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TALKININKAI NUTRENKĖ VOKIEČIUS KELIOLIKA MYLIŲ ATGAL
KRISLAI

Einame Pirmyn.
Vatikanas ir Tarybų

Sąjunga.
Dėl 1918 Metų Komedijos.
V. Sirvydui Nepatinka.

Rašo R. MIZARA

Mūsų ofensyvas Italijoje ei
na pirmyn,—gal ne taip greit, 
kaip tūli norėtų, bet vistiek 
eina pirmyn.

O tai yra svarbu, nes tas pa
rodo, kad ten, kur sąjunginin
kai pasiryžta, vokiečiai prieš 
juos neatsilaiko!

Rytų fronte jie stumiami j 
vakarus; Italijoje — stumiami 
į šiaurius. Kai Vakarų Euro
poje bus pradėtas antrasis 
frontas — vokiečiai bus stu
miami j rytus.

Kiekviena mylia, mūsų ka
riuomenių pažengta pirmyn, 
vis priartins jas prie Berlyno.

Anglijoje yra spėjimų, kad! 
neužilgo Vatikanas “susitaiky
siąs” su Tarybų Sąjunga. Gir
di, jei tik tarybinė vyriausy
bė pripažins katalikams tokias Pico. United Press teigia
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Talkininkai Nubloškė Vokie
I

čius 15 Mylių Atgal Italijoj: 
Suėmė Jau 5,500 Nacių

Jugoslavijos Karalius Paleido 
Michailovičių iš Ministerijos

Neapolis. — Amerikiečiai, 
anglai ir francūzai Italijoj 
atmetė vokiečius jau iki 15 

| mylių atgal. Naciai pasi
traukė iki naujos apsigyni-

■ mo linijos, einančios tarp 
Terracinos uostamiesčio ir 

teises, kokias ji pripažino sta-j kad vokiečiai jau degina 
čiatikiams — tai ir bus viskas' Terraciną, vakariniame pa- 
gerai. įjūryje, rengdamiesi bėgt iš

Mums atrodo, kad tokias jog, 
teises katalikai ir dabar turi Talkininkai per 9 dienas 
Tarybų Sąjungoje. Katalikų ofensyvo prieš hitlerininkus 
bažnyčios atdaros ir jas lan-1 Italijoj paėmė nelaisvėn 5,- 
ko, kas nori jose melstis.

Pav., tarybinėje Lietuvoje 
(prieš karą) bažnyčios buvo 
atdaros, žmonės, kurie norėjo, 
jas lankė. Vienintelis “suvar
žymas” buvo tas, kad bažny
čia buvo atskirta nuo valsty
bės, dvasiškijai nebuvo moka
mos algos ir kunigų dvarai 
buvo išdalinti bežemiams ar- 
ba mažažemiams, kurie žemę! _ Amerikos
dirbo; kunigams buvo, rodosi,J 
palikta po tris hektarus že-Komunistų Partijos suva- 
mes. iziavimas su daugiau kaip

Panašiai buvo pasielgta ir 400 delegatų iš 44 valstijų 
su stačiatikių bažnyčia.

Gen. Tarybų S-gos konsula
to atašė P. Rotomskis, kalbė
damas andai masiniame Chi- 
cagos lietuvių susirinkime, nu
rodė, kad “] 
mi iš Lietuvos, vokiečiai jau 
bando pakartoti 1918 m. ko
mediją,” t. y., bando parinkti 
Lietuvai tokius valdytojus, per 
kuriuos, kad ir pasitraukę iš 
Lietuvos, jie galėtų joje ir to
liau sau šeimininkauti.

1918 m. šitą uždavinį pui
kiausiai atliko vokiečių pasta
tytoji smetoninė “taryba.” 
Šiandien tam pačiam tikslui 
jau sulipdytas neva slaptas, o 
iš tiesų kubiliūninis “komite
tas,” kuris, pagal vokiečių pla
ną, turėsiąs perimti iš jų Lie
tuvos valdymą, kai patys bus 
priversti išsinešdinti.

Bet jei tuomet “tarybai” sų 
vokiečių pagalba pavyko ant 
Lietuvos žmonių sprando atsi
sėsti, tai šį kartą, atrodo, bus 
veltui vokiečių dėtos pastan
gos: neužilgo mes visi būsime 
liudininkai to smagaus regi
nio, kada Lietuvos žmonės iš
lups kailį ne tik savo paver
gėjams vokiečiams, betUr jų 
samdiniams iš vadinamojo 
“slaptojo” komiteto.

V. Sirvydui labai nepatiko 
priminimas “tarybos” ir “ko
miteto” giminystės su vokie
čiais. Dirvoje jis visomis ketu
riomis šokosi ginti jų “nekal
tybę,” nutrinti nuo jų vokišku- 
mo dėmę. Girdi, vilniškė “ta
ryba” buvusi sudaryta pačių 
lietuvių, o dabartinį “komite
tą” irgi sudarą demokratiniai 
Lietuvos liaudies atstovai. 
(Galima čia pridėti: toki 
“liaudies atstovai,” kaip Kal
vaitis, neseniai kalbėjęs per 
Berlyno radiją; toki, kaip par
sidavėlis M. Biržiška; toki, 
kaip hitlerininkų atsiųstas 
agentas Kučinskas Argentino
je ir kiti panašūs.)

Dėl vilniškės “tarybos” mes 
tiek tenorime Sirvydui pasaky
ti: nežiūrint, kaip jis bandytų 
kraipyti istoriją, jam nepa
vyks užginčyti visiems žinomą

500. Amerikiečiai, šalia kit
ko, užėmė Itri geležinkelio 
stotį ir plentų kryžkelę, va
kariniame fronto gale.

Prancūzai drauge su ame
rikiečiais atėmė iš nacių 
Sant’ Oliva ir Campodimele 
miestelius ir keturis kalnus 
vidurinėje fronto dalyje.

Anglai užėmė Aquino lėk
tuvų stovyklą. Lenkai iš
mušė vokiečius iš Santa Lu
cia vasarviečių ir įsiveržė į 
Piedimonte, į vakarus nuo 
Cassino.

Nuo amerikiečių dabar
tinių pozicijų tėra 25 mylios 
iki talkininkų užimto skly
po Anzio pajūryje.

Kai kur vokiečiai betvar
kėje bėgo, palikdami savo 
ginklus.

Komunistai Uždare Savo Partiją, 
O Įsteigė Politinę Sąjungą

gegužės 20 d. nutarė užda- 
ryt partiją ir jos vieton 
įkūrė Komunistų politinę 

! sąjungą.
Jungtinių Valstijų Komu- 

prieš pasitrau’kda. I nistų Partija per 25 metus a • v T T T ▼ Z-X 4 i n r~r ANgyvavo ir kovojo už darbo 
žmonių reikalus.

Earl Browder, buvusios 
Kom. Partijos generalis se
kretorius, pareiškė, kad ji 
yra panaikinta kaipo atski
ra politine partija, idant 
“sudaryt naują nepartinę 
organizaciją, per kurią mes 
tikimės patarnauti bendra
jam reikalui pažangiosios 
amerikiečių daugumos.”
Uždarant Komunistų Par

tiją, buvo laikoma galvoj 
ateinantis talkininkų įsiver
žimas į Vakarų Europą ir

Teherano konferencijos ta
rimo pravedimas gyvenime. 
Browder sakė: “Amerika ir 
pasaulis turi pasirinkt vie
ną iš dviejų — arba Tehe
raną arba Hitlerį.”

Jis įspėjo, kad Amerikoj 
yra daug Teherano sutar
ties priešų, ir tai sutarčiai 
įkūnyti “reikia visų demo
kratinių jėgų pilnos vieny
bės šiame krašte.”

Suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė režoliuciją, šaukian
čią išrinkt prez. Rooseveltą 
ketvirtajam terminui.

London, geg. 21. — Ofi
cialiai pranešama, kad ka
ralius Petras paleido savo 
premjerą Bozidarą Dudičą 
ir visą jo ministerių kabi
netą.

Tame kabinete buvo ir 
generolas Michailovičius, 
kaipo karo ministeris. O 
Michailovičiaus vadovauja
mi četnikai dažnai puola 
Jugoslavijos partizanus, pa
deda vokiečiams prieš ju
goslavų patri jotus.

Karalius Petras pakvietė 
dr. Ivaną Subasičių sudaryt 
naują ministerių kabinetą. 
------------- ,--------------- ;------  

Kaip Anglai Smarkuo
liai Sučiupo Vokiečių

Generolą Saloje
Kairo.—Tik dabar spau

dai perleista žinia, kaip 
mažas būrelis_ Anglijos ka
reivių įsiveržė į Graikijos

Subasičius sakė karaliui, 
jog naujajame kabinete ne
galės būti Michailovičius 
kaipo karo ministeris. Ka
ralius Petras sutiko, kad 
Michailovičiaus vietą užim
tų kas kitas.

Spėjama, kad Subasičius į 
savo ministerių kabinetą 
kvies ir atstovus maršalo 
Tito - Broz, Jugoslavijos 
partizanų komanduotojo.

Subasičius yra kroatų 
valstiečių partijos vadas p o 
Kroatija— Jugoslavijos da
lis. Neseniai jis lankėsi 
Jungtinėse Valstijose.

Valdinė Taryba Užgyrė 
Mainierių Unijos Sutar

tį su Kompanijom
Washington. — Valdinė 

Karo Darbų Taryba 10 bal
sų prieš 2 užgyrė sutartį 
tarp Jungtinės Mainierių

salą Kretą _naktį balandžio Unijos ir minkštųjų anglia- 
26 ir suėmė vokiečių gene- paSy^ių savininkų.
mm Hoinnnha Krpinp ---- . .. . .

Jungtinių Valstijų Kariai 
Atėmė iš Vokiečių Svarbų 

( Uostą Gaetą Italijoj
Neapolis.— Vokiečiai su

mišime pabėgo iš Gaetos 
uosto miesto ir geležinkelio 
stoties. Nes Jungtinių Val
stijų kariuomenė gręsė 
juos apsupti ir atkirsti Ga
etos iškyšulyje.

(Gaeta yra už penketo 
mylių nuo amerikiečių už
imto Formia miestelio, va
kariniame Italijos pajūryje. 
Per Gaetos uostą naciai 
gaudavo daug reikmenų.)

Amerikiečiai įsiveržė į 
priemiesčius Itri miestelio, 
vieškelių ir geležinkelio sto
ties, už kelių mylių į šiaur
vakarius nuo atimtos iš na
cių Formios.

Francūzai vidurinėj fron
to dalyje (tarp amerikiečių 
ir anglų) užėmė Monticelli 
miestelį ir Santa Maria ir 
Faggeto kalnus.
Anglai ir kanadiečiai gru-

sitrauksią į Po upės klonį, į 
šiaurius nuo Romos, ir ban
dysią apsiginti iš pozicijų 
palei tą upę.

Mizara Dalyvaus J. Ra
manausko Laidotuvėse

Kūnas a. a. Juozo Rama
nausko, Amerikos lietuvių 
darbininkų judėjimo vete
rano, bus sudegintas Rea- 
dingo, Pa., krematorijoj. Jo 
šermenyse dalyvaus ir Lais
vės redaktorius R. Mizara.

Pasitraukė Bulgarijos 
Ministerių Kabinetas
Šveicarija. — Pranešama, 

jog pasitraukė fašistinis 
Bulgarijos ministerių kabi-

miasi artyn Aquino į vaka- neį^s su savo premjeru D

■
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London. — Jugoslavų par
tizanai taip suardė geležin
kelį tarp Venecijos, Italijoj, 
ir Vienos, Austrijoj, jog vi
siškai tapo sustabdytas 
traukinių veikimas tarp tų
dviejų miestų.

Partizanai atėmė iš nacių 
Novigrad miestą.

rolą Heinrichą Kreipę. — 
Kreta yra nacių užimta.

Anglai žinojo, kad gen. 
Kreipe sustabdo savo auto
mobilį, jeigu kas pamosuo
ja raudonu žiburiu. Taigi 
anglų kariai ir panaudojo 
raudoną žiburį.

Gen. Kreipe, pamatęs jį, 
liepė savo vairuotojui su
stoti. Anglai tada pripuolė; 
grūmodami revolveriais, 
įsiveržė į automobilį; pasa
kė gen. Kreipei, kad jis yra 
jų kalinys; pravažiavo tuo 
automobiliu su vokiečių vė
liavomis pro 22 nacių sar
gybas; įsimetė generolą ir 
jo vairuotoją į savo motori
nį laivuką ir nuplukdė juos 
Egiptan, į Kairo. O auto
mobilyje anglai paliko^raš
telį, kad jie paėmė nelais
vėn tą generolą ir manda
giai su juo apsieis.

Sutartis sako, kad sam
dytojai turi atlygint mai- 
nieriam už laiką, sugaišta
mą nuo įėjimo pro kasyklos 
vartus iki pačios darbo vie
tos pasiekimo ir grįžimo iki 
vartų; bet tokį laiką viduti
niai,, skaito tik iki 45 minu
čių.

Pagal šią sutartį padary
ta iki 1945 m. balandžio 1 
d. bendroji pamatinė alga 
angliakasiui nustatoma $8.- 
50 vietoj buvusių $7, ir turi 
būti sumokėta kiekvienam 
po $40 kaipo nedamokėtos 
algos už minimą sugaišintą 
pirmiau. Bet mainieriai tu
rės dirbt po 8 vai. ir 45 min. 
per dieną, įskaitant tokį sų- 
gaišimą, o ne 7 valandas, 
kaip kad pirm šios sutar
ties.

rus nuo Cassino, nors vo
kiečiai kietai priešinasi. 
Lenkai, bendradarbiaują su 
anglais, stengiasi iš Cassi
no apylinkės pasiekti stra
teginį Piedimonte miestelį.

Amerikiečiai ir francūzai 
įvarė kylį į Hitlerio liniją 
ties St. Oliva, prie Liri 
upės, 10 mylių į pietų vaka
rus nuo Cassino.

Vejami atgal, naciai pa
liko daug savo ginklų ir a-

Bošiloffu; tai esą dėl to, 
kad minios visame krašte 
subruzdo prieš valdžios įsa
kymą padaryt visuotiną 
bulgarų mobilizaciją karui#

6,000 Lėktuvu Puolė 
Nacius Francijoj

London, geg. 21. — Apie 
6,000 Amerikos ir Anglijos 
lėktuvų bombardavo nacių 

municijos, kurių talkininkai geležinkelių mazgus šiauri* 
dar nepaspėjo suskaityti, 
kaip sako United Press.

(Šveicarijos ir Švedijos 
laikraščiai rašo, kad vokie
čiai nustojo vilties atsilai
kyti prieš talkininkus da
bartiniame Italijos fronte. 
Todėl, girdi, naciai gal pa

nėję Franci jos dalyje.
Tarp kitko, jie sprogdino 

gelžkelių centrus už 75 iki 
145 mylių Į pietų vakarus 
nuo Paryžiaus. Talkininkai 
nustojo 20 lėktuvų.

Chinai atgriebė nuo japo
nų Kioshan miestą.

SEVASTOPOLIS IR CHERSONES BUVO HITLERININKAMS BLOGIAU NEGU 
ANGUAMS ANDAI DUNKIRKAS, KAIP LIUDIJA SUIMTI VOKIEČIAI

Sevastopolis — Amerikos 
ir kitų Jungtinių Tautų ko
respondentai aplankė Cher
sonese Iškyšulį, kur įvyko 
paskutiniai mūšiai tarp So
vietų karių ir vokiečių, už 
keleto mylių į vakarus nuo 
Sevastopolio, p i e t iniame 
Krymo pussalio kampe. Ta
me iškyšulyje jie rado šim
tus sudaužytų ir sudegintų 
nacių lėktuvų, tankų, ka- 
nuolių, trokų ir krūvas vo
kiečių lavonų.

Hitlerininkų komanda ža
dėjo atsiųsti gegužės 12 d. 
laivus ir išgabenti likučius 
vokiečių, subėgusių iš Seva
stopolio uostamiesčio į tą 
kamputį, bet naciai nesu
laukė gelbėjimo laivų. Tuo 
tarpu Sovietų lakūnai ir 
artilerija tūkstančiais sky-

faktų apie tos “tarybos” atsi
radimą, būtent, kad ji buvo 
vokiečių padaras ir 
vokiečių interesams.

