaugojimas mėšlo ant 
upės nėra taip lengvas daik
tas, nes laikant naminius gy
vulius, neišvengiamai prisiren
ka labai daug mėšlo ir musės 
gali vaišintis net ir laukuose, 
jei mėšlas nėra gerai sutrin
tas į smulkius šmotelius, kas 
sutrukdo musių vaisinimą. Kur 
negalima apsaugoti mėšlo, pa
tartina mėšlą aplaistyti kokiu 
nors chemikalu, kad 
nūs musių kiaušinius 
vas.

Vienas tinkamiausių 
kalų yra boraksas. Galima su 
juom mėšlą apibarstyti ir vė
liaus vandeniu apkrapinti. Tas 
sutrukdys išsi perėjimą musės 
kiaušinių.

Tik turi nu1 suprasti, kad 
šias, nuodytas su boraksu,
būti kenksmingas augalams, 
jeigu tam vartotas. Tokiu būdu

išnaiki- 
ir ler-

me-

Išvažiavimas

AL

są, kad neperdaugiausia suvar
toti. žemdirbystės departmen- 
tas apskaitliuoja, kad, jei bo- 
rakso nepanaudojama daugiau, 
kaip vieną svarą ant kiekvienų 
16 kubiškų pėdų mėšlo, šitaip 
nuodytas mėšlas dirvos nesuga
dins.

Jei mėšlo negalima apdeng
ti ir negalima nuodyti, tai bū
tinai reikalinga tankiai išva
lyti mėšlyną.

bet ir 
Labai 
vieni 

o kiti

sės užima nuo 8 iki 9 dienų, 
bet nuo padėjimo kiaušinio iki 
išsivystymo j lerva užima apie 
4 dienas laiko. Todėl reikalin
ga išmesti mėšlą nors karta į 
4 dienas, jei norima muses iš
naikinti.

F. L. I. S.
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Haverhill, Mass Elizabeth, N. J

pareiškė, 
draugai 
veikėjus

Konferencija atsibuvo dd. Le- 
verthų gyvenimo vietoj. Tie dd. 
su pagalba kitų kuopiečių ir 
kaimynų į trumpą laiką pasta
tė svetainę dėl konferencijos. 
Nekurie iš delegatų 
kad mažos kolonijos 
pralenkė didmiesčio 
tame darbe.

Po konferencijos visi delega
tai buvo užkviesti prie gražiai 
po medžiais prirengto stalo. 
Delegatams pasisotinus dd. 
bedfordiečių skaniu maistu, 
konferencijos pirm. P. Nemu- 
ros buvo prisiminta paremti Is
panijos kovotojus. Kuomet ėjo 
rinkimas aukų, buvo pakviesta 
visą eilę draugų-gių išsireikšti 
savo mintis. Aukų surinkta del 
Ispanijos kovotojų ir konferen
cijos išlaidų $18.
Dalyvavo Draugai Staliorai- 

či ai-Chicagiečiai

Draugai Rubai (farmeriai)

Tyumpos žinutės iš Mūsų 
Miesto

Birželio 30 mirė Povilas Jen- 
kauskas. Iš Lietuvos paėjo 
Valkininkų miestelio. Velionis 
buvo tykaus būdo, su visais 
sugyveno gražiai. Buvo laisvas, 
tapo palaidotas 
ceremonijų.

* *
Liepos 13 d. gesu nusinuodi- 

no dar jaunas 2 metu vedęs su 
lietuve rusų tautybės vyras. 
Saužudystės priežastis nežino
ma.

be bažnytinių

17 d. liepos mirė širdies liga 
Jonas Klimauskas. Velionis sek
madienio rytą vaikščiojo. Apie 
12 vai. važiavo ant ūkės dirbti. 
Bevažiuojant pajuto skausmą 
krūtinėj ir mirė už valandos. 
Seniau prigulėjo darbininkų Li
teratūros Draugijoj. Buvo 58 
metų našlys. Paliko 4 sūnus ir 
vieną dukterį. Palaidotas su ba
žnytinėmis ceremonijomis. Ilsė
kis, Jonai, Amerikos šaltoj že

, * :i:

Mass, valstijoj pradėjo reikš
tis fašizmas. Kaip matos, tuo- 
jaus bus negalima piknikų ren
gti. Uždraudė šokti, o pirma 
būdavo duoda leidimą. Dabar 
klausia, kas rengia,. kokios or
ganizacijos. Jeigu jiem pasiro
do radikališkos, tai neduoda, 
pasako ateiti už kokių 2 dienų. 
Nežinia, ar gausi leidimą, ar

i
Palaidotas Danielius Šimkus 

d. liepos palaidotas jau-
s Danielius Šimkus. Laido-

19 
nuoli 
tu vės buvo laisvos ir daug žmo
nių lydėjo į Rosedale kapines. 
Prieš dvi valandas žhionės pra
dėjo h ‘ 
lionis buvo pašarvotas.
dvi balandos, Danielius buvo iš
neštos iš namų. Lauke pasitiko 
Danieliaus kūną astuonios mer
ginos ir astuoni vaikinai, kurie 
stovėjo eilėje, kada velionies 
kūną pradėjo vežti. Merginos 
baltėmis suknelėmis apsirengu
sios ėjo pirm karstomo vaikinai 
šalia! karsto. Tas žiūrėtojams 

gilų įspūdį.

rinktis prie nanįo, kur ve- 
Kaip

žiūrų žmonės. Reiškiame jiems 
gilią užuojautą liūdesio valan
doje.
Svečias iš Penns Grove, N. J.

Ketvirtos Liepos šventėmis 
lankėsi Elizabethe pas Skairus 
senas Penns Grove gyventojas 
Domininkas Stulpinas.

Penns Grove yra mažas mie
stelis, bet ir ten randasi lietu
vių apie šešios šeimynos. Stul
pinas sako, kad yra ir “Lais
vės” skaitytojų. Sekančiam 
“Laisves” vajuje draugai phi- 
ladelphiečiai turėtų nepamiršti 
Penns Grove, N. J. aplankyti.

dare
Danielius Šimkus mirė sulau

kęs 
dies 
va,

Edw

19 metų amžiaus nuo šir- 
ligos. Paliko nuliūdime tė- 

motiną, brolius ir seselę, 
iai Antanas, Stanislovas ir 
a rd ir seselė Clalra.

Draugai šimkai yra “Lais- 
Ivės”; skaitytojai ir laisvų pa-

Klimai, “Laisvės” skaityto
jai, susilaukė sūnaus. Laimingo 
gyvenimo jaunam žmogui ir ge
ros sveikatos Petronei Klimie- 
nei. Ukrinus.

ne.
Turėtų piliečiai pagalvoti 

ateinančiuose rinkiniuose ir iš-j 
šluoti kardinolo O’Connell pa-1 
sekėjus iš šteitauzės ir pastaty
ti tokius žmones, kurie tarnau
tų darbininkams. T. K.

Shanghai. — Japonai sa
kosi oro bombomis paskan
dinę du chinų šarvuotus lai- 
vukus Tungting ežere.

Vienna. — Hitlerininkai 
užgrobė bei vokiečiam per
vedė jau trečdalį visų žydų 
nuosavybių Austrijoj.

