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šiame puslapyje kitoje vie
toje rasite laišką iš Lietuvos. 
Rašo šešių dešimtų metų mote
riškė. Rašo lietuvė iš Lietuvos.

Paskaitykite ir pagalvokite: 
Argi beliko vietos šiame pa
saulyje hitleriniams bestijoms! 
Argi ne prakeikti visi, kurie 
žodžiu bei darbu padeda 
jiems!

★ ★ ★
Dar vis turi vilties ir “tary- 

bininkai” — mažai, bet dar 
turi. Jie tikisi, kad Roosevel- 
tas, Stalinas ir Churchillas 
jiems atiduos Lietuvą!

Ot, paims ir atiduos. Lietu
va negalinti būti laisva, kuo- 
met ji yra tarybinė-socialisti- 
nė. Lietuva negalinti būti ne
priklausoma, kuomet ji pri
klauso tarybinių tautų šeimai.

Trijų didžiųjų konferenci
ja viską pakeisianti. Tarybinė 
Paleckio vadovaujama vyriau
sybė būsianti nuversta ir su- 
grįšiąs ponų viešpatavimas su 
kokiu nors naujos laidos Sme
tona priešakyje.

★ ★ *
Tokios yra viltys šimučio, 

Tysliavos, Grigaičio, Strazdo, 
Laučkos ir visos tos nelaimin- 

i' gos nubankrutavusių “gene
rolų” grupės.

Gal negražu tiešytis iš žmo
nių — kad ir visai pablūdusių, 
bet norisi jiems pasakyti: Ne
betikėkite j stebuklus!

★ ★ ★
Jau buvo minėta, kad Lie

tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto centre turime galybę dar- 
bo. šį sykį nebebuvo galima 
drapanas nuvežti į Russian 
War Relief verauzę ir subė-, 
luoti (sudėti į pundus). Įsigi
jome mašiną ir patys ant vie- 

. tos bėluojame.
• , Darbas sunkesnis, negu bu- 
'• vo manyta. Ir ima daug il

giau, negu buvo tikėtasi. Rei
kia daugiau talkos.

1 ★ ★ ★
švedijon sugrįžo keliolika 

Švedijos piliečių — sugrįžo iš 
Berlyno. Jie piešia baisių vaiz
dų. Berlyne atsidaręs tikras 
pragaras. Nebespėja žmonių 
lavonus nuo gatvių nuimti. 
Dažnai ten pat suverčia la
vonus į krūvą ir sudegina!

Vienas sako: “Panašu į pa
saulio pabaigą!”

Vokiečiai siautė svetimuose 
kraštuose. Jie džiaugėsi... 
Bet dabar karas atėjo į jų že
mę. Dabar jie paragaus tik
rojo karo. Susvils jų miestai ir 
kaimai, jeigu dar ilgiau nepa
siduos.

★ ★ ★
Tarybų Sąjungoje padaryta 

stebėtina pažanga gydyme su
žeistų kareivių. Dr. Sarkisov 
raportuoja, kad iš sužeistųjų 
tik biskį daugiau kaip vienas 

f nuošimtis miršta. Vadinasi, iš 
kiekvieno šimto sužeistų tik 
vienas miršta!

Anglijos miesto Birmingha- 
mo katalikų vyskupas Barnes 
amžinai pasmerkė tuos, kurie 
kalba apie aštrią taiką Vokie
tijai. Tai einą prieš krikščio
nybės principus.

Hitleriui ir jo šunims atei
na galas, tai vis daugiau balsų 
kyla už jų kailio pasigailėji
mą. Aukšti bažnyčios šulai 
minkštos taikos apgavyste nuo
dija atmosferą.

Nereikia nė abejoti, kad i 
vyskupas Barnes slaptai pote
rius kalba už Hitlerio laimėji
mą.

Vėl gavome, per Russian 
War Relief, iŠ Lietuvos kele
tą desėtką nepaprastų pa
veikslų. Tai paveikslai apie 
Lietuvos žmonių gautas Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi- 

f teto pasiųstas dovanas.
* Kaip greitai spėsime pada

ryti klišes, paveikslai tilps

SOVIETAI PAĖMĖ ELBINGĄ; ANGLAI PASIEKĖ RHEINft
Raud. Armija Šturmu Užėmė 
2 Rytų Prūsijos Tvirtoves, 

Elbing ir Eylau Miestus
London. — Sovietu kariuo

menė Rytinėje Prūsijoje 
šturmu paėmė Elbingą, 72,- 
000 gyventojų miestą, uostą 
ir vokiečių tvirtovę, rytinėj 
Vislos upės pakrantėje, 31 
mylia į rytus nuo Dancigo 
uostamiesčio. Elbinge buvo 
suimta 4,300 nacių kareivių 
ir oficierių. Kiti Raudono
sios Armijos jungtiniai paė
mė tvirtpvišką Preussisch 
Eylau miestą, 21 mylia į 
pietus nuo Karaliaučiaus.

HIMWLERIS PAVARĖ 
DAUGELĮ BERLYNO 

VALDININKŲ
Maskva. — Čia gauta ži

nia, kad Hitlerio žandarų 
vadas Heinrichas Himmle- 
ris išmetė daugelį buvusių 
aukštų Berlyno valdininkų, 
o jų vieton pastatė ištiki
muosius sau asmėnis.

Luksemburgo radijas sa
kė, kad vokiečių ministeri
jos apleido Berlyną, bet 
mieste, girdi, dar tebėra na
cių partijos ir armijos vadų 
centrai.

Slaptasis vokiečių radijas 
teigė, kad Berlyno gatvėse 
pristatyta barikadų gintis 
nuo atmaršuojančių raudon
armiečių, o gal dar anksčiau 
nuo parašiutistų, kuriuos 
Sovietai ar kiti talkininkai 
galį iš lėktuvų j Berlyną nu
leisti.

i 206 Naciški Bulgarai 
Nusmerkti Mirt

Sofija. — Liaudiški Bul
garijos teismai nusmerkė 
mirti kunigaikštį Kirilą 
(karaliaus pavaduotoją) ir 
205 kitus valdininkus bei po
litikierius už tai, kad jie 
bendradarbiavo su Hitleriu 
kare prieš Jungtines Tau
tas.

89 kiti ‘fašistinės Ašies 
bendradarbiai tapo nuteisti 
kalėt iki gyvos galvos, o 76 
gavo trumpesnes kalėjimo 
bausmes.

M. Bulašienės Laiškas iš Lietuvos — Aprašo, kaip Vokiečiai Kankino, Badu Marino, 
Šaudė, Korė Žmones ir Pusgyvius Laidojo; Sušaudė ir Bulašienes Dukrelę Sofiją

M. Bulašienė iš Tarybų 
Lietuvos miestelio Prienų 
atsiuntė sekamąjį laišką 
savo seserei S. Jankienei 
Pittsburghe, Pa. Šį nepapra
stą laišką persiuntė Laisvei 
J. K. Mažukna iš Pittsbur- 
gho.

LAIŠKAS
“Rašytas laiškas 24 d. 

rugpjūčio 1944 metų. ... ........ , ■ ■■■■■■■  r.. ,
Laisvėje.

Tai bus dar vienas smūgis 
tiems, kurie p^epa, kad mūsą 
pagalba, siunčiama per Rus
sian War Relief, nepasiekia 
Lietuvos, netenka Lietuvos 
žmonėms.

Sovietų kariuomenė puo
la vokiečius apgultuose 
Frankfort ir Fuerstenberg 
miestuose, vakarinėje Odro 
upes pusėje, ir Kuestrin 
mieste, rytinėje Odro pa
krantėje, 32, 42 ir 38 mylios 
nuo Berlyno. Pirmoji Uk
rainos armija išvijo nacius 
iš pramonės centro Lieg- 
nitzo, 75,000 gyventojų mie
sto, vakariniame Odro upės 
šone, 35 mylios nuo Silezijos 
didmiesčio Breslau.

Naciai Neturį Maisto 
Svetimtaučiams iš 
Rytinės Vokietijos

London. — Nacių valdžia 
uždraudė rusams, lenkams 
ir kitiems sugabentiem sve
timtaučiams darbininkams 
bėgti iš rytinės Vokietijos į 
vidurinę. Hitlerininkai sa
ko, tiek milionų vokiečių su
gužėjo iš rytinės Vokietijos 
į jos gilumą, kad sunku 
jiems ten maisto pristatyti 
ar pastoges parūpinti.

Londoniškiai karo stebė
tojai teigia, kad svetimtau
čiai greičiau sukurstytų 
subėgusius vokiečius sukilti 
prieš nacius; to ypač biją 
hitlerininkai.

Mokslininkai ir Artistai Rei
kalauja Sutraukyt Ryšius 

Su Franko Ispanijoj
Washington. — 100 žy

mių amerikiečių mokslinin
kų ir artistų atsiuntė parei
škimą Jungtinių Valstijų 
kongresui, reikalaudami su
traukyt diplomatinius ry
šius su fašistine Ispanijos 
Franko valdžia. Pareiški
mas su visų jų parašais ra
gina senatorius ir kongres- 

| manus priimt kongreso ats
tovo John Coffee sumany
mą, kuris siūlo pertraukt 
bet kokius diplomatijos san
tykius su Franko.

“Franko valdoma Ispani
ja tikrumoj tėra tiktai hitle
rinės Vokietijos kolonija ir

Mano Mylima Sesele! 
Siunčiu nuoširdžius linkėji
mus tau, tavo mylimam vy
rui ir vaikeliams; ir apra
šau, kaip aš likau gyva Lie
tuvoj, tavo sesuo Marinia 
Prienuose.

