
THE LITHUANIAN DAILY
No. 98

13 EF

Taip vadinamas “šventasis 
Raštas” pasirodė visai nešven
tu. Jį reikia taisyti ir jis bus 
pataisytas. Turėjo būti patai
sytas seniai. Deja, niekas ne
susiprato ir daleido taip ilgai 
nuodyti katalikų protą.
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Rašo A. BIMBA

Mūsų armijoj katalikams 
kareiviams duodama skaityti 
Naujasis Testamentas. Ant 
559-to puslapio išnašoje esą 
pasakyta: “Žydai yra Šėtono 
sinagogai.”

Tai bjauriausias anti-semi- 
tizmas. Ir tokiais piktais ir pa
vojingais nuodais buvo maiti
nami mūsų broliai katalikai.

Valdžia susirūpino. Kai kas 
užprotestavo. Dabar armijos 
vadai šitą frazę išpjaus ir 
mes. šėtonas apsiverks, 
demokratijai bus sveikiau.
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Jūrininkų unija nežada 
lėti. Jinai vėl pasiuntė val
džiai pareiškimą, kad tavori- 
nis laivynas neatlieka savo pa
reigų. Tvarka esanti taip pras
ta, jog gabenimas karo reik
menų trukdosi visuose fron
tuose.

Unija siūlo planą. Tas pla
nas skamba gerai. Bet tavori- 
nio laivyno taryba nesiskaito, 
jį atmetė. Kongreso komisija 
palaiko tarybą.

Unija protestuoja. Ji sako, 
kad šitas klausimas jos nariam 
svarbus. Apsileidimas ir ne
tvarka tavoriniam laivyne 
grūmoja unijos narių gyvybei.

Jūrininkai turi pristatyti 
produktus. Jūrininkai rizikuo
ja gyvybę. Jų balso reikėtų 
klausyti. Jie žino, ką jie kal
ba, nes savo akimis mato.

9

ty-

Trys kongresmanai pakėlė 
balsą. Jie protestuoja prieš 
armijos viršininkus. Armijos 
viršininkai neleidžia pakilti 
tiems kareiviams, kurie anais 
metais buvo Ispanijoje ir da
lyvavo lojalistų armijoje.

Kongresmanai sako, kad tai 
nesveikas ir begėdiškas daly
kas. Ir jų teisybė.

O kodėl tiems kovotojams 
neleidžia pakilti ir užimti at- 
sakomingas vietas? Todėl, pa
sak Dieso ir kongreso komisi
jos, kad jie “per anksti buvo 
anti-fasistai ir per daug smar
kiai kovojo prieš fašizmą!” 

. Todėl, girdi, jie turi būti rau
donieji !

Tai garbė “raudoniesiems.” 
Jeigu anais metais, “per anks
ti ir per daug” pasaulis būtų 
kovojęs prieš fašistus ir fašiz
mą, tai šiandien nebūtų Hit- 

* lerio, nebūtų Mussolinio, nebū
tų karo, nebūtų šios baisiosios 
katastrofos.

Už šitą protestą kongresma- 
nai Coffee, Hollifield ir Mag
nuson užsitarnauja padėkos 
nuo visų demokratijos mylė
tojų.

Japoniški žvėrys kada nors 
atsiims už papildytą krimina- 
lystę. Tas sušaudymas ame
rikiečių lakūnų, kurie pateko 
japonų nelaisvėn, jiems skau
džiai atsirūgs.

Ir tie, kurie svyravo ir abe
jojo, sukietės šiose karo pa
stangose. Tos kančios, tos 
brangios amerikiečių gyvybės 
šaukia atkeršijimo.

*

Stambiausiais ir rimčiausiais 
New Yorko kapitalistiniais 
laikraščiais skaitomi Times ir 
Herald-Tribune.

Karo pastangose daug nuo
širdžiau ir teisingiau rašo Tri
bune. Timeso redakcijos šta
be, matyt, yra bailių ir svy
ruoklių, kurie dažnai nuplepa 
nei šį nei tą.

Tribune nacius pliekia iš pe
ties. Jis nepasigaili Hitlerio 
pakalikų ir pastumdėlių.

(Tąsa 5 pusi.)
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AMERIKIEČIAI NUBLOŠKĖ VOKIEČIUS 6 MYLIAS ATGAL
i

JUNGTINES VALSTIJOS 
ATŠAUKĖ SAVO ATSTOVŲ 
ŠTABĄ IŠ FINLIANDIJOS
Washington. — Jungtinių

Valstijų santykiai su Fin- delius karo veiksmus prieš 
liandija (Suomija) eina blo
gyn, ir Amerikos valstybės 
departmentas atšaukė iš 
Helsinkio, Finliandijos so
stinės, visus savo atstovy
bės narius, apart vieno rei
kalų vedėjo ir keleto rašti
ninkų. Amerikos atstovybės 
štabas perskrido į Švedijos 
sostinę Stockholmą.

Tai yra įspėjimas Fin- 
liandijai, kad Jungtinės 
Valstijos galės visiškai su- 
traukyt diplomatinius ry
šius su finų valdžia, jeigu 
Finliandija vis kariaus iš
vien su Hitleriu prieš So
vietų Sąjungą.,

NACIŲ SPAUDIMAS 
FINLIANDIJAI

Washingtonui yra žino
ma, jog naciai reikalauja,

Jungt. Valstijų Marininkai 
Užėmė Ellice Salą

Amerikos Oficialiai Pranešimai
WASHINGTON, bal. 23. — Laivyno pranešimas:
Jungtinių Valstijų lėktuvai bal. 21 d. atakavo japonų 

pozicijas Bougainville Sąsiaurio srityje ir bombardavo 
priešų įrengimus Choiseul saloje.

Naktį didieji mūsų bombanešiai ir torpediniai bom- 
bininkai atakavo Poporang salą, Shortland salos srity
je; užkūrė daug gaisrų, kurių du buvo matomi per 40 
mylių.

Tą pačią naktį torpediniai musų bombanešiai ataka
vo japonų krovinių laivą ties Buin, Shortland salos sri
tyje; manoma, kad bombomis pataikė į tą laivą. Visi 
Jungtinių Valstijų lėktuvai sugrįžo.

Bal. 22 ankstį iš ryto japonų bombanešiai atakavo 
Funafuti, Ellice salų grupėje; mažai nuostolių tepada
rė mūsų kariams ir įrengimams. (Tai sala, kurią nese
niai užėmė Amerikos marininkai.)

Amerikiečiu Užimta Funafuti Sala Tarnaus Kaip 
Stovykla Lėktuvų Žygiams prieš Japonus  a- - - - -

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno depart- 

mentas pranešė, kad Ame
rikos marininkai ir kitos 
jėgos jau pirm kurio laiko 
užėmė Funafuti, septyneto 
mylių ilgio salą, Ellice salų 
grupėje, 1,250 mylių į rytus 
nuo Saliamono salų ir apie 
450 mylių nuo Gilbert sa
lų.

Amerikiečiai atėmė iš ja
ponų tą salą be pasiprieši
nimo, bet japonai bijo, kad 
Amerikos bombanešiai ga
lės patogiai veikt iš Funa
futi prieš japonus, nes ly
gus šios salos paviršis tinka 
lėktuvų aikštėm. Japonų 
bombanešiai, todėl, balan
džio 22 d. puolė Funafuti 
salą ir padarė amerikie
čiam šiek-tiek nuostolių.

Funafuti, kaip ir kitos 
Ellice salos, pirm karo bu
vo anglų valdomos; paskui 
japonai jas užėmė. Jos guli 
pagal laivų kelią tarp ame
rikinių Hawaii salų ir Aus
tralijos.

kad Finliandija pradėtų di-

Sovietus, ypač prieš gele
žinkelį einantį iš Murmans
ko uosto į Leningradą. — 
Tuom geležinkeliu yra per
gabenami kariniai reikme
nys, kuriuos Amerika at
siunčia Sovietam į Mur
manską.
Eina gandai, kad vokiečiai 

planuoja net pakeisti da
bartinę Finliandijos val
džią, jeigu ji negana ka
riaus prieš Sovietus šį pa
vasarį ir vasarą.

Tuo tarpu Washingtone 
tebesėdi Finliandijos atsto
vas Procope. — Praneši
mai darbininkų spaudai tei
gė, kad Procope tarnauja 
kaip fašistų Ašies agentas 
ir Šniukštas prieš Jungtines 
Tautas.

NEWARK, N. J. — Pa
gal prez. Roosevelto įsaky
mą, tapo užbaigtas dvyli
kos dienų streikas Celanese 
korporacijos fabrike.

Amunicijos Laivo Gais
ras New Yorko Uoste
New York, bal. 25. — Va

kar vakare užsidegė didelis 
laivas, prikrautas amunici
jos; supuolus gaisrininkam, 
buvo išvengta eksplozijos, 
bet laivas nugrimzdo van
denin taip, kad tik viršuti
niai jo įrengimai tematyt.

Angly Siibmarinai Nus
kandino 10 Ašies Laivų

London. — Paskutiniu 
laiku Anglijos submarinai 
Viduržemio Jūroje nuskan
dino keturis fašistų laivus 
ir sužalojo bei nuskandino 
šešis kitus.

Anglai ir Prancūzai Atėmė 
Šulę Pozicijų iš Nacių

šiaur. Afrika, bal. 25. — su šarvuotomis Rommelio 
Amerikos kariuomene šiau
rinėje Tunisijoje nugalėjo 
karštas ir kietas vokiečių bent 16 nacių 
k'ontr - atakas, pažygiavo 
iki 6 mylių pirmyn ir už
ėmė tris kariniai-svarbias 
aukštumas į pietų vakarus 
nuo Bizertės, svarbiojo fa
šistų uosto. Amerikiečiai 
abiem pusėm vieškelio gru
miasi artyn Mateur, gele
žinkelių ir vieškelių mazgo.

ANGLŲ LAIMĖJIMAI
Pirmoji anglų armija 

šiaurinėje Tunisijoje atėmė 
iš vokiečių Long Stop kal
ną, 28 mylios į vakarus nuo 
Tuniso, to krašto sostines; 
užėmė Goubellatą, supliek
dama vokiečių tankus į 
šiaurius nuo Sebkret v ei 
Kourzia, ir atstūmė Ašies 
jėgas šešias iki septynių 
mylių atgal Goubellat-Bou 
Arada srityje, Į pietus nuo 
Medjez-el-Babo. Kautynėse

JUSTAS PALECKIS ITEIKE DOVANAS SOVIETU 
KOVOS IR DARBO DIDVYRIAMS

Maskva. — Justas Palec
kis, Tarybinės Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pir
mininkas ir Sovietų Sąjun
gos Aukščiausios Tarybos 
vice-pirmininkas, pirm ke
leto dienų padalino garbės 
ženklus didelei grupei Rau
donosios Armijos oficierių 
ir apsigynimo pramonės 
darbininkų.

Paleckis pirmiausiai įtei
kė Raudonosios Vėliavos 
ordiną tankų gvardijos pul
ko nariams, kurių priekyje 
stovėjo pirmininkas Pozo- 
lotin, Sovietų Sąjungos He
rojus. Kiti iš Justo Palec
kio rankų gavę garbės žen
klus buvo šie:

Leitenantas Koktylev, 
Sovietų Sąjungos Herojus; 
majoras Pereguda, admiro
las Lapuškin, generolas ma
joras Dobovicki, Sovietų 
Rusijos medžio pramonės 
komisaras Koldanov ir pro
fesorius Šarkov.

Perdaug Amerikos Gazolino 
Gauna Fašistų Ašis

Philadelphia, Pa. — Art menkinės 
Smith, N. Y. Daily News 
korespondentas, pranešime 
savo laikraščiui bal. 23 d. 
sakė:

“Hitlerio klapčiukas ge
nerolas Franko (fašistinis 
Ispanijos diktatorius) per 
vieną paskutinę savaitę iš
sigabeno iš Philadelphijos 
uosto daugiau kaip 200 
tūkstančių galionų aukštos 
rūšies žibalo produktų” 
(kaip kad orlaivinio gazoli
no ir kt.).

Tas žibalas ir gazolinas 
yra išgabenamas Ispanijos 
ir Portugalijos laivais. Jis 
daugiausiai perkamas iš a-

vokiečių jėgomis Pirmoji 
anglų armija sunaikino 

tankų ties
Sebkretu.

Aštuntoji anglų armija 
sudrūtino savo laimėtas po
zicijas už 7 ar 8 mylių į 
šiaurius ,nuo Enfidaville. 
Čia anglai neatlaidžiai ata
kuoja vokiečius ir italus iš 
pietų šono.

FRANCŪZŲ ŽYGIS
Francūzų kariuomenė per 

kelias paskutines dienas 
nugrūdo vokiečius 12 mylių 
atgal pačiame šiauriniame 
pajūryje ties Serrato Išky
šuliu ir veikliai puola vo
kiečius linkui Bizertės.

Naciai ir italai yra varo
mi į vis siaurėjantį šiauri- 
niai-rytinį Tunisijos kampą 
ir mūšių frontas tėra jau 
tik apie 120 mylių ilgio iš 
viso.

Paleckio Kalba
Kalbėdamas gavusiems 

tas dovanas, vardu Tarybų 
valdžios, J. Paleckis pareiš
kė:

“Besiartinant Raudona
jai Armijai prie Baltijos 
šalių sienos, sujudo priešai 
Tarybinės Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Jie pasmar
kino savo propagandą, kad 
sukiršint vieną tautą prieš 
kitą. Bet neatiaidi Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos partiza
nų kova ir Baltijos kraštų 
žmonių pasipriešinimai fa
šistiniams įsiveržėliams tar
nauja kaip nuolatinis primi
nimas, jog Tarybų Lietuva, 
Latvija ir Estija tebegy
vuoja. Narsa ir, pasiryži
mas kovoje Lietuvių, Lat
vių ir Estų tautinių Rau
donosios Armijos pulkų yra 
geriausias a t s a k y mas į 
priešų šmeižtus. Ir jie ko
vos, iki galutinoji pergalė 
bus laimėta.”

Oil
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Standard 
Kompanijos, kuri teikė 
ponijai gazoliną, iki japo
nai užpuolė Ameriką.

N. Y. Daily News tyrinė
tojai taipgi sužinojo, jog 
Vokietija ir Italija stipriai 
reikalauja, kad Portugalija 
dar daugiau vežtųsi gazo
lino iš Jungtinių' Valstijų.

Dabartiniu laiku krauna
ma gazolinas ir kiti reik
menys dar į keturis Portu
galijos laivus.

Dauguma amerikinio ži
balo ir gazolino išgabenamo 
Ispanijos ir Portugalijos 

laivais yra perleidžiama 
Hitleriui ir Mussoliniui.