Shanghai, Chinija. — Ja
ponų lakūnai numėtė 300 
bombų ant chinų miesto 
Kiukiango, bet užmušė tik 
30 žmonių.

WORCESTER, MASS

Jis Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 31 JULY
Bus Puikioje Vietoje

OLYMPIA PARK
Kad būtų smagus ir linksmas piknikas, tad kviečiame vi
sas vietinius ir iš apylinkių draugus ir svečius skaitlingai 
suvažiuoti.

Bus Skanių Valgių ir Gėrimų

įsiems atsilankiusiems užtikrinamu kad piknikas bus 
vienas iš smagiausių.

Gros Gera Orkestrą

LAISVES'PIKNIKAS

Laike ir po konferencijos
DLD 101 kp. turėjo išvažiavi
mą. Be delegatų į konferenciją 
buvo atsilankę nemažai ir cleve- 
landiečių. Karlu negalima nu
tylėti nepažymėjus, tai bedfor
diečių kaimynų gražaus būrio 
atsilankymas. Vietos kuopiečiai, 
matyt, labai gražiai sugyvena 
netik su savo tautiečiais, 
prūsiškais “lietuviais.” 
buvo gražu matyt, kaip 
iš jų buvo muzikantais,
dalinosi aljelnu išvažiavimo 
darbu. Tok is sugyvenimas su
savo kaimynais turėtų būti pa
vyzdžiu mūsų visoms kuopoms.
Po Gražaus Išvažiavimo-Kon- 
ferencijos Meskimes Darban

Konferencijoj peržvelgę savo 
darbuotę, iškėlę veikimo silpną
sias puses, sugrįžę, taisykime 
veikimą, kad jis visame kame 
balansuotųsi ir būtų lygus. Da
bar paaiškėjo, kad tik dvi kuo
pos išpildė kvotas naujų narių 
gavime; kitos dvi kuopos gavo 
po gražų skaičių skaitytojų jau
nuolių žurnalui “Voice of Am. 
Lithuanians.” Gi didžiuma kuo
pų nėra gavę nei naujų narių,
nei žurnalui “Voice” skaitytojų. Į padaryti, tiktai 
Konferencijos diskusijose ‘ di- pasišventimo, 
džiuma mūsų prisipažinome, 
kad prie geresnių pastangų vi-1 
soms kuopoms ir jųjų nariams i 
buvo galima geriaus pasidar
buoti. Taipgi visų mintis yra, 
kad galima, o tik reikia geres
nės kooperacijos tarpe mūs pa
čių.

Ateina Didelis Apskričio
Piknikas

LDS Trečio Apskričio Kuopoms 
New York ir New Jersey

giai Ir gėrimai pirmos rūšies.
LDS Trečio Apskričio 

Pirm. A. Skairus.

PHILADELPHIJOJ
Didysis piknikas, kurį kas įlietai rengia Philadelphijos lietuvių organizacijos 

dienraščio “Laisves” naudai, šiemet bus

Sekmadienį 4-tą Rugsėjo - September
Brangūs Draugai ir Draugės: 

Mūsų metinis piknikas įvyks 31 
d. liepos, Meadow Grove, Cran
ford, N. J. Kad pikniką pada
rius pilnai pasekmingu, visi ir 
visos kuopų veikėjai susidomė
kite šiuomi LDS Trečio Apskri
čio vasariniu pikniku. Dekime 
savo didžiausias pastangas, kad 
piknikas būtų vienas iš pasek- 
mingiausių. Mes tatai galime 

reikiči noro, ir

SO. BOSTON, MASS.
SERGA

Sunkiai serga drauge O. Pe
truškevičienė. Raudasi miesto 
ligoninėje. Ją galima atlankyti*, 
nuo 2 vai.

Randasi 
Ją galima r 
po pietų ir nuo 6

Žukauskienei bu- 
ko-

Dviejų Dienų Šventėje. Ant Rytojaus Labor Day

MIKOLAIČIO PARKE

Bus Nepaprastai Gražus Programas, Kuriame Dalyvaus Net 5 Chorai:

I 31 d. liepos visi važiuokite į 
i Meadow Grove, Cranford, N. J.
I .....Ton bus visi priimti ir pavai
šinti. Nariai ir nemariai, inteli- 

, jauni ir 
Įmžiaus ir 

paši
ldė jos

Rugpjūčio 21 d. D. J. Sta- 
nionio ūkėje, Montville, Ohio, 
įvyks 15-to Apskričio piknikas. 
Kuopos ir jų nariai-narės 
stengkitės to pikniko tikietus 

Padarykime šiais mo
vi sų

platinti, 
tais šį pikniką didžiausiu 
Ohio lietuvių suvažiavimu, 
pusmetinė konferencija buvo 
viena iš skaitlingiausių ir nuo
sakiausių mūsų veikimo eigoj, 
padarykime ir visą mūsų orga
nizacijos darbą-veikimą gražiu 
ir subalansuotu. M-ka.

gontai ir darbininkai 
seni, be skirtumo dĮ 
pažiūrų, turėsite progos 
matyti su giminėmis ir 
draugais arba draugėmis.

Programoj dalyvaus 
chorai: Sietynas iš Newač 
das iš Brooklyn; Banga iš Eli
zabeth. Bus leidžiamas ant iš- 
laimėjimp 6-tube AC-DC Emer
son Radio $30.00 vertės, Pro
grama prasidės 6:30 vakare.

Visi Įeikite laiku, choristai ir 
klausytojai, taipgi ir darbinin
kai; katrie apsiėmėt dirbti pik
nike. Pradžia 12-ta vai. diena. 
Įžanga 25 centai.

Kelrodį rasite plakatuose ar
ba “Laisvėj”.

Svečiams bus parūpinta val-

trys 
k, Ai-

li rauge i 
vo padaryta operacija ant 
jų, nors d. P. ž. jau grįžo iš 
ligoninės, bet dar prastai jau
čiasi, nes ji nepaisydama savęs 
visuomet sunkiai
del pragyvenimo, taip 
kiškam judėjime. Ji 
buvo pirmutinė. Jos 
vieta, 423 E. 7th <St.

dirbo, kaip 
darbinin- 
visuomet 

gyvenimo

Ką tik sugrįžo iš ligoninės d. 
M. Peshino. Dabar randasi sa
vo namuose. 478 E. 8th St.

Taipgi šiomis dienomis pusė
tinai sunkiai susirgo draugė M. 
Januškienė, ji randasi savo na
muose, 15 Cotton St., Roslin- 
dale, Mass.

Todėl, draugės, katros tiktai 
galite, atlankykite sergančias 
drauges.

Taipgi jaunimas turėtų at
lankyti sergančią jaunuolę d. L. 
Januškiūtę, kuri dabar randasi 
Mattapan sanatorijoj.

Veliju visom draugėm greitai 
pasveikti. Kor-tė.

