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TALKININKAI PLEŠKINA BUCHAREST?, PILNA VOKIEČIŲ KARIŲ
KRISLAI

Nors “Sugrįžo,” Bet Vis 
Dar Nėra.

Baisus Čia Daiktas. . .
Ne Komitetai, Bet 

Apgavystė.
Toks Jau ir Frontas. 
Neužgrobė, Tai Pabėgo. 
Lauksime Pasirodymo.

Rašo A. BIMBA

The New York Times (bal. 
4) džiaugiasi, kad Sovietų Są
jungoje “kapitalistinė siste
ma. . . sugrįžo.” Ten jau visas 
“marksistinis samprotavimas,” 
girdi, “yra išmestas” už tvo
ros.

Ir vis tik dėl to, kad viena
me Sovietų laikraštyje ar žur
nale buvo teoretiškas straips
nis, kuriame kritikuojamos tū
los teoretiškos klaidos praei
tyje.
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ANTRU KARTU BOMBAR
DAVĘ RUMUNU SOSTINĘ
Amerikos ir Anglijos Lėktuvai, Atakuodami Bucharestą ir 
Budapeštą, Ašies Karo Centrus, Kooperuoja su Sovietais

Kai socializmas pasirodė, talkininkų lėktuvai 
stipriausia i 
sistema šiame kare, tai jis ta
po išmestas ir sugrąžinta kapi
talizmas!

Ar bereikia didesnio non
senso ?

Man gi 
džiaugiasi komercinė spauda.! 
Jau nebe pirmas kartas ji ap-, 
sidirba su socializmu Sovietų būk nušovę 44 amerikinius 
žemėje, bet jis kas kartą pri- lėktuvus Bucharesto srity- 
sikelia ir gyvuoja. je.)

--------  Pirmuoju atveju ameri-
Tas pats Times tą pačią die- - kiniai bombanešiai, atlėkę 

na džiaugiasi suradęs kokį ten | įg Italijos ir lydimi anglų 
Kravčenko, kuris rezignavęs iš 
sovietinės firmos ir pasmerkęs 
visą sovietinę santvarką.

Vadinasi, atsirado vienas 
rusiškas lemonas arba niekšas.

Tai kas čia baisaus?
Mūsų valdžia yra suarešta

vus ir apkaltinus daugiau kaip 
porą tuziną amerikiečių. Jie 
yra šnipai ir parsidavėliai Hit
leriui !

Jie yra 
daugelis . 
nudavę 
trij’otus, 
kais!

Times 
rašo.

Bet kai atsirado bėgyje pas- Leo T. Crowley
balandžio 2 d. paskelbė, jog 
nuo 1941 m. spalių iki šiol 
Amerika pasiuntė Sovietam 
8,800 lėktuvų lėšomis Lend- 
Lease — karinių paskolų 
fondo.)

London, bal. 5. — Vichy lengvųjų lėktuvų, daugme- 
I Francijos radijas teigė, kad niškai sprogdino ir degino

. iiamnmmu icntuvcu antl’U 
ir ištvermingiausiai^^^ per 24 valandas bom

bardavo Bucharestą, Ru
munijos sostinę. Buchares
tas yra pilnas vokiečių ir 
rumunų karių, siunčiamų 

atrodo, be reikalo:frontan.prieš Sovietus.
(Naciai be jokio patvir- 

tinimo iš niekur giriasi,

JUNGT. VALSTIJOS PASI
STATĖ VIRŠ 9,000 LĖK

TUVŲ PER MENESI
Washington.— Kovo mė

nesį šiemet Jungtinėse Val
stijose buvo pastatyta 9,- 
118 lėktuvų, tai daugiau, 
negu bet kurį kitą mėnesį, 
kaip pranešė Charles E.

Amerikos piliečiai, 
jų čia gimę ir augę, 
didelius, karštus pa- Wilson, pirmininkas valdi- 
bet pasirodo išdavi nės Lėktuvų Statybos Ta

rybos.
mažai apie juos te- (Amerikos ekonominis ad

ministratorius užsieniniais
butinių kelių metų vienas ne
žymus sovietinis viršininkėlis, 
kuris parsidavė svetimiems die
vams, 
na!

tai didžiausia naujie

rodos, pernai, kryžio- 
spauda paskelbė, kad

Vyriau-
ku-

Dar, 
kiška 
Lietuvoje susidarė 
sias Lietuvių Komitetas,
ris atsišaukė į amerikiečius ir 
ragino “visur ir visuomet rem
ti Amerikos Lietuvių Tarybą.” 

Nelabai seniai smetoninin- 
kai paskelbė, kad Lietuvoje 
gyvuoja “slapta Lietuvos vy
riausybė,” sudaryta dar tuo
met, kai Smetona rengėsi 
sprukti į Berlyną.

Dabar ta pati spauda skel
bia, kad gavus iš Stockholmo 
pranešimą, jog dabar susior
ganizavęs Lietuvoje “komite
tas kovoti dėl Lietuvos nepri
klausomybės !”

Bet tiek “vyriausias komite
tas,” tiek “slaptoji Lietuvos 
valdžia,” tiek dabar šis “ko
mitetas,” vieną žodį tarė prieš 
Hitlerį, o dešimtį prieš Sovie
tų Sąjungą.

Tai bus Hitlerio pastumdė
lių meškerė gaudymui Ameri
kos lietuvių. Naujienos, Drau
gas ir visa toš rūšies spauda 
uoliai padeda tiems sutvėri
mams amerikiečius apgaudinė
ti.

Amerika Sunaikino Virš 
4,000 Jap. Lėktuvų

Washington. — Nuo ka
ro pradžios iki šiol Jungti
nių Valstijų lakūnai Ra
miojo Vandenyno srityje 
sunaikino jau 4,316 Japoni
jos lėktuvų, amerikiečiai gi 
nustojo 931-no savo lėktu- 

jvo, kaip paskelbė Amerikos 
laivyno sekretorius Frank 
Knox.

Bucharesto geležinkelių 
stotis, traukinių kiemus ir 
fabrikus. Bucharestas stovi 
už 220 mylių nuo dabarti
nio. Sovietų fronto ties Jas
sy, 'Rumunijoj. Tai buvo 
dar pirmieji amerikiečių - 
anglų žygiai prieš Buchare
stą. Seniaus jį tik Sovietų 
lakūnai bombardavo dviem 
atvejais.
Hitlerininkam Padaryti 

Nuostoliai Budapešte
Dieną ir naktį pirmiau 

atakuodami Vengrijos sos
tinę Budapeštą, anglų-ame
rikiečių lakūnai numetė į jį 
1,000 ton. bombų; sunaikino 
250 vagonų ir garvežių, su
ardė karinių chemikalų fab
riką, padegė gazolino dir
bykla, sužalojo Mannfred- 
Weiss plieno ir ginklų fab
riką, apdaužė Tokol lėktu
vų dirbtuvę priemiestyje ir 
nušovė 49 vokiečių - veng
rų lėktuvus. Talkininkai nu
stojo 12 lėktuvų.

Budapeštas yra vienas iš 
didžiųjų centrų, per kurį 
naciai siunčia pastiprini
mus savo kariuomenei 
prieš - sovietiniame fronte.

Bendradarbiavimas su 
Raudonąja Armija

Anglai - amerikiečiai tik
sliai iš oro atakuoja Bu
charestą ir Budapeštą, kad 
sutrukdyt fašistų kariuo
menės, amunicijos siunti
mą frontan prieš Sovietus 
Rumunijoj ir Vakarų Uk
rainoj, ir tokiu būdu padėt 
Raudonosios Armijos ofen- 
syvui.

ANGLAI VĖL SUŽALOJO NA
CIŲ KARO DIDLAIVI; NU

SKANDINO KIT> LAIVA

Lenkų Ponai Sakosi Kovoju 
Išvien su Sovietais, Bet 
Savinasi Sovietų Žemes

RAUDONOJI ARMIJA JAU 
JASSY PRIEMIESČIUOSE

Lenkai irgi turį Italijoje ar
miją. Tai esanti labai šauni 
armija. Ji laikanti “svarbų” ir 
“didelį” frontą.

Bet, pasak vieno korespon
dento, tame fronte viešpatau
ja didžiausia ramybė! Tik la
bai retai išgirsi vienos kitos 
armotos šūvį. ..

Bet už tai tie lenkai kariai 
beveik be pertraukos dainuo-

(Tąsa 5-me pusi.)

Nušluota Japonų Bazė 
Naujojoj Guinejoj

Gen. MacArthuro lakū
nai trimis atvejais numetė 
400 tonų bombų j japonų 
orlaivių bazę - Hollandią, 
Naujojoj Guinejoj; paleido 
275,000 šovinių į priešų į- 
rengimus; sunaikino 288 
japonų lėktuvus ir faktinai 
nušlavė tą priešų orlaivių 
stovyklą. Amerikiečiai -au
stralai neteko tik vieno lėk
tuvo.

PREZIDENTO SVEIKA
TA GANA GERA

Washington. — Asmeni
nis prez. Roosevelto gydy
tojas, admirolas dr. McIn
tire pranešė spaudai, jog 
praeitą savaitę buvo ligoni
nėje patikrinta prezidento 
sveikata ir atrasta pusėti
nai gera.

London. — Anglijos bom- 
banešiai užklupo vokiečių 
karo didlaivį Tirpitzą tarp- 
kalnės vandenyje šiaurinia
me Norvegijos Iškyšulyje 
ir iš naujo sužalojo tą ga
lingiausią karinį nacių lai
vą, 41,000 tonų.
Pirmą kartą Tirpitzą sun

kiai apšlubino Anglijos sub- 
marinai pernai rugsėjo 22 
d. Paskui keli šimtai darbi
ninkų per ištisus mėnesius 
Tirpitzą taisė.
SUNAIKINTAS TAISY

MŲ LAIVAS
Slaptas Norvegų radijas 

paskelbė, jog talkininkų 
lėktuvai praeitą penktadie
nį nuskandino nacių laivą 
Monte Rosą, 13,882 tonų. 
Šis laivas buvo plaukiančio
ji dirbykla, kuri taisė Tir
pitzą ir kitus talkininkų su
žalotus Vokietijos laivus.

Naciai sako, talkininkų 
lėktuvai jau 20 kartų bom
bardavę Romą.

London.— Čionaitinė Len
kijos valdžia vėl prašė Ame
rikos ir Anglijos patarimo 
(tikriau, pritarimo) prieš 
Sovietus. Londoniškiai len
kų valdovai sakė, jog pagal 
jų patvarkymą lenkai da
bar kovoja bendrai su- So
vietais ir po Raudonosios 
Armijos komanda. Tačiaus, 
vienoj kitoj vietoj įvykę ne
smagumų tarp Sovietų ka
riuomenės ir tų lenkų, nors 
abelnai esą neblogi jų san
tykiai.

Valdinė Lenkų Telegrafo 
žinių agentūra sausio mė
nesį skelbė, kad lenkai, gir
di, turį slaptą savo valdžią 
Vakarų Ukrainos ir Balta
rusijos plotuose, kuriuos 
atvadavo Raudonoji Armi
ja. Matomai, jie vėl nori 
valdyt tas žemes, kurias 
Sovietai laiko savomis. To
dėl ten ir būna nesusipra
timų tarp Sovietų vyriau
sybės ir tokių Lenkijos po
litikų, kaip rašo specialis 
N. Y. Times koresponden
tas.

Sovietai Atkariavo Didesnę Pusę Apsupto Tarnopolio; Nai 
kiną Vokiečius ir Dviejuose Kituose Apsupimuose

London, bal. 5. — Neofi
cialiai pranešama, jog Rau
donoji Armija užėmė pozi
cijas tik už dviejų mylių 
nuo Jassy, Rumunijos gele
žinkelių mazgo. Sovietų ka
riai naujose vietose perėjo 
per ledų pilną Prut upę iš 
Moldavijos į Rumuniją ir 
puola hitlerininkus 100 my
lių frontu pačioj rumunų 
žemėj.

Raudonarmiečiai atkaria
vo nuo apsuptų vokiečių di
desnę pusę Tarnopolio mie
sto, geležinkelių centro, va-

du apskričių miestus ir 4 
geležinkelio stotis — Zatiš- 
je, Torosovo, Ivanovką ir 
Vesioly Kut. Pastaroji sto
tis yra už 18 mylių nuo 0- 
dessos - Tiraspolio geležin
kelio mazgo, vieno iš dvie
jų paskutinių vokiečiams 
geležinkelių pasitraukt iš 
Odessos kampo į Rumuni
ją

DU KOMUNISTAI PASKIRTI
LAIKINOS FRANCŪZŲ VAL- i toje lenkų pirm 1939 m. ru-

DŽIOS MINISTERIAL
Alžyras.— Francūzų Ko

mitetas Tautai Laisvinti 
padidino savo narių skaičių 
iki 21-no ir paskelbė, kad 
jis yra vienintelė, pilnateisė 
laikinoji Francijos Respub
likos valdžia, iki Franci j£" 
bus atvaduota ir jos pilie
čiai išsirinks reguliarę val
džią. Komitetas paskelbė 
generolą de Gaulle, Kovo
jančiųjų Francūzų vadą, 
vyriausiu, komanduotojum 
visų ginkluotų francūzų jė
gų ir suteikė jam tokias

teises, kokias pirma turėjo 
Francijos ministeris pirmi
ninkas.

Į tą valdišką francūzų 
komitetą dabar tapo pa
skirti du komunistai buvu
sieji Francijos seimo atsto
vai — Fr. Billoux, kaipo 
valstybės komisaras - mini
steris ir F. Grenier, kaipo 
oro laivyno ministeris. Be 
to, komitetan paskirtas 
Paul Giaccobi, Francijos 
senatorius, ir A. Trocciuer, 
buvęs karo komisaras.

Maskva. — Sovietai per 
24 valandas atėmė iš vokie
čių 116 gyvenamųjų vietų 
Ukrainos ir R u m u n ijos 
frontuose.

JAPONAI LAIMĮ
INDIJOJ, 0 TALKI

NINKAI BURNOJ
New Delhi, Indija, bal. 5. 

— Japonai atlaiko 15 mylių 
tarpą plento, einančio, į Im- 
phal miestą, šiauriniai-ryti- 
nėje Indijoje. Anglai-indė- 
nai buvo priversti pasi
traukt dar kiek atgal.

Bet Burmoj amerikiečiai 
ir jų talkininkai laimi, 
stumdami japonus atgal 
linkui Akyabo. Chinai šiau
rinėj Indijoj taip sparčiai 
maršuoja pirmyn, kad ja
ponai bėgdami Mogaungo 
kloniu palieka nepalaidotus 
užmuštų saviškių lavonus.

Amerikonai į 3 Mėnesius Su
naikino .2,700 Naciu Lėktuvų

London. — Per paskuti
nius tris mėnesius Ameri
kos lakūnai, veikdami iš 
Anglijos ir Italijos prieš 
vokiečius, sunaikino ore ir 
ant žemės 2,700 nacių lėk
tuvų. Pridėjus tuos nuosto
lius prie sudaužytų bei su
žalotų vokiečių orlaivių 
fabrikų, tai visu trečdaliu 
tapo numuštos Hitlerio o- 
rinės jėgos, kaip sako A- 
merikos lakūnų komandie
riai.

Lengvieji anglų bomba- 
nešiai vėl atakavo nacius 
Cologne mieste ir Ruhr sri- 
tyj. Visi be nuostolių su
grįžo.

ITALAI ATMUŠĖ
NACIU ATAKAS

MARRONE KALNE
Neapolis, bal. 5. — Vo

kiečiai atakavo Marrone ir 
du kitus artimus kalnus, 15 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Cassino, kuriuos pirm kelių 
dienų užėmė italai, kovo- 
jantiejijjo talkininkų vėlia
va. Šie italai dabar atmušė 
nacių atakas ir atlaikė sa
vo pozicijas.

Sovietai jau tik pora 
mylių nuo Odessos - Tira
spolio geležinkelio, svar
biausio naciam pasitraukt į 
Rumuniją.

Viesuliškas Volynijos 
Partizanų Veiksmas

Maskva. — Volynios gu
bernijos partizanai staiga 
užpuolė vokiečius vienoj 
geležinkelio stotyj; užmušė 
150 nacių, užgrobė garvežį, 
30 vagonų, 18 kulkosvaidžių 
ir automatinių šautuvų, 
150,000 kulkų, daug ranki
nių granatų ir minų; pa- 
liuosavo 500 sovietinių pi
liečių, varomų Vokietijon į 
vergų darbus, ir atlaikė 
stotį, iki raudonarmiečiai 
atvyko ir visiškai ją atva
davo.