Niekad nėgalvojau, kad 
išgyvensiu trejus metus to
kio tragedijos gyvenimo, 
žmogžudynių ir kančių nuo 
1941 m. iki 1944 m. liepos 
mėnesio. Vis laukiau, kad 
ateis ir ves vokiečiai sušau
dyt ar pakart, ba mūsų vo
kiškieji valdovai buvo pasi
rašę Hitleriui visus turin
čius iki 8 hektarų žemės iš

Roosevelto - Stalino - Churchillo
Konferencija., Menama, Tęsis

Dar ir Šią Savaitę
Clark Kerr, atvykę iš Mas-London. — Prez. Roose- 

veltas, maršalas Stalinas ir 
Anglijos premjeras Chur
chillas, turbūt, tęs pasitari
mus dar ir šią savaitę, kaip 
teigia United Press prane
šimai iš Maskvos.

Roosevelto - Churchillo - 
Staliho konferencijoj daly
vauja ir Jungtinių Valstijų 
ambasadorius W. Averell 
Harriman ir Anglijos amba
sadorius Sir Archibald

NE TO KOENIGSBERGO 
MAJORAS PAKARTAS

London. — Buvo pasklidę 
gandai, kad hitlerininkai 
pakorė Rytinės Prūsijos 
Koenigsbergo - Karaliau
čiaus majorą Schroeterį už 
pabėgimą nuo pareigų. Ta
tai skelbė ir popietiniai New 
Yorko laikraščiai penktadie
nį. Paskui pasirodė, jog pa
kartas ne Rytų Prūsijos 
Karaliaučiaus miesto majo
ras, o Koenigsbergo mieste
lio majoras Kurt Loesser. 
Šis miestelis yra Pomerani
joj, tarp Berlyno ir Stetti- 
no uostamiesčio.

(Laisvė iš karto pranešė,

REAKCINIU KONGRESMANŲ SABOTAŽAS 
PRIEŠ HENRY A. WALLACE

Washington. — Atgalei- 
viai demokratai ir republi- 
konai kongresiniame taisyk
lių komitete tyčia atidėlioja 
sūlymą, kad kongreso atsto
vų rūmas balsuotų George’o 
sumanymą. Šis sumanymas 
reikalauja atskirti valdinių 
paskolų fondus nuo preky
bos departmento. Po to at
skyrimo senatas balsuotų 
užgirt Henry A. Wallace’ą, 
kurį prez. Rooseveltas ski
ria į prekybos departmen
to sekretorius.—Wallace bu
vo pastarasis Jungtinių Val
stijų vice-prezidentas.

Senatas yra nutaręs ne 
vėliau kaip kovo 1 d. galuti-

gali tapti Trečiojo pasauli
nio karo perykla,” sako jų 
•pareiškimas.

žudyti. Tai hitlerininkų re
žimas taip ir darė —šaudė, 
o pakartieji žmonės po tris 
dienas kabojo. Biskį kiek 
geresnį namą naktimis ap
supa, paima žmones iš lovos, 
areštuoja ir duoda tiek ‘ba
nanų’, kad žmogus pasidaro 
visas juodas, kaip anglis; 
paskui į Saksoniją (Vokie
tijos dalį) išveža, ten badu 
marina.

Maisto Kiekis
O ir Lietuvoj buvo duotos 

tokios maisto kortelės — 
žmogui per mėnesį pusė ki
logramo cukraus, pusė kilo

kvos.
Maskviškiai pranešimai 

leidžia suprast, kad Roose- 
veltas, Stalinas ir Churchil
las dažnai posėdžiauja So
vietų karo laive Juodojoje 
Jūroje, o jų užsieniniai mi
nisterial ir kariniai štabai 
tariasi viename pajūrio 

į vasarnamyje. Teigiama, kad 
Išį mėnesį tose Juodosios Jū- 
Iros apylinkėse jau pavasa
ri riškas oras.

kad naciai pakorė Koenigs
bergo miestelio, o ne Kara
liaučiaus miesto majorą.)

Jis buvo pakartas dėl to, 
kad bėgo nuo artėjančios 
Raudonosios Armijos.

Tai jau tris savo miestų 
majorus naciai pakorė, kaip 
pranešė Berlyno radijas tą 
pačią pareitą savaitę. Du 
mjorai, vienas po kito, buvo 
pakarti Silezijos didmiesty
je Breslau už tai, kad jie 
l)ėgo nuo Sovietų kariuome
nės, kuri daro apsupimo žy
gius prieš tą miestą.

nai balsuoti, ar paremt Wal
lace ar atmest. Dauguma 
senatorių, kaip žinoma, iš
stotų prieš Wallace, jeigu 
valdiniai paskolų fondai ne
būtų atskirti nuo prekybos 
departmento.

Todėl republikonai ir 
prieš - rooseveltiniai demo
kratai kongresmanų taisyk
lių komitete darbuojasi ati- 
dėt George’o sumanymo 
balsavimą iki po kovo 1 d. 
Jie tikisi, kad jeigu tas su
manymas — atskirt preky
bos departmentą nuo mini
mų fondų — bus atidėtas 
vėlesniam laikui, tai sena
tas atmes Wallace’o skyri
mą į prekybos sekretorius, 
bijodamas, kad Wallace ne
gautų tvarkyti tų fondų.

gramo kruopų, pusė kilog
ramo miltų ir žirnių ir 200 
gramų duonos per dieną, su
degusios duonos ir pusiau 
su ašakom; mėsos 250 gra
mų per dvi savaites.

(Kilogramas yra 1,000 gra
mų, tai du svarai ir penkta
dalis.)

Ką turėjau, viską parda
viau ant lašinių, ba kiaulių 
nebuvo kuom šerti. Šuniu
ką laikau ir už tą reikėjo 
mokėti 20 markių mokesčių 
metams. Baisiai buvo sunku 
gyventi.

šaudymai ir Korimai
Kai tik atėjo vokietys,

Kanadiečiai Arti Siegfriedo 
Linijos Inkaro; Jankiai 

Užėmė Roer Tvenkinius
Paryžius, vas. 11. — An-| 

glai - kanadiečiai pamuše Į 
vokiečius dar pusantros my-; 
lios atgal, pasiekė Rheino 
upę, užėmė Heinkontą iri 
Schottheudę ir punktus už 
2 mylių nuo Cleve, kuris yra' 
žieminis nacių Siegfried li-| 
nijos inkaras. Kanadiečiai 
suėmė iki 3,000 hitlerininkų. Į

Pirmoji Amerikos Armija 
paėmė vokiečių susprogdin
tus Roer upės tvenkinius ir 
permetė savo jėgas per tą 
upę. Naciai peranksti suar

Franko Siūlėsi Anglam NEVA LIAUDIŠKA NA- 
Vest Vokiečius į Taiką CIŲ ARMIJA KELIA

Su Talkininkais MAIŠTUS
Fašistinis Ispanijos dikta

torius Franko praeitą rude
nį parašė laišką Anglijos 
premjerui Churchill’ui. Lai
ške jis sakė, kad Anglija ir 
Ispanija, girdi, turi bendrų 
reikalų • ’’prieš bolševizmo 
plėtimąsi.” Kartu Franko 
siūlėsi padėt suvest talki
ninkus į taikos derybas su 
Vokietiją ir Japonija. Prem
jeras Churchillas atmetė 
Franko siūlymus, kaip rašo 
New Yorko laikraštis P. M.

Priešfašistiniai New Yor
ko ispanai per radiją už tai 
pagyrė Churchillą, tačiau 
jie reikalavo, kad Anglija 
pertrauktų prekybą su 
Franko Ispanija. Radijas 
pažymėjo, kad iš prekybos 
su anglais jis gauna milio- 
nus dolerių kovai prieš de
mokratinius ispanus.

DE GAULLE 3-JŲ DI
DŽIŲJŲ SUEIGOJ

Paryžiaus radijas prane
šė, jog Roosevelto - Stalino- 
Churchillo konferencijoj da
lyvaus ir gen. de Gaulle, 
Francijos laikinosios val
džios galva.

Boston. — Vokiečių sub- 
marinai artimuose Ameri
kai vandenyse per tris sa
vaites nuskandino 6 Ameri
kos ir Kanados laivus.

pirmiausiai šaudė likusią i mylimiausią dukterį Sofiją . ’ 
rusų kariuomenę, o žydus 11944 m. sausio 29 d. 8 va- 
varė su lopetomis užkasti, landą ryto. Ji buvo įskųsta 
Paskui vokiečiai vežė mūsų už politiką, ir vokiški bude- 
žmones į kalėjimą, kurie iliai ją nukankino; kad jiems 
buvo biednesni; mušė iki Dievas nepadėtų, kad ir
pusgyvių. Katrie vokiečiams juos taip badu kankintų ir 
patiko, tuos paleido, o kitus sušaudytų, kaip jie kankino 
užmušė. tūkstančius tūkstančių žmo-

Jie ir mane buvo paėmę, nių ir bado mirčia marino, 
ir aš ant senatvės gavau Aš buvau nuvažiavus į 
sėdėti už tai, kad lenkiškai Kauną; mačiau per kaleji- 
kalbejau; jie būtų ir mane mo langą — stovėjo mano 
užmušę, ale pas mane buvo duktė ir kiti kaliniai, nepa- 
dū laiškai nuo žentų, lietu- našūs į žmogų. Apalpau pa
vilkai rašyti; tie du laiškai mačius. Mane prikėlė ir ver- 
išgelbėjo mano gyvybę. ,kiau kruvinomis ašaromis.

Vokiečiai sušaudė mano< (Tąsa 5-tame pusi.)

dė tvenkinius, tai jų potvi- 
nis nepasiekė amerikiečių. 
Trečioji amerikiečių armija 
jau keturiose vietose prasi
veržė per Pruem upę.

B-29 IR ŽEMĖS DREBĖJI
MAS JAPONIJOJ

Guam. — 90 didžiausių 
Amerikos bombanešių B-29 
pleškino Japonijos sostinę 
Tokio ir didmiestį Yokoha
ma. Kartu žemės drebėji
mas kratė Japoniją.

London. — Maskvos radi
jas pranešė, jog Darmstad- 
te, pietvakarinėje Vokietijo
je, sukilo vadinamoji vokie
čių “liaudies armija” (Volk- 
ssturm), kada jai buvo įsa
kyta vykti į rytų frontą, 
prieš Sovietus. Sukilime da
lyvavę keli batalionai, tų 
pusamžių ir senyvų karių.