SOVIETŲ BOMBOS PA- 
VERTE PRŪSŲ CENTRĄ 

J UGNIES EŽERĄ
London. — Sovietų bom

banešiai baisiai triuškino ir 
degino Insterburgą (Įsru- 
tę), 40,000 gyventojų mies
tą Rytinėje Prūsijoje, nak
tį iš bal. 22 į 23 d. Tai bu
vo jau šeštas didelis Sovie
tų oro žygis prieš Rytų 
Prūsiją nuo balandžio 10 d.

200 sovietinių lėktuvų, 
per dvi valandas pleškinda
mi Insterburgą, geležinke
lių ir pramonės centrą, pa
vertė miestą į liepsnų eže
rą. Ir tik vienas Sovietų 
lėktuvas negrįžo iš to žy
gio.

Insterburgas, i s t o r i nis 
Prūsijos miestas, stovi už 
57 mylių į pietų rytus nuo 
Baltijos uosto Karaliau-

200 Sov. Lėktuvų Pleškino 
. Insterburgą Prūsuose

Sovietų Oficialiai Pranešimai “if ik

LONDON, bal. 24. — Specialis Maskvos radijo pra
nešimas.

Naktį balandžio 22 į 23 d. du šimtai sovietinių lėktu
vų bombardavo Insterburgą Rytinėje Prūsijoje. Ataka 
tęsėsi daugiau kaip dvi valandas.

Bombomis tapo sukelta daug didelių gaisrų kariniuo
se ir pramoniniuose miesto taikiniuose, o baigiant ata
ką, visas miestas buvo apsiaustas liepsnomis. Besiau- 
Čiant gaisrams, įvyko daugelis galingų eksplozijų.

Visi mūsų lėktuvai, apart vieno, sugrįžo į savo sto
vyklas.

LONDON, bal. 24. — Vidunaktinis Maskvos radijo 
pranešimas :*

S6vietų kariniai laivai Barents Jūroje nuskandino 
vieną priešų transporto laivą.

Kuban srityje priešai darė kelias atakas, bet, prara
dę 500 karių, pasitraukė atgal į pirmiau buvusias savo 
pozicijas. Mūsų tankistai išmušė iš veikimo dvyliką vo
kiečių tankų.

Sovietiniai lakūnai čia nušovė žemyn 36 vokiečių lėk
tuvus.

Mūsų šaulių-snaiperių grupės šiaurvakariniame fron
te per kelias paskutines dienas nušlavė 324 hitlerinin
kus.

Raudonarmiečiai Nuali
no Nacius Kubanė j

Maskva. — Sovietų ir ki
tų talkininkų radijai šeš
tadienį pranešė, kad jau at
slūgo hitlerininkų šturma- 
vimai prieš Sovietus Kuba- 
nės srityje, vakariniame 
Kaukazo kamputyje. Nes so
vietiniai kovotojai jau per
daug nuleido fašistų kraujo 
tenai.

Vien per dieną pirmiau 
tame fronte Sovie
tai nukovė bent 500 fašistų, 
sunaikino 36 nacių orlai
vius ir sudegino bei išmu
šė iš veikimo 17 jų tankų. O 
į pietų vakarus nuo Voro- 
šilovgrado sovietiniai lakū
nai ištaškė 20 Hitlerio lėk
tuvų pačioje jų stovykloje.

Maskva, bal. 25. — Sovie
tų lakūnai Kuban srityje 
vakar sunaikino dar 28 na
cių orlaivius.
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čiaus. Jis keturioliktame 
šimtmetyje buvo įsteigtas 
vokiečių - teutonų ritierių, 
nuolat užpuldinėjusių Lie-

1

Dabartiniame kare naciai 
per Insterburgą vežė dau
gius karo reikmenų ir pa
stiprinimų frontan prieš 
Sovietus. Insterburge buvo 
geležies liejyklos, mašinų 
fabrikai, cemento, odų, me
džio ir kitų dalykų dirbtu
vės, linų verpyklos - audyk
los ir t.t.

Pradedant nuo balandžio 
10 d. Sovietų lakūnai bom
bardavo penkis kartus Ka
raliaučių, tris kartus Dan 
eigą ir du kartu Tilžę.
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Švedija Grasina Veikt 
Prieš Nacius

Stockholm, Švedija.—Šve
dų valdžia pasiuntė antrą 
protesto notą Berlynui, kad 
vokiečiai tebedėlioja minas 
pakrantiniuose Švedijos 
vandenyse. Protestas įspėja 
nacius, kad švedų laivynas 
darys atitinkamus veiks
mus prieš vokiečius dėlio- 
jančius ten minas, taipgi 
prieš nacių laivus, jeigu jie 
atakuos Švedijos laivus šve
diškuose vandenyse. — Vo
kiečių - laivas neseniai ap
šaudė švedų submariną.

LONDON. — Neoficia
liai teigiama, kad Romme- 
lis, nacių komandierius, jau 
persikėlęs iš Tunisijos Į Ita
liją.

London. — Anglų lakū
nai užpraeitą sekmadienį 
nuskandino Italijos naikin
tuvą. ■
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Greitu Laiku Jie Vėl Ten Bus...
“Pernai mes padarėme pirmąjį žygį. 

Greitu laiku mūsų bombnešiai ir vėl bus 
Japonijoj—ir jie darys ne kokią siaurą 
ataką, bet didžiulę, nuolatinę, pragaiš
tingą ataką, kuri bus tęsiama tol, kol 
subyrės Japonijos imperija ir maldaus 
pasigailėjimo.”

Tai ištrauka iš generolo H. Doolittle 
pareiškimo. Tai atsakymas japoniškiems 
banditams, kurie nužudė kelis amerikie
čius lakūnus, suimtus į nelaisvę, kai pa
starieji pernai bombardavo Tokio mies
tą.

Gen. Doolittle vadovavo pernykščiam 
Amerikos lakūnų užpuolimui ant Tokio 
miesto. Jis dabar vadovauja Amerikos 
lakūnams Šiaurės Afrikoje. Mes žinome, 
kad gen. Doolittle žino, ką kalba. Mes 
esame įsitikinę, kad taip bus, kaip jis 
sako. *

Nei joki japonų brutališki darbai nei 
kiek nenugąsdins amerikiečių lakūnų. 
Atžagariai: mūsų lakūnai dar labiau už
sigrūdins ir priešui ramybės neduos, iki 
jis bus sunaikintas!

Vėl “Dokumentas,” Vėl Nacių 
Propaganda Keleivyje

Sistematiškai, kas savaitė Keleivis įro
dinėja savo nuoširdų atsidavimą skleidi
me pronaciškos propagandos tarpe Ame
rikos lietuvių. Kas savaitė įrodo savo ry
šius su Goebbelso propagandos biuru.

Balandžio 21 dieną Keleivis vėl di
džiuojasi gavęs “didelį”, “baisų” “doku
mentą” prieš bolševikus, prieš Sovietų 
Sąjungą. Sako jis: ‘Skelbiame slaptą bol
ševikų planą Lietuvos žmonėms areštuo
ti.” Tai buvęs “planas”, padarytas Tary
binės valdžios Lietuvoje 1940 m. liepos 7 
d.

Balandžio 7 dieną Keleivis paskelbė 
“dešimties Lietuvos liaudies seimo atsto
vų pareiškimą” su tikslu patarnauti na
ciams. Nesistebėsime, jeigu ateityje Ke
leivį puoš ir daugiau panašių dokumen
tų. Jų bus taip ilgai, kol Hitleris nebus 
sunaikintas, kol nacių propagandos biu
ras nebus sudaužytas, kol Lietuva bus 
vokiečių okupantų vergijoje. Kitais žo
džiais, tokių “dokumentų” Keleivyje ir 
kitoje lietuvių pronaciškoje spaudoje bus 
pilna, kol nacių propagandos fabrikai 
juos galės kepti. O nacių propagandos 
fabrikai tol keps, kol jie nebus nušluoti 
Jungtinių Tautų karinėmis jėgomis.

Keleivis jau seniai virtęs faktinuoju 
nacių propagandos organu. Jeigu jis ne
gauna iš Berlyno “dokumentu,” tai pats 
sugalvoja pronacišką apgavystę nuodi
jimui Amerikos lietuvių. Pavydžiui, kiek 
sykių Keleivis paskelbė, kad “bolševikai 
nužudė” tokius ir tokius Lietuvos veikė
jus, bet paskui pasirodė, kad tie veikėjai 
gyvi ir sveiki. Neseniai Keleivis tapo su
gautas klastavime Amerikos agrikultū
ros sekretoriaus pono Wickardo prakal
bos apie maisto problemas. Pats agrikul
tūros departmentas, laiške Russian War

Relief Lietuvių Komiteto sekretorei pri-, 
pažino, kad Keleivis Wickardo kalbą su- 
klastavo. O tikslas buvo tas pats: kad 
sukelti Amerikos žmones prieš Sovietų 
Sąjungą ir prieš Amerikos valdžią, kad 
pasėti nesutikimą tarpe Jungtinių Tau
tų. Kitais žodžiais, kad pasitarnauti Hit
leriui ir visai fašistinei Ašiai.

Arba, štai, tos pačios bal. 21 dienos 
Keleivyje įdėtas paveikslas, paimtas iš 
filmos, kuri buvo rodoma New Yorke ir 
pavadinta “Viena Diena Sovietų Rusijo
je’. Ten parodoma, kaip Sovietų žmonės 
ir kareiviai, sugavę parsidavėlį Hitleriui, 
nubaudžia sušaudymu. Dėlei to parsidavė
lio, šnipo, niekšo gal šimtai žuvo Sovie
tų žmonių. Tokius niekšus reikia naikin
ti. Kiekvienas, kuris matė tą filmą, 
džiaugėsi, kad Sovietų žmonės taip pasi
ryžusiai naikina hitlerininkus ir jiems 

.parsidavusius šnipus. Bet pronaciškas 
Keleivis padėjo prie minėto paveikslo 
tokį parašą:

“čia yra oficialė Sovietų valdžios nuo
trauka; ji parodo, kaip bolševikai varo 
žudyt savo oponentą, žmonių žudymas 
pas bolševikus yra ‘gražus dalykas.’ ”

Tik paskutinis niekšas, tik paskutinis 
Jungtinių Tautų priešas, gali šitaip mi
nėtą nuotrauką išaiškinti, iškraipyti ir 
tokį po ja parašą padėti.

Arba, štai, tam pačiam Keleivyje ant 
paskutinio puslapio įdėtas piešinys, ku
riame baisus, barzdotas budelis pasimo- 

jęs bizūnu kirsti atsiklaupusiam, pasi
lenkusiam žmogui. Keleivis ant jo uždė
jęs tokią antraštę r “Ruso valdžia Lietu
voje.”

O prieš Amerikos, prieš Jungtinių 
Tautų, prieš žmonijos mirtinuosius prie
šus nacius, prieš fašistinę Ašį, Keleivyje 
nėra nei raštų, nei paveikslų, nei agitaci
jos.

Tai kam Keleivis iš tiesų tarnauja? 
Keno reikalus jis iš tiesų gina? Kokie 
jo yra santykiai su hitlerininkais?

Dabar dar apie tą “dokumentą.” Kaip 
kiekviena apgavystė, taip ir ši nevisai 
gerai jos autoriams išdegė. Naciai irgi 
suklumpa. Jų propagandos biuras irgi nė
ra taip tobulas, kad nepadarytų klaidos, 
neiškeptų kokios nors ir žioplystės. Ke
leivis, matyt, irgi pamiršo, ką jis pir
miau rašė apie “bolševikų terorą Lietu
voje.” Visa pronaciškoji spauda 1940, 
1941, 1942 ir pagaliau šiais 1943 metais 
atveju atvejais skelbė, kad tūkstančiai ir 
tūkstančiai lietuvių buvo suareštuota, 
nukankinta, nužudyta ir sunaikinta Lie
tuvoje prie tarybinės vyriausybės per 
vienuoliką mėnesių. Bet ką gi tas Ke
leivio paskelbtas “dokumentas” arba 
“planas” sako? Jame randame, kad bol
ševikai buvę nutarę ir suplanavę, likvi
duojant smetoninę valdžią ir uždarant 
smetonininkų partiją, klerikalų partiją, 

, voldemarininkų partiją ir pagaliau so
cialdemokratų partiją, suimti 200 žmo
nių! Tiktai du šimtu žmonių! Visoj Lie
tuvoje, visam krašte, visų tų partijų, vi
sos tos budeliškos valdžios, kurioje buvo 
šimtai ir šimtai teroristų ir budelių, žu
dytojų Lietuvos žmonių per tryliką me
tų,' suareštuoti ir įkalinti tik du šimtus 
žmonių!

Tai matote, koks ten buvo baisus “te
roras”! Tame “plane” visai nesakoma, 
kad kas nors turi būti sušaudytas, nu
žudytas be teismo.

Vadinasi, skelbdamas šitą ’ Goebbelso 
biuro atsiųstą dokumentą, Keleivis pats 
sau užvažiavo per nosį. Viena, jis dar 
kartą įrodė, kad jis palaiko ryšius su 
slaptomis nacių įstaigomis, gauna iš jų 
“dokumentus” ir su mielu noru juos tal
pina. Antra, jis prisipažino, kad jis su 
kitais pronaciškais laikraščiais bjauriai 
melavo, kai skelbė, kad bolševikai Lietu
voje buvę suareštavę tūkstančius žmo
nių, kad jie .buvo .suplanavę išvežti iš 
Lietuvos visus lietuvius!

JunptiniŲ Valstijų kariai, uždavę smūgį vokiečiams ir italams, išviję juos iš 
Gafsa miesto (Tunisijoj), patys imaršuoja į Gafsą.

Kas Mums Svarbiausia 
ir Ko Mums Trūksta?

Mūsų lietuviai ir visos kitos 
tautos, iš Lietuvos išeivija 
Urugvajuj, šiandien gyvename 
vieną iš svarbiausių momentų, 
kaip gyvenome iki šiol. Mūsų 
senoji tėvynė pavergta po na
cių jungu vaitoja grumdamosi 
su nelygiu priešu, bet nepuola 
į desperaciją, kaip mes kartais 
esam paskendę desperacijoj, 
gyvendami kur kas laimingiau, 
negu mūsų broliai, seserys, tė
vai ir vaikai. Mūsų gimtinėj 
verkia kankinami; miršta nuo 
užkrečiamų naciais ligų ir iš 
bado; kenčia šaltį ‘be drabužių, 
kuriuos atėmė tfaciai. Bet par
tizanai, nežiūrint tautybės, jei 
tik lietuvis dirba lietuviškai, t. 
y., kaip mūs bočiai, kad kovo
jo prieš tų laikų įsiveržėlius 
teutonus — kryžeivius ir kala- 
vininkus, nesipravardžiuoja 
“Lechovich” ir kitais daikta
vardžiais ir t. p. O tęsia broliš
ką kovą prieš dvidešimto am
žiaus kryžiuočius-kalavininkus.. 
Nes jų visų tikslas vienodas, 
vienodas siekis, taip, kaip visos 
Sovietų Sąjungos žmonių: ap
valyt pilkąją žemę apterštą na
ciais. Jei nebūtų broliškos mei
lės tarp mūsų tautiečių, tai 
partizanai būtų išgaudyti kaip 
zuikiai, nes žinom ir supran
tam, kad nėra visi partizanais,
t. y. tais pasišventėliais akty
viais kovotojais, yra gal jų ma
žuma, bet toji didžiuma, nors 
ir pasyvi ir be pasiryžimo, bet 
padeda daug tiems didvyriams, 
kad ne vienu tai kitu būdu: pa
slepia, perspėja, nurodo strate
giją, vienu žodžiu — kartu visi 
veda kovą.