Sovietų jėgos bal. 3 d. 
visiškai bei dalinai sunaiki
no 31 vokiečių tanką ir 
šovė 79 jų lėktuvus.

nu

[dens. Per tris dienas jie 
Tarnopolyje užmušė 3,000 
nacių ir suėmė 300.
Naikina Nacius Dar Dvie

juose Apsupimuose
Sovietų kariuomenė su

daužė desperatiškus vokie
čių bandymus prasiveržt iš 
apsupimo ties Skala, ir ne- 
atlaidžiai naikina likučius 
15-kos nacių divizijų tuose 
siųstuose. Į pietus nuo pir
miau atvaduoto Kamenec- 
Podolsko raudonarmiečiai 
atėmė iš hitlerininkų Cho- 
tyną, apskričio miestą, sti
prią nacių tvirtumą, ir fak
tinai užkirto vokiečiam pa
bėgimą iš kito “maišo.”

Linkui Kišiniovo, Molda
vijos Sovietų Respublikos 
didmiesčio, Raudonoji Ar
mija atvadavo apskričio 
miestą Kiperčany ir 30 ki
tų gyvenamųjų punktų.

Per dieną nužygiuodami 
12 mylių artyn Odessos, so
vietiniai kariai atėmė iš na- 
,cių stambų miestą Stalino,

MELAIS IR PRIŽADAIS NA
CIAI DRĄSINĄ APSUPTUO

SIUS TARNOPOLYJE

SOVIETINIAI LAKŪNAI NU
SKANDINO VISA EILĘ 

VOKIEČIŲ LAIVŲ
Maskva. — Sovietų la

kūnai vandenyse į šiaurius 
nuo Suomijos nuskandino 
vieną žibalinį vokiečių lai
vą, 10,000 tonų; vieną tran
sporto laivą, 2,000 tonų ir 
vieną nedidelį laivą. O Juo
dojoj Jūroj raudonieji la
kūnai sunaikino tris kari
nius vokiečių laivukus ir 5 
dideles motorines valtis.

Tuo pačiu laiku jie nušo
vė 7 nacių lėktuvus ir su
sprogdino priešų amunici
jos sandėlį pakrantėje.

Londoniškė lenkų valdžia 
žada neskriausi žydų.

Galis Čaplinas Tapo 
Išteisintas

Maskva. —
laisvėn Tarnopolyje vokie
čiai sako, jog Hitleris ža
dėjo geležinio kryžiaus or
dinus tiem apsuptiem na
ciam, kurie iki galo laiky
sis. Jų komandieriai pasa
koja, kad atvažiuoją didelis 
skaičius vokiečių tankų 
pramušt apsupimo lanką ir 
paliuosuot juos.

Hitlerininkų komandos į- 
sakymai pabrėžė, kad vo
kiečiai, gindamiesi apsupta
me Tarnopolyje, giną pa
čios Vokietijos rubežius.

WISCONSINO NOMINA
CIJOS REPUBLIKONŲ

tU'a
1 •

Wisconsino valstijos re- 
publikonų nominacijose į 
suvažiavimą kandidatui į 

prezidentus skirti Th. De
wey laimėjęs 14 iki 16 dele
gatų, gen. MacArthur ir 
Stassen po ketvertą, o Will- 
kie nieko.

Los Angeles, Calif. — 
Prisiekdintųjų teismas — 
septynios moterys ir penki 
vyrai — išteisino Čalį Čap
liną, judamųjų paveikslų 
aktorių; atrado, kad jis ne
peržengė Mann įstatymo

Paimti ne- i prieš baltųjų vergiją.
Tas įstatymas laiko kri

minaliu nusikaltimu, jeigu 
vyras parsigabena moteriš
kę iš vienos valstijos į kitų, 
nemoraliams tikslams.

Mergšė vardu Joan Ber
ry kaltino Čapliną, kad jis 
ją, girdi, lytiškais sumeti
mais andai persivežęs iš 
Californijos į New Yorko 
valstiją.

Prieš Čapliną tebestovi 
dvi kitos bylos. Ta mergšė 
skundžia, kad Čaplinas įtai
sęs jai kūdikį ir per są
mokslą mėginęs atimt iš jos 
pilietines teises.

Neperseniai du žymūs 
gydytojai, ištyrę Čaplino ir 
to kūdikio kraują, liudijo, 
jog vieno ir kito kraujas 
taip skirtingas, kad Čapli
nas negalėjo būti jos vaiko 
tėvas.

; i

krausto

*. 
w

Vengrų valdžia 
civilius žmones iš sostines 
Budapešto.
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Smūgis Pietiniams
Reakcininkams

• Aukščiausio Teismo sprendimas, pa
skelbtas praeitą pirmadienį dėl Texas 
valstijos primary (nominacinių) balsa
vimų, turi milžiniškos svarbos ne tik Te
xas valstijai, bet ir visoms kitoms pieti
nėms valstijoms, kur negrai neprįleidžia
mi balsavimuose pasireikšti.

Aštuoniais balsais prieš vieną, Aukš- 
čiausis Teismas nutarė, kad negrai turi 
pilną teisę dalyvauti partijinėse valdi
ninkų ir kongresmanų nominacijose. 
Aukščiausias Teismas, vadinasi, atkeitė 
savo pirmesnį j į tarimą, padarytą prieš 
devynius metus.

Pietinėse valstijose, kur negrai ir ap
skritai biednuomenė yra atskirta nuo 
balsavimų, nominacijos reiškia išrinki
mą. Jeigu demokratų partijos bosai ten 
kurį asmenį nominavo į kongresą, tai 
jau žinok, kad jis ir bus išrinktas. Bal
savimuose kai kurie labiau pasiturį neg
rai, apsimokėję poli taksus, dar galėda
vo balsuoti, bet primaries (nominacijų) 
balsavimuose jie to padaryti negalėjo. 
Baltieji reakcininkai, taigi, darė, ką tik 
jie norėjo, niekeno nevaržomi.

Nereikia nei sakyti, kad šis Aukš
čiausio Teismo tarimas dar nereiškia, 
kad Texas valstijos negrai tuojau ir ga
lės visi dalyvauti nominaciniuose balsa
vimuose podraug su baltaisiais. Reakci
ninkai suras visokių “techninių” prie
monių negrams balsuoti neprileisti. Ne
sibijos jie pavartoti ir terorą ir revolve
rį negrų “suvaldymui”. Nepaisant to, šis 
Aukščiausio Teismo sprendimas turi mil
žiniškos politinės svarbos. Jis paakstins 
nearus uoliau kovoti dėl savo teisių. Jis 
uždavė didelį smūgį reakcininkams.

Kongresmanas Dies, kuris pareina iš 
Texas valstijos, kuris tiek daug mėgsta 
plepėti apie “priešamerikoninį” veikimą 
kitų žmonių, dabar turėtų, jei jaYn rū
pėtų demokratijos ir civilinių laisvių iš
laikymas savo valstijoje, užgirti šį teis
mo nuosprendį. Jis turėtų ne tik užgir
ti, bet kovoti prieš tuos, kurie jam rea
lizuoti gyveniman kliudys. Bet Dies to 
nedarys. Jis eis išvien su reakcininkais.

Šis Aukščiausiojo Teismo sprendimas, 
be abejo, sustiprins milijonus negrų mo
raliai, įkvėps jiems daugiau noro ir e- 
nergijos ne tik kovoti už savo teises, bet 
ir remti karines krašto pastangas.

Mums nuostabu, kad iš devynių teisė
jų vistik atsirado vienas (teisėjas Ro
berts), išstojęs prieš šį sprendimą.

Istorinis Žygis Fronte, Istorinis 
Pareiškimas Sostinėje 

i.
Nelengva suprasti ir įvertinti tą, kas 

šiandien darosi Tarybų Sąjungos žmonių 
galvosenoje. Vieną galima tikrai žinoti: 
paskutinių dienų įvykiai fronte tarybi
nes tautas nuteikė nepaprastu entuziaz
mu, didžiuliu džiaugsmu.

Tik pagalvokime, kas atsitiko: rodosi 
visai nesenai Raudonoji Armija dar vis 
tebebuvo šimtus mylių nuo vakarinės 
Tarybų Sąjungos sienos, atrodė, jog ims 
dar keletą mėnesių iki ji pasieks savo 
vyriausiąjį tikslą — išmuš vokiečius iš 
savo žemės, iš tarybinių respublikų te
ritorijų. Na, o nūnai toji armija jau mu
ša priešą jo paties žemėje, tiksliau — 
Rumunijoje! Taigi balandžio mėn. 2-roji 
diena — istorinė diena Tarybų Sąjungos 
žmonėms!

Tiesa, priešas dar nėra išmuštas iš vi
sos tarybinės žemės,—dar keletas res
publikų tebėra priešo okupuotos — Lie? 
.tuva,' Latvija, Estija, Suomių-Karelijos 
ir Baltarusijos dalys, — bet šiandien jau 
ir nevierniausiam Tamošiui yra aišku, 
kad iš tų respublikų priešas bus išmuš
tas tokiu pasirįžimu ir akuratnumu,

kaip jis baigiamas išmušti iš Ukrainos 
respublikos!

Raudonoji Armija muša priešą jo pa
ties žemėje, — ten, iš kur jis pradėjo 
karą. Priešo (Rumunijos) žmonės, nua
lintų valstiečių masės, pasitinka Raudo
nąją Armiją kaip savo išvaduotoją. Rau
donųjų kanuolių šūviai, iššauti vakari
nėje Pruto upės pusėje, varo į padūkimą 
visus Balkanų gengsteriškus valdovus, 
įtraukusius šalis į šį karą. Jie dreba, jie 
bijosi, žinodami puikiai, kad sąskaitos 
jiems teks sumokėti didelės—sąskaitos 
prieš savo pačių žmones.

Tuo pačiu sykiu raudonųjų kanuolių 
šūviai, iššauti priešo žemėje, tarybinių 
tautų ausyse skamba, kaip aeolinės ar- 
pos garsai. Jos, tarybinės tautos, tary
biniai žmonės, pagaliau mato, ką padarė 
jų Raudonoji Armija, ką padarė josios 
vadovybė, ką padarė, pagaliau, jie pa
tys, sunkiai dirbdami, uoliai remdami 
savo krašto karines pastangas !

Jie dabar puikiai mato ir supranta, 
kad jų, tarybinių tautų, vadai jiems ne- 
perdėjo, sakydami, kad priešas bus su
muštas ir jis bus sumuštas jo paties že
mėje.

Dreba Balkanų kraštų valdytojai, par
sidavę gengsteriui Hitleriui!

Džiaugiasi didžioji Tarybų Sąjungos 
liaudis, matydama prieš save didžiuosius 
laimėjimus, artėjančią pergalės dieną!

II.
Tarybų Sąjungos vadai, ką nors žy

mesnio darydami, jie daro dramatiškai.
Pirmu sykiu savo karjeroje užsienio 

reikalų liaudies komisaras, Molotovas, 
susišaukė apie 40 užsieninių spaudos ko
respondentų ir jiems patiekė pranešimą 
dėl Raudonosios Armijos peržengimo 
Sovietų - Rumunijos sienos. Po to, jis 
sutiko atsakinėti į klausimus, jam pa
tiektus.

Jo pranešimas trumpas, bet toks bū
dingas, tiek daug pasakąs, tokio didelio 
svorio dokumentas, kad į jį sužiūro vi
sas pasaulis nepaprastu susidomėjimu. 
Štai jo dalis:

“Sovietų vyriausybė šiuomi pareiškia, 
jog žygiuojantieji pirmyn Raudonosios 
Armijos junginiai, vydamiesi vokiečių 
armijas ir jų sąjungininkę rumunų ka
riuomenę, perėjo per Pruto upę keliose 
vietose ir įžengė į Rumunijos žemę.

“Aukščiausioji Raudonosios Armijos 
komanda įsakė maršuojančiai pirmyn 
Sovietų kariuomenei mušti ir vytis prie
šus, iki jie taps galutinai supliekti, ir 
bus priversti pasiduot.

“Sovietų vyriausybė kartu pareiškia, 
kad ji nesiekia prijungt sau jokių Ru
munijos žemių nei pakeist esamąją so- 
cialę Rumunijos santvarką. Sovietų ka
riuomenės įžengimą į Rumuniją padik
tavo vien tik kariniai reikalai ir tebetę- 
siamas pasipriešinimas iš priešų pusės.”

Kame gi keri Molotovo pareiškime 
svarba? Tame, kad Molotovas nugink
luoja visus hitlerininkus, visokius kvis- 
lingus, kurie iki šiol skelbė, būk Raudo
noji Armija, įėjusi į bet kurią šalį, tuo
jau mosis ją aneksuoti arba' įvesti joje 
komunistinę santvarką “prieš pačių žmo
nių valią.” Tos rūšies propaganda Ge
belsas “apginklavo” kiekvieną anti-so- 

vietinį elementą kiekvienoje Europos ša- 
lyje.

Atsistoja Molotovas ir pareiškia: Ta
rybų Sąjunga nesiekia jokių naujų že
mių ir neturi galvoje sukomunistinti ki
tų šalių santvarką. Jos vienintelis sie
kimas — priešo sumušimas. Žemių ji 
turi užtenkamai; kiekviena 16-ka tary
binių respublikų prieš karą gyveno pui
kiai ir dar puikiau, gražiau gyvens po 
karo. Komunistinės santvarkos įvedimas 
negali būti padiktuotas iš kitos šalies— 
kiekvienos šalies žmonės patys turi tuo 
rūpintis: jei jiems nepatinka kapitalis
tinė santvarka, jie gali naują,' socijalis- 
tinę, komunistinę santvarką įsikurti! Jei 
rumunai po karo norės tą padaryti, jie 
patys savo valia pasidarys. Ne Tarybų 
Sąjungos uždavinys jiems tą padiktuoti.

Šitaip SSSR užsienio liaudies komi
saras žiūri į Rumuniją, į Bulgariją, į 
Vengriją.

Netenka sakyti, kad tuomet, kai Rau
donoji Armija įeis į Čechoslovakiją, jo
sios vaidmuo bus kitokis. Ten Raudo
noji Armija eis kaipo Čechoslovakijos 
talkininkė, kaip gelbėtoja to krašto žmo
nėms apsivalyti nuo vokiškųjų okupan
tų. Su Raudonąja Armija žygiuos ir če- 
choslovakų pulkai, su jais sykiu žygiuos 
Čechoslovakijos patrijotai, Čechosloya- 
kijos vyriausybė, kuri viską greit perims 
savo žinion.

Esame liudininkais milžiniškų įvykių

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
SMETONIŠKAS PUODAS 

KRIKŠČIONIŠKĄ KATI
LĄ VANOJA

Kruvinojo Smetonos sū
nus Julius Smetona nepasi
tenkinęs klerikalų atsine- 
šimu linkui smetonininkų. 
Jis tiesiog įsižeidė, kai 
Drauge kunigas Prunskis, 
išgyręs Noremo knygą 
“Timeless Lithuania”, su
rado joj neteisingų ir kvai
lų dalykų. Prunskis, pavyz
džiui, bara Noremą, kam 
šis pateisina Smetonos-Vol- 
demaro smurtą 1926 me
tais. Tas, be abejonės, labai 
nepatinka Smetonos sūnui 
ir jis muša Prunskį istori
ne lazda. Jis sako, kad prie 
to kruvino smurto prave- 
dimo prisidėjo ir Lietuvos 
kunigai su davatkomis, vei
kiausia ir pats kun. Pruns
kis.

Lietuva 1926 metais bu
vus ant bedugnės kranto ir 
smetoniniai chuliganai tu
rėję ją išgelbėti. Taip tuo
met samprotavę ir Lietuvos 
klerikalai. Smetona sako:

“Kad Lietuva tuo metu 
stovėjo ant bedugnės krašto, 
anais laikais suprato ir pa
tys katalikai. Ir jau perdaug 
naivu iš kun. Prunskio pusės 
yra apsimesti, kad jis nežino, 
kad svarbieji perversmo ini
ciatoriai ir dalyviai kaip tik 
buvo katalikų žmonės ir kad 
visas katalikų blokas tą per
versmą užgyrė. Tuomet auto
ritarinio rėžimo įvedimą jie 
laikė ir ne priešingu demo
kratijai, ir patriotišku daly
ku. Nepatriotišku ir nedemo
kratišku jis virto tik tada, 
kai katalikams teko iš val
džios pasišalinti.“

(Amerikos Lietuvis, bal. 1).

Kas teisybė, tai ne me
las. Faktas yra, kad Lietu
vos klerikalai dalyvavo fa
šistinio smurto pravedime. 
Jie irgi susitepė rankas ne
kaltu Lietuvos žmonių 
krauju.

Tą žino Julius Smetona, 
tą žino kun. Prunskis. Visi 
buvo draugai ir partneriai. 
Nuo istorinės atsakomybės 
klerikalai negali pabėgti, 
jei ir kažin kaip stengtųsi.
MAŽI APGAVIKAI MĖG

DŽIOJA DIDELIUS
Amerikinėje politikoje 

gandai yra viena iš bjau
riausių metodų. Kai kuris 
politikierius nebeturi faktų 
ir argumentų prieš savo o- 
ponentą, tai pradeda kepti 
ir leisti gandus, prasima
nymus. Ot, girdi, taip ir 
taip kalbama, taip ir taip 
sakoma!