Pašaukta kita vokiečių 
kariuomenė numalšino suki
lėlius. Jų vadas tapo sušau
dytas.

Maniloj Žiauri Kova 
Siaučia dėl Kiekvieno

Namo ir Gatvės
Manila, vas. 11. — Pieti

niame sklype Filipinų sosta- 
miesčio Manilos verda nuo
žmūs mūšiai dėl kiekvieno 
namo ir gatvės. Japonai 
ypač desperatiškai gina 
prieplaukų sritį. Kiekvieną 
mūro namą jie pavertė į sa
vo fortą ir sprogdina pasta
tus, kurių nesitiki atlaikyti. 
Amerikiečiai neatlaidžiai 
nakina priešų lizdus. Jankių 
artilerija bombardavo japo
nus Corregidor saloj - tvir
tovėj.

Įvyko riaušės prieš nacius 
Kassely, Vokietijoj.

Nacių radijas sakė, jog 
nusibodo karas.
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Abraomas Lincolnas
Vasario 12 d. sukanka lygiai 136 me

tai, kai gimė li9-tojo šimtmečio gigantas, 
Abraomas Lincolnas.

Gimęs ir augęs varge, pasiekęs mokslo 
savo pastangomis, Abraomas Lincolnas 
patapo mūsų tautos, mūsų krašto vadu; 
1860 metais jis buvo išrinktas krašto pre
zidentu.

Abraomui Lincolnui teko būti prieša
kyj šalies, kuri tuomet buvo giliame kri- 
zyje. Jam patapus prezidentu, prasidėjo 
Civilinis Karas, kuriame buvo sprendžia
mas gyvybinis Jungtinių Valstijų klau
simas: Išliks jos ar neišliks?

Lincolnas vadovavo tų laikų pažangio
sioms pajėgoms mirtinoje kovoje prieš 
pietinius vergų savininkus, prieš jų pasi- 
mojimus suskaldyti Jungtines Valstijas.

“Nuo to laiko, kai prasidėjo titaniškas 
Amerikoje susirėmimas (Civilinis, Ka
ras), Europos darbininkai instinktyviai 
pajuto, kad žvaigždėta - dryžuota vėlia
vas atstovauja jų klasės likimą,” rašė 
Karolis Marksas Lincolnui.

Europos darbininkai, viso pasaulio 
darbininkai ir išnaudojamieji, netgi jei 
jie ir nežinojo, tai jauste nujautė, kad 
Lincolno vadovaujamos pajėgos atsto

vauja jų interesus, kovodamos šiame 
kontinente prieš reakciją!

Šiandien, kai mūsų kraštas yra įtrauk
tas į didžiausį žmonijos istorijoje karą, 
kai jis gyvena gilų krizį, kiekvienas pro
taująs žmogus turėtų pastudijuoti Lin
colno gyvenimą ir tų laikų krašte pa
dėtį. Pastudijavęs, jis tuojau matys, jog 
prieš Lincolną kovojo ne tik pietinių val
stijų vergų savininkai, plantatoriai, bet 
ir Šiaurėje gyveną visoki “apyseriai”, 
visoki ’’izoliacininkai”, visoki apsimetė
liai!

Nepaisydamas tos visko, Lincolnas ta
čiau rankų nenuleido, bet veikė, kovojo 
ir jis išėjo laimėtoju. 1864 metais jis bu
vo išrinktas antrajam prezidentystės ter
minui ir privedė kraštą prie pasekmin
gos pergalės.

Tiesa, Lincolnas krito auka, — auka 
pietinių plantatorių sąmokslo,— tačiau 
jo darbai, jo pastangos, jo pasiaukoji
mas ir sugabumas padėjo tvirtus mūsų 
kraštui pagrindus gyventi gražesniu gy
venimu. Jo šviesi asmenybė pasiliko a- 
merikiečių ir pasaulio istorijoje dar švie
sesne ir juo mes toliau (laiku) nuo to 
esame, tuo didesnis ir brangesnis Lin
colnas mums darosi!

Markso žodžiais: Lincolnas “vienas re
tų žmonių, kuriems pavyksta patapti di
deliais be liovimosi būti gerais.”

Kas Civilinio Karo laikais buvo Lin
colnas, tas šiandien yra Franklin Delano 
Rooseveltas. O jeigu kas tuo mūsų pasa
kymu netikėtų, tegu jis šiandien gerai 
pasidairo ir pastebi, kaip tų pačių piet. 
valst. vergijos savininkų ainiai šiandien 
niekina ir bjaurioja prezid. Rooseveltą, 
tegu jis pamato, kaip šiaurinėse valstijo
se šiandien visoki demokratijos ir prog
reso priešai kovoja prieš prez. Roosevel
tą, kenkdami kariškoms krašto pastan
goms, visaip gelbėdami (tiesioginiai ir 
netesioginiai) priešui, kurį mes frontuo
se mušame!

Daugelis šių dienų mūsų krašto prie
šų dangstosi Lincolno įkurtos (republi- 
konų) partijos vardu, bet toji priedanga 
nepaslepia jų kenksmingų darbų!

Minint Lincolno gimtadienį, prisime
nant jo išgyventuosius laikus, vistik 
tenka pasakyti, kad nesulaikė progreso 
priešai mūsų krašto nuo žengimo pirmyn 
tuomet, kai jį vadovavo Lincolnas, ne
sulaikys jie ir kai jam vadovauja Roose
veltas !

Ne Taip Tenka Darbo Unijų 
Judėjimų Atstatyti

Amerikos Darbo Federacija įkūrė t. v. 
“Labor League for Human Rights” (lie
tuviškai atsieit bus: Darbininkų Sąjun
ga "Žmonių Teisėms Ginti) agentūrą, ku
ri pradėjo rinkti aukas “atsteigimui lais
vų ir demokratinių profsąjungų kituose 
kraštuose.”

Viąųpirmiausiai kyla klausimas, kas 
gi šiai Sąjungai vadovauja? Niekas ki
tas, kaip p. Matthew Woll, paskilbęs re
akcininkas. Jis eina prezidento parei
gas. Kas daugiau? Ogi David Dubinsky, 
nei ki'ek “nemažesnis” už Mr. Woll’lą re
akcininkas, trockistų ir fašistų darbinin
kų judėjime globotojas.

Yra ir daugiau ten panašių asmenų, 
pasižymėjusių kova prieš kiekvieną pa
žangesnį reiškinį prof-sąjungų (darbo li
nijų) judėjime Jungtinėse Valstijose.

Paminėtoji Sąjunga įkūrė sau pagel- 
bininką, pavadintą “Free Trade Union 
Committee” (Laisvų Darbo Unijų Komi
tetą). Ir dabar šitos įstaigos pasimojo 
rinkti aukas, sukelti milijoną dolerių, ir 
tais pinigais remti darbo unijų judėjimus 
“Europoje, Azijoje, Pietų ir Centralinė- 
je Amerikoje.”

Sprendžiant pagal tuos asmenis, kurie 
stovi šito judėjimo priešakyj, netenka nei 
aiškinti, kad surinktomis aukomis šitie 
ponai rems tokį darbo unijų judėjimą, 
kuris atrodys jiems “košer”. Ne vienoje 
šalyje jie bandys iškelti susikompromi
tavusius darbo unijistų judėjime vadus, 
visokius hitlerininkus, visokius fašisti
nius gaivalus, kovojančius prieš pažan
giuosius žmones.

Atsiminkime, kad tie patys Woll’ai ir 
Dubinskiai Amerikoje visomis keturio
mis priešinos CIO vadovybės (prez. Mur
ray) pasiūlymui sudaryti bendrą veiklos 
komitetą kovai dėl Amerikos žmonių tei
sių.

Nepamirškime ir to, kad ADF vadovy
bė atsisakė dalyvauti Tarptautiniame 
Profsąjungų Kongrese Londone. Ir daly
vavimui kaip tik daugiausiai priešinosi 
pp. Woll’ai, Dubinskiai ir jų kolegos!

Todėl nesunku numatyti, jog surink
tieji pinigai, esą jų rankose, bus naudo
jami kovai prieš tą organizaciją,' kurią 
Tarptautinis Profsąjungų Kongresas 
Londone įkurs!

Kitais žodižais, renkamosios Woll’u ir 
Dubinskių aukos bus naudojamos ne lai
svų darbo unijų atkūrimui, bet prieš 
laisvąsias unijas kovojimui.

Vaifasfeas Londoniškių Lenkų
Gestas

Londoniškė lenkų valdžia paskelbė pa
leidžianti (demobilizuojanti) savo “armi
ją”, esančią Lenkijoje. Niekas netiki, 
kad toji jų “armija” buvo armija, ži
noma, kad tokios armijos jie ten neturė
jo, nes padoresni, demokratinio nusista
tymo lenkai kovotojai, jeigu ir ėjo kada 
su londoniškė valdžia, tai vėliausiuoju 
laiku įstojo į tikrąją Lenkijos armiją, 
organizuojamą ir vadovaujamą Varšavos 
vyriausybės, vadovaujamos prezidento 
Bierutos. Tačiau visvien, ponai nori pa
sirodyti ponais: parpuolę į purvyną, jie 
sako pasauliui, būk jie patys jin atsisė
do!

Kodėl gi londoniškiai ponai tokį žygį 
padarė? Jie tai padarė tam, kad paro
džius “trim didiesiem”, esantiems svar
biame posėdyj, būk jie kooperuoją su 
Raudonąja Armija, su Tarybų vyriausy
be. Būk tuomet, kai Lenkija tapo visa 
(apart smulkaus Koridoriaus kampelio) 
išvaduota, tai ir jie savo armiją palei
džia. Ponai sakyte sako: žiūrėkit, koki 
mes geri ir draugiški, mes norime, kad 
ir Tarybų vyriausybė būtų mums gera 
ir mums leistų Lenkiją valdyti, grąžinda
ma ponams dvarus.

