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Po pereito SLA seimo p. 
Jurgelionis pradėjo daryti 
“progresą“, kuris stato SLA 
narius į keistą padėtį. “Tėvy
nė“—SLA organas. Bet Jurge
lionis nori paversti “Tėvynę“ 
buvusiems Lietuvos žvalgybi
ninkams — Lietuvos liaudies 
kankintojams — 
mo organu!

Smetonininkai 
niekas daugiau, 
ninkai. Nes jie 
globojami, 
dirba,
gauna prieglaudą.

Smetonininkams, buvusiems 
žvalgybininkams, reikia pini
gų. Jie nori, kada nors į Lie
tuvą grįžti, esamą žmonių vy
riausybę nuversti ir vėl 
tuvą valdyti, kaip valdė 
paskutiniuosius virš 13-ką 
tų.

Ir štai jiems pagalbon 
ja p. Jurgelionis.
nę“ jis ragina SLA narius au
koti pinigus pabėgusiems pas 
Hitlerį Lietuvos liaudies ne
prieteliams!. . .

pinigu rinki-

šiandien yra 
kaip hitleri- 
yra Hitlerio 

Jie jam dirbo ir
Pas jį smetonininkai

Lie- 
per 
me-

sto-
Per “Tėvy-

Kas galėjo iki šiol tikėtis, 
kad “liberalas“ p. Jurgelionis 
taip greit kūliais persivers?

Gal būt ir jis pats nesitikė
jo.

Bet ne tame čia svarba.
Svarbu, ar SLĄ nariąi gali 

tylėti, matydami, kur link p. 
redaktorius kreipia ją orga-

kalti-

tary-

Tas pats Jurgelionis 
na SLA vice-prezidentą 
Mažukną, kam šis piki, 
bos posėdyje pasakė, kad bu
vęs Lietuvos konsulas Dauž- 
vardis “neturi jokios (teisės at
stovauti Lietuvą ir ^iqtavos 
žmonių reikalus Amerikoje.“

Jeigu taip J. K. Mažukna 
pasakė, tai jis, pasirodo, žino, 
ką kalbąs. Jis ima dalykus, 
kaip jie yra. Nes juk kiek
vienas (išimant p. Jurgelionį) 
protaująs žmogus žino, kad 
buvę Lietuvos konsulai dabar 
nėra konsulais. Su atsakom in - 
gomis įstaigomis Lietuvoje jie 
neturi nieko bendro.

Atsimenu vieną ypatingą 
dalyką. Kai Rusijoj įvyko 
Lapkričio Revoliucija, Ameri
koje švaistėsi Kerenskio pri
siųstas ambasadorius Bachmet- 
jevas. Lenino vyriausybė pa
skelbė, kad Bachmetjevas nė
ra jokis Sovietų valdžios am
basadorius.

Bet Bachmatjevas visvien,. 
kol tik buvo pinigų, skaitėsi 
ambasadoriumi ir tiek. Jurge
lionis tais laikais irgi kėlė 
triukšmą, skelbdamas, kad 
Bachmetjevas yra “Rusijos 
ambasadorius.“

Dabar jau yra aišku, kad 
Jurgelionis tuomet buvo su
vadžiotas Bachmetjevo. Da
bar jis yra suvadžiotas “Lie
tuvos konsulų“, kurie yra kon
sulais tik tol, kol dar yra pi
nigų.

Taigi šiame atsitikime rei- 
kiai sveikinti J. K. Mažuk- 
ną už jo dalykų supratimą, o 
Jurgelionį už. . .

Pasiskaitykite sekamą:
“Katalikų vadas išlaisvino 

vergus. Komunistai griežtai 
kovoja prieš tą vadą, komu
nistai žiauriai kovoja prieš tas 
tautas, kurios laisvai ir nepri
klausomai gyvena. .

Šitaip rašo ALRKšJDS or
ganas “Darbininkas.“

Kokis “katalikų vadas“ iš
laisvino vergus? Prieš kokias 
laisvas tautas komunistai ko
voja? Kunigų laikraštis nepa
sako. g.

Tokia jau kunigėlių mada: 
daug plepėti, o nieko nepa
sakyti. “Monkina“ kunigai sa
vo pasekėjus iš sakyklų. Dar 
labiau jie juos “monkina“ per 
spaudą.

Po Japonų Sutarties 
Su Berlynu Amerika 
Labiau Rems Anglu s

Tatai Numato Washingtono Politikai; Prez. Rooseveltas Ta
rėsi Su Anglijos Ambasadorium ir Savo Generolais

Washington. — Kad Ja
ponija pasirašė karinę, po
litinę ir ekonominę sutartį 
su Vokietija *ir Italija, tai 
Jungtinės Valstijos dar 
aparčiau ginkluosis.

Mieli. Aukštasis
Teisinas Palaiko

Kom, Kandidatus
Lansing, Mich. — Aukš

čiausias Michigano valsti
jos teismas atmetė Dieso 
agentų, kukluxu ir kitų ne
demokratinių žmonių reika
lavimus—neleist komunis
tam išstatyt savo kandida
tus ateinančiuose rinkimuo
se.

Dar pirm to, republiko- 
nas' valstijos sekretorius H. 
F. Kelly pareiškė, kad -to
kie reikalavimai yra netei
sėti. Kelly sakė, kad jis ne
pritaria komunistams, bet 
aš, girdi, negaliu sauvališ- 
kai atmest komunistų kan
didatų, kai jie patenkina vi
sas įstatymiškas sąlygas.

1,000 Vokiečių Orlaivių Žuvę 
Anglijoj per Mėnesį

London. — Anglų vyriau
sybė skelbia,’ jog rugsėjo 
mėnesį Anglijoj tapo sunai
kinta virš 1,000 vokiečių or
laivių, aplamai tiek 
kaip ir rugpjūtyje.

pat,

Ne-Sakoma, Japonai Nori 
puolimo Sutarties su 

Sovietų Sąjunga
Tokio. — Neoficialiai 

pranešama, kad Japonijos 
valdininkai kalbasi apie da
rymą nepuolimo sutarties 
su Sovietų Sąjunga.

Kaip numato čionaitiniai 
politikai, tai' Amerika da
bar duos dar didesnes gin
klų paramos Anglijai, ši
taip praneša United Press, 
amerikonų žinių agentūra.

Laikraščių atstovai iš pa
skutinio pasikalbėjimo su 
prez. Rooseveltu gavo įspū
dį, kad jis jau pirmiau bu
vo pradėjęs derybas su An
glijos atstovais dėlei dides
nės karinės paspirties ang
lams.

Pas prezidentą atsilankė 
būrys Amerikos lakūnų, 
prašydami gausesnės para
mos Anglijai, ir preziden
tas “entuziastiškai juos drą
sino,” kaip pareiškė šie la
kūnai.

Anglijos ambasadorius 
lordas Lothian kalbėjosi su 
prez. Rooseveltu ir sakė: 
“Anglijai visko reikia dau
giau, ir tai greit.”

Prezidentas sušaukė į pa
sitarimą svarbiausius mi
nister ius ir vyriausius ar
mijos ir laivyno komandie- 
rius.

Valstybės ministers C. 
Hull pareiškė, kad Japonių 
jos sutartis su Berlynu ir| 
Roma visai nenustebino 
Amerikos valdžią; sutartis, 
girdi, tik patvirtino jau bu
vusius ryšius tarp japonų, 
vokiečių ir italų. Jis neat
sakė reporteriams į klausi
mą: Ar dabar Amerika per
leis Anglijai kelis desėtkus 
didžiųjų savo bombinių or
laivių ?

Įžiūrima, kad prezidentas 
nelauks spalių 16 d., o grei
čiau sustabdys pardavinėji
mą japonams senos geležies 
ir plieno; spėjama, kad gal 
bus uždrausta ir kitų kari
nių medžiagų išvežimas iš 
Jungtinių Valstijų į Japo
niją . \ .

AMERIKOS LEGIONIERIAI PEIKIA ROOSEVEL 
Tį UŽ SONAUS PASKYRIMĄ KAPITONU

New York. — Trys buvu
sieji komandieriai Ameriko
nų Legiono: Chadwick, pul
kininkas Owsley ir Colme- 
ry, grįždamas iš Legiono 
suvažiavimo, labai peikė 
prezidentą Rooseveltą, kad 
jis paskyrė savo sūnų Ellio- 
ttą kapitonu armijos oro 
laivyno. Jie sakė, kad šis

Lietuvoje, kaip ir Ameriko
je, yra žmonių, kurie plepa: 
“Lietuva jau po rusu.“

Kalbėdamas Lietuvos moky
tojų suvažiavime, rašytojas 
Petras Cvirka šitaip atsakė:

“Mes ne po rusu, bet su 
rusu, su ukrainięčiu, su gru
zinu ir su kitomis SSSR tau
tomis, kaipo lygūs su ly
giais.“

Pasakyta teisingai. Pasaky
ta gražiai.

prezidento sūnus negalėtų 
būt kapitonu nei pagal savo 
mokslą, nei pagal reikalin
gą patyrimą, nei pagal tar
nybos laiką.

Amerikonų Legiono (bu
vusių karių) suvažiavimui, 
įvykusiam Bostone, atsiun
tė telegramą buvęs pasauli
nio karo lakūnas. Erlich- 
man. Telegramoj jis karčiai 
kritikavo prez. Rooseveltą, 
kuris tik “pagal giminystę” 
davė kapitono laipsnį savo 
sūnui.

“Visi buvusieji kareiviai 
blogai jaučiasi dėl tokio pa
skyrimo,” sakė Chadwick: 
“Ką dabar gali manyt ar
mijos; sardžentai, milicinin
kai ir tie vyrai, kurie bus 
verstinai paimti į kariuome
nę?” ,

NAUJAUSIOS ŽINIOS
Anglą Orlaiviai Smarkiai 

Veikė prieš Vokiečius
Vokiečiai Sakosi Sėkmingai 

Bombardavę Angliją
Anglai Praneša:

London, rugs. 29. — An 
glų lakūnai bombomis pade
gė sandėlius ir medžių kie- bombardavo kariškai svar
inus Loriente, vokiečių už-įbius punktus Anglijoj sek- 
imtame prieplaukos mieste mingiau negu bet kada. Jie 
šiaurinėje Francijoje. Jie^ardė ir degino anglų prie- 
atakavo ir didžias francūzų plaukas, fabrikus, elektros, 
laivastatyklas tame mieste, geso dirbyklas ir kariuome- 
Gaisrų liepsnos buvo mato- nės stovyklas Londone, pie- 
mos per 70 mylių.

Be to, Anglijos orlaiviai 
sėkmingai bombardavo vo
kiečių geležinkelių stotis ir 
fabrikus vakarinėje Vokie
tijoje ir šiaurinėje Franci
joje,

Vokiečių bombininkai na
ktį užkūrė kelis gaisrus vi
duriniame Londone ir nau
dojo tų gaisrų šviesą, kad 
paskui bombarduot sandė
lius, fabrikus ir šiaip namus 
Londone.
Susikirtimai tarp vokiečių 

ir anglų greitųjų lėktuvų 
išėjo beveik lygiomis. Vo
kiečiai per dieną nušovė že
myn 7 anglų lėktuvus, o an
glai — 6 vokiečių lėktuvus.

Vokiečių Pranešimas:
Berlin, rugs. 29. — Naktį 

ir šį rytą vokiečių orlaiviai

Anglai, Sako, Nušovę 
130 Vokiečių Orlai

vių per Dienų
Vokiečiai Naikino Anglų Namus, Fabrikus, Biznius; Anglai 

Atakavo Vokiečių Laivus ir Pajūrius per 600 Mylių

STENGIASI ATGRASINT 
AMERIKĄ NUO ANGLI

JOS RĖMIMO

tinėje ir vidurinėje Anglijo
je; visur sukėlė didžius gai
srus. Cen tralinė j e Anglijoje 
vokiečiai suardė ginklų fa
briką.

Didžiosios vokiečiu ka
nuolės iš Franci jos pajūrio 
nuskandino du anglų laivus 
ir sužeidė trečią, šie laivai 
stovėjo Doveryje, Anglijoje, 
anapus jūros siaurumos. 
Vokiečių lėktuvai prie šiau
rinės Airijos sunaikino vie
ną anglų prekinį laivą, 5,- 
000 tonų.

Keli anglų orlaiviai nu
metė keletą bombų vakari
nėje Vokietijoje, bet jokių 
nuostolių nepadarė.

Rugsėjo 27 d. vokiečių la
kūnai nušovė 101-ną anglų 
lėktuvą, o anglai—39 vokie
čių lėktuvus.

oro bombomis ardė geležin- 
London.—600 vokiečių or

laivių kartotinai bombarda
vo Londoną ir kitus Angli
jos miestus, ir anglai nušo
vė žemyn 130 priešo orlai
vių, o anglų žuvo 34 lėktu
vai,—kaip pranešta šešta-

kelius ir vieškelius.
Vokiečių artilerija, per 

jūros siaurumą, bombarda
vo Anglijos prieplauką, o 
anglų kanuolės pleškino į 
vokiečiu pozicijas pajūryje.

Vokiečiai Skelbia, 
kad Nukirtę 75

Anglų Orlaivius

1

Roma. — Italija ir Vokie
tija pasirašė karinę sutartį 
su Japonija tuo tikslu, kad 
atgrasint Ameriką nuo dau

giau karinės paramos davi- 
Imo Anglijai, kaip rašo fa
šistų laikraščiai.

Japonija Grasina Amerikai 
Nenaudot Anglu Stovyklų

Rooseveltas {spėjo Fašistus, 
Kad Amerika Pasiruošus
Washington. — Preziden

tas rugs. 28 d. netiesioginiai 
atsakė į karinę Japonijos 
sutartį su Vokietija ir Itali
ją. Padedant kertinį akmenį 
naujai orlaivių stovyklai 
Washingtone, prezidentas 
pareiškė, jog Amerika da
rys viską, idant išvengt ka
ro, bet sykiu jis priminė 
augančią šios šalies galybę. 
Tuo tarpu virš aikštės 
skraidė 408 smarkūs kari
niai orlaiviai, ir preziden
tas nurodė * Amerikos oro 
laivyną kaipo persergėjimą 
tiems, kurie mėgintų užpult 
Jungtines Valstijas.

Tokio. — Jeigu Jungtinės 
Valstijos atsiųstų savo karo 
laivus į Anglijos laivyno 
stovyklas Singapore ar 
Hong Konge, Azijoj, tai Ja
ponija kartu su Vokietija 
ir Italija pradėtų karo žy
gius prieš Jungtines Valsti
jas, kaip grūmojo Japonijos 
užsienių reikalų ministerija.

Japonai žiną, kad eina de
rybos tarp Amerikos ir An
glijos duot Amerikos karo 
laivam stotis Singapore ir 
Hong Konge.

Anglai Žada Atidaryt Ginklų 
Praleidimą Chinijai

ORAS. — Giedra, šiltoka.

London. — Numatoma, 
kad Anglija gal vėl atidarys 
Burmos kelią praleist karo 
reikmenis Chinijai. Tai bū
siąs? anglų afeakyfrjas į ka
rinę sutartį Volpęfijos- 
I tali jos ir Jąpoųįjps. Bur
mos kelias buvo uždarytas 
pagal japonų reikalavimą.