Šita apgavystė pasidarė 
labai mėgiama lietuviškų 
menševikų metodą. Dabar, 
štai, SLA rinkimų kampa
nijoje jie sušilk kepą ir lei
džia gandus apie savo opo
nentus. Padorumo pas juos 
seniai nebeliko. Tiesa jau 
seniai jiems svetimas' daly
kas. Faktų neturi.

Pavyzdžiui, vienas men- 
ševikiškas kryžiokas su
galvojo ir skelbia Naujie
nose (kovo 31 d.) tokį pra
simanymą 
kandidatę 
res. Girdi:

“Trečias 
datas yra
nėra reikalo daug kalbėti: 
jau ne nuo dabar ji komunis
tų yra laikoma “saviškiu 
žmogum.“ Bet vis dėlto įdo
mu gal bus patirti, kodėl ko
munistai nori Masytę įstatyti 
į sekretoriaus vietą?

“Štai kaip jie apie tą da-

lyką kalba. Girdi, būdama 
Susivienijimo centre Masytė 
paruoštų dirvą dviejų susi
vienijimų susiliejimui. Girdi, 
SLA būtų prijungtas prie 
LĮ)S, ir tada viskas būtų 
tvarkoje. Tokiu atveju, aiš
ku, vadovybe tektų komunis
tams.“

• , į • X

Tiktai paskutinis politi
nis žulikas gali šitaip pra
simanyti ir plepėti apie Ma
sytę arba komunistus. Vie-

na, jog komunistai jos kan
didate nestato. Nominacijo
se ji gavo tam tikrą skaičių 
balsų, apsiėmė būti kandi
date ir kandidatuoja. Jo
kia partija, jokia politinė 
grupė jai tos kandidatūros 
neįpiršo.

Antra, tiesiog bjaurus 
prasimanymas, kad per Ma
sytę komunistai norį abu 
susivienijimus suvienyti ir 
paimti vadovybę.

Maisto Naujienos
Kainų Administravimo Į- svarbus krašto karo meto 

staiga pareiškė, kad didelė 
tautos maisto dalis ir kiti 
reikmenys turi tikslias, pa
prastas ir lengvai supran
tamas nustatytas aukščiau
sias kainas, išreikštas dole
riais ir centais.

Apylinkės aukščiausios 
kaino nustatomos visam 
savarbiausiam m a i s tui, 
vartojamam maždaug 564,- 
000 krautuvėse, kurios ap
tarnauja 126,000,000 žmo
nių. Apylinkės kainų • sąra
šai vidutiniškai nustato 
kainas 700 įvairių prekių.

Prie OPA apylinkės kai
nų sąrašų paskiausiai pra
dėtą šviežių vaisių ir dar
žovių kainos. Daugelyje šio 
krašto dalių aukščiausios 
kainos kai kuriems vai
siams ir daržovėms jau nu
statytos ir šioji programa 
bus greitai pratęsta su spe
cifinėm detalinėm kainom 
visam krašte šioms daržo
vėms bei vaisiams: pupoms, 
agurkams, špinatams, mor
koms, svogūnams, bulvėms, 
kopūstams, salotoms, obuo
liams, vynuogėms ir cit- 
rus’o vaisiams. Kiek vėliau 
panašios kainos bus nusta
tytos tomatams, salierai, 
kalifiorams, limos pupelėms 
ir asparagui. Vaisiai bus 
papildomai įtraukti į tuos 
sąrašus, jų derliui atėjus. 
Nustatydami apylinkės kai
nų sąrašus OPA apskričių 
įstaigos pasitaria su vieti
niais prekybos komitetais, 
sudarytais iš atstovų nuo 
kiekvienos paliestos preky
bos rūšies.

Nusižengimai apylinkės 
nustatytoms kainoms turė
tų būti išsiaiškinami su 
krautuvininku. Jeigu jis 
atsisako ištaisyt kainas, ta
da tokie nusižengimai var
totojų turėtų būti pranešti 
artimiausiai Kainų ir Ra
cionavimo Įstaigai. Telefo
nų numeriai ir adresai šių 
įstaigų randasi klasifikuo
tose telefonų knygose.

maisto programai.

Pagal Darbo Deprtmento 
sekretorės Frances Perkins 
pranešimą, žemesnės mais
to kainos daugelyje miestų 
numušė pragyvenimo reik
menų kainas vieno procen
to trim-dešimtadaliais tarp 
sausio ir vasario mėn. vi
durio.

Ji toliau pareiškė: “Mais
to kainos vidutiniai nukri
to 1.2 procentų, kai tuo tar
pti kitų prekių bei patarna
vimu kainos pakilo vieno 
procento trim - dešimtada
liais.”

Vasario mėn. pragyveni
mo lygis buvo kiek žemes
nis, negu praėjusių metų 
balandžio mėn., kuomet 
prezidentas išleido įsakymą 
“laikyti - liniją.” Darbo 
Statistikos Biuro rodyklė 
dabar stovi 123,7 procentų 
1935-39 metų vidurkio, 
maždaug 23 procentus virš 
sausio, 1941, lygio.
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toks pradūrimas išleidžia 
garus ir tai reiškia, kad 
bulvės kepimo laikas pratę
siamas. Geresnis būdas pa
tikrinti yra sekantis: bulvę 
reikia paimti į skudurėlį ir 
spaudyti ją nykščiu bei ro
domuoju pirštu, nepraplė- 
šiant bulvės odelės. Pirštai 
gerai jaučia ar bulvė yra 
visai minkšta. Tačiau, kada 
patiriama, kad bulvė yra 
visiškai gerai iškepta, rei
kia bulvę šakute pradurti ir 
leisti garui išeiti, taip kad 
minkštimas lieka gražiai 
baltas.

Karo Maisto Adminis
tracija sako, kad farmeriai 
prašo tuos pačius Derlių 
Korpusus, kurie jiems pa
dėjo praėjusiais metais, 
grįžti pas juos šių metų 
derliui nuimti.

Šiems metams derlių kor
puso reikalavimas yra 4,- 
000,000 laikinų farmos dar
bininkų, tai yra 500,000 
daugiau nei pernai. WFA 
numato, -kad padidėjęs far
mos darbininkų skaičius 
gali būti papildytas kvie
čiant daugiau jaunuolių ir 
moterų.

Derliaus Korpuso pagal
bos svarbumas tautai yra 
pabrėžiamas fakte, kad 28 
procentai daugiau gamy
bos gauta iš J. A. V. farmų 
pernai nei 1938 metais, tu
rint 214,000 mažiau sam
dytų darbininkų, negu jų 
buvo turėta prieškariniais 
metais.

Žemes ūkio departmen-

apie Masytę, 
į SLA sekreto-

komunistų kandi- 
M ąsytė., Apie ją

OPA praneša, kad 
raus naminiam vaisių 
servavimui galima bus 
ti tuo pat būdu, kaip ir 
praėjusiais metais.

Kaip anksčiau pranešta, 
penki svarai cukraus nami
niam konservavimui galima 
pirkti su Cukraus Ženkle
liu 40 Karo Racionavimo 
Ketvirtoje Knygelėje. Li
kusieji — maksimum 20 
svarų cukraus asmeniui — 
galės būti suteikti, išpil
džius prašymą vietinei Ka
ro Kainų ir Racionavimo Į- 
staigai.

Papildomi leidimai pirk
tis cukraus naminiam kon
servavimui yra duodami 
neatsižiūrint ribotų cuk
raus išteklių civilių vartoji
mui, dėlto, kad naminis 
konservavimas yra labai

Neužilgo, tikėkime, Jų bus daugiau. 
Anksčiau ar vėliau prasidės veiksmai ir 
Vakarų Europoje.

Neužilgo, tikėkime, laisvę skelbiantie
ji raudonųjų patrankų garsai bus girdi-

cuk- 
kon- 
gau-

Ketvirta#., Balandžio 6, 1944'

O. W. L

Dar Po Pinigiuką 
Reikės Pridėti

Didžiojo New Yorko apy
linkės žmonės ir tie, kurie 
jau aukojo Raudonajam

tas praneša, kad šio krašto i Kryžiui turės primesti dar 
vištos sumušė visus savo į 
ankstyvesnius rekordus, de
damos daugiau kiaušinių 
negu anksčiau. Civiliai vis 
dar turi daugiau kiaušinių 
nei pernai, nežiūrint dides
nių karo ir lend-lease kiau
šinių pareikalavimų. Da
bartiniu dėjimo tempu viš
tos padeda po 440 kiauši
nių į metus kiekvienam as
meniui Jungtinėse Valstijo
se. Iš tų 440 kiaušinių 90 
eis karo pajėgoms ir ali- 
jautams, bet tai palieka dar 
350 kiaušinių kiekvienam 
civiliam — tai reiškia be
veik kas dieną po kiaušinį.

Šaldyti ir džiovinti vai
siai yra geras pasirinkimas 
užpildyti šeimos vaisių pa
reikalavimą šį pavasarį, 
kol konservuoti vaisiai yra 
aukštm racionavimo taškų 
ir jų yra mažas išteklius. 
Karo Maisto Administraci
ja primena šeimininkėms, 
kad džiovintos slyvos ir ra- 
zinkos yra laisvos nuo taš
kų, kadangi krautuvninkai 
nenori juos laikyti per kar
štas dienas. Dėl šaldytų 
vaisių vyriausybė užintere- 
suota juos greičiau išpar
duoti dėlto, kad yra reika
lingi šaldytuvai. Šaldyti re- 
barbarai ir obuolių košė 
laisvi nuo taškų, tačiau šal
dytoms mėlynėms reikia 6 
taškų.

Patikrinti, ar bulvė yra 
gerai iškepusi, geresnis me
todas yra išrasti spaudimu, 
nei dūrimu, kaip namų eko
nomas iš Žemės Ūkio De- 
partmento praneša. Papras
tai šeimininkės praduria 
bulvę šakute patikrinti, ar 
bulvė jau iškepusi. Tačiau

po pinigiuką, nes kvota ne
išpildyta. American - Lith
uanian Red Cross Commit
tee prašo visų gerų savo 
šalies patrijotų padėti išpil
dyti kvotą. Šiam lietuvių 
skyriui kvota yra $1000. 
Kiekvienas savo šalį mylin
tis ir branginantis demo
kratines laisves turi jaus
tis, kad tai yra jo pareiga 
rūpintis, kad kvota būtų iš
pildyta. Mes lietuviai turi
me sukelti $1000. Turime 
padėti savo miestui išpildy
ti kvotą $22,386,000.

Prašome neatidėlioti šio 
reikalo. Kurie galite pa
rinkti aukų, tuojau imkitės 
darbo. Kurie dar nesate 
aukavę, tuojau tai padary
kite. Aukas prašome pri
duoti per American-Lith
uanian Red Cross Commit
tee, 427 Lorimer St., Brook
lyn 6, N. Y. šio Komiteto 
ofisas yra atdaras kasdien 
iki 8 v. v.

Taipgi norime priminti 
tiems, kurie gyvenate to
liau nuo New Yorko ir ne
turėjote progos paaukoti 
Raudonojo Kryžiaus kari
niam fondui, prašome pri
siųsti savo auką aukščiau 
minimam Komitetui.

Vis labiau plečiasi karo 
frontas, vis daugiau įvyk
sta sužeidimų, vis daugiau 
reikia medikalės ir kitokios 
pagelbos mūsų kariams. 
Todėl Raudonasis Kryžius 
turi būt aprūpintas mate
rialiai, kad jis galėtų'teik
ti pagelbą visuose pasaulio 
kraštuose, kur tik yra mū
sų karių, kur tik pagelba 
reikalinga.

P. Buknys, 
A.L.R.C.C. pirm.

mi ir Vilniuje ir Kaune. Raudonieji ko- 
vūnai, greit ir drąsiai peržengę Dnieprą, 
Būgą* Dniestrą ir Prutą, sugebės tą pa
tį padaryti ir per Lietuvos upių tėvą— 
Nemunų,-rpakeliui į Berlyną. .
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STOUGHTONO LIETUVIU ISTORIŠKI 
BRUOŽAI IR ŠIS TAS Iš PRAEITIES

Kaip senas Stoughtono mies
tas ir iš kur jis gavo vardą?

Seniai, tarp Bostono ir Mė
lynųjų Kalnų (Blue Hills), is
toriko Huntoon žodžiais sa
kant, gyveno geri Dorcheste- 
r’io žmonės ir gruodžio 7 d., 
1657 m., įsteigė Dorchester, 
Mass., o į pietus už Blue Hills 
buvo Indijonų Plantacija. Ten 
gyveno trys garsios indijonų 
giminės: Chicataubut, Ne
ponset ir Ponkapoag.

Sakoma, valdininkai visados 
turėjo sankcijas ir koncesijas, 
neatsižvelgiant, kad už Blue 
Hills į pietus buvo išimtinai 
Indijonų Plantacija ir įstaty
mais buvo drausta 1633 m. 
kolonistams apsigyventi. Bet 
vėliau, pagal reikalą, įstaty
mai buvo keičiami.

Pirmą sykį pamokslininkas 
John Eliot, rugsėjo 14 d., 
1646 m., pirmą pamokslą sa
kė indijonams už Mėlynųjų 
Kalnų, pietvakario pusėj. Ta 
dalis buvo apgyventa Nepon
set gimine. Nuo čia ir prasi
dėjo kolonistų naujokynas. 
Laikui bėgant, pradėjo reikš
tis ir bręsti pažintis tarpe ko
lonistų ir indijonų. “Parsida
vėlių” nebuvo, ėjo kova už bū
vį, vieni kitiems buvo svetimi. 
Svetimas kraujas, kalba, kul
tūra, tikyba ir taip toliau.

Kaip matysime, bėgyje as
tuonių dešimčių metų dalykai 
visai kitaip pasikeitė. Kolonis
tų skaičius žymiai pradėjo di
dėti pietvakarėj ir į pietus už 
Mėlynųjų Kalnų, lygumoje, 
Mathias Puffer pasistatė stu- 
bą, 1690 m. Ta lyguma ir to
liau į pietus, tai buvo Ponka
poag Indijonų Plantacija su
l, 000 akrų žemės. Čia ir dau
giau istoriškos svarbos žymių 
yra. Apie tai vėliau pakalbė
sime.

Neponset Upės vakarų pu
sėj, gyveno garsi Neponset in
dijonų giminė. Pastangomis 
pamokslininko John Eliot, 
glaudesnis gyvenimas reiškėsi 
tarpe indijonų ir kolonistų po 
plačią apylinkę. Vienur ir ki
tur pradėjo kurtis ūkiai. Pa
vyzdžiui, stambesnis, kapito
no Clapp, ūkis įsikūrė 1667
m. , kapitono Ebenezer Billings 
1687 m. ir t.t. Tapo atšauk
tas įstatymas, draudžiantis ko
lonistams apsigyventi už Mė
lynųjų Kalnų, pietų ir pietva
karių pusėj. Tas atšaukimas 
įvyko 1706 metais.

Derlinga žemė ir graži apy
linkė vis daugiau ir daugiau 
kolonistų čia traukė. Kolonis
tus jungė jų tikyba. Jie dide
lėj didžiumoje buvo kalvinis
tai. Jų didžiuma buvo pabėgę 
iš Anglijos nuo tikybinių per
sekiojimų. Tarpe Stoughtono 
miesto įkūrėjų matosi buvus 
plačios tolerancijos 
mylinčių žmonių.

Pagaliau atėjo ir 
tai. Gruodžio 22 d.
nas tapo inkorporuotas. Geri, 
praktiški apylinkės žmonės 
matė reikalą įkurti naują 
miestelį dėl gyvenimo paran- 
kumo. Miestelį įvardino lieut. 
gub. William Stoughton var
du. Mat, jis buvo valdęs Mas
sachusetts koloniją nuo 1694 
iki 1697 m.

Nuo to laiko turime Stough
ton, Mass. Įsikūręs’ Stoughtono 
miestas turėjo didelius plotus 

. žemės. Toje didelėje teritori
joje, 1727 metais, viso tebuvo 
taksuoti 275 žmonės, 121 stu
ba ir 763 taksuojamų gyvulių. 
Kaip sakiau, buvo dideli plo
tai žemės ir nuo balandžio 25 
d., 1733 iki vasario 21 d., 
1888, Stoughtono žemlapis kei
tėsi dvidešimts kartų. Taigi, 
iki šiol mes kalbam apie se
ną Stoughtoną ir tuos plotus 
žemės, kurie siekėsi su Ded
ham, Walpole, Norton, Wren- 
them, North Bridgewater (kur 
dabar Brocktbn’as), Foxboro, 
Sharon, Canton ir Avon. Pla
čiau rašyti apie tai nematau 
reikalo, 
aukščiau

ir artimą

1726 me- 
Stoughto-

turi daug bendro su Stoughto
no istorija.