Abejojame, ar šitie ponai savo tokiu 
gudravimu bepajėgs apgauti “tris di
džiuosius”. Per daug jie yra jau susi
kompromitavę, kad bent kas tikėtų jų 
naujaisiais gestais, nors jie, iš paviršiaus 
žiūrint, ir atrodytų labai geri.

. Lenkija turi savo vyriausybę, perėmu
sią visas išlaisvintąsias iš vokiškosios 
okupacijos Lenkijos sritis. Tik tai, ką 
toji vyriausybė tars ar darys, turės svo
rio, turės reikšmės ne tik Lenkijai, bet 
ir visam pasauliui.

KAS KA RAŠO IR SAKO
PIKTAS JUDOŠĖLIO 

BALSAS
Smalaviriai iš Keleivio 

vėl atidarė savo nešvarią 
burną prieš Lietuvos žmo
nių šelpimo reikalus. Jiems 
šį sykį už liežuvio užkliuvę 
Russian War Relief organi
zacijos raportas, kurio su
trauką buvo paduota Lais
vėje vasario 8 dieną straip
snyje “Ką Russian War Re
lief Nuveikė 1944 metais?” 
Jie surado, kad tame rapor
te yra pažymėta, jog R. W. 
R. priėmė nuo Amerikos če- 
choslovakų įvairių daiktų 
vertės $66,284.49 pasiunti
mui Čechoslovakijon ir nuo 
lenkų daiktų vertės $31,- 
919.25 pasiuntimui Lenki
jon. Ir jie šaukia:

“Na, o kiek Russian War 
Relief yra priėmęs Lietuvai 
aukų ?

“Apie Lietuvą visoj atskai
toje nėra nei žodelio. Reiš
kia. mūsiškiai komunistai 
melavo ii* meluoja, kuomet 
jie tauzija, kad surinktas au
kas jie siunčia Lietuvos žmo
nėms per Russian War Re
lief.

“Rusų fondo atskaita pa
rodo, kiek jis yra priėmęs 
aukų iš Amerikos lenkų, kiek 
iš čekoslovakų, kiek iš Ame
rikos, Columbijos, Kubos, 
Brazilijos, Argentinos ir ki
tų, bet lietuvių komunistų 
aukų nėra.

“Ką gi tai reiškia?
“Tai gali reikšti du daly

ku: arba bimbininkai prida
vė tas aukas rusų fondui ne
pasakydami, kad tai yra 
Amerikos 
žmonėms, 
pridavė.”

tos. Parodyta, kad apart 
siuntimo pašalpos Tarybų 
Sąjungos žmonėms (Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Uk
rainos, Rusijos ir kitų tary
binių respublikų), Russian 
War Relief dar priėmė ir 
sutiko pasiųsti pašalpą ir ki
tų dviejų kraštų žmonėms.

Tai ir viskas. Nėra jokios 
misterijos, nėra jokios pa
slapties. Viskas aišku. Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto surinktos Lietuvos 
žmonėms dovanos yra Rus
sian War Relief pasiunčia
mos Lietuvos žmonėms — 
dar daugiau, negu Ameri-

kad tai 
aukos Lietuvos 

arba visai jų ne-
(Keleivis, vakario

Visų pirma, sudaromas į- 
spūdis, jog renkamos aukos 
pinigais ir perduodamos 
Russian War Relief. Tuo 
tarpu nuo to laiko, kaip su
siorganizavo Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetas, 
tiktai įvairūs daiktai duoda
ma Russian War Relief pa
siųsti Lietuv. žmonėms. Jo
kių pinigų komitetas neduo
da. Už gautas aukas jis nu
perka įvairius daiktus — 
drapanas, muilą ir t.t.

Jeigu keleiviniai smalavi- 
riai būtų atsargiau pajieš- 
koję, tai minėtame raporte 
jie būtų neradę taipgi lat
vių, estų, ukrainiečių, rusų 
ir visos eilės kitų grupių. 
Jos gi visos turi komitetus 
ir renka paramą savo žmo
nėms anoj pusėje jūrų ir 
siunčia per R. W. Relief. O 
tos grupės nepamįnėtos to
dėl, kad tas raportas nėra 
smulkmeniškas, kad Rus
sian War Relief rūpinasi 
šelpimu ne tik rusų, bet vi
sų Tarybų Sąjungos žmo
nių. Gi Lietuva, Latvija, 
Estija, Ukraina, Baltgudija 
ir kitos tarybinės respubli
kos yra dalimi Tarybų Są
jungos, jų žmonės yra pri- 
skaitomi prie Tarybų Są
jungos žmonių. Russian 
War Relief turi šelpimo ju
risdikciją ant visos Tarybų 
Sąjungos, tai yra, ant visų 
josios respublikų.

Kas kita su Čechoslovaki- 
ja ir Lenkija. Tos šalys ne
įeina į Tarybų Sąjungą, ant 
jų šelpimo Russian War 
Relief neturi jurisdikcijos, 
jų žmonės nepriskaitomi 
prie Tarybų Sąjungos žmo
nių. šiame atsitikime Rus
sian War Relief buvo prašy
tas ir sutiko tiktai patar
nauti tais laivais, kuriais 
gabenama pašalpą Tarybų 
žmonėms, pergabenti įteik
tus daiktus Cechoslovakijon 
ir Lenkijon. Todėl ir raporr 
te tos dvi grupės pažymė1-

kos lietuviai suaukoja. Nes, 
kaip jau daug sykių yra aiš
kinta, Russian War Relief, 
kaipo amerikiečių organiza
cija, nors besivadinanti 
“Russian War Relief”, rū
pinasi šelpimu visų Tarybų 
Sąjungos žmonių, nukentė
jusių nuo karo.

Keleiviniai gi smalavirįai, 
norėdami pakenkti tai gar
bingai organizacijai ir Lie
tuvos žmonių šelpimui, ka
binėjasi prie mažiausio da
lykėlio, iš nebūto padaro 
būtą, iškraipo faktus ir tie
są. Tai bjaurus ir juodašim
tiškas darbas.

Sveika, Baltija!
(Eltos speckorespondentas)

Platus kelias, apsodintas 
rudens paauksintais klevais, 
eina iš Kretingos į Palan
gą. Ant kelio riogso tankai 
su sulaužytais pabūklais, 
pagrioviais guli automobi
liai, kai kur pažaliavę vokie
čių lavonai — viskas liudija 
apie tuo keliu jūros krypti
mi neseniai praūžusią karo 
audrą. Tik išvažiavus iš 
Kretingos juntamas jūros 
artumas. Rudens vakaras, 
tačiau visai dar šiltas ir 
drėgnas vėjelis kutena 
skruostus. Palangą gaubia 
sunkus, pilkas rūkas. Jis 
dengia visą apylinkę ir tik 
privažiavus pačią Palangą, 
iškyla smailūs gotiko baž
nyčių bokštai ir stogai, bal
tuoja plačiai išmėtyti vasar
namiai ir trobesiai. Miestas 
tuščias, gatvės apmirusios, 
niekur nematyti gyventojų. 
Gatvių susikryžiavimuose, 
prie tvorų, už kurių skęsta 
žaliumynuose namai, išraus
ti apkasai, prie kulkosvai
džių prigulę kariai. Per 
miestą eina fronto linija. 
Kai kur matyti sprogusių 
sunkiųjų sviedinių pėdsakai. 
Bet dauguma namų nenu
kentėjo, kai kurių net lan
gų stiklai išliko. Atrodo, jog 
šio miesto gyventojai tik ką 
išėję iš namų ir dar negrį- 
žę. Iš gatvės, kur įsikūrė 
pirmutinio Palangon įsiver
žusio pulko štabas, matyti 
jūra. Girdėti sunkūs ūžčioji
mai bangų, besiveržiančių į 
krantą. Pulko štabe mus 
sutiko Palangos komendan
tas. Jis mums papasakojo, 
kaip buvo paimta Palanga. 
“Vokiečiai negalvojo taip 
greit paliksią miestą ir Bal
tijos jūros pakraštį, — sakė 
jis. 
mis, 
tvirtinimų, buvo įrengti dar 
nauji. Juos gynė stambios 
pėstininkų bei tankų pajė
gos. Bet pasinaudoti tais į- 
tvirtinimais jiems nebepasi
sekė. Jeigu jūs važiavote pa- 
liai juos, tai matėte padary
tąsias ribas ir gulinčius prie 
jų vokiečius, matėte pamu
štus tankus, kurie turėjo 
ginti Palangą. Mūsų kariuo
menės puolimas, užėmusios 
Kretingą, buvo tiek veržlus, 
kad vokiečiai, panikos ap
imti, bėgo į pietus nuo Pa
langos, Pirmasis į miestą į- 
siveržė ir pasiekė Baltijos 
jūrą Raudonosios Vėliavos 
junginys. Du šio junginio 
tankų batalionai sekė vokie
čių pėdsakais ir priėjo Bal
tijos jūrą. ‘Vokiečiai metė 
viską: tankus su įjungtais 
motorais, sunkvežimius su 
šaudmenimis, pabūklus. Tai 
buvo jaudinantis vaizdas. .