Tai čia ir yra svarbiausias 
bendradarbiavimas ir brolišku
mas, kuris turi savo pasekmes 
atsiekiant savų aspiracijų.

Nors tenka dažnai ir visur 
girdėti posakį, “kur vienybė — 
ten galybė,” bet ne visur vieno
dai žiūrima, kąd būtų įgyven
dinta toji vienybė, šovinizmas, 
tautinis ir rasinis; jeigu kiek 
nesutikimas asmeniškas arba 
atbulai supratimas idėjiniai, 
savimeilė ir “garbė” — mus 
visus pjauna kaip medinė piela. 
Tai kurgi mes atrasime tą “ga
lybę,” jei mes, kaip erškėčiai, 
visi dygūs? Pradedam šiauštis 
vienas, prieš kitą, bet .kartais 
nedrįstame akyse pasisakyti 
vienas antram, nu, tai atran
dam “laisvą tribūną” spaudoj, 
nū, ir pliekiamės, kaip beišma
nydami: tu toks ir kitoks, tu 
■•Lechovich” tu “Vasiliau,” tu 
draugas, tu “ponas,” tu “kvai
las,” tu “davatka” ir taip be 
galo ir be pradžios “visų šven
tų litaniją” ir poteriaujam. Bet 
jeigu rimtai pasižiūrėtum į sa
vo darbus, tikrai juoktumėms 
ir pasipiktintum jais, nes tie 
darbai arba “idėjų” skleidimai 
yra bevaisiai ir nesanti žala 
mūsų tautai kultūringo pasau
lio akyse. Idėjas mes galim 
skleist (tik nesakau fašistines 
barbariškas “idėjas”) kitoje 
formoje, o ne šioj žiaurioj ir 
žeminančioj kultūrą. Jeigu 
šiandien kurie vadinasi komu
nistais, socialistais, bet tolį nei
na tais keliais, o vien tik užsi
ima mėtyti frazes, reikalinga 
tokiems pasakyt, kad jie nebū
dami tokiais neterštų ir vardo 
tų idėjų, nes tos idėjos verkia 
žiūrint į tokius pasekėjus. Bet 
visą šitą perspėjimą reikia siū
lyt draugiškai ir prieteliškai, 
o ne brutališkai akcentuot. 
Jeįgu nebus “vilkas avies kai
ly,” tai visgi bus žmoniškų jau
smų žiežirba ir pas didžiausį 
pikčiurną, kur sužadins atbu
kusius ar užšalusius jausmus 
dėl rimto ir naudingo protavi
mo ir darbo link vienybės įgy
vendinimo. Bet viso šito neuž
teks vien per spaudą, .kad gra
žiais žodžiais barstytis, kaip 
gėlėmis, bet visur, ar tai ben
drai dirbant bet kokį darbą, 
ar suėjimuose, pasilinksmini
muose, pramogose, ir ab.elnai 
pilnam gyvenime, kur tik bebū 
turn ir ką veiktum, reikalinga 
atsimint, kad tavo kultūringas 
ir supratingas elgėsys yra ger

biamas, bet gerbk ir tavo kai
myną ir t. p.

Link idėjų nesutikimo turėk 
daugiau žinojimo, o kad turėt 
žinojimo, pats jieškok, papra
šyk padėt surast. O kad mušt 
savo oponentą politiniai, rask 
faktus, įrodymus, o negaudyk 
iš oro ■ skrendančių miglų. Tie
sa, nežiūrint, jei jis tautietis 
būtų, bet žinant, kad jis kasa 
duobę savo tautiečiui, tai tokį 
pliek, nes nežiūrint ar sąmo
ningai ar šiaip, jis yra tikras 
fašizmo šalmiukas. Tai iš tokio 
nėra ko ge^a laukt. Bet kal
bant apie tekius niekšus, mūsų 
tautoj jų maža, o ypatingai 
Urugvajuj, kuriuos galim prie 
gerų norų pažinti iš veido.

Ant DARBO visokių užpuo
limų buvo ir yra. Jeigu ant 
DARBO, tai ir ant kultūrinių 
organizacijų, bet visos tos or-

gąnizacijos ir DARBĄ skai
tanti tautiečiai buvo ir yra 
nuolaidūs, peš jų yra tikslas 
labai šventas -— vienybės ir 
vienybės įgyvendinimas. Nerei
kią užsigavusiu būt ant DAR
BO ar ant kokios organizaci
jos, jeigu yra arba esi įsižei
dęs, supykęs ant vieno ar kito 
žmogaus pavienio. Tik suprask, 
kad vienos motinos vaikai nėra 
vienodi. Tai dabar pykši ant 
motinos! Ne, geriau pranešk 
motinai, kad toji sudraustų 
vaiką arba pamokintų.

Tai šitas yra svarbiausia ir, 
kad išrišt tą visą—reikalinga 
rimčiau ir protingiau pagalvot, 
,kur mes važiuojam ir kur nu
važiuosim, jeigu nekeisime sa
vo blogumų į gerumą. Dau
giau tautiškos, bet ne šovinisti
nės meilės link savo tautos, 
daugiau gerbimo tų, kurie šian
dien miršta už visų mūsų ge
resnį rytojų. Daugiau kultūros, 
.kurios stokuojame ir daugiau 
ir dar daugiau vienybes kovo
je, kovoje prieš fašizmą!

(“Darbas”)

Naujas Ašies Propagandos 
Ginklas -- “Europos Čarteris”

Hitleris ir Mussolinis vėl tu
rėjo vieną iš jų garsiųjų susi
tikimų praeitą savaitę. Buvo 
laikai, kada šie susitikimai 
reiškė, jog Ašies vadai rengė-

stabdyti šaudymą prieš Hitle
rio nusistatymą, kad jam ta 
teritorija reikalinga, kaip bu
vo Danija ir Norvegija.

Bet taika dabar reikštu, kad
si daryti ką nors, kam nors; 
šiuomi sykiu, pagal davinius, 
jie norėjo susitarti, ką daryti, 
kad mus sulaikyti. Be abejo
nės, militariniai planai buvo 
diskusuojami tame susitikime, 
bet gal jie buvo apsigynimo 
planai, ne atakos. Ir jie pra
dėjo savo apsigynimą propa
gandos srityje, bandydami vi
sus įtikinti, jog Hitleris" kovo
ja dėl Europos. Sekamą savai
tę Hitleris ketina pranešti, ką 
Ašies propagandistai vadina 
Europos čarteriu — aiškiai 
matyti, kad tas vardas buvo 
inspiruotas Atlanto Čartęrio— 
ir galimas daiktas, kad jis ke
tina sušaukti Reichstagą išgirs
ti paskelbimą to čartęrio, su 
tokiomis iškilmėmis, kokiomis 
jis praeityje skelbdavo savo 
norus.

Bet kokį čarterį Hitleris ga
li siūlyti Europai? Gal tokį, 
kuris patiktų Kvislingams, La
va lams ir Antonescams, bet 
niekam kitam. Pranešimas po 
jo susiėjimo su Mussoliniu sa
kė, kad naciai ir fašistai kovo
ja dėl tautų teisių, laisvam iš
sivystymui ir bendradarbiavi
mui. Jiems bus labai sunku 
skelbti tą pasaką toąe tautose, 
kurias Hitleris yra užgro
bęs. . . dešimt okupuotų šalių 
Europos, kur kasdien vokiečių 
šaudymo būrys veikia, kur 
kasdien patriotai kankinami 
ligi mirties koncentracijos sto
vyklose, kur kasdien vyrai ir 
moterys priverstinai siunčiami 
į vergijos darbus Vokietijoj. 
Europa žino, ką laisvas išsi
vystymas ir bendradarbiavi
mas reiškia, kada Hitleris taip 
kalba.
“Besąlyginis Pasidavimas” Yra 

Atsakymas Taikoj
Pasiūlymams

Iš neutralūs Europos šalies 
ateina pirma kalba apie tai
ką. Grafas Francisco Gomez 
Jordaną, ispanų užsienio rei
kalų ministras, sako, kad Is
panija norėtų įvykdinti taiką, 
ir gal kitos neutral ės šalys, ir 
Vatikanas, sutiktų bendradar
biauti, perorganizuoti pasaulį. 
Nėra priežasties tikėti, kada 
grafas Jordaną taip išsireiškė, 
kad jam rūpėjo tiktai ispanų 
interesai. Jis identifikuotas su 
neutralumo nusistatymu, kurį 
Ispanija sekė, sutartimi su Por
tugalija nuo praeito lapkričio 
mėnesio, ir kuris visiškai skir
tingas nuo buvusių nusistaty
mų Ispanijos valdžios. Ispani
ja yra neutralė šąlis, bet neu- 
tralė svarbioj strateginėj pozi
cijoj, su Vokiečių armiją prie 
jos šiaurės rųbežių; padėtis 
ten nerami, ir gali tapti blo
gesnė, kada Alijantąi pradės 
Europos invaziją. Nėra stebė
tina, kad ispanai nogėtų su-

Vokietija nebus sutriuškinta, 
nors gerokai apmušta; ir visi 
patyrimai parodo, kad net ir 
ispanai nebūtų saugūs tol, kol 
tokia padėtis pasilieka. Bet 
kaip nebūtų, ispanų pasiūly
mas nerado rėmėjų Alijantų 
sostinėse. Sekretorius Hull 
tuoj pareiškė, kad. vienintelis 
nusistatymas Jungt. Valstijų, 
ir jis tikėjo, kitų. Jungt. Tautų, 
yrą besąlyginis Ašies pasidavi
mas. Kongrese, vyrai skirtin
giausių politinių nuomonių ne
kreipė jokio rimto dėmesio į 
ispanų pasiūlymus. Londone ti
kima, kad tą pasiūlymą in
spiravo vien tik ispanų inte
resai ir Ašis; bet ir tenai ma
noma, kad Alijantų griežtas 
nusistatymas yra “besąlyginis 
pasidavimas.”

Su ateinančiais mėnesiais su
lauksime gana daug tokių tai
kos pasiūlymų — keli bus iš 
rimtai susirūpintų neutralių ša
lių, kiti aiškiai Ašies instiguoti. 
Bet Europoj randas skeveldros 
tautų, kurios manė, kad gali
ma taikoje gyventi su Hitleriu. 
Kada prezidentas ir p. Chur
chill pasisakė Kasablankoj už 
besąlyginį Ašies pasidavimą, 
jie tai padarė žinodami, kad 
patyrimas jiem parodė, jog su 
tokiais, kaip Hitleris, Mussoli
nis ir Japonų militaristų lyde
riai, besąlyginis pasidavimas 
yra vienintelis būdas juos su
laikyti visiems laikams.

Elmer Davis, 
OWI Direktorius.

nūs tų laikų rusus ir jų archi
tektus. Nes nuo to, kaip tos 
garsios cerkvės statytos, jau 8- 
tuoni šimtai metų praslinko, o 
po to “azijatai su mahometo
nais” galėjo cibulišką architek
tūra, kaip Keleivis aiškina, 
skolinti nuo rusų, ir statyt sau 
maldnamius. Bet apie tai mes 
ir nesiginčysime. Bolševikam 
nebuvo reikalo daugiau cerkvių 
statyt, kaip kad Keleivis dabar 
pageidauja; bolševikai stvėrėsi 
budąvot naują industriją, ir iš
rauti kapitalizmą su visom šak
nim, kurį Keleivis dabar taip 
labai aprauda. x

štai po ranka guli Maskvos-, 
Leningrado Albumas, pirktas 
New Yorke pasaulinėj parodoj 
1939 metais, ne tas, kurį Lais
vė išleido. Tegul Keleivis pri
siunčia man užstatą $10 ir aš 
jam prisiųsiu pasižiūrėt tą al
bumą, gražiais apdarais su au
kso raidėm “Moscow.” Albu
mas pilnas nufotografuotų mo
derniškų pastatų, kuriuos bol
ševikai išsibudavojo laike 20 
metų. Albume ir aklas Keleivis 
pamatys ir tas carų popų pra
eities cerkves, kurios dabar at
rodo nykštukai prieš bolševikų 
išstatytus apartmentnamius, 
darbininkam sueigų palocius, 
knygynus, mokyklas, parkus ir 
tiltus. Tuo pačiu kartu Kelei
viui nereikės monkint savo 
skaitytojus, kad bolševikai nei 
vienos cerkvės nepasistatė. Bet 
Keleivis nėra toks žioplas, kad 
jis nieko nežinotų. Kožna Ke-

SKAITYTOJŲ 
BALSAI

Kaip “Keleivis” Begėdiškai 
Mo^kina Savo Skaitytojus 
EASTON, Pa. — “Keleivis” 

num. 16 apžvalgoj pasigyrė, 
kad jarų Maskva per klaidą 
siuntinėja “Voks” biuletiną an
glų kalboj. Jame rašoma dau
giausia apie meną. Keleivis pa
sigauna tarkuot rašytojo M. 
Alpatovo straipsnį apie rusų 
architektūrą iš 11-to šimtme
čio. Gale rašinio Keleivis sar
kastiškai sušunka, kokias cerk
ves bolševikai pastatė, jie ne
parodo nei vienos.

Juokis ir voliotis iš tokįo po
no. Michelsono grabaliojimo. Aš 
nesu mokytas vyras, kaip kad 
Keleivio pisorius, bet tais klau
simais galėčiau jam lekciją 
duot už dyką. Batiuška caras 
su savo popais prisistatė cerk
vių tiek daug, kurios jam ir 
popam 'kailio neišgelbėjo, nes 
rų&ų revoliucinė liaudis kitą 
giesmę užgiedojo pasauliniame 
kare. Ar caras cerkvėm stilių 
statyt skolinosi nuo azijatų ir 
mahometonų? Keleivis niekus 
tauškia, kad daugiau- panieki-
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leivyje parašyta žinutė su tiks
lu, kad kuo daugiausiai įkan
dus Amerikos talkininkei So
vietų Sąjungai. Keleivis j ieško 
ir knisasi kaip degloji prona- 
ciškoj spaudoj, kaip geriau 
įkandus Sovietų Sąjungai. Ke
leivį skaito suklaidinti darbi
ninkai, iš kurių ponas Gegužis 
susižėrė desėtkus tūkstančių 
dolerių. Antras Keleivio bosas 
prakaitavo ir piešė špygą, pa
aukojo ją darbininkam Sovietų 
Sąjungos. Iš to galima suprast, 
ant .kiek daug jis neapkenčia 
darbininkų valdomos šalies.