That is all!

tarnavo

b--------------------------------------------
nė prispirtus prie jūros vo
kiečius.

Nelaisvėn paimtas, nacių 
puikini nkas Alexander 
Franz, todėl, sakė:

“Paskutinėmis mūsų va
landomis Chersonese Išky
šulyje mums buvo begali
niai blogiau, negu andai bė
gusiems anglams iš Franci- 
jos per Dunkirk© uostą.”

Sovietų vyriausybė leido 
talkininkiškų šalių kores
pondentams kalbėtis ir su 
kitais suimtais vokiečiais, 
kurie paliudijo didžius na
cių nuostolius, tenai, kaip 
rašo specialis N. Y. Times 
korespondentas W. H. Law
rence.

Per mėnesį Krymo pus- 
salyje liko užmušta 50,000 
vokiečių ir nelaisvėn paimta 
65,587. Vien Chersonese Iš
kyšulyje per ketvertą dienų 
buvo suimta apie 25,000 hit
lerininkų.

Raudonarmiečiai tame

kampe, šalia kitų, paėmė 
nelaisvėn ir du vokiečių ge
nerolus, Boehme ir Gruene
rį, o kiti du nacių genero
lai, Kurt ir Reinhard, buvo 
atrasti tarp užmuštųjų.

Times korespondentas 
rašo:

“Per dvi dienas mes ap
žvalginėj ome mūšių laukus, 
išvažinėdami Fordo “džyp- 
su’ apie 250 mylių; kalbėjo
mės su aukštaisiais Sovie
tų karininkais, vadovavu
siais tai kovai, ir su sumuš
tų vokiečių oficieriais; bet 
man vis tiek neaišku, kaip 
Sovietų jėgos galėjo per tris 
dienas prasiveržt per tas 
pačias apsigynimo pozicijas, 
už kurių sovietiniai kariai 
atlaikė Sevastopolį nuo vo
kiečių per 250 'dienų 1941 
ir 1942 metais.”
Gabus Manevras ir Drąsa

Raudonarmiečių genero
las Biriuzovas sakė, kad 
jienvpavyko padaryt gabus

manevras, kuriuom vokie
čiai tapo apgauti. Naciai, 
nesuprasdami manevro, per
kėlė kitur dalį savo kariuo
menės ir kanuolių; tuomi 
jie susilpnino galingiausias 
nacių apsigynimo pozicijas 
Sapun ir “Cukraus Galvos” 
kalnuose. Tada Sovietų ar
tilerija paleido baisiausią 
ugnį, kuri atkirto vokiečius 
nuo sovietinių pėstininkų, o 
pėstininkai, veikdami nedi
delėmis grupėmis, colis po 
colio veržėsi aukštyn kal- 
nan, apvalydami nuo priešų 
vieną poziciją po kitos.

Bet jeigu ne raudonar
miečių patrijotizmas, pasi
aukojimas ir drąsa, tai nie
ko nebūtų reiškę jokia arti
lerijos ugnis, jokios oro 
bombos ir jokie mechaniški 
pabūklai, kaip sakė gen. Bi
riuzovas.
Naciai Priversti Pasiduot, 
Nežiūrint Hitlerio Įsakymo

Jau pabėgusiems iš' Seva-r

stopolio likučiams vokiečių 
ir rumunų Hitleris atsiuntė 
du įsakymus žūt-būt atlai- 
kyt Sevastopolio miestą. To
kius jo įsakymus patvirtina 
belaisviai ir suimti doku
mentai. O kai vokiečių ge
nerolas Augustas Jaenecke 
pranešė Hitleriui, kad jie 
negalės atlaikyt Sevastopo
lio, tai Hitleris pavarė ’ šį 
generolą iš tenaitinės ko
mandos.

Nacių pulkininkas Franz 
nuėjo pas savo generole 
Gruenerį ir ragino jį pasi
duot. Gen. Grueneris buvo 
taip nusiminęs, kad kalbėjo 
apie nusižudymą, bet jis at
metė pulk. Franzo ragini
mą pasiduoti Sovietams.

grad nusprendė, jog nieko 
daugiau nelieka, kaip 'tik 
pasiduoti, ir jis įsakė savo 
kareiviams sugulti ant že
mės ir iškelti baltas nosines 
skepetaites, kaipo pasidavi
mo ženklą. Taip jie ir buvo 
suimti.

Iš 112,000 Gyventojų Teliko 
Tik 10,000

Iš buvusių pirm karo 15,- 
020 namų Sevastopoly teli
ko mažiau kaip trys nuo
šimčiai tinkamų gyventi. 
Sevastopolis pirm karo tu
rėjo 112,000 gyventojų. Kai . / 
Raudonoji Armija 1942 m. 
traukėsi iš jo, su j£ išsi
kraustė 62,000 gyventojų, O 
pasiliko 50,000. Bet ‘k 
Sovietai atvadavo miestą, 
tai jame terado tiktai 10,- 
000 žmonių. Naciai išžu 
tūkstančius žydų, • o 
tūkstančius sovietinių pili 
čių jie išgabeno Vokiet 
verstinus darbus.

r
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Pasidavimas
Praėjo ne tik 24 valandos, 

bet. dvi dienos ir naktys, o 
vis dar neatplaukė laivai 
tiem vokiečiam gelbėti. Tuo
met nacių pulkininkąs Flu-
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čiaus), “Iš Germani jos” (Petro Cvirkos), 
“Lietuvos Vaikų Balsas” (Juozo Žiug
ždos), ‘Atitaisymo Darbai Tarybų Są
jungoj” (Dr. J. J. Kaškiaučiaus), “Hia- 
vata ir Kalevala” (Dr. A. Petrikos), 
“Mokslininkas Jean Agassiz” (V. T.), ir 
kt.

Be to, šis Šviesos numeris, kaip ir ki
ti, turiningas grožine literatūra: telpa 
Salomėjos Nėries, K. Korsako, Antano 
Venclovos, E. Mieželaijio, P. Pilėno, A. 
Dagilio kūrinių.

Organizacijos nariai gauna Šviesą ne
mokamai. Nepriklausą Literatūros Drau
gijai žmonės raginami įsigyti šį žurnalo 
numerį — egz. kaina 25c.

Amerikos Indijonai 
Kare*

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

Act of March 3, 1879.

Sako, Gandhi Studijavo
Marksizmą

Allied Labor News praneša įdomų da
lyką iš Bombėjaus, Indijos. Ši žinių agen
tūra skelbia, kad nesenai išleistasis iš ka
lėjimo Indijos “šventasis” Gandhi, da
bar deda pastangų apvienyti visos Indi
jos žmones žygiui dėl Indijos laisvės. Jis, 
Gandhi, dėsiąs pastangų susirišti su ma
hometonais; jis norįs tartis su Indijos 
komunistų vadais; jis tarsis su visa eile 
kitų grupių vadais dėl vienybės.

Būdamas nelaisvėje, Gandhi studijavęs 
marksizmą. Sakoma, jis perskaitė Karo
lio Markso veikalą “Kapitalą” ir kai ku
rių kitų marksistų veikalus. Be to, jis* 
gerokai studijavo pačią Tarybų Sąjungą, 
kurioje vykdomas gyveniman marksisti
nis mokslas. Į Gandhi Tarybų Sąjunga 
vis daro didesnio įspūdžio. Gandhi’o 
draugai prisimena, kaip labai Tarybų 
Sąjungą vertino žymiausias indusų po
etas Rabindranath Tagore.

Galimas daiktas, kad Gandhi pakeis 
savo pirmesnę taktiką ir bandys apvie
nyti visus Indijos žmones kovai dėl švie
sesnės krašto ateities, kovai dėl laisvės.

'Amalgameitų Unija Iškėlė Svarbų 
Klausimų

Amalgameitų (rūbsiuvių) unijos suva
žiavimas Chicagoje pasisakė už šaukimą 
tarptautinio darbininkų suvažiavimo, 
kuris turėtų įvykti Kanadoje arba Jung
tinėse Valstijose ir turėtų įvykti grei
čiausiai galimu laiku.

Kaip žinia, tokis tarptautinis organi
zuotų darbininkų suvažiavimas turėjo 
įvykti š. m. birželio 5 d. Anglijoje. Bet 
dėl ruošimosi invazijai, dėl suvaržymų 
žmonių važinėjimui, kurį Anglijos vy
riausybė padarė, ten suvažiavimas įvyk
ti negali.

Tiesa, nesenai Philadelphijoje užsibai
gė Tarptautinio Darbo Biuro (ILO) kon
ferenciją, bet ji nepadarė to, ką turėtų 
padaryti tokis suvažiavimas, kuriame 
būtų atstovauti visi Jungtinių Tautų or
ganizuoti darbininkai. Šitoje konferenci
joje, pav., nedalyvavo Tarybų Sąjungos 
darbo unijos; joje nedalyvavo ir ameri
kiečių CIO.

Todėl rūbsiuvių unijos pasisakymas 
dėl greitu laiku sušaukimo tarptautinio 
darbininkų unijistų suvažiavimo yra 
labai svarbus ir remtinas.

Reakcininkai Nusigando
Pralaimėjimas dviejų t. v. “Dieso Ko

miteto” narių nominacijose į kongresma- 
nus yra smūgis reakcininkams. Kaip ži
nia/ minėtojo komiteto nariai, kongres- 
manai, Costello, Starnes, kandidatavo į 
kongresą dar vienam terminui, tačiau 
buvo piliečių atmesti. Na, o pats Diesas 
net pabijojo ir kandidatuoti — atsisakė. 

. Kaip žinia, p. Dies su savo komitetu 
neseniai puolė CIO Politinį Komitetą, no
gėdamas jį pervaryti per šerengą. Bet 
Politinis Komitetas tiems ponams nepa
sidavė. Daugiau: pats komitetas pervarė 
per šerengą patį Dieso komitetą!...

Pasirodo, kad CIO unijos šiemet ne 
juokais pasimojo dalyvauti politiniame 
darbe. Nes tik dėka CIO narių pasidar
bavimui, suminėtieji ponai prakišo vie
tas kongrese.

Visi trys kongresmanai buvo preziden
to Roosevelto priešai. Reakcininkai dėl 

\to nusigando.

“Šviesos” No. 2-ras
Išėjo iš spaudos ALDLD organo, Švie

sos, No. 2-ras. Svarbesnieji straipsniai 
telpa šie: “Trys Metai Didvyriškos Ko- 

/TA KtT' Č* o Iz- r\ \

rijų Naikintojas” (Dr. J. J. Raškiau

20,174 ir 6,154
Mūsų krašto orinių pajėgų komandie- 

rius, gen. Henry H. Arnold, patiekė įdo
mių davinių apie mūsų oro žygius prieš 
vokiečius. Pasirodo, kad nuo 1941 m. 
gruodžio mėn. 7 d. iki š. m. gegužės mėn. 
15 d. mūsų lakūnai sunaikino 20,174 Vo
kietijos lėktuvus. Tuo pačiu sykiu vokie
čiai mūsų sunaikino 6,154-ris.

Šitie 20,174 lėktuvai patikrintai sunai
kinti, o apie pusė tiek buvo “sužeisti” ar 
gal sunaikinti.

Taigi skaitlinės ne tik įdomios, bet 
jos labai padrąsinančios.

Reikia atsiminti, kad mūsų lėktuvai 
daugiausiai priešo lėktuvų nukirto ant 
jo valdomos teritorijos. Mūsų bomberiai 
naikino ne tik priešo lėktuvus, bet ir jo 
fabrikus, tiltus, geležinkelius ir kitus pa
būklus, reikalingus karui vesti. Vadina
si, priešui nuostoliai padaryti milžiniš
ki.

Bet žiūrint iš kitos' pusės, matome, 
koks priešas stiprus. Jeigu vieni ameri
kiečiai tiek jo lėktuvų sunaikino, tai ga
lima įsivaizduoti, kiek jų iš viso yra su
naikinta: Juk Tarybų Sąjungos oro saka
lai yra sunaikinę vokiečių lėktuvų dau
giau, kaip amerikiečiai — kur kas dau
giau. Be to, narsieji Anglijos lakūnai 
yra daugybę jų nukirtę. Na, ir priešas 
dar jų vis turi, nors jau daugybė fabri
kų į griuvėsius paversta.

4nna Damon
Nelaboji mirtis išplėšė- iš gyvųjų tar

po žymią veikėją, Anna Damon. Jinai 
buvo ilgametė Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo sekretorė ir šiaip kovotoja 
dėl žmonių laisvės.

Anna Damon mirė praeitą ketvirtadie
nį New Yorke.

Ši veikėja daug darbo ir energijos įdė
jo gelbėjime Scottsboro berniukų, išlais
vinime Tamo Mooney, ir kitų nekaltai 
įkalintų žmonių.

Velionė teturėjo tik 46 metus ir visą 
savo sąmoningą gyvenimą buvo paau
kojusi visuomeniniams darbams.

Tariasi.
Į Čiunkingą, laikinąją Chinijos sosti

nę, nulėkė Chinijos komunistų vadas, Lin 
Tso-han. Jis ten lėkė kviečiamas paties 

• Čiang-kai-šeko, kuris nori su komunis
tais tartis ir išsiaiškinti “visus nesusi
pratimus.”

Nereikia nei aiškinti, kad visas laisvę 
'mylįs pasaulis džiaugsis šiuo žygiu, nes 
visų žmonių pageidavimas yra, kad visi 
tarp komunistų ir Kuomintango partijos 
esą nesusipratimai juo greičiau būtų iš
lyginti ir visos Chinijos pajėgos būtų at
suktos prieš bendrąjį priešą, japonišką 
užpuoliką.

Beje, sakoma, kad tuo pačiu lėktuvu, 
kuriuo Lin Tso-han nulėkė į Čiunkingą, 
iš Čiunkingo spaudos korespondentai 
(svetimšaliai) teksią į komunistų valdo
mas sritis susipažinti su padėtimi. Iki 
šiol čiang-kai-šekas neleido koresponden
tams pamatyti, kaip’Chinijos komunistai 
valdo. ...

ONE 
BUCK

0n« luck out of Emy Ten 
you earn should bemina

Praeitame pasauliniame ka
re net 8,000 Amerikos indijb- 
nų tarnavo mūsų pulkuose, 
daugumas iš jų liuosnoriai įsto
jo. Draftas juos nelietė, nes jie- 
nebuvo piliečiai.

Šiandien, daugiau negu 53,- 
000 indijonų aktyviai dalyvau
ja kare: 23,000 ginkluotose jė
gose, 30,000 karo gamyboje. 
Jie kovoja ir dirba kaipo pi
liečiai šį kartą, nes Kongresas 
1924 m. davė pilietystę visiems 
indijonams, kurie gimė Jungt. 
Valstijose.

Nekurie indijonai dvigubai 
pasiryžę kovoti fašizmą dėl 
Iroquois Confederacy of Six 
Nations, iš 6,000 narių New 
Yorko valstijoje, nes jie pa
skelbė karą prieš Ašį birželio 
men. 1942 m.

Nariai įvairių šeimų, pagal 
National Geographic Society, 
kovoja svetimose šalyse kovos 
laukuose, jie kovoja savo prie
šus lygiai, kaip jų tėvai kovo
jo miškuose ir džiunglėse, per
siuntimas žinių indijonų dia
lekte turi neišpasakytos svar
bos šiame kare.

Naminiame fronte, senesni 
vyrai daboja savo rezervaci
jos žemę, dirba laivų statybo
je ir lėktuvų fabrikuose, prie 
gelžkelių ir kasyklose. Vadai, 
pirmiau apsikaišę visokiomis 
gražiomis plunksnomis, dabar 
—iš plieno šalmais. Indijonų 
moterys irgi pasikeitė. Nepa
tenkintos audimu ir kitu ran
kų darbu, jos dabar dirba ka
ro darbus. Indijonų moterys 
šiandien vairuoja sunkveži
mius, traktorius, gano gyvu
lius ir avis, pataiso motorinius 
karus ir ūkės mašineriją. Ki
tos tapo armijos slaugėmis ir 
dar kitos įstojo į WACS.