AIDO CHORAS iš Brooklyn, N. Y. 
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 
BANGOS CHORAS iš Elizabeth, N. J 
LYROS C 
LYROS C

ORAS iš Baltimore, Md., ir 
ORAS iš Philadelphijos

tolimų miestų, kiek daug jaunimo privažiuos su chorais. O kiek pri-Tiek daug chorų iš 
važiuos busais? Vien tik iš Bro 
iš Newarko, iš Pennsylvanijos mainų srities miestu ir iš kitur

ŠOKIAM GROS GERA ORKESTRĄ

oklyno atvažiuos 6 busai. Kiek suvažiuos iš Baltimores,

Kalbės Rojus Mizara “Laisvės” Redaktorius

anos bus duodamos piie įžangos bilieto: 1Dideles pinigines dov
l-ma $50, 2-ra $Ž5, 5-kios po $10 ir 10-tis po $5

Iš anksto įsigykite įžangos bilietus ir naudokitės dovanų proga. Bilietų pla-.
tintojai darbuokitės. Kur tik eidami, ką tik sutikdami siūlykite bilietus.

■.'■.a.|Įrgil-*'W|. iwwikwiwmiwj
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Pittsburgh, Pa.
Northsaidės Naujienos

Praeitą savaitę įvyko muš
tynės tarpe baltveidžių ir 
juodveidžių Allegheny Parke 
(Elizabeth Lake maudynėse). 
Ten paprastai maudydavos vi
sokios rūšies žmonės. Baltieji, 
KKK nariai ir fašistuojanti 
elementai pradėjo mušti juod- 
veidžius už baltą merginą. 
Kautynės įvyko per tris naktis, 
ėjo langų daužymas. Pašovė 
detektyvą ir vieną juodveidį.

Dabar miesto valdžia nelei
džia niekam ten maudytis — 
išsausino ežerą ir padidino po
licijos sargybą.

Liepos 15 d. pasimirė Jonas 
Venckus, 70 metų amžiaus, 
narys Lietuvos Sūnų Draugi
jos. Ilgai gyveno Pittsburghe. 
Iš Lietuvos paėjo Kauno vedy
bos, Janapolio parapijos. Pa
liko moterį. Buvo palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis 
pirmadienį, liepos 18 d., šv. 
Kazio kapinėse.

Liepos 14 dieną turėjome 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
87 kuopos susirinkimą. Susi
rinkimas buvo neskaitlingas. 
Išklausėme delegatės draugės 
Kairienės raportą iš draugijos 
suvažiavimo. Užgirtas visas 
Centro Komiteto veikimas pra
eityje. Stengsimės ir mes dau
giau dirbti.

Iš sekmadienio naktį išvogė 
degtinę ir pinigus iš Lietuvos 
Sūnų Kliubo 'ir dar išdaužė 
lankus. Piktadariai nepagauti.

Nortsaidės lietuvių draugi
jos laikys antrą pikniką 7 die
ną rugpjūčio Amsjienės far- 
moj, McKees Bocks, Pa.

Liepos 31 d. yra šaukiamas 
komunistų partijiečių ir simpa- 
tikų susirinkimas McKees 
Rocks Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo name. Būtinai visi 
atsilankykite, nes bus svarsto
mi svarbūs klausimai, kaip tai, 
spaudos parengimas ir tt.

Serga J. Mauragas, narys 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 160 kuopos. Tapo iš
vežtas į Mayview ligoninę.

D. P. Lekavičius.

Mahanoy City, Pa.

narių organizacijoj; davė, kaip 
kas galėjo, reikalingą ranką 
vienas kitam. Visokios kuopos, 
lokalai, draugystės, visi rūpino
si, kad jų iždai neištuštėtų, nes 
su tuščiu iždu nariams pripuo
lus bėdon, jokios pagelbos ne
galima suteikti.

Mes taipgi turim narių pa
tekusių į bėdas, tai tik vieną 
išėjimą turim: pasiųsti į N. ir 
N. fondą, lai tas rūpinasi su to
kiais, nes tai jo užduotis.

“Tėvynės” No. 6-tam, 11 d. 
vas. š. m., tilpo platus aprašy
mas “SLA Labdarybės Komisi
jos Narės žodis” apie N. ir N. 
fondą, ir kiek reikia sukti gal
vą, kad padalinus taip mažą 
sumą pinigų į daug skirtingų 
vietų. Mes niekados nė klausi
mo apie tai ant susirinkimų ne- 
pakėlėm, ir nei vieno baliaus 
tam tikslui neparengėm. Bet 
narius, reikalaujančius pagel
bos, tučtuojau ten pasiuntėm, 
nežiūrint iš kur tas fondas gali 
pasilaikyti. Iš kuopos iždo mum 
yra labai sunku suteikti pagel- 
bą, ba mes praleidžiame dar 
neuždirbtus pinigus, o kas seks 
toliau, tai Dievas lai rūpinasi.

Vien tik del panašių atsiti
kimų, kurie yra visiem gerai 
žinomi, mes negalime daugiau 
naujų narių gauti, nes pas mus 
nėra sutarties, broliškumo, ne
dirbame visi išvien dėl labo 
mūsų organizacijos, ale tik dėl 
galas žino ko. Smaugiamės vie
ni kitus, mėgindami užimti 
burnas vieni kitįem, apsunkin
dami eilinius narius bausmėm, 
na, ir tikimės, kad jau augs, 
tai augs kuopa, kaip ant mie
lių, v

Vietai pavėlinant, parašysiu, 
kokie nariai likosi išbraukti iš 
mūsų kuopos.

Stasys Karžinskas.

Suimti Du Finų Laivai Sovie
tiniuose Vandenyse

Helsingfors, Finija. — Du 
Finijos (Suomijos) valdžios 
laivai tapo suimti Sovietų 
vyriausybės, kada jie at
plaukė į Seiskari salos sri
tį. Sovietai sako, kad tie 
laivai įplaukė į Sovietinius 
vandenis Finijos įlankoj. 
Vienas suimtų laivų, “Ai- 
riato,” 2,400 tonų įtalpos, 
buvo naudojamas kaip jūrų 
matavimo ir žvalgybos lai
vas, o kitas kaip Finijos pa
kraščių sargybos laivas.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
772 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY FIL1POW1CZ
772 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License- No. 
RW 1051 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine sit retail under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4105 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE 11. FORMER 
d.b.ii. George’s Log Cabin

4105 Avenue U. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1059 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
228 De Kalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN KATRITOS 
(New Deal)

228 De Kalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givefi that License No. 
EB 918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Oakland St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BOROS BROS.
407 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB811 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
371 Oakhind St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JEAN DOBIES
371 Oakland St., .Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2916—Ave L Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRED CORDES
2916—Ave. I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1137 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
Counįy of Kings, to be consumed on the 
premises.
LINCOLN KOSHER DELICATESSEN, INC. 
1137 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2303 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage 1 Control Law al 619 
Classon Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on lhe< premises.

HENRY NEWHILL
649 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 285-1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
281 Scholes St., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the
premises.

CHARLES VIGUNAS
284 Scholes St., BriĮoklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1069 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
416 Hooper St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVE BELSKY ADMINISTRATRIX 
416 Hooper St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 985 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
608 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

THEODORE Z A LN E R A 1’1' 1S
608 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Cook St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed -off the premises.

LIN DEN BAUM D1STR1 BUTO RS
118 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 853 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law, at 
608 East New York Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

LEONARD DAMATO
608 East New York Avenue, Brooklyn, N. Y.

LICENSES

NOTICE is hereby given that; License No. 
EB 775 has been issued to the undersigned 
to sell beer sit retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
409 Hewes St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVID MENDELOWITZ
409 Howes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No E 15 has been issued to the under
signed to sell beer from house to house 
mider Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

WM. Me LEOD
532 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

“ iNOTICE is hereby given that License No. 
EB 673 has been issued to the undersigned 
to sell heel' at retail under Section 76 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at' 
484 Broadway, Borough of Brooklyn, County . 
of Kings, to consumed on the premises.