Stoughtono geografiška po
zicija: aštuoniolika mylių nuo 
Bostono į pietus, 380 pėdų 
aukščio virš jūros paviršio. Iš 
čia prasideda dvi upės — 
Tąunton upė, plaukianti į pie
tus, o Neponset išplaukia į va
karų žiemius. Dabartinėje 
Stoughtono teritorijoje pirmu
tinė stuba buvo pastatyta 1716 
m., Isaac Stearns. Jis buvo 
persikėlęs iš Lexington, Mass.

Revoliucijos karui užėjus, 
1775 m., Stoughton davė 148 
vyrus amerikiečių armijai ir 
1782 metais, karui pasibaigus, 
viso 596 vyrai buvo kare daly
vavę.

Pažvelgkime į kultūrinę pu
sę. štai sena Stoughtono Mu- 
zikalė Draugija, suorganizuo
ta 1786 metais. Iki šiol užlai
kyti rekordai ir dar gerai 
funkcijonuoją. Tai yra seniau
sia Muzikalė Draugija Ameri
koje !

Reikia pažymėti, kad Mary 
Baker Eddy, įkūrėja Christian 
Science, gyveno rytinėje daly
je Stoughtono, kur dabar yra 
Avon, Mass., nuo 1866 iki 
1867 ir vėliau Stoughtono 
nuo 1868 iki 1870 m. Man te
ko kalbėtis su žmonėmis, ku
rie ją gerai pažinojo.

Kada priėjome taip arti, tai 
turiu pažymėti, kad, kur bu
vo rytinė dalis Stoughtono, tai 
vasario 21 d., 1888 m., įsikū
rė Avon, Mass. Nuo 1726 iki 
1888 metų, kaip sakiau, dvi
dešimts kartų Stoughtono žem- 
lapis keitėsi. Teritorija buvo 
aneksuota arba įsisteigė nauji 
miesteliai, senoje Stoughtono 
teritorijoje. Tik nuo 1888 me
tų Stoughtonas toje pačioje 
čielybėje yra ir nuo tų metų 
Stoughtonas lietuviams gerai 
žinomas.

1888 metais Pranas Minkš- 
tėnas pirmą kartą atvažiavo į 
Stoughtoną, pagyveno aštuo- 
nius mėnesius, čia tada nebu
vo buvę nei vieno lietuvio. An
trą sykį jis atvažiavo 1892 m., 
rado vieną lietuvį, B. Dragu- 
naitį. Jis save vadino John 
Fisher, ir vėliau atvažiavo Jo
nas Adomavičius. Su pabaiga 
devyniolikto šimtmečio čia pra
dėjo kristalizuotis lietuvių ko
lonija.

1900 metais jau gražus bū
relis lietuvių gyveno Stoughto- 
ne. Kalbėdami apie Stoughto
no lietuvius ir jų kultūrinį 
veikimą, matysime, kad nieko 
nebuvo daryta čia 19-to šimt
mečio pabaigoje, šitaip pasa
kojo Povilas Yukonis. Jis at
važiavo į Ameriką liepos 8 d., 
1900 m. Jis rado Stoughtone 
apie 30 pavienių ir 8 šeimy
nas lietuvių : Jonas Antulonis, 
Degutis, Celetka, Adomas Gri
cius, Skerstonas, Petras Vaiš
vila, Yarusas ir Zelvis.

Pastebima, kad nuo pra
džios iki dabar mūsų žmonės 
turėjo kietą prisirišimą prie 
Stoughtono. Tą ipatome už- 
vardinime draugysčių, kaip 
tai, Stoughtono Lietuvių Vie
šas Knygynas. Ir kitos drau
gystės nešioj^ą vardą.

šv. Antano Draugystė susi
tvėrė, arba, kaip tada buvo 
sakoma, tapo uždėta, 9 d. ge
gužės mėn., 1904 m. Aukš
čiausia yra pasiekus 105 narių.

Antra pašalpinė draugystė, 
tai Gedimino; susitvėrė rugsė
jo 28 d., 1911 m. ir sykiu pri
gulėjo prie SLA iki Domijo- 
naičio laikų. Matome, kaip 
anksti pirmoji laisvės kregž
dutė pasirodė Stoughtono lie
tuvių padangėje, ši draugija 
išmokino vyrus ir moteris be 
tikėjimiškų prietarų organi- 
zatyviai gyventi. Draugystė 
narių skaičiumi daugiausiai 
yra pasiekus iki 110.

Lietuvių Socijalistų Sąjun
gos 86 kuopa susitvėrė liepos 
14 d., 1912 m. Turėjo didelį 
pritarimą vietinių lietuvių tar
pe ir buvo sutrauktos visos ge
riausios spėkos jos veikime.

Pažymėsiu, kada tais laikais

Stoughtono 
Knygynas, 
daug tomų 

turinio. Tai

bet priminsiu, kad 
suminėtos teritorijos
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siautė tarpe Amerikos lietuvių 
“kooperacijų liga.” Mes, 
stoughtoniečiai irgi “persir- 
gom” — atėjo ir nuėjo. Bet ir 
mes turėjome kooperaciją. Tur 
riu atžymėti, kad Stoughtono 
lietuviai ne vien kultūra ir 
politika buvo susidomėję. Jie 
ekonominiai anksti susirūpino. 
Kooperacija gyvavo apie po
rą metų ir žuvo. Ne vien ge
rų norų užtenka, reikalinga 
turėti teorijos ir praktikos, o 
to kaip tik ir buvo stoka pas 
lietuvius visur.

1913 m. įsikūrė 
Lietuvių Viešas 
šiandien jame yra 
knygų įvairaus
graži lietuvių nuosavybė.

Ilgai buvo rengtasi ir pa
galiau tapo suorganizuota 
Stoughtono Lietuvių Suvieny
tų Draugysčių Draugija. In
korporuota gruodžio 13 d., 
1913 m. Prie to darbo daug 
prisidėjo Stanislovas Keblis, 
Antanas Radvyla, Benis Moc
kus, Alfonsas Vinskevičius, 
Ajlomas Stankus, Jonas Gudi
nąs; Dominikas Statkus ir ki
ti. Visų pastangomis ši Drau
gija turi Tautišką Namą, su 
didele, gražia auditorija. Kliu- 
bas ir knygynas apačioje, 
taipgi susirinkimams svetainė 
ir daug vietos ir patalpos. 
1943 m. dapirko daugiau že
mės. Nuo pradžios ir dabar 
viskas kaip ant “mielių” ky
la.

Turime Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos kuopą. Apšvietos plėtime 
jai lygios nėra.

Turėjome ir Lietuvių Mote
rų Progresyvio Susivienijimo 
kuopą, ji paliko gražius kultū
ros ženklus.

Stoughtono Lietuvių Teatra
liškas Ratelis “Banga” susitvė
rė kovo 16 d., 1923 m. Apie 
šį ratelį būtų daug kas rašy
ti, bet kitą sykį parašysiu į 
Literatūros ir Meno Skyrių.

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlė susitvėrė gruodžio 13 d., 
1925 m., draugės Stulgaitienės 
pastangomis. Ta draugijėle 
gražiai gyvavo ir vaikai gra
žiai auklėjosi ir šiandien pa
vyzdingai gyvena.

Choras “Aušra,” vėliau pa
keistas į labdarystės organi
zaciją, persiorganizavo 1926 
m. Ne vien medžiagos, bet ir 
gerų talentų buvo. Choro mo
kytojai buvo Mr. Sugar, vė
liau Bolys. Graži atmintis.

Stoughtono; Lietuvių Repu- 
blikonų Kliubas, vėliau pa
keistas į Stoughtono Lietuvių 
Piliečių Kliubą, persiorgani
zavo 1936 metais.

Gyvuoja SLA 25 kuopa nuo 
1930 metų.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 71 kuopa gražiai gy
vuoja, yra gausi nariais, įsi
kūrė 1930 m. Daugiausia pa
sidarbavo draugas Lavas ir ki
ti.

LDS 229 kuopa (jaunuolių) 
pasižymėjusi sportu ir veiklu
mu.

Stoughtono Lietuvių ūkinin
kų Kliubas, inkorporuotas lie
pos 8 d., 1935 m.

Stoughtono Lietuvių Mote
rų Kliubas, susitvėrė kovo 9 
d., 1939 metais. Daug veikia 
ir yra Stoughtono pažiba.

Senieji Stoughtono lietuviai; 
apie juos šiuo tarpu trumpai:

Minkštėnas, Pranas, gimęs 
kovo 15 d., 1857, Stanionių 
km., . Pumpėnų parap., Kau
no rėdybos. Atvyko į Jungti
nes Valstijas 1877 metais. Yra 
gyvenęs Baltimorėj, Philadel- 
phijoj, New Yorke ir Bostone. 
Pirmą sykį atvyko į Stoughto
ną 1888 m., antrą sykį — 
1892 m., trečią sykį 1910 ir 
čia apsigyveno.' Minkštėnas 
yra muzikos mylėtojąs ir daug 
yra darbavęsis toje srityje. 
M.-orkestrą gyvavo apie 12 
metų. Nemuno Benas gyvavo 
apie 9 metus, So. Bostone. Jis 
daug veikė pabaigoje 19-to 
šimtmečio ir su pradžia 20-to. 
Minkštėnas buvo organizato
rius kaip orkestras, taip ir be- 
no. Jis yra grojęs 329 vestu
vėse, 68 baliuose ir 23 pikni
kuose. ;
i Yukonis, Povilas, gim. ge
gužės 15 d., 1877 m., Likėnų

dvare, Potbiržės parap., Kau
no rėdyboje. Atvažiavo į Jung
tines Valstijas 1900 m., liepos 
8 d. Brocktone pagyvenęs 2 
mėnesius, persikėlė į Stoughto
ną ir čia visą laiką gyvena. 
Yukonis pirmas iš Stoughtono 
lietuvių užsidėjo valgomų 
daiktų krautuvę, vėliau turė
jo pieno ūkį iii visą laiką užsi
laikė progresyvių lietuvių tar
pe. Jaunose dienose daug dir
bo dėl lietuviškų organizaci
jų, prie jų prigulėjo ir buvo 
vienas iš veikėjų.

Sinopsis Stoughtono lietuviš- 
Draugysčių :
šv. Antano Draugystė. 
Kooperacija.
Gedimino ^Draugystė. 
LSS 86 kuopa.
SLV Knygynas.
SLS Draugysčių Draugija. 
LMPS 52 kuopa.
ALDLD 62 kuopa. 
Teatrališkas Ratelis 
ga.”

• “Ateities žiedo” Vaikučių 
Draugijėlė.

» “Aušros” Choras, vėliau 
pavadintas Labdarybės 
Choru.

i SL Republikonų Kliubas, 
vėliau pakeistas 
Kliubą.

' SLA 25 kuopa, 
i LDS 71 kuopa.
' LDS 229 kuopa (jaun.)
i SL ūkininkų Kliubas.
i SL Moterų Kliubas.

Prie užbaigos turiu pažymė
ti : Tautišką Namą pastatėm ir 
atidarėm 1924 metais.

Stoughtono lietuviai gražiai 
pasirodė 1926 metais, apvaikš
čiodami 200 metų nuo įsikūri
mo Stoughtono miesto; į tas 
sukaktuves-festivalį įdėjome 
arti $700. Kuomet ateityje 
turėsime kokį apvaikščiojimą, 
tai ve ką padarykim. Surinki
me visą medžiagą apie Stough
tono lietuvius ir jų kultūrinę 
būklę ir išleiskime 
kad 
vius

kų

6)
7)
8)
9)

10)

12)

14)

16)
17)

“Ban-

SLP

Albumą,” 
įamžinti Stoughtono lietu- 
ir jų gražius darbus.

P. A. Jatul.

Lowell. Mass
Vietos laikraštis paskelbė, 

kad mūsų piliečiai aukojo 
Raudonajam Kryžiui '4,000 
kvortų kraujo gyvastis gelbė
ti.

Vietinis dienraštis Lowell 
Sun, kovo 4 dieną atidavė kre
ditą Raudonajai Armijai, kai
po geriausiai armijai, kad ji 
moka moderniškai kariauti, 
apsupti nacių armijas ir jas 
sunaikinti.

Kovo 16 d. kilo gaisras, 
560 Broadway St. ir trys ber
niukai sudegė. Sprogo kuro 
statinė ir todėl kilo gaisras.

Du berniokai, ąpie 17 metų, 
išvažiavo automobilium pasi
važinėti ir įvažiavo į Merri
mack upę. Automobilius pasi
nėrė, jie išliko gyvi, bet su
žeisti.

Kovo 13 d. suareštavo 15 
gemblerių, kurie užsiimdinčjo 
visokiomis lioterijomis ir taip 
daug pinigų iš publikos išvi
liodavo.

Griaustinis

Neapolis. — Italams už
imant Marrone ir du kitus 
kalnus, 13 mylių į šiaurva
karius nuo Cassino, naciai 
silpnai tesipriešino.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau laisvų draugų, kurie 

mane priimtų ant burdo. Aš gaunu 
pensiją iki mirties. Sutinku bile kur 
važiuoti, į ūkės, ar j mainas. Kai 
aplaikysiu laišką, tai viską apie sa
ve parašysiu. — Charles Striupins- 
kas, (Strauss), 182 Chestnut St., 
Morgantown, W. V. (79-81)

Vyrai, Moterys! Be Ūpo? 
Norite Naujo Gyvumo 21 iki 60 m.? 
Ar žinote, kodėl jūs jaučiatės išsieikvoję, 
suvargę, be ūpo, su mažai gyvumo. Tūkstan
čiai nustebo atradę, kad jų silpnumai pareina 
vien iš to, kad jų kūnui trūksta geležies. 
Dar labiau jie buvo nustebinti pasekmėmis 
pasistnarkinimo Ostrex Tonic Tabletėlėmis. 
Ostrex turi therapeutiškus kiekius geležies; 
prophylaktiškus kiekius vitamino BĮ, kalcijo. 
Taigi, jeigu ir jūs esate nusilpę, suvargę, su
glebę kaipo geležies trūkumo aukos, o norite 
naujo smarkumo, stiprumo ir gyvumo, išban
dykite Ostrex jau šiandien. Pradiniai kiekiai 
lėšuoja tiktai 8 Bei Gaunama visose vaistinėse.
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Bolševikai Nepajege Sukri 
tikuot Lietuviškų Pronacių

(Feljetonas)
Išeinant iš to taškaregio, 

kad lietuviški bolševikai 
žiūri į mus pronacius, kai
po į lietuvių tautos gėdą, 
didžiulę jos nelaimę, sėjan
čią lietuviuose hitlerinės 
pavietrės nuodingus perus, 
tai visiem suprantama, kad 
bolševikai deda pastangas 
numušti pronacių prestyžą 
iki žemiausio laipsnio. Bet 
jūsų Paulius su pasididžia
vimu konstatuoja faktą, 
kad bolševikai savo pastan
gose pasekmių neturi. Ačiū 
tam, kad pronacių mokyti 
generolai melų kampaniją 
išvystė iki begėdiškiausios 
aukštumos, tai bolševikai, 
nepajėgdami sukritikuoti 
visus melus abelnai, prieka
biauja prie atskirų melagy
sčių.

Už pavyzdį paimkime St. 
Michelsono labai gudriai 
sugalvotą melą, kuriam da
vė idėją Michelsono nesvie
tiškas pavydas dėlei to, kad 
Amerika atidavė Rusijai vi
sus lašinius, visą sviestą, 
duoną, kiaušinius, cibulius, 
čiutabakį, žodžiu sakant, 
viską, kas gardu, o ameri
konam reikės maitintis gy
vulių pašaru. Pagal Mi
chelsono samprotavimą, jei
gu bolševikiškai Rusijai bu
vo galima ką duoti, tai galą 
virvės. Keršindamas Ame
rikai už jos duosnumą Ru
sijai, Michelsonas sumanė 
pagązdinti amerikonus, kad 
jiems reikės maitintis gyvu
lių pašaru.

Šiuom savo gudriu išmis- 
lu mūsų Michelsonas bolše
vikus labai gražiai apmovė. 
Bolševikai, matydami, kaip 
Michelsonui tolyn vis ge
riau sekasi meluoti, padarė 
išvadą, kad Keleivio redak
torius jau' tikrai minta gy
vulių pašaru! Kadangi visi 
pronaciai lygiai gerai me
luoja, kaip ir Michelsonas, 
ti pagal bolševikų sampro
tavimą, turėtų išeiti, kad 
visi jie maitina savo grieš- 
ną kūną gyvulių pašaru. 
Jeigu šis bolševikų sampro
tavimas turėtų ką bendro 
su tiesa, tai išeitų, kad ir 
visi gyvuliai, neišskiriant 
šersties, spalvos nei veislės, 
turėtų būti melagiais.