Indijonams karas — ne nau- 
janybė. Jie pripratę gyventi 
laukuose, moka pasitikėti sa
vo jausmams, supranta gam
tos ženklus ir jais naudojasi. 
Nepalyginami kaipo skautai, 
pėstininkai, ir greitai suseka 
priešą. Jie natūralūs kariai ir 
medėjai ir prityrę komandai.

Indijonų dialektai ypatingai 
naudingi perduoti pranešimus. 
Japonai supranta anglų kalbą 
ir kitas kalbas, bet jokiu bū
du negali sekti indijonų. Indi
jonai neišpasakytai narsūs iko- 
vose. Jau vienas indijonas yra 
major general. Kada indijo
nas stoja į tarnybą, liuosnoris 
arba draftuotas, jo visa šeima 
surengia išleistuves, šios iškil
mės panašios į amerikoniškas 
išleistuves, kada sūnus, tėvas 
arba brolis išvyksta, bet indi
jonai vadina iškilmes gražiais 
vardais: Navajos indijonai va
dina “signs,” Sioux vadina 
“give-aways” ir Yakimas indi
jonai “long house.”

Kada Civilių Apsaugos vir
šininkai nuvyko į Santo Do
mingo Pueblo, netoli Albu
querque, New Mexico, paro
dyti indijonams naujausius 
nuo oro užpuolimo persergėji
mus, rado, kad indįjonai per 
šimtmečius apsipažinę su viso
kiais apsaugos būdais. Nes, 
kaip indijonas, tradicijiniai ži
no, kaip kovoti, jis moka pui
kiai save apsisaugoti. Viršinin
kai rado, kad indijonai strate
ginėse vietose visur saugojo 
savo kraštą.

Amerikos indijonai ne tik 
prisidėjo prie karo pastangų, 
bet pinigais remia karą. Iki 
praeitų metų pabaigos jie įdė
jo daugiau negu $2,600,000 
į karo bonus per Office of In
dian Affairs. Dvidešimts kitų 
jurisdikcijų norėjo aukoti šei
mų pinigus, bet negalėjo, nes 
valdžia, kaipo globėjas, jau 
vartojo jų pinigus. Jie aukavo 
daug maisto ir kaurų Raudo
najam Kryžiui, rinko visokį 
atliekamą metalą, gumą ir ki
tą reikalingą medžiagą, pagal 
1942 m. statistikos.

FLIS—Common Council.

APIE ARABUS PIETŲ 
AMERIKOJE

Overseas žinių ągentura 
paduoda įdomių faktų apie 
arabus Pietų Amerikoj. Y- 
pač Argentinoj tai esąs ga
na svarbus elementas šio 
karo metu. Tos agentūros 
korespondentas Tom Nel
son rašo:

Vienas iš rimčiausių ir 
pasekmingiausįų fašistinės 
Ašies agentų Lotynų Ame
rikoje yra arabas vardu 
Antoun Saadi. Šis žmogus 
yra tikras “fiureris” arabų 
fašistinės nacionalistinės 
organizacijos, kuri turi 20,- 
000 narių, ši organizacija 
ne tiek svarbi kaipo milita- 
rinė jėga, kiek kaipo šnipų 
organizacija. Be to, jinai 
puikiai Ašiai patarnauja 
kaipo agentūra propagan
dos prieš Jungtines Tautas. 
Ta propaganda pasiekia ne 
pik arabus Pietų. Ameriko
je, ale ir Azijos kraštuose, 
hes Ąntoun Saadi turi ry
šius ( su arabais beveik vi-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
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suose pasaulio kraštuose.
- Argentinos* valdžia, ži
noma/ tiėms-’ arabams faši
stams netrukdo veikti. An
toun Saadi leidžia dvimėne- 
sinį žurnalą “Azzaudaha” ir 
jo valdžia neuždaro. Tuo 
tarpu visi liberališki ir 
darbininkiški arabu laikraš
čiai bei žurnalai jau seniai 
uždaryti.

Šis arabų fašistų judėji
mas toli gražu neatstovau
ja nuomonės daugumos ara
bų Pietų Amerikoje. Visoje 
Pietų' Amerikoje gyvena a- 
pie 900,000 arabių, iš jų Ar
gentinoje randasi apie 400,- 
000. Barzilijoje jų taipgi y- 
ra 400,000. Po dešimts tūk
stančių arabų gyvena Para
gvajuje, ir Urugvajuje, apie 
20,0Q0 Čilėj, 15,000 Colombi- 
joj ir 8,000 Bolivijoj. Kito
se šalyse po mažiau.

BĖGSIĄ Iš SKĘSTANČIO 
“LAIVO”

Overseas žinių agentūros 
korespondent. Karl Frahm

rašo, kad vis. daugiau ir 
daugiau suomių atbėga į 
Švediją. Jie skaitosi pabėgė
liais. Tai daugiausia esą 
jauni vyrai, kariai.

Švedijos valdžia esanti 
susirūpinusi. Tikimasi, kad 
suomių pabėgėlių skaičius 
turės padidėti, karui einant 
pirmyn ir naciams darantis 
riesčiau. Švedijos valdžia 
todėl suorganizavo specialę 
komisiją Suomijos pabėgė
lių globojimui.

Kodėl suomiai bėga iš sa
vo krašto? Kodėl Suomijos 
armijos kariai bėga Švedi- 
jon?

Atsakymas labai lengvas: 
Jie pradeda suprasti, kad 
Suomijos fašizmo laivas tu
rės nuskęsti. Jie pradeda 
suprasti, kad naciai karo 
negali laimėti. Mannerhei- 
mo armijoje ūpas pradeda 
nupulti ir kariai stengiasi 
gelbėti savo gyvybę. Tasai 
krikimas turės didėti, kai 
Raudonoji Armija vėl pra
dės daryti spaudimą.

J. Girkus.

Petro Gražučio Trijų Vaikelių 
Kapinės

Naciai sake, kad Italijoj
smarkiausiai juos atakuoja 
franęūząt

(Tąsa)
Pavasarį vieną gražią 

saulėtą dieną, Marijona pa
siėmė gėlių sėklas ir Pet
riuką už rankutės ir nuėjo 
ant kapinių. Ji atsiklaupus 
prie Petriuko mamytės ka
po sukalbėjo Aniolas Die
vo, o Petriukas užklausė, 
“kas čia yra pakavota?” 
Tada Marijona pasakė, kad 
tai jo mamytė y r mirus ir 
šioj vietoj pakavota. Mažytis 
Petriukas ilgai pamislijęs 
užklausė Marijonos, “ar aš 
nematysiu daugiau savo 
mamytės?” Marijona atsa
kė, “kolei gyvas busi, vai
kuti, sava mamytės nebe
matysi.” Paliko griaudu ir 
gaila vaikelio jaunai širdy- 
tei. Pamažėli jis nusiėmė 
kepuraitę nuo galvutės, at
siklaupė ant abiejų kelelių 
palei mamytės kapą ir pra
dėjo gailiai verkti. Marijo
na, vaikutį ramindama “ne
verk”, ant greitųjų pasodi
no gėlių sėklas ant Petriuko 
mamytės kapo ir pasiėmus 
vaiką už rankutės grįžo na
mo.

Vieną dieną, besibovijant 
vaikui stuboj, netikėtai pa
sitaikė išmušti langą. Mari
jona biskelį subarė, bet Pe
triukas nei žodžio neatsakė 
ir nemėgino teisintis, kad 
netikėtai pasitaiko išmušti 
langą. Pusę valandos tykiai 
pasėdėjo ant suolo ir paskui 
išėjo lauk. Po gero laiko 
Marijona’ apsižiūrėjo, kad 
vaiko niekur nematyti. Ap- 
jieškojo visur apie stubą ir 
pas kaimynus, bet niekur 
nerado ir niekas nebuvo jo 
matę, Ir kaimynai padėjo 
j ieškoti iki vėlaus vakaro, 
bet vaikas dingo, kaip ug
nyj. Jonas pamislijo, “Mari
jona subarė vaiką už išmu
šimą lango, jam paliko gai
la ant širdies, ar tik jis ne
nuėjo ant kapinių pas ma
mytę?” Niekam nieko nesa
kęs Jonas nuėjo ant kapi
nių ir atrado .vaikutį, kepu
raitę pasidėjusį šalia ir at
siklaupusį verkiant prie mo
tinos kapo. Jonas maloniai, 
tėviškais žodžiais kalbinda
mas vaiką, priėjo arčiau, 
pasiėmė ant rankų, pabučią^ 
vo ir nešėsi namo. Gerą ga
lą kelio paėjus, vaikas pasa
kė “leisk mane žemėn, aš

I ................................ ...........................................

žemės, paėmė už rankutės 
ir parvedė namo.

Taip mažytis Petriukas, 
po geros Marijonos priežiū
ra, susilaukė 7 metų am
žiaus. Pavasarį pradėjo ga
nyti kaimo ūkininkų gyyu- 
lius. Per vasarą ganė, o žie
mą pradėjo eiti į mokyklą 
ir užtektinai buvo sugabus 
moksle. Nevien tik Marijo
na džiaugėsi vaiko gabumu, 
ale ir viso kaimo gyvento
jai, kad sirata yra pavyz
džiu viso kaimo vaikams.

*
Visų didžiausia Petriuko 

nelaimė buvo tame, kad jis 
biednas sirata ir negalėjo 
pasiekti aukštesnio mokslo, 
vien tik pramoko gerai ra
šyti ir skaityti.

Pas Marijoną jis pragy
veno iki 14 metų amžiaus. 
Paskiau pradėjo tarnauti 
pas ūkininkus už pusbernį, 
o vėliau už berną. Bet kiek
vienais metais, užbaigęs tar
nystę, važiuodavo pas Ma
rijoną ir sakydavo, kad va
žiuoja namo, nors jis gerai 
žinojo, kad Marijonos stu- 
ba nėra jo namai. Bet toj 
stubukėj jis išaugęs, pripra
tęs, tai taip ir traukdavo jo 
širdį ją aplankyti. O visų 
daugiausia jis stengdavosi 
atsilyginti senai Marijonai, 
kuri padėjo nemažai vargo 
ir rūpesčio jį mažą augin
dama. Tad kiekvienais me
tais parėjęs iš tarnystės Pe
tras priveždavo jai malkų, 
supjaustydavo, sukapodavo, 
kad užtektų visiems me
tams. Ir daug kitokių dar
bų atlikdavo, kurie buvo 
sunkūs dėl senos moteriš
kės. Viskuom aprūpinęs se
ną Marijoną ir pasilsėjęs, 
Petras vėl išeidavo tarnaut.

Kaip iš pradžių esate pa
stebėję, Petras buvo apdo
vanotas dideliu gamtos tur-( 
tu, tai gražumu. Kaip jau 
yra žinoma, jis savo pavar
dės nežinojo, o Marijona 
dar mažą dėl jo plaukų dai
lumo, pradėjo Petriuką va
dinti Gražučiu. Taip ir pa
siliko jo pavardė Petras 
Gražutis. Petras buvo už
tek, tinąi susipratęs ir links
mo, būdo vaikinas, o jo. plau
ki \dapumas taip ir .traukė; 
kaip mągnętas, nąergįnų 
kis ir ŠĮrdis. d Ne vien tik 

jį mylėjo,
ale nemažai

dukterų, kurios būtų suti
kusios aukoti viską dėl jo, 
kad tik pasigavus sau už 
vyrą. Bet Petras per daug 
buvo atsargus su mergino
mis. Vienais metai jam tar
naujant pas dvarponį už 
berną, susipažino su biedna 
dvaro tarnaite vardu Ale
na, kuri teturėjo seną mo
tiną, kuri gyveno trijų gy
ventojų kaimelyj. Alenutės 
motina turėjo- mažutį gyve
nimo namelį ir visai mažą 
darželį, kurį apdirbdavo su 
kastuvu.

Taip Petrui su Alenute 
bedraugaujant, ir nepaste
bėjo, kaip greitai prabėgo 
metai. Alenutė vieną mėne
sį pirma Petro užbaigė tar
nystę ir parvažiavo pas mo
tiną. O po mėnesio ir Pet
ras užbaigęs tarnystę neva
žiavo pas Marijoną, ale pas 
Alenutę ir, neilgai trukus, 
užgirdome bažnyčioj kuni
gą sakant užsakus, kad Pe
tras Gražutis vedasi su bie
dna mergaite Alena.

Tie pirmi Petro ir Alenu- 
tės užsakai ne mažai sukėlė 
rūpesčio ir ašarų beveik vi
sos parapijos merginoms. 
Visos biednesnės, matyda
mos, kad nuėjo niekais vi
sos viltys būti Petro žmo
na, ir pavydėdamos dėl Ale- 
nutės, apsiverkė. O ūkinin
kų dukterys, nors ir užsa
kams einant, vis dar siuntė 
pas Petrą savo ištikimus 
piršlius, kad pakol dar ne
vedęs, mestų biedną Aleną 
ir vestus su turtingesne ū- 
kininkaite. Ale Petras vi
siems piršliams atsakė vie
nodai; “Dėl mano širdies nė
ra didesnio turto, kaip Ale
nutė.”

Tad vieną dieną pasipra
šęs pas kaimyną arklio, 
Petras parsivežė Marijoną, 
o antrą dieną Marijona ir 
Alenutės motina, palaimi
nusios abu jaunuosius, iš
leido į bažnyčią, kur juos 
kunigas surišo neatmezga- ’ 
mu mazgu ant wiso am
žiaus.

Po vestuvių du mėnesiu 
jaunieji gyveno pas Alenu
tės motiną ir abu išėjo į 
dvarą tarnauti už ardinar- 
ninkus. Nors ir sunkiai abu 
dirbo, bet buvo patenkinti 
šeimyniniame gyvenime.

(Daugiau bus)
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įKaip Žymusis Lėktuvui Inžinierius Žodžiais Piešia Staliną
----------- s------------------- ;-------

Aleksandras Jakovlevas trumpi atsakymai, 
garsusis inžinierius sovieti
nių J AK lėktuvų, rašo apie kartą, jie neturi gana drą- 
maršalą Staliną:

— Stalinas kalba aiškiai 
ir paprastai. Besikalbėda
mas su žmogum, jis vaikš
tinėja po savo raštinę. Kuo
met kitas kalba,

Kada
žmonės sueina jį pirmą

sos jam šitaip atsakinėti. 
Kai aš pirmą sykį suėjau 
Staliną, tai žiūrėjau į lu
bas, dvejodamas, kaip tu
rėčiau atsakyt į jo klausi

me! kitas kalba, Stalinas mus. O Stalinas tarė: “Ne- 
klausosi ir niekuomet ne-1 žiūrėkite į lubas. Nesura- 
pertraukia jo kalbos. Bet site ten atsakymo. Geriau 
jeigu Stalinas pastato klau-Į žiūrėkite į mane ir pasaky
simą, o,kitas jam tik ap-ikite, ką jūs manote.” 
graibomis atsako, tai Stali
nas su pašiepiančia kritika 
pertraukia jo kalbą.

Žmogus sako Stalinui: 
“Drauge Stalin, jūs neski
riate man gana laiko to
kiam darbui. Tai labai sun
kus darbas.” Stalinas at
sako: “Mes tegalime kalbė
ti tiktai apie sunkų darbą. 
Štai kodėl aš jus pasikvie
čiau. Jūs turėtumėte klaus
ti, kiek jum pagelbininkų 
reikia darbui atlikti, o ne 
apie jo sunkenybes kalbėti.”

kyt, kodėl jūs turite tiesą, 
tai .'nesirūpinkite dėl to, ką 
kiti žmonės manys. Daryki
te taip, kaip jum diktuoja 
jūsų galva ir sąžinė.”