MICHAIzL J. CAPET AN AKIS 
d-b-a Broadway Inn Bar & Grill

484 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby g 
No. E 73 has been 
signed to sell beer 
under Section 75 ol 
Control Law, Boroug

iven that Beer License 
issued to the undcr- 
froin h<,use to house 

the Alcoholic Beverage 
h ot' Brooklyn, County

of Kings.

118 Cook St.,
JACOB FABER

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby g 
No. E 18 has been 
signed to sell beer 
under Section 75 ol 
Control Law, Boroug 
of Kings. JAMES 
532 Halsey St.,

Netaip Veikiame, Kaip Turė
tume Veikti

Keli metai atgalios mūsų 
SLA 211 kuopa turėjo ižde apie 
aštuonius šimtus dolerių ir na
rių skaičius nebuvo mažesnis. 
Praėjus keliem metam, kuopa 
nėjo progreso keliu, bet regre
so, ir nieku neatsižymi, kaip 
tik balių rengimais dėl delegatų 
išlaidų ir į suvažiavimus, ar tai 
apskričio ar seimo, daug dele
gatų siuntimu.

Kai kurie sugrįžę delegatai iš 
40-to Seimo nė “be” nepasakė, 
o važiuoti labai norėjo ir važia
vo, ir jau likome pastumti gi
lyn į skolą ant apie 250 dol. už 
sugaištą laiką ir kelionės lėšas. 
O skolos turėjome nuo 39-to 
seimo 90 dol., viso pasinėrėm 
skolon ant apie 340 dol.

Tiesa, yra tokių, kurie sakosi 
nereikalausią jokio atlyginimo, 
bet kiek yra žinoma iš praei
ties, tai kiekvienas delegatas 
gavo mokėti už visas jų išlai
das.

Suėjau daug draugų ir kal
bėjau ne su vienu, bet su daug, 
kurie prigulėjo prie mūsų 
SLA nuo 1905 metų ir išmokėjo 
į šią organizaciją daugiau kaip 
dvidešimts metų, bet šiandien 
jau nenariai. Ir vien galima 
dėkavoti kuopos valdybai.

Užpuolus depresijai, daugelis 
žmonių norėjo ir gavo kur tik 
turėjo įdėję pinigus. Daugelis 
puolėsi pas U. M. W. of A. lo
kalus, pasiturinčias draugystes. 
Viąi mėgino užlaikyti daugiau

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8850 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
372 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALMA WINKLER
372 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4477 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3165 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING ARKIN
3165 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1158 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1701—78th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK DE VITO 
(Homewood Bar & Grill)

1701—78th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3041 has been issued to the undersigned 
to sell < beep al retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7802—13th Ave.,. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAVOY TAVERN INC. 
7802—13th Ave.; Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10561 has been issued to the undersigned r 
to sell beer at retail under Section 75 of 1 
the Alcoholic Beverage Control Law <at I 
6123—5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANCES DIAMOND ,
6123—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ,No. 
GB 4043 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
166 Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HANS KRAMER
166 Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4441 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
49!) Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIEDRICH DREWES
499 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7309—13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAGDALENA FOESEL 
7309—13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4483 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
251 Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DELLA SWIERSKI
251 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Rd., Brooklyn ,N. Y.

NOTICE is hereby given 'that, License No. 
EB 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
tho Alcoholic Bcvcrpge Coniltol Law at 
218 Lee Aye., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ALEXANDER ROGERS
218 Lee Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 621 has been issued to the undersigned 
to sell beef at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
1925 Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

I EDWARD ZEIGER
1925 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 272 has been issued to the /undersigned 
to sell beer at wholesale under Seclion 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 98 
North 7th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WEST HAVEN BEER ’& ALES, INC. 
98 North 7th St-. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2857 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 135 Grand 
St.. Borough of Brooklyn, Coujity of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANNA ALLEN
135 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 123 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1257 
Willoughby Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. i

RINASCENTE SOCIAL CLUB, INC. 
1257 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE i8 hereby given that License No. 
GB 7351 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2917 
Avenue I, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

PHILIP MILANO
D-B-A Paramount Fruit & Veg. Market 

2917 Ave. I, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at . retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3319 Ave S, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

THOMAS Me HUGif
3319 Ave. S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that, License No. 
14B 1087 has been issued to the undersigned 
o sell beer at retail under Section 76 of 
he Alcoholic Beverage: Control Law at 
147 Broadway, Borough of Brooklyn, County 

if Kings to be consumed on the premises.
EMIL JUNKE

(
147 Broadway, - Brooklyn, N. Y.

IOTICE is hereby given that Boor License 
Io. E 143 has been issued to the undes
igned to sell beer from house to house 
,1'der Section 75 of the Alcoholic Beverage 

Control Law, Borough of Brooklyn, County
f Kings. IIAROLD KANDEL

118 Cook St., Brooklyn, N. Y.
I ------------- ---------- ------------- -----------------------

“LAISVES” SPAUSTUVE
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

NOTICE is hereby given that License No. 
EB1I56 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at1 
244 Lorimer St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SALVATORE TRUGLIO
2 14 Lorimer St.. Brooklyn. N. Y. Į

NOTICE is hereby given that Beer License' 
No. E 46 has been issued to the under
signed to sell beer from house to house 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County

iven that Beer License 
issued to the under- 
from housi* to house 
the Alcoholic Beverage 

of Brooklyn, County

W EST
Brooklyn, N. Y.

h

NOTICE is hereby given that License No 
GB 10’18 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law’ al 
'’l'> Foster Ave., Borough ol Brooklyn. 
County of Kings, to be čonsumcd off the
premises.

JOHN
212 Foster Ave..

PAGANELLI
Brooklyn, N. Y.

of Kings.
A.

118 Cook St.,
BERKOWITZ

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 50 has been issued to’ the under-j 
signed to sell beer from house to house! 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County
of Kings.

Bush wick
JAMES
Ave.,

FISHER
Brooklyn, N. Y.

20-ties Mėty Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktu
vėms Minėti Proga dienraštis “Laisvė” išleido spe- 

ciališką masiniam platinimui brošiūrą—

LIETUVOS LAISVES
DRAUGAI ir PRIEŠAINOTICE is hereby given that Beer Incense 

No. E 4.3 has been issued to the under
signed to sell beer from house to house 
under Seclion 75 of the Alcoholic Beverage: 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

MORRIS GREENFIELD
118 Cook St., Brooklyn, N. Y.

that License No.
tied to the undersigned 

retail under Section 75 of 
eragc Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

hereby
1941 I has been i 
sell beer at I

Alcoholic Bi
Webster Ave

County of Kings,
pl"nmcH’ GENNARO PALOMBA

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 
to 
the

67 Webster Ave

NOTICE is hereb; 
GB 10195 has been 
to sell beer at ri 
the 
2307 Coney

that License No.

ail under Section 75 ol
Alcoholic Beverage Control Law at 

Island Ave., Borough ol Brook- 
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

LORENZO JULIAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 69 has been issued to the under
signed to sell beer from house to house 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County
of Kings.