GRESIA VISUOTINAS CIO STREIKAS PRIEŠ 
BETHLEHEM PLIENO KOMPANIJA

Washington. — CIO cen
tras svarsto skelbimą strei
ko visuose Bethlehem plie
no kompanijos fabrikuose, 
idant priversti ją pildyti 
Darbo Santikių ir Walsh- 
Healey įstatymus, kurie an
dai buvo išleisti darbininkų 
naudai. Kompanija tuos įs
tatymus laužo kas liečia al
gas, unijos pripažinimą ir 
kitas sąlygas, ir jinai atsi
sakė eiti į bet kokias ben
dras derybas su darbinin
kais. < »

Sparrows Pointe, Md. 4,- 
000 darbininkų jau paskelbė 
streiką. Sutinka streikuot 
13,000 tos kompanijos dar
bininkų Lackawannoj, N. 
Y.; nerimauja darbininkai 
Bethleheme ir Johnstowne, 
Pa., ir įvairiose kitose dir- 
byklose.

Viso Bethlehem kompani
ja samdo 115,000 darbinin
kų. Dabar jinai turi karinių 
valdžios užsakymų už dau
giau kaip bilioną dolerių, 
o mindžiojo federalius dar
bo įstatymus.

Vokiečių oro bombos su
žalojo bei sunaikino tam 
tikrą skaičių gyvenamųjų 
namų, biznio įstaigų ir fa
brikų, ir užkūrė kelis gais
rus įvairiose Londono daly
se. Nazių bombininkai pa
darė kiek nuostolių taip pat 
kitur, rytinėje, vidurinėje ir 
pietinėje Anglijoje.

Viena bomba pramušė x 
slėptuvę, kur buvo subėgę1 didžiules eksplozijas ir gais- 
keli šimtai merginų darbi-] rus keliuose ginklų fabri- 
ninkių.—Kiek jų užmušta 
ar sužeista, dar neskelbia- žiauriai oro bombomis suža

Vokiečiai Praneša:
Berlin. — Vokiečių bom- 

bininkai baisiai suardė an
glų orlaivių fabriką ir jų 
pastoges Woolstone; padarė

kuose vidurinėje Anglijoje;

lojo geso dirbyklą ir prie'ma. lojo geso uiroyKią ir pne-
Anglų priešlėktuvinės ka- plauką Southamptone. Ties 

nuolės pyškino j priešo or
laivius taip. tankiai ir ne- 
atlaidžiai, kaip dar niekada 
pirmiau, o greitieji, leng
vieji anglų lėktuvai atakavo 
juos su begaliniu įnirtimu.’

Anglijos orlaiviai bom
bardavo vokiečių prieplau
kas Ostend, Calais. Boulog
ne ir Havre, ir padarė prie
šui stambiu nuostolių, bet 
ypač smarkiai jie atakavo 
vokiečių laivyno stovyklą i r 
laivastatyklas Kielyie, kur 
vra taisomas vokiečiu karo 
laivas “Scharnhorst.”

Anglu lakūnai taipgi dau
žė vokiečių kanuolių lizdus 
šiauriniame Franci jos pajū
ryje.

Anglijos orlaiviai abelnai 
bombardavo vokiečių pajū
rius, prieplaukas ir laivus 
500 mvlių ilgio ruožu ir už
kūrė ilgas eiles gaisrų: be 
kitko, sudegino ir vieną 
stambų vokiečiu laivą.

Liverpooliu vokiečiai lakū
nai sėkmingai bombardavo 
'laivų kanalą ir bombomis 
pataikė į kelis anglų laivus.

Londone vokiečiai tuo .žy
giu numetė 550,000 svarų 
bombų, o kitur 330,000 sva
rų sprogimų.

Naktį bombarduodami 
Londoną, vokiečiai keršijo 
už tai, kad anglų orlaiviai 
mėto bombas į Vokietijos 
miestus.

Per dieną vokiečiai nušo
vė žemyn 75 anglu lėktuvus, 
o savo prarado 23.

Anglai penktadienį buvo 
paskelbę kad jų orlaiviai 
pleškinę svarbius įrengimus 
bei punktus Berlyne ir ki
tuose miestuose Vokietijoj. 
Bet iš tikrųjų, tai vokiečių 
lakūnai ir priešorlaivinės 
kanuolės tada niekur nelei
do bagiam perskristi per 
Vokietijos sieną, ir anglai 
tik Belgijoj ir Holandijoj • 

Giliau Vokietijoje anglai numetė kelias savo bombas.

ITALAI/BOMBARDUOJA ANGLUS, 0 ANGLAI 
ITALUS EGIPTE IR KITUR AFRIKOJE

Anglai Praneša:
Jeruzale. — Priešlėktuvi

Italai Praneša:
Roma. — Italijos orlai

viai bombomis sprogdino ir! nes anglų kanuolės nuvijo 
degino anglų žibalo, ginklų'šalin italų orlaivius, kurie 

sandėlius ir mėgino bombarduot Haifą. 
Jokių nuostolių jie Čia ne
padarė.

ir amunicijos 
submarinų stovyklą Haifoj, 
Palestinoj. Visi italų bombi
ninkai sveiki sugrįžo.

Sudane arti Ethiopijos 
anglų orlaiviai užmušė 6 
žmones ir sužeidė 23. Italai 
nukirto žemyn du priešo or
laivius.

Anglų lakūnai taipgi 
bombardavo pustuzinį mies
tų Ethiopijoj ir Somali jo j, 
bet mažai nuostolių tepada
rė.

Italų lėktuvai mėtė bom
bas į anglų kariuomenės 
stovyklą prie Amadi kalno, 
Sudane.

Dauguma Balsuotojų Spėja, 
kad Rooseveltas Laimės
New York. — Viešosios 

Nuomonės Institutas ap
klausinėj o daugelį piliečių 
balsuotojų: Katras laimės 
prezidento rinkimus, Roose
veltas ar Willkie ? . i

68 balsuotojai iš kiekvie
no šimto atsakė, kad Roo
seveltas bus vėl išrinktas, o 
32 spėjo, kad Willkie lai
mės.
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kiška spauda, bet ir kapitalistinė rašo, 
kad Jung. Valstijos turėtų įvest prieš 
Japoniją embargo, neparduoti karo me
džiagų ir žaliadaikčių.

Argentina, Jungt. Valstijos 
Ir Biznis

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year .................   $5.50
United States, six months _________ - $3.00
Brooklyn, N. Y., per year __________  $6.00
Brooklyn, N. Y., six months ________ $3.25
Foreign countries, per year ..................  $8.00
Foreign countries, six months ______  $4.00
Canada and Brazil, per year .............  $5.50
Canada and Brazil, six months______ $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Stato Daug Orlaivių
Iš Washington© praneša, kad jau da

bar Jungtinių Valstijų armijai yra sta
toma 9,174 karo orlaiviai. Bet armijos 
sekretorius ponas Stimson kontraktų jau 
yra padaręs ant 18,641 karo orlaivio. Tai 
dar niekados mūsų šalis taip nesiginkla- 
vo taikos laiku.

Anglija ir Franci ja
Pamename, kaip bulvarinė spauda se

niau būbnijo, kad tarpe Anglijos ir 
Francijos yra tokis draugiškumas, kurio 
niekas negalės sugriauti. Mes tada ra
šėme, kad Anglija nepasigailės Franci
jos, jeigu tik iš to matys sau naudą.

Tas pilniausiai pasitvirtino. Anglija 
nepasiuntė užtektinai karo jėgų, kad 
Franci ja galėtų gintis. Kada Franci j a 
kapituliavo, tai Anglija viską daro, kad 
kuo daugiau pačiupus Francijos karo lai
vų. Dabar ji jau siekia ant Francijos ko
lonijų. Todėl tarpe buvusių “draugių” 
jau buvo eilė susikirtimų. Tatai buvo nu
matyta. Nekitaip Anglijos valdonai at- 
sidėkavos kada nors ir mūsų kraštui už 
jiems teikiamą pagalbą.

Kiek Turime Gyventojų?
. Pagal paskutinį Jungtinių Valstijų gy
ventojų surašinėjimą, dabar šalyj yra 
131,409,881 gyventojas. 1930 metais buvo 
122,775,046 gyventojai, tai bendras prie
auglis yra 8,634,835 gyventojai per 10 
metų. Daugiausiai gyventojų priaugo ar
ba ten susikuopė, tai Floridos valstijoj. 
Penkios valstijos—N. Dakota, S. Dako- • 
ta, Nebraska, Kansas ir Oklahoma nu- • 
puolė gyventojų kiekiu, mat ten viešpa
tavo sausra.

Japonija ir Amerika
Japonijos imperialistai užpuolė Fran

cijos koloniją Jndo-Chiną. Eina kovos. 
Tas Japonijos žygis smarkiai sujudino ir 
Jungtines Valstijas.

Savo laiku Japonija užpuolė ir paver
gė Mandžuriją, vėliau pradėjo karą prieš 
Chiniją, dabar puola Indo-Chiną, o vė
liau puls kitus kraštus.

Sovietų spauda numato, kad Japonija 
ruošiasi prieš Holandijos turtingas kolo
nijas—Rytų Indiją ir Jungtinių Valstijų 
kolonijas—Phillippinus.

Kaip žinia, Japonijos imperialistai ka
ro reikmens ir jiems medžiagas perkasi 
Amerikoj. Dabar jau ne vien darbinin-

Iš Buenos Aires, Argentinos, rašo po
nas John W. White, kad Argentinos val
džia uždraudė bent kokį Jungt. Valstijų 
tavorų įvežimą. Kiek laiko atgal tarpe 
šių dviejų kraštų pakriko prekybos san- 
tikiai. Tais laikais Argentinos prekybos 
ministeris pareiškė, kad “Jungt. Valstijų 
tavorai netikę.”

Kodėl Argentina taip elgiasi ir kas už 
jos nugaros stovi? Yra davinių, kad ji 
veda platų biznį su Anglija. Kaip kas 
numato, kad nepaisant Amerikos pagal- 
pos Anglijai, pastarosios diplomatai ir 
biznieriai stengiasi Argentinoj įsigalėti 
ir iš ten visiškai išstumti Amerikos pirk
lius, o jeigu tas pavyks, tai tą pat pada
ryti ir kituose Pietų Amerikos kraštuo
se.

Kiti daviniai rodo, kad Pietų Ameri
koj vis daugiau įsigali Italijos ir Vokie
tijos fašistai, kurie stengiasi ten susi
sukti sau lizdą prieš Jungtines Valstijas.

Kaip ten nebūtų, bet Argentina kiek 
laiko atgal uždraudė Jungt. Valstijų ka
ro laivams aplankyti jos prieplaukas, 
biznio reikalai ir visai prastai stovi.

o

Gan Teisingai Nukalbėjo
“Vilnis” rašo:
“Sekmadienį pulk. McCormick, Chica

go Tribune leidėjas ir redaktorius kal
bėjo per savo radiją apie karą. McCor- 
mickas yra aršus Sovietų priešas, bet jis 
užpylė šalto vendens tiems, kurie trokš
ta ir tikisi, kad Vokietija ‘atsivers prieš . 
Sovietus’ ir įveiks Sovietų Sąjungą.

“Jis sako: ‘Rusija turi didelę armiją 
palaikomą 200,000,000 žmonių.

“Jei Vokietija ir įveiktų Sovietų ka
riuomenę, ji negalėtų Sovietų Sąjungos 
užkariauti. Ta šalis per didelė ir per
daug galinga. Juo toliau vokiečiai eitų 
į SSSR, tuo labiau jie silpnėtų ir paga
lios sutiktų tą patį likimą, kaip Napole
onas 1812 metais, daėjęs iki Maskvos.

“McCormickas bijo, kad šis karas gali
. privesti pTie sukilimų. Ji^ sako:

“Kokius perversmus šis judėjimas ga
li sukelti, sunku numatyti. Balkanai gali 
įsiliepsnoti ir duoti Hitleriui tokią,žaiz
dą kaip Ispanija davė Napoleonui.”

“Jis kalba apie sukilimus Ispanijoj 
1808 metais, kuomet ėjo Anglijos ir 
Francūzijos karas.

“Sukilimas Balkanuose, žinoma, būtų 
smūgis Vokietijai, nes ji gauna daug 
aliejaus iš Rumunijos.

“McCormick mano, kad Sovietų Są
junga nenori Hitlerio laimėjimo, taipgi 
Hitleris dabar esąs tolygioj Napoleono 
pozicijoj ir galįs pralaimėti.”

Nazių Armija Finliandijoj
Iš Helsinkio praneša, kad Vokietijos 

armijos būriai atplaukė į Finliandijos 
Vaasa prieplauką. Sakoma, kad vokie
čiai būk vyksta per Finliandiją į šiauri
nę Norvegiją.

Maskvoj laikraščiai rašo, kad Finlian
dijoj liaudis kenčia baisų vargą ir skur
dą. Veikiausiai, Finliandijos valdonai, 
bijodami liaudies .sukilimo; ir pasikvietė 
Hitlerio kareivius. ■

> y. f' .......... v

Philadelphijos laivą statytojai, nesenai gavę darbus, gyvena “traileriuose”^— 
gyvenamuose automobiliuose. Bet ką darys žiemą? ~

Šliupas ir Kudirka Apie 
Socializmą

Dr. J. Šliupas pranašavo 
lietuvių tautai socializmą 
keturiasdešimt metų atgal. 
Skelbė apie tai prakalbomis 
ir raštais. Parašė knygą 
“Lietuvos Praeitis, Dabar
tis ir Ateitis”. Toje knygoje 
Lietuvos ateitis numatyta 
būsiant socialistiška.

Dr. Vincas Kudirka, 1897 
m.' peržvelgdamas tą kny
gą, nesibaimija tokios atei
ties; visai nematyti to, ką 
po jo mirties “Varpo” ve
dėjai pradėjo skelbti, kad 
socializmas į Kudirką atsi- 
mušdavęs, kaip žirniai į sie
na.

Jau tai^. laikais tuh nega
na pažangus, žmonės neigia
mai prieš socializmą mur
mėdavo, kad “rojus ant že
mės” negalimas. O Šliupas 
parašė ne “rojų”, bet da 
daugiau:.,bus “dangaus ka
ralystė ant žemės!” Dr. Ku
dirka ta pakartojo prielan
kiai.

Kudirka peržvalgoje tru
putį neigiamai pastebi J. 
Šliupo raštuose štai ką: 
“pasitaikius mažiausiai pro
gai, mielai grįžta prie to 
pat temato, ir kur reikia su
rasti kaltininkas, ten tuo- 
jaus išlenda dvasiški j a. Ši
tas dalykas suteikia J. Š. 
raštams varsą vienpusys- 
tės.”

Tas nereiškia, kad Kudir
ka pataikavo kunigijai. Tas 
reiškia, kad visuomenės 
pamate yra svarbesni socia
liniai, ekonominiai dalykai; 
religiniai ne toki svarbūs; 
todėl kaltininkas pirmiausia 
galima rasti ekonominėj ir 
politinėje santvarkoje. Nuo 
šito žvilgsnio taško jau ga
lima pasidaryti socialistu, 
komunistu. Kudirka, žino
ma, tokiu nebuvo pasidaręs; 
bet jis tos galimybės nė ne
atmetė. '

Jis pamini iš Šliupo kny
gos svarbesnius faktus: 
Apsikrikštijus Lietuva pa
teko po jungu bažnyčios ir į 
sociališką vergiją baudžia
vos. Bajorai prilipo prie 
lenkų, o apie liaudį nieks 
nesirūpino. Ji pilnai pate
ko į kunigijos rankas. Ku-[
nigų priviso daugybė. Esą, tikime, jei bus Europoj ra-

Lietuva mūs laikai, tikrai

prie jų nosies buvo,

nių paimta ant bažnyčių 
$19 milionų dolerių.