Tame pačiame Keleivio num. 
16-tame, šalę tų adresų, išvež
tų lietuvių į “Rusijos vergiją,” 
telpa straipsnis, užvardintas 
“Lietuvos okupantai čiulpia 
kraštą kaip dėlės.” Reiškia, 
hitlerininkai. Kytras Keleivis 
turėtų pasakyt šiaip, .kad iš
vežtieji lietuviai į Rusiją yra 
laimingi tuomi, kad jų ten dė
lės nečiulpia, bolševikai duoda 
jiem darbą ir duoną, tai ko 
daugiau reikia karo laiku?

Tame pačiame Keleivio nu
meryje, redakcija atsako tūlam 
P. Jonavičiai į klausimus. Re
dakcija jam aiškina, .kad ėmė 
4u metai, kol Amerikos val
džia išlaisvino amerikietį, Lie
tuvos dvarininką, Dr. Devenį, 
iš bolševikų “vergijos.” Dabar 
Keleivis turėjo parašyt taip. 
Tegul Dr. Devenis džiaugiasi 
išnešęs kudašių per Sovietų 
Sąjungą į Ameriką. Nes jeigu 
jis būtų pasilikęs Lietuvoj, tai 
dabar jį hitlerinės dėlės būtų 
sučiulpusios ir jo kaulų būtų 
nelikę. Būtų gerai, kad pats Dr. 
Devenis tą Keleivio straipsnį 
perskaitytų, tai žinotų, koks jo 
būtų ten likimas.

Iš pereito pasaulinio karo 
laikų man sakė lietuviai, kad 
jie būtų bėgę nuo vokiečių 
banditų, kad ir į patį pragarą. 
Laikas jau būtų Keleivio po
nam špygiam atsukt nugaras.

V. J. Stankus.

PRIVAČIAI LAIVUKAI
NEGAUSIĄ GAZOLINO

New York. — Yra nuro
dymų, kad valdiška Kainų 
Administracija neleis gazo
lino pirkti motoriniams pa
sismaginimo laivukams, ku
rių yra 70,000 New Yorke 
ir apylinkėje.

šiaur. Afrika. — Anglų 
laivynas daro pasiruošimus 
užkirst fašistam kelią, jei
gu jie mėgintų pabėgt iš 
Tunisijos.

Australų ir amerikiečių 
lėktuvai vėl bombardavo N 
japonus Nauj. Guinejoj.
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K4 REIŠKIA “SAMPSON”?

didį

visame jų

Kai talkininkai baigs už
imt Tunisiją, naciai praras 
daugiau negu paskutinę sa
vo tvirtumą Šiaurinėje Af-

bendrai 
Afrika 
testovi

laivy- 
šumu- 
ispanų

Washing tone dabar yra trys puikūs, vienas nuo kito ne
toli pastatai trims mūsų krašto prezidentams: Washing- 
tonui, Lincolnui ir Jeffersonui.

’f-iJ

Prezidentas Rooseveltas sako kalbą balandžio 13 d. 
prie Thomas Jeffersono Memorialo, pastatyto Wash
ingtone pagerbimui Jeffersono. Balandžio 13 d. sukako 
lygiai 200 metą nuo Jeffersono gimimo. Ta proga pre
zidentas Rooseveltas pasakė gražią kalbą apie savo

sėbrų ne
negalima

Pirmadienis, Baland. 26, 1943

TOBULIAUSI PASAULYJE
TAIKIKLIŲ STIKLAI g:£.$g$?.3S£W

KAIP AMERIKIEČIUI ATRODO 
SOVIETINIAI GENEROLAI

Bombanešiai, kanuolės ir 
tankai turi taikiklius, kad 
jų bombos .ir šoviniai galė
tų tiksliai priešui pataikyt. 
Taikiklių i n s trumentams 
reikia nepaprastai aku ra t- 
nai nutekintų trikampių 
(prizminių) ir kitų stik
lų.

Pirm dabartinio karo Vo
kietija turėjo garbę ir biz
nį kaip tobuliausių pasauly
je optiškų stiklų gaminto
ja. Bet amerikiečiai jau ir 
tokių stiklų dirbime atsisto
jo pirmoj vietoj.

Į amerikiečių rankas yra 
patekę nemažai vokiečių 
tankų, lėktuvų ir kanuolių. 
Jie delikatniausiais moksli
niais prietaisais išmieravo 
priešų pabūklų taikiklių 
stiklus, palygino juos su 
naujaisiais a m e r ikiniais 
stiklais ir atrado, kad Ame
rikoj' dabar gaminami stik
lai yra akuratnesni ir to
bulesni už vokiečių stik
lus.

Puikiausius taikikliams 
stiklus dirba Minneapolio 
Honeywell Regulator fabri
kai ir P h i 1 a d e 1 p h i jos- 
Frankfordo Arsenalas. Čia 
stiklai nutekinami ir nušli- 
puojami iki tokio, rodos ne
tikėtino akuratnumo, kaip 
kad jeigu padalintum solį į 
200 tūkstančių dalelyčių, 
arba iki penkių milioninių 
colio dalelių iš viso.

Baigiamai tie stiklai yra 
tekinami delikatnu “rudž”, 
moterų vartojamu veidam 
dažylu. O dažylas parenka
mas toks, kad jame nebūtų 
jokios šiurkštesnės kruope
lės.

Daugiau Negu Tik Karine 
Tunisijos Svarba

Bevaldant Tunisiją Vichy 
Franci jai, naciai gaudavo 

iš ten maisto. Bet dar ne 
tame didžiausia ūkinė Tu- 
nisijos svarba.

Reikalingiausias Vokieti
jai iš Tunisijos gaunamas 
dalykas tai buvo minerali
nės fosfatų trąšos, kurias 
naciai traukdavo sau iš Tu
nisijos.

Vokiečių laukai yra nuo
lat, įveržtai išnaudojami — 
be pūdymų žemei pasilsėti 
ir atsigriebti, su labai ma
žai apsėjimų tokiais paša
riniais augalais, kurie at
gaivintų dirvos derlingumą. 
Mineralinės fosfatų trąšos, 
todėl, yra būtinas kasmeti
nis Vokietijai reikalas; ir 
jeigu jinai tik vienus me
tus negautų tokių trąšų, tai 
jau žymiai sumažėtų jos 
laukų derlius, ir vokiečiam 
gręstų tikras alkis.

Didžiausios fosfatų trąšų 
kasyklos yra Jungtinėse 
Valstijose — virš 7 bilionai 
tonų, Sovietų Sąjungoj pus
šešto bilionų tonų, Tunisijoj 
ir kitur Šiaurinėj Prancū
zų Afrikoj pusketvirto bi- 
liono tonų. Ketvirtą pasau
lyje vietą fosfatais užima 
Vidurinių Rytų salos su

Moterys ir vyrai, kurie 
tokius stiklus tekina, turi 
būti apsirengę švariausiais 
krakmolytais rūbais, kad 
neužkristų nuo jų dulkės 
ant tekinamųjų stiklų. Per 
tokį taikiklio stiklą žiūrint 
dulkė, beje, atrodo begali
niai didesnė, tačiau, lėktu
vas 40,000 pėdų aukštyje, 
vis tiek atrodo tiktai mažu 
tašku padangėje, kad ir per 
šitokį stiklą žiūrint.

Iš dirbyklų, kur pagami
nami taikikliniai stiklai, y- 
ra nuolat traukiamos dul
kės tam tikrais elektroniš
kais prietaisais. Jie suima 
net tokias smulkutes dulke
les, kurių jokia akis nepa
stebėtų.

Metalinės taikiklių dalys 
taip pat yra dirbamos su 
didžiausia atodaira ir pa
gal tikriausius mokslinius 
išmieravimus.

Pirm šio karo vokiečiai 
faktinai turėjo puikiausių 

pasaulyje optiškų stiklų 
monopolį. Amerikiečiai jau 
sulaužė tą monopolį, dešim
timis tūkstančių gaminda
mi tobulesnius taikiklinius 
stiklus už vokiečių. N. M.

Auksas Saulėje
Praeitą savaitę dar pir

mą kartą buvo patiektas į- 
rodymas, jog saulėje yra 
aukso.Amerikiečiai astrono
mai Charlotte E. Moore ir 
Arthur S. King paskelbė, 
kad jie per prizminius stik
lus tikrai susekė aukso ele
mentą saulėje. Tie stiklai 
išskiria įvairius šviesos 
ruožus, einančius iš skir
tingų medžiagų.

200 milionų tonų ir penktą 
— Egiptas su 179 milionais 
tonu.

Vokietijoj ir Italijoj nėra 
jokių fosfatų klodų ir tik 
visiškai mažiukai jų kiekiai 
terandami Belgijoj, Franci- 
joj, Lenkijoj ir Ispanijoj. 
Japonijos užimtuose kraš
tuose ir salose taip mažai 
tėra šių mineralinių trąšų, 
kad neverta apie jas nė 
kalbėti, sako amerikinės 
Monsanto Chemikalų Kom
panijos vedėjas Felix N. 
Williams. O tuose Sovietų 
plotuose, kuriuos hitlerinin
kai laikinai užėmė, nėra fo
sfatų kasyklų.

Nors Tunisiją ir 
Šiaurinė Francūzu 
tik trečioj vietoj 
kaip fosfatų sandėlis, ta
čiau šių trąšų iškasimai ten 
užėmė antrą vietą pasau
lyje, tik po Jungtinių Val
stijų; ir dauguma šiaur-af- 
rikinių trąšų tekdavo Vo
kietijai ir Italijai.

Iš fosfatų, be to, yra 
dirbamas fosforas, naudo
jamas daugelyje pramonių 
ir vartojamas gaisrinėms 
bomboms, šviečiančioms 
naktį kulkoms ir kariniams 
užsislėpimo dūmams.

Iššlavus Ašį iš Tunisijos, 
todėl, fašistams galės pri
trūkti ir šios svarbios karui 
ir pramonei medžiagos.

N. M.
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Sampson, N. Y., maža ką 
reiškia vidutiniam laikraš
čio skaitytojui; tai veik ne
girdėtas vardas. Tačiau 
tūkstančiai šio krašto jau
nuolių (ir jų tėvų)' atmins 
jį visą savo gyvenimą! Ne
maža bus tų jaunuolių tar
pe ir lietuvių.

Sampson yra didžiausia 
Amerikos karo laivyno jū
rininkų treniravimo stotis, 
kur mokosi iki 30,000 kan
didatų įvairioms laivyno 
pareigoms. Kandidatais pa
renkami fiziniai ir protiniai 
tinkamiausi bei sugabiausi 
šio krašto jaunuoliai. Bai
gę čia savo pradinį kursą 
jaunuoliai siunčiami į karo 
laivus ar į kurias kitas spe- 
cialio lavinimo mokyklas.

Sampson “miestas” ran
dasi apie už 300 mylių į 
šiaurvakarius nuo New 
Yorko miesto, prie Seneca 
ežero, netoli Genevos mies
telio. Dar visai neseniai ten 
buvo vien tyrlaukis, kol 
mūsų* krašto valdžia nupir
ko 2,500 akrų žemės ir per 
vienuolika mėnesių pastatė 
šį treniravimo punktą. Šis 
įruošimas valdžiai atsiėjo 
$50,000,000. Tai naujausia 
ir didžiausia tos rūšies į- 
staiga. Ten įruošta specia
lūs naujokų labui gyvena
mieji namai, kino teatras, 
bažnyčios, krautuvės, ligo
ninė (kurioje vienu kartu 
gali gydytis 1,500 ligonių), 
dantų taisymo klinika, 
plaukiojimo prūdai, rekrea
cijos įmonės, žaislavietės, 
parkai ir t.t. Be to, Seneca 
ežere (kuris yra 40-ties my
lių ilgio) specialiais 
laivais paruošiami naujo
kai laivyno tarnybai. 
Čia randasi ne tik tūkstan
čiai paprastų jaunuolių, 
bet yra ir visokių profesi
jų narių: medikų, dantų 
gydytojų, chemikų, inžinie
rių, etc. Stotis turi net savo 
paštą ir specialę geležinke

lio šaka. Visam treniravi
mo darbui vadovauja prity
ręs karinio laivyno kapito
nas H. A. Badt, su dideliu 
asistentų štabu.

Stotis pavadinta buvusio 
J. A. V. admirolo William 
Thomas Sampson’o vardu. 
Tai lyg ir paminklas už jo 
pasižymėjimą 1898 m.

Admirolas Sampson buvo 
gimęs miestęlyje Palmyra, 
N. Y. Jo vadovybėje prieš 
45 metus Amerikos 
nas Karibėjų jūroje 
šė Cervero vedamą 
laivyną.

Vėžio Ligoniu Šlapumas 
Ir Kepenys

Iš vėžio ligonių šlapumo 
buvo išskirta tam tikra me
džiaga, kurios įšvirškus 
pelei į kraują, jinai gauna 
vėžio ligą. Tatai savo dary
tais bandymais patyrė Chi- 
cagos Universiteto profe
sorius Paul E. Steiner. 

Kiek pirmiau jis įrodė, jog 
vėžio ligonių kepenyse yra 
medžiagos, kuria galima 
apkrėst vėžiu žiurkes ir ki
tus gyvūnus, įšvirškus jiem 
tos medžiagos po oda.

Tabakas Beveik be 
Nikotino

Kentucky valstijoje auga 
daug rupaus (burley) ta
bako, kuriame visai mažai 
tėra nuodingo svaigalo ni
kotino. Neseniai buvo ištir
ta cigaretai pagaminti iš 
tokio tabako ir cigaretai 
padirbti iš įvairių kitų 

tabakų. Pasirodė, jog to 
Kentucky tabako cigaretai 
teturi tik vieną dešimtada
lį nikotino, lyginti su pa
prastais cigaretais, rūko
mais didelės daugumos 
amerikiečių.