Su šūkiais “Pirmyn į Bal
tijos jūrą! Sveika, Baltija!” 
pėstininkai, p r a lenkdami 
vienas kitą bėgo į jūros 
krantą, versdami iš kojų 
visus kelyje pasitaikančius

Pastarosiomis savaite- 
be ankstyvesniųjų į-

vokiečius. Karininkai ir ka
reiviai, stovėdami putojan
čiame vandenyje, revolverių 
ir automatų ugnimi saliuta
vo gimtajai Baltijos jūrai, 
kurios krantą pasiekė rusų 
kareivis, atžygiavęs čia iš 
Stalingrado stepių, per Bal
tarusijos pelkes, Lietuvos ly
gumomis. Ir rūsti bei aud
ringa Baltijos jūra ūžian
čiomis bangomis sveikino 
savo šeimininkus, tarybinius 
žmones, kurių ji laukė. Kar
tu su dalies vadu mes nuva
žiavome prie Aleksandro 
Nevskio ordeno kavalieriaus 
kapitono Kamino baterijos, 
kurios kariai pirmutiniai 
pasiekė jūrą. Jaunas, dvide
šimt dviejų metų, neaukš
tas, šviesiaveidis kapitonas 
supažindino mus su savo ar
tileristais. Jis nurodė į savo 
baterijos karį Petrą Ovči- 
nikovą, visų pirmąjį pasie
kusį Baltijos pakrantę. Sun
kų kočos kelią praėjo Pet
ras Ovčinikovas. Jis pradėjo 
jį prie Stalingrado ir iš tėn, 
nuo Kaspijos jūros, priėjo 
Baltiją ir pirmutinis nuplo
vė savo batų dulkes šalta
me Baltijos vandeny. Drau
ge su juo už paskutiniuosius 
pakrantės metrus kovojo 
snaiperis Švaidonas, pasku
tiniame mūšyje sunaikinęs 
15 vokiečių, seržantas Chit- 
rovas, leitenantas Morozo
vas ir kt.

Tą pačią dieną pulke buvo 
suruoštos iškilmės. Prie ba
terijos jūros pakrantėje iš
sirikiavo kariai, pasižymė
jusieji mūšiuose ir pirmuti
niai pasiekusieji Baltijos jū
rą. 70 karių bei karininkų 
buvo apdovanota. Pasveiki
nęs juos, dalinio vadas pa
sakė: “Mes priėjome gimtą
ją Baltijos jūrą ir jos pa
krantėje prisiekiame, jog į 
tą žemę niekuomet neįžengs 
priešo koja. Baltijos jūra — 
mūsų gimtoji jūra. Jinai 
mūsų pasiliks amžinai. Mes 
prisiekiame”. * “Prisiekia
me!” atsakė artileristai. Iš
mesti į jūrą vokiečiai dar 
tebesiunčia pagelbines pa
jėgas savo įguloms Rygoje 
ir Liepojoje. Palangos pa
jūriu plaukia vokiečių laivų 
karavanai. Bet tik nežymi 
jų dalis pasiekia tikslą. 
“Iliušinai” ir artileristai ge
rai veikia.

Tyla ir nyku Palangoje. 
Stovi nebylys kurortinis 
miestelis, gražiausioji Lietu
vos vietovė. Prieš karą tūk
stančiai žmonių atvažiuoda
vo čia pailsėti iš įvairių Lie
tuvos vietų. Tarybiniais lai
kais čia buvo įrengta viena 
grąžiausiųjų pionierių sto-« 
vykių. 1941 m. vieną birže
lio mėn. rytą prie kranto 
priėjo vokiečių laivai. Jų 
pirmutiniai sunkieji sviedi
niu pataikė į stovyklaujan
čių namelius, kuriuose tebe
miegojo vaikai, šimtai vai
kų lavonų liko

griuvėsiuose. Per trejus vo
kiečių šeimininkavimo me
tus miestas beveik ištuštėjo. 
Iš pačių geriausiųjų pastatų 
bei vasarnamių gyventojai 
buvo išvaryti. Juose apsigy
veno vokiečių karininkai. 
Vasarą čia atvažiuodavo il
sėtis šeimos iš Vokietijos, 
vokiečių valdininkai. Prieš 
pasitraukdami vokiečiai iš
varė gyventojus iš Palan
gos. Daugumas žmonių nu
ėjo į mišką, į Žemaitijos gi
lumą. Vienoje gatvėje, ei
nančioje nuo bažnyčios į jū
rą, mes sutikome sodininką 
Jurgį Šalkauską. Senis su
grįžo į savo namus. Jis, kaip 
ir visi gyventojai, kartu su 
savo šeima buvo pabėgęs į 
mišką. Susijaudinęs jis pa
pasakoja apie savo pergy
venimas, su meile kalba apie 
kiekvieną savo gimtojo mie
stelio sugriautą namelį. Jis 
parodė vietą, kurioje du jo 
kaimynai - žvejai buvo pa
slėpę tinklus. “Kai vokiečiai 
traukėsi, pasakojo jis, jie 
atėmė nuo žvejų tinklus ir 
sudegino juos. Mano kaimy
nai užkasė savo tinklus. 
Mes visi tikėjome ir žinojo
me, jog Baltijos jūra, mūsų 
pakrantė, bus vėl tarybinė. 
O tai, ką vokiečiai sugriovė, 
mes atstatysim, padarysime 
dar geriau. Vėl sugrįš gy
venimas, ir Palanga taps 
puikia mūsų tarybinių žmo
nių vasarviete.” Mes atsi
sveikinome su seniu ir nu
važiavome toliau tokiu pat 
rudens paauksintais klevais 
apsodintu keliu, einančiu 
per Klaipėdos kraštą į mie
stą, dėl kurio dabar vyksta 
paskutiniai mūšiai.

G. Molotkovas.
Palanga, spalio 12 d.

Hartford, Conn
Kas Buvo ir Kas Bus

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyrius turėjo susi
rinkimą vasario 2 d. Aukų pa
galbai Lietuvos žmonių vėles
niu laiku gauta sekamai: Jo
nas Mituza aukavo $20 ir A. 
Mazonas $1.

Drapanų rinkimas dabarti
niu laiku sumažėjęs. Toj sri- 
tyj dirbanti draugai ir drau
gės turėtume daugiau susirū
pinti tuo svarbiu darbu. Lietu
vai pagalba labai reikalinga, 
tūkstančiai žmonių likę be pa
stogės, drabužių ir apsiavų. 
Tautininkų, klerikalų ir socia
listų “bendras” fondas, iki 
šiol, dar nepasiuntė nei vienų 
marškinių Lietuvos žmonėms, 
nors jų vardu nemažai drabu
žių surinko tarpe Amerikos 
lietuvių. Tokis jų darbas, tai 
ne pagalba Lietuvos žmonėms, 
bet tiesiog kenkimas, nes su
rinktus drabužius laiko sudėję 
į skiepus ii* pūdo. Surinko dra
bužius, pasiuntė į Brooklyną 
ir ten laiko, o į Lietuvą nesiun
čia. Vis laukia, kada “princu- 
kas” Julius Smetona atsisės į 
savo tėvo fašistinį sostą, lau
kia, kol jis ten keliaus, tai tik 
tada ir drapanas siųs. Bet jie 
to nesulauks, Lietuvoj nieka
dos daugiau fašistai neviešpa
taus.

Mes, demokratiniai Ameri
kos lietuviai siuntėme ir siusi
me dabar Lietuvos žmonėms 
pagalbą, nes ji jiems labai 
reikalinga. Geresniam reikalo 
išaiškinimui ir Lietuvos žmo
nių parėmimui, tai LPTK sky
rius ruošia parengimą, balan
džio 15 d., Laisvės Choro sve
tainėje. Visus ir visas prašome 
tą įsitėmyti. Kas turite atlie
kamų drabužių, apsiavų, tai 
prašome tuojau paaukoti.

stovyklos

Vasario 4 d. Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubas buvo su
rengęs judamų paveikslų ro
dymą. žmonių prisirinko veik 
pilna didelė svetainė. Paveiks
lus rodė visiems žinomas Juo
zas Jenuškevičiukas. Gal jis 
norėjo du zuikius nušauti — 
pasidaryti pelno ir kliubui pa- 

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Kaip Jautėsi Išvaduoti nuo
Japonų Amerikiečiai

—Mes svaigom iš džiaug
smo, kai išgirdome pirmuo
sius amerikiečių šūvius, — 
rašo Robertas Crabb, ame
rikietis United Press kores
pondentas. Japonai nuo 1942 
metų laikė jį Santo Tomas 
belaisvių stovykloje kartu 
su kitais 3,700 civiliais 
žmonėmis, Maniloje, Filipi
nų sostamiestyje.

—Mes, kaip proto netekę, 
bėgiojome iš vieno namo i 
kitą, šauksmais sveikinda
mi amerikiečius; nepaisėme 
net japonų kulkų.

Pirmiausiai mes rėkėme, 
klausdami: “Ar atnešėte 
mums maisto?” Mes čia 
buvome alkinami; palaips
niui ėjome link bado mir
ties.

Kada amerikiečiai nudėjo 
japonus stovyklos sargus, 
mes puolėmės imti ant sa
vo pečių ir nešioti amerikie
čius; bet buvome perdaug 
nusilpę badavimu.

Per ištisus praeitus metus 
japonai mus, kaip geležine 
ranka, spaudė. Jie atvirai 
sakė, kad nepripažįsta Ge- 
nevos sutarties ir tarptauti
nių teisių dėlei belaisvių 
maitinimo ir užlaikymo. Jie 
atsisakė duoti daugiau mai
sto net tada, kai belaisviai 
alpo iš bado ir dribo ant 
laiptų, krito pačiuose kam
bariuose ir begaliniai ilgose 
laukiančiųjų maisto eilėse.

Valgė šunis ir Kates
Daug sykių per kelis pas

kutinius mėnesius aš su sa
vo mažyte dukrele rinkome 
bulvių skutenas ir kitas dar
žovių atmatas ir virėme iš 
jų sriubą. Kiti virė šunis ir 
kates ir valgė.

Prie mūsų šeimai skirtos 
bakūžės aš buvau pasisodi
nęs bananų diegų. Paaugu
sius diegus mes valgėme. 
Nes bananų medžių šerdis 
ir šaknys yra valgomos; 
nors jose nėra jokio mais
tingumo nei skonio, bet jo
mis galima pilvą užkimšti.

Mano duktė gimė belais
vių stovykloje, o pirm trijų 
mėnesių mano žmona pa
gimdė sūnų. Tuo laiku jinai 
buvo sveika, ' bet tą pačią 
dieną, kada jinai sūnų pa
gimdė, mes išbaigėme visą 
taupytą maistą ir turėjome 
gyventi tiktai šaknimis, tru
pučiu daržovių ir mažiukais 
kiekiais japonų duodamo 
maisto.