Baigdamas tą peržvalgą 
Kudirka rašo:

“Lietuvos ateitį (Šliupas) 
stato ant socialistiško visuo
menės surėdymo, kada ‘ge
rai daryti’ bus religija, ka
da nebus persekiojimų nė 
kalbos, nė tikėjimo, vienu 
žodžiu, kada bus ‘dangaus 
karalystė ant žemės’. Minė
ta knyga yra liudijimu, kad 
mes galime gvildenti socia- 
liškus klausimus Lietuvos 
gyvenimo patys, be svetimų 
pagelbos. Ji duoda pusėtiną 
pluoštą faktų, kurie bus pa
rama tolesniems ant tos dir
vos raštams... Tą knygą 
reikia priskirti prie mūs Ii- 
teratūros laimikių.”

(Žiūr. “Vinco Kudirkos 
Raštai,” t. III., 45 p.)

Socializmo pranašavimas 
tada buvo madoj. Daugelis 
apsišvietusių žmonių norė-

davo žinoti, wkada socializ
mas įvyks. Šliupas sakyda
vo: po 50 metų; kaltais sa
kydavo: bėgiu šimto metų. 
Kuomet (1906 m.) susipyko 
su socialistais (dėl dalinimo 
revoliucijos šelpimo fondo), 
tai kartą į mane metė tokį 
kritikos žodį: reikia rūpin
tis tauta, nes socializmas 
įvyl<s gal po 300 metų... 
Tačiaus jau kuomet Lietu
va buvo respublika, Šliupas 
pagalios parašė į vieną Am
erikos liet, laikraštį iš Lie
tuvos: “Aš esu proletaras.” 
Aš manau, kad tas reiškė, 
jog jis socializmo idėjos ne
buvo išmetęs iš savo sąži
nės. “Proletaras” tada dar 
tebebuvo vien tik socialisti
nis žodis. Tik vėliau buržu
jai pradėjo tą žodį be bai
mės ištarti.

Nuo Kudirkos laikų, nuo 
tada, kai jis su pasigėrė
jimu pakartojo Šliupo žod
žius: bus “dangaus karalys
tė ant žemės,” socializmas 
pradėjo \ vykti Lietuvoje po 
43 metų, o Rusijoj po 20 
metų.

nerūpėjo jų materialinis 
gyvenimas, ar jie gali pra
gyventi, ar ne, ar turi pa- 

' valgyti, ar ne. Tas Smeto- 
Inai nerūpėjo, žinoma, ne- 
ibuvo jam kada rūpintis 
švietėjais, reikėjo kortuoti, 
užsienietiškais gėralais svai
gintis, savo Užulėnio dvaru 
rūpintis, kavos plantacijo
mis.

Mūsų buvusieji diktato
riai—plėšikai matė tik tuos, 

i kurie
, kurie jiems mokėjo patai- 
i kauti, 
■jiems nepritarė, nepatenki
no jų norus, elgėsi su jais 
i nelyginant su kokiais nors 
šunimis. Ypač, sakau, mo
kytojai, kuriems teko toli
muose užkampiuose dirbti, 
tai ne žmogaus, o šuns gy- 

‘ venimas buvo. Kiek daug 
buvo bedarbių, tiek iš inte
ligentų, tiek ir iš paprastų 
žmonių, žodžiu, buvusioji 
plėšikų vyriausybė nesirū
pino žmonių ’ gyvenimu. 
Vargšai darbininkai, tai vi
sai buvo nuskriausti, ne
kreipė į jų skurdų gyveni
mą dėmesio.

Dabar bus geriau, liau
dies vyriausybė, žiūrės tei
sybės ir lygybės, nebebus 

: ponų, visi su noru galėsime 
dirbti tėvynės gerovei...

Bučiuojame karštai—
Mama, Vita ir žentas.

o tie žmonės, kurie

----------------------- -----------

Norėtų Grįžti Lietuvon 
Iš Anglijos

b

J. Baltrušaitis.

Londonas. — Londone esa
ma keliolikos Lietuvos pilie
čių, jų tarpe keli studentai 
britų stipendininkai, kurių 
daugumas nori sugrįžti į‘ Lie
tuvą. Grįžti nori ir Lietuvos 
pasiuntinybės tarnautojai, ku
rie yra Lietuvos piliečiai, bei 
ūkinių, organizacijų atstovai. 
Laukia .pyogos, kad atsirastų 
koks susisiekimas, nes tuo 
tarpu Anglija nuo kontinento 
yra visiškai atskirta.

Pašto iš Lietuvos tiesiogi
niai negauna, tik nuo birželio 
pradžios paštas eina, peradre
suojant per Ameriką ir gauna
mas tik kas trečią savaitę.

I raiškas iš Laisvos Lietuvos
Jurbarko Gaisras Daug 

Nuostolių Padarė

prezidentas, palikęs Lietuvą 
pavojuj, pabėgo pats su vi
su auksu per “žaliąją” į Vo-

Gerai žinomo “Laisvės” 
vajininko Antano Stripei- 
kos (iš (Elizabeth, N. J.) 
dukrelė, Vitalija Stripeikai- kieti ją. Gyveno mūsų sme- 
tė, Lietuvoje mokytojauja, tonininkai, tai gyveno, plė-
Šiomis dienomis A. Stripei- 
ka gavo jos laišką, iš kurio 
paduodame svarbesnes da
lis, liečiančias perversmą

šė iš žmonių kruvinu pra
kaitu uždirbtus pinigus, pir
ko dvarus, visokias planta- 

, didžiau
sius mūrus statėsi, žodžiu, 
nežinojo turto galo. Mažie-

Lietuvoje. Laiškas skamba? cBas užsieniuose,
1940. VII. 20. /vi • • '

Raguvlskiai. jį valdininkai, darbininkija, 
Brangus Teveli.

Mes visi Tavęs laukiame ubagiškoi , atlyginimo.
parvažiuojant pas mus, ir

Vitalija Stripeikaite

negaledavų pragyventi iš 
• Tie 

patys mokytojai buvo visiš
kai neaprūpinti, jiems visai

Jurbarkas. — Paskutiniais 
Jurbarko gaisro padarytiems 
nuostoliams apskaičiuoti davi
niais, gaisras Jurbarke sunai
kino daugiau, kaip 2 milijonus 
litų vertės nejudamojo turto 
ir apie pustrečio milijono litų 
sumai įvairaus kitokios turto.

Ryšium su didžiuoju Jur
barko gaisru suimti trys as
menys : Telšių apygardos 
technikos inspektorius inž. 
Ruškevičius, elektros stoties, iš 
kurios kilo gaisras, savininkas 
Giršas Fainbergas ir įmonės 
valdytojas 
Kšeinas — 
apsileidimą 
šalinimą.

nuomininkas inž. 
už neprižiūrėjimą, 
ir trūkumų nepa-

Klausimai ir Atsakymai
riką 1913 metų birželio mė
nesį, bet neatsimenu kelintą 
dieną, nežinau nei šipo var
do. Ačiū iš kalno.

Atsakymas:
Kaip atrodo, tai jūs esate 

beveik viską pamiršę. Ir x

Lenkija sykiu su 
maitino 24,000 kareivių, o 
100,000 kunigų... 1581 m. 

į kunigija sudegino net senus 
lietuvių tautiškus raštus ir 

< dokumentus, kaipo “pago- 
nų” ženklus. • Ypač Ameri- 

į koj kunigai skriaudžią lie
tuvius: per paskutinę de- 

J yniiKil Išimtį metų nuo 200,000 žmo-

parva
žiuosi. Dabar Lietuvoj tur 
būt bus geresni laikai, nau
ja vyriausybė, naujas gyve- 
himas, tikrai dabar bus ge
rai visiems gyventi. Daug 
rusų kariuomenės apsigyve
no Lietuvoj, žinoma, dabar 
Lietuva bus apsaugota nuo 
visokių netikėtumų. Mūsų

Klausimas:
Gerbiama Redakcija:—
Prašau man atsakyti. Aš 

neatsimenu, kokiu vardu 
pasidaviau važiuodamas • į 
Ameriką, nes aš savo švo- 
gerio vietoj važiavau. Gal 
aš švogerio vardu ir pasi
daviau, o gal aš parašiau j sunku jums kaip nors pa- 
rusiškai savo pavardę. 6 j gelbėti. Jieškodamas savo 
mėnesiai atgal aš norėjau:rekordų,* apart savo tikro 
surasti savo rekordus įva-i vardo^ turėjote paduoti ir 
žiavimo į Ameriką. Aš po savo švogerio vardą Ar pa
savo tikra pavarde įieško-, žymėti, jog galėjote jo var- 
jaufbet nesuradau. Tai da- du atvažiuoti, y 
bar, kaip reikia registruo- Kas liečia registrąyimąsi, 
tis, tai nežinau, kokia pa- tai, aišku, registruokitės 
varde turiu pasiduoti. Bi-: savo tikru vardu. Neatrodo, 
jau, kad nebūtų keblumų, jog dėlei to kokį nors keb- a1 
Beje,i aš atvažiavau į Ame-|lumą-turėtumėte.

‘ r.

Kas liečia registravimąsi, 
, registruokitės



Pirmadienis, Rugsėjo Š0, 1940

Sovietų Sąjungos jūrininkai, su šautuvais ant pečių, iššoko iš karo laivo ir pa
sileido plaukti į pakraštį Maskvos upe. Paveikslas parodo juos išplaukiančius Į 
kraštą. Tas viskas padaryta parodymui, kaip jūreiviai yra puikiai išlavinti.

Chicagos Žinios
Dainininkas V. Benderis Gra- ii* dainininkais. Jie labai ger-

Chester, Pa.

mieste gyvena apie 
lietuviu. Gražus mies- 
šiuo laiku yra darbų.

Trečias puslapi*

Žinios iš Laisvos Lietuvos
------ o-------

vaidinti “rabiną.” Įsigijus pra- 
. džios mokyklos skyriaus lietu
vių kalbos mokėjimą, jo gal
von sužiebė genialus planas, 
kaip grandiozišku būdu išnau
doti savo artimumą prie kleri
kalinių sluoksnių, plačiai iš- 
šakotam lupikavimo ir pratur
tėjimo šaltiniui. Melžiamąja 
karvute buvo rabinų sąjunga, 
per kurią jam pasisekė, smeto
niškų valdininkų pagelba, už
kariauti visą žydų visuomenės' 
gatvę.

Naudojantis kyšiais ir pro
tekcijomis, pasisekė rabinų 
sąjungą padaryti pusiau ofi- 
ciale.

Rabinų Taryba, kuri perė
mė savo žinion ne tik grynai 
tikybinius reikalus, bet ištiesė 
savo leteną ant visų visuome
ninio darbo sričių, kuriose šis 
“veikėjas” net savo ‘patronus’ 
rabinus atstūmęs ėmė sauva- 
liškai dominuoti ir turtėti.

Būdamas Rabinų Tarybos 
general, sekretorius ir gauda
mas už šias pareigas iš vals
tybės iždo atitinkamą atlygini- 

I mą, kas mėnesį iš valstybės 
• iždo rabinams išmokamų algų 
atskaitydavo žymesnes sumas 
kaip nario mokestį ir kitiems 
“svarbiems reikalams.” Be to, 
eilei rabinų įvairiai išsisukinė
damas algų visai neatiduoda
vo.

Rabinų Sąjungos vardu Lie
tuvoje buvo pravedamos įvai- 

paskelbė tokio riems tikslams piniginės akci- 
Į jos. Iš tų akcijų jokių apyskai
tų nėra. Kaipo metrikacijos 
punkto vedėjas, tiksliau savi
ninkas, Icikavičius, nežiūrėda
mas įstatymo nustatyto tari
fo, už aktų registravimą įvedė 
trigubą mokestį, (kaip už sa
vo patarnavimus) ir tuo būdu 
jis sudarydavo kelis tūkstan
čius litų per mėnesį.

Būdamas pr. mokyklos ve
dėjas jis per ištisas dienas “vi
suomeniniais reikalais” slan
kiodavo įstaigose, palikdamas 
mokinius kito mokytojo glo
bai.

Šio 
duoti 
tetui 
kuris 
mokyklai, išlaikys lietuvių kal
bos egzaminus iš pradžios mo
kyklos programos. .\ 4

Ir visa tat įvyko
niams inspektoriams valdant 
ir prižiūrint.

Jis ėjo ir Apygardos Teismo 
prisiekusio vertėjo pareigas, 
tačiau vertimus darydavo kiti. 
Jis už savo parašą imdavo ne
mažą pinigėlį. Laikraščio skil
tyse sunku išvardyti visas suk
tybes, kurias jis darydavo Lie
tuvos rabinų akyvaizdoje.

Didelę savo stambios 
pinigų krūvos jis suspėjo per 
savo žmoną peršmugeliuoti į 
Ameriką. Ten ir pats ruošėsi 
išdūmti, bet nepasisekė.

Kai kurias jo veiklos deta
les rašinio autorius pateiks ati
tinkamoms oficialioms įstai
goms. L. Preidas.

(Iš “Dąrb. L.”)

Springfield, 111
Smulkiosios spaustuvės buriasi 

j kooperatyvą
Poligrafijos darbininkų pro

fesinės sąjungos iniciatyva, 
rugpjūčio 6 d. įvyko smulkių
jų spaustuvių savininkų ir dar
bininkų susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 17 spaustuvių atsto
vai. Susirinkime dalyvavusieji 
spaustuvių “Ekspres”, Gurvi- 
čiaus, J<asano, “Laimės”, 
Kvietkos, Segalio, Neįmano, 
“Kauno,” “Savišvietos,” “Pa
žangos,” “Aušros,” “Taupos,” 
Markiso, “Gintaro,” Bonderio, 
Puodžiūno, ir “Sietyno” atsto
vai. Po drg. Kūdlos pranešimo 
apie stambiosios pramonės su- 
valstybinimą ir smulkiųjų 
įmonių padėtį, spaustuvių sa
vininkai nutarė atsisakyti as
meninės nuosavybės ir dėtis 
prie bendro darbo. Diskusijose 
plačiai buvo aptartas koopera
tyvo steigimo klausimas. Be
veik visi spaustuvėlių savinin
kai pritarė minčiai organizuoti 
spaustuvininkų kooperatyvą. 
Išrinkta organizacinė komisi
ja, kuriai pavesta kaip galima 
greičiau tokį kooperatyvą su
organizuoti. Organizacinėn 
komisijon išrinkti: Segalis — 
savininkas, Puodžiūnas — sa
vininkas, Parasonas — darbi
ninkas, Tamošaitis — darbi
ninkas ir Dobrinas — darbi
ninkas.

Lietuviškasis Staviskis
Kauniškis žydų dienraštis 

“Volksblat” i 
turinio straipsnį:

žlugus senąjam režimui, vi
suomenė patiria įvairių šlykš
čiausių atstatytų krašto šeimi
ninkų aferų, kurių vienintelis 
tikslas buvo prikimšti savo ir 
savo artimųjų kišenes liaudies 
sunkiai uždirbtais pinigais.