Jeigu bolševikai savo to
kiu samprotavimu turi tiks
lo pažeminti pronacius, tai, 
vietoj pronacių, jie pažemi
na gyvulius! Visiem yra ži
nomas faktas, kad tarpe 
gyvulių nėra nei nacių nei 
pronacių, -nei fašistų nei 
profašistų, dargi nei smeto- 
nininkų!

Daktarai tvirtina, kad 
žmogus arba bile koks gy
vūnas yra tas, kuomi jis 
maitinasi. Jeigu pronaciai 
taip sugabiai meluoja dė
lei to, kad maitinasi gyvu
lių pašaru, tai išeitų, kad 
gyvuliai velniškai negabūs. 
Kas gi yra kur matęs tokį 
nedorą gyvulį, kuris taip 
bjauriai, taip begėdiškai 
meluotų, kaip Michelsonas, 
Grigaitis, Laučka, Pruns- 
kis, arba bile kuris kitas 
pronacių generolas? Suly
ginus pronacių generolų ne
rimą, visame kame nesvie
tišką karščiavimąsi su gy
vulių ramiu užsilaikymu, 
jūsų Paulius daro drąsią iš
vadą, kad gyvulių pašare 
randasi visi mitybai reika
lingi dėsniai. Jeigu būtų 
tiesa, kaip bolševikai mano, 
kad pronaciai valgo gyvu
lių pašarą, tai pronaciai 
jaustųsi pilnai patenkinti 
gyvenimu ir neturėtų jokio 
reikalo meluoti.

Iš to, kas viršuj pąsaky-
, į!:,'.,. ......m,.

ta, aiškiai matosi, kad bol
ševikai visai nežino, kuomi 
pronaciai maitinasi. Jeigu 
jūsų Paulius būtų pleperys, 
tai ir išplepėtų bolševikam, 
kad pronaciai maitinasi 
Prano Ancevičiaus prisiųs
ta hitlerine broga, iš kurios 
išimta visi maistui reika
lingi vitaminai, o pridėta 
didelė doza tam tikro che
mikalo, kuris labai jaudina 
užpakalinę smegenų dalį, 
kuri paprastai veikia tiktai 
žmogui miegant. Maitinan
tis tokiu maistu, po kiek 
laiko užpakalinė smegenų 
dalis nustelbia priešakinę 
dalį, kuria žmogus protau
ja, ko pasekmėje, žmogus 
pradeda sapnuoti nemiego
damas. Iš to gaunasi toks 
rezultatas, kad žmogus tos 
atmainos savyje visai ne
junta. Jam rodosi, kad jis 
išaugo į proto milžiną, ku
rio įsakymai privalomi vi
sam svietui. Užtai pas pro
nacius pasireiškė tokia di
delė minčių kontradikcija, 
vieni jų melai griežtai prie
šingi kitiem.

Gerai, kad bolševikai to 
viso nesupranta, o kitaip 
jie užėstų Pauliaus prona
cius ! „

Reikia tiesą pasakyti, klausoma, kaip šukavo lie- 
kad jūsų Paulius ne visus tuviški pronaciai, kuomet 
pronacių melus šimtu nuo-1 hitlerininkai degino Lietu- 
šimčių užgiria. Kad ir sap- "* - 1
nuojant meluojama, tai vis 
nekurie melai galėtų būti 
geriau aptašyti, kad bolše
vikai negalėtų taip lengvai 
prisikabinti. Imu tik vieną 
iš tūkstančio 
pasakytų melų: 
Lietuvos, 
Italijos laivyną.
moksliškiau būtų išėję, jei
gu būt pasakyta: Vietoj 
pypkės, Stalinas gausiąs I- 
talijos laivyną. Visi žino, 
kad Lietuva ir kitos Mi
chelsono minimos valstybės, 
priklauso tų valstybių žmo
nėm ir Stalinas negali jo
mis mainikauti. Visai kitas 
klausimas’ su Stalino pyp
ke. Pypkė yra Stalino pri
vatinė nuosavybė ir Stali
nas gali ją išmainyt ant ko 
jam patinka.

Da vienas dalykas, kurio 
bolševikai pilnai nesupran
ta. Neseniai tam atgal, 
bolševikai pradėjo prona
cius vadinti lietuvišk. kry
žiokais, manydami, kad jie 
surado tikamiausį prona-. 
ciam pavadinimą. Gal būt, 
kad nekurie pronaciai dėlei 
to net užsigavo. Bet Pau
lius jums pasakys, kad ir 
čia bolševikai nepataikė. 
Tiesa, senovės kryžiokai I

atlikinėjo žudystes ir žmo
nių kankinimus plėšimo tik
slais, ko pas daugumą pro- 
nacių nėra. Betgi senovės 
kryžiokai neturėjo jokio 
džiaugsmo, jokio pasitenki
nimo, kuomet jie matė ką 
nors kankinant ir užmuši- 
nėjant jų pačių tautiečius, 
pažystamus ir gimines. Čia 
tai ir skirtumas tarpe se
novės kryžiokų ir lietuviš
kų pronacių, kurio tačiau 
bolševikai nežino.

Tik jūs gerai pagalvokit, 
gerbiami pronaciai, pik
čiausi plėšrūnai žvėrys ir 
tai savo veislės nedrasko, 
net ir tokiam atsitikime, 
kuomet būna labai alkani! 
Matote, koks milžiniškas 
skirtumas nuo lietuviško 
pronacio ir senovės kryžio
ko.

Kiek tikresnis pronacių 
atvaizdavimas būtų, jeigu 
vadintų juos hitlerizuotais 
lietuviais. Po tokiu pavadi
nimu pronacius būtų gali
ma suprasti, kaipo patį 
Hitlerį ir kitus hitlerinin
kus. Bet ir tokiam atsitiki
me, da nebūtų atvaizduotas 
tikras pronacių paveikslas. 
Skirtumas tarpe hitlerinin
kų ir pronacių štai kame: 
Dabar, kada talkininkų or- 
laivininkai daužo ir degina 
Vokietijos miestus, tai nei 
Hitleris, nei Himleris, nei 
kiti hitlerininkai nešūkau
ja, kaip galvų netekę, kad 
Vokietija laisva ir nepri-

vą ir skerdė jos žmones! 
Gerai, kad bolševikai šių 
dalykų nežino, 
nebėgs jiems 
bet pronaciam 
kalas nujausti,

Michelsono ra.
“Vietoj

Stalinas gausiąs
” Daug

ir Paulius 
papasakoti, 

būtinas rei- 
kuomi jie y-

NARSUS ANGLŲ GENERO
LAS ŽUVO ORO NELAIMU

London. — Nukritus lėk
tuvui Burmon, užsimušė 
narsus anglų generolas C. 
Ch. Wingate, 41 metų am
žiaus. Jis buvo vadas ang
lų smarkuolių - komandų, 
kurie iš lėktuvų nusileisda
mi smogė japonam užnuga- 
rėn bei ardė priešų įrengi
mus. Pirmiaus gen. Win
gate vadovavo šiaurinėje 
Afrikoje tokiem smarkuo 
liam prieš italus.

Sovietų lakūnai nuskan
dino Baltijos Jūroje dar 5 
karinius vokiečių laivukus 
ir vieną didelę motorinę 
valtį.

Kainų Administracija sa
ko, dar nepadaugės gazoli
no privačiam automobiliam.

SVEIKATA—TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 

Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS, — nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsia esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą * 
šilumą, šildydama galingai greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų ■ vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už most) ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu nori 
važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostinm. Kaina 1-oz. 
75 centai. 2-oz. — $1.00, 4 oz. — $2.00, 16 oz. — $5.00.

PASARGA: Neimkite nei jofcių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

.....Deksnio Galinga

.....Deksnio Galinga 

.....Deksnio Galinga 

.....Deksnio Galinga
Vardas ir pavardė ...........................
Gatvė ir numeris ;......................... .
Miestas .................   .................  Valstija

DEKEN’S OINTMENT p. o. box e«6, Newark i, n. ą.

Paulius.

B
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DEKEN’S OINTMENT

Mostis .... 1-oz..... 75c
Mostis ...2-oz........$1.00
Mostis .... 4-oz.....$2.00
Mostis .. 16-oz..... $5.00

Most!
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(Tąsa)
Keturkampis Kobilskis, jaučio spran

du ir žema degenerato kakta, pakėlė 
ranką, kurioje laikė supintą vytinį.

Ir motina, ir vaikai kartu suriko,— 
motina iš skausmo, vaikai iš baimės.

— Tylėk, kale... Sakyk, ką tau prane
šė! Kalbėk! Kobilski, pilk dar kartą.

Laukinis moters riksmas tarsi peiliu 
smeigė stovintiems gatvėje.

— Ką jie jai daro?
— Ei, vyrai, ko gi jūs stovite? Eikite 

į namą.
— Gal ten moterį prievartauja, o jūs 

stovite išsižioję....
— Dar maža, kad žmogų kalėjime pū

do, dar bobą daužo...
— Ei, žmonės, einam!
— Stok! Kur? — suriko stovėjęs prie 

durų kapralas.
—O ką jūs jiems darote?
— Ko jie rėkia?
— Leisk i troba!
— Kodėl be liudytojų?
Išgirdęs tuos piktus šauksmus, Dzebe- 

kas prišoko prie durų.
— Kas čia dabar? Tuoj išsivaikščioti!
Tačiau niekas nėjo. Atvirkščiai, iš visų 

pusių į triukšmą ėmė bėgti priemiesčio 
gyventojai.

— Tetą Marusę rimbu muša! Aš pats 
mačiau pro langą... — rėkė Vasilekas, 
užsikoręs ant tvoros.

— Už ką mušate bobą? — kurčiai pa
klausė Dzebeką pagyvenęs darbininkas.

Minia grūdosi artyn. Dzebekas pajuto, 
kaip baimė, lyg šalta angis, šliaužia per 
nugarą. Jis žinojo: minia sutryps jį, jei
gu pastebės baimę. Jis išsitraukė iš mak- 
štų revolverį.

•— Išsivaikščioti, šiaip šausiu!
Pirmoji eilė sulinko, tačiau toli nega

lėjo pasitraukti, nes iš užpakalio spau
dė. Tik barzdotas darbininkas, stovėjęs 
prieš Dzebeką, nepajudėjo iš vietos.

— Tu tuo žaisleliu nesišvaistyk! Visų 
neiššaudysi...

— Eikit iš čia gražiuoju...
Šūvis nuėjo visiems per širdis..
Darbininkas griebėsi už krūtinės, pa

sverdėjo ir griuvo ant šono. Minia ap
linkui iš karto praretėjo. Žandarai išvil
ko iš namo Patlajaus žmoną ir įtelžė į 
vežiko karietą. Laikydami parengtus re
volverius, žandarai atsistojo iš šalių.

Dzebekas ir Kobilskis šoko į kitą ka
rietą ir nušveitė.

O aplink užmuštąjį rinkosi vis dau
giau ir daugiau žmonių.

Gandas, kad lenkų žandarai užmušė 
šaltkalvį Glušką, pasklido visomis prie
miesčio gatvelėmis. Jis įsiskverbė į vi
sus kampelius ir nuaidėjo ligi pačių ato
kiausių lūšnelių. Norėdami savo akimis 
įsitikinti, daugybė žmonių veržėsi prie 
Patlajaus namų. Kiti prie savo namukų 
karštai svarstė įvykį.

— Už ką užmušė? — iš karto klausi
nėjo keli balsai žinią atnešusį.

— Patlajaus pačią gynė.- Tai jį tas 
Kobilskis — žinote, kuris pas Puškals- 
kienę tarnavo? — iš revolverio nušovė.

— Ne Kobilskis, o tas, kuris rinkoje 
ruletę suko. O dabar jis jų vachmistras.

— Kur gi įstatymas? Nekaltus žmo
nes žudo.

— Įstatymas vienas — kas pačiupo 
lazdą, tas ir ponas. Susilaukėme naujų 
šeimininkų!

— Dabar tai šitaip: dieną išgyvenai, 
nepakorė—pasakyk ačiū. Na, ir gyveni
mėlis !

Ir tik vienur kitur kalbos buvo šiek 
tiek ryžtingesnės.

— Apie ką jūs čia, vyrai?
— Taip sau, liežuvius galandam... Tie 

biaurai ką nori, tą ir daro. O mes visi 
daugiausia liežuviais malame. Pasiple- 
pam — ir į pirkią! O naktį ateis tau 
žarnų paleisti...

— Ko gi, toks narsus, čia stovi? Nu- 
eijc pas ponelius ir pasišnekėk su jais.

— Ko tu šaipaisi? Čia žmones šaudo, 
o tau juokai!

— Aš sakiau: neneškite, vyrai, gink
lų vokiečiams. Dabar vokiečiai smunka, 
o su ponais nėra kuo susidoroti. Taip ir 
pasibalnos.

— Nors sutartų žmonės, o dabar kiek
vienas dėl savo kailio dreba.

— Taip ir yra! Parodys vamzdį kiše
nėje — ir sprunka, kad nepačiuptų...

— Suskaityk,, vienų tik fronto karei
vių mūsiškių kokie trys šimtai atsiras...

Aš netikiu, kad visi būtų šautuvus ati
davę !

Tačiau čia į pašnekėsi ryžtingai įsiki
ša žmona.

— Gnatai, eik namo! Eik namo, sa
kau !

Barankevičiaus fabrike antroji pa
maina baigė darbą. Prie didžiųjų įmo
nės vartų susirinko tiršta minia atėjusių 
pakeisti. Dalis darbininkų praėjo kont
rolinę būdelę į fabriko cechus, kiti, suži
noję apie žmogžudystę, susilaikė prie 
vartų.

— Ko stovite? Eikite, sakau jums! — 
šaukė senas įmonės sargas.

— Suspėsim... Dar nešvilpė...
Andriejus metė į krosnį paskutinį an

glies davinį. Laikrodžio rodyklė slinko 
prie trijų. Krosniakuriai keitėsi dešimt 
minučių anksčiau, negu kiti.

— Ar girdėjai, Andriuša, lenkai Gluš
ką nušovė? — prieidamas pasakė jo bi
čiulis krosniakurys Dimitri jus.

Į katilinę įėjo nauja pamaina, ir And
riejus nugirdo atskiras frazes:

— O prie vartų sambrūzdis prasideda!
— Ar matei, apsauginiai ten nubėgo?
Už lango nuaidėjo šūvis. Krosniaku

riai dairėsi vienas į kitą.
— Kas ten?
Kelias sekundes visi tylėdami klausė

si, laukdami daugiau šūvių. Laipteliais 
Andriejus užlipo ant katilo gobtuvo. Vir
šuje — trys siauri langai. Vienas buvo 
atviras. Pro jį buvo matyti fabriko var
tai. Ten kažkas buvo negera. Priešais 
vartus visa aikštė buvo užtvinusi žmo
nių. Kažkoks žmogus, užlipęs ant tvoros, 
kažką rėkė miniai. Vienas po kito prie 
vartų bėgo legionininkai, saugoję įmo
nę.

Iš gretimo mašinų skyriaus į katilinę 
įbėgo jaunesnysis mechanikas, ponas 
Strumilas.

— Kodėl jūs nešvilpiate pamainai? — 
iš visų jėgų rėkė jis.

— Kur Ptacha? Švilpkite!
Matydamas, jog niekas jo neklauso, 

mechanikas pats nutvėrė žiedą, - pririštą 
prie virvės, kuri atidaro švilpuko vož
tuvėlį, ir patraukė.

Galingas staugimas apsvaigino And
riejų. Jis viską užmiršo. Jis tematė prie 
vartų prasidedančias riaušes, ir staiga 
—tas staugimas.

Pro visas duris į fabriko kiemą ėmė 
virsti žmonės.

Tarp darbininkų — pusė moterų.
Andriejus greitai nusileido žemyn.
Strumilas paleido žiedą. Staugimas 

nutilo. Tiktai dabar mechanikas pamatė 
Ptachą.

— Kur tu slankiojai?
— Aš pro langą žiūrėjau....
— A-a-a, pro langą! Tada atsiskaity- 

sime! Tave samdė dirbti... Į darbą —su
šuko Strumilas naujiems krosniaku- 
riams ir išbėgo į mašinų skyrių.

Kelias sekundes Andriejus nejudėda
mas stovėjo. Jį pagavo viena mintis. Jis 
abejojo, vijo ją iš galvos. Tačiau ji nu
galėjo jo valią. Širdis apmirė, lyg prįeš 
šuolį iš aukšto. Ir jau kitą akimirką jis 
šoko prie durų, užrakino, raktą įsidėjo 
į kišenę, baskui grįžo prie katilų, su
griebė žiedą ir pakibo ant jo. Staugimas 
vėl prasidėjo.