Kūdikių Alkinimas
Gaunant permažai pieno, 

mes mėginome kūdikį pe- 
nėt vandeniu, likusiu po ry
žių išvirimo. Mano žmona 
svėrė 125 svarus, kada išėjo 
iš ligoninės po gimdymo. 
Paskui jinai sumenkėjo iki 
90 svarų iš viso, 
sveria 101 svarą.

Mažytė mūsų 
kasdien prašinėjo 
valgyti.

Prieš tris mėnesius man 
pavyko nusipirkti dvi kekes 
neprinokusių bananų; užmo
kėjau 300 dolerių už jas. Iš
virus bananas, jos turėjo 
panašų skonį, kaip bulvės.

Įkalino Gydytoją
Japonai įmetė daktarą 

Th. B. Stevensoną į kalėji
mą už tai, kad jis mirties 
liudijimuose įrašydavo, jog 
žmogus mirė dėl maisto sto-

kos. Japonai buvo uždraudę 
minėt tokią mirties priežas-

Korporalas John Hencke 
iš New Yorko pirmas su sa
vo automobiliu “džypsu” 
pramušė Santo Tomas kon
centracijos stovyklos var
tus. Jis bus didvyris mū-sų 
šeimai, kol tik mes gyvi bū
sime. Jis pirmas davė mums 
tikro maisto — salmono, 
narmelado, kavos ir kon
servuoto (condensed) pieno.

Mano žmona apsiverkė, 
pamačius užrašą ant mar
melado dėžutės, “Australijoj 
gamintas.” Jinai yra austra
lietė.

Chinijos fronte amerikie
čiai lakūnai per mėnesį su
naikino 334 japonų lėktuvus.

Automobiliai ir Na
minės Nelaimės

Pernai metais nuo auto
mobilių Jungtinėse Valstijo
se žuvo 23,800 žmonių, tai 
būtų apie 40 procentų ma
žiau, negu 11941 metais, ku
riais nelaiminguose automo
bilių įvykiuose buvo užmuš
ta beveik 40,000 asmenų. 
Bet pernai automobiliais 
buvo važinėta gal tik pusę 
tiek, kaip 1941 metais. Tai
gi, lygint pravažiuotų my
lių skaičių, pernai automo
bilių nelaimėse nustojo gy
vybės proporcionaliai dau
giau amerikiečių, negu 1941 
metais.

Namai laikomi saugiausia 
vieta. Bet per nelaimingus 
nuotikius namie pernai žu
vo 30,500 žmonių; tai 2,000 
mažiau, negu 1922 metais, 
bet 6,700 daugiau, negu au
tomobilinėse nelaimėse.

Be to, 1944 m. naminėse 
nelaimėse buvo sužeista 4,- 
600,000 asmenų; jų tarpe 
120,000 nukentėjo neatitai
somus sužeidimus.

Visuose nelaiminguose at
sitikimuose šioje šalyje per
nai žuvo 94,000 žmonių ir 
buvo sužeista 9,750,000. Me
džiaginiai skaičiuojant tas 
nelaimes, pasidarė 4 bilionai 
850 milionų dolerių nuosto
lių. O didžioji dauguma to
kių nelaimių įvyko per ne
atsargumą namie, automo
biliuose, vieškeliuose ir per 
3toką atodairos bei apsau- 

’gos fabrikuose, kasyklose, 
pasilinksminimuose ir kitur, 
kaip teigia amerikiečių Na- 
cionalė Saugumo Taryba. •

o dabar

mergaitė 
daugiau

vis arčiau ir arčiau prieRaudonarmiečiai pergalingai žygiuoja snieguotu keliu
Berlyno, arkliais veža kanuoles ten, kur negalima vežti kitais būdais. Paprasti ra
tai, roges, slides ir visokiausi moderniški įrankiai Sovietams tarnauja mušti nacius.

ŽMOGAUS AUGIMAS IR MAŽĖJIMAS
Profesorius Landois atra

do, kad tuojau po užgimi
mo, vidutiniškai imant, 
žmogaus kūnas yra du sep- 
tintadaliai to, kiek jis viso 
užaugs. Landois sako, kad 
laiko tarpas po užgimimo y- 
ra greičiausio augimo tar
pas.

Pirmais metais kūdikis 
užauga apie 20 centimetrų. 
— Į colį eina apie pustrečio 
centimetro. — Antrais me
tais kūdikis paauga 10 cen
timetrų, trečiais apie 7 cen
timetrus.

Nuo 5 iki 16 metų jau
nuolis, vidutiniai imant, pa
auga kas metai apie pusšeš
to centimetro. Po 20 metų 
pastebimas labai mažas au
gimas.

Po 50 metu amžiaus kūno v

Bėgdami Vokiečiai
Sprendžia Klausimą

Per dabartinį Sovietų o- 
fensyvą pabėgo, gilyn į Vo
kietiją milionai vokiečių iš 
Prūsijos, rytinės Vokietijos 
ir iš sevtimų kraštų, kuo
met artėjo Raudonoji Armi
ja. Skaičiuojama, kad į vi
durinę Vokietiją iki šiol su
sigrūdo kokie 23 milionai 
pabėgėlių. Juos patys hitle
rininkai vijo į savo “tėvy
nę.’.

Tuom naciai žymia dalim 
išsprendė klausimą — kaip 
bus perkraustyt milionus 
vokiečių iš Lietuvai grąži
namų senovinių lietuviškų 
Rytinės Prūsijos žemių ir iš 
tų vietų, kurios bus priskir
tos Lenkijai.

Reikia pastebėti, jog vo
kiečių valdytieji Pomerani
jos ir Silezijos plotai se- 
niaus buvo apgyventi slavi
škųjų tautų, daugiausiai ar
timų lenkams. Tik paskui 
vokiečiai tas žemes pasi
glemžė.

Vokiečių Orderių Įsikūrimas
Lietuvos Pakraščiuose

aukštis ima mažėti, ir suma
žėjimas gąli siekti iki 6 ar 7 
centimetrų, jei žmogus gy
vens iki 80 metų amžiaus.

Kūno svoris, anot prof. 
Landois, mažėja per 5 iki 7 
dienų po užgimimo. Dešim
čiai dienų praėjus, naujagi
mio svoris dėl prilygsta tam 
svoriui, kuris buvo gimimo 
dieną.

Pirmais kūdikio gyveni
mo metais jo svoris trigu
bai padidėja.

Vidutiniai žmonės, nei 
riebūs nei sudžiūvę, dau
giausia svorio turi, kaip 40 
metų sulaukia. 60 metų am
žiaus žmonių svoris didelėje 
daugumoje atsitikimų nusi
stovi ir laikosi vietoje.

Penkių metų amžiaus kū
dikio svoris yra du kartu | kais.

didesnis už vienų metų. 
Dvylikos metų vaikas sve
ria dveja tiek daugiau, kaip 
penkių metų vaikas. Su
prantama, būna išimčių. Bet 
čia nekalbama apie išimtis, 
ale apie svorius didelėje 
daugumoje atsitikimų.

Pirm keleto metų dr. Gu
stav Nylin, švedų mokslinin
kas, paskelbė, kad jis savo 
tyrinėjimais atrado, jog 
greičiausiai žmogus auga 
pavasarį, bet rudens ir žie
mos mėnesiais gauna dau
giau svorio. Kai jaunuolis 
greičiau auga, tai mažiau 
teįgauna svorio, o tuo metu, 
kai jo svoris didėja, tai au
gimas lėčiau teina. Dr. Ny- 
linas savo bandymus darė 

įsu mokyklinio amžiaus vai-

Apie 1158 metus pirmą 
kartą atplaukė iš Vokieti
jos miesto Bremeno pirkliai 
j Dauguvos upės pakraščius, 
latvių žemėje. Ilgainiui į 
Padauguvį ėmė važiuoti pir
kliai iš kitų Vokietijos mie
stų. Su pirkliais atvažiuoda
vo ir kunigų, esą, krikščio
nių tikybai skelbti.

Vienas vokiečių vyskupas 
įkūrė ant Dauguvos kranto, 
netoli jūros, pilį vardu Ry- 
ga 1201 metais. Vokiečiai 
įsteigė tam tikrą savo drau
giją, girdi, gintis nuo pa
gonių, stabmeldžių puolimų. 
Ta organizacija buvo pava
dinta Kristaus Kareivių 
Draugija. Jos nariai-riteriai 
ant baltų apsiaustų turėjo 
išsiūtus raudoną kryžių ir 
kalaviją, kaip savo pašauki-

Rakietos - Sekmin 
gas Oro Pabūklas

“Blogos Kojos” Neša 18 į Naujoji Gyduole iš
Mylių per Sniegus

Ellwood City, Pa. —Eve- 
rettas Cooper buvo pripa
žintas netinkamu armijai 
dėl, girdi, blogų jo kojų. 
Bet jis per sniegus ir pūgas 
kasdien ėjo pėsčias 18 my
lių į karinį darbą U. S. Na
tional Tube kompanijos fab
rike.

Senovės Lietuvių Daina
Tu oželi, juodbarzdėli, 
auk, auk, auk!
Dievuks mūsų tavęs 
lauk, lauk, lauk!
Paupelyj yra kalnelis, 
kur ugnelė, kaip žvaigždelė, 
smelk, smelk, smelk!
Ten Ruginis su Žvaginiu 
dievui ožius smaug, smaug, 

smaug!
Po rugpjūtį ir rugsėjį 
vesim tave, juodbarzdėli, 
ant to tai kalnelio, 
kur Ruginis su Žvaginiu 
garbei šlovei dievų mūsų 
ir tave pasmaugs, 
ir tave pasmaugs.

Dirvožemio Pelėsių
Anglų mokslininkai pas

kutiniu laiku pagamino 
naują gyduolę hypholiną, 
kuri panašiai veikia, kaip iš
garsėję penicillino vaistai. 
Hypholinas padirbtas iš tų 
pačių dirvožemio pelėsių, 
kaip ir penicillinas.