Iškeliu vieno aferisto “vi
suomenišką veiklą” žydų gat
vėje, kuris savo tiesiogine au
ka išsirinko tą sluoksnį, ku
rį, dėl jo tamsumo “pasauli
niuose dalykuose,” patogiau
sia buvo išnaudoti savo kiše
nei.

Skaitytojas, manau, tuoj su
pras, kad reikalas eina apie 
“Liet. Staviskį,” Dovydą Ici- 
kavičių, kurio vizitinė kortelė 
turi tokius įrašus: “Rabinų 
Sąjungos ir tarybos generali
nis sekretorius, Kauno pr. mo
kyklos Nr. vedėjas, Kauno 
Miesto Tarybos narys, Kauno 
žydų Metrikacijos punkto ve
dėjas, Kauno Apygardos Teis
mo prisiekęs vertėjas, visos 
eilės specialiai sudarytų lab
daros draugijų pirmininkas” 
ir visagalis. / r'

Icikavičius yra gimęs 1903 
m. Kaune, subankrutavusio 
miško pirklio šeimoje. Tėvas 
tebeturi 3 aukštų namą Dauk
šos gatvėje. Sūnus Dovydas, 
išlepintas viengungis jaunys
tėje aplankė “Chederą,” ku
riame nieko neišmoko! Perėjo 
į “ješibotą,” kuris jam tik tiek 
tedavė, kad buvo atidėtas ka
ro tarnybos atlikimas; nors jis 
apie talmudo mokslą mažiau
siai supranta, bet tai nekliudė

rašinio autorius sutinka 
politkalinių globos komi- 
300 lt., jei Icikavičius, 
jau 14 metų vadovauja

smetonL

Mirė Du Lietuviai
Rugsėjo mėnesį čia mirė 

lietuviai, rugs. 7 d. mirė Pe
tras Oželis, virš 60 metų am
žiaus, paliko nuliūdime pačią 
ir vaikus.

Velionis Oželis buvo sunkiai 
sužeistas anglies kasykloj. 
Koja buvo sulaužyta. Varg
šas ilgą laiką gulėjo ligonbu- 
tyj ir kentėjo didelius skaus
mus iki koja apgijo. Paskiau 
tapo į namus parveštas ir laz
domis pasiramstęs apie namus 
vaikštinėjo ir manė, kad pa
sveiks, kad ir darbo negalės 
jau dirbti, ale gyvent dar ga
lės ilgai. Mat, velionis buvo 
tvirto sudėjimo. Bet staigiai 
susirgo ir namie mirė.

Palaidojo su bažnyčios pa
tarnavimu. Petrai, ilsėkis am
žinai Amerikos šaltoj žeme-

du

Rugs. 9 mirė Kazimieras 
Rapšis, apie 80 metų amžiaus. 
Amerikoj išgyveno veik 46 
metus. O iš Lietuvos paėjo 
kaimo Patrakių, parapijos Su
bačiaus, apskrities Panevėžio, 
Kauno rėdybos. Velionis K. 
Rapšis paliko nuliūdime sūnų 
Antaną, penkias dukteris, vi
sas ženotas. Jau 7 metai kaip 
nedirbo, o senimus yra dirbęs 
visą laiką anglies kasyklose. 
Tapo palaidotas katalikiškai, 
su bažnyčios patarnavimu 12 
dieną rugs.

Sakau tau, mano pusbroli, 
ilsėkis šaltoj .kapų žemėj, kad 
lengva būtų amžinai. O mes 
nubudę liekam
gyvent iki mirtis dakirs ir mū
sų gyvybę. (

ar vargt ir

Anglies kasyklas vienas už
daro bei taiso, o kitas atida
ro, katros yra neužlūžusios 
akmenimis. O katros perdaug 
apgriuvusios, tai turi atvalyti 
visus kelius, kad priėjus prie 
anglies. Valymo darbą tęsia 
dieną ir naktį su keliolika dar
bo žmonių.

Mūsų mieste dabar paroduo- 
ja kareivių paradai ir skatina 
jaunus vyrus, kad eitų grei
čiau rašytis į kariuomenę. 
Daug motinų ir patys jaunuo
liai piktinasi, kad reiks eiti 
metams laiko kariškai moky
tis, o čia savo darbą kitam už
leisti. Mat, dauguma vaikinų 
turėjo ir gerus darbus ir gyve
no neprasčiausiai. Bet įstaty
mas padarytas ir turi jo klau
syti, ar kam patinka, ar ne.

Pas mus randasi daug su
klaidintų, kurie skaito “Nau
jienas”, “Keleivį” ir kitus tam 
panašius laikraščius. Verkia ir 
vis verkdami'* keikia, Judošiais 
vadina, kas pritaria naujai 
Lietuvos valdžiai. Nėra ko 
pyktis su neišmanėliais.

A. Čekanauskas.

Kiekvienas apšvietą bran* 
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
svas” bendroves- .

žiai Atsiliepia apie Lietuvą
Dainininkas Viktoras Bende

ris tiktai savaitė laiko kaip su
grįžo į Chicagą iš Lietuvos. Ke
lios savaitės atgal “Naujienose” 
tilpo pasikalbėjimas su juo tūlo 
to laikraščio bendradarbio. Iš 
to pasikalbėjimo galima buvo 
spręsti, kad V. Benderis išnie
kino naują Lietuvą ir visokiais 
būdais išpaškudijo “raudonuo
sius.” Jis matęs ten tik pasibai
sėtinas scenas ir piešęs juo
džiausią paveikslą.

Tikrenybėje V. Benderis nie
ko tokio nesakė ir apie Lietuvą 
jis atsiliepia visai kitaip. Tas 
naujieninis smalaviris (Tarnas) 
begėdiškai iškraipė Benderio 
mintis.

V. Benderis labai gražiai at
siliepia apie laikinąjį preziden
tą Justą Paleckį, žmonės jį my
li. Jisai esąs labai iškalbus ir 
draugiškas, prieinamas. Tai ve 
kokia yra Benderio tikroji nuo
monė.

Apie sovietinius dainininkus 
ir artistus, kurie atvyko Kau
nan, V. Benderis labai gražiai 
atsiliepia. Sakosi tokių puikių 
artistų jisai nėra matęs savo 
gyvenime. Jisai ir pats su jais 
kalbėjosi ir jie kvietė jį pasi
likti Lietuvoje.

Be to, Viktoras sako, kad so
vietiniai dainininkai labai gerai 
sugyvena su Lietuvos artistais

bia K. Petrauską, St. Šimkų ir 
kitus. Todėl neabejotina, kad 
meniškas Lietuvos gyvenimas 
smarkiai pakilsiąs. Sako: “Prieš 
Sovietų artistus, ir dainininkus 
aš visuomet nusiimsiu kepurę.”

Sovietų filharmonijos orkes
trą padarė Kaune didžiausio 
įspūdžio. Kaipo menininkui V. 
Benderiui, žinoma, labiausia 
rūpėjo meniškas gyvenimas. 
Nors ir trumpai santykiauda
mas su sovietiniais meninin
kais, jis įsitikino, kad jie yra 
pirmaeiliai žmonės savo srity
je.

Į Ameriką V. Benderis grįžo 
todėl, kad jį ir kitus Ameri
kos piliečius labai jau ragino 
Amerikos konsulas, kuris sakė, 
kad karo atsitikime negalįs 
garantuoti piliečiams protekci
jos. Pagaliaus, šioj šaly gyve
na Benderio šeimyna, čia jo 
žmona. Jis pripažįsta, kad Lie
tuvoj ir visoj Sovietų Sąjungoj 
jam būtų susidariusios labai 
geros perspektyvos darbuotis.

Klausimas kyla, kodėl “Nau
jienos” taip nežmoniškai apme
lavo Benderį, kodėl jos iš balto 
padarė juodą, kodėl jos neati
taisė tų šmeižtų, nors Bende
ris jau savaitė laiko, kaip gy
vena Chicagoje?

Todėl, kad tas laikraštis vi
siškai atsisveikinęs su teisybe.

Meno Mylėtojas.

Šiame 
400-500 
telis ir 
Didžiausia lietuvių organizaci
ja, tai Suvienytas Lietuvių Pa
šalpos Kliubas. Jis turi gražią 
salę ir užeigą, kur yra gėrimų. 
Finansiniai jis gerai stovi. Vi

Orwigsburg, Pa.

Daugiau iš Cen'ry Talkos Kolonijoms
Nuo Camden, N. J. iki 

Baltimore, Md.
Turėjau laimę pabūt savaitę 

ir pusę Camden, N. J., Phila- 
delphijoj, iChester, Pa., ir Bal
timore, Md., apielinkėse3išiame 
ruošte gyvena apie 40,000 mū- 

į sų tautiečių: Philadelphijoj 
apie 20,000; Baltimorėj apie 
15,000 ir kituose miesteliuose 
ir farmose apie 5,000.

Turėdamas tokius lietuviais 
skaitlingus naujokynus Brook- 
lyno centras savo pašonėj, pri
valo daugiau kreipti dėmesio į 
visą veikimą ir teikti daugiau 
talkos toms kolonijoms.

’ Žodis Apie Phįladelphią
Šiame mieste yra daug šir-j 

dingų pažangių lietuvių, skait
lingos organizacijos. Tačiau va
dovaujamas aktyvas nepakany 
karnai stiprus; ypač silpnoki 
politinis aktyvas. Philadelphija 
didelis miestas, lietuviai gyve
na pasisklaidę, susisiekimas 
sunkus. Visiems sueiti pasita
rimui sunku. Būtinai reikia iš
auginti apielinkių veikėjų gru
pes, kurios galėtų greit ir be 
sunkumo dažnai susisiekti. Bū
tinai šią žiemą reikėtų vietos 
draugams įsteigti politinio lavi
nimosi mokyklą. Tokia mokykla 
duotų naudos. Reikėtų taip su
tvarkyti, kad pamokos būtų 
kartą į savaitę, i tokias pamo
kas būtų galima daugiau pa
žangiečių sutraukti. Veikiausia 
draugai rastų iš savo tarpo in
struktorių. Jeigu ne, tai galė
tų padėti brooklyniečiai. Tam 
reikalui pinigų atsirastų, tik 
reikia imtis veiklos.

Man teko būt dviejų kliubų 
svetainėse. Republikonų kliubas 
tik statydinasi salę, tai neteko 
pamatyti, kaip ten dalykai bus. 
Pirmiausia įėjus į kliubus, ve 
kas rųatosi. Juose daug žmo
nių, ypač sekmadieniais. Čia 
yra išsigerti ir paskui bilijardo 
stalai. Kaip kurie svečiai lošia 
kortas. Palinkimo prie skaity
mo nesimato. Meno veikimo 
nėra. Nėra ir sporto veiklos, 
išskyrus bilijardus.

Kad tų kliubų veiklą pastū
mėt pirmyn, jog jie išaugtų į 
tikrus kultūros centrus ir dar
bo žmonių sąmoningojimo vie

ptas, tai didelė problema.
Tie kliubai yra žingsnis pir

myn tiek, nes čia sueina daug 
žmonių, kuriuos gali susitikti 
pasikalbėti. Tačiau tie kliubai 
turi ir bėdų. Mat, įvairus po
litikieriai prie jų plakasi, no
rėdami .gauti jų paramą savo 
politikai, ypač rinkimų metais. 
Kadangi kliubai surišti su gėri
mų pardavimu, tai politikieriu- 
kai ant jų veiklos siūlų bando 
laikyti savo pirštus: “Neklau
sys manęs, tai padarysiu kliu- 
bui bėdos.”

Vienok, nežiūrint tų painia
vų, kliubai atlieka naudingo 
darbo. Manau, kad ateityje mū
siškės organizacijos glaudžiau 
veiks kontakte su tais kliubais.

Y

Teko girdėti, kad philadelphie- 
čių choras numato perkelti sa
vo pamokas į Republikonų 
Kliubo naują salę.

suomeniniai, kaip žymėjau apie 
Philadelphijos kliubus, taip ir 
čia. Politikieriai, bando kliu- 
bą naudoti savo įtakos kėlimui. 
Abelnai veikloj chesteriečiams 
galėtų padėt philadelphiečiai.

Baltimore, Md.

Senai lietuviai, ypač kriau- 
čiai, pradėjo apsigyventi Balti- 
morėje. Kolonija didelė, čia gy
vena per 15,000 mūsų tautiečių. 
Politinė vadovybė gera: mūsiš
kių, tarpe susiklausymas pusėti
nas. Choras diktas ir gražiai 
veikia. Netenka abejoti, kad 
jie išaugins ir LDS jaunimo 
diktą kuopą. Centras turėtų tuo 
reikalu susirūpinti. Ten pasiųs
ti organizatorių bent porai sa
vaičių.

Baltimore lietuviai turi gra
žų namą, čia yra didelė salė ir 
šaunus estrados įrengimas vai
dybos reikalams. Dėl jaunimo 
žaislams vieta. Mūsiškis choras 
laiko čia pamokas ir mūsų or
ganizacijos savo susirinkimus. 
Vadovaujanti veikėjų grupė 
dikta. Ji sklandžiai darbuojasi.

Trūkumai Dėl Talkos iš 
Centrų

Visi sutiks, kad Lietuvos įvy
kiai turėjo ir turi didžiausios 
įtakos į lietuvių išeiviją čionai. 
Jau trys^mėnesiai praslinko nuo 
tada, kaip Smetona pabėgo iš 
Lietuvos, kai Lietuvos liaudis 
pasiliuosavo. Visokių ginčų ir 
pošnekių eina tarpe lietuvių. 
Bet iki šiai dienai Philadelphi
joj nei vienos masinės prakal
bos neįvyko nušvietimui situa
cijos. Čia reikėjo turėti keletą 
mitingų įvairiose miesto daly
se. Pinigų stokos nėra. Tų mi
tingų dalyviai būtų davę dau
giau pinigų, negu reikia lėšų 
padengimui.

Aišku, kad philadelphiečiai 
surengs prakalbas. Bet ar ga
lima sakyti, kad mes padėjome 
to miesto visuomenei išsiaiškin
ti tatai, kas įvyko mūsų tėvų 
krašte? žmonės jau išsiaiškino 
ir pasidarė savas išvadas. Mes 
už keturių mėnesių ateisime ir 
perkratinėsim jų diskusuotous 
dalykus.

Suprantama, kad mes turime 
savų reikalų ir organizacinio, 
darbo. Tačiau, jeigu mūsų cen
trai akyliau viską tėmytų ir 
visaip padėtų ' kolonijų drau
gams, tai visae mūsų judėji
mas kur kas sklandžiau pro<- 
gresuotų. Pakeleivis.

Rugsėjo 19 d. pas ūkinin
kus J. ir M. Zeikus įvyko 
draugiškas vakaras pagerbi
mui savo draugų, kurie aplei
džia savo ūkę ir visus dAugus 
šios apylinkės, su kuriais da
lyvaudavo visuose parengi
muose. Taip pat ir patys pri
klausė prie progresyvių orga
nizacijų.

Atsisveikinimo ir pagerbimo 
išleistuves susitarę parengė 
minersvilliečiai, readingiečiai 
ir aplinkiniai ūkininkai (far- 
meriai), su kuriais Zeikai 
draugiškai sugyveno. Vakaras 
surengtas patiems Zeikams ne
žinant. Tas padarė daug 
draugiško susijaudinimo.