— Kas tau, ar iš proto išsikraustei, 
Andriejau! — krosniakuriai puolė prie 
Ptachos. — Ar tu nori, kad mus visus 
atleistų?

Tačiau Andriejus neklausė jų. Jis ir 
toliau traukė žiedą žemyn.

— Leisk, Andriuk! Mus visus išvys, 
— maldavo Dimitrijus.

Laisvąja ranka Andriejus sugriebė 
dalbą, kuria daužė anglis, ir suriko Di- 
mitrijuį stačiai į veidą:

— Pasakyk berniokams, kad spaustu 
iš čia! Pro atsargines... Tegu pasako, 
kad aš su dalba juos ėmiau kultį...

Tačiau jo negirdėjo. Tada Andriejus 
paleido žiedą. Staugimas iš karto nu
trūko. Abiem rankom sugriebęs dalbą, 
visas juodas nuo anglies dulkių, žiban
čiomis akimis, jis šaukė draugams:

— Bėkite pro atsargines! Draugiškai 
prašau, vyrai, —- tuoj išnykite! Aš švilp
siu žmonėms sukelti... Tegu tfiane vieną 
daužo... Maukite iš čia, vyrai, jei ne, tai 
apkalsiu su dalba! Gyviau! — Jis užsi
mojo. Krosniakuriai visi kartu puolė 
prie atsarginio išėjimo.

(Bus „daugiau)

Montello, Mass.
Lietuvių Teatralinis Parengi

mas Gerai Nusisekė
Kovo 25-tą dieną, Liet. Tau

tiško Namo svetainėje įvyko 
teatras ir šokiai, šį parengimą 
suruošė Lietuvių Teatrališko 
Ratelio Veikiantis Komitetas 
su tikslu, kad padaryti šiokią- 
tokią dailės pramogą pažan
gesnei lietuvių visuomenei, ku
ri visuomet remia progresyviš- 
ką mūsų judėjimą.

Šį sykį ratelio nariai suvai
dino dvi juokingas komedijas, 
kurios užsivadina: “Vos Ne- 
apsivedė” ir “Mirties Laivy
bos.” Pirmiausiai tapo suvai
dinta trumpa komedija “Vos 
Neapsivedė,” kuri neblogiau
siai nusisekė, galima sakyti, 
vidutiniškai. Kadangi pats vei
kalas nėra lengvas perstaty
mui, tai negalima daug ko 
reikalauti ir iš pačių lošėjų.

Antra komedija, “Mirties 
Laižybos” likosi suvaidinta su 
geriausiu pasisekimu. Marion 
Gutauskienė ir Walter Kelley, 
kurie turėjo vadovaujančias 
roles, labai gerai atsižymėjo 
vaidinime. Kiti aktoriai, kurie 
turėjo trumpesnes roles, taip
gi lošė tikrai artistiškai. Nuo 
pradžios iki pabaigos lošėjai 
juokino publiką. Dar sykį 
Montellos vaidintojai išde- 
monstravo savo gabumus dai
lės srityje; dar sykį prirodė 
savo publikai, jog dramos te
atras turi savo vieta žmonių 
gyvenime.

Šios dvi komedijos tapo pri
ruoštos ir suvaidintos pagal 
direktyvą režisierės K. Valan- 
gevičienės. Jos nuoseklus ir 
talent ingas pasidarbavimas 
daug pagelbėjo aktoriams 
meistriškai atlikti savo užduo
tis. Linkime jai gero pasiseki

mo ir ant toliau. ...
Per pasidarbavimą to vaka

ro šeimininkės K. čereškienės, 
minėtas parengimas labai ge
rai nusisekė, žmonių prisirin
ko beveik pilna svetainė, šį 
sykį buvo nemažai jaunuolių 
ir keletas dailės kritikų bei 
literatų. Patys rengėjai nesi
tikėjo turėti tokios skaitlingos 
publikos. Tas liudija, jog di
džiuma lietuvių eina su pro
gresu.

Pasibaigus teatrui prasidėjo 
šokiai ir sykiu draugiškas pa
silinksminimas. Iš šalies žiū
rint, atrodė, jog žmonės buvo 
patenkinti. Jųjų kalbos dau
giausiai buvo atkreiptos į mi
nėtų komedijų vaidinimą: vie
ni gyrė aktorius, kiti darė pa
stabas, o dar kiti džiaugėsi tu
rėję juoko iki valiai!

Tokios rūšies dailės paren
gimai turėtų įvykti tankiau. 
Į vieną žiemos sezoną turėtų 
būti du arba trys teatraliniai 
perstatymai, žinoma, tas rei
kalauja daug triūso ir pasi
šventimo; daug rūpesčio ir 
energijos eikvojimo. Atsieki- 
mui to tikslo, visų pirma, mū
sų dailininkai turės sustiprinti 
savo meniškas jėgas. Daugiau 
jaunų žmonių yra reikalinga 
įtraukti į Teatrališką Ratelį ir 
tas turi būti padaryta iki "kito 
žiemos sezono. Darbas nėra 
lengvas, mat, su mūsų jau
nuoliais visuomet yra sunki 
problema.

Neužilgo bus atspausdinta 
graži melodrama “Javai žy
di,” versta į lietuvių kalbą žy
maus literato, Jono Kaškaičio. 
šis teatralis veikalas būtų ga
lima suvaidinti mūsų lietuvių 
kolonijoj, jeigu atsirastų dau
giau dailės mylėtojų, kurie su
tiktų bendrai pasidarbuoti dė
lei abelno progreso.

X Kareivis.

Bridgeport, Conn. PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
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NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
.GRAŽIAI ĮRENGTA JSUSIeJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėliųs. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėjai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eloveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipi 
kitėg prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimų. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Mirė Pranas Lieponis
Draugas Pranas Lieponis su

sirgo gruodžio 26 dieną ir mi
rė kovo 19 d., 1944 m. Jis 
buvo 72 metų amžiaus. Pali
ko nuliūdime žmoną, 2 dukte
ris, 2 sūnus ir keletą anūkų. 
Palaidotas kovo 22 dieną.

Trumpa velionio biografija 
yra tokia: Bridgeporte jis iš
gyveno apie 40 metų. Iš Lietu
vos paėjo iš Suvalkijos, buvo 
linksmo būdo žmogus, visuo
met nuoširdžiai paremdavo 
pažangių žmonių veiklą, skai
tė dienraštį Laisvę.

Pamenu, kada kunigas Pet
kus skundė Laisvę ant $100,- 
000, tai Pranas Lieponis susi
tikęs drg. J. J. Mockaitį ir už
klausė: Juozai, aš mačiau 
Laisvėj, kad kunigas Petkus 
nori gauti iš jos $100,000, tai 
yra, nori laikraštį privesti 
prie užsidarymo.

J. J. Mockaitis paaiškino, 
kad kunigo Petkaus ir yra tiks
las sunaikinti pažangių lietu-į 
vių dienraštį. Lieponis tuojau! 
išėmė pinigų ir juokdamasis 
sako:

—štai aš aukoju Laisvės by
lai $5, kitais žodžiais, noriu, 
kad kunigui Petkui prie $100,- 
000 dar pridėtų ir šią $5.

Ir taip jis rėmė visados pa
žangų judėjimą.

Štai, lapkričio mėnesį, 1943 
metais, Lietuvių Apšvietos Pa- 
šalpinėj Draugystėj buvo skai
tytas laiškas iš Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimo komite
to, kviečiant išrinkti delegatus 
į suvažiavimą, kuris įvyko 
gruodžio 18-19 dd., New Yor
ke. Delegatai buvo išrinkti. 
Buvo parinkta ir aukų, kad 
pasveikinti suvažiavimą. Ir 
štai vėl Pranas Lieponis auka
vo $5. Bet tai jau buvo pas
kutinė jo auka, nes netrukus 
jis susirgo ir mirė.

Lai ilsisi ramiai mūsų drau
gas, o mes dirbsime jo darbus. 
Tegul būna Pranui lengva šios 
šalies žemelė! širdinga užuo
jauta jo šeimai ir giminėms.

Senas Bridgeportietis.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. balandžio, 7:30 v. v. Liet, sa
lėje, 29 Endicott. St. Malonėkite vi
sos dalyvauti, yra svarbių reikalų ir 
reikia užsimokėti duokles. Taipgi 
atsiveskite naujų narių. — A. W.

(81-83)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, 9 d. balandžio, Lais

vės Choro salėje įvyks nepaprastas 
draugiškas suėjimas. Pavasarinės 
šventės .(Velykų) sutikimas. Tai nė
ra jokios organizacijos parengimas, 
bet tik draugiškas suėjimas, pra
leisti senas pavasario šventes. Pa
vieniai prisideda nuo $2.50 iki $5, 
poros atneša tiek maisto arba pi
nigais už vieną asmenį. Už tą prisi
dėjimą bus skanaus valgio ir gėri
mo iki sočiai visai dienai. Bus ir 
muzika. Pradžia 2 vai. dieną. Kvie
čiame dalyvauti šiame privatiškame 
parengime. — “Cingelys.” (81-82)

WORCESTER, MASS.
Velykos su margučių paroda, 

įvyks sekmadienį, 9 d. balandžio. 
Pradžia 5 v .v. Liet. Sūnų-Dukterų 
salėje, 29 Endicott St. Kviečiame 
dalyvauti, atsineškite ir gražiųjų 
margučių. — LLD Moterų Kuopa.

(81-83)

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

susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 7 d., Liet, salėje, 315 Clin
ton St. Pradžia 7:30 v. v. Draugės, 
šis susirinkimas bus gana svarbus, 
tad visos turime dalyvauti, aptarti 
svarbius reikalus. — M. K. (80-82)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 9 

d. balandžio, 11 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Malonėkite visi dalyvauti, 
kurie nepasimokėjote duokles, nepa
mirškite ateiti, užsimokėti. — J. M. 
Lukas, sekr. (80-82)F. W. SH ALINS

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

★ ★ ★
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miestą
Tel. Virginia 7-4499

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Pvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristaįtymas anglies.
. >

Mes taipgi aprūpjnam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661| GREEN STAR BAR Si GRILL |
Ž Lietuviškas Kabaretas £

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 

kad visados bus patenkinti. jT
Pare Kiekvieną Šeštadienį $

ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE ±

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. |
Telefonas EV. 4-8698

459
(Skersai puo Republic Teatro)
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KRISLAI
PADEKITE ARMIJOS ORLAIVYNUI I VAL.

LAI JIE SKRAIDO

PASITARIMAI NUO 9 IKI 5 KASDIEN

pabėgo.

CHAUFFEURS
(82)

(81)

dar
os)

(82)

(81)

KEPIMO FABRIKAStik GERA ALGA

u

11-tą (81)
35c

15c

Svarbus Paaiškinimas 25c 1-mam IR 2-ram ŠIFTAM

(83)35c
(83)

(82)

(91)

(82)

(83)

(82)
J

60c

(82)

se-

(81)(82)

MERGINOS - MOTERYS

• Gera Alga! Prisideda Viršlaikiai

Puikiuose santykiuose darbas fabrike

Atsineškite pilietybės liudijimus

4.

5. 165

VIRĖJOS(83)6.

SHEFFIELD FARMSVokiečiai7.

8.
(82)

9. turi

REIKIA VYRŲ10.

Komerciniam Sandeliui

AUKŠTA ALGA
pirksi už $3.50 vitaminų, tai

5% Dienos Į Savaitę

FOODS
(88) (87)

VAL.
VAL.

20c
15c

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VAŽIUOKITE BUŠU NO. 4 NUO PENN. STOTIES 
TURITE GAUTI ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMĄ.

NORI BENDRAM DARBUI 
PIENINIAI DARBININKŲ

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

I
I

I 
I 
I

VAL.
VAL.
VAL.
VAL.

11.
12.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

A ir D Capsu- 
slogas pagauna 
Cajjsulių $1.50,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Švllpa’s 
Stebuklinga

Niekas iš karinių pramonių neprivalo kreiptis. 
Kurie kreipsitės iš būtinų darbų, turite atsi

nešti Savo atliekamumo pareiškimą.

KREIĘKITĖS TARPE 0 A.M. IR 5 P.M.

1-mas ŠIFTAS OPERUOJA 
Nuo 8 A.M. iki 4:30 P.M
2-ras ŠIFTAS OPERUOJA 

Nuo 4:30 P.M. iki 12:30 A.M

gc- 
už-

EMPIRE STATE WAREHOUSE 
390 NOSTRAND AVĖ. 

BROOKLYN.

CALIFORNIA PACKING CORP.
Gale 49th St. ir 1st Ave.

BROOKLYN, N. Y.

kitus miestus. Rašykite arba 
dieną nuo 10:30 vai. ryto iki

ATLANTIC GUMMED PAPER 
CORP., 

1 MAIN ST., 
BROOKLYN, N. Y.

POPIEROS NULEIDĖJAI
IR

BENDRAI FABRIKO 
DARBININKAI

State Road & Rhawn Street 
Holmesburg, Pa.

PASTERIZAVIMUI 
IR 

ELEKTRAI-GESUI VYRAI

LAIKO ŽYMĖTOJAI SANDĖLIO RAŠTININKAI
UTILITY VYRAI AUTO MECHANIKAI

MECHANIKAI (Naktiniai)

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

206 FRELINGHUYSEN AVĖ.
NEWARK, N. J.

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas.
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reiki turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

(83)

VYRAI
BŪTINIEMS 

KARINIAMS DARBAMS 
Patyrę ir be patyrimo.

Kurie dabar dirbate karinius darbus, 
nesikreipkite.

Jos. T. Ryerson & Son, Inc.
203 West Side Ave., Jersey City. 

West Side-Montgomory Bus passes the door.
(83)

MERGINOS KNYGŲ 
APDARYMO ĮSTAIGAI. 

CARBON DARBININKES. 
PRIE STALŲ DARBININKES 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Puikios Aplinkybės 

Pilnam ar Daliai Laiko 
CARBON FORMS CO. 

150 Lafayette St.

VYRAI
Sveikam, Lauke 

Šiltnamiuose Gelių 
Auginimo Darbui

NUOLATINIS DARBAS

arba

1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.
(X)

JAUNI VYRAI
Viršaus 18 Metų Amžiaua 

Dirbti lėlių dirbtuvėje. 
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
GEORGENE NOVELTIES, INC. 

881 Broadway 
ALgonquin 4-0814

arba
1496 Broadway (Times Sq.) N. Y.

(X)

2 VYRAI
Vidutiniai Sunkiam Darbui
Gero Proga Išmokti Amato 

NUOLATINIS POKARINIS DARBAS

THE ACME, INC.
305 NEPTUNE AVE.,
JERSEY CITY, N. J.

DADE BROS., INC.
NEWARK AIRPORT—NEWARK, N. J.

GIMBEL’S
TURI VIETŲ 

ŠVAROS PALAIKYTOJOMS 
SANDĖLIO DARBUI 

RESTAURANTO DARBININKĖMS 
KREIPKITĖS 116 WEST 32nd ST.

GIMBEL’S

Apie Keplos Kančias 
Virėja su 450 visokių 
kepimui, virimui, ke- 
ir tt............................... 1.00
Naktų ir Viena, dalis 50c

PILNAM AR DALIAI LAIKO
Aukščiausia alga, daug viršlaikių už laikų 
ir pusę vyrams patyrusioms vairuoti trokus, 
trailers ar busus. Vakacijos su alga. Grupinė 
apdrauda. Stokit į šį būtinos pramonės darbų.

Reikalaujama atliekamumo pareiškimo.

Kreipkitės Asmeniškai į Dispatcher's Ofisų.

GREEN BUS LINES, INC.
148-02 147th Ave. Jamaica, L. L

(83)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
BERNIUKAI

Gerai pasilaikanti fotografinė retail krautuve.
PILNAM LAIKUI. NUOLATINIS DARBAS.

PENN CAMERA
126 W. 32nd ST.

OPERATORĖS
Prie Singer Mašinų. Siuvimui lėlėms 

aprėdalų.
GERA ALGA 

NUOLATINIS DARBAS
GEORGENE NOVELTIES, INC. 

881 Broadway 
ALgonquin 4-0814

LYJANT AR PAGADOJE
GERA ALGA

Kreipkitės Tarp 10-4
Kurie dnbar dirbate būtinus karinius 

darbus nesikreipkite

BOBBINK & ATKINS
NURSERY MEN 

588 PATERSON AVE. 
EAST RUTHERFORD

RUtherford 2-0700
P. S. Busas 16 pravažiuoja duris.

MERGINOS — PATYRIMAS NEREIKALIN
GAS. Lengvas fabriko darbas; $23.40 už 48 
valandas pradžiai; pakilimai. ART CRAYON, 

5601—1st Ave., Brooklyn,.
Sea Beach Line iki 59th St. stoties.