— Kas tai do vyrai, ku
rie veda Raudonąją Armi
ją į pergales? Iš kur Rusi
jos generolai paeina, kaip 
jie išmoko savo profesijos 
ir kaip jie atrodo, palygin
ti su mūsų (Amerikos) ge
nerolais? — klausia ameri
kietis laikraštininkas Ed
gar Snow, rašydamas žur
nalui Saturday Evening 
Post, ir pats štai kaip at
sako :

— Sovietų Sąjungos ar
mija yra didžiausia pasau
lyje karinė organizacija. Ji 
susidaro iš daugiau skirtin
gų tautybių, negu rastume 
visose kitose talkininkų ar
mijose ir Ašies armijose, 
imant jas kartu.

Raudonoji Armija turi 
daugiau kaip tūkstantį ge
nerolų.

Napoleonas yra pasakęs: 
“Visus savo generolus 
padariau aš purvo.”

O Stalinas padarė savo 
generolus iš valstiečių ir 
darbininku. Maršalai Voro- 
šilov, Budionnyj, Timošen- 
ko yra kilę iš kaimiečių. Ir 
naujausi talentai su marša
lo žvaigžde, Žukovas ir Va
silevskis, taipgi yra valstie
čių kilmės.

Carinėje rusų armijoj o- 
ficieriai buvo bajorai-aris- 
tokratai, o kareiviai — be
raščiai, kuriems uždrausta 
maišytis su “aukštesnių” 
luomų žmonėmis. Jiem ne
valia buvo net gatvekariuo- 
se atsisėsti. Dabar gi kiek
vienas pilietis gali tikėtis 
pakilt į generolus. Rusai, 
turbūt, sakytų, kad jų ge
nerolai parenkami net de- 
mokratiškiau negu mūsų.

Raudonojoj Armijoj vei
kia stipri disciplina, bet 
dabartinis rusų generolas 
vadina savo kareivius “ko
votojais”, o ne “saldotais,” 
ir laiko juos visuomeniškai 
lygiais sau.

Kariuomenėje jau nėra 
beraščių, ir apie 35 raudon
armiečiai iš kiekvieno šim
to yra baigę vidurinę mo
kyklą (gimnaziją) arba ir 
aukštesnę mokslo įstaigą. 
Vienas iš kiekvienų keturių 
eilinių kareivių yra narys 
Jaunųjų Komunistų Sąjun
gos arba Komunistų Parti
jos. Oficierius žino, kad jo 
kareiviai gali laisvai lanky
tis visuose Raudonosios 
Armijos kliubuose ir Rau
donosios Armijos namuose 
ištisoje šalyje ir naudotis 
tomis pat teisėmis, kaip ir 
jis pats, o tokių kliubų ir 
namų yra daugiau kaip du 
tūkstančiai. Oficierius taip 
pat žino, kad eilinis karei
vis, šiandien esąs jo koman
doje, gali tapti jam lygiu 
arba aukštesniu už jį.
Jokia Tauta Neneigiama

Reikia pripažint, kad 
Raudonosios Armijos gene
rolas yra tikrai mažiau 
apsiribojęs kas liečia įvai
rias tautybes, negu mūsų 
generolai. Raudonojoj Ar
mijoj yra s generolų rusų, 
ukrainų, kazokų, gruzinų, 
žydų ir kt.

Iš kokių įvairių tautų su
sideda Raudonoji Armija ir 
kaip bepusiškai yra gerbia
mi jų nuopelnai, tai parodo 
oficialis sąrašas suteiktų 

raudonarmiečiams ordinų. 
Iki pernykščio spalių mė
nesio’ buvo padalinta 185 
tūkstančiai ordinų kariams 
septyniasdešimts devynių 
skirtingų tautybių, o tarp 
jų ir kalmukams, jaku tams, 
mongolams, čigonams, os- 
tiakamas, uigurams, kur
dams, lenkams, ispanams ir 
graikams. Beje, žydai gavo 
5,000 ordinų-medalių už pa
sižymėjimus mūšiuose — 
tatai gali būti įdomu girdė- 
jusiems (nacių) Himmlerio 
pasaką, būk žydai temoką 
tiktai ploti karui, sėdėdami 
geriausiose vietose nuoša
liai.

Dabartinis rusų genero
las yra kovojęs kaip rek
rutuotas kareivis Pirmaja
me Pasauliniame Kare, po 
jo sekusiame pilietiniame 
kare ir prieš įvairių kraš
tų įsiveržimą tuo laiku; 
jis yra kovojęs neskelbtuo
se karuose su japonais ar
ba kare su Finliandija.,

Naudoja Patyrimus
Keli rusų generolai yra 

kariavę išvien su respubli
kos armija Ispanijoj. Rusų 
generolas yra gavęs pamo
kų iš pačios sunkiausios 
mokyklos — iš kitų žmonių 
patyrimų.

Taip antai, maršalas Gri- 
goras Konstantinaitis Žu
kovas laimėjo pirmąjį 
tankų mūšį, kada jis apsu
po ir sunaikino japonų jė
gas Harkingoly, Išlaukinėje 
Mongolijoje, 1939 metais. 
Ne tiktai mes ar anglai, bet 
net vokiečiai nėra pasinau
doję iš tos gilios pamokos. 
Bet rusai įvedė tą lekciją į

Italų Nusivylimas Ašim ir 
Prašymai Talkininkam

Dvikojai žvėrys naciai 
taip aštriai sukando Italiją, 
kad jau net ir tie italai šau
kia “ratavok”, kurie dar 
neseniai džiaugėsi Mussoli
nio partneryste su Hitleriu.

New Yorko italų dienraš
tis U Progresso Italo-Ame- 
ricano šiomis dienomis ra
šė:

“Vyresnieji Mussolinio 
partneriai naciai be galo, 
be krašto skriaudžia ir nie
kina italų tautą. Vokiečių 
generalis štabas tiksliai 
siuntė italus kareivius į 
pavojingiausius sektorius 
Rusijos fronte. Italų divi
zijos, lavintos ir ginkluotos 
tik karui kalnuose, buvo 
akių plotu grūdamos į mū
šius Dono Stepuose — kar
tais net be žemlapių ir be 
ginklų reikalingų kovai ly
gumose.

“Dykumų kare (Afrikoj) 
Rommelis visada pirmiau
siai pabėgdindavo vokiečių 
Afrikinį Korpusą. Tas stip
rus, bet bailus dykumų žvė
ris visuomet palikdavo ita
lų kariuomenę žabanguose 
— pavojingiausiose vietose 
ir po didžiausiais smūgiais.

“Dabar pranešama, jog 
Hitleris nusprendė visiškai 
perimt Italijos laivyną į na
cių žinybą. Tai būtų tik se
kamas iš eilės logiškas 
žingsnis, nes Hitleris jau 
išvalė iš Italijos laivyno to- 

reguliarę savo kariuomenės 
mokybą, ir, turbūt, iš to 
pareina visi, paskesni jų 
tankų laimėjimai.

Generolas Rodimcevas, 
kurio vadovaujami gvardie
čiai ties Stalingradu pamo
kino vokiečius ko tai naujo 
kovoje, tas generolas nau
dojo savo įgytą Ispanijoj 
patyrimą, kur jis, dar bū
damas- tik žemesniu koman- 
dierium, pirmutinis su savo 
pėstininkais pasitiko ir su
triuškino italu tanku ata
kas.

Palygint Jauni Generolai
Raudonosios Armijos ge

nerolas 1943 m., turbūt, yra 
jaunesnis, negu vidutinis 
generolas kitų kraštų armi
jose.

Nors pilietinio karo did
vyriai, Vorošilovas ir Bu- 
dionnyj turi virš 60 metų 
amžiaus, bet pirmasis apsi
gynimo vice-komisaras Žu
kovas, stovįs dešinėje Stali
no, yra tik 48 metų; štabo 
galva Aleksandras Mikolai- 
tis Vasilevskis tėra tik 42- 
jų metų amžiaus, o Timo- 
šenko 48-niu. v
Bendrasis Sovietų Generolo 

Būdas
Dabartinis rusų genero

las yra švariai apsiskutęs 
—dažnai net iki viršugal
vio. Aš nesu matęs nė vieno 
rusų generolo su barzda:

Bendrai imant, rusų ge- 
rolas yra Komunistų Parti
jos narys. Jis veikiausiai 
gana gerai kalba vokiškai 
ar francūziškai ir gal tru
putį angliškai. Jis mėgsta 
dainuoti ir gal turi gerą 

(Tąsa 4-tame pusi.)

kius gabius italus koman- 
dierius, kaip admirolai Al
do Ascoli ir Paolo Maroni.

“Milžiniški daugiai mais
to ir mašinų tapo išvogta iš 
Italijos ir išgabenta Vokie
tijon. Keli šimtai tūkstančių 
išlavintų italų fabrikinių ir 
farmų darbininkų yra pa
versti nacių karo mašinos 
vergais. Slaptoji nacių po
licija šuniškai persekioja ir 
kandžioja italus 
gyvenime.

“Mussolinio ir 
dorybės, tačiau, 
užkart Italijos žmonėms.

II Progresso Italo-Ame- 
ricano, todėl, savo edito- 
riale prašo Ameriką ir An
gliją nebaust italų už jų 
valdovų piktadarystes, kada 
“fašizmas bus nudrėbtas į 
istorijos šiukšlyną.”

Tas editorialas įdėtas ir 
į tūlus angliškus amerikie
čių laikraščius, kaip apmo
kamas skelbimas.

II Progresso Italo-Ameri- 
cano, smerkdamas prakišu- 
sį Mussolinio imperializmą, 
tačiau, neišsižada seno
jo Italijos imperia
lizmo grobių, ir maldau
ja Jungtines Tautas 
po karo sugrąžint Italijai 
Libiją, nes, girdi, italai ten 
įdėję nemažai pinigų ir įne
šę daug savo kultūros ir 
civilizacijos. J, C. K.
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Kaip Amerikiečiui Atrodo 

Sovietiniai Generolai
(Tąsa)

Vienok tuojau, nusimazgojęs rankas, 
sėdaus mokytis. Pabrėžiau visas guls- 
Čiąsias, patikrinau—gerai! Nors trys bu
vo viršaus. Pabrėžiau visas stačiusias, 
ir nustebęs pamačiau, kad namo veidas 
visiškai sudarkytas: langai persikraustę 
į tarpulangių vietas, o vienas, išvažiavęs 
iš sienos, kybojo ore, šalia namo. Iškil
minis priebutis taipgi pakibęs i orą ligi 
antrojo aukšto, mūro atbraila atsiradusi 
vidury stogo, langelis—kamine.

Aš ilgai, ko* ne su ašaromis, žiūrėjau 
į šiuos nepataisomus stebuklus, stengda
masis suprasti, kaip jie atsitiko. Ir, ne
supratęs, nutariau pataisyti dalyką fan
tazijos padedamas: ant mūro atbrailų ir 
ant šelmenio pripiešiau varnų, karvelių, 
žvirblių, o žemėj prieš langus—kreiva- 
kojų žmonių su skėčiais, nevisiškai už
dengiančiais jų luošybę. Paskiau išbrai
žiau visa įstrižais ruožais ir nunešiau 
darbą mokytojui.

Jis aukštai pakėlė ančiakius, užvertė 
plaukus ir niauriai pasiteiravo:
' — O čia kas gi?

— Lietus lyja, — paaiškinau aš. —Ly
jant visi namai atrodo kreivi, todėl kad 
pats lietus — visuomet kreivas. Paukš
tės — štai čia vis paukštės — pasislėpė 
ant atbrailų. Taip vis esti lyjant. O čia 
— žmonės bėga namo, štai ponia sugriu
vo, o čia berniukas su citrinomis.

— Širdingai dėkoju, — tarė šeiminin
kas ir, sukniubęs ant stalo, šluodamas 
plaukais popierį, nusikvatojo ir suriko:

— Kad tu prasmegtum, žvėrie-žvirb- 
li!

Atėjo šeimininkė, krypuodama pilvu, 
kaip verpete, pažiūrėjo į mano darbą ir 
tarė vyrui:

— Tu išperk jį!
Bet šeimininkas taikingai pastebėjo:
— Nieko, aš pats negeriau pradėjau...
Pažymėjęs klaidas raudonu pieštuku, 

jis dar davė man popierio.
— Rėžk dar kartą! Braižysi, kol išeis 

kas dora...
Antras brėžinys nusidavė geriau, tik 

langas išėjo ant priebučio durų. Bet man 
nepatiko, kad namas tuščias, ir aš įkur
dinau jame žmones: prie langų sėdėjo 
ponios su vėduoklėmis rankose, ponai su 
papierosais, o vienas jų, nerūkantis, ro
dė visiems ilgą nosį. Ties priebučiu sto
vėjo vežėjas ir gulėjo šuo.

— Kam gi tu vėl pritepliojai? — pik
tai paklausė šeimininkas.

1

Aš jam paaiškinau, kad be žmonių la
bai nuobodu, bet jis ėmė bartis.

— Po velnių! Jeigu nori mokytis — 
mokykis! O čia — išdykavimas...

Kai man, galop, pasisekė padaryti ko
piją, panašią į originalą, tas jam patiko.

*— O matai, įveikei dėlto! Šitaip, žiū
rėk, mes su tavim toli nueisime...

Ir uždavė man darbą:
— Padaryk buto planą: kaip sutvar

kyti kambariai, kur durys, langai, kur 
kas stovi. Aš nieko nerodysiu— daryk 
patsai!

Aš nuėjau į virtuvę ir susimąsčiau: 
nuo ko pradėti?

Bet čia ir pasibaigė braižybos meno 
mokslas.

Priėjo prie manęs senutė-šeimininkė 
ir piktai paklausė:

— Braižyti nori?
Nutvėrusi už plaukų, ji taip stūmė ma

ne veidu į stalą, kad aš susimušiau nosį 
ir lūpas, o ji, pasišokėdama, suplėšė brė
žinį, nušvaistė nuo stalo braižybos įran
kius ir, įsisprendusi, džiūgaudama, su
šuko:

— Še, braižyk! Ne, to nebus! Kad sve
timas dirbtų, o brolį vienintelį—šalin?

Atbėgo šeimininkas, atplaukė jo žmo
na, ir prasidėjo baisiausios rietenos: vi
si trys puolė vienas kitą, spiaudėsi, stau
gė, o pasibaigė tuo, kad, kai bobos išsis
kirstė verktų, šeimininkas pasakė man:

.— Tu kol kas pasimesk, nesimokyk— 
pats matai, kas iš to išeina!

Man buvo jo gaila—toks jis užuitas, 
bejėgis ir bobų riksmo nutrenktas.

Aš ir pirma supratau, jog senutė ne
nori, kad aš mokyčiaus, tyčia man truk
do mokymąsi. Ruošdamasis braižyti, aš 
vis pirmiau ją paklausdavau:

— Dirbt nėra ko?
Ji, paniurusi, atsakydavo:
— Kai bus — pasakysiu, neprapulk, 

būk čia...
Ir po kiek laiko siųsdavo mane kur 

«nors, arba sakydavo: ’

— Kaip gi tavo iškilminiai laiptai pa
šluoti? Kampuose — šiukšlės, dulkės!