Skaitydamas netaisykliš- 
kai parašytą dokumentą,

Stalinas supyksta. “Žiūrėk, 
ką šis negramotnas žmogus 
rašo. Bet jeigu jūs imsite 
jam apie tai šnekėti, tai 
Stalinas pasakys jums, jog 
tas žmogus todėl negramot
nas, kad jo tėvai buvo vals-

tiečiai ar darbininkai. Bet 
tai nėra pasiteisinimas. 
Mūsų priešai nelauks pasi
klausti, ar mūsų tėvai buvo 
valstiečiai ar darbininkai. 
Daugelis žmonių labai di
džiuojasi, kad jie drąsūs,

PIRMASIS AMERIKOJE AKIŲ BANKAS IR 
SOVIETINIS MOKSLININKAS FILATOVAS

Kartą aš nebuvau tikras, 
ar Stalinui patiks mano at
sakymas į vieną klausimą. 
Jis suprato, ką aš turiu 
galvoje, ir tarė: “Atsakyki
te, ką jūs manote. Nesi- 
stengkite man pasakoti tik 
tokius dalykus, kokie man 
patiktų. Jūs esate specialis
tas. Jūs čia atėjote ne tam, 
kad iš mūsų pasimokytu
mėte, bet kad jūs pamoky
tumėte mus.”

Kartą Stalinas sakė:
Trumpi, Aiškūs Atsakymai “ J eigų jūs manote, kad jūs 

Stalinui patinka aiškūs,; turite tiesą, ir galite pasa-

New York Ligoninėje ta
po atidarytas pirmutinis 
“akių bankas” Amerikoj. 
Jis renka priekines akių 
dalis — kornejas. ^Žmonės 
gali savo testamentuose jas 
ligoninei užrašyti, nors yra 
tokių, kad ir tebegyvenda
mi davė išimti priekinę vie
nos savo akies dalį, 
gydytojai'galėtų ją 
kitam, kuris visiškai 
ko per savo kornejos 
dima. v

Pirmiausia Rusijoj
m. buvo pradėtos operaci
jos, kad prigydyti vieno 
žmogaus akies priekinę da-

kad 
ideti 
apa- 

suge-

1910

bet drąsa be karinės techni- bandyt naują lėktuvą, ir 
kos žinojimo nieko nereiš- kas tai sumanė nugabent 
kia. Juk gerai žinoma, kad lėktuvą ton vieton, kur la- 
Amerikos indėnai buvo la- kūnas gyveno. Stalinas ša
bai drąsūs, bet jie nieko ne-įkė, jog tai būtų kvailybe, 
galėjo padaryti su savo 
saidokais, 
baltaisiais žmonėmis, tu
rinčiais šautuvus.

“Stalinas laiko 
svarbiu dalyku mokėti gra
matiškai rašyti ir tikro
viškai, tiksliai kalbėti. Ji
sai sako, kad jeigu jūs ne
galite teisingai pasakyti, 
ką jūs mąstote, tai jūs ne
išgalite teisingai mąstyti.

Tikrinis Mąstymas
Stalinas mėgsta pasakyti 

ištraukų iš klasikinės ir 
šiaip literatūros, istorijos 
ir mitologijos (senovinių 
padavimų). Jis labai mėgs
ta pakartoti ištrauką iš 
“gūpų miesto istorijos.” (O 
tai yra klasikinė rusų apy
saka apie miestą, kur žmo- 

žaizdas, kaip patyręs prof, j nės viską atbulai darė.) 
Filatovas. J. C. K. Kartą mes ruošėmės iš-

net gyvulių gleivėtosios plė
vės, odos gabaliukai ar ke
penys yra laikomos šaldy
tuve arti užšalimo laipsnio, 
tai jose išsivysto medžia
gos, kurios stebėtinai gydo 
įvairias ligas. Įdėjus gi 
trupinėlį tokios akies da-

lį kitam.
Galima tam naudoti ir 

lavonų akis, neužilgo po 
mirties. Tokios akių dalys 
gana ilgai išlaikomos šaldy
tuvuose.

. Svetimų akių prigydy- 
mais dabar yra labiausiai 
pasaulyje išgarsėjęs sovie-'lies, pabuvusios šaldytuve, 
tinis profesorius Vladimi
ras Filatovas. Jis jau per 
25 metus darė tokias ope
racijas ir sugrąžino regėji
mą tūkstančiams žmonių.

Prof. Filatovas, beje, at
rado ir daugiau įdomių da
lykų. Pavyzdžiui, jeigu 
priekinės akių dalys, arba

į aptraukiamą (apvelka
mą) kito akį, tai jinai visa 
gana greitai pradeda atsi
taisyti. O laikomo j šaldytu
ve vištuko širdyje išsidirba 
tokia medžiaga, kuri gydo 
net džiovos ir kaulų ligų

Kodėl neleist lakūnui at- 
kai susidūrė su!vykt į lėktuvų fabriką?

labai

“Jūs dirbate panašiai, kaip 
žmonės gūpų istorijoj,” ta
rė Stalinas.

Stalinas apsistatęs kny
gomis ne tik raštinėje, kur 
jis dirba, bet ir savo priva
čiuose kambariuose jis ap
suptas knygomis. Net jo 
valgomojo kambario pasie
niai aptverti pilnomis kny
gų lentynomis. Jeigu paky
la klausimas dėl geografi
jos, jis visuomet ima labai 
seną savo žemlapį ir sako: 
“Pasižiūrėkite į senąjį ma
no žemlapį. Jis labai senas, 
tai tiesa, bet vis dar galima 
naudoti.”

Stalinas turi puikią at
mintį ir gali žodis žodin pa
kartoti ilgas ištraukas iš 
įvairių raštų. Jis mėgsta 
Gorkį ir Čechovą.”

j
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Amžiais Buvusi Pajungta Rumunų Žeme, Rusijos Išlaisvinta, o dabar Fašistų Pavergta
□

j

14-tame šimtmetyje buvo 
įsteigtos dvi nepriklauso
mos kunigaikštijos — Mol
davija ir Valakija žemėje, 
kuri daug vėliau buvo pa
vadinta vienu vardu Ru
munija. Moldavijai priklau
sė šiauriniai-rytinis tos že
mės išsikišimas,...o,. Valaki
ja didžioji pietinė ploto da
lis. Tas kunigaikštijas val
dė didikai voivodes. — Šia
me straipsnyje vadinsime 
juos vaivadais.

Moldavijos vaivadas Alek
sandras Pirmasis, viešpata
vęs 14-jo šimtmečio pra
džioj, pripažino Lenkijos 
globą moldavams. Kitas 
vaivadas, vadinamas Ste
ponu Didžiuoju, sumušė 
lenkus, vengrus ir turkus, 
vienus po kitų, 1460-1475 
metais ir atėmė iš lenkų 
Pokutią.

Bagdonas Trečiasis 1513 
m. pripažino Turkijos vir
šenybę Moldavijai ir sutiko 
mokėti metines duokles 
Turkijos valdovui - sulta- 
nui už tai, kad turkai gin
sią Moldaviją nuo kitų 
kraštų.

17-jo amžiaus pradžioj 
Moldavija buvo laikinai su
sijungus su Valakija va
dovaujant vaivadui Mikč
iui Drąsiajam ir abidvi ku
nigaikštijos bendrai skai
tėsi kaip ir nepriklausoma 
valstybė. Bet netrukus Mol
davija vėl papuolė Turkijos 
kontrolėn, nors moldavams 
buvo dar palikta šiokia to
kia vietinė savivaldybė.

1711 turkų armija įsi
veržė į Moldaviją ir panai
kino paskutinius jos nepri
klausomybės pėdsakus. 
Tuometinis moldavų vaiva
das Dimitrius Kantemiras 
buvo priverstas pabėgti Ru
sijon.

Paskui Turkija pardavi
nėjo Moldavijos valdovo 
vietą tam, kuris daugiau
siai pinigų davė turkų val
džiai. Paprastai koks grai
kas iš Konstantinopolio 
miesto dalies Fanaro pirk
davo vietinio valdovo galią 
Moldavijai. Užtai ir molda
vų istorijos laikotarpis nuo 
1712 iki 1821 metų yra

pramintas fanarine gady
ne. Konstantinopolis tada 
buvo Turkijos sostinė.

VALAKIJA
Valakija pirmučiausiai 

pakliuvo Vengrijos globon. 
Šiaip gi Valakijos istorija 
gana panaši į Moldavijos.

Turkai 1396 metais su
mušė Valakijos vaivadą 
Mirceą Pirmąjį ir jis bu
vo priverstas 1411 m. pri
pažint savo krašto priklau
somybę nuo Turkijos.

Moldavijos vaivadas Mi
kolas Drąsusis 1593-1601 
m. buvo ne tik sujungęs tą 
kraštą su Valakija, bet 
paveržė ir Transylvaniją 
nuo Vengrijos. Tos jungti
nės žemės vaivadas Kons
tantinas Brankovan atrodė 
Turkijai jau perdaug pra
turtėjęs ir įsigalėjęs. Tur- 
•kai todėl nuvertė vietinę 
Brankovano valdžią, nužu
dė Brankovaną 1712 me
tais ir išplėšė visus gali
mus valakų turtus.

Graikai kilę iš Konstan
tinopolio dalies Fanaro 
taipgi tankiausiai pirkdavo 
Valakijos vaivadystę. Todėl 
ir Valakijos istorijoj tas 
laikotarpis vadinamas fa
narine gadyne.
PRIESPAUDA IR VAIVA- 

DINĖ NIEKšYSTĖ
Pirktiniai vaivadai kietai 

spaudė vietinius gyventojus 
ir iki gyvojo kaulo plėšė iš 
jų mokesčius. Jie stengėsi 
ne tik atgriebt pinigus, ku
riuos už vaivadystę sumo
kėjo Turkijai, bet ir kuo 
daugiausiai pasipelnyt.

Kokie veidmainiai ir sa
vanaudžiai buvo vaivadai - 
kunigaikščiai abelnai, tatai 
liudija tuometinio Vengri
jos karaliaus Mato Korvino 
laiškas, kuriame 
Lenkijos karaliui 
rui:

1 “Valakijos ir

jis rašė 
Kazimie-

Moldavi
jos vaivadai, apsivartyda- 
mi, pataikauja tai turkam, 
tai totoriam, tai lenkam, 
tai vengram: jie tikisi, jog 
tarp didelio skaičiaus ponų 
jie galės išvengti bausmės 
už savo išdavystes.”

Čia imsime tik vieną iš
i

daugelio panašių pavyz
džių. Valakijos vaivadas ir 
kariniai vadai buvo pasiža
dėję vengram drauge kovo
ti prieš turkus, kurie tada 
gręsė visai Pietinei ir Va
karinei Europai. Bet di
džiame Kossovo mūšyje va
lakų vadai niekšiškai pasi
davė turkams. O turkai vis 
tiek išžudė daugumą pasi
davusių valakų kareivių.

VELNIAS VAIVADA
Turkų pastatytas Vala

kijos vaivadas Vladas Ket
virtasis buvo taip pragari
niai žvėriškas, kad žmonės 
praminė jį Velniu (Dra- 
kul). Pagal Vlado įsakymą, 
būdavo prikalama į žemę 
daugybė baslių, nusmaili
nama viršutiniai jų galai 
ir ant jų šimtais sodinama 
vyrai, moterys ir vaikai. 
Tas išgama, Vladas Ket
virtasis - Velnias labiausiai 
mėgdavo baliavoti tarp su- 
maustytų ant baslių žmo
nių, kaip kokioje kankina
mųjų ir numarintųjų girio
je.

Žvėriškais žiaurumais pa
garsėjo ir Moldavijos vai
vadas Jonas 
venęs 1572 - 
visa eilė kitų.
SANTYKIAI
JA, RUSIJA IR GRAIKIJA

Kuomet Turkų valdžia 
pardavinėjo Moldavijos ir 

Valakijos vaivadystes viso
kiems latrams, tai Austro- 
Vengrija pasiglemžė nuo 
Moldavijos Bukoviną, o 
Rusija prijungė sau didelę 
dalį Bessarabijos, kurioj 
buvo daug ukrainų-rusų.

Kada graikai sukilo prieš 
Turkiją, moldavai ir vala
kai 1821 m. padėjo grai
kam prieš turkus. Už tai 
Turkija kruvinai nubaudė 
Moldavijos ir Valakijos gy
ventojus.

Pagal 
tartį su 
Rusiją 
moldavų 
gynėja. Bet Turkija nevyk
dė savo pasižadėjimų ir gy
vuliškai trempė Moldavijos 
ir Valakijos gyventojus. 
Rusija todėl laikinai užė-

Baisusis (gy- 
74 metais) ir

SU AUSTRU

Adrianopolio su- 
Turkija 1829 m., 

buvo pripažinta 
ir valakų teisių

mė tuos kraštus, iki priver
tė turkus gerbti pilietines 
moldavų ir valakų teises. 
Tada 1834 m. Rusija iš
traukė savo kariuomenę iš 
tų žemių.

1848 m. Moldavijos bajo
rai ir didikai, matyt, re
miami Vengrijos, kurstė 
riaušes prieš Rusiją, steng
damiesi iššluot bet kokią 
rusų įtaką iš moldavų tar
po. Rusijos caras tada pa
siuntė savo kariuomenę 
Moldavijon 1853 m. ir pa
sikvietė net turkus padėt 
numalšinti tas riaušes. Bet 
talkon 
caras 
vardą 
lakų.
buvo atšaukta 1854 metais.

KRYMO KARAS
Anglija, Francija, Tur

kija ir tuometinė Sardini- 
jos valstybė suruošė 1854- 
1856 metų karą prieš Rusi
ją žymia dalim dėl to, kad 
Rusija savinosi teisę globot 
ir gint graikus, kuriuos 
Turkija be saiko spaudė ir 
persekiojo.

Anglai ir francūzai var- 
gais-negalaiš paėmė viršų 
tame kare, nors patys sau 
nieko nelaimėjo. Užtat Ru
sija per Paryžiaus sutartį 
1856 m. buvo priversta pa
sitraukt iš Bessarabijos ir 
užleist ją buvusiems valdo
vams.

Ta sutartis paskelbė Mol
daviją ir Valakiją bepusiš- 
komis (neutralėmis) kuni
gaikštijomis ir pripažino 
joms “pilną” savivaldybę 
vidujiniuose jų reikaluose, 
bet santykiuose su užsie
niais Moldavija ir Valakija 
vis tiek buvo paliktos pri
klausomybėje nuo Turkijos. 
Taigi ir po Paryžiaus su
tarties Turkija laikė Mol
daviją ir Valakiją tik savo 
imperijos dalimis, o jų gy
ventojus skaitė turkų pa
valdiniais, kaip ir pirmiau.

LINKUI BENDROSIOS 
VALSTYBĖS

1859 m. Moldavijoj ir 
Valakijoj buvo sušaukti 
tautiniai seimai ir jie vien
balsiai išrinko, kunigaikštį

kviesdamas turkus, 
tik pažemino rusų 
tarp moldavų ir va- 
Rųsijos kariuomene

■

Aleksandrą Kuzą bendruo
ju abiejų kraštų valdovu 
(vis dar priklausomybėje

vienas 
metais 
vardas

metai

m. išrinko val-

Moldavija ir Valakija ta
po sujungtos kaipo 
kraštas, ir 1861 
duota jam bendras 
RUMUNIJA;

Taigi dar tik 83
tepraėjo nuo to laiko, kai 
moldavų - valakų žemė bu
vo pakrikštyta vienu Ru
munijos vardu.

Kunigaikštis Kuza įvedė 
kai kuriuos neblogus per
tvarkymus; bet asmeniškai 
jis buvo taip išsiblaškęs, iš
tvirkęs ir pasileidęs, kad 
dauguomenė piktinosi ir 
bjaurėjosi juomi. Tad mol
davų ir valakų vadai suda
rė sąmokslą ir privertė Ku
zą pasitraukt nuo sosto 
1866 m.

Rumunų steigiamasis sei
mas 1866
dančiuoju Rumunijos ku
nigaikščiu Karolį Hohen- 
zollerną - Sigmaringeną, 
Prūsų karaliaus giminaitį. 
Tų pačių metų spalyje Ka
rolis važiavo atiduot garbę 
Turkijos sultonui, kaipo 
užsieniniam savo viešpa
čiui. Turkų valdovas pa
tvirtino Karolio išrinkimą. 
Nes Rumunija vis dar buvo 
laikoma turkų imperijos 
dalim ir turėjo mokėti Tur
kijai mokesčius.
RUSŲ - TURKŲ KARAS

Rusijos caro valdžia ruo
šėsi karui prieš turkus. Pa
matinis jos tikslas, supran
tama, buvo išgaut visišką 
Bosporo ir Dardanellų są
siaurių laisvę rusų laivam 
plaukioti tarp Juodosios 
Jūros ir Viduržemio Jūros. 
Bet šalutinė to karo prie
žastis buvo baisios turkų 
skerdynės prieš bulgarus— 
jie 1876 metais išskerdė 
bent 15,000 Bulgarijos 
krikščionių.