’ (84)

TOOLMAKER su džiūlerystės patyrimais. 
Nuolatinis darbas tinkamam vyrui. Taipgi 

pagalbininkai su 2 ar 3 metų patyrimo.
LAPWELL WATCH CASE CO., 

48 WEST 29th ST., CITY.
_______________ (81)

SANDĖLIAMS VYRAI
ir

CHECKERS-Patikrintojai
NEW YORK DOCK CO.

Kreipkitės
W. J. HICKEY 
Gale Montague Si. 

BROOKLYN.

(X)

9-tos lubok.
(8«)

Pelnagrobiauja iš Kariam 
Pardavinėjamų Biblijų

Washington.— Viena kom
panija perka daug Naujųjų 
Testamentų iš Amerikinės 
Biblijų Draugijos, prideda 
plienines blekes prie virše
lių; garsina tuo Testamen
tus kaipo apsaugą nuo prie
šų kulkų ir perdaug bran
giai pardavinėja kitoms 
knygų kompanijoms.

Dėl tokio pelnagrobiavi- 
mo iš Biblijų davė vyriau- 
bei skundą dr. Wm. L. Dar
by, pirmininkas Washingto- 
no Biblijinės Draugijos.

Nuskandino Nacių Laivą 
Suomijos Uoste

Sovietų lakūnai, atakuo
dami šiaurinės Suomijos 
uostą Petsamo, 
skandino vieną 
transporto laivą, kelių tūk
stančių tonų įtalpos, ir pa
vojingai sužalojo kitą nacių 
laivą.

sykiu nu- 
vokiečiu

Washington.— Amerikos 
vyriausybė planuoja po ka
ro palaikyti 6,000 lėktuvų 
aikščių visose Jungtinėse 
Valstijose.

frontuose 
artile- 
persi-

Italijos
žvalgai teveikia bei 
rija laiks nuo laiko 
šaudo.

Amerikos lakūnai 
sykį atakavo Trukų.

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų savo namuose gerą oint- 
mentą-mostį kaip M. J. 
Miracle Ointment
Mostis, kuri prašalina daugybę blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę, dėžutę, neatida
rys ją j 10 dienų laiko, gaus savo 
pinigus atgal. Tik atsiskaitysiu per
siuntimo lėšas ne daugiau kaip 25c 
■—Amerikoj.
No. 1—Nuo 

rijimo
No. 2—Nuo

Vardai mosčių:
dantų gėlimo, užsiviet- 
ir sustiprina smegenis. 
Rheumatiškų ir įvairių

paviršutinių skausmų: Kojų, 
Rankų, Pusiau Pečių, Sąnarių 
ir Mažuolių ir tt.

No. 3—Miracle Salve. Ši mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus, Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Piles, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, , Nudeginimo, 
Nušutinimo, Susižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, garantiją duodu 
ekstra dėžutę.

Mosčių kaina 65c ir $1.25. 
No. 4—Mostis nuo niežėjimų, švie

žių ir užsisenėjusių ir nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.25.

Užsisakyti tuojau, prisiųsdami 
pinigus ar 30c stampomis, o likusius 
apmokėsite C.O.D. Adresuokite 
karnai:

M. J. ŠVILPA,
P. O. Box 73, Sta. A.

HARTFORD 6, CONN.
Krautuvė — 614’/z Zion St.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
1. Balanced Brand Vitamin—B-Complex tabletėlčs viso kūno sveikumui, 

geram apetitui, ir naudinga tiems, kurie turi palinkimą į Chronišką 
Alkoholizmą. 250 tab. $2.30, dvi bonkos už $3.98, arba 1000 už $6.95.

2. KAL-DAK dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, Colitis, ir Žarnų ne- 
tvarkumo. Tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir jums, jeigu bandysi. 
Už 12 uncijų keną $3.00.

3. Balanced Brand VITA-O-IRON tabletėlės dėl sustiprinimo kūno, kurie 
jaučiasi visados silpni, pavargę. 250 tab. $1.50, dvi bonkos už $2.75.

Balanced Brand Vitamin’ 
lės tiems, kurie tankiai 
žiemą arba vasarą. 100 
dvi bonkos už $2.75.
Phospho B tabletėlės nervų sustiprini
mui, kurie jaučiasi nervuoti ir negali 
naktimis miegoti, už 500 tab. $1.95.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po 
valgio išpučia vidurius, darosi gazų.
250 tab. $1.50.
V. II. F. tabletėlės turintiems aukštą 
kraujo spaudimą. $1.50.
P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš 
riausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
kietėjimo, vienas doleris.
Lebara No. 2 pellets dėl tų, kurie 
spuoguotą veidą, 500 tab. už $1.95.

anglų kalboje, teisingi nurodymai dėl ko žmo-Oufwitting Illness knyga
nes serga ir kaip pagydyti įvairias ligas lengvu būdu. 273 p., tik $1.25.
Sea-Vo-Kra tabletėlės dėl peptic Ulcers, 100 tab. už $1.50.
Raktas į Gyvenimą lietuvių kalboje knygelės su daugeliu įvairių pa
tarimų ir nurodymų. Apsileidimas būtų neįsigyti tą knygelę. Kaina 1 
doleris, bet prisiusime už 75c; bet jeigu 
gausi veltui tą knygelę.

Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas 
9:00 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH
465 LORIMER STREET, netoli Grand St., BROOKLYN, 6, N. Y

Stockholm
areštavo Vengrijos katalikų 
kardinolą Justiną Seredį 
ir du vyskupus reformuotos 
vengrų katalikų bažnyčios, 
L. Ravaszą ir Imre Reve- 
szą, kaipo nacių priešinin
kus. Tie dvasiškiai laikomi 
savo namuose po hitlerinin
kų policijos priežiūra.

Anglijos bankų tarnauto
jai pernai atliekamu laiku 
išdirbo milioną valandų ka
rinėje pramonėje

ją 
me

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
maršą, “per Italiją traukia- 

i į Varšavą!”

Dubinskio klika pabėgo iš 
Amerikos Darbo Partijos. Pa
bėgo todėl, kad prakišo rinki
mus.

Tos menševiku klikos buvo 
tokia politika: valdyt, arba su
naikinti.

Nepavyko nei vienas, nei ki
tas. Tada

sekmadienį turėjo- 
gražų organizacinį 

Tai

Pereitą 
me labai 
susirinkimą So. Bostone, 
buvo pasitarimas Lietuvos gel
bėjimo reikalais,

Susirinkime dalyvavo po vie
ną kitą atstovą iš kitų koloni
jų — Montello, Norwood, Lo
well, Lawrence. Visi nusitarė 
imtis už darbo.

So. Bostono komiteto pirmi
ninku yra d. Kupstis, o se
kretorium d. Kazlauskas.

Dabar tik lieka tikėtis ir 
laukti iš Bostono ir apylinkės 
didelių darbų.

Anglijos pakrančių ka- 
nuolės nuskandino didelį 
prekinį nacių laivą.

$2.00 
40c 
15c 
10c 
25c 
25c 
25c 
25c

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga 
Kapitonas Fogelis, apysaka 
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynėje .........
Burykla ir Burtininkas .............
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ............................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ....................................
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus .....................................

Praloto Olšausko Darbai ir 
Nuopelnas, su paveikslais .

Kantičkos
Lietuviška

receptų, 
navimui 

Tūkstantis
Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c 
Sapnų Knyga su Paveikslais,

apdaryta ...t..............................$1.25
Sapnų Knyga, anglų kalboje, iš

aiškina apie 10,000 skirtingų 
sapnų, arti 700 pusi., kaina $2.25 

Daktaras Namuose, anglų kal
boje, su daugeliu paveikslų; 
su paveikslais vaistinių auga
lų ir apie žmogaus kūno sis
temą. Su daugeliu gerų re
ceptų. Aprašoma visokios li
gos ir kaip nuo jų gydytis.
Apie 1000 pusi., kaina ....... $8.50

žolių Arbatos:
Pailių Arbata arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio ...............
Nervų ir nuo Sutukimo, po .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po .....
Nuo Kosulio, Dusulio ................
Vyriškumo Pataisymui ..............
Vidurių Liuosuotojas ..................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po .................
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ................................
Nuo nemalonaus kvapo .............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 
Nuo romantiškų sausgėlių .......
Trejanka, stambios šaknys .......
Nuo Cukrinės Ligos ..................
Nuo Sutukimo Žolės ..................

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS, 
334 Dean St.. Spencerport. N. Y.

85c 
. 60 
85c 
60c 
60c 
85c 
60c

85c
85c
85c
60c
60c
85c
85c

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokyti! 
gali atlikti šį darbų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais 
Kreipkitės Kasdien

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.
UNITED STATES

EMPLOYMENT SERVICE
of the

War Manpower Commission
šeštos lubos

Bank of Manliatlan Bldg.,
Queens Plaz.a Long Island City

arba 87 Madison Ave., 
(28th St.) Street office

būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

(81)

KELIAVIMUI VYRAI
Baltinių Pristatymas 

Užstato Nereikalaujama 
Pokarinė Ateitis.

AMERICAN LINEN CO
210 West 155th St.

GIMBEL’S
TORI VIETŲ 

VYRAMS SANDELYJE 
ELEVEITERIŲ OPERATORIAMS 

APVALYTOJAMS 
(Dienom ar Naktim) 

PAKUOTOJAMS 
IŠNEŠIOTOJAMS

KREIPKITĖS 116’WEST 32nd ST.

GIMBEL’S

APVALYTOJAI 
DIENINIS DARBAS

Ofisų Budinkuose 
Patyrimas nereikalingas.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės 290 BROADWAY, Rm. 705 
New York City (83)

CIGARŲ
• ir

PUNDUKŲ DARYTOJAI
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

JAMES B. HALL 
108 E. 16th St.

SODA FONTANŲ 
DARBININKAI

MERGINOS PRIE SODES 
MERGINOS PRIE SANDVIČIŲ 

VYRAI PRIE SODES 
VYRAI PRIE SANDVIČIŲ 
VIRTUVES DARBININKAI

PATYRĘ
Taipgi

Pradiniai mokinami ir apmokamai 
PILNA ALGA laike mokinimosi.

Matykite MII. SHIELDS

WHELAN DRUG. CO.
WEST 46th St. (PRIE B’WAY) Rm. 311

VENGRŲ KARDINOLAS 
AREŠTUOTAS NACIŲ

LOVOM SPRINDŽINŲ 
DARBININKAI

Patyrę ar mokiniai
PUNCH PRESS OPERATORIAI 

IŠTEMPĖ JAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

Nuolatinis Darbas. Viršlaikiai.
Vakacijos su Alga.

AUTOMATIC BEDDING 
CORP.

25 RICHARDSON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

VYRAI
KĖKSŲ PAKUOTOJAI

APVALYTOJAI

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS

CUSHMAN’S SONS
3339 PARK AVE., BRONX

VYRAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

CONSOLIDATED CLEANERS
506 BRYANT AVE., BRONX.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMO? VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITRS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.
kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.

DIENĄ IR NAKTĮ
LAIVŲ KROVIKAI

IR '
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės
Penn Stevedoring Corp.

PIER 28—NORTH RIVER,
N. Y. C. (X)

CHEMINIS FABRIKAS 
REIKALAUJA

VYRŲ 
PATYRIMO 

NEREIKALAUJAMA 
BŪTINAS DARBAS 

IŠMOKSITE DIRBDAMI
HEYDEN CHEMICAL CORP

' 290 River Drive,
GARFIELD, N. J. 

Nesikreipkite, jei dabar esate prie karinio 
darbo.

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės j

FLINTKOTE CO.,
PATERSON AVE., PRIE OAK ST., 

EAST RUTHERFORD, N. J.
Važiuokite comfort Bus No. 1, ar 

P. S. Bus No. 16.
Kurie dirbate būtinus darbus 

nesikreipkite. (88)

VYRAI—VIDURAMŽIAI
Patyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko 
darbas. 50c j valandų, prisideda viršlaikiui, 
‘ pakilimai. ART CRAYON, 5601 1st Ave., 
Brooklyn, Sea Beach Line iki 5‘Jth St. stoties. 
____________________ __________________(84)

BERNIUKAI IR VYRAI
Nereikia patyrimo. Proga išmokti radio 

amato.
50c Į VALANDĄ PRADŽIAI 

Viršlaikiai
Greiti Pakilimai

LEOTONE RADIO CO.
63 DEY ST., N. Y. C.

(82)

VYRAI! Būtinai Pramonei. VYRAI!
BE PATYRIMO, MOKYTIS 

INSPEKTORIAIS 
PAKUOTOJAIS 

TAIPGI
PAPRASTI DARBININKAI 

65c l VALANDĄ, VIRŠLAIKIAI IKI 20 
VALANDŲ 

GREITI PAKILIMAI
GERA POKARINE ATEITIS 

Kreipkitės kasdien 10—12 A.M.
DAVID E. KENNEDY

2nd AVE. GALE 8th ST., BROOKLYN.
" (85)

BŪTINAS DARBAS
STIPRAUS SUBUDAVOJ1MO 

VYRAI
PROGA MOKYTIS

PAKILIMAI, VIRŠLAIKIAI

VYRAI 
FABRIKO DARBAS 

GERA ALGA — VIRŠLAIKIAI 
CONTI PRODUCTS CORP.

45 Clinton Ave., Brooklyn 
Iš būtinų darbų reikalaujama paliuosavimo 

statementas.

MĖSOS DARBININKAI
BENDRAS SANDELIO DARBAS 

L1UGERIAT, KAPOTOJAI, PAGELBININKAI 
PATYRĘ AR PRADINIAI

40 VALANDŲ SAVAITE, UNIJINES ALGOS 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 

NUOLATINIS DARBAS GARANTUOTAS 
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Amžiaus iki 45 metų
KREIPKITĖS I MĖSOS DEPARTMENTĄ

H. C. BOHACK CO., INC.
4825 METROPOLITAN AVĖ.

Arli Flushing Ave., Bohack Square, Brooklyn. 
Metropolitan Av. gatvekariu iki Flushing Av. 

Flushing Ave. karu iki Metropolitan Ave.
IŠ KARINIŲ DARBŲ PRISILAIKYKITE 

WMC TAISYKLIŲ.

MECHANIKAI PRIE 
TROKŲ ' ' — 95c Į VALANDĄ 
MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI — 75c 
ŠMARUOTOJAI IR 
ALIEJUOTOJAI — 70c 
KALVIAI — $1
Komerciniai 
Maliavotojai - Trokų — $1 
MAZGOTOJAI — 70c 
VYRAI GARADŽIUI — 75c
APVALYTOJAI — 50c I. 
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą. 
KREIPKITĖS I MR. RIEGLER

The Motor Haulage Co., Inc. 
18 AMITY ST.. BROOKLYN.

(87)

MECHANIKAI & 
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI
Patyrę prie busų, trokų. 

AUKŠČIAUSIOS ALGOS 
NUOLATINIS DARBAS

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
APMOKAMOS VAKACIJOS 

GRUPINE APDRAUDA
Reikalingas atliekamumo paliudijimas

MATYKITE MR. MASSE
GREEN BUS LINES, INC.

148-02 147th Ave. Jamaica, L. I.
______________________________________ (83)

RELIEF VYRAS
ELEVEITERIN1UOSE APARTMENT 

NAMUOSE
KEW GARDENS, L. I.

Alga $101 į mėnesį.
Skambinkite CLeveland 8-8852

(87)

KIRTIMO IR LANKSTYMO 
PRESMANA1 
DIEMAKERS 

PLIENINIŲ LINEIKŲ 
DIE MAKERIAI

Prie 
LANKSTOMŲ DĖŽIŲ 

Gera Proga. 
Bonų Patvarkymas.

TELEPHONE 
GRAMERCY 7-8782.

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y. 

AR KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.
1381 Broadway

(arti 38th St.), N. Y.
kreipkitės sekmadieniais 12 iki 5 P.M.

MERGINOS-MOTERYS 
FABRIKO DARBAS 

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 
trumpo laiko.

5 DIENŲ SAVAITE 
MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA.

OPPENHEIMER CASING CO. 
430 WASHINGTON ST., N. Y .C. 

(kamp. Vestry' St., arti Canal St. stotie*. 
7 ir 8 Ave. Subvės) 

Iš būtinų darbų reikia turėti paliuotavimą

Penktas Puslapis

MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

CONSOLIDATED CLEANERS
506 BRYANT AVE., BRONX.

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

CONSOLIDATED CLEANERS
506 BRYANT AVE., BRONX.

PATYRUSIOS 
PRIE GRAŽIŲ PLUNKSNŲ

BRANCHERS
KLIJUOTOJOS

35 Valandų Savaitė, Gera Alga.
ŠVIESI ORINGA DIRBTUVE

ALBA HATS
65 WEST 39th ST.