397 So. Ith
DAVE

St.,
ROTH

Brooklyn, N. Y.

2307

NOTICE is hercl! 
GB 4956 has been 
to sell beer at 1 
the Alcoholic Bi 
279 Woodbine S 
County of Kings, 
premises.

that License No.

retail under Section 75 ot 
leverage Control Law at 
it., Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

JOSEPH KUEHN
279 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2293 has been issued* to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

290 Livonia
SAM SILVERBERG

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is
1 150 has been 
sell beer at

A Icoholic

EB 
to 
the

County of King

451 Sixth

the

No.hereby given that License 
issued to the undersigned 

retail under Section 76 ot
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
cs, to be consumed on the

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 57 has been issued to the. under
signed to sell beer from house to house 
under Section 75 of the Alcoholic ^leverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

LEON MELAMED
397 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2996 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
19()G Avenue M. Borough of Brooklyn, County 
of Kings. Io be consumed on the premises. 

MARX DELICATESSEN & LUNIUI, INC.
1906 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4428 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Seclion 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
539 Central Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE G RO SSI IO I /1’Z
539 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

FRANK 
Avenue,

MONTAGUE 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No- 
been issued to the undersigned 
at

NOTICE is 
EB 1211 has 
to sell beer 
the Alcoholic .......
2032 Coney Island Ave., Borough ol 
lyn, County of Kings, Io be consumed 
premises. ............

VINCENT DAGUANNO 
2032 Coney Island Ave., Brooklyn,

retail under Section 76 of 
Beverage Control Law at 

Brook- 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
495 Grand St., Borough of Brooklyn, 
Cmmty of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNA M. G1NKUS
495 Grand St., Brooklyn,' N. Y.

N.

t lie

Paraše R. Mizara
------------- i---------------------------------------------------------

Brošiūroje gyvais faktais yra nurodyta:

(1) Kas kovojo už lietuvos nepriklausomybę 
ir laisvę.

( 2) Kas kovojo prieš lietuvos nepriklausomybę ?
(3) Kokią rolę vaidino, kam tarnavo Lietuvos

katalikų dvasiškija, kai Lietuva buvo 
caro priespaudoj?

(4) Ką tuomet darė, su kuo ėjo, dabartiniai
“tautos vadai”, kai Lietuvą slėgė cariz
mas ir kaizerizmas?

(5) Kas kovoja už Lietuvos ir jos žmonių
laisvę dabar?

NOTICE is 
EB 1206 has 
to sell beer 
the Alcoholic U 
1082 Fidton St 
County of Kings 
premises.

that. License No.
been issued to the umtersigncii 
at retail under Section 76 of 

erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on tho

1082 Fulton

MATILDA DAVIS
Classon Bar 

St..
& Grill Restaurant 

Brooklyn, N. Y.

sell beer i
Alcoholic

Hudson Avenue,
Kings,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of 

ige Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE i 
EB 
to 
the 
50
County < 
premises.

VINCENT KRAUCUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE

to sell beer ; 
the Alcoholic 
948 Hal: 
County i 
premises.

is hereby given that License No. 
las been issued to the undersigned 

retail under Section 76 ol 
leverage Control Law at 
■et, Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

9 18 Halsey

Kings, to

KARL HEUER
Brooklyn, N. Y.

hereby given that, 
been issued to C 

sell beer at retail under 
Alcoholic Beverage Co; 
Clinton Street, Borough 

Kings, to be consumed

NOTICE 
EB 
to 
the 
536
County < 
premises.

d.b.a.
536 Clinton

License No. 
he undersigned 
Section 76 of 

itrol Law at 
of Brooklyn, 

on

RITA O’BRIEN 
O’Brien’s Tavern

St., Brooklyn,

hereby given that, 
been issued to 
ut retail under

Alcoholic Be'
Wythe Ave.,

County of 
premises.

NOTICE i 
EB 
to 
the 
564

784 has 
sell beer

564 Wythe

NOTICE 
EB 
to 
the

N.

the

No.License
undersigned 

' • Section 76 of 
eragc Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

VERONICA SKOD1S
Avenue, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License. No.

Alcoholic
Union 8

premises.

12 Union

NOTICE

it retail under Section 76 ot 
Beverage Control Law at 

Lreet, Borough yf Brooklyn, 
be consumed on theKings, to

JOSEPH

to sell beer at 
the Alcoholic

County of 
premises.

MINO
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
?n issued to the undersigned 

retail under Section 76 ol
Bevei'r

to

;<• Control Law at 
Borough <>1 Brooklyn, 
be consumed on the

K G.
Avenue,

TANGNEY
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given 
EB 1218 has been 
to sell beer at i 
the Alcoholic Bi 
713 Lorimer St- 
County of Kings, 
premises.

JENNIE 
713 Lorimer St.,

thatę License No. 
he undersigned 
Section 76 of 

Law al 
Brooklyn, 

the

ail under
eragc Control

Borough of 
to be consumed on

PETRUCCELLO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 844 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
4 78 Smith 
County of 
premises.

478 Smith

NOTICE is 
EB 935 has 
to 
the 
29
County < 
premises.

hereby given that License 
been issued to the umk 

it retail under Section
Beverage Control

St... Borough of 1 
ugs, to be consumed

No.

76 of
Law al 

Brooklyn, 
I on the

DANIEL R. KELLY 
su t Brooklyn,

sell beer :
Alcoholic 

Wilson

29 Wilson

N.

No.(bv given that License
il issued to tl)c undersigned 

retail under Section 76 of 
Beverage Control 

Avenue. Borough of 1 
Kings, to be consumed

Law at 
Brooklyn, 

1 on the

FRANK MESSI NEO 
a. Premier Bar & Grill
Ave.. Brooklyn,

NOTICE 
EBJ172 has been 
to sell beer li
the Alcoholic B< 
6504 Bay Pal'kwi 
County of Kings, 
premises.

N. Y.

.. .......... No. 
issued to the undersigned 

an 76 of 
Law at' 

Brooklyn.

hereby given that License

-tį retail under

, Borough of 
to be consumed on the

VITO 
d-b-a Bay 

6504 Bay Parkway

GIANNINI 
Parkway Tavern

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1089 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
764 40lh Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 
CLUB INC.

764 40th St., Brooklyn, N. Y.
_____________________

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 109(> has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control laiw at 
4002 Church Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
WALTER NESBITT & OTTO TIEDEMANN 

d.b.a. Beacon Tavern
4002 Church Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1081 has been issued, to the undersigned 
to sell heel- at retail under Section 76 of 
Hie Alcoholic Beverage Control Law al 
1410 12 Avenue H, Borough of Brooklyn,
Comity of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE ZANDER 
d.b.a. Bob’s Restaurant

4410 -12 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
EB 2338 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6636 Third Ave., a-k-a 283—67th St., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the jtremises.

WILLIAM DWOJACKI 
d.b.a. Parkside Restaurant

6636 Third Ave.,
a-k-A 283 —67th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4384 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 Lawrence Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
nrcmises.

CHARLES JAEGER
200 Lawrence Ave., Brooklyn, N. ’Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB46I0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
949 De Kalb Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SALVATORE
949 De Kalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4642 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
353 17th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH M. CHODKOWSK1
353 17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4680 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
556 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

(IHARLES & NICHOLAS JAREMBINSKY 
556 6th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4276 has been issued to the undersigned 
to sell bee)- at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN
1050 Rogers Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E48 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house under 
Section 75 of the Alcoholic Beverage Control 
I,aw Borough of Brooklyn, County of Kings. 