> Eik, šluok....
'' Aš eidavau, žiūrėdavau—dulkių nebū
davo.

— Tu dar su manim ginčysies —rėk
davo ji...

Kartą ji apipylė mano visus brėžinius 
gira, kitą kartą išvertė ant jų aliejinę 
lempelę nuo šventojo paveikslo, — ji iš
dykavo, lyg mergiūkštė, vaikišku gudru
mu ir vaikiškai nemokėdama paslėpti 
gudrumo. Nei pirma, nei paskui aš ne
mačiau žmogaus, kuris taip ūmai ir len
gvai susierzintų, kaip ji, ir taip aist
ringai mėgtų skųstis kitais. Ir visi žmo
nės mėgsta skųstis, bet ji tai darydavo 
ypatingu pamėgimų, lyg dainą dainuo
davo.

Jos meilė sūnui buvo beprotiška, jukdė 
ir baugino mane savąja jėga, kurios aš 
negaliu kitaip pavadinti, kaip pasiutusia 
jėga. Būdavo, atsikels ji, prisimeldusi 
anksti rytą, uždės alkūnes ant kraštinės 
plautų lentos ir ims karštai šnabždėti:

— Vieninteli tu mano, dieviškasis, 
kraujas tu mano karštasis, švarusis, dei
mantinis, angelėlio plunksnele lengvoji! 
Miega,—miegok, vaikeli, teapgaubia ta
vo dūšelę linksmas sapnas, pasapnuok 
tu sužadėtinę, pirmąją gražuolę, kara
laitę, turtuolę, pirklio dukterį! Ir kad 
tavo priešai — negimę išdvėstų, o drau
gužiai — gyventų iki šimto metų, o mer
ginos paskui tave — pulkuotų, kaip an
telės paskui antinėlį!

Mane ima nesuvaldomas juokas: Vik
toras panašus į genį—toks pat margas, 
didžianosis, toks pat užsispyręs ir gru
bus.

Motinos šnabždesys kartais jį pažadin
davo, ir jis murmėdavo mieguistas:

— Eikite jūs po velnių, matuše, ką 
jūs čia prunkščiate tiesiog man į snukį! 
Gyvent negalima!

Kartais ji paklusniai atsitraukdavo, 
šypsodama:

— Na, miegok,,miegok.... stačioke.
Bet būdavo ir taip: jos kojos palink

davo, jį, prasižiojusi, balsiai alsuodavo, 
lyg nudegus liežuvį, ir pleškėdavo aš
trūs žodžiai:

— Ta-aip? Tai tu, šunsnuki, motina 
siunti velniop? Ak, tu, mano vidurnak
čio gėda, rakštis prakeiktoji, šėtonas ta
ve mano dūšion įspraudė, kad tu būtum 
negimęs supuvęs!

Ji kalbėdavo žodžius purvinus, žodžius 
girtos gatvės — būdavo klaiku jų klau
syti.

Miegodavo ji mažai, neramiai, po ke
lis kartus per naktį nušokdama nuo 
krosnies, užvirsdavo ant mano kanapos 
ir žadindavo mane.

— Ką jūs?
— Tylėk, — šnabždėdavo ji, žegnoda- 

mosi, akylai žiūrėdama tamson. — Vieš
patie... Elijau pranaše... Šventoji Barbo
ra... gelbėk nuo netikėtos mirties...

Drebančia ranka ji degdavo žvakę. Jos 
apvalus veidas papusdavo, pilkos akys, 
bailiai mirksėdamos, akylai žiūrėdavo į 
daiktus, prieblandos pakeistus. Virtuvė 
—didelė, bet užversta spintomis, skry
niomis; naktį ji atrodo mažutė. Joje ty
liai gyvena mėnulio spinduliai, dreba ne
gesinamos aliejinės lempelės ugnelė ties 
šventųjų paveikslais, sienoje blykčioja 
peiliai, lyg ledo karuliai, ant lentynų— 
juodos keptuvės.

Senutė lipdavo nuo krosnies atsargiai, 
lyg nuo upės kranto į vandenį, ir, tap
sėdama basomis kojomis, eidavo į kam
pą, kame ties pamazgų rėčka kabėjo 
praustuvė su ąsomis, panaši • į nukirstą 
galvą; ten pat stovėjo kibiras su van
deniu.

Užspringdama ir dūsaudama, ji ger
davo vandenį, paskui žiūrėdavo pro lan
gą, per žydrius, šalčio išmargintus stik
lus.

— Pasigailėk manęs, Dieve, pasigai
lėk manęs,—prašo ji pašnabždom.

Kartais, užgesinusi žvakę, klaupdavosi 
ant kelių ir griaudžiai šnypšdavo:

— Kas mane myli, Viešpatie, kam aš 
reikalinga?

(Daugiau bus)

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVINGIN 
WAR BONOS

(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 
balsą. Jam patinka baletas, 
opera ir judamieji paveiks
lai. Čaikovskis yra jo mė
giamiausias muzikos kom
pozitorius. Taikos metu šis 
generolas buvo linkęs pra
leist vakarą skaitymui Tol
stojaus, Puškino, Turgene
vo ar Gorkio raštų, o gal ir 
Byrono ar Šekspyro (anglų 
poetų). Generolas papras
tai yra visais atžvilgiais pa
vyzdys savo kareiviam. Jis 
neina į bažnyčią, bet jo 
protas švarus; jam nelabai 
patinka riebios pasakaitės. 
Nors tūlais pažiūriais jis 
primena jum gera (ameri
kietį) YMCA. sekretorių, 
bet niekas negalėtų pava
dint jį davatka. Dažnai jis 
daug rūko ir, kaip ir visi 
rusai, mėgsta smarkią deg
tinę ir gali pakelt jos por
ciją bile bankiete, o jam

patinka bankietai. Bet jis 
nėra girtuoklis. Jis yra ge
ras pokerio lošėjas, jei pa
žįsta šį lošį. Kartą aš esu 
ištisą naktį praleidęs beloš
damas pokerį su Raudono
sios Armijos oficieriais, ir 
mes naudojoje pagrobtas 
iš vokiečių kulkas vietoj 
pokerinių ritinėlių. Lošia 
jis ir šachmatus, o ypač 
mėgsta dominų lošį.

Asmeninis Vertingumas
Visi jo patyrimai padarė 

šį generolą demokratiniu 
žmogum. Bet jis niekur ne
pravardžiuojamas, kaip kad 
Amerikos generolai, saky
sime, generolas Stillwell, 
kuris pramintas “Juozu 
Uksusu” — Actu (arba ge
nerolas Eisenhower — “Al
kiu”).

Stalinas tvirtai reikalau
ja disciplinos, bet ir ne
svarbiuose asmeniniuose

dalykuose žiūrima, kad ofi- 
cieriai išlaikytų vertingumą 
— taip antai, uždrausta 
jiem viešai rodytis neprašy
tuose kariniuose drabužiuo
se arba su vailokiniais (tū- 
bo) batais eit į teatrą.
Glaudūs Ryšiai tarp Ko- 
mandieriaus ir Kareivio.

Rusų generolas ir eilinis 
kovotojas yra susijungę sti
priais ryšiais, kaip kad aš 
pats esu matęs:

Vieną kartą aš vakarie
niavau su jaunu generolu 
Rodimcevu Stalingrade. Kai 
kurie jo kareiviai, dalyvavę 
baisiuose mūšiuose, atėjo 
mums padainuoti. Rodimce- 
vas negalėjo net akių ati- 
traukt nuo jų veidų. Jie 
dainavo savo pačių paga
mintas dainas, pašiepdami 
Fricus ir pagerbdami Ro- 
dimcevą; ir čia žmogus ga
lėjai beveik fiziniai jausti 
šilto draugingumo srovę 
plaukiančią tarp kareivių ir 
jų komandieriaus, — sako 
amerikietis laikraštininkas 
Edgar Snow savo straips-
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Filosofai Pagerbia Visa
pusiškąjį Jeffersoną 
Philadelphia, Pa.— Ame

rikiečių Filosofinės Draugi
jos susirinkimas pašventė 
visą praeitą ketvirtadienį 
prakalboms ir paskaitoms 
apie Tomą Jeffersoną, tre
tįjį Jungtinių Valstijų pre
zidentą, kaipo visapusišką 
žmogų — demokratijos fi
losofą, vadą kovoj dėl Ame
rikos nepriklausomybės nuo 
tuometinių despotiškų Ang
lijos karalių, žymų advoka
tą, mokslininką, knygynų 
steigėją, farmų ūkio gerin
to ją ir tt.

Tarp kalbėtojų buvo ir 
atsitarnavęs Cornell Uni
versiteto prezidentas, dr. 
Carl Becker, kuris teigė, 
jog Jeffersono demokrati
jos principai pilnai tinka ir 
šiam dvidešimtam šimtme
čiui.
nyje Saturday Evening 
Post, atsiųstame bevieliniu 
telegrafu iš Maskvos.
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APIE UETUV1US FARMERIUS
Bedford-Billerica, Mass.

šie du miesteliai randasi 
tarp Bostono ir Lowell. Jų 
apylinkėje apsigyvenę smulkūs 
ūkininkai, tarpe jų nemažai 
randasi lietuvių ūkininkų ir 
tūli iš jų gana dailiai gyvena; 
ypatingai pažangūs lietuviai. 
Per trejetą sekmadienių aš 
lankiau jų apylinkę, manyda
mas susirasiu sau gyvenimo 
vietelę. Bet, deja, nepavyko. 
Kur tik privažiuoji lietuvio so
dybą, tuoj gali dasiprotėti, ko
kių pažiūrų žmogus yra. Pa
žangių lietuvių nameliai nu- 
švaryti ir aplinkui juos kukli 
tvarka, kad net malonu ir pa
sižiūrėti, o jau stubos viduj— 
švarumas pralenkia ir miestų 
šeimininkes. Gi pačios šeimi
ninkės, visą savaitę triūsiasi 
apie gyvulėlius, o sekmadie
niais ir pačios pasipuošia.

Reikia nepamiršti, jog namų 
švara, tai yra menas, o šeimi
ninkė to meno kūrėja. Kuo jos 
namai švaresni ir ji pati kuk
liau pasidabina, tai net tas pat 
valgis yra skanesnis, jau ne
kalbant sveikatos atžvilgiu.

Tarpe tų pavyzdingų ūki
ninkų užtikau ir kitos rūšies 
lietuvių, kurių namai apvers
ti... Visi šie žmonės yra ge
ros širdies.

Paklausus, iš ko daro pragy
venimą, atsakė, jog iš pieno.

atrodo it ta žydinti saulėgry- 
žė. Linksmas, pilnas baikų ir 
labai malonus žmogus. Jie 
priklauso prie L. Literatūros 
Draugijos 2 kuopos, S. Bosto
ne ir dalyvauja kiekviename 
mūsų stambesniame parengi
me. Tik nusiskundė, jog ke
lintas numeris šviesos neatei
na. Prižadėjau klaidą išlygin
ti.

Bet ar žinote, draugai, ką 
aš jums norėčiau pasakyti. Jūs 
tenai lengvai galėtumėt su
tverti Literatūros Draugijos 
kuopą! Turint savo kuopą, jūs 
galėtumėte parengti bent ke
lias vakarienes, o mes, bosto
niečiai ir lowellieciai, atvažia
vę, gardžiai pasivalgytume ir 
visiems išeitų ant naudos (ži
noma, mes atsilygintume jums 
už tai). Gi vasaros metu, jūs 
galėtumėte surengti bent ke
lis piknikus.

Turint apšvietos organizaci
ją, gal prikeltumėt ir tuos at
silikusius brolius, juk gaila į 
juos ir žiūrėti, o tas darbas 
kaip tik ir yra mūsų pareiga. 
Pagalvokite apie tai, o mes 
prisidėsime su parama.

Jaunutis.

džių, kai eina byla prieš juod
veidį.

Teisingumo vardan teisėjas 
irgi turėtų būti juodveidis. Ko
dėl jau taip, kad tik baltvei- 
džiai visuomet juodveidžius 
teisia ?

šventųjų ant žemės nėra. 
Teisingumas galimas tiktai tei
singose sąlygose. Kur tokių 
sąlygų nėra, teisybės j ieškosi 
veltui.

Mes dar negirdėjome, kad 
kur nors būtų buvus sudaryta 
džiūrė vien tik iš juodveidžių 
teisimui baltveidžio. Ir dar 
kad teisėjas būtų juodveidis!

Anglai užėmė tris strate
gines kalvas Tunisijoj.

Pavyzdingiausiai Bedforde 
gyvena Gitčiai. Jų sodyba 
puošia visą tą apylinkę. Jau 
visa šeima išauginta ir išmoks
linta. Dabar jiems tik gyvent 
ir gėrėtis gamtos gražumu. 
Vos įžengus į jų stubą, tuoj 
drg. Gitčienė užklausė manę», 
gal užėjau pinigų dėl trijų li- 
gonvežimių ir tuoj pradėjo 
siūlyti pinigų, bet atsakiau, 
jog ne tuo tikslu čia lankaus 
ir atsisakiau priimti pinigų. 
Pagaliaus jie patys atvažiavo 
11 balandžio į So. Bostoną ir 
išpildė savo kvotą. Jie visuo
met stambiai aukoja darbinin
kų reikalams — Ačiū Jiems!

Billericą, tai geriausiai puo
šia Macevičių ūkis ir jų pa
vyzdingas gyvenimas. Vos 
įžengiau į jų namus, tuoj pra
dėjo vaišinti. Pati Macevičie- 
nė smulkaus sudėjimo, plaukai 
balti, kaip sniegas, apsivilkus 
šeimininkės uniforma, o savo 
vikrumu, pralenkia ir šešioli
kines. Vidus stubos švarus it 
stiklas, o sienos nukabinta dar
bininkų vadų paveikslais. Su 
trimis žvaigždėmis iškabyta 
vėliava, kas reiškia, jog trys 
iš namų išėjo į karą, apginti 
demokratiją. Paklausus, ar tai 
net tris turite išleidę į kariuo
menę, atsakė: — Turiu du sū
nus ir anūkėlį, tai visus ir su
dėjau ant vienos vėliavos, nes 
tai vienas tikslas—net pasidi
džiuodama tai pareiškė.

Macevičius, stambaus sudė
jimo ir gana senstelėjęs, bet 
švariai išsiskutęs, tai jo veidas

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Tą ne visada galima pasa
kyti apie Timesą.

New Yorke džiūrė pripaži
no kaltu juodveidį Smith “pa
sikėsinime išgėdinti baltveidę 
merginą.” Jam dabar grūmo
ja 10 metų kalėjimas.