(82)

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA
Pagelbėti vaiko priežiūroj.
Taipgi pagelbėti su virimu.

Privatiniai namai, 
Privatinis kambarys.

Skambinkite JAMAICA 6-1678.
(82)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS.

ŠVARI DIRBTUVĖ.
GERA ALGA.

VIRŠLAIKIAI. NUOLAT.
Važiuokite busais 8 ar 9 iki Silver Street

SURGITUBE
1516 Jarrett Pl., Bronx.

(88)

MOTERŲ 
REIKIA

Kreipkitės
JOHN J.

NESBITT, INC

(81)

(88)

MOTERYS PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Naktiniai šiltai 10 P.M.—6 A.M. 

48% VALANDŲ SAVAITĖ
$26.25 Į SAVAITĘ 

Su reguliariais pakilimais
Senai įsteigta gamybos įstaiga

Kreipkitės
205 WATER ST., BROOKLYN 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

* (82)

(84)

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

(92) ‘ "Siuvamųjų Mašinų Operatorės Patyrimas Na
rei kai in gas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga.
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reikia 

Turėti Paliuosavimo Pareiškimą.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave.
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Suėmė 7 Jaunus Šėpų 
Plėšikus

bet ir

polici-
suau-

Jaunosios Gaspadinės K vie 
čia j Šaunų Pažmonį

Velykoms Pasipuošėme 
Baltai

(200-nės kuo- 
rengia smagų

nariams, kurie i 
karinėje tarny-
nepamirštame, 

ir toli nuo mū-

kitose šalyse ir 
randasi, kad jie

visokiu skaniucšokiai,
kuriuos priruoš mūsų 

gaspadinės. Bus namie 
kugelio, dešrų, namie 
keksas, ir daug dau-

Gal būt, kad mes neišbūsi m 
iki Velykų pasipuošę baltai, 
bet trečiadienio rytą radom iš 
po nakties pridribus virš 2 co
lius sniego ir vis dar snigo. 
Temperatūra buvo apie 30 
laipsnių, užtikrinanti, kad 
sniegas pasilaikys bent dienai.

LDS Sorority 
pos merginos), 
vakarėlį, šeštadienį, balandžio 
15-tą, Laisvės svetainėje.

Tikslas šio parengimo yra 
sukėlimui pinigų pasiuntimui 
dovanų mūsų 
dabar randasi 
boję. Mes jų 
nors jie dabar
sų, ir jie labai džiaugiasi ga
vę mažą dovanėlę nuo mūsų. 
Mes pasiryžę jiems siuntinėti!

Kiek laiko atgal mes su ruo
šėme vakarėlį, kuris puikiai 
pavyko, ir visi mūsų svečiai 
gražiai pasilinksmino. Dabar 
manome ir vėl turėti tokį sėk
mingą vakarėlį. Ar jūs pagel- 
bėsite, ateidami pas mus? Jū
sų atsilankymas parodys mūsų 
tiems LDS nariams, kurie da-

Brooklyno policija sulaikė 7 
jaunus plėšikėlius, kurie tame 
užsiėmime buvę gal ir ne vi
sai jauni ar senus komandie- 
rius turėję, nes kaltinami iš- 
nešinėjus ir saugiąsias šėpas.

Galimas daiktas, kad bus ta 
pati stotis, kur išvažiavo ir 
Ambrazų “seifas” prieš kele
tą savaičių.

Plėšikėliai taip sunkiai ir 
daug dirbę pereitais keliais 
mėnesiais, kad jie sakosi ne
atsimeną ne tik adresų, 
skaičiaus apvogtų vietų, 
suimtųjų pasakojimus, 
ja paskiau sulaikė ir 4
gusius vyrus kaltinimu iš jau
nųjų supirkus pavogtus daik
tus. Dar dviejų jieško.

Gaujos nelaimės prasidėjo 
su areštavimu Frank Esposito, 
18 m., 1761 79th St., ir An
thony Le Presti, 20 m., 2062 
62nd St. Juos pakamantinėjus, 
policija leidosi jieškoti ir grį
žo vedina dar 5: Joseph Vene
zia, 18 m., 1641 65th St.; Jo
seph Ambrosino, 19 m., 2551 
Stillwell Ave.; Robert Manni
no, 17 m., 1467 77th St.; Al
fred Capone, 16 m., 1520 77th 
St., ir Thomas Arena, 17 m., 
1625 78 St.

Aplankius vagišių nurodytus 
vogtų daiktų supirkėjus, at
gauta apie $20,000 vertės gro
bio. Areštuotieji vogimo aks- 
tintojai yra: Abe Kaufman, 
35 m., 6735 Bay Parkway ir 
jo brolis Joseph, 31 m., 6309' turime. Tikimės neužilgo tre- 
Bay Parkway, užlaikantieji čios ir ketvirtos.
delicatessen krautuvę 7802 Turintieji liuoslaikio pusdie- 
Nevv Utrecht Ave.; Peter Mos- nį, keletą valandų, ateikite pa
ca, 26 m., 1413 78th St., ra
dijų taisytojas, ir Carmine Car
penter, 31 m., gazolinos sto
ties mechanikas, 1738 72nd 
St.

bar tarnauja 
kurie dar čia 
nepamiršti.

Bus 
valgių, 
jaunos 
daryto 
keptas
giau visko. Mos taipgi turėsi
mo “prieškarinio” Scotch. Yes, 
dar mes jos turime! Gal jūs 
būsite laimingi parsinešti bon- 
ką !

Tai nepamirškite, LDS na
riai ir draugai, ateikite į Lais
vės svetainę šeštadienį, balan
džio 15-tą ir padarykite šį pa
rengimą tokiu, kurio mes ilgai 
nepamiršime.

Komisijos Narė,
H. Z.

Apie Lietuvius 
Kariškius

įdomios Prelekcijos
8

Institute, 23 Wėst 
Slew Yorke, įvyksta

Kas trečiadienio vakaro 
vai., per keletą savaičių Inter
national 
26th St.,
įdomios prelekcijos bėgamais 
įvairių tautų klausimais, ku
riuos aiškina autoritetingi tų 
problemų žinovai.

Balandžio 5-tą suruošta pre- 
lekcija apie Graikiją; 12-tą 
bus apie Jugoslaviją; 19-tą 
apie Italiją; 26-tą apie Lenki
ją; gegužės 3-čią apie Ven
griją ir Balkanus.

Prelekcijas rengia Ameri
can Committee for Protection 
of Foreign Born. Įžanga 
50c.

po

Jieško Dingusios 
Milionierkaitės

New Yorke 'ir visur šalyje 
iš naujo pasmarkinta jieško- 
jimas pereito kovo 20-tą New 
Yorke dingusios Indijos milio- 
nieriaus dukters.

Vaisa Matthai, 23 m., stu
dijavo Columbia Universitete. 
Dingo iš International House, 
500 Riverside Drive, New 
Yorke. Sakoma, kad ji dingo 
pačiame bildinge, nes paskiau
sia ją matęs keltuvo operato
rius sako, kad ji nebuvus ap
sirengus ėjimui laukan. Jos 
draugės sako, kad jinai buvus 
linksma, tad nedaleidžiama, 
kad jinai būtų nusižudžiusi.

ŠIANDIEN PRASIDEDA!
JIE ŽUDĖ!... JIE PLĖŠĖ.’... 
JIE NAIKINO VYRUS, MOTE
RIS IR KŪDIKIUS.'... DABAR 
JIE TURI ATSITEISTI! . . . PRA- 

NAŠIŠKIAUSIAS MŪSŲ LAIKŲ 
JUDIS... PATS PAMATYK

“NONE SHALL 
ESCAPE”

Pirmoji drebinančiai dramatiška 
istorija teismo prieš karo krimi
nalistus! Taip tikra! Taip sujaudi
nanti!... Taip brutallSkal atvira! 

LOEW’S STATE "R°A™A¥

Lietuvos Žmonėms I Irabužių 
Centro Žinios

Reikia Siuvėju Talkos
Drabužių Centre yra labai 

daug darbo. Vien pamušalų 
laukia gal keletą desėtkų ploš- 
čių. Yra smulkesnių pataisų. 
Ir kasdien pribūna naujų pun
dų perrinkimui, paskirstymui 
pagal rūšis. Vienam darbui su
silaikius, kitą sunku beprieiti 
dirbti.

h- antrą siuvamą mašiną jau

Walter Sherbert.
J. Guzikienė.
Iš kitų miestų atsiuntusieji 

bus skelbiami atskirai.

Edwardas Rutkūnas, kade
tas, išvyko atgal tarnybon 
pereitą sekmadienį, išsiskubin
damas stotin pasakęs tėvams 
ir kitiems tuo laiku buvusiems 
tėvų restauracijoj : “Pasima
tysim rugsėjo menesį.”

Jaunutis Edwardas židžiū- 
nas, laisvietis, jau nešioja po
rą barų ant savo sermėgos at- 
žy m ėjimui 
r o zonose, 
reguliarėn 
čiasi joje
prašė atsiųsti jam 
liną ir rusiškų gaidų.

Trumpam laikui yra apsisto
jęs New Yorke karys Sessa, 
Bronės Misevičiutės vyras, ži
nomosios e a s t n e w yorkietės 
darbuotojos Marės 
nes žentas.

atliktų pareigų ka- 
Jis jau priskirtas 

laivo įgulon ir jau- 
namiškiu. Saviškių 

jo mando-

Robert Walker ir Donna Reed 
Broadway

filmoje “Private Hargrove,” Astor Teatre, 
ir 45th St., New Yorke.

Bepigu Jiems Keturiese 
Užgimus

dirbėti pagalbai savo brolių ir 
seserų Lietuvos žmonių. Ket
virtasis siuntinys turi būti di- 
džiausis ir taip pat rūpestin
gai, broliškai-seseriškai pa
ruoštas, kaip ir pirmesnieji. 
Jis bus išsiųstas prieš gegužės 
1-mą.

Drabužių Davėjų Talka
Daugelis brooklyniečių (jau 

iš praktikos patyrę, ką reiškia 
tokių daugių drabužių sutvar- 
kymas-sutaisymas) pagal ge
riausią išgalę kooperuoja su 
Drabužių Centru. Jeigu tik 
kaip nors išsigali, skalbiamus 
išskalbia, taisytinus sutaiso ir 
švariuosius paduoda atskirai 
suvynioję nuo turimų duoti į 
valytuvę.

Tokiu kruopštumu tie žmo
nės neapsakomai daug pa
gelbsti Drabužių Centrui.

Steigiasi Drabužių Taisytuvės 
Ir Kitur

Tą padėtį įmato ir daugelis 
kituose miestuose gyvenančių 
žmonių, tad visose didesnėse 
kolonijose pradėjo steigtis dra
bužių taisymo centrai ant vie
tos, o kur tokių centrų, dar nė
ra, ten vienas asmuo ar gru
pelė žmonių surinkę drabužius 
sutaiso ir atsiunčia. Jie supran
ta, kad jeigu iš visur imtų siųs
ti netvarkytus drabužius, tai 
vieni brooklyniečiai liuosnoriu 
darbu nebegalėtų visų sutaisy
ti. Reikėtų 
darbininku, 
tų didelių 
tam didelių

Dabar Drabužių Centre vi
sas darbas atliekama nemoka
mai. Liuosnoriai sutaisoma 
brooklyniečių ir iš artimos apy
linkės suneštieji dar reikalingi 
taisymo drabužiai ir atlieka
ma suskirstymas rūšimis, su- 
krovimas į didžiąsias skrynias, 
apkalimas ir, atėjus laikui, 
pristatymas ant laivo.

samdyti desėtkai 
darbavietei reikė- 
patalpų ir viskam 
pinigų.

Atnešė Drabužių:
Šiomis dienomis pristatė 

drabužių (kai kurie labai ge- 
rų-švarių ir daug) :

Anna Lapata.
Helen Zablackas.
Juozas žemaitis.
George Wareson.
Tilliė Urbaitis.
Veronika Vyšniauskas.

■MM

Dėl Neskalbiamų Drabužių 
Valymo

Drabužiu Centras turi labai 
patenkinančias sąlygas valy
mui neskalbiamų drabužių 
(dry cleaning). Duodant po 
vieną ar po kelis drabužius 
niekas negali gauti tų sąlygų, 
tad žinodami tą brooklyniečiai 
daugelį tokių drabužių atne
ša ir nevalytų. Tūlas dar 
deda dolerinę 
mo lėšoms.

Laukiame, 
dabar visko 
naujų dovanų 
drabužių, nes
savaičių užbaigimui šio siunti
nio.

pri-
drabužių valy-

labai laukiame 
— darbininkų, 
ir gerų dėvėtų 
liko tik trejetą

Pagelbininke.

Ateina Laikas Valstijos 
Taksams

New Yorko valstijos taksų 
sumokėjimo rubežius yra lo
ta balandžio. Taksai mokama 
nuo to, 
tančio

kas uždirbta virš tūks- 
dolerių pavieniui, virš 
porai.

taksuojamosios sumosNuo
dar galima atrokuoti miestui 
sumokėti taksai už nuosavybę, 
taksai ant pirkinių, taipgi su
mokėti valstijai taksai už lei
dimą automobiliui, už gazoli
ną, ant nuosavybės.

Mrs. Helen Byrans, Bronxe, 
patraukta teisman už ėjimą 
lošti kortomis paliekant 3 ma
žus vaikus be priežiūros.

SUSIRINKIMAI
EAST N. YORK-RICH. HILL

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 6 d., 8 v. v. Buzelio salė
ję, Atlantic Avė. ir Crescent 
Kviečiame narius dalyvauti.

St.

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. ir LDS 14 kp. su

sirinkimas įvyks 
balandžio, Rusų 
St. Pradžia 7:30 
rius dalyvauti.

ketvirtadieni, 6 d. 
Name., 56-58 61st 

v. v. Kviečiame na-

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 
«Iš senų 

naujus 
lūs ir 
sudarau

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmoro 5-6191

Mažiukai ketvertukai Za- 
rief vaikai, kaip Kristus į 
penktą savo gyvenimo dieną, 
susilaukė “trijų karalių” su 
dovanomis — dolerio karalių. 
Jų tėvas turėjo pasamdyti vai
kams advokatą, nes atvykęs 
Pet Milk Co. firmos atstovas! 
net iš St. Louis pasirašyti su i 
jais kontraktą.

Reiškia, kad pamatyti tą re-į 
tą Dievo dovaną daug kas tu-1 
rėš užsimokėti. Kiek firma mo
ka už teisę naudoti vaikų pa
veikslus garsinimui savo pro
duktų, neskelbiama, tik pasa- 

. i koma tiek, kad geroką krūvą 
30 59th St., Woodside. Taipgi dolerių davė ant ranku ir Ii- 

kusius mokės kas metai per 
dešimtį metų, kol tik vaikai iš
eis iš piėno čampijonų am
žiaus.

Pieno skelbimus, aišku, seks'

Misevičie-

Frank Karpeles, 
leitenantas, dingęs 
kur nors Europos karo srity
je. Apie tai vyriausybė nese
niai pranešė jo žmonai Muriel 
H. Karpeles, gyvenančiai 39-

antrasis 
be žinios

dingęs Paul G. Gairė, brook- 
lynietis.

Sužeisti, Paul E. Rauchfuss, 
60-65 Myrtle Ąvc., ir George 
Skuban, marinas, iš Bronx.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

o LIETUVIŠKAS KABARETAS fc) ’ O, STANLEY MISIŪNAS
/ I' Z">jĮ SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 

DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

/ Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
į / Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ j J j Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

!/ PARAMOUNT CABARET
1J 473 GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-G864

DIAMOND ENSEMBLE
fll,Sr ,N HeAR, _
Ik t quality

NO. 070
Lad y Crosby 
Matched 14K gold 
rings, intricately 
fashioned in ro
mantic designs., 
Lovelv.

L/-

.We

Both į or

65
Weekly Terms

w

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

All Lady Crosby 
ensembles in pre- 
sontation boxes.

De-
RO-

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANGIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 

į, nigiai palaikys jums bi daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N- Y.

skelbimai drabužių, saldainių 
ir 1.1., ir 1.1.

Vienybėje — galybė! Kas 
gi būtų apie juos girdėjęs, jei
gu būtų užgimę kas metai 
kas pora metų po vieną!

V a 1 s t i j i n i s žemdirbystės 
stitutas, Farmingdale, L.

ar

In-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 7-G868

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN >'
Telephone: EVergreen 8-9770

duoda dvisavaitinius kursus 
miestiečiams, norintiems pa
gelbėti ūkininkams žemdirbys
tėje ar vesti mieste Pergalės 
Darželius.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir kl-

JjžA 1 tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
J garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai sutelkia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

LITUANIGA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS

282 Union Ave.
BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

TeL EVergreen 4-9612