Surengtam pasilinksminime 
tapo įnešta per readingietį d. 
K. Zambuševičių, kad atžymė- 
jimui vakaro svarbos, Sudėti 
kiek aukų kokiam svarbes
niam tikslui. Ir pats įnešėjas 
padarė pradžią, pats aukau
damas pirmiausia $1. Aukavo 
šitaip: po $1—K. Zambaševi- 
čius, P. Menčinskas, J. Kup
činskas, A. Seuraza, A. Kaza
kevičius, J. Zeikus, M. Zeiku- 
vienė, V. Ramanauskas; po 
50c— J. Jankeliūnas; po 25c 
—J. Gavulis, O. žiobienė, M. 
Gavulienė, M. Kleinauskienė, 
A. Raguckienė, M. žioba, M. 
Deltuvienė. Viso aukų sudėta 
$10.25.

Apkalbėta, kokiems svar
biausiems tikslams aukas skir
ti ? Prieita prie šivados, kad 
svarbiausia šiuo momentu, tai 
yra mūs darbininkiška spau
da, todėl aukos nutarta skirti 
dienraščiui “Laisvei,” kaipo 
svarbiausiam patarnautojui 
darbininkų klasei žengti pir- 
myn! Aš nors nedalyvavęs su
rengtam vakarėlyj, ir nesu au
kavęs; bet turiu už garbę pa
sireikšti, kad tai buvo sveikas 
draugų sumanymas paremti 
aukomis savo spaudą!

Draugams Zeikams linkėti
na naujoj vietoj pasekmingo 
gyvenimo ir stoti į eiles susi
pratusių darbininkų Newarke, 
kartu darbuotis ta pačia link
me, nes mūs uždaviniai visur 
vienodi. Aš nuo saves linkiu 
gerų pasekmių dd. Zeikams, 
ir kartu tariu ačiū visiems au
kautojams už aukas, varde 
“Laisvės.’”

J. Ramanauskas.

Lewiston, Ill. — Grand 
džiūrės teismas įkaitino ad
vokatą Silbarą ir tris mote
ris, kad, sako, jie neteisin
gai rinkę piliečių parašus 
komunistų k a n d i d a tams. 
Įkaitintiems gręsia po 10 
metų kalėjimo pagal Illino- 
jaus įstatymą prieš krimi
nalinį sindikalizmą.

Senatorius Clark prieš 
Bombanešiy Davimą 

Anglijai
.Washington, rugs. 26. — 

Demokratas senatorius 
Clark žada visomis jėgomis 
priešintis sumahymams rei
kalaujantiems pervest An
glijai bent 25 Amerikos lai
vyno ir armijos orlaivius. 
Sako, tokie karinių pabūk
lų perleidinėjimai Anglijai 
tempia pačią Ameriką į ką
rą, v

Garsinkite savo biznj dien
raštyje “Laisvėje”.

' i

II

Menas ir Jaunimas
Philadelphiečių choras perne

lyg menkas. Ten yra gražaus 
ir sąmoningo jaunimo. Bet rei
kia, kad jo būtų daugiau. To
kioj didelėj kolonijoj neturėti 
mūsų judėjimui vieno didelio ir 
veiklaus choro, tai biskį lyg 
ir negražu. Yra žmonių, yra 
jaunų žmonių ir gerų mokytojų, 
tik daugiau energijos, o veikla 
pagerės.

LDS jaunimo kuopa taipgi 
permaža. Philadelphijoj būti
nai mes turim į trumpą laiką 
išauginti jaunimo kuopą iki 100 
narių. Jeigu mes dabar netu
rime didelės kuopos, tai todėl, 
kad tuo permažai rūpinomės.

Politiniai Kliubai

Philadelphijoj yra trys dideli 
lietuvių politiniai kliubai. Jie 
turi gražias svetaines. Republi
konų kliubas dabar statydinasi 
didelę ir gražią svetainę.

New Yorko valstijos CIO unijų suvažiavime Rochesteryj Hillmano pasekėjai, 
pasikvietę policiją, atsisakė įsileisti į posėdžius tuos delegatus, kurie eina su 
John L. Lewis, CIO prezidentu. Hillmaniečiai praktikuoja keistą demokratiją...
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Atsisveikinkite su Lietuviškais 
Dvarais ir Vargšų N e prieteliais- 

Buvusiais Ponais

' UISKI •

Bostono ir Apielinkėš Žinios
Pirmadienis, Rugsėjo 30, 194d

(Tąsa) ' .

Visa laimė, kad dar nebuvo išmirę pas
kutiniai žmonės, atsimeną Tiškevičių žvė-

,riškumus, ir tik tų žmonių parodymai 
padėjo tam dienraščiui išsiteisinti. Dau
giau rašytų ir objektyvių žinių apie Tiš
kevičius teturime tik tiek, kiek buvo mū
sų laikraščiuose neseniai rašyta apie spė
jusią pagarsėti Stepono Tiškevičiaus by
lą už geležinkeliečio apstumdymą Vil
niaus geležinkelio stotyje.

Tiškevičiams Priklausė Dešimtys 
Tūkstančių Hektarų •

Maišiogalos dvare sutikau matininką 
Survilą, kuris, kalbėdamas apie Maišio
galos apylinkėse esančius Tiškevičių tur
tus, prisiminė ir seną istoriją, kurią 
mėgdavę dar neseniai pasakoti Tiškevi
čiai. Vienas iš Tiškevičių senolių turėjęs 
8 sūnus ir dvi dukteris. Dukters ištekė
jusios už kunigaikščių, princų, o sūnums 
mirdamas paskirstęs savo turtus: kiek
vienas iš sūnų gavęs “tik” po 30,000 ha 
žemės, kurią turėjęs dar sudvigubinti.

Kaune ar kt. Lietuvos mieste gyvenan
tiems šita istorija atrodo nepaprastai 
fantastiška. Valstiečiai, kurių masės 
skursta 3—8 ha ūkiuose, nepajėgia su
prasti šito skaičiaus didumo. Tačiau už
tenka tiktai pasižvalgyti Vilniaus krašto 
dvaruose, ir išsyk aišku, kad šitokiai is
torijai atsirasti buvęs visai rimtas pa
grindas.

Tik nežymi buvusių Tiškevičių turtų 
dalis yra Vilniaus krašte, tačiau vis tik 
tie turtai ir čia matuojami dešimtimis 
tūkstančių ha.

Trakų apylinkėse pats didžiausias 
Tiškevičių dvaras yra Vokia, esanti tik 
už 4 km. Vilniaus kryptimi nuo Lentva
rio gelež. stoties. Dvaro savininkas Jo
nas Tiškevičius nelabai temėgęs šitą dva
rą. Dvare visada šeimininkavo ūkvedžiai 
ir ekonomai. Jonas Tiškevičius nesulau- 

~kė šito pagrindinio žemės - pertvarkymo 
prieš metus.

Vokios dvaras yra didelis, apie 1050 
ha. Kiekvienas dvaro kampelis, ar mes 
žvalgytumės kieme, parke, trobesiuose ar 
rūme, primena dar niūrią ir sunkią bau
džiavą.

Prabanga ir Pasibaisėtinas Skurdas 
Išsitenka Viename Kieme

Vokios dvaro rūmai gerai matyti pro 
traukinio langus, važiuojant geležinke
liu į Vilnių kairėje pusėje. Rūmai di
džiuliai ir puikiai įrengti, nors atrodo 
gerokai seni. Veranda, balkonai puošia 
rūmų fasadą, o didžiulės keturios statu
los bokštinėje rūmų stogo aikštelėje tik 

xprimena, kad grafai nesigailėjo pinigų 
nei rūfnų statybai, nei jų įrengimams, 
nei jų išpuošimui. Rūmai labai tinkami 
mokyklai, prieglaudoms, ligoninei. Jie 
pakankamai talpūs net keturklasei gim
nazijai.

Dvaras dvelkia senatve ir irimu. Dau
guma trobesių mediniai. Kaip charakte
ringa visuose Vilniaus krašto dvaruose, 
klojimas prastesnis už tvartus, o kume
tynai visiškai nublunka prieš klojimą. 
Baudžiavos laikais ponai dvarininkai 
baudžiauninkus dažnai mainė į šunis, ta
čiau ir dabar, nors nuo tariamojo bau- * 
džiavos panaikinimo praėjo bent 80 me
tų, dvarininkai neįprato valstietį vertinti 
kiek daugiau, negu gyvulį.

Vokios dvare dabar gyvena 40 kume
čių šeimų, kurių 27 jau yra pripažintos 
ordinarninkais, o 13 iš darbo atleidžia
mos. Dvaro ekonomas, tik prasidėjus • 
birželio.15 d. įvykiams, pabūgo savo dar
bininkų ir spruko iš dvaro, o gal ir iš 
Lietuvos.

Darbininkai Patys Rūpinasi Savo 
Likimu

Darbininkai išsirinko iš savo tarpo ko
mitetą, kuris turi tupintis dvaro ūkiu, 

t tačiau į šitą komitetą kažkaip pateko 
vienas, o tą nušalinus,; kitas buvusieji ūk
vedžiai, kurie mokėjo paveikti išrinktuo
sius ir pasidarė komiteto pirmininkais. 
Ordinaminkai nepatenkinti tais žmonė- 

( mis ir tvirtina, kad užtenką tiktai pa- 
| sižiūrėti į tuos ponauti linkusius žmones, 

ir atrodo, kad dabartis visai nesiskiria 
nuo ne senos praeities: tik gal vakar ta- 

s sai ūkvedis prie dirbančių darbininkų

stovėjo su lazda, o šiandien jis stovįs be 
lazdos. Kumečiai pageidauja tokio komi
teto, kuris nepavėsiautų, bet ir dirbtų. 
Dvaro laukuose dabar tik prasideda di
dieji darbai, tik dabar reikia skubintis 

' suimti nuo laukų derlių, todėl kiekvieno 
•darbo žmogaus jėga yra labai reikalinga. 
Dvarininkui ūkvedis buvo reikalingas 
tiktai dirbančių valstiečių priežiūrai, da
bar, tvirtina ordinaminkai, komisijos ir 
jų pirmininkai reikalingi tvarkai palai- < 
kyti, nes dabar nei vieną darbininką ne
reikia raginti dirbti. Komiteto pirminin
ko netinkamumas čia ordinarninkus pa
dalino į du priešingus liogerius, kurie 
tik tada ras bendrą kalbą, kada komite
tas turės pirmininką rimtą darbininką. 
Šitas reikalas reikia būtinai sutvarkyti 
nedelsiant, nes tatai labai kenkia darbo 
našumui dvare. Dvaro komitetą sudaro: 
Visokinskas, Zablockas, Jeruševičius, Li- 
sevičius ir Urbanavičius.

Vokios dvaro apylinkėse yra nemaža 
dar didesnių ir mažesnių dvarų, tačiau 
iš jų pats būdingiausias dvaras yra Lent
varis. Puikiai atrodo raudoni šito dvaro 
mūrai nuo geležinkelio, tačiau iš arti jie 
apvilia stebėtoją. Prieš kelias dešimt me
tų Lentvario dvaras buvo vienas iš gra
žiausių Tiškevičių dvarų ir į šitą dvarą 
dažnai rinkdavosi svečiuotis patys lai
mingiausieji bajorai. Žemė čia vietomis 
net labai gera, geležinkelio stotis labai 
arti. Atrodo, kad dvaras galėtų tik kles
tėti. Deja, Lentvario dvaras yra labai 
apleistas ir prastai tvarkomas, ko pasė
koje jis neatneša kraštui net tiek nau
dos, kiek naudos duoda ir taip neproduk
tingi dvarai.

Dvaro rūmai ir trobesiai išstatyti pui
kiame didžiulių medžių parke. Visi tro
besiai yra mūriniai ir raudonos spalvos, 
tačiau

Nėra nei vieno trobesio, kuriame 
būtų galima gyventi

Pats didysis rūmas—pilis, kurios smai
las bokštas iš tolo dominuoja gelžkelį, 
yra griuvęs ir apgriuvęs, jame tik valgy
ti verdama, o kumečiai ir dvaro darbi
ninkai gyvena tvartuose ir kt. pastatuo
se. Daug kuo šita pilis primena Raudon
dvario (Kauno) dvaro rūmus, ir tereikia 
tiktai remonto, kad ji būtų visai tinkama 
mokyklai,- prieglaudai arba kokiai kul
tūrinei įstaigai.

Kiti gyvenamieji namai yra apšepę, 
vietomis išdaužytais ir lentomis užkal- 

. tais langais. Visų namų pirmųjų aukštų 
langai grotuoti. Kai kuriuose iš šitų na
mų pelėdos suka lizdus ir veisiasi šikš
nosparniai, tačiau viename kitame namų 
kampe įsitaisęs sau gūštą ir dvaro darbi
ninkas ar kumetis. Tvartai ir klojimai 
tokiame pačiame stovyje, kaip ir gyve
namieji namai ar rūmas.

Valstiečiai iškasė ežerus
Lentvario parkas yra puikus. Prieš ke

liasdešimt metų Lentvaris priklausė iš
didžiam ir išpuikusiam šios giminės se
noliui, kuris panorėjo Lentvarį padaryti 
paeiti gražiausiu dvaru visame Vilniaus 
krašte, į kurį nebūtų gėda pakviesti sve
čiuotis pačius stambiausius Lenkijos ma
gnatus. Dvaro sutvarkymo reikalams 1 
Tiškevičius nesigailėjo pinigų ir savo 
valstiečių prakaito. Didžiuliame dvaro 
parke, kuris labai primena didoką mišką, 
valstiečiai iškasė bent 40 ha ploto gana 
gilią duobę, prakasė iš Skaistės (Trakų 
ežęrų grupės ežeras) ežero didoką kana
lą, ir duobę sujungė su Skaistės ežeru.

Netrukus didžiulė parko duobė pavir
to puikiu dirbtiniu ežeru su gražiomis 
salomis ir puikiai sutvarkytais krantais.

Bet tai dar nebuvo viskas. Tiškevičiui 
nepapako turėti sode dirbtiną ežerą. Vėl 
darbininkai prakaitavo mušami ir stum
domi, kol parke atsirado daugybė milži
niškų uolų, iš kurių čia pagamintos uo- 
lingų paežerių ir parkų imitacijos: ak
menyje iškalti laiptai, suverstos prie 
kanalo galo uolos, nuo kurių kanalo van
duo į eže'rą krinta kriokliu ir t. t. Parke 
buvo išvesti gražūs ir dideli takai, pri
statyta įvairiausių statulų, pridirbta gė
lynų ir t.t. žodžiu, Lentvario parke prieš 
Didįjį karą grafai rasdavo viską, ko tik 
galėjo įsigeisti išlepintas dykaduonis.

(Daugiau bus.) ,.t

Klero - fašistai nubalsavo 
braukt laukan komunistus iš 
Lietuvos Piliečių Draugijos ir 

neduoti salės parengimam
Rugsėjo 19 d. Lietuvos Pi

liečių Draugija laikė savo mė
nesinį susirinkimą ir jame nu
balsavo išbraukti visus komu
nistus iš šios draugijos, o jų 
parengimams neduoti salės. 
Šiam darbui fašistai panaudo
jo katalikus ir socialistus. Jie 
visi susirinkime laukė iki na
riai išvaikštinėjo namo ir mi
tinge liko tik beveik jie vieni. 
Padavė tokį sumanymą ir jį 
pravarė.