Rusija 1877 m. balandy
je padarė slaptą sutartį su 
Rumunija. Rumunų vy
riausybė davė rusam teisę 
siųst kariuomenę per Ru
muniją prieš Turkiją, o 
caras pasižadėjo gint poli
tines rumunų teises. Už

gaunamus iš Rumunijos | vadus įrašyt į konstituciją, 
reikmenis Rusija sutiko už-j kad jeigu nebūtų vyriškio 
mokėti auksu. ! kaipo sosto įpėdinio iš prū

siškos Hohenzollernų - Sigr 
maringenų veislės, tai sei
mas gali išrinkt Rumunijai 
karalių tiktai iš Vakarų 
Europos valdančiųjų ‘šei
mų, reiškia, ne iš Rusijos 
carų šeimos. O Vokietijoj 
tada buvo tuzinai karalai
čių ir kunigaikščių — kan- * 
didatų tokiem sostam, kaip 
Rumunijos, Bulgarijos ir 
kt..

Tuometinė Rumunijos 
konstitucija davė valdovui 
neribotą teisę atmest bet 
kokius seimo išleistus įsta
tus. Turtingas pilietis tu
rėjo daugiau balso už be
turtį. Laikui beinant, kon
stitucija buvo taisoma, bet 
rumunai niekados negavo 
tokios pilnos teisės rinkti 
savo seimo narius (senato
rius ir atstovus), kokią 
Jungtinių Valstijų konsti
tucija duoda Amerikos pi
liečiams.

Vienas Rumunijos kon
stitucijos dėsnys skelbė, 
kad jos piliečiais leista tap
ti tiktai krikščionims, reiš
kia, ne žydams. Toliau tik 
dalinai ši taisyklė buvo su
švelninta.

1907 m. visoj Rumunijoj 
išsivystė maištai prieš lupi
kus dvarininkus ir stam
biuosius žemės savininkus. 
Valdžia pasiuntė 140,000 
kariuomenės slopint maža
žemių ir bežemių valstiečių 
sukilimą.

Rumunijos karalių val
džia taipgi buvo niekam 
netikusi. Joje viešpatavo 
šmugeliai ir valstybės iž
das stovėjo ant bankruto 
kranto.

LATRAS KAROLIS 
ANTRASIS

Karalius Karolis Antra
sis,'išgarsėjęs palaidūnas ir 
padauža, bebruzdant gy
ventojams prieš jį, pasi
traukė iš vietos 1925 m.; 
pavedė sostą mažamečiai] 
savo sūnui Mihai ir išvaž; 
vo užsienin. Bet 1930 
Karolis sugrįžo ir iš na

.(Tąsa 4-me pusi.),.

RUSAI IŠKOVOJO RUMU 
NAM NEPRIKLAUSOMY

Rusai pradėjo karą 1877 
m. bal. 23 d. Turkija pa
skelbė karą ir Rumunijai, o 
rumunai — Turkijai. Rusi
ja sumušė turkus. Tada 
per pradinę taikos sutartį 
Adrianopolyj 1878 m. sau
sio 31 d. Turkija pripažino 
Rumuniją visiškai nepri
klausoma/ valstybe 
pridėt Rumunijai 
mes.
mės. Paskui buvo 
ta panaši sutartis 
fano mieste.

Valstybių sutartis Berly
ne 1878 m. birželyje patvir
tino Rumunijai nepriklau
somybę, bet nutarė, kad 
Rumunija turi užleist Bes- 
sarabiją Rusijai, o mainais 
už tai bus prijungtas Ru
munijai Dobrudžios ruožas, 
atimtas iš Turkijos. Be to, 
Rumunija gaus Dunojaus 
žiočių salas.

Vokiečių kancleris Bis- 
marckas užreiškė, kad Vo
kietija tol nepripažins Ru
munijai visiškos nepriklau
somybės, iki Rumunija at
pirks nuo vokiečių kapita
listų geležinkelius, praves
tus Rumunijoje. Bet 1880 
metais vis tiek jau ir Vokie
tija kartu su Anglija ir 
Francija pripažino Rumu
niją pilnai nepriklausomu 
kraštu.

Taigi Rusija per karą 
prieš Turkiją iškovojo ir 
Rumunijai nepriklausomy
bę kaipo valstybei.

Paskui rumunų seimas, 
išrinktas per “visuotinus” 
balsavimus, pagamino kon
stituciją, pakeitė Rumuni
jos kunigaikštiją į karaliją 
ir paskelbė prūsą Karolį 
Hohenzollerną Rumunijos 
karalium. Didžiosios euro
pinės valstybės tuojau pri
pažino Rumuniją, kaipo 
naują karaliją.
KARALIAI TIK Iš VAKA

RŲ EUROPOS...
Vokiečių ir anglų politi

kai paveikė rumunų seimo

ir sutiko 
kiek že-

pasirašy- 
San Ste-
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New Haven, Conn;
Iš LDS 16 Kuopos Susirinki
mo, Kuris Atsibuvo 2 d. GegU-

(Tąsa)

Koridorium bėgiojo ginkluoti žmonės, 
apieškodami visus kambarius. Čia Liud
vika susitiko tėvą Jeronimą. Jį vedė du 
partizanai.

— A, Ptacha! Sugavo paukštelę? — 
Sušuko vienas iš jų.

— O mums tas žąsinas teko! Mes prie 
tfelefoho jį sučiupome — į štabą skambi
no, — pasakė antrasis, dėl visko prilai
kydamas tėvą Jeronimą už sutanos.

Išgirdęs paskutinius žodžius, pro šalį 
.bėgdamas Pšeničekas juokdamasis rikte
lėjo:

— Mes, šventasis tėve, ne tokie kvaili 
— laidus dar prieš tai nukarpėme! To
dėl be reikalo, tėveli, stengeisi. Jei mums 
jau patekai į rankas, tai nė šventoji dva
sia tau nepadės!

Ant laiptų stovėjo aukštas jaunuolis 
trumpu vatiniu švarku, sujuostu diržu, 
prie kurio kabėjo kardas.

Jo ranka gulėjo ant už diržo užkišto 
revolverio rankenos. Jo veidas Liudvi
kai buvo pažįstamas, tačiau negalėjo pri
siminti, kur jį mačiusi.

Apačioje, vestibiulyje, Liudvika pama
tė jau kailiniais apsivilkusią Stefaniją ir 
sutrikusius tarnus. Iš viršutinio aukšto, 
trankydamas šautuvo buožę, nubėgo Pši- 
godskis. Jis įniršęs puolė tarnus.

— Ei, jūs, šunų padermė, ko išsižiojo
te? Neškite ponams kailinius, grei-i-i- 
čiau! Jei ne...— ir jis piktai pervėrė aki
mis Juozapą.

—Sakyk, kur pasislėpė tas šunsnu
kis Vladislovas? Aš žinau, kad jis čia, 
name. Kur jis įlindo, sakyk! Tu tai ži
nai, kur tas galvijas slepiasi! — sušuko 
Pšigodskis tėvui.

Senojo Juozapo veidas persikreipė.
— Aš nieko nežinau. Ponas Vladislo

vas, tikriausiai, išjojo. O tavęs, matyti, 
virvutė verkia, — tyliai pridėjo jis.

— Gana, neverta dėl tavęs rankų tep
tis, — atsakė jam sūnus. — O gaila, jei
gu jis čia, ir aš. nesuradau. Ei, vyručiai, 
tempkite čia senąjį gremėzdą! — šaukė 
jis aukštyn.

Keli partizanai ant rankų nešė kailiais 
susuktą senąjį grafą kurį iš baimės sta
bas ištiko. Aukštos vestibiulio durys, ve
dusios į priebutį, buvo atviros. Į priean
gį įjojo raitas Cibulė. Jo* balsas nuskar
dėjo po visą namą: (

— Gyviau, vyrai, gyviau dorokitės! 
Greičiau judėk! Gyviau, sakau jums!

Pšigodskis šoko dar kartą patikrinti 
kambarių. Viršuje, Edvardo kabinete, 
Ščabelis ir Sačokas krovė į lagaminą ras
tus dokumentus. Raimondas baigė laišką 
pulkininkui.

Po kelių minučių dvejos rogės, meške
nomis apdengtos, išvažiavo pro sodybos 
vartus. Pirmosiose sėdėjo Liudvika, Ste
fanija ir Pranciška, kurią Pšigodskis jė
ga privertė lydėti grafienę. Į kitas buvo 
susodinti senasis grafas su kunigu.

Išvažiavę į platų kelią, nušvilpė raite
lių apsuptos trejukės.

Prie priebučio liko trys raiteliai: Rai
mondas, Ptacha ir Pšeničekas.

Mogelnickius buvo nuspręsta paslėpti 
sename medžioklės namelyje, kuris pri
klausė jų kaimynui, dvarininkui Manež- 
kevičiui.

Namelis stovėjo miško tankynėje. Ke
lis kilometrus aplinkui buvo pušynas. Ar
timiausias kaimas “Gnilije vodi” buvo 
ūž septynių kilometrų.

— Čia ramios vietos. Mogelnickiui nė 
į galvą neateis čia jieškoti, savo pano
sėje, jis Sosnovką spaus, — reikalavo at
sargusis Cibulė.

Olesė ir Sara, atvykusios čia anksti ry
tą, pirmiausia senį sargą ii* jo žmohą 
užrakino kamaroje, paaiškinę, kad tas 
areštas bus trumpas.

Dešine koja šlubas partizanas, gavęs 
iš sodžiaus vaikų pravardę “‘Rublis dvi
dešimt”, joms padėjo. Roges ir arklius 
pastatęs į arklidę, jis įėjo į namus, nu
siėmė kepurę, persižegnojo prieš nukry
žiuotąjį, kybojusį valgomojo kampe, ir 
pamažu nusiėmė nuo pečių šautuvą.

— Ką, tiki, dėde?— pusiau juokais pa
klausė Olesė.

— Taip, taip yra ne todėl, kad tikėčiau 
ar netikėčiau, o paprotys toks krikščio
niškas, — atsakė “Rublis dvidešimt.”— 
Na, ir šventieji jų panašūs į mūsiškius, 
nors tikėjimas jų lenkiškas.

Jie užkūrė didelę krosnį ir židinį. Be 
valgomojo, namuose buvo dar trys kam
bariai ir virtuvė. Ant valgomojo sienų 
kabėjo žvėrių galvos. Senos dulkės ir 

«voratinkliai sakė, jog kambarys seniai 
negyvenamas. ’

Manežkevičiaus dvaras buvo už try
likos kilometrų nuo čia. Namelyje tegy
veno miško sargas.

Kai “Rublis dvidešimt” išėjo pas ark
lius, Olesė tyliai tarė Sarai:

— Kas dabar ten dedasi? Kaip tu ma
nai, Saru te ?

Sara tylėdama atsisėdo ant ąžuolinio 
suolo krašto.

Olesė neramiai vaikščiojo po kambarį, 
akimirkai stabterėdavo prie lango, įsi
žiūrėdavo, ar ko nors nematyti miško 
progmoje. Ji nenusivilko baltų kailinukų, 
kuriuos jai padovanojo Cibulės žmona. 
Galva buvo nerūpestingai užrišta pūkine 
skarele. Su savo veltiniais jį vaikščiojo 
kaip meškutė.

— Jei tu žinotum, Sara, kaip sunku 
širdžiai! Aš viską atiduočiau, kad suži
nočiau, kas atsitiko tėvui! — kalbėjo ji, 
atsisėdusi šalia draugės. — Kodėl tu ty
li, Sara? Argi juos nužudys?

Ji nutilo, rankomis suėmusi kelius. Vil
tis čia sugrįždavo, čia vėl dingdavo. Sara 
prisitraukė ją prie savęs, ir Olesė paklus
niai prisiglaudė prie jos peties.

— Nereikia, Olese. Čia tu tiki, čia vėl 
netenki vilties. Tu nors lik prie vieno, 
nes ir aš, į tave žiūrėdama, sumyštu.

(Bus daugiau)

NEBŪKITE NERVUOTI
KODĖL KENČIATE

Dėl Nevirškinimo ir Gesų 
Po Kiekvienu Valgiu?

TAMSONO AIDISOL tabletu- 
kai pagelbsti maistą ištirpyti ir su
virškinti. Tamsono Aidisol tabletu- 
kal taipgi prašalina gazus ir nei- 
tralizuoja rukštis. Tamsono Aidisol 
tabletukai pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių, pagelbės ir jums.

Prlsiųskite $1.00 ir persiuntimo 
kaštam 10c, o mes aplaikę, tuojau 
pasiųsime jums per paštą 100 Aidisol 
tabletukų.

LICENSES
Wholesale and Retail

Beer, Wine, Liquor

Ar galite nakčia ramiai miegoti ? 
Jei ne, tai gal būt, kad jūsų ner- 
vaips ptokuoja Mineralų ir Vitaminų. 
Tūkstančiai žmonių kenčia dėl Ner
vingumo. Naktimis nemiega, visada 
jaučiasi pavargę, nuolat bereikalo 
rūpinasi ir trumpa jų atmintis. Mok
slininkų pripažinta, jog viršminėti 
apsireiškimai darosi iš priežasties 
stokos mineralinio maisto — paira 
Nervai. Jų sistemai trūksta Iron, 
Calcium, Potassium, Sodium ir Ma- 
grtesium; dar gal Vitamino B.
. Tokiame atsitikime patartina nau

doti TAMSONO PHOSPHATE tab- 
JetUkus ir V-B (Vitamino B Com- 
tjlex). Tie tabletukai pagelbėjo tūks
tančiams žmonių. Užtikrinta, kad 
jie pagelbės ir jums.

260 Phosphate tabletėlių už $1.00.
JOO V-B tabletėlių už 65$.
Už persiuntimą 20c.
Perkantiems abu kkrtu $1.85.

NATŪRAI /"- 
WWBS IN pox

Vidurių užkietėjimas yra priežastis 
visokių ligų. Išvengimui tų nelemtų 
ligų yra privalumas ir sutvarkyti 
vidurius. Tamsono Laxative Herb 
Tea yra sutaisyta iš 12 natūralių 
žiedų, šaknelių, žiedelių, žievelių ir 
lapelių. New Yorko miesto sveikatos 
departmentas pripažino, jog Tamso
no Natural Herb Tea yra viena iŠ 
geriausių valymui ir sutvarkymui 
pairusių vidurių. Už pakelį 65c ir 
persiuntimas 10c. Viso 75c. 2 pake
liai už $1.45. Aplaikę jūsų užsaky
mą Ir money-orderį pasiųsime pro
duktus. ;

THOMSON’S NATURAL FOOD CO.
45-42—41»t STREET LONG ISLAND

Susirinkimas buvo gdiia na
riais skaitlingas ir visi nariai 
eme dalyvumą iškilus kokiam 
svarbiam klausimui.