SALVATORE ERRERA
118 Cook St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Beer License 
No. E 52 has been issued to the under
signed to sell beer from house to house 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County

ARTHUR BERLIN
Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Beer License • 
No. E 56 has been issued to the under- ( 
signed to sell heel- from house to house- 
under Section 75 of the Alcoholic Beverage , 
Control Law, Borough pf Brooklyn, County
of Kings.

Knygelė nedidelė, bet pilna dokumentališkų citatų, pilna faktų, 
kuriė reikalingi žinoti kiekvienam lietuviui.

ĮS1GVK1T ŠIĄ KNYGELĘ TUOJAU.
Literatūros platintojai: užsisakyti “Lietuvos Laisves 

Draugai ir Priešai” masiniam platinimui
•

Kiekvienam vasario 16 d. sukaktuvių minėjimo 
masiniam mitinge privalo būti ši brošiūra 

pardavinėjama.
Knygutės kaina tik 5 centai

Platintojams, imantiems nemažiau 10 knygelių, duodame po 
3 centus. Ir kurie kartu su užsisakymu prisius pinigus, 

nerokuosim persiuntimo kaštų.

Raštas aiškus, kalba lengva, populiari.
•

Siųskit užsakymus tuojau.

! LAISVĖ
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parem Yra Skaniausi

w

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kčksų-pyragų: 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 kitius miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį 
ir kainas. ‘ *

ROTH
Brooklyn, N. Y. į

SOL 
Ave.,355 Bu-hwiek’ given that License No. 

;~/;i issued to the undersigned 
al 'retail under Section 76 of 

Beverage Control Law al 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

NOTICE is hereby given 
EB3J90 has been i- — 
to sell beer 
the 
17 
Cdunty of Kings.
pre.msCj^HN & MA/rTHEW TRAVIS 
d.b.a. Empire Bowling & Billiard Academy 
17 Grove St., Brooklyn, N. Y.

Alcoholic 
drove Street, K i e k v i e nas miestas ir 

miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai. Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
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NętyYorko^Afc/Zi nūn Pasibaigė “Meilės” Streikas

Matosi Politinis Raketas
Už Bergo Nusižudymo į

Dingo Gražus, Jaunas 
Religijos Mokytojas

Daktar. Negali Suprasti 
Tūly Motery Būdą

Ponia Nenori Mokėti 
Bausmę už Skubinimą

New Yorko valstijos nusišo
vęs senatorius J. S. Berg pa
laidotas. Laidotuvėse dalyva
vo apie 1,500 žmonių. Jau da
bar tyrimas parodo, kad jis 
buvo vienas iš tų politinių bur
žuazijos žmonių, kuris užsiė
mė įvairiu raketų. Jau dabar 
susekta, kad jis iš tam tikros 
grupės elementų 1932 metais, 
laike rinkimų, gavo $25,000; 
1933 metais laike kitų rinkimų 
$50,000; o 1931 metais laike 
valstijos rinkimų gavo vėl 
$25,000.

Tai, žinoma, čia tik dalis 
susekta jo įplaukų, kurios bu
vo už “gerą pasitarnavimą”. 
Matyti, kad jo politiniams sky- 
mams jau artinosi galas, kada 
jis buvo šaukiamas į d žiūrę. 
Jo žmona reikalavo, kad jis 
eitų ir viską pasakytų, tai 
Berg jai atsakė:

—Aš negaliu pasakyti viską, 
ką žinau ; nes tas taip augštai ! 
pasiektų asmenis, kaip guber-: 
natorius.

Ir matyti, geriau pasidarė 
galą, negu sutiko atidengti sa
vo ir saviškių politikierių 
helius.

dar

Šturmingas LSS 19
Kuopos Susirinkimas

Penktadienio vakare įvyko 
Brooklyno Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 19 kuopos susirinki
mas. Jūsų reporteris klausėsi 
dviejų socialistų ginčų ant ry
tojaus ir nugirdo sekamą apie 
ta mitingą:

Mitingas prasidėjo 8 vai. ir 
vos užsibaigė 12 valandą nak
tį. Beveik visas mitingas buvo 
pašvęstas ginčams dėl skloki- 
ninkų ponavojimo ant kuopos 
iždo ir Prano Levinsko kores
pondencijų “Naujienose” ir 
“Keleivyje”. Prieš Levinską 
daugiausia šturmavo Strazdas 
ir Glaveckas. Stačiai reikalavę 
Levinską šluoti laukan iš kuo
pos ir iš LSS. už rašinėjimą 
“pašalinei spaudai”. Bet Le- 
vinskas pasiima balsą ir sako, 
kad tie laikraščiai nėra jokie 
pašaliniai laikraščiai, tai, gir
di, yra socialistų laikraščiai. 
Tačiau, matyt, Strazdas nei 
“K.”, nei “N.” nepripažįsta 
socialistų laikraščiais .

Susirinkime paaiškėjo, . kad 
iš 19 kuopos Strazdas su Stil- 
sonu savo sklokai vienokiu ar 
kitokiu būdu išmelžę du šimtu 
dolerių su viršum. Susirinkime 
buvę parodyta, kad iš kuopos 
iždo tapo sklokai “paskolinta” 
ant mašinos čielas šimtas do
lerių. Bet niekas nežino, nei 
dėl kokios mašinos, nei kiek ta 
ta mašina verta.

Susirinkime iškilęs dar vie
nas labai įdomus dalykas. Iš 
protokolo pasirodė, kad nese
nai LSS 19 kuopa davė $5 
Strazdui užsimokėti duokles į 
SLA. Tuomi labai pasipiktinę 
Levinskas ir kiti seni 
tai.

Strazdas grūmojęs 
m u visos LSS., jeigu
šią leista tokiems, kaip Levins, 
kas, priklausyti. Jis stačiai pa
reiškęs: “Jeigu Levinskas pa
siliks 19 kuopoj, tai mums joje 
vietos nėra.” Jis turėjo minty
je sklokininkus. Kai kurie su
sirinkime surikę: “Važiuok at
gal ten, iš kur atvažiavai.” 
. Levinskas buvęs kaltinamas 
duoklių neužsimokėjime. Bet 
kuopos knygos ir
knygutė parodė, jog jis 
les pilnai užsimokėjęs.

Susirinkimas taip ir 
baigęs nieko neišrišus ir 
ntenutarus.

“Kaip greitai Strazdas su 
savo kompanija atsikraustė į

socialis-

sulaužy- 
jo.įe bū-

narystės
duok-

pasi- 
nieko

Mėnesis laiko atgal John 
Burt, 19-kos metų gražus jau
nas vaikinas baigė Bishop 
Loughlin aukštesnę religijos 
mokyklą. Jis buvo paskirtas 
mokyti religijos bažnyčioj ant 
Throop Ave. Bet štai jau nuo 
18 dienos liepos nesusirenka 
John į namus, ir jo tėvai labai 
rūpinasi. Jis gyveno 315 Wil
loughby Ave., Brooklyne.