Reikia pastebėti, kad pritai
kė tokį momentą, jog kuomet 
tik pirmininkas ten su kokiu 
reikalu nuėjo žemyn, o susi
rinkimą pavedė vesti sekreto
riui Lėkiui, tai čia ir buvo ta 
minėta “auksinė” porga. Kuo
met pirmininkas sugryžo ir 
pradėjo protestuoti, tai buvo 
nušvilptas ir tuomi mitingas 
baigėsi.

Dabar biskį susipažinkime 
su šios draugijos istorija ir kas 
čia daugiausia minėtu tarimu 
nukentės, komunistai ar fašis- 
tai-smetonininkai ? Visų pir
miausiai šią įstaigą įsteigė pa
žangūs So. Bostono lietuviai, 
ši įstaiga iš pradžių buvo la
bai apskurus ir jos savininkai 
desėtkus metų skurdo, kad tik 
ją išlaikyti. Katalikai turi sa
vo salę ant septintos gatvės ir 
visuomet savo parengimus- 
mitingus joje laiko, o jeigu 
kokis įžymesnis parengimas, 
jie samdydavo ir dabar samdo 
miestąvą salę. Reiškia, jie be 
šios įstaigos apsiėjo ir gali ap
sieiti.

Tai kokiais išrokavimais pa
staruoju laiku katalikai urmu 
veržiasi į šią įstaigą? Koks 
tikslas ir siekiai? Mat, įstaiga 
randasi pačiame lietuvių cen
tre, o kitas ir svarbiausis tiks
las, tai kad šios įstaigos skie
pe yra įsteigta smuklė, kuri 
neša gražaus pelno. Tik įsi
vaizduokite sau, mėnesinės į- 
eigos iki penkiolikos-šešiolikos 
šimtų dolerių siekdavo! Argi 
tokios įeigos negalėjo paveikti 
“nekaltą” klebono Vermaus- 
kio sąžinę ? Lietuviška įstaiga

kiai, jau nėra. Ji pereitą metą 
sudegė ir tik pasiliko skiepas 
bolinė ir mitingų kambarys. Gi 
tokios organizacijos, kaip LDS, 
ALDLD, niekados ten nelaikė 
savo susirinkimų. Nes jos laikė 
ir laiko savo susirinkimus vi
sai skirtingam name. Pagaliau, 
pastaruoju laiku pradeda pa
žangūs lietuviai kalbėti, kad 
reikia įsteigti-įsigyti nuosavas 
lietuvių namas su žmoniška 
svetaine, kad nereikėtų landžio
ti po kitataučių pakampes.

Taigi, nesidžiaugkite, smeto- 
nininkai,, kad jūs daug laimęsit 
prašalindami iš draugijos pa
žangius lietuvius; kaip greitai 
jūs jų neteksite, taip greitai 
su jumis klerikalai apsidirbs. 
O kad tas bus, abejoti neten
ka, nes po minėto balsavimo 
jūs pačių lyderis Stasys Moc
kus pasakė: “Per toli nueita.”

Reikia da pridurti, kad da
bartiniu laiku minėta draugija 
svarsto apie salės statymą ir gal 
ne už ilgo prasidės prašymas 
pinigų dėl salės statymo. Tai 
jau dabar lietuviai pradėjo 
kalbėti, jog bus geras atsisa
kymas, esu “komunistas” ir 
baigtas kriukis.

Tai ar galima stebėtis, kad 
Lietuvos liaudis negalėjo pa
nešti tą bjaurų Lietuvos kleri- 
kalų-fašistų režimą, kuomet čia 
laisvoj Amerikoj jie taip šėls
ta? Organizacijos, Amerikos 
valdžios įkorporuotos, turi visą 
teisę organizuotis,, laikyti mi
tingus ir skleisti apšvietą, o čia 
atsiranda tokių, kurie deda 
skerspaines, kad pastojus joms 
kelią. Fašizmas nėra toks dide
lis juodas plėmas, kuris galėtų 
uždengti saulės šviesąl Praei
tyje cholera buvo baisi žmoni
jos rykštė, bet apšvieta ją nu
galėjo, nugalės ir fašizmą!

Lietuvos “Pabėgusio” Kunigo 
Prakalbos

Rugsėjo 20 d. klerikalai bu
vo surengę prakalbas tik ką 
pribuvusiam kunigui iš Lietu
vos. Skelbimuose būbnijo, kad 
tas kunigas, papasakos visą tei
sybę apie Lietuvos “pragarą.” i 
Mat, manė, kad tokiais skelbi
mais sutrauks lietuvių minias I

daugiau pelno duoda,, nągu ,
parapija. Todėl kunigas savo 
pasakė jams įsakė rašytis prie 
šios draugijos ir traukti kata
likus, su kurių pagelba paim
tų draugijos apartą savo glo
bom

Pasterais keliais metais bu
vo vedama atkakli kova tarp 
pažangiųjų ir katalikų (čia 
vadinu pažangiais visus, išski
riant katalikus). Prieš valdy
bos rinkimus katalikai urmu 
rašėsi į šią draugiją, šiam tik
slui katalikai net fondą buvo 
įsteigę 1938 metais ir iš to fon
do užmokėdavo naujų narių 
įstojimą į draugiją. Pastarais 
pora metų katalikai pralaimė
davo tik keliais balsais prieš 
pažangiuosius. Ot, čia, dabar 
ir proga katalikams pasinau- 

• doti šiuo momentu, sukiršinti 
pažangesnę visuomenę ir pa
imti draugijos vairą savo glo
boji.

Daugelis pažangių žmonių, 
kurie gerbia defnokratiją, ne
gali dabartinės politikos pakęs
ti ir ^raukėsi laukan iš drau
gijos, nes kokiais išrokavimais 
prigulėti prie draugijos ir jai 

. dirbti, bet kuomet ateina susi
rinkimas, negali gauti balso, 
tarti draugijos reikalais. O jei
gu ir gauni per didelį vargą, 
tai kas iš to, kad nespėjai iš
tarti kelis žodžius ir tave nu
traukia.

Kiek tas nutarimas komunis
tus išmesti reiškia? Jis reiškia 
nieko, nes išbraukti—prašalinti 
draugijos narį ne taip lengva. 
Mesdama narį, draugija gali 
atsidurti teisme ir gali skau
džiai nukentėti finansiškai.

Kad neduoti “bblševikuojan- 
čioms” organizacijoms “salės,” 
aš norėčiau paklausti, kokios 
salės? Ar tos, ką sudegė perei
tą metą? Jei kas netikite, tai 
meldžiu ateiti ant kampo Sil
ver’ ir E St. ir pasižiūrėkite, 
kad tos salės, kur pirmiau bū- 

v dąvo koncertai, prakalbos ir šo-

ir iš to turės nemažai pelno. 
Bet apsiriko. Aut tokių svar
bių prakalbų žmonių susirinko 
vos apie šimtas ir pusė, tai 
miestavoj salėj su tiek publikos- 
tik sarmata buvo.

Kneižis skerečiojos prieš da
bartinę Lietuvos valdžią ir vie
tinius komunistus. Jį pasekė ir 
kunigas Švagždys. Perstatytas 
kunigas iš Lietuvos, kaipo pa
bėgėlis. Jis mandagiai atsipra
šė, kad jis iš Lietuvos nebė
go: “Aš esu šios šalies pilie
tis, tad man ir nebuvo reikalo 
bėgti.” Pats, kunigas labai ne
iškalbus ir sunku sugauti, ką 
jis nori pasakyti: .kitur ištisų 
sakinių negalima suprasti. Ti- 
kėsit, ar ne, bet savo kalba jis 
neužgavo dabartinės Lietuvos 
valdžios. Jis nupasakojo, kad 
dabar Lietuvoj labai didelis en
tuziazmas ir žmonių ūpas taip 
pakilęs, kad jis niekad toks ne
buvo. Miestuose, ant kampų 
įtaisyti radijo, per kuriuos gir
disi kalbos ir dainos, o žmo
nės gausiai klausosi jų.

Aišku, kad minėtas kunigas 
negalėjo daug ką ir pasakyti, 
nes jis prie dabartinės Lietu
vos valdžios negyveno.

Jaunutis.

London. — Anglų valdžia 
užgrobė komunistų lapelius, 
kurie reikalavo įtaisyt dau

giau ir geresnių slėptuvių 
žmonėms nuo vokiečių oro 
bombų.

Seattle, Wash. — Valsti
jos generalis prokuroras 
atmetė komunistų kandida
tus šiem rinkimam. Komu
nistai kreipiasi į teismą.

Komunistų advokatas Re
mes pavadino “hitlerišku” 
tą generalio prokuroro pa
sielgimą.
s- 7777"' ■ —y

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

580 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais
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Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeL Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeL Evergreen 8-7179

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

VAJUSLAISVĖS
GAVIMUI NAUJŲ SKAHTTOJU

Visų dienraščio “Laisves” patriotų prašome tuojaus stoti 
į vajų gavimui naujų skaitytojų,

Vajus Prasideda 1 d. Spalių
Baigsis su 15 d. Lapkričio

Prašome visą “Laisvės” skaitytoją gauti savo dienraščiui nors po 
vieną naują skaitytoją.

PINIGINĖS DOVANOS KONTESTANTAM
1—$50; 2-^$35; 3—$25; 4—$20; 5—$18; 6—$15; 7—$12; 8—$10; 

9—$7; 10—$5.

Stokite į vajų tuojau, gaukite 
savo dienraščiui naujų skaityto
jų ir gaukite sau vienų iš aukš
čiau nurodytų dovanų.

“Laisves” kaina metams $5.50 
ir pusei metų $3.00. Brooklyne 
metams $6.00, pusei metų $3.25.

Naujiems skaitytojams kainoje nuolaidos nėra. Nes viskam 
brangstant prisieis pakelti ir “Laisvės” kainą. Kurie užsisakys 
naujai ar atsinaujins ją laike vajaus, tiems per visus metus ne
bus pakelta prenumerata.

Prenumeratas ir mokestį siųskite siuomi antrašu:

“LAISVE”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.



No.

299 Reid

is hareby given that License No.

Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

J04 N.

64 Ralph

jas. is hereby given that License No.281 New

is hereby given that License No.

14 Bedford
215 Sutter

rnTin?.18 h®reby. Rlvc,nt thftt License No. NOTICE is hereby given that License No.
GB 2606 has been issued to the undersigned 1 GB 25c5 has been ia8ued to the underaigned
to sell beer, at retail under Section 107 to 8ell beel.( Ht retail undel. Section 107

CO^°aIC Beveiage Contiol Law at Of thG Alcoholic Beverage Control Law athOR Oronn Avn Rnrmion nf Rrnnklvn. .

kainos laike vienerių metų
issued to the undersigned

Ave.,
the

ROSE

508 Ocean 3612 Clarendon Rd.,
No.

(230-231)

Easton, Pa. the

187 Harrison Ave., 293 Ralph

dai

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Ave., 
Kings,

BELLE
Ave.,

64
County of 
premises.

ROSE 
Ave.,

77 Sutter 
County of 
premises.

LOUIS PAPRIN • 
Bushwick Pure Foods

1348 Broadway, Brooklyn, N. Y.

LOUIS
307 Tompkins Ave.,

508 Ocean 
County of 
premises.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Contrpl Law at
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

GREENFIELD
Brooklyn, N. Y.

WEISS
Brooklyn, N. Y.

HERZOG
Brooklyn, N. Y.

LEO MILLSTEIN
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

ROSEN
Brooklyn, N. Y.

MIKE WHITE 
kve., Brooklyn, N. GUSTAV DREWES

Ave., Brooklyn, N. Y.

JOHN STAMPFL
521 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

JACOB STEINER
395 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

METRO KORHLKO
Ave., Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107

retail under Section 107

LOUIS PAPRIN
13-18 Broadway Brooklyn, N. Y.

77 Sutter

JACOB SOFER
889 Gntes Ave., Brooklyn, N. Y.

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

ASBATE
Brooklyn, N. Y.

KURT WEBER
275 Nostrand Ave., SBbi

Borough of Brooklyn,

Ave., Borough of
Kings, to be consumed on

Beverage Control Law at 
Borough, of Brooklyn, 

i the

TIERNEY
^Brooklyn, N. Y.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Ave., Borough
Kings, to be consumed on the

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

Ęorough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

SCHLAGMAN
Oceąn Dairy

Ave., Brooklyn, N.Y.

No.

PHILIP FEHR
Ave., Brooklyyn, N. Y.

JOSEPH THALER
Ave., Brooklyn, N.

mantai pakeičiami sulig pilnos
Perfekto

»

KAIP PASILAIKYT SVEIKU

Pirmadienis, Rugsėjo 37J, 1940

*<>W^

Los
savo
Miss

(Cal.) apskrities farmeriai suruošė 
Pamona miestelyj; viršuje matome 

Marilyn Kier, fčrų (parodos) karalaitę

Angeles

Paterson, N. J
Susirgo d. Ben Kerševičitis. 

Serga virš mėnesis laiko. Bu
vo nuvestas ligoninėn. Dabar 
randasi namie, 438 Howe 
Ave., Passaic, N. J.

B. K. yra progresyvis žmo
gus, visada prisidėdavo 
ka prie darbininkiško 
mo. Jis priklauso prie 
ganizacijų: Lietuvių 
ninku Susivienijimo 123 kuo
pos, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 84 kuopos, Lietuvių 
Pašalpinio Kliubo Patersone 
ir Brolių ir Seserų Draugys
tės, Nutley, N. J.

Linkiu d. B. K. greitai pa
sveikti.

su au- 
judeji- 
šių or- 
Darbi-

Gydosi namie.
senelė farmerka 

serga ir gydosi 
ūkės, netoli nuo

Penktas puslapis
NOTICE is hereby given th.at' License No. 
EB 552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
.GB 2261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FINGERER
246 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

Sveiksta Sofija Linkiutė, 
jaučiasi geriau, ilgą laiką iš
buvo ligoninėje. S. Linkiutė 
yra Geo. Linkaus duktė. Gaila 
merginos, kad ją vargina liga. I 
Ji neseniai atvažiavus iš Lie
tuvos. Linkiu greitai pasveikt.

Susirgo Petrone Marčinsįcie- 
nė. Paklausus, kaip jaučiasi, 
atsakė, kad prastai. Marčins- 
kai yra katalikai, bet rimti 
žmonės. Su jais visada galima 
susikalbėti.

Jau ilgą laiką serga Kazys 
Padriezas. Turėjo sunkią ope
raciją. Randasi namie. K. P.

nas Patersono gyvento-yr

Dar ne per seniai 
iš Lietuvos Mikolas 
Pasakoja daug naujų 
apie Lietuvos naują 
ir apie lenkų karą su
čiais. Jis ir turėjo daug nu- 
kentėt tuo laiku.

sugrįžo 
švedas, 
dalykų 
valdžią 

vokie-

šis “Laisvės” vajus turėtų 
būti sėkmingiausias, nes “Lai
svei” skaitytojų bus lengva 
gauti, tik turėtų visi bendrai 
dirbti.

J. Matačiūnas.
Nuo Red. — Apie eksplozi

jas tilps “Įvairumų” skyriuje.