Finansų, raštininkas pranešė, 
kad mūsų kuopos narė draugė 
B. Vikšrienė sunkiai serga, pa
daryta operacija ant tulžieš. 
Randasi New Haven Hospital, 
nuo 23 d. balandžio. Drg. B. 
Vikšrienė sveika būdama buJ 
vo darbšti veikėja, priklauso 
visose progresyviškose organi
zacijose ir nuolatinė rėmėja 
darbininkiškų organizacijų ir 
progresyviško darbininkų ju
dėjimo. Kur tik iškyla svar
bus klausimas, kad reikia pa
aukoti nukentėjusiettis nuo ka
ro arba ir kitokiem svarbiem 
reikalam — spaudos rėmime, 
delegatų siuntime, tai drg. B. 
Vikšrienė pirmutinė, nereikia 
nei daug raginti, atsiliepia su 
stambesne auka,

O pastaruoju laiku pasi
šventusiai dirbo dėl Lietuvos 
nukentėjusių žmonių rinkime 
ir taisyme drabužių ir dar sa
vo patalpą suteikė, neimdama 
atlyginimo. Ir sirguliuodama 
visuomet dirbo tame drabužių 
sunešimo punkte. Vardu visų, 
kuopoj priklausančių draugų 
ir draugių, linkiu drg. B. Vikš- 
rienei greito pasveikimo, kad 
laimingai sugrįžtų prie savo 
šeimos ir prie draugų, svei
kai ir tvirtai. Taip pat už 
draugės gerą pasidarbavimą 
dėl darbininkų labo ir dėl pa
čios organizacijos, kuopa nu
tarė nupirkti gražių gėlių bu
kietą ir pasiųsti į ligoninę. >

16 kuopa buvo surengus te- 
atrą-veikalą “Dėdės Silvestro 
Kieme.” Veikalas buvo persta
tytas 30 d. balandžio. Rengė
jai pranešė, kad veikalas pa
vyko visais žvilgsniais gerai. 
Vaidintojai savo užduotis at
liko gerai ir publikos atsilankė 
gana daug. Nors ne pilnas ra
portas, bet, kaip komisijos na
riai išsireiškė, kuopai liks di
dokas numeris pelno. Komisija 
išreiškė didelį ačiū vaidinto
jams ir publikai, kuri atsi-

lanke veikalą pamatyti ir pa
rėmė finansiniai kuopą.

Širdingai ačiū visiems drau
gams, kurie kaip nors prisidė
jo prie šio kuopos parengimo 
ir parėmė kuopos pastangas.

Perstatytas vienas naujas 
narys.

Stebėtinai atsitiko. Sūnus tė
vą perstatė į Susivienijimą! 
Drg. John Aleksa priklauso 
prie Liet. Darb. Susivienijimo 
su savo motina. Dabar John 
\perstate ir tėvą Juozą Aleksą. 
'Tikimės, kad John kurį nors 
susirinkimą perstatys ir savo 
žmonelę. Puikiau ir neveik: 
priklauso prie Susivienijimo vi
sa šeima!

Buvo kalbėta apie rinkimą 
dėl Lietuvos nukehtė jusiu, nuo 
karo žmonių drabužių. Jau iš 
New Haveiio buvo pasiųsta į 
Brooklyną, į centrą, 3 dideli 
baksai pripakuoti drabužių. 
Dabar jau vėl yra daug pri
rinkta ir sunešta į pakavimo ir 
taisymo punktą. Tokiu būdu 
susirinkime draugai plačiai ap
kalbėjo, kaip greičiau tie dra
bužiai sužiūrėt ir pasiųst Lie
tuvos žmonėms. Drabužių rin
kėjai raportuoja, ftad drabu
žių gaut galima lengvai, bet 
tik reikia netingėti užeit pas 
pažįstamus ir perstatyt aiškiai 
dalykus; duoda gerų drabužių 
ne tik lietuviai, bet ir kitų tau
tų žmonės.

Dabar svarbiausia, tai, kad 
surinkti daugiau draugų sek
madieniais ir pakuoti į baksus, 
o baksų drg. Joseph Aleksa 
pristato į valias.

Čia yra ir tokių lietuvių, 
kurie skaito pro-nacių spau
dą, per kurią agituoja savo 
skaitytojus neduot dėl Lietu
vos žmonių drabužių, nes tie 
drabužiai neteksią lietuviams, 
bet rusams ir Stalino komisa
rams ir jų vaikams. Bet, ma
tyt, skaitytojai neklauso tokių, 
kaip špygų piešėjo Keleivio 
redaktoriaus, o gausiai auko
ja drabužius, batukus,, saky
dami: nepaisau, koks žmogus 
ir kokios tautos jis bus, bet 
nuvarginti karo ir jiems rei
kia apsirengti!

Pasirodo, kad špygius nega
li savo skaitytojų išgązdinti 
nei ruskiais, nei komisarų vai
kais, nei Stalinu. Kas paiso,

AMŽIAIS BUVUSI PAJUNGTA 
RUMUNŲ ŽEME

(Tąsa nuo 3-čio .pusi.) 
apsivainikavo Rumunijos 
karalium.

Slaptoji Karolio policija 
1930 m. rudenį sugalvojo 
didelę provokaciją, būk So
vietai, girdi, išvystę plačią 
savo karinių šnipų sistemą 
sostinėje Buchareste ir ki
tuose Rumunijos miestuose. 
Tai buvo karaliaus prieka
bė terorizuot demokrati
nius rumunų vadus, įta
riant juos kaip neva Sovie
tų agentus. Politiniai pa
žangesni ■ rumunai buvo 
medžiojami ir šimtais grū
dami kalėj imam

Vėl įsivėlęs į naujus lyti
nius ir kitokius skandalus, 
Karolis Antrasis 1940 m.

lai Michelsonas sau špygas 
piešia, o mes, geros valios lie
tuviai, aukokim, kas ką išga
lime, dėl Lietuvos nukentėju
sių nuo karo žmonių. O to
kiems špygų peckeliams neap
eina, kad Lietuvos žmonės yra 
nacių okupantų apiplėšti. O 
kuomet Lietuvos žmones bus 
išlaisvinti, kada prakeiktas na
cis bus išvytas iš gražiosios 
Lietuvos, galėsime tiesioginiai Į 
susirašinėti su Lietuvoj gyve 
nančiais z 
pranešime Lietuvos nuvargin
tai liaudžiai, kaip čia Ameri
kos lietuviai, vieni darbavomės 
sušelpimui Lietuvos žmonių, o 
iš antros pusės demoralizavo 
per pro-nacišką spaudą ir gy
vu žodžiu, pavydėdami net nu
dėvėto drabužio nuo karo nu
kentėjusiam alkanam lietu
viui! A. M.

Kuopos Korespondentas,

rugsėjo 6 d. antru kartdr. 
pasitraukė nuo sosto, vėl ' 
pavesdamas jį sūnui Mihai. 
Bet už dienos pirm pasi
traukimo jis išleido įsaky
mą, kuriuom paskyrė fašis
tą generolą loną Antones
cu premjeru - diktatorium 
ir panaikino šalies seimą.

Antonescu tuomet pasi
skelbė valstybės galva ir 
įvedė griežtą fašistinį reži
mą. Antonescu prikergė 
Rumuniją prie karinės su
tarties tarp Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos. Jis užda
rė visas politines partijas 
ir paskelbė, kad vienintelė 
teisėta partija tėra tiktai 
fašistų “geležinė gvardija.”

Diktatorius Antonescu 
paskelbė karą Sovietų są
jungai 1941 m. birželio 22 
d., Anglijai gruodžio 6 ir 
Amerikai gruodžio 12 d. 
tais pačiais metais.

Karinė padėtis nuo to lai
ko pamatiniai pasikeitė.. 
Šiandien, turbūt, jau ir 
Antonescu su savo gauja 
supranta, kaip jie apsiriko. 
Jie būtų visiškai avigal
viai, jeigu nežinotų, kad jų 
kriminalizmo 
suskaitytos.

dienos jau
N. M.

LIETUVIŠKAS
i su Lietuvoj gyve- ? npr\ t I7T,'irr> I IT O 
žmonėmis. Tuomet Į 1 I KlUu

(VALGYKLA IR ALlNft)
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri atisių 
bravorų alus ir 
ėliiis. Kada būsite 
Srooklyne, užeiki
te Busipanžinti.

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes Št. eleveiterlo stoties. Tei. EVergreen 4-9508

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

IS senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir' krajavus 
sudarau su ame- 
ri kūniškais. Rei - 
k; 11 u i 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. GLenmore 5-6191

F. W. SHALINS
(Shalinskaa)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
ToL Virginia 7-4499

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 807 has been issued to the undersigned 
to soil beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 640!) —■ 11th Avenue, --Borough -of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PHILIP ROBILOTTO
6409 —• 11th Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No; 
RW 830 has been issued to the undersigned 
to sell beer and -wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 140 Frost Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMhO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 307 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6802 — 15th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIS SILiVESTRI
6802 —■ 15th Ave., Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1610 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY E. ROUSE
1610 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y. T
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 235 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DMYTRO WYSOCKI 
(Grand Tavern)

235 Grand St., Brooklyn, N. Y. T
NOTtCE Is hereby given that License No. 
RL 6081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7 — Greene Avenue, Borough of 
Brooklyn, 
on the

i GREEN STAR BAR & GRILL t
S • Lietuviškas Kabaretas t
£ Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti a.
& užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, g*
J* kad visados bus patenkinti.

* Parė Kiekvieną Šeštadienį. S
% ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.
± geriausias Alus brooklyne *
1 459 GRANU ST. . BROOKLYN, N. Y. *

(Skersai nuo Republic Teatro) 'telefonas E V. 4-8698

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Ti*ii- Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N, Y.

Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises, , f

GEORGĘ MASGHE
. (Silver Moon Batt & Grill)

1 Groove Avę., Brooklyn, N. Y. T

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS 

LA1SNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

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

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I;

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
f’HlLADĖLPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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CLEVELAND, OHIO MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

rj

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

-Ubertyj Lhhuanian Dai

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS *

it*

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas Puslapis

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Aukos Liet. Lit. Draugijai
Draugei K. Romandienei pa

sidarbavus, paremta Liet. Li
teratūros Draugijos knygų lei
dimas. Ant blankos surinkta 
$10. Aukavo sekamai: K. ir V. 
Romandai $2.75. Po $1: M. 
Rugenienė, M. Wencloviene, S. 
Strepeikienė, M. Raulinaitienė, 
Paul Boiko, Stanley Kazilio
nis. Po 50 centų: M. Brazis 
ir J. Andrijauckas ir F. Skle- 
ris 25c. Visiems aukavusiems 
tariame širdingai ačiū.

š.

REIKIA MOTERŲ ŠRIUBŲ MAŠINŲ 
NUSTATYMUI VYRAI

MERGINOS - MOTERYS

Būtiniems Kariniams Darbams. Amžiaus Tarp 18--60
Patyrimas Nereikalingas. Mes Išlavinsime

LINKSMOS APLINKYBĖS

GREIT REIKALINGI 
GYVYBINIAM 

KARINIAM DARBUI
NORINTI MOKYTIS

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PRAŠOME JSITĖMYTI
Norime atkreipti visų kolonijų 

atydą į tai, kad PRANEŠIMAI IŠ 
KITUR bus skelbiami tik du kartu 
į savaitę, vieton tris kartus. Prie
žastis — stoka vietos dienraštyje. 
Prašome jsitėmyti. (119-125)

LAISVĖS PIKNIKAI
BALTIMORE, MD., dienraščio 

Laisvės naudai piknikas įvyks bir
želio 4-tą (June 4th). Bus Ameri
can, John Žilio Parke, Annapolis 
Road.

BROOKLYN, N. Y., dienraščio 
Laisvės piknikas įvyks liepos 
(July 
Betts

2nd). Klaščiaus Clinton 
ir Maspeth Avės., L. I.,

2 d., 
Park, 
N. Y.

kur kitur yra rengiami Lais-
pra-

Jei 
vės naudai piknikai, prašome 
nešti. (119-121)

MONTELLO, MASS.
Pirmas metinis piknikas, Lietuvių 

Tautiško Namo Parke. Prasidės 
gegužės 27, 8 v. v. Tęsis per tris 
dienas ir naktis, geg. 28, 29, 30. 
Rengia Liet. Taut. Namo Draugovė. 
Bus gera šokių muzika, Įvairių val
gių ir gėrimų. Dalyvaus miesto vir
šininkai. Piknikas prasidės dienomis 
pirmą valandą, išskiriant pirmadie
nį. geg. 29 d., pradžia 6 v. v. — 
Užkviečia Komisija. (120-121)

MEDUS

TIKRAS TAMSONO BIČIŲ 
ŪKĖS MEDUS

Turiu už garbę pranešti lietuviams, 
kad jau keli metai kaip Tamsonas 
įsteigė ant modemiško pamato bičių 
ūkį Huntington, L. I.,/N. Y. Mano 
specijalizacija yra, kad išvystyti di
delį bičių ūkį. . 1
Eksperimentuoju, sėju įvairius aug
menis ir sodinu pritaikytus medelius 
apie bičių daržą, iš kurių bitelės su
renka skanų ir sveiką medų.
Aš žinau, kad lietuviai myli valgyti 
sveiką ir skanų medų. Taigi, gerbia
mieji, parsitraukite Tamsono bičių 
ūkės medaus. Taipgi parduodu ir į 
krautuves. 1 kvorta kainuoja tik 
$1.00, V-z galiono $2.00. Už medaus 
persiuntimą neapmokame. 
Rašykite šiaip:
Thomson’s Natural Food 

45-42 — 41st Str.,
Long Island City, N. Y.

Co. 2

SVARBIAUSIAS IŠRADIMAS 
PASAULYJE

Dabar trūksta daktarų. Jei žmo
nės turėtų %avo namuose gerą oint- 
n»entą-mostį kaip M. J. Svilpa’s 
Miracle Ointment — Stebuklinga 
Mostis, kuri prašalina daugybe blo
gų ligų, būtų laimingesni. Mostis 
yra keturių (4) rūšių. Aš garantuo
ju duodamas dėžutę vieną dykai, 
kuris pirks didesnę dėžutę, neatida
rys ją i 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. Si mostis pra
šalina daugybę įvairių odos 
ligų. Votis, Išbėrimus,. Rash, 
Nuo Užsigavimo, Odos, Pile®, 
Athlete’s Foot, Gėlimą Ausies, 
Peršalimo, Sinus, nesveikumą 
Nosies, Burnos, Nudeginimo, 
Nušutinimo, Sųsižeidimo, nuo 
šalčio nušašimo, Skaudėjimo 
Blauzdų, Gėlimo Kornų ir nuo 
daugybės Odos ligų. Tik ne 
nuo vėžio. Už visas minėtas 
Odos ligas, gąrantiją 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 0, CONN. 
Krautuvė — 61<!4 Zion Sb

se-

GERA ALGA
Automatiški Pakilimai. Bonai už Naktinį Darbą

Jūs Pasirinksite iš Trijų šiftų — 7—3:30 — 3:30 iki 12 P. M.—12 P. M. — 7 A. M.
Aukštos Pradžiai Algos

Vyrai Paprastiem Darbam. Visais Šiftais

HOTEL RESEARCH LABORATORIES
Closter, N. JPerry Street Closter 1789

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA RALIUOS AVIMO.

REIKIA KARINIŲ DARBININKŲ
VYRAI IR MOTERYS

PILNAM IR DALIAI LAIKO

Lydytojų 
Mechanikų 

Metalo Darbininkų 
Pagelbininkų 

Paprastų Darbininkų, tt.
SU AR BE PATYRIMO 

GERA ALGA DARBŠTIEMS APLIKANTAMS
REIKALINGAS ATLIEKAMUMO PAREIŠKIMAS 

Kreipkitės į Dirbtuvės Ofisą

L. O. KOVEN & BRO., INC.
First St. ir Paterson Plankroad

HOBOKEN, N. J (124)

KAFETERIJOS
DARBININKAI
REIKALINGI

PASTOVŪS DARBAI BŪTINOJ 
PRAMONĖJ

Puikios Darbo Valandos
Duodame Uniformas

Aplikantai privalo turėti
Paliuosavimo Pareiškimą

Kreipkitės į Personnel Dept.

ALLEN B. DU MONT 
LABORATORIES, INC. 
MAIN AVE, PASSAIC, N. J.

(120)

VYRAI - MOTERYS
LYDYTOJAI 

KALIBRUOTOJAI 
MAŠINISTAI 

INSTRUMENTŲ TAISYTOJAI
GYVYBINIS APSIGYNIMO DARBAS 
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis. 