Atvežė 1,200 Paukščių
I New Yorko zoologijos 

dus atvežė 1,200 paukščių. 
Daugelį jų atvežė net 12,000 
mylių. Zoologijos soduose vi
sada norima turėti tokių 
paukščių, kokių tik pasaulyj 
randasi. Tūli iš jų čia pat 
ant vietos veisiasi ir tuo pa
laiko savo veislę, bet kiti iš
miršta ir metas po metų prisi
eina papildyti jų skaičių atve
žant kitus.

Šlapi Keliai Padaro 
Daug Nelaimių

so-

Lietūs, šlapi keliai padaro 
daug nelaimių ant automobilių 
kelių. Tik viena diena ant In- 
terborough Parkway kelio trys 
žmonės užsimušė ir trys skau
džiai susižeidė. Vienoj vie
toj iš priešakio atvažiavo 14 
motorinių dviračių. Apsilen
kiant paslydo Jordano auto
mobilius. Jį ant vietos užmu
šė ir du sužeidė. Lietuj, ka
da šlapios gatvės, turi būti 
daug atsargesni praeiviai ir 
važinėtojai.

Bus Pasaulio Parodoj Didelis 
Parašiutų Bokštas

Highstowne, N. J., jau bu- 
davojama romai parašiutų 
bokštui, kuris rugsėjo mėnesį 
bus pradėtas statyti Pasauli
nės Parodos vietoj. Bokštas 
bus 250 pėdų aukščio. Iš jo 
žmonės leisis su parašiutais, 
kurie turės 32 pėdas diamet- 
riškai. Bokštas pareikalaus 
187 tonus plieno. Parašiutai 
bus padaryti pagal Lenkijos 
modelį, o gal ir kitų šalių.

Mergina Norėjo Prigerti
Antoinette Budzina, 22 )m. 

amžiaus mergina, 202 Beach 
ir 42nd St., Edgemere, norėjo 
prisigirdyti. Ji atbėgo prie jū
rų šaukdama, kad noriymirti 
ir puolė į vandenį, 
buvęs policistas ir 
žmones išgelbėjo ją 
te į Kings County 
Mergina atsisakė pasakyti sa
vo vardą, antrašą ir priežastį, 
kodėl ji norėjo prisigirdyti. 
Jos vardą ir antrašą policija 
sužinojo, bet priežastis taip 
pasilieka jos žinioj.

Artimai 
dai\ keli 
ir prista- 
ligoninę.

ir

Katras Girtas Buvo?
Aludėj, 4723 Third Ave., 

naktį 4 valandą pasigirdo bil- 
dėsis. Policininkas įsiveržė ir 
ten surado Michail Barrett, 28 
metų amžiaus vyrą. Aludės 
savininkas D. Murphy tvirtina, 
kad jis uždarydamas savo biz
nio vietą nieko nepaliko. Bet 
Barrett sako, kad matyti, kad 
jį girtą uždarė, nes jis išsipa
giriojęs pradėjo švaistytis, kad 
išeiti ir išstūmė langą. Vis 
vien Barrett laikomas po 
$1,000 kaucijos.

19 kuopa”, dejavo vienas dis- 
kusantų, “taip greitai mūsų 
kuopoje pradėjo virti smala”.

Rep.

Daktaras W. M. Martson 
jau senai studijoja santikius 
tarpe vyrų ir moterų. Jis da
ro iš to sekamas išvadas. Dau
gelis yra tokių merginų ir mo
terų, kurios darys viską, kad 
tik greičiau patikti vyrams, 
atkreipti jų atydą. Moterys 
lavinasi, ruošiasi, kad įvedus 
naujausias madas, kad tik 
“nedavus ramumo vyrams”.

Daktaras sako, kad tarpe 
vyrų ir moterų lyties amžinai 
eina “kova”. Tūlos moterys 
ir merginos taip išmoksta var
tyti akis, sustatyti lūpas, juok
tis, pakeisti balso toną ir dau
gelį kitų dalykų, kad smar
kiai suerzina vyrus. Jis 
tokios smarkuolės darys 
idant įtikus vyrams.

Daktaro supratimu,

Areštuota ponia Julia Dona
hue Higgins už greitą automo
bilium važiavimą ir nubausta 
$50 užsimokėti. Bet turte sa
ko, kad ji taip labai “nubied- 
nėjo”, kad dabar negali sumo
kėti bausmę, šiemet jau an
tru kartu ji laužo greito va
žiavimo apribavimo taisykles. 
Pinigų ji turi, nes priklauso 
prie Woolworth dešimtukinių 
kompanijos ponų.

Hedi Heusser mergina jau 
užbaigė “sėdėjimo streiką” 
pas turčių Rollo K. Blanchard, 
kur ji buvo jo namuose užsi
barikadavus. Ji sakė, kad sė
dės ten to], kol jis išpildys 
savo prižadą ir su ja apsives. 
Bet galų gale susitaikė už 
$10,000. Kadangi ji išsėdėjo 
10 dienų, tai gauna po $1,000 
į dieną.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Barbernė, lietuviais ir 

kitomis tautomis apgyventa. Parsi
duoda labai pigiai, nes savininkas 
nesveikuoju ir išeina iš to biznio, 
kas nupirks nesigriaudins, nes vieta 
labai gera ir randa pigi. Pavieniui 
yra ir kambarys prie krautuvės dėl 
gyvenimo. Kreipkitės: J. Wizbor, 
238 Second St., Elizabeth, N. J.

(171-173)

i ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHN

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 Court Street
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

Praeiviai Išgelbėjo Žmogy

REIKALAVIMAI
Reikalinga vyras arba moteris 

dirbti j Bar & Grill. Turi suprast 
virimą ir dirbti už baro. Valandos— 
nuo 8-nių iš ryto iki G vakare, ne
daliom nereikia dirbti. Alga nuo 
$15.00 iki $20.00 j savaitę. Kreipki
tės po num. 148 Grattan St., kam
pas Variek Ave., Brooklyn, N. Y., 
arba šaukite telefonu Evergreen
4-8792. (171-173)

Dr. Herman Mendlowitz 
88 METAI PRAKTIKOS 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS 

nuo 1—8 dieną ir nuo 7-8 vak. 
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd St.

168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179
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Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius (Undertaker)
NOTARY PUBLIC

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 7-4885

sako, 
viską, <■ 7

geras 
dalykas, kada moterys gražiai 
prisitaiko ir prisirengia tinka
mai, pasirenka skrybėlę, dra
bužius, nes tas sudaro gerą 
skonį. Bet jis pyksta, kad tū
los tik tam ir perkasi įvairiau
sias skrybėles, kad smarkiai 
erzinus vyriškių jausmus. Jis 
sako, kad moterys myli va
landas laiko praleisti drabu
žių krautuvėse, kur jos sten
giasi gerai įsižiūrėti, prisitai
kinti, mieruoja skrybėlaites, 
taiko, kaip vaikas, o policinin
ko kepurę.

žinoma, būtų klaida many
ti, kad taip daro visos. Mes 
žinome, kad darbininkės mer
ginos ir moterys, nors ir jos 
nori būti gražiau ir patrau- 
kiančiau apsirengę, prisitaikę 
drabužius, nėra tos “peteliš
kės”, apie kurias tiek daug 
daktaras kalba, kurios taip 
moderniškai moka veikti į vy
rų jausmus. Bet galų gale ar 
gi čia moterų ir merginų kai
čia, kad gražesnis ir navatnes- 
nis apsirengimas greičiau at
kreipia vyriškių atydą ir erzi
na jų jausmus?