Džiūrė susidėjo vien tik iš 
baltveidžių. Teisme buvo su
daryta priešnegTiška atmosfe
ra. Su Smitho advokatu, ku
ris taipgi buvo juodveidis, bu
vo tinkamai nesiskaityta.

Teisėjas nieko nedarė tos 
atmosferos pataisymui.

Tai neteisinga, tai skriauda 
negrams. Tikros teisybės to
kiam teisme kaltinamasis ne
gali tikėtis.

Kol nėra visai išnykus ra
sinė neapykanta, kol visur 
dvokia diskriminacija prieš ne
grus, neturėtų būti leista su
daryti džiūrę tiktai iš baltvei-

“Bet, ponas Dratsmageni, as parašiau tąjį laiš
ką, kaip man įsakėte, pažymėdama WLB tarybai: ’Ir 
dėl virs suminėtųjų priežasčių, mes maloniai prašome, 
kad jūs užgir'tumėte mūsų darbininkų algas?’* ‘ >

Waterbury, Conn.
Iš Prakalbų, Kurios Buvo Su

rengtos RWR Skyriaus
Prakalbos įvyko balandžio 

18 Second Congregational 
bažnyčioj. Kalbėjo Nilą Ma- 
gidoff, žmona NBC korespon
dento, iš Maskvos, pirminin
kaujant J. Walker. Walker 
yra virš minėtos bažnyčios ku
nigas.

Pirmiausiai buvo perstatytas 
miesto gaspadorius, kuris 
trumpoj savo kalboj užgyrė 
Sovietų žmonių herojišką pa- 
siaukavimą kovoj už demokra
tiją. Kvietė visus nuoširdžiai 
gelbėti tai mūsų talkininkei, 
aukojant drabužių, medika
mentų ir pinigų.

Po tam Dr. J. Walker, per- 
statydamas kalbėtoją, pasa
kė: Šį vakarą turiu už garbę, 
gerbiamieji, perstatyti jums 
kalbėtoją, kuri čionais randa
si su mumis ir kuri jums nu
švies šiandieninę Sovietų padė
tį, kuri jums iki šiolei gal ne
buvo aiški. Nilą Magidoff yra 
iš Sovietų Rusijos, Maskvos 
NBC korespondento žmona. 
Publika plojo apie 5 minutes 
iki leido jai pradėti kalbėti. 
Jos kalba aiški, buvo galima 
gerai girdėti visoj bažnyčioj. 
Jinai, pradėdama savo kalbą, 
šiaip tarė: Kada aš išsirengiau 
į šią šalį, man buvo galvoj— 
aš važiuoju pirmą kartą čio
nais, kur man nėra nieko pa
žįstamo ir kalbos aš tiktai ži
nojau apie šimtą žodžių. Man 
pasiekus New Yorką, aš buvau 
patikta RWR komiteto. Buvo 
surengtos prakalbos Madison 
Sq. Gard-en. Bet iki šiai dienai 
aš jau kalbėjau 66 bažnyčiose 
ir daugybėje svetainių, kur pu
blikos susirenka tūkstančiai. 
Amerikos žmonės labai duos- 
nūs, aukoja mūsų nukentėju
siai šaliai labai nuoširdžiai. 
Aš šį vakarą esu labai links
ma, jog matau susirinkusią 
skaitlingą publiką ir rūpin
siuos kaip galėdama pateikti 
žinių iš mano šalies.

Pirmiausia, mano šalis trokš
ta kuo arčiausio draugiškumo 
su Amerika, šiame kare ir po 
karo veikti vieningai, atbūda
vo j ant sugriautas šalis Euro
poje. žinoma, šiandien randa
si visose šalyse ardytojų tai^ 
kės tarp sąjungininkų. Viso
kiais keliais ateina tos propa
gandos iš Vokietijos, Hitlerio 
ir jo propagandistų patiektos. 
Bet aš esu tikra, jog jūsų, val
džia getai supranta, kas yra 
tiesa ir kas yra melas ir ar
dantis vienybę.

Dabar aš turiu jums pasa
kyti apie savo šalį, kaip ji yra 
vieninga ir pasiryžusi sunai
kinti fašizmą. Mano šalyje 
randasi 150 skirtingų tautų, 
kurios susivienijusios apginti 
šalį. Jei mūsų armija buvo 
kur nors priversta pasitrauk
ti dėl vokiečių spaudimo, bu
vo rūpestingai viskas išvežama 
toliau. O kokių dalykų nebuvo 
galima išvežti, buvo sunaiki
nama, kad priešas nepasi
naudotų. O kurie žmonės pa
siliko negalėdami pasitraukti, 
šiandien randasi užfrontėj ir 
mums padeda priešą naikinti. 
Labai didelę rolę lošia šiame 
kare moterys, kurios fronte su
daro 63 puoš, daktarų ir 100 
nuoš. slaugių. Orlaivininkystėj 
šiandien randasi 200,000 mote
rų, yra išlavintos greitosios pa
galbos suteikimui. Ant .laivų.

dirba 42,000 išlavintų jūrinin- 
kių. Viena orlaivininke šitaip 
atsižymėjo : Numušė tris priešo 
lėktuvus, būdama nėščia. Į 
trečią dieną pagimdė kūdikį!

Praeitais metais vaikai iš vi
sur padėjo, apdirbti ūkius, ku
rie duonos pagamino užtekti
nai.

Čionais padaviau tik trum
pą jos kalbos ištrauką. Pabai
gus jai kalbėti, publika ją la
bai sveikino aplodismentais.

Buvo duotas klausimas ru
sų kalboj ir reikalavo, idant 
atsakytų taip pat rusiškai. Jo 
klausimas buvo: Kodėl Sovie
tai nepaskelbia karo japoni- 
jai? Kalbėtoja atsakė: Jūs no
rit rusų kalboj atsakymo, bet 
aš atsakau anglų kalboj, kad 
visi čionai suprastų, ko jūs 
klausėt ir kaip aš atsakau, ir 
kaip aš orientuojuosi šiuo 
klausimu. Publika labai smar
kiai plojo. Jinai atsakė ši
taip : Sovietų paskelbimas ir 
pradėjimas karo prieš Japoni
ją, būtų saužudystė, ir karo 
strategai Amerikos ir Angli
jos to nereikalauja, nes Sovie
tai šiandien turi ilgą karo 
frontą, kuris turi 2,000 mylių. 
Visas pajėgas turi sukoncen
travę prieš šį frontą ir mūsų 
liaudis trokšta, kad būtų ati
darytas frontas iš vakarų, ir 
kad būtų pirmiau sutriuškintas 
Vokietijos militarizmas, o po 
tam su kitais būtų apsidirbta. 
Publika labai griausmingai 
plojo.

Kitas buvo klausimas, kad 
Sovietai duotų Amerikos orlai
viams lauką, iš kur jie galėtų 
užpulti Japoniją. Jinai pasa
kė : šis klausimas taip pat su
rištas su pirmuoju. Tokią pat 
išvadą padarau, kaip pirma.

Po tam Dr. J. Walker pa
kvietė publiką paaukoti, kas 
kiek išgalėdamas, dėl supirki
mo Sovietams medikamentų.
Aš, sakė jis, pirmas duodu $5. 
Aš neaukoju, bet moku sko
lą, nes aš jaučiuos esąs daug 
skolingas Sovietų Rusijai. Au
kų surinkta apie $800. Punde
liais sunešta dovanų už apie 
$150.

Publikos buvo apie 900. Ko
mitetas paačiavo Dr. Walker 
už draugiškumą šiame vaka-

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

, BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

■■■ - -------------nT-T-.—vtsTg

re. Jisai atsakė: Aš esu labai 
dėkingas RWR komitetui už 
kooperavimą su mumis. Aš per 
virš 10» metų čionai turiu • vi
sokių forumų. Dar nei vienas 
nebuvo toksai pasekmingas ir 
entuziastiškas, kaip šis. Aš 
pageidauju ir kito tokio susi
rinkimo, kad galėtų atsilanky
ti Nilą Magidoff ir kitą kartą.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 47 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1814 
East 92nd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FELIX LeROY SCHRAUTH 
LeRoy’s Tavern

1814 East 92 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 800 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3200 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX J. GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y. T

Buvęs.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 50 38 has been issued to the undersigned 
to sell l>eer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 781 Serling- Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. KENNY
781 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1604 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN J. EVERS
1604 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y. T

—..... . ................ 2 ,,, , ____

m---------------------------------------------------- ffl

Clement Vokietaitis 
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

TeL Evergreen 8-7179 
H-------------------------------------------- {|

Fotografas
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 59 48 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 349 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DELFINĄ TORRES
349 Furman St., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 507 has been issued to 1he undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1065 Gates Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
KAY GATES WINE 5. LIQUOR SORE. Inc. 
1065 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1083 has been Issued to the undersigned 
to sell bęer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
at 5802-4 18th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS GROTTOLA 
(Lou’s Bar & Grill)

5802-4 18th Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5475 has. been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 152 Metropolitan Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES ZAII.SK Y
152 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 280 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 121 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IDA WATTENBERG
124 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1006 has been issued to the Undersigned 
to sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 24 Alabama Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MISS RUTH JACKMAN 
(Ruth Jackman Wines & Liquors)

21 Alabama Ave., Brooklyn, N. Y. B

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1276 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 430 Ridgewood Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN AMATO
i “Crescent TAvorn”

430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 71 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw at 66 Rogers Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS HYNES
66 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS)

! Rheingold E^tra Dry Alus ] 
Didelis pasirinkimas visokių i

Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ ;

Juozas Zeidat
Sarininkaa

411 Grand St. Brooklyn I
VWWVHAAAA/VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVWUI

PIRMI)JI GEGUŽĖS
šiemet Pirmoji gegužes Amerikoje bus apvaikš

čiojama svetainėse. Ji bus minima masiniuose mi
tinguose. Visi pažangūs žmonės, kuriems nereikės 
tą dieną dirbti kariniuose darbuose, privalo daly
vauti Pirmošios Gegužės minėjimo mitinguose.

NEW YORK, N. Y.
Apvaikščiojama gegužės 2 d., Yankee Stadium. 

Iškilmės įvyks popietyje, 1-mą vai. Įžanga 55c. Kvie
čiame lietuvius dalyvauti.būkite Amerikos piliečiais

Įsigykite šią naudingą knygelę:
KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

Adv. CHAS. P. KAL 
Kw.el^Autpriu.

KAINA 35c. =
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stampomis 5c. arba 3c. vertės, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y, 
nil. i ..... ....n im

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

sudarau _  ___
rikoniškais. Rei
kalui esant i r 
padidinu tokio 

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

F. AV. Shalins 
(Shalinskas) 

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

:charles:
4 UP-TO-DATE , ♦
♦ BARBER SHOP*
• K. Degutis, Savininkas •
$ Prielankus Patarnavimas ♦

* 306 Union Avenue *
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ♦

• BROOKLYN •
Gerai Patyrę Barbenta!

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Naudokitės Gera Proga
i Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special} pasiūlymą savo 

seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo kainų 
ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patarnauja
me už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nustatytos taip 
žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•i* 4* 4*
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.
0^0 O^LO

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

ZAII.SK
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USEFUL... PRACTICALlą.

Lietuviškas Kabaretas

kovos

Štai
$30.00
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; Sovietų 
Ehrlich ir 
beveik i

Alter 
komi-

radau linksmą—pas 
d. E. Kasmočienė, ir 

bet apėjus

nosios Armijos pajėgumo, kurį taip užrekordavo 
paskiausiame ofensyve. Judis pirmu kartu Ameri
koj pradėtas rodyti balandžio 23-čią, Stanley Te
atre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Bronxe du vyrukai kariai, 
Vincent Nugent ir jo draugas 
George Van Dryer, abu 28 
metų, įkaitinti neseniai vedus 
po antrą pačią.

iki '4
iki 4

Virš 4,000 publikos dalyva
vo žydų darbininkų dienraščio 
Freiheit 21 metų sukakties 
koncerte Carnegie Hali perei
tą šeštadienį.

BROOKLYN

Labor Lyceum
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

Keturios bolių alleys
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja apartmentai, po 5 

ir 3 kambarius. Vėliausi įtaisymai, 
ištęstos lubos. Rcnda prieinama. Ar
ti 8th Ave. Subway. Dėl 5 kambarių 
apartmento, pageidaujama, kad at
sišauktų prižiūrėtojas (Superinten
dent... Gaus gerą atlyginimą. Leng
vas darbas, nes garą duoda alie
jum — automatiškai dirba. Taipgi 
pasirandavoja gražus didelis kam
barys. Pageidaujama, kad būtų rim
tas, -švarus ir blaivas asmuo. Dėl 
daugiau informacijų, kreipkitės pas 
Mrs. Butkus, 334 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y. (97-98)

terorą minė-

Unijos Lok ai o 
kada angliško 

dienraščio Daily

kviečiami ateiti. Įžanga 
mokama.

LOVA
WATCHIS

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį
Turime Gerų Vynų ir Degtinių

Ateikite pasimatyti su Givlals 
Geriausias Alus Brooklyne

BeStas Puslapis

Mažiau Reikės Punktu 
Kenuotam Maistui

Teatrai-Filmos
Pirmadienis, Baland. 26, 1948

Ligonės Porcija

Toki Buvo Lietuvių Fašistų 
Šventieji Lenkijoj

Ateikite į Savišvietos 
Vakarą Pirmadienį

karo ir per keletą metų po to, 
kada jie gaudavo atlyginimą 
iš Forwardo, New Yorke, už 
savo d arba.”

Forward tarp Amerikos žy
dų užima tokią poziciją, kaip 
tarp lietuvių Naujienos, Ke
leivis ir kiti nacių propagan
dos šinkoriai, kurie 
sušaudytus šnipus 
Alter garbindami 
šventuosius iškėlė.

“Abu, Ehrlich’as 
buvo bundo centriniame 
tete. Aš juos laiks nuo laiko 
sutikdavau PrzemysTiujo, Kro
kuvoj, Varšuvoj.

“Jie labai gerai sutikdavo 
su pro-fašistiška Lenkijos val
džia. Nei vienas iš jų nepro
testavo prieš Pilsudskio ataką 
ant Sovietų žmonių, kada jie 
įsibriovė Ukrainon ir okupavo 
Kijevą 1920 m.”

Ente toliau nurodo, kaip jie

Aš pažinojau Ehrlich’ą ir 
Alter perdaug gerai, kad pa
tikėti tai propagandai,” pa
reiškė darbininkas Louis Ente, 
Sukniasiuvių 
22-ro narys, 
darbininkų
Worker kolumnistas Shields 
paklausė, ką jis mano apie 
tuos Amerikos fašistų ir troc- 
kistų šventuosius.