Nauji Lietuviai Piliečiai •
Northampton apskričio tei

sėjas Frank P. McCluskey 
sunkiai darbavosi per tris die
nas, pakol aprūpino 450 viso
kių tautų ateivių pilietiškom 
popierom. Rugsėjo 23-24-25 
dd., iš lietuvių gavo Jungt. 
Valstijų pilietiškas popieras 
Jonas Rutkauskas, Izabelė 
Skirmontienė, Barbora Rauk
tieji^, ir Jonas Kazimieras Czi- 
zau&as. Man prisėjo būti liu
dininku B. Stančienei, kuri po- 
pierų negavo,-nes antras sviet- 
kas buvo amerikone moteris, 
praradusi pilietybę apsivezda- 
ma 1913 metais su nepiliečiu 
vyru. Bet ji apie tai nežinojo, 
jai vyras melavo iki šios atei
vių registracijos dienos.

Dabar bus gera pamoka ir 
kitiem, kurie turės gerai apsi- 
žiūrėt, kad liūdininkai yra tik
ri piliečiai. Teisėjas aplikantę 
ramino ir sakė, kad popieras

NOTICE is hereby given that . License No. 
EB 855 • has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
858 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIA SAVARESE
858 Broadway, ; Brooklyn, ’ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
166o Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JASON A. ZEPPOS
1665 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218-220 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY
218-220 Winthrop St., Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
57 Ralph Ave.,

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

. ____ Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WILLIAM MARTINI
57 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Rd., 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST
2124 Dorchester Rd.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the'

MILLER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2684 has been issued to the ^undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 Avenue H, 
County of Kings, 
premises.

IDA P. 
1606 Avenue H,

retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

BERTOLACCI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 

‘ St., ~ - - - -
Law at

1035 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton St., Brooklyn

the

N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CLARA FEIN ER ,
1301 Foster Ave., Brooklyn, 'N.

No.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail ' under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 TompkHis Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2452 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
299 Reid 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
FRED LEVENSON & SARA LEVENSON 
990 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
46 Montrose Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
46 Montrose Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 2601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6010 New Utrecht Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

HARRY ROSENBLUM 
6010 New Utrecht Ave., Brooklyn, 14. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2367 has been issued te the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
262 Nassau Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY MAHLSTEDT
262 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
rėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1431 has .been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough off Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. JANDER 

(Ave D Bar & Grill)
4911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

350 Utica Ave., 
County of Kings, 
premises.

SAMUEL
Rosell 

Utica Ave.,350

HANDELSMAN
Delicatessen

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD BEST
434 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenue, Borough off Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS FOLICK & IDA BLOCK 
849 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 817 has been 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic 
409 Hewes 
County of 
premises.

issued to the undersigned 
~ ' 107

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the
St., 

Kings, to be consumed on

408-10 So.
A-KA
409 Hewes

HARRY DICHTER 
2nd St.

St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____  „___
GB 2656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic
1348 Broadway, _ . .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

retail under Section 107- 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License 
GB 2459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alconolic 
1817 Avenue U,

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA BERCHIOLLI
1817 Avenue U, . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2288 has bepn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
160 Franklin St., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

LOTTIE
160 Franklin St.,

NOWAK
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA SILVER 
Thrift Dairy

1610 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
351 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY A. KIEFER 
d-b-a Kiefer Bros.

351 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ,No. 
GB 2505 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

362 Sumner

NOTICE is

HARRY ROOM
Lvc., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
GB 1561 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic
4023 Avenue J, _ __
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN KUNOFSKY 
& RUBIN KUNOFSKY

4023 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 

Beverage Control Law at
Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2697 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
581 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

NATHAN 
581 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11332 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
529—92 Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS GOLDBERG
529—92 Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2706 Farragut Rd., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DOROTHY GLASSMAN
2706 Farragut Rd., Brooklyn, N. Y.

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—-HAvemeyer 8-1158

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St TeL Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir P ar ė m Yra Skaniausi

simaišo po kojų, nes busai rie- 
duos sausio mėnesį ateinančių 
metų, bile tiktai bus abudu ge
ri svietkai.

Serga Lietuviai
Labai serga duonos išve- 

žiotojas Wilimas Beliauskas, 
jam galvoj padaryta sunki 
operacija Philadelphijos ligo
ninėj. Tikimasi, kad pasveiks.

Antras ligonis, tai Petronė 
Jankauskienė, Wilson Boro, 
guli miesto ligoninėj, sunkiai 
serga.

Trečias ligonis, Jonas Gai
lius, “Laisvės” skaitytojas, 
yra pagautas paralyžiaus ant 
vieno šono.

Ketvirtas 
Ubavičienė 
namie ant 
Eastono.

Visi ligoniai turi daug gimi
nių ir draugų, kuriem yra bū
tinas reikalas aplankyt nelai
mėj ištikusius savo draugus, ir 
juos gerais linkėjimais sura
mini.

Gatvekarių Amžius Baigiasi
Per daug metų labai plačiai 

mūsų mieste kursuodavo elek
tros varomi katvekariai. Pa
staraisiais pora metų gatveka
rių amžius baigiasi, ir jų vie
tas užima moderniški busai, 
ypač pastaruoju metu WPA 
darbininkai skubotai plėšia 
lauk nuo visų gatvių gatveka
rių bėgius. Bet tūli žmonės la
bai apgailestauja senuosius 
gatvekarius, kurie, jų many
mu, buvo parankesni ir piges
ni. Užtai automobilių vairuo
tojai labai džiaugiasi, nes 
jiems daugiau gatvekariai ne- 
da tais pačiais takais, kaip ir 
automobiliai. V. J. Stankus.

PRANEŠIMAI IS KfflJK
HARTFORD, CONN.

Rinkimų Kampanijos masinis su
sirinkimas įvyks antradienį, 1 d. 
spalių. Kalbės kompartijos kandida
tas į Vice-Prezidentus, 
Ford ir Kompartijos 
William Z. Foster. Visi 
mi dalyvauti šiame
Bus Arsenal School, N. Main St., 
pradžia 8 v. v. įžanga 25c.

. * Komisija.

James W. 
pirmininkas 
yra kviečia- 
susirinkime.

LICENSES
WHOLESALE AND’RETAIL

Beer. Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
G>unty of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE'S DELICATESSEN CO. INC. 
235 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 710 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1402 Newkirk Ave., 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

ANNIE
1402 Newkirk Ave.,

HEIER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1953 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3917— 18th / _ . “ - -
County of Kings, to be consumed on 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

3917—13 Ave.,
JOSEPH HIRSH

Brooklyn, N.

is hereby given that License No.NOTICE _ _____ ____ ______
EB 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4819—18 Avenue, 
County of 
premises.

4319—18th

Kings,

SAUL 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

SILVERMAN 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
EB 807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail ynder Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
767 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R. B. DELICATESSEN A REST., INC. 
767 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
395 Nostrand Ave., Borough pf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA SCHWARTZ
186 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES COLLETTI
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveiage Control Law at 
281 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE _____  „___  ___  _______ ....
GB 2423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2092 has been ■ • • ’
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
492 Avenue P, _________
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

EVELYN & MIRIAM SOBEL 
492 Avenue P, Brooklyn, N.

NOTICE is thereby given that License 
EB 2049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1963 has been issued to the undersignd 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARAH HOFFMAN
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots AVe., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

485 New
MAX i DRUKER

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given'that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveiage Control Law at 
187 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed- on the 
premises.

GEORGĘ GOODMAN
187 Throop Ave., Brooklyn, N. Y,

is hereby given'that License No.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
26A Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. ,

26A Sutter
DAVID ALPERT
Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

_____  „___ . _____ j No. 
been issued to the undersigned 
. at retail under Section 107

NOTICE is 
EB 765 has 
to sell beer, nv ic«>u uuuO1 ■jwv.v.. 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE PALE?
186 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 6904 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
73 Lafayette Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GREENFIELD’S FOOD STORES 
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby gtVėn that License No. 
GB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

, FRANCIS WEISSMAN
855 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1439 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
981 Fulton St., 
County of Kings, 
premises.

MILTON 
981 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2350 has been issued to the undersigned 
to soil beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
275 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County’ of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6785 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
4902 Avenue L, 
County of Kings, 
premises.

HARRY HELFAND
4902 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1695 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the' 
premises.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 10462 has been issued to the undersigned 
•to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
950 McDonald Ave., 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS 
950 McDonald Ave.,

NOTICE is hereby given that License No.? 
GB 1693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
854 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off. the 
premises.

LUDWIG GOLUB
854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
784 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BEHRENS
784 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2649 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

118 Bay
MEYER LEWENTHAL

Ridge Ave., ■ Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE _____  _ ______ .
GB 2331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Ajcoholic 
728 Avenue U, 
County of Kings, 
premises.

BENJAMIN 
728 Avenue U,

at retail wilder Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

& ABE SCHAPIRO 
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby 'given that License No. 
GB 1655 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, at' retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
288 Cornelia St.- ’ Brooklyn, N. Y'.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveiage Control Law at 
985 Greene Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HAROLD KAPLAN & BERNARD LENTON 

d-b-a—S & I Dairy
985 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
GB 1888 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
889' Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM ROCHOLL & 
JEROME CALANDRINO 

Bill & Jerry
Lewis Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2780 has been issued to -the undersigned 
to sell beer, at 
of the, Alcoholic Beverage Control Law at 

Ralph Ave., 
Kings, to

NOTICE
GB 1535 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
221 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. A

LUCY USZYNSKI
Joe’s . Grocery & Del.

221 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at __Z______ 12.
of 'he Alcoholic! Beverage Control Law at 
1348 Broadway, __  . ‘ ____ .
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

___ Beverage Control Law at
8612 Clarendon Rd., Borough - of Brooklyn ? 
County of Kings, to be consumed off tkt 
premises.
NATHAN SPINDEL & SAMUEL SPINDEL 

Acme Food Store
Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
293 Ralph 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6902 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

F. S. M. J.
6224 — 11th Ave.,

Borough off Brooklyn, 
be consumed off the

MASTELLONE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1680 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6816—13th 
County of Kings, 
premises.

Avė.,

SAM 
6816—13th ‘ Ave.,

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

DRILLIOrf
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tliat License No. 
GB 1895 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the • Alcoholic Beverage Control Law at 
1725 Bath 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

1725 Bath
DAVID 

Ave.,
COHEN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby * given that License No. 
GB 1577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverąge Control Law at 
493—3rd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be' consumed off the premises. 

GEORGE SIEMER
493—3rd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1842 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
1510 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CANDIDO LUIGO & CIRO DIPALMA 
d-b-a Di Pglxno •Bros.

1510 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvf 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausią 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen _ ' _ . JL. _ . . Aim • ▼ 11 11 ■

Siunčiame duoną per paAtą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stags Streei Brooklyn, N. Y.

ĮSIGYKITE DABAR!
Čia parodyta tik keli daiktai iš didelio sandelio

i i

Riešiniai laikrodėliai
Apkainuoti nuo $2.00
Pilnai garantuoti

Moterims ir vyrams setai pa 
sidabinimui apkainuoti nuo $1

Aplankykite mūsų religljinių daiktų 
departamentą. Už mažus rank

pinigius palaikysime bile daiktą

ROBERT LIPTON
JEWELER 

701 GRAND STREET 
Tarpe Graham & Manhattan Aves.

ĮSTEIGTA 1892 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2-2178

Priminkite šį skelbimą, tai gausite nuolaidą

Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas,
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir MėŠlazarnės ligos,
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir ki
tos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

Kraujo Tyrimai — šlapumo Tyrimai — X-Rays 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę

IŠTYRIMAI DOVANAI

ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16th Street New York
Tarp Union Square ir Irving Place

Valandos: 9 A. M.—8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M.-2 P. M.
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NwWko^fe^Zlnloi
Amalgameitas Darbininkas 
Negavo Unijos Apsaugos
Frank Yawitz-, per 8 metus 

išdirbęs išsiuntinėjimo depart- 
mente Levenson Bros, firmoje, 
79 — 5th Avė., N. Y., ir per 
visą tą laiką priklausęs Amal- 
gameitų Shipping Clerks bo
kale 158-me, buvo skaitomas 
geru unijistu per viršininkus ir 
per eilinius narius. Pastarieji 
ypatingai turėję ant jo gerą 
akį, kadangi jis buvo išrinktas 
ir šapos čermanu.

Patikdamas eiliniams na
riams, Yawitz užsitraukė boso 
rūstybę ir aną dieną vienas 
firmos kompanų jį sumušė ir 
pravarė iš darbo. Kaip ir pri
dera unijistui, Yawitz nuėjo 
jieškot užtarimo unijoj, bet 
Amalgameitų viršininkai atsa
kę, kad jam negalį pagelbėti. 
Murray Weinstein, ACW vice
prezidentas ir Lokalo 158-to 
prižiūrėtojas, jam atvirai pa
sakęs, kad “mes nerizikuosim 
susikirtimo su firma” dėl to 
dalyko.

Darbininkui neliko kitos iš- 
išeities, kaip tik kreiptis teis
man. Jis užvedė bylą prieš jį 
sumušusį bosą Sidney Levin
son, taipgi apsiskundė Nacio- 
nalei Darbo Santykių Tarybai, 
kadangi unijos viršininkai už
miršo vyriausj unijos gyvavi
mo tikslą — ginti darbininkus.

O visas nesusipratimas kaip 
tik buvo ir kilęs dėl Yawitzo 
pasiryžimo gint unijos patvar
kymus. Buvo patvarkyta ne
dirbt viršlaikių be leidimo iš 
unijos raštinės. Norint dirbt 
viršlaikius, bosas turi iš anks
to paduot žinią, kad jis nori 
viršlaikio. Tačiau be iš anksto 
duotos žinios, varpeliui pa
skelbus darbo baigimo laiką, 
bosas sušukęs Yawitzo depart- 
mentui dirbt viršlaikį, kad pa
baigt darbą. Yawitz’ui atsa
kius, kad be unijos leį^įjpp 
viršlaikio nebus, bosas ir me
tėsi ant jo, sumušė, išmetė ir 
dar pagrąsinęs, jog “Hollan
ders apie tai sužinos.”

Per arti dvi savaites Ya
witz vaikščiojęs nuo vieno po
no pas kitą poną. Buvęs žadė
tas atlyginimo, paskui žadė
tas grąžint į darbą, bet paža
dai jais ir likosi. Tada Yawitz 
nuėjo teisman.

Gelžkelietis Užsimušė
Michael Uniacke, 35 m., 

aukštojo traukinio linijos kon
duktorius, tapo mirtinai su
trėkštas jo traukiniui įvažia
vus į stovintį tuščią traukinį 
prie 174th St. ir Boston Rd., 
N. Y. i

New Yorko 55th St. Play
house jodoma judis “Gyvieji 
Nabašninkai,” darytas neva 
sulyg garsiosios Tolstojaus no
velės, tačiau mažai tepanašus 
originalui.

Anti-semitas McWilliams 
pripažintas sveiku ir bus" nu
baustas už savo pogromščikiš- 
kas kalbas prieš žydus.

Helen Jopson, dainininkė, 
išskrido orlaiviu į Puerto Rico 
tenai koncertuoti.

Dienraščio “Laisves”
KONCERTAS

Bus

Lapkričio 10 November 
1940

LABOR LYCEUM SALĖJE
949 WILLOUGHBY AVENUE

BROOKLYN, N. Y.

>

Gersonas Rezignavo iš 
Miestavo Darbo

S. W. Gerson, buvęs “Dai
ly Workerio” reporteris ir pa
tikimasis Manhattan preziden
to sekretorius, rezignavo iš se- 
k r e t o r ystės, pasmerkdamas 
kaipo “fašistines” atakas tų, 
kurie norėjo, kad jis būtų pra
varytas iš tos vietos.