MANNING, MAXWELL 
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 
Is Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126)

MOTERYS - VYRAI 
JAUNUOLIAI

Pilnam Laikui ar Daliai Ląiko 
Patyrimas Nereikalingas 

Vakaeijos su Algom 
PASTOVUS DARBAS

'PO karo
Geros Algos

ĘRĘIĮ»g|T£S

Home Town 
Laundries, Inc. 
Front ir Wątęr Sts.,

Teaneck, N. J.
(120)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7430 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
LąW at 46 —• 
Brooklyn, County 
on the

and Jkiuop at retail under 
Alcoholic Beverage Control 
3rd Avenjie, Borough of 
of Kings, to be consumed

MRS. DORIS PIETCHELL 
3rd Ava-, Brooklyn, N- ¥•

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
MAŠINŲ OPERATORIAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
BŪTINA PRAMONĖ

TAIKOS LAIKE DARBAS
UŽTIKRINTAS

Atsineškite paliuosavimo pareiškimą
RICHARD BEST PENCIL CO.

1120 GROVE ST.
IRVINGTON, N. J.

(122)

EKSPERTAI PAKUOTO JAI 
SANDELIO RAŠTININKAI

SU AR BE PATYRIMO
GYVYBINIS APSIGYNIMO 

DARBAS*
Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL
' & MOORE, INC.
450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 

Iš Būtinu Darbų Reikia Paliuosavipno.
(126)

Su
VYRAI 

palinkimais prie elektros ir mechanizmo.
PILNAM AR DALIAI LAIKO.

JAUNI VYRAI PRIE PATAISYMŲ
t E. F. PEOPLES

223 E. 53ĮID ST.. N.Y.C.

BERNIUKAI, LENGVAS FABRIKO DAR
BAS. GERA ALGA. $25 UŽ 37% VĄLĄNDŲ 

SAVAITĘ. LAIKAS IR PUSE UŽ 
VIRŠLAIKIUS. JESSE, 42 W. 28TH ST.

(121)

VYRAI VIRTUVEI IR
afvąlytojai

Pastovūs darbai ; gera alga: vakaeijos ir 
paliuosavimai ligoje kai kvalifikuoti; 

pilnas užlaikymas; suteikiama uniformos.
KREIPKITĖS Į BUSINESS MANAGER

ESSEX MT. SANATORIUM, 
VERONA, N. J.

arba telefonuokitc HU. 3-7073 pasitarimui.
PRISILAIKYKITE WMC TAISYKLIŲ

(121)

VYRAI
Patyrę prie odoą paveikslam? rėmų ir <les- 

koms setų. ViršlaiHiąi, jei pageldąująma.
H. G. CHADELL, 402 W. Broadway, 

arti Spring St.
020)

VYRAI
Abelnam darbui pieninių produktu dirbtuvė
je. Patyrimo pageidaujama, tačiau nebūtinai.

DAIRYMEN’S LEAGUE
19th St. & Ave. B. 

MANHATTAN 
GRAMERCY 5-5008

(120)

Amerikiečiai ir chinai 
atakuoja japonus primies-
nuošė iviyitKymos, svar
biausios priešų tvirtumos 
šiaurinėje Burmoje.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

Būtina pramonė. 
Nuolatinis Darbas.

CUDAHY PACKING 
820 WASHINGTON

CO.
ST.

VYRAI ,
Dažymui Indų ir Abelnam Darbui. 

$3Q. 5 DIENOS.
DELITE MFG. CO., 128 W. 24TH ST.

(121)

SPRAY PAINTER 
Konstrukcijos Įrengimams.

Nuolatinis darbas. Viršlaikiai 
H. O. PENN MACHINERY CO. 
140th St. & East River, Bronx.

MELROSE 5-4800.
(123)

LEDO KILNOTOJAI 
ir CHAUFFEURS

LARAI GERA ALGA.
Kreipkitės Asmeniškai

CIRILLO BROS. ICE CORP. 
545 PRESIDENT ST.

Tarpe 3rd ir 4th Avės., BROOKLYN.
(122)

RANKINIAI VINIŲ KALIKAI 
MAŠINOM VINIŲ KALIKAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

DIRBTI DĖŽIŲ DIRBTUVĖJE. 
GEROS ALGOS. NUOLATINIS DARBAS. 

Reikalingas atliekamumo paliudijimas. 
NATIONAL BOX & LUMBER CO. 
222 PACIFIC ST., NEWARK, N. J. 

(123)

VYRAI, 18 IKI 60
Kaipo Pagelbininkai Darbininkai 

Valymo Dirbtuvėje
GERA ALGA

DAUG VIRŠLAIKIŲ
T. M. STEWART, Ine.
310 West 68th St., N.Y.C.

Off West End Ave.
J(120)

MAŠINISTAI IR LATHE 
DARBININKAI

PILNAI MOKANTI 
Turi būti pilnai kompetentiški.

NUOLATINIS DARBAS. 
POKARINĖ PROGRAMA
KONECKY BROS.

636 — 11TH AVĖ.
(įėjimas ant 46th St.)

(122)

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ar Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACĮJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

II būtinų darbų reikia paliuoMvtmo 
pareiškimų.

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

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

(arti 38th St.), N. Y.
(X)

DARBININKAI
NELAVINT1 PljLNO LAIKO 

DARBUI
Klases A Pramonei

Atsineškite Atliekamumo 
Paliudijimą.

Kreipkitės pas:
METAL REDUCTION 

CORPORATION 
4001 Dell Avė., 

North Bergen, N. J. 
ar 

U,S. EMPLOYMENT
SERVICE 

04 — 33th Street, 
Union Lity, N. J.

dar-

VYRAI!
VYRAI!
VYRAI!

Gyvybiniai svarbiem kariniam
bam. Reikalingi tuojau. Paprasto 

darbininko darbas.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
VIRŠLAIKIAI IR PAKILIMAI

Kreipkitės į

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. (123)

FABRIKO DARBININKAI 
VARNISH IR MALIAVOS IŠDIRBEJAS.

REIKALINGA VYRŲ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

MINIMUM DARBO VALANDOS 48: 
LAIKAS IR PUSE PO 40 VALANDŲ 

PRISILAIKYKITE U.S.E.S. TAISYKLIŲ 
MURPHY VARNISH CO.

224 McWhorter st., Newark, n. j.
(120)

VYRAI IR BERNIUKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITE 

VIRŠLAIKIAI. LAIKAS IR PUSĖ 
NUOLAT

406 PEARL ST., N.Y.C.
(122)

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS

GEROS ALGOS
DUODAMĄ VALGIS IR UNIFORMOS

VIRĖJO - KEPĖJO 
, PAGELBININKAS. 

BERNIUKAI PRIE BARO 
INPU ATĖMĖJAI 

MĖSININKŲ PADĖJĖJAI 
VYRAI PRIE BUFETO
INDŲ MAZGOTOJAI 

TORTŲ PAGELBININKAI 
APVALYTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
VYRAI PRIE SODĖS 
KRAUTUVEI' VYRAI

STALŲ PATARNAUTOJAI
REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 

PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)
(122)

IR PAKILTI 
kvalifikuotais 

MAŠINISTAIS
NUOLATINIAM DARBUI KAIPO

NUSTATYMUI VYRAI
Už PASIŽYMĖJIMUS 

BONAI
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

DIENINIAI IR 
NAKTINIAI ŠIFTAI

PASITARIMAI KASDIEN 9:15 IKI 5 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

AMERICAN 
SAFETY RAZOR 

CORP.
62-76 LAWRENCE ST. 

BROOKLYN.
(120)

VIRŠ 18 METŲ SENUMO 
GEROS ALGOS

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

INDŲ ATEMĖJOS 
KASIERKOS 

VIRĖJOS
MERGINĄ PRIE KAVOS 

MERGINA PRIE BUFETO 
RAŠTINES DARBININKES 

INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS 
MAISTO PATIKRINTOJOS 

VIETŲ NURODYTOJOS 
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SANDVIČIŲ IR SALAD 
DARYTOJOS 

MERGINOS PRIE SODĖS 
STEAM TABLE 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai) 

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER

NAMŲ DARBININKĖ
$100 f MĖNESĮ

Puiki vieta viduramžei moteriai. Paprastas vi
rimas. Nereikės skalbt, šeimynoje yra du 
suaugusi asmenys ir 2-jų metų amžiaus vai
kutis. Pageidaujama patyrimo prie dabojimo 

vaikučio ir taipgi gerų rekomendacijų.
Yra 4 kambariai.

TELEFONAS BUCKMINSTER 2-9478
(125)

Viršaus 38 m. ąr medgaliai pąĮiuosuotl. 
Linksmas nuolatinis dąrbas. Gerą algą.

Geros vletop, da)>ar atviros saldainių 
dirbtuvėje, Pfrilacjelphijoje.

PETER-PAUL, INC.
Kompanija nacionaliai žinoma, 60 metų, kai 
įsteigta. Gera proga vyram. Nuolatinis dar
bas. Patyrimas nereikalingas. Puikiausios 
darbo sąlygoti. Muzika laike darbo. Gerą al
ga ir pasirinkimai pakilimams. Apmokamos 

vakaciįos ir kalėdiniai bona|.
Firma randasi šiaur-rytinėje dalyje Phila- 
delphijos, arti Frankford “L” Susais B. ir J. 
įr K; gatvekariais linijos 8,5 ir 59; gatve- 
karis 75 ir Bus “P” sustoja prieš pąt fabri

ką. KREIPKITĖS ĄĄĮ. IĘI 5 P.M, 
PRADEDANT PĮRMAŲIENĮ, BAIGIANT 

' *’ PENKIADIENĮ.
ŠEŠTADliENIAIS 9—12.

PETER ~ PAUL, INC.
1X50 ORTHODOX ST.
PHILADELPHIA, PA

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M.
IKI 4 P.M.

MISS. GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE.

(KAMPAS 48TH ST.)
(122)

MERGINOS
Mokytis operuoti photostat 

Cameras. Turi būt J. V. pilietės. 
18 metų amžiaus ar viršaus.

DIENĄ IR NAKTį
LAIVŲ KROVIKAI

IR
VAGONŲ KROVIKAI

Kreipkitės

Penn Stevedoring Corp.
PIER 28—NORTH RIVER,

N. Y. C. (X)

GERA ALGA LAIKE MOKINIMOSI

J. R. SHAYS, JR., INC.
ROOM 206 RKO BLDG.

RADIO CITY
(121)

-................................ 11 '
OPERATORĖS. ELEKTROS PAJĖGA MAŠI
NOS. Teatrų krėslam apvalkalų siuvlųiųl. 

Malonus darbas. Gera alga. 
JOSEPH DOBESCH, 253 West 47th St.

(121)

PEČKURIS 
LAISNIUOTAS

Nuolatinis Darbas
WHITMAN’S CHOCOLATES

415 RACE ST.

MERGINOS—MOTERYS
FAKUOTOJOS IR VYNIOTOJOS 

Patyrimas Nereikalingas. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

CUDAHY PACKING CO., 
820 WASHINGTON ST.

(121)

PHILADELPHIA, PA.
(125)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS

STENOGRAFISTĖS
TAIPISTĖS

RAŠTININKES
SU AR BE PATYRIMO

Gyvybinis apsigynimo
DARBAS

Su puikiausiomis pokarinėmis progomis.

MANNING, MAXWELL
& MOORE, INC.

450 Communipaw Ave. Jersey City, N. J. 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo.

(126)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI 
NUOLAT

ALGA $18 PRADŽIAI 
39 VALANDŲ SAVAITE 

Geroki pakėlimai po 3 ir 6 mėnesių.
FAY WOOD CORP.

30 E. 10TH ST., N. Y. C.
• GRAMERCY 3-5862

MERGINOS-MOTERY8 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS 

VIRTUVES DARBININKĖS 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICHIU DARYTOJOS
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUO3 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI

Ii būtinų darbų reikia paliuoaaviM 
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.

VIRĖJOS

(126)

PATYRUSIOS OPERATORES 
ANT PAPRASTOS SINGER MAŠINOS 

WORTH 4-7808

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMĄ!
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IR
RAŠYTI ANGLIŠKAI

(121)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

VISAI DIENAI (dienom') 
DALIĄI LAIKO (vakarais) 

60c Į VALANDĄ

TEL. LACKAWANNA 4-3 J 80
(120)

MERGINOS IR MOTERYS
REIKALINGOS

Rankom siuvėjos ir apkarpytojos, darymui 
kaspinų sumezgimų ir naujienybių daiktukų. 

NUOLATINIS DARBAS 
MAYER NOVELTY 

68-10 58TH AVE. 
MASPETH, L. I. 

(1 blokas už Maspetho Car Barn)

MOTERYS

(124)

DALIAI LAIKO 
PENTRĖS DARBININKĖS 

VIRTUVĖS DARBININKĖS
NUO 11 A.M. IKI 3 P.M.

5 P.M. IKI 9 P.M. 
5 DIENOS

SCHRAFFT’S

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 WEST 23RD ST., N. ¥.
AP

VALYTOJOS
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(126)

PATAISYMAM 
DARBININKĖS 

FINISHERS
Patyrusios prie madingų stilių. 

Oro vėdinimas, dienos šviesa darbo rūme.
KREIPKITĖS 

MISS FRANCES,
TAILORED WOMANTHE
1 WBST-57IH ST.

(120)
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ŠeStas Puslapis Laisve-—Liberty, Lithuanian Daily Pirmadienis, Gegužės 2Ž, 1944

Mirė Anna Damon, 
1LD Sekretorė

kovose už tas

International La- 
(Tarpt. Darbinin-

Pereitą ketvirtadienį, New 
Yorke, mirė Anna Damon, il
gametė gynėja civilių teisių ir 
nukentėjusių 
teises.

Anna buvo 
bor Defense
kų Apsigynimo) nacionalė se
kretorė per 11 pastarųjų me
tų. Ji darbavosi teikime tega
lės ir medžiaginės paramos 
darbininkų kovų kaliniams per 
daug metų ir pirm užėmimo 
tos vadovaujamos pozicijos.

Dvynukai Prigėrė 
East Upėj

Irene ir Dick Richie, 4 me
tų, dvynukai vaikai William’o 
ir Helen Richie, 327 E. 89th 
St., New York, prigėrė East 
upėj prie Hell Gate. Sužino
jus apie nelaimę, motina ap
alpo.

Vaikai buvę netoli tos vie
tos žaismavietėj, bet jiems už
sinorėjo ko nepaprasto. Tad 
jie ir dar vienas mažas berniu
kas, žinomas tik kaipo Alfie, 
perlipę 4 pėdų aukščio tvorą 
ir nuėję ant upės išsikišusiu 
siauručiu branktu pažiūrėti 
vandens. Ne už ilgo vaikus pa
stebėjo svetimi suaugusieji ir 
šaukė iš ten grįžti, bet vaikai 
nepaklausė, o gal ir nesupra
to, kad į juos šaukiama, slin
ko branktu toliau. Už sekundų 
mergiščia jau buvo vandenyje. 
Mažas broliukas, sakoma, šo
kęs sesutės gelbėti, bet ne jam 
išsilaikyti toje sriaujoj, kur ir 
geram plaukikui pavojinga. 
Vaikai bematant dingo verpe
te pirm spėjimo kam nors pri
būti jų pagalbon.

žuvusieji vaikai buvo 4-tas 
toje šeimoje iš 12 vaikų dvy
nukų setas, iš kurių du jau 
tarnauja mūsų krašto ginkluo
tose jėgose, du seniau buvo 
mirę, o du mažiausi yra 2 me
tų. šeimyna rendavoja du gre
timus apartmentus.

Pereito ketvirtadienio popie
tį, už apie 50 pėdų nuo ne
laimės vietos, surado berniuko 
kūną. Tarpe virš tūkstančio tė- 
mytojų buvęs žuvusių vaikų 
brolis Jim, 17 metų, pamatęs 
lavonėlį, balsiai raudodamas 
sukniubo ant kelių. Atsipeikė
jęs, nuėjo pranešti tėvams,

CIO jau dabar turi planus 
. milžiniškoms demonstracijoms 

bėgiu 48 valandų po talkinin
kų armijų įsiveržimo Europon 
ir tuose mitinguose parodyti 
savo paramą dideliais darbais.

nloi
Komunistų Partija Jus 

Kviečia į Konvenciją
Darbininkų priešai mums 

tankiai perstato Komunistų 
Partiją kokiu tai slaptu, mis
terišku baubu. O faktas yra, 
jog jokia kita partija Ameri
koje nėra buvus ir dabar nėra 
ant tiek vieša, kaip Komunistų 
Partija.