Anglų leidinys Medical 
Press rašo, kad hypholinu 
jau pagydyta tam tikras 
skaičius ligonių, sirgusių 
nugarkaulio smagenų įdegi
mu, kraujo apsinuodijimu, 
plaučių uždegimu ir kt.

Vis daugiau Amerikoje 
statoma karinių lėktuvų su 
prietaisais rakietoms laidy
ti. Pasirodo, kad nauja pen
kių colių storio (skersinyje) 
rakieta turi tiek sprogdi
nančios jėgos, kaip patran
kos šešių colių šovinys.

Amerikiečiai orlaivinėmis 
rakietomis jau nuskandino 
pustuzinį Japonijos laivų ir 
sudaužė kai kuriuos priešų 
fortus. Iš oro laidoma ra
kieta geriau nutaikoma, ne
gu nuo žemės. Rakietų svai
dymo prietaisai yra labai 
daug sykių pigesni už ka
nuoles.

Dabartiniame kare So
vietai pirmi pradėjo plačiai 
naudot rakietas. Galimas 
daiktas
jas dar patobulino.

Dujos, smarkiai švirkš- 
čiančios pro rakietos uode
ga, stipriai spiria oran ir 
taip varo rakieta pirmyn. 
Tos dujos susidaro iš padeg
to gazolino ir oksigeno (de
guonies) mišinio ir tam tik
rų kitų eksploduojančiai de
gančių medžiagų. M. P.

mo ženklus. Nuo to kalavijo 
jie ir vadinami kalavinin- 
kais arba kardininkais.

Rygos vyskupas kas me
tai važinėdavo į Vokietiją 
ir iš ten parsiveždavo nau
jų riterių sau į pagalbą. Ka- 
lavininkų skaičius vis augo 
Latvijos pajūryje. Latviai iš 
pradžių, priimdami krikštą, 
geruoju pasiduodavo vokie
čiams. Bet vadinamieji Kri
staus kareiviai netrukus ė- 
mė žiauriai plėšti, vergti ir 
žudyti latvius. Tad latviai 
atmesdavo krikštą ir kilda
vo prieš vokiečius. Tačiau 
jie neišgalėjo atsilaikyti ne
lygioje su vokiečiais kovoje. 
Gangreit įsiveržėliai kalavi- 
ninkai arba kardininkai 
nugalėjo latvius ir pavergė 
visą jų kraštą.

Senieji Prūsai
Senoviniai prūsai buvo 

lietuviškos kilmės karinga 
tauta. Jie nuolat kariavo su 
mozūrais, lenkų giminės 
tauta, ir gynėsi nuo vokie
čių. Mozūrų kunigaikštis 
Konradas, pats nepajėgda
mas atsilaikyti prieš prū
sus, pasikvietė talkon vo
kiečių ordeną, neseniai į- 
steigtą Palestinoje. Šie vo
kiečių riteriai dėvėjo baltus 
apsiaustus su išsiūtais juo
dais kryžiais. Todėl jie kry
žiuočiais vadinami. Tačiaus 
lietuviai tuo pačiu vardu va
dina ir Latvijoj įsikūrusius 
riterius.

Kryžiuočiai negalėjo Pa
lestinoje išsilaikyti, bet Eu
ropoje jie buvo pasijungę 
daug žemių. Jie mielu noru 
priėmė mozūrų kunigaikščio 
Konrado pakvietimą prieš 
lietuvių brolius senprūsius. 
Konradas dovanojo kryžiuo
čiams Kulmo žemę 1230 m.

kad amerikiečiai i ir pasižadėjo visas užka
riautas iš prūsų žemes jiem 
pripažinti.

Kryžiuočiai, atvykę į Pa
prūsę, pradėjo kovą su prū
sais. Prūsai gynėsi narsiai, 
tačiau ilgainiui buvo daug 
skaitlingesnių vokiečių į- 
veikti.

Kryžiuočiai, pagaliau, už
kariavę visas prūsų žemes, 
išnaikino ir pačią senprūsių 
tautą. Iš prūsų beliko tiktai 
Prūsijos vardas; ir tuo var
du besivadinanti Vokietijos 
dalis tapo aršiausių vokiečių 
militaristų lizdas.

Kunigaikščio Konrado pa
kviesti kryžiuočiai paskui 
per šimtmečius užpuldinėjo, 
plėšė ir žudė lietuvius ir pa
čius lenkus-mozūrus. Tik 
Raudonoji Armija atvaduo
ja senovines lietuviškas ir 
lenkiškas žemes ir grąžina 
jas tiems, kam jos pradiniai 
priklausė. J. D. - T.

Trūkimas ir Liga
Naudojant kamščius ap

saugai nuo perdidelio bildė
jimo ir visokio trukšmo fab
rikuose, mažiau darbininkų 
teišlieka iš darbo dėl ligų, 
kaip raportavo Harvardo 
Universiteto profesorius 
Hallowell Davis.

1-mas Danty Šepetukas
Pirmas žmogus, pradėjęs 

vartoti šepetuką dantims 
valyti, buvo anglas Wil
liam Addis. Jis 1780 m. pa
dirbo pirmą šepetuką ir pats 
ėmė jį naudoti.

Plačiau pradėta dantinius 
šepetukus vartoti tiktai apie 
19-jo amžiaus pusę.

DABAR JAU PAVASARIS ŽVAIGŽDYNE—IR KITKJ SAKO KRIENAS
žvaigždės padangėje da- ’ Iš didelių verksmų ir dan- 

bar jau rodo pavasarį. Bet: tų griežimo gema juokda- 
kas astronomija nesidomi,i rys.
tam ši grožybe nežinoma. l v. . .& J I Žmogus kartais tyčia lei

džiasi save prigauti, kad 
daugiau jo neprigautum.

Prisiplakęs prie gero lo
vio, paprastas paršiukas 
patampa vertingu penimiu.

Mes laukiam pavasario 
saulės ir pergalės, o hitleri
ninkai — savo juodo galo.

Šiame pavasaryje lemia
mas fašizmo sutriuškinimas 
ir tuomet naujo pavasario— 
laimingesnio žmonijos gy
venimo — pradžia.

Daugelyje atvejų klausi
mas, kas mums tinka, turė
tų būti: kam mes tinkame.

Senas Vincas kadaise pa
rašė knygutę geru, filoso
fišku pavadinimu “Gyvas 
Grabe.” Duodu jam sugesti
ją: parašyk mums, brolau, 
ūkininko filosofiją abelnai 
apie viską. Bus originalu!

Žmogus, kuris knygą nu
siperka ir jos neskaito, arba 
kuris laikraštį užsirašo, bet 
jo neskaito — yra kelmas, o 
ne žmogus.

Korespondencijos iš Wil
kes Barre parodo, kad ge
riausias knygų išgarsinimas 
ir išplatinimas yra mūsų 
draugijų parengimai.

Nuolatinis kartojimas iš
augina reputaciją— sakyda
vo Brisbanas. Bet reputaci
ja, kaip grikių košė, kuri 
priklauso nuo spirgų ir svie
sto—gali būt gera ir bloga.

Kiekvienas žmogus yra 
“dviveidis”; turi dū būdus: 
dirbtinį, dėl publikos, ir tik
rąjį—dėl savęs. Todėl įdomu 
tėmyti žmogų, kuomet jis 
nežino, kad jį tėmiji.

.Atžagareivių visas veiki
mas, visi jų idealai paremti 
taukais pažlugusiu pilvu.

Kareivis Petras Juknis 
džiaugiasi Atlikto Kriukio 
eilių rinkiniu “Daug Labų 
Dienų” ir kartu duoda gerą 
mintį: kad ši knyga tinka 
dovanoms kitiem lietuviam 
kareiviam; pasaldintų jų

sunkių kovų dienas. Pasius
kit Daug Labų Dienų savo 
draugam kovūnam!

Ką sykį Rusų meškinas 
pačiupinėjo, tas daugiau 
prieš jį nešokinėjo. Taip bu
vo su turkais, totoriais, šve
dais praeityje, tas pat lau
kia nacius ateityje.

ŠOVINIO IŠSIPŪTIMAS
Didieji patrankų šoviniai 

antra tiek platyn išsipučia 
pirma, negu jie sprogsta. 
Tą jų išsipūtimą rodo nau
jieji fotografiniai paveiks
lai, pagaminti su X-spindu- 
lių pagalba.

Be tinkamos rinkos, ge
riausios prekės būna bever
tėmis; taip pat ir geriausi 
talentai būna beverčiais, jei
gu jie yra ne savo vietoje.

Pr. Krienas.

MIELĖS Iš MEDŽIO
Miškinėje Jungtinių Val

stijų Laboratorijoje Madi
son mieste, Wisconsino val
stijoj, yra įrengtas pavyzdy- 
nis fabrikėlis, kuris chemi
niais būdais perdirba medį 
į cukrų, mieles ir į industri
nį alkoholį.
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Keliones Įspūdžiai į Saulėtą Floridą
A. šoliunienė.

New Haven, Conn.
Mums gyvenant šiaurinėse Amerikos 

valstijose, tik girdis kalbant arba apra
šant apie saulėtą Floridą. Aš visuomet 
tik ir galvojau, o ypač žiemos laiku, apie 
Floridos gražumus, jos gražiausius 
kvietkus ir švarius “beachus” - maudy
nes, kurias teko matyt tik krutamuose 
paveiksluose. Bet pagaliau nusprendžiau 
pamatyt Floridos gražumus savo akimis. 
Antra vertus, turėjau ir gerą progą ap
lankyt Floridą, nes mano duktė ten gy
veno (su vyru, mano žentu). Tai važia
vau, taip sakant, pas savuosius. Dabar 
nors trumpai nekuriuos savo įspūdžius 
pateiksiu ir Laisvės skaitytojams.

Lapkričio 10 d., 1944 m., išsiruošiau į 
kelionę pamatyt Floridą. Važiuojant per 
Penna, valstiją, nebuvo nieko tokio įdo
maus matyt, tik aukštus kalnus ir mies
telius, panašius, kaip ir kur mes gyve
name.