Praeinanti žmonės pro 31- 
24—28th St., Astoria, užuodė 
gazo dvokimą. Jie į tai at
kreipė atydą. Buvo įeita į na
mą ir ten rado pusgyvį M. 
Kirchoferį, 32 metų amžiaus, 
gulint lovoj. Pribuvusi ligoni
nės pagelba išgelbėjo jo gy
vastį. Gazas buvo patsai pra
siveržęs pro kranelį.

Gaisrininkų Signalas Pa
gelbėjo Vaikams

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
ivaii-km spalvom.

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

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

ir pavienių.

bu-

Vaikas išbėgo ir patraukė 
gaisrinio signalo rankeną. Ka
da pribuvo gaisrininkai ir po
licija, tai jis pranešė, kad pa
motė muša jo sesutę. Tai
vo Elizabeth e. Ir ištikro atra
do, kad 160 svarų pamote va
nojo mažą mergaitę. Ta po
niutė, Elenora Whaley, skau
džiai mušdavo keturis savo vy
ro pirmos pačios vaikus, kurie 
yra nuo 9 iki 15 metų am
žiaus. žiemos metu, kada ra
diatoriai būdavo karšti, tai ji 
sodydavo vaikus ant karštų 
pečių. Jeigu kuris rėkdavo, 
tai dar labiau prispaudus lai
kydavo prie karšto pečio. Ji 
sulaikyta po $1,000 kaucijos.

Nenorėjo Darbo Dirbti

padarau 
paveiks
le ra j avus 
su ame-

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Net 25 Policininkai Siūlė 
Savo Kraujo Merginai

Policija pagal automobiliaus 
laisniu numerį susekė ir areš
tavo juodplaukę Anna Pettiti, 
22 metu amžiaus mergina, 116 
Hancock St., apkaltinant, kad 

padirbtus neteisin-

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

NEWARK, N. J.
VALANDOSE—4 ir 6—8.

Nėra valandų sekmadieniais.

MIVIM M M M M M MIVIM M M M M M M MIVIM M M IMI M

FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

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

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

i iai iai iai iai tni iai iai iai iai iai tm iai iai mi iai iri iai iai iai iai iai mi ibi

Panelė Helen Brooks, 26 
metų amžiaus, Pasaulinės Pa- 
-redos statyboj raštininkė, pra
eitą savaitę susižeidė važiuo
dama automobilium ir buvo 
reikalinga jai duoti kraujo. 
Tuojaus net 25 policininkai 
atsiliepė, kad kiekvienas iš jų 
sutinka duoti kraujo. Paimta 
pante iš policininko H. B. Ro
berts ir' po to mergina pasi
juto geriau. Policijos virši
ninkas sako: “Aš ir pirma ži
nojau, kad panelė yra popu- 
liariška, bet dabar dar dau
giau įsitikinau, kad ji moka 
gražiai sugyventi su mano boi- 
sais”.

Už Senatorio Bereo Mirties 
Slepiasi Politika

Kuo giliau į mišką, tuo dau
giau medžių. Kuo daugiau 
rašo apie New Yorko valstijos 
nusišovusį jauną senatorių Ju
lius S. Berg, tuo daugiau pri
eina prie išvados, kad už jo 
nugaros stovėjo visa eilė stam
bių buržuazinių partijų vadų. 
Matyti, kad senatorius plačiai 
buvo susirišęs su “patarnavi
mais” išgavime alkoholinių 
laisnių ir daugelio kitų dalykų. 
Už tai jis gaudavo daug pini
gų, o jais turėjo dalytis su ki
tais viršininkais.

Nuo Azores Salų atskrido j 
New Yorką vokiečių fašistų 
jūrinis lėktuvas “Nordmeer”. 
Jis pakilo nuo vokiečių laivo 
pagelba katapultos. Skrido 17 
valandų ir 42 minutes, per tą 
laiką atlikdamas 2,397 mylias.

prisipažino.
tu tą darei?

ji keisdavo 
gus čekius.

Mergina
—Kodėl

klausė policininkas.
—-Todėl, kad tas daug leng

viau, negu dirbti fabrike, — 
atsakė mergina. Ją paleido po 
$2,500 kaucijos. Sako, kad ji 
išmainė nuo 75 iki 100 netei
singų čekių.

Lenkija ruošia modelį Pa
saulinėj Parodoj, kur bus at-- 
vaizduojama Gdyne, jos prie
plauka, 
mažas 
dabar
niauka su 130,000 gyventojų.

1921 metais ten buvo 
žuvininkų kaimelis, o 
didelis miestas, prie-

CHARLES
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Ga’Ci Patyrę Barberini 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(Jalinskas)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kaštų. 
Turim puikiai įtaisytą Koplyčią 
ir salę del pošermeninių pietų. 

Teikiam nemokamai vėliausios 
t mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

Woodhaven, L. L, N. Y.

MORKOS turi visokių mineralų, bot daugiausiai PATAšIO ir KAL- 
ir biskj JODOS.
CELERIJOS uiti daug PATAŠIO, SODOS ir KALKIO.
ČESNAKAS turi daug KALKIO, PATAšIO, Vitaminų B ir C ir labai

Mateušas Simonavičius
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėtSiT

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

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, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

NAUJA DRUSKA
Thomsono DARŽOVIŲ DRUSKA, moksliniai sutaisyta iš JURŲ DRUS
KOS ir 8-nių augmenų. Tie augmenys yra:

1) KELP, kuri tik auga jūrose ir yra išimta iš Pacifiko Jūros. KELP 
yra turtinga visokiais mineralais, bet JODOS turi daugiausiai, turi Gele
žies, Vario, Kalkio, Fasfoto, Sodos, Patašio, Magnenio ir Seros.

2) DULSE taipgi auga jūrose ir daugiausiai joje randasi JODO.
3) LUCERN (Alfalfa) taipgi turi 10% visokių mineralų ir Vitaminų: 

A, B ir C.
4)

KIO
5)
6)

geras anticeptikas.
7) CIBULIS turi daug KALKIO ir PATAŠIO.
8) PIMENTO taipgi turi visokių mineralų.
9) JŪRŲ DRUSKA nėra baltyta ir turi organinės JODOS.

Taigi Thomsono Daržovių Druskoje randasi įvairių 
svarbiausių organinių mineralų, ypatingai daug or
ganinės JODOS ir Vitaminų A, B ir C.

Organinė JODĄ yra viena iš tų elementų, kuris 
yra būtinai reikalinga dėl TYROIDINfiS LIAUKOS, 
kad išvengus gūžį.

Viršminėtą druską galima naudoti visur, dėl vira
lų ir daržovių sutaisymo. Smokas labai priminus ir 
kiekvienas myli ją.

Thomsono daržovių druska yra supiltą į mažus buteliukus, kurie par
siduoda po 15c.

DIDELES VOGONŪS KAINUOJA TI 35c.

THOMSON’S HEALTH FOOD CO.
1375 E. 18th St., Brooklyn, N. Y.

T ABt!^SHįĮ,

Lietuvių Kuro Kompanija
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-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661