Jokia kita partija nesukvie- 
čia į savo konvencijas desėtkų 
tūkstančių nepartinių žmonių, 
kaip sukviečia komunistai.' 
Pavyzdžiui, galime imti ir šią 
konvenciją, prasidėjusią per
eitą šeštadienį, gegužės 20-tą, 
Riverside Plaza, 253 W. 73rd 
St., New Yorke:

Komunistų organizacijos iš
rinktų delegatų iš viso krašto 
tikimasi suvažiuosiant apie 
400. Svečių, žymių vadų iš 
įvairiausių organizacijų, nuo 
darbo unijų iki parapijų ir 
šeimininkių ratelių, sukviesta 
virš 1,000. Jie visi dalyvaus 
visose sesijose, girdės ne tik 
visus raportus, bet taip pat 
diskusijas ir tarimus.

O paskiausion, užbaigiamo- 
jon sesijon, kviečiama mažiau
sia 20,000 žmonių
kiek gali tilpti didžiausion 
mieste esamon salėn, į Madi
son Square Gardeną. Toje se
sijoje Browderis ir kiti iš pa
čių žymiausių vadų raportuos, 
kas nutarta konvencijoj. Tai
gi, nieko misteriško, nieko sle
piamo nuo žmonių.

Kuo labiausiai komunistai 
rūpinasi tai, kad dar vis per- 
mažai žmonių komunistus pa
žįsta, komunistų programą ži
no. Apie tos programos pati
kimą milionams žmonių jie už
tikrinti. Ir tą programa šiuo 
didžiu mūsų kraštui ir pasau
liui momentu turi būti svarbi, 
verta kiekvienam pažinti, ne
žiūrint, ar jūs su komunistais 
sutinkate ar nesutinkate.

Kurie norite užsitikrinti, 
kad girdėsite Browderio pra
kalbą, o ypatingai tie, kurie 
norite rinktis tikietus, nusipir
kite juos šiandien, nelaukę an
tradienio vakaro. Gaunami 
Darbininkų Knygyne, 50 E. 
13th St., New Yorke. Jų kai
nos 50c., 75c., $1, $1.50, $2 
(su taksais). Mitingo vakarą 
parduos tiktai salės kasoj, 
50th St. ir 8th Ave., New 
Yorke.

Tas milžiniškasis konvenci
nis sąskridis įvyks jau šio an
tradienio vakarą (rytoj), ge
gužės 23 d. Pradžia lygia?

tiek,! 7 :30. Kviečia visus.
Greta tų svarbių prakalbų 

bus ir meniška programa, da
lyvaujant žymiems artistams: 
Josh White, Laura Duncan, 
Jack De Merchant, Bernie 
Hern.

Biznieriams Apsimoka 
Laisvėj Garsintis

Antradienį, gegužės 16 
Brook lyne lankėsi prekinio 
vyno radio operatorius, leiten. 
Antanas Gedeminskas, buvęs 
south bostonietis. B r o o k 1 yne 
neturėdamas pažinčių ir norė
damas susitikti čia su lietu
viais, nusipirko Laisvę. Lasvė- 
je tuoj surado keletą pasigar
sinusių Brooklyno biznierių lie
tuvių ir pasirinkęs Stanlio Mi
siūno (Paramount 
473 Grand St., 
buvo.

Pas Misiūną 
si draugavo su
nių lietuvių. Aišku, jiems ge
rokai pafuridinb, su jais išsi
kalbėjo ir priedams pasipirko 
Atlikto Kriukio “Daug Labų 
Dienų” eilių knygą.

Antanas Gedeminskas yra 
jau daug kelionių daręs į Afri- 

Dabar jo laivas randasi 
ir taisomas. Jis

lai-

Cabaret), 
tuoj čia ir pri-

susitiko ir su- 
daugeliu vieti-

------------------------------- k--

Gaso Eksplozija Užmu 
še Policistą

visą

Policisto Covert apartmen- 
te, 48-50 44th St., Woodside, 
susibūręs gasas eksplodavo su 
tokiu trenksmu, jog jį patį už
mušė ir taip sukrėtė
apartmentą ir apylinkę, kad 
žmonės pamanė esą užatakuo- 
ti iš oro. Prie tos išvados juos 
pastūmėjo ir tas faktas, kad 
kaip tik nelaimės laiku lėktu
vas praskrido pro apartmen
tus.

Policistas rastas prie pečiaus 
sukniubęs vienuose apatiniuo
se. Jis jautęsis liguistas ir tą 
dieną nedirbęs. Menama, kad 
kaip nors netyčia paliktas de
gančiu gasas užgęso, pripildė 
kambarius ir paskiau gasą pa
degė automatiškas degtuvas 
(pilot).

Brooklyne penki vyrai, ke
turi iš jų buvusieji civiliai vy
riausybės tarnautojai, nuteisti 
už išvogimą iš armijos bazės 
$5,000 vertės reikmenų.

Popieros rinkliava iš priva- 
tiškų butų laipsniškai duodan
ti mažiau pasekmių, negu iš 
pradžios, bet iš ofisų bildingų 
gaunamos popieros kiekis dau
gėja.

Tūkstančiai jaunuolių stos į 
Army Specialized Training Re
serve po užbaigimo vidurinių 
mokyklų sezono.

seniems ir sveikiems.

5.

8.

■■■■■

6.
7.

VITAMINU IR MAISTO KRAUTUVĖ
EKSTRA! EKSTRA! Vitaminai dėl 
suvargusio nusilpusio kūno, visiems, 
jauniems, 
Siųsk užsakymą šiandien ant šių 
daiktų.

1. Balanced Brand Vitamin-B-Com- 
plex tabletėlės geram apetitui ir 
šiaip visam kūnui; 250 tab. $2.30, 
dvi bonkos už $3.98.

2. KAL-DAK nuo Rheumatižmo, 
Arthritis, Neuritis, Colitis ir 
žarnų netvarkumo, tūkstančiams 
pagelbėjo, pagelbės ir jums, jei
gu bandysi. Už 12 uncijų keną 
$3.00.

3. Balanced o Brand Vita - O - Iron 
tabletėlės, Kartu vitaminai ir

Iron dėl nusilpusio kūno, 250 tab. $1.50; dvi bonkos už $2.75. 
Balanced Brand Vitamin A, D, ir E tabletėlės, kurie slogas pagauna 
pavasarį arba vasarą. Taipgi dėl nusilpusių akių yra gerai; 150 tab. 
$1.65, dvi bonkos už $3.00.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų; 250 tabs. $1.50.
V. H. F. tabletėlės turintiems aukštą kraujo spaudimą $1.50.
P. B. LAX tabletėlės sudarytos iš geriausios rūšies žolelių, nuo vidurių 
užkietėjimo, tik vienas doleris.
Vitamin E, High Potency Capsules; Vartok, jeigu turi atbukusį prota
vimą arba neveiklius lytiškus organus; už 100 tik $1.00; už tą kainą 
jūs negausite niekur high potency vitamin E.

9. BLAND tai vienas iš geriausių būdų pašalinti užsisenėjusį vidurių už
kietėjimą; už 18 uncijų keną tik $2.00.

10. BIAGLAN No. 36, tik dėl vyrų—Hormones Young Ram testic. Ekstra 
stiprintojas lytiškų organų. Dėl kainos klauskit.

Taipgi reikalingi agentai kiekvienam mieste.

465 Lorimer St netoli Grand St, Brooklyn 6, N,

Vaikui Užsinorėjus Vai
ko, Tėvams Buvo Daug 

Rūpesčio

/mergaitę pravažiuojant su Ve-(^JJr 
žirneliu ir Helenutę linksmai 
bėgant kartu.

ka.
prieplaukoj 
papasakojo labai įdomių įspū
džių iš savo kelionių. Pavyzd.:' 
už am l
jis yra gavęs $4(), už kartoną j 

/fcigaretų ten galima gauti $10, 
tačiau geriausio konjako bon- 
ką galima ten nupirkti už 50c.

Paklaustas, ką jis norėtų 
nuo savęs asmeniškai pasaky
ti, prašė pasveikinti southbos- 
tonietį, jo Buvusį kaimyną, 
Maikį Moliejų, žinomą, kaipo 
“Bowen St. majorą.”

Linkime Įeit. A. Gedemins- 
kui geriausios kloties.

Iš Smulkių Popieriukų 
Susidaro Tonai

Karinė Produkcijos Taryba 
pereitą antradienį vėl atsišau
kė į New Yorko miesto šeimi
ninkes neišmesti nepaisančiai 
smulkių popieros gabalų, bet 
sudėti į dėžutes ar suvynioti 
į didesnį gabalą popieros ir 
surišus pundeliuose išnešti ant 
šaligatvio trečiadieniais.

Nurodo, kad jeigu maži ga
balai nebūtų išmetami į šiukš
les, mieste kas savaitė būtų su
renkama virš 2,000 tonų, dau
giau popieros, negu dabar su
renkama.

Šimtai jaunų vaikinėlių New 
Yorke kasdien įstoja liuosno- 
riais į United States Maritime 
Service.

PARDAVIMAI

Parsiduoda Tavem-Restaurantas, 
12 metų kaip įsteigtas ant didelio 
kelio Long Islande, arti Lake Ron
konkoma. Savininkas atsitraukia iš 
biznio (retiring). Gera propozicija. 
5 akrai tyros farrnai žemes. Gara
džius, vištininkas 500 vištų. Vasari
nis Bungalow. Vaisių sodas. Bend
ros Įplaukos į mėnesį $1,500. Dėl 
smulkesnių informacijų rašykite: 
R. E. Bath, ,St. James, L. L, arba 
telefonuokite Smithtown 1499.

(124)
Parsiduoda namas, trijų šeimynų 

sykiu ir biznis — bučernė ir groser- 
nė, su alaus laisniais. Biznis išdirb
tas 20 metų, didelė vieta,. 75x320. 
Yra garadžius ir sodas. Taipgi par
siduoda ir kitas namas, Port Wash
ington, L. I. Vienos šeimynos na
mas, 7 kambariai su visais įrengi
mais. Yra dviejų karų karadžius, 
lotas 40x125. Randasi geroj vietoj. 
Parsiduoda už labai prieinamą kai
ną. Savininkai, 20 metų išdirbę biz
nyje nori' pasitraukti
J. Baranousky, 113 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. Telefonas: 1

Great Neck 1278 J.

Mr. ir Mrs. II. Wider, 110- 
32 193rd St., St. Albans, gana 
prisirūpino per 19 valandų 
pereitą trečiadienį, kada jų 
dukrelė Helenutė, 3 metų, din
go nuo namų ir nesurasta iki 
sekamos dienos popiečio.

O visa tai dėjosi dėl to, kad 
susieti i jos mergaitei Barbarai 
Johnson, 9 metų, net pačiai 
neturint motinos, užsinorėjo 
būti motina. Jai atrodė nesą 
priežasties, dėl ko visas svie
tas turi vaikų, o ji turėtų būti 
be vaikų. Tad trečiadienį ji 
išsirengus iš namų, 176-39 
130th Ave., Springfield, kur 
ji neseniai paduota auklėti, 
(kaip gerai motinai pridera) 
pirma pasirūpinusi 
kur nors rastą vaiko 
ir pravažiuodama 
namus pasikvietė 
su savim.

Kiek patirta iš 
pasakojimo, tai 
nebloga auklė, 
“dukrelę” ilgai 
nuvežusi net už 
į mokyklos kiemą prie 185th

pro 
jų

pasiimti 
vežimėlį 
Wideriu 
dukrytę

vaikiško 
jinai buvusi 

Savo naują 
pavežiojusi, 

dviejų mylių

JOS

savo Kelionių, ravyza.: i st ir 14()th A Springfield, 
enkoniskus ceverykus! .. x

Coney Islande maudydama
sis prigėrė Patrick Mascola, 
17 m.

Atnešus jai pajaus ir pieno, 
nudažius nagučius, užmigdžius 
ir palikus. Be abejo, jos vai
kišku supratimu, turėjo jai pa
sirodyti geras būdas migdyti 
dukrelę atvirame ore, nes juk 
daug motinų taip daro, tik ji 
gal nežinojo ar užmiršo, kad 
kitos motinos per naktį vaikų 
nepalieka kieme. O gal pabijo
jo parsivežti pas savo auklėto
ją.

Atsikėlus sekamą rytą, vie
ton eiti į mokyklą, mergiščia 
vėl atėjo pas savo “dukrelę” 
Helen. Ateidama, atsinešusi iš 
namų blanketą ir kokio “lo-

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
" iQ)l| STANLEY MISIŪNAS

/ Ii /-jmI SAVININKAS

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864

tion” ištrinti uodų apkandžio
tas vietas. Po to vėl nuėjus.

Kada ir kuo nešina jaunoji 
“motina” vėl būtų sugrįžus, 
nėra žinios, nes tuo tarpu jau 
visa apylinkė Helenutės jieš- 
kojo, mokyklose, krautuvėse,; 
visur kur buvo pranešta, daug! J 
kiemų ir tuščių lotų apjieško-j Darbas nesunkus, 
ta. Tačiau mergaitę rado trys į fA°inyiacirt ^a^rnf kreiptis 
tos mokyklos berniukai liejies-i 
kodami — kas gi būtų tikėję-! 
sis, kad dingęs kūdikis atsiras; 
mokyklos kieme, tarp krū-i 
mokšnių pastatytame vežime- j Pasirandavoja 4 gražūs kamba
ryje. Vaikai susidomėjo pama- riai. Yra šiluma, karštas vanduo, 
tę mokyklos kieme mergaitę I Jaujai išmaliavoti. $25 rondos. Du 

. . . i blokai nuo visų stočių. Pusė blokovieną ir pradėjo klausinėti, ką ■ nuo Miesto Marketo. Antrašas: 264 
jinai ten daranti. Mergaitė ra 
m i ai atsakius:

“Laukiu mamytės, ji tuoj' 
sugrįš.”

Berniukai pranešė apie radi
nį mokyklos vedėjui ir tas, pa
gal turimas informacijas, tuo
jau suprato čia esant jieško- 
mojo kūdikio. Po to jau vis
kas ėjosi greit: pranešta poli
cijai, tėvams. Susekta ir John-! 
soniutė pagal mokyklą aplei
dusių rekordus, nes kai kas iš 
Wideriu ^kaimynų buvę matę

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbjninkas pagelbėti 

prie restaurano. Užmokestis gera. 
. Del daugiau in- 

; pas:
Aleksiejus, 33 Hudson Ave., Brook
lyn, N. Y. (119-121)

RANDAVO.HMAI

So. 1st St., Brooklyne, tarpe Marcy 
ir Havcmeyer Sts. Kreipkitės pas 
Janitor. (119-121)

BROOKLYN

LABOJ? LYCEl/M
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncortų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
■teičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

l

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRŲ BARBERIA1

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

'J

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ 
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0783
NIGHT — HAvemeyer 8-1158.LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Avė.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyn©
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL Evergreen 4-9612

Viso-

pailsėti

įren- 
gara-

2 šeimynų mūrinis namas, 9 kam
bariai, su visais moderniniais įren
gimais ir garadžius. $5,000.

NAUDOKITĖS PROGOM 
PARSIDUODA NAMAI

Cypress Hill, 3 šeimynų mūrinis 
namas, 17 kambarių su šiluma. Kai
na — $5,950.

Parduodame visokius namus 
se dalyse miesto, labai prieinamom 
kainom. Kreipkitės:

499 Grand St., Brooklyn, N. Y.
(119-121)

2 šeimynų mūrinis namas, 12 kam
barių, aliejum apšildomas, drive
way. $6,000.

4 $50.06

$20.00

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
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.)

Richmond Hill, 3 šeimynų mūri
nis namas, naujausios mados 
girnai, aliejum šildomas ir 
džius. Labai prieinama kaina.

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 2-8842

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
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 suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MED1KALI8 IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. M,

JAADISOH įf

GODDtSS

V 
$3750

TAIPGI

21

M950 U95°

PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonėm ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone BTagg 2-217S ATDABA VAKARAIS.