Gersono rezignaciją paskel
bė jo advokatas Joseph R. 
Brodsky vyriausiame teisme, 
kur reakciniai Amerikos Le
giono vadai buvo užvedę bylą 
prie teisėjo Lloyd Church, kad 
Gersoną išmest iš miestavo 
darbo einant Devaney biliu- 
mi, taikomu uždraust komu
nistams būti viršininkais bei 
tarnautojais valdiškose įstai
gose.

Savo rezignacijos laiške, ad
resuotame Manhattan prezi
dentui Stanley M. Isaacs, 
Gersonas pareiškė, jog jis as
meniškai neišgali bylinėtis 
teisme, o Korporacijos Taryba 
atsisakė ginti jį, kaip būdavo 
ir turėtų būti ginami visi 
miestavų įstaigų tarnautojai.

Gersonas taip pat pažymė
jo, jog jo veikla Komunistų 
Partijoj buvus “atviru, viešu 
rekordu ir atsiekimu, kuriuo- 
mi aš didžiuojuosi.” Jis pabrė
žė, kad jo partija neskelbia, 
nesiekia ko laimėti jėga ar 
prievarta ir pasmerkė norin
čius jį išmest kaipo siekiėjus 
“pažabot darbininkus, už
gniaužt kiekvieną progresyvį 
balsą ir, pagaliau, įstumti mus 
į karą.”

-------------------------------------I ..III.I II I

Milionierius Nusižudė
Herbert G. Collins, United 

Cigar Stores turto paveldėjas, 
iššokęs iš 6-to aukšto apart- 
mento 125 E. 63rd St., N. Y., 
ant vietos užsimušė. Sakoma, 
per ilgą laiką sirginėjęs nervų 
liga, buvęs nusiminęs. Jo žmo
na buvusi kartu su juomi, bet 
nepajėgusi išlaikyti nuo sau- 
žudystės. žmonos pašauktas 
telefonu jo brolis irgi buvęs 
jau atvykęs jai padėti ligonį 
numalšinti ir belsdamas du- 
rysną išgirdęs moteriškę spie
giant. Kaip tik tuo laiku jo 
brolis iššoko pro langą.

Scalise nuteisimas vėl ati
dėtas iki spalių 7-tos per tei
sėją Schurman, Jr.

Naujose miesto mokyklosse 
visur įvedama asphaltinės 
grindys ir lengvai stumdomi iš 
vienos vietos kiton rakandai.

Antradienį išvyko į kempes 
metams karinės lavybos 1,600 
vyrų iš 345-to artileristų gvar
diečių būrio.

John Turner, bartenderis, 
už vairavimą girtu esant nu
teistas 10 dienų kalėti priedui 
prie atbūtų 23 dienų prieš 
teismą.

Frieda Olsen’iūtė buvusi 
padegta dar gyvai esant, kaip 
liudijo medikalis egzaminie- 
rius teisiant Peter Salemi mer
ginos nužudytoją.

Tėvai Teisme Grūmėsi 
už Dukrelę

Teismabučiuose priprasta ty
la turėjo ypatingą pakaitą 
pereitą trečiadienį, kada vy
riausiame New Yorko teisme 
susitiko Bunny Howard, nak
tinių kliubų dainininkė, vedi
na 6 metų dukrele Jacqueline, 
su buvusiu vyru Frank J. 
Long.

Susitikę, žodis po žodžio, 
tėvai susikibo už krūtinių, 
tempdami dukrelę vienas sau, 
kitas vėl sau. Atrodė, jog kū
dikį perplėš įsikarščiavime at
imt viens nuo kito. Įsimaišė ir 
jų advokatai ir dainininkės 
pianistė. Dainininkės advoka
tui prispaudus prie grindų ir 
ten palaikius Lonk’ą keletą se
kundų, jinai paspruko nešina 
dukrele, kuri vis dar šaukė tė
vą— “I want my daddy!” O 
įpykusį tėvą sargai išprašė iš 
teismabučio.

Skirtumai jų uždarbiuose ir 
gyvenimo sąlygose, menama, 
padarę jų dviejų gyvenimą 
poroj nebeįmanomu. Vyras 
skundėsi, kad žmona, šimtinę 
per savaitę uždirbanti daini
ninkė, gyvenanti vyrui nepa- 
spėjamu sekt gyvenimu, kuris 
jam, verčiantis pardavinėjimu 
programų Pas. Parodoj, ir ne
prieinamas ir pasidaręs įtar
tinas. O ji skundėsi, jog jis 
esąs žiaurus. Bet kūdikis 
abiem mielas, tad už jį pradė
ję ginčytis nei nepajuto, jog 
jau pertoh nueita su demon
stracija savo meilės.

Užgyrė Tris Projektus
Miesto .Sąmatų Taryba už

gyrė statymą dviejų pigiomis 
rendomis namų projektų Man- 
hattane ir vieno Brooklyne.- 
Per visus tris, projektai kai
nuosią per $30,000,000. Jau 
gauta iš valstijos pirma dalis 
paskolos tam tikslui.

Didžiausis iš projektų bū
siąs vadinamas Fort Greene 
Houses, netoli Navy Yard. 
Jam išleis $22,220,000. Tal
pins 3,535 šeimynas. Ten esa
mų senų bildingų nugriovimo 
darbus pradėsią su gruodžio 
1-ma, statybą manoma pradėt 
bent trimis mėnesiais vėliau ir 
baigti prieš sausio 1-mą, 1942.

New Yorke vienas projektas 
bus tarp W. 26th ir 27th Sts. 
ir 9th ir 10th Avės. Talpins 
700 šeimynų. Lėšuos $4,500,- 
000. Kitas projektas bus tarp 
63rd St, Amsterdam Ave., W. 
61st ir West End Ave. Lėšuos 
apie $4,175,000.

Įsteigė dar Vieną Ateiviam 
Registruot Stotį

Ateivių registracijai pasku
bint įrengta dar vienas punk
tas Pašto Stoties P bildinge, 
321 Thatfdrd Avė., kur va
landos, kaiį> ir Williamsburgo 
stotyje, yka nuo 10 ryto lig 
10 Vakaro, darbo dienomis ir 
nuo 10 ryto lig 6 vakaro šeš
tadieniais.

Registracija taip pat vedaJ 
ma ir centraliniame Brooklyno 
pašte.

Tarp North Shore Bus Co. 
ir Motorcoach Operatorių Uni
jos Lokalo 1056 vedama de
rybos dėl naujos sutarties. Fir
ma operuoja 20 busų linijų 
Queens’e.

WPA darbininkams dedant 
plieninius šaligatvio apvadus, 
grąžtas padegė pro atkasą iš
einantį gasą prie 30 Cherry 
St. Iš: gelmės liepsnojanti ug
nis išgązdino apylinkės gyven
tojus.

John Del Gato federalės 
“džiūrėą” rastas kaltu bandy
me jšmugėliuoti į šią šalį $50,- 
000 vertės opiumo nuo italų 
laivo sausio 6-tą, 1939 m.

Iš LLD Kuopos Prakal
bi; Lietuvos Klausimais

Pereito ketvirtadienio vaka
rą, Pil. Kliubo salėj, įvyko 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
1-mos kutfpos surengtos pra
kalbos, į kurias, kaip ir į visas 
pažangiųjų rengtas Lietuvos 
reikalais prakalbas prisirinko 
daug publikos. Kalbėjo Jonas 
Armanas, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos laivu American Le
gion, taipgi kalbėjo R. Miza- 
ra, “Laisvės” redaktorius.

Kaip jau buvo minėta gar
sinant prakalbas, taip ir jas 
atidarant, vakaro pirmininkas 
D. M. šolomskas priminė, jog 
vakaro svečias Jonas Armanas 
nėra jokios lietuvių pažan
gios organizacijos nariu ar rė
mėju, tad nors jo pažiūros ga
li būti daug skirtingos nuo 

i mūsų, tačiau, jam pageidau
jant, mūsų organizacija vis 
vien suteikia jam progą pasa
kyti brooklyniečiams, ką jis 
turi ir nori pasakyti apie nau
juosius įvykius Lietuvoje. Pir
mininkas prašė ramiai išklau
syti kalbėtojus, jei su kuriais 
jų išsireiškimais ir nesutiktų.

Armanas, kaipo ne prakal- 
bininkas ir ne veikėjas, kal
bėjo trumpai, tik apie pavir
šutiniai pastebėtus dalykus, 
kurie jam, kaipo daugiau su
sidomėjusiam bizniu, negu po
litika, buvo ir žinomesni ir ar
timesni. Politiniais klausimais 
išvadų prakalboj jis nedarė. 
Klausimuose, apart kitų, bu
vo jam pastatyta ir politinių 
klausimų, kuriuos jis negalėjo 
ar nenorėjo atsakyti, paliko 
miglotus. Tūli' dėlto bandė iš
mėtinėti, tačiab prisiminę ren
gėjų pastabą,’kad svečias nėra 
nei rengėjų idėjų žmogus nei
gi specialistas kalbėtojas, pasi
tenkino tuo paaiškinimu, kiek 
dadėjo antrasis kalbėtojas.

Antruoju, kabėjo R. Miza- 
ra. Pasakė turiningą ir aiškiais 
faktais paremtą prakalbą, nu
šviesdamas eilę svarbių nau
josios laisvos (Lietuvos gyve
nimo etapų ir nurodydamas, 
dėlko Lietuvos priešai taip 
plūsta naująją Lietuvą ir jos 
vyriausylįfl ir dėlko jie taip 
šaukia Amerikos lietuvius dėt- 
aukaut pinigus pabėgusių iš 
Lietuvos pas Hitlerį žvalgybi
ninkų ir aukštų valdininkų 
paramai.

Į klausimus atsakinėjo abu 
kalbėtojai.

Pertraukoj rinkta aukos lė
šoms padengti. Po $1 aukojo 
K. Sasnauskas ir V. Tauras. 
Po 50c.: J. žemaitis, Kalvelis’, 
Mureika, Rudaitis, Liepaitė, 
Nečiunskienė, * Lukminas, D. 
Jurkštis. Po 25c.: J. Andriuš
kevičius,. Urbaitienė, Navikas, 
Repšys, Miller, A. Briedis, Pe
traitis, J. Kovas, J. Zablac- 
kas, Nunčikas, Kraujalis, V. 
Kartonas, J. Dainius, Petrai- 
tienė, Vinijkaitis, Urbonas, Ži
linskas, Lazauskienė, M. Pur- 
vėnienė, Gasiūnas, Siurba, Bo
vinas, Viržilaitis, Gustaitis, 
Vaitkienė, Velička, J. Kai
riūkštis, Petkus, Laukaitienė, 
Kreivėnas, S. Barkus, Paša- 
karnis, Juška, Bepirščiūtė, Če
pulienė. Viso su smulkesnė
mis aukomis surinkta $22 su 
centais.

j Rengėjai dėkingi visiems 
aukojusiems, taipgi atsilan
kiusiems. Aukų,Rinkėjai pra
šo atleisti, jeigu kurio stam
besnę auką neužmatė ir būtų 
likusi neužrašyta. P. D.

“LAISVĖS” SPAUSTUVĖ
Daro visokius spaudos dar

bus organizacijom 
ir biznieriam

Mrs. Mary Colon, 33 m., 3 
vaikų motina, užsimušė nukri
tus nuo gaisrinių laiptų 4-to 
aukšto kieman prie namų, 
1333 Fifth Ave., N. Y.

Mrs. M. Ford, 50 Park Ter
race West, pavojingai apdegė 
lovoj, padegtoj jos pačios ci- 
gareto, kurį ji rūkė lov< 
prieš užmingant.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Rozalijos Šabūnaitės, 

po vyru Kundrotienė. Paskutini 
kartą ją mačiau Lewiston, Me., tai 
bus apie 19 metų atgal. Nežinau, 
ar ji dar vis tame mieste gyvena 
ar ne. Jeigu kas nors žino, kur ji 
randasi, prašau pranešti man, arba 
tegul pati atsišaukia, būsiu labai 
dėkinga. Prašau rašyti: Zofija Ma
žeikienė, 224 Bay St., Jersey City, 
N. J. (230-232)

Anna Ragiskas, pajieško Onos 
Kiduliūtės (KiUulis. — buvusioji 
Stankienė). Paskutinį kartą girdė
jau, kad gyveno Newark, N. J. Kas 
žinote, kur ji yra, prašau pranešti 
man, arba tegul pati atąišaukia. Bū
siu labai dėkinga. Anna Ragiskas, 
RFD 2, Woodbury, Conn.

(229-231)

PARDAVIMAI
Parsiduoda įvairūs įrankiai prie 

maliavojimo (išskiriant sclafold-laip- 
tai). Randasi 4 geležiniai dalykai ir 
dvi virvės. Taipgi randasi ir kitokių 
parankių dalykų. Prašome užeiti 
pamatyt pas: John Makus, 84 No. 
5th St., tarpe Berry St. ir Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y. (229-231)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos bertaininis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spa
lių 2 d., 7:30 v. v. Liet. ‘Am. Pilie
čių Kliubo Svet. Nariai prašomi da
lyvauti ir, savo mokestis draugijai 
užsimokėti. — Ch. Nečiunskas, Sekr.

(229-231)
H ....... —;---------- 1--------

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt: Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 ;
----------------------------------- o

Ant Bedford Ave., Brooklyn 
arti North 9th Street

DU BARGANAI
1 šeimai 9 kambariai-$3000 
ir trijų šeimų mūrinis namas, 14 
kambarių, dvi maudynės naujai iš- 
dekoruotos, pilnai gerose sąlygose, 
šilumos nėra. Laukiame pasiūlymo 
kainos. Kreipkitės į:

Chauncey Real Estate Co.,
149 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y. 

Main 4-4300.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai Jpuošta lietuviška aludė;

ant Grand Street 
Rhelngold -5xtra Dry Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

• • :
; Turime ir kambarių pernakvot 

arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ZEID AT

< Savininkas
i 411 Grand St. Brooklyn i . • • s . ■ . !

Valgykite 
MEDŲ : •

NELAUKITE
' kol gausite slogas; valgy

kite medų, valgykite da
bar, kad negauti slogų.

•
Valgykite Medų Vietoj 

Cukraus
Sako Dr. J. J. Kašklaučlus

Kaina 75c Kvorta
? •

“Laisvėje” galite gauti
;; tikrų bičių medaus už ga- 
; na prieinamas kainas, s 
; Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su
; • medum. i;

Mateušas Simonavičius
O’ Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 SOUTH 5th STREET . BROOKLYN, N. Y. 
Blokas nuo Ilewes eleveiterlo stoties Tel. Evergreen 4-9508

Pirmadienis, Rugsėjo 30, 1940

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway Ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6191

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberlal

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE., 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

•----- ■ 'Z li;.uWĮ,Įl\ul... ji , .iinTirž.... ....

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 
^Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

•
Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto

Tel. Virginia 7-4499

Lietuviu Rakandui Krautuve
Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis 

kainomis. Pasirinkimas didelis.
Bedroom and Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 

Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai
GRAND CHAIR CORPORATION

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 
ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. iei. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.
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Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir daržovių—virtų ir Balių.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europlško Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, lietuviško
- namų darbo, kllbasai Ir kepta paršlena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer SL — Brooklyn — “Laisvės” Name

......... *..... .......
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| Lietuvių Kuro Kompanija
R ĮDEDAME master-kraft oil burners 
B į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
LJ (Steam Boiler)
D Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
ts “burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
H Maloniai suteikiame aprokavjnus be jokio mokesčio.
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