“Jie nebuvo šventaisiais,” 
pasakojo toliau Ente. “Jie bu
vo gudriais politikieriais, kurie 
rėmė Lenkijos valdžią, kada 
ta valdžia kariavo prieš Sovie
tų Rusiją ir persekiojo žydų 
liaudį.”

Louis Ente yra atvykęs 
Amerikon po pereito karo ir 
gyvena su savo šeimyna 3738 
Lyme Ave., Sea Gate, Brook
lyne.

Jisai Ehrlich’ą ir Alter pa
žinojo būdamas kriaučių uni
jos pirmininku Przemysl mies-į niekad nepakėlė rimto protes
te, taipgi būdamas tenykščio į to prieš pogromus ant žydų ir 
bundo pild. komiteto nariu. abelną baltąjį

“Aš pažinojau gerai tuos du tuose miestuose, taipgi Vilniu- 
vyrus laike Lenkijos-Rusijos je ir kituose. R.

Pasikalbėjimui - diskusijoms 
svarbiais dienos klausimais 
yra šaukiamas savišvietos su
sirinkimas šį pirmadienį, ba
landžio 26-tos vakarą, 8 vai., 
Laisfvės svetainėje, 419 Lori
mer St., Brooklyne. Visi įdo
maujantieji gerai išsiaiškinti 
svarbiausius dienos klausimus

Pranešimą dienos klausimais 
padarys R. Mizara, Laisvės 
redaktorius, o paskui bus klau
simai ir diskusijos visų, pagei
daujančių jose dalyvauti.

Rengėjai.

Scena iš naujausios Sovietų dokumentales “Rus-

Akli Žmonės Rašys Laiš 
kus Nukentėjusiems 
Raudonarmiečiams

Suėmė Dar Dvi Moteris 
Kaltinamas Viliojus 

Mergaites

Pradedant balandžio 22-ra 
įėjo galion nauja punktų tvar
ka, pagal kurią visi užšaldy
ti vaisiai ir uogos, taipgi jų 
sunkos, visos užšaldytos dar
žovės ir daržovių sunkos ir 
sriubos bus perkamos su ma
žiau punktų.

Daugelio iš minėtų punktai 
numažinami pusiau, kitų dau
giau pusės, kai kurių numaži
nama tik trečdaliu. Tas pri
klauso taip pat ir nuo keno 
didumo.

Pusės svaro (8 uncijų) ke- 
nukų punktai numažinta nuo
7 iki 3 ir tūli nuo 5 iki 3 punk
tų.

Svaro dydžio kenai daugelis 
numažinama nuo 13 
punktų ir kiti nuo 8 
punktų.

Tarpe numažintų nuo
4 punktų per svaro keną yra 
žemuogės ir kiti užšaldyti vai
siai ir uogos, asparagai, taip
gi pupelės—žalios ir geltonos 
ankštines ir Įima, komai, žir
niai, špinakai.

Tarpe numažintų nuo 5 iki 
3 punktų per svarą yra kep
tos pupelės (baked beans) ir 
visos kitos čia neminėtos dar
žovės ir daržovių sunkos.

Tomeičių sriubos avarinis 
kenas gaunamas už 4 punktus 
vieton buvusių 8, kitos sriubos 
gaunamos už 6 vieton buvusių
8 punktų.

Marta Eggerth Pasirodys 
Capitol Teatre

žymioji europinė koncertų 
ir filmų žvaigždė Marta Eg
gerth pasirodys asmeniniai 
Capitol Teatre, New Yorke. 
Tai bus ketvirtadienį, balan
džio 29 d.

“China” veikalas, rodomas 
Paramount Teatre, sakoma, 
turįs didelio pasisekimo. Eilės 
žmonių laukia prie tiiketų lan
gelio, norėdami įeiti į teatrą; 
pirmomis dviem dienomis, kai 
ši filmą rodoma, virš 53,000 
žmonių, ją matė. “China” fil- 
moje vyriausias roles lošia 
Alan Ladd ir Loretta Young.

Karys P. Melvidas Lankosi 
Brooklyne

šiomis dienomis penkiolikos 
dienų atostogų iš armijos tar
nybos proga, Brooklyne, pas 
savo dvi seseris, Valę Kazlaus
kienę ir Charlottą Pavilionienę 
svečiuojasi Povilas Melvidas. 
Jis tarnauja Louisiana valsti
joj ir ateinantį ketvirtadienį, 
bal. 29 d., grįžta atgal tarny
bon.

Vienu iš gražiausių ameri
kiečių broliško atsinešimo Į 
didvyriškus Sovietų Sąjungos 
kovotojus požymių buvo New 
Yorko Neregių Sąjungos nusi- 
tarimas pravesti specialį vajų 
parašyti 5 milijonus laiškų ka
re netekusiems šviesos Sovietų 
Sąjungos raudonarmiečiams.

Laiškai bus rašomi taip va
dinamu braile raštu, oficialiu 
neregių raštu, skaitomu palie
timu pirštais. Laiškai bus siun
čiami Botkino ligoninėj gydo
miems karo mūšiuose apakin
tiems Sovietų kariams.

9 Asmenys Sužeisti Gat 
vekariy Nelaimėse

West End gatvekaris, vai
ruojamas mokinio motormano, 
priežiūroj mokinančio asmens, 
susidūrė su švaros Departmen- 
to troku prie Stillwell ir Nep
tune Avės. Abu vežimai užsi
degė, o trokas dar ir apvers
ta. Šioj nelaimėj sužeista tro- 
ko vairuotojas Mark Falcone 
ir gatvekario keleiviai, Yetta 
ir Boris Newmanai ir Ethel 
Menkes. Visi nuvežti ligoni
nėn.

Kito gatvekario. susidūrime 
su troku prie Franklin ir Lex
ington Avės, sužeisti penki 
gatvekario keleiviai, bet 
vienam reikėjo ligoninės, 
sužeisti lengviau.

Išdegė vidus negrų baptis
tų bažnyčios, 472 DeKalb 
Ave., Brooklyne. Bažnyčia yra 
apie 100 metų senumo. Bildin- 
gas įkainuota $80,000.

Pereitą ketvirtadienį buvo 
atvestos į kriminališką teismą 
dar dvi moterys, viena 19-kos 
metų, graži dešimtukinės 
krautuvės darbininkė Marion 
Jaros, gyvenanti 412 E. 88th 
St., o kita Grace Boer, 47 m., 
1704 Second Ave., abi New 
Yorke.

Jos kaltinamos samdžiusios 
mokyklos amžiaus mergaites 
ir siuntinėjusios į viešbučius ir 
rakanduotus kambarius pa
linksminti vyrus, kurių amžius 
buvęs tarp apie 36 ir 73 me
tų.

Teisme prieš jas liudijo iš 
namų pabėgusi 15 metų mer
gaitė žinoma tiktai vardu Gla
dys, kuri sakėsi po prasišali- 
nimo iš namų prieš mėnesį lai
ko gyvenus Boer apartmente 
ir kad pirm atėjimo tenai gy
venti ji priimdinėdavus kostu- 
merius tame apartmente jau 
per apie metus laiko. Trys ki
tos jos amžiaus mergaitės irgi 
dirbusios su ja priiminėjime 
svečių tame apartmente. Ji 
taipgi sakėsi “dirbusi ir Mari
jonai.” Jos liūdymu toji mer
gina ir areštuota.

Sekant pranešimus apie tą 
purviną prekybą vaikais, jų. 
visų gyvenimu, įdomu tas, kad 
kuomet į tas pinkles pakliuvu
sių moterų vardai ir adresai 
skelbiami, tai tų “nekaltybių” 
kostumerių, kurie už dolerį 
pirkosi vaikus ištvirkavimui, 
retai pamatysi paskelbiant 
vardą. Dėlko pirkimas to pa
ties turėtų būti geresnis už 
pardavimą? Ypatingai, kada 
tas pardavimas atlikta gelbs- 
tintis nuo skurdo ir jieškant 
kitų turimos prabangos.

Paul Robeson Kalbės 
Gegužinės Mitinge

Malinauskienė Dar 
Sunkiai Serga

Kainų Administracijos dis- 
trikto sveikatos tarybai pa
duota tokia problemą:

Moteriškė, 65 metų amžiaus, 
serganti cukralige, padavus 
gydytojo paliudytą reikalavi
mą 1,823 punktų, kurie esą 
reikalingi jos pramitimui per 
mėnesį laiko.

Ligonė turinti gauti per mė
nesį 5 svarus lašinių, pusaš- 
tunto svaro mėsos, 93 kenus 
vištienos sriubos, pustrečio 
svaro sviesto, 62 kiaušinius, 8 
puskvortes Smetonos, 16 kvor
tų pieno, 31 svarą daržovių, 70 
svarų kenuotų vaisių ir sunkų, 
3 galionus vyno, po penktada
lį galiono degtinės ir brandės, 
puskvortę tyro alkoholio.

Atvažiuoja Japonijos 
Submarinai—Parodai
Du Japonijos savižudžiai 

submarinai, dalyvavusieji ata
koje ant Perlų Uosto ir buvę 
pagrobti čielybėje kartu su jų . 
oficieriumi, dabar keliauja po 
visą Ameriką tarnaudami Iž
dinės Departmentui. J New 
Yorką jie pribus penktadienį, 
balandžio 30-tą.

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 UNION AVĖ
BROOKLYN, N. Y.

Paul Robeson, tarptautiniai 
paskilbęs negras vadas ir dai- 
nininkas-solistas, taipgi filmų 
ir scenos aktorius kalbės Dar
bininkų Pergalės Komiteto 
rengiamame milžiniškame ma
siniame gegužinės paminėjimo 
mitinge gegužės 2-rą dieną, 
sekmadienį, Yankee Stadiume, 
New Yorke. Be abejo, publika 
išgaus iš jo ir dainų.

Mitingo pradžia 1 vai. po 
pietų. Įžanga 55c. Stadiumas 
randasi prie 161st St. ir River 
Ave., New Yorke.

Lietuviai turi nusipirkę visą 
sekciją tikietų. Jie gaunami 
Laisvėj ir pas platintojus. Ti- 
kietai nebus grąžinami, tad vi
si dalyvausiantieji prašomi ti- 
kietus įsigyti iš anksto.

Elektristų, Radijo ir Mašį- 
nistų Unijos šapų čermanų ir 
kitų viršininkų mitinge užgir- 
ta gegužinė. Albertas Ston
kus, Lokalo 475 biznio atsto
vas, Didžiojo New Yorko In
dustrinių Unijų Tarybos vice
prezidentas, nurodė, kad ge
gužinės mitingas bus svarbi 
mobilizacija miesto žmonių rė
mimui prezidento užrubežių 
politikos, ypatingai atidarymui 
antro fronto, taipgi 
prieš infliaciją.

Pereitą penktadienį taikėsi 
pirma proga atlankyti O. Ma
linauskienę, kuri serga jau 
virš pora savaičių. Pirmą sa
vaitę buvo nuvežta ligoninėn, 

savaitę buvo namie, 
kad krizis bus prae
it eitis dar greit nega- 
dar labai silpna, vos 
lovoje išpila prakai-

antrąją 
Atrodo, 
jęs, bet 
lės, nes 
atsisėdus 
tas.

Ligonę 
ją buvus 
ne tik atlankius, 
jai visus stubos darbus. Drau
giškos rankos paglostyti kam
bariai- atrodė tikrai velykiš- 
kai ir ligonei ramu juose ilsė
tis.

Norint iš Williamsburgo nu
važiuoti, geriausia imti BMT 
Sea Beach ekspresą iki 59 St., 
ten pat paimti 4th Avė. loka-

Išlipti 77th St. stotyje ir
eiti 75th Strytu (vietomis už
rašyta Bay Ridge Parkway) 
link pavandenio iki prieisite 
1.40 numerį 75th Stryto. Mali
nauskų apartmentas A-l.

Lankytoja.

Mūšy Balius Jau Tik 
Už Savaitės

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo ir Mezgėjų ruošiamas 
balius įvyks už savaitės šešta
dienį, gegužės 1 d., Laisvės 
salėje. Bus šokiai, gerų vaišių 
ir programa. Prašome' visus 
Laisvės skaitytojus rengtis į šį 
balių ir kitiems apie jį praneš
ti. Rengėjos. į

-

Russians at War’
1.

2.

3.

4.

6.

8.

VĖLAI RODOMA KAS ŠEŠTADIENIS!

Artkino Rodo! Įspūdingiausius šių laikų Įvykius!

Puikų faktišką Sovietinį Judį

Nuolat nuo 9 v. ryte—28c Iki 1 v. p. p. šiokiom dienom.

STANLEY THEATRE 7th Avo- st9> N-¥-

REIKALAVIMAI
Maišei dirbtuvėje reikalinga vyrų 

ir moterų. Patyrimo nereikalauja
ma. Kreipkitės po antrašu: Maišei 
Company, 625 Kent Avė., kampas 
Rodney St., Brooklyn, N. Y.

(95-100)

Paveiksluoja Rusijos žmonių ir gamybos jėgas, 
sėkmingumą kovoje ir narsią dvasią.
Tai yra giliai žmogiška istorija vyrų, moterų ir vaikų, 
kurie kovoja ir gyvena pergalei ir laisvei.

MAISTO IR VITAMINŲ KRAUTUVE
VITAMINS FOR VICTORY-B-COMPLEX tabletėlės; susideda iš šių 
vitaminų: A, D, C, B-l, B-6, G. E. Biotin, Calcium, Phosphorus, Iodine, 
Iron, ir Food Copper.
PHOSPHO-B tabletėlės nervų sustiprinimui del tų, kurie jaučiasi ner- 
vuoti.
SODEOM tabletėlės, kurie kenčia Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis 
skausmus del trūkumo kūne mineralinių druskų.
N-56 CA-83 tabletėlės del peptic Ulcers, Gastritis. Palengvina skaus
mus ir sumažina viduriuose gazus ir tokiu būdu duoda progą opai gyti. 
P. B. LAX tabletėlės geriausia rūšis nuo vidurių užkietėjimo..
Taipgi reikalingi agentai visuose miestuose del P.B. LAX pardavinėjimo. 
LACTO-DEXTRIN del tų kuriem darosi visokį rūgimai ir nemalonu
mai po valgių.
Maistą ir Vitaminus siunčiame paštu į visus kitus miestus. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai. ' . ’ ', . .

Naudingos ir Praktiškos
DOVANOS

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai įrengta Susiejimams įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes 8t. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Green Star Bar & Grill

MILITARY 
RING 

$15.00

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
TeL EV. 4-8698

Jie rthiffūiita* ■

ELIZABETH 17 jewels . $2475

AIR WARDEN 
15 jewels 

12975

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N 
Tel. Stagg 2-2173

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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NOTARY*
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 3-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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