Kada pasiekėm Baltimore, Md., jau 
pradėjo temt, jau dengė tamsūs rūkai 
nors menka rudens šviesą. Baltimore, 
matvt, didelis miestas ir turi gražią 
traukinių stotį.

Washington, D. C., tai šalies sostinė, 
bet ir jo neteko matvt, nes jau buvo nak
tis. Lempos visur žibėjo. Matvt, apie 
Washing-tona yra daug vandenyno, ku
ris spindėjo nuo šviesų atmušimo.

Iš Washington išvažiavus, užgesino 
šviesas traukiny.], matyt, dėlto, kad kelei
viai galėtų užmigt, kurie reikalauja po
ilsio. Na, tuojau pradėjo vieni snaust, ne- 
kurie net ir knarkt, o buvo tokių, kurie 
pradėjo net dainuot, nes buvo ir įsilink
sminusių. Vagonas, kuriame man prisėjo 
sėdėt, buvo prie pat klubruimio, tai ja
me buvo ir baras. Kaip 12 nakties uždarė 
barą, tai užsibaigė ir linksmavimas, dai
navimas.

Atėjo ir rytas. Pradėjo aušra svist. 
Tai jau buvome į Georgia valstiją įva
žiavę. Buvo jau matyt lygūs laukai ir 
daug krūmokšlių. Atrodo, kaip kokios 
pelkės — “swamps”. Didesniu miestu vi
sai nematyt, tiktai kaip Lietuvos kai
mai. Tų kaimelių stubos nekurios visai 
prastos: be langų, be durų! Jeigu :man 
kas būt sakęs, kad Amerikoj yra tokių 
stubų ii’ kad žmonės taip biednai gyve
na, būčiau netikėjus. Bet dabar visą tai 
mačiau savo locnomis akimis. Esu pri
versta tikėt ir dar kitiems apie tai pa
sakyt. Tenka pagalvot, kodėl tie žmonės 
taip biednai gyvena? Ar jau jųjų toks 
nelaimingas likimas, ar iš apsileidimo? 
Bet...

Georgios valstija baigėsi, pradėjom va
žiuot Floridos valstija. Na, pamaniau 
pati sau: tai jau dabar bus viskas kitaip, 
negu Georgioj! Bet pavažiavus kiek to
liau ir tų gražių vietų kaip nesimato, taip 
nesimato, dar vis prastesnės stubos ir 
vietos, negu Georgia valstijoj! Daugiau
sia, kaip Georgia valstijoj, taip ir Flori
doj, tose mizernose lūšnelėse gyvena neg
rai darbininkai, tai per tai ir tas bied- 
numas išsiaiškina. Kodėl jie toki bied- 
ni? Todėl, kad negrai čia labai skriau
džiami ir paniekinami. Taip jau negrai 
darbininkai prastose stubose gyvena, kad 
negalima nei aprašyt, nei apsakyt.

Floridoj privažiavom pirmą didesnį 
miestą, tai Jacksonville. Traukinys sus
tojo* 30 minučių laiko. Tai buvome išėję 
iš traukinio. Pasileidau pasižiūrėt mies
to, nors aplink stotį. Bet atrodo, kad ir 
Jacksonville miestas ne koks, nešvarus. 
Nęžinia, kaip toliau nuo stoties, gal ir 
yra vietų kur ir švaresnių ir gražesnių.

Praslinkus 30 minučių, ir vėl tęsiam 
savo kelionę. Žiūrėdama per langą, pama
niau, kad man garsioji Florida ne kaip 
atrodo ir patinka. Teisybė, važiuojant
per Floridą ir žiūrint į laukus, tai valsti
ja turtinga ant orinčių, daugybė medžių 
ir daug orinčių tprikritusių po medžiais 
ant žemės. Matyt, jais niekas nesirūpina. 
Taip jie ten nyksta, o pas mumis toki 
brangūs! Tai ką daro stambusis Ameri
kos trustas!

Pavažiavus kiek toliau nuo Jackson
ville miesto, matyt didelė orlaivių aikš
tė—stotis. Tai ar tik nebus didžiausias 
orlaivių laukas visoj Floridoj.

Iš Jacksonville miesto važiuojant į 
Palm Beach, buvo jau matyt mažų mies
tukų. Nors aš jų vardų nežinau, bet jau 
prasidėjo būt ir ramiau ant širdies,, kad 
matyt jau kitoniškas vaizdas.

Privažiavom ir Palm Beach miestą. 
Miestas didelis ir gražus, jau pradėjome

Bridgeport, Conn.
Palaidojus Igną Vaitiekūną

važiuoti pamariu nuo x Palm Beach. Jau 
čia visai dar kitoniškesnis vaizdas ma
tosi. Matyt jau gražių ir naujų 
namų, gražių “beach’ių”. To- v 
liau vis gražiau, ir darosi dar ramiau!

Privažiuojam Hollywood Beach mies
tą. Tai jau čia matyt .tikra Florida; stu- 
bukės nedidelės, bet gražios ir įvairiau
siais kvietkais apsodytos. Kvietkai žydi, 
nesinori jau važiuot toliau.

Nuo Hollywoodo miesto pavažiavome 
valandą ir pusę ir pasiekėm garsųjį ir 
didžiai laukiamą Miami miestą. Trauki
nys sustojo ir aš apleidau vagoną. Vos • 
tik išlipau iš vagono ir radau jau lau- i 
kiančius manęs pasitikti dukterį ir žen- į 
tą (mariną). Jiedu buvo atvažiavę net j 
200 mylių manęs pasitikt. Nes duktė ir ; 
žentas gyveno Key West, Fla. Oi, kaip 
yra linksma, kai savieji pasitinka, nereik 
pačiai niekuom rūpintis, buvau aprūpin
ta viskuo. Jie ir stengėsi išrodinėti man ■ 
visą Miami miestą ir Miami Beach. Tuo- : 
jau atėjo man mintis, kad nors buvo visa 
man kelionė nuobodi, vienai važiuot, bet 
už tai dabar esu linksma susitikus savo 
vaikus nežinomam man mieste!

Miami Mieste
Miami miestas yra didelis ir gražus, 

su visokiais žaliuojančiais parkais ir 
švariais “beach’iais”. Apvaikščiojome 
pirmiausia krautuves - štorus, daugiau
sia drabužių štorus. Krautuvės yra dide
lės ir visokių prekių pilna. Drabužiai ir 
apvalai nėra brangesni, kaip New Ha- 
vene.

Vaikštau po Miami miestą ir stebiuosi, 
kad šilta, tik su vasarine suknele, o kai 
savo miestą palikau, jau reikėjo dėvėt 
žieminiai drabužiai. Ant rytojaus nuva
žiavome aplankyt Miami parką. Parkas 
randasi prie pat jūros. O kaip tame par
ke gražu, koks parko švarumas - gražu
mas, kiek tų įvairiausių žydinčių kviet- 
kų - gėlių! Rodos, stovėtume valandų va
landas ir nenorėtume atsitraukt nuo tų 
įvairiai žydinčių ir kvepiančių gėlių ir 
įvairių lapotų medžių! Niekaip nesinori 
palikt parką ir važiuot kur toliau, rodos, 
nerasi jau niekur gražesnės vietos.

Diena pasitaikė saulėta ir oras labai 
tyras ir gražus. Tai išvažiavom laivu pa- 
sivažinėt į jūras. Laivo dugnas stiklinis, 
tai per dugną matyt kiaurai iki marių 
dugno, viskas matyt, kas vandenyje yra. 
Vanduo .labai švarus. Tai dar pirmą kar
tą mano gyvenime man teko matyt tokį 
įdomumą.

Laivir.išvažinėjom apie tris valandas. 
Man vaikai sako: Mama, dar padalysi
me vieną ųripą į gražiausią vietą ir jau 
bus čia paskutinė.

Važiuojam į Miami Bech. Tai jau pui- 
kiaučia ir turtinigausia vieta. Čia tai jau 
tikra Florida! Tai jau Floridos pažiba, 
čia tik turčiai gyvena. Gražiausių me
džių, žydinčių ir nežydinčių, aplink ap- 
sodyta. O jau kvietkų, tai visokių spal
vų, kad neįmanoma nei aprašyt, nei iš
reikšt. Dideli hoteliai, puikiausiai aptai
syti. Tai vis kur suvažiuodavo žiemos 

praleisti Amerikos aristokratai, o dabar 
karo metu juos užėmė Amerikos kariuo
menė. Kur tik čia eini, tai vis matyt uni
formuoti vyrai, čia jųjų daug gyvena, 
nes čia yra didžiausios kariuomenės sto
vyklos visoj Floridoj.

Lapkričio 13 d. paėmėme busą ir leido
mės važiuot į Key West, Fla. Kelionė iš 
Miami į Key West busu ima apie 5 va
landas, traukiniai į K. W. neina.

Pavažiavus iš Miami apie 100 mylių, 
prasideda visokios mariose salos; vie
nos didesnės, kitos mažesnės. Ant vienų 
yra gyventojų, kurie gyvena nuolatos, o 
ant kitų tik žuvininkų kliubai, kur bago- 
čiai žiemos laiku suvažiuoja žuvaut ir
laiką praleisti.

Tiltai, kurie sujungia vieną salą su 
kita, vieni ilgesni, kiti trumpesni. Bet 
privažiavome vieną tiltą, kuris taip pat 
jungia vieną salą su kita, kuris bus vie
nas ilgiausių, net 7-nių mylių ilgio ! Už- 
sivadina Over Seas Highway Bridge. 
Tuom tiltu važiuojant, iš abiejų tilto šo
nų vanduo, niekur nematyt arti sausže- 
mio. Puikus tiltas, o dar puikesnis juom 
važiavimas.

Vasario 1 d. tapo laisvai pa
laidotas Ignas Vaitiekūnas. 
Laidotuvėse dalyvavo skaitlin
gas būrys draugų ir draugių. 
Igno karstą puošė daug gėlių 
vainikų: nuo Bridgeport© liet, 
organizacijų, taipgi nuo Law- 
renčiaus draugų, nuo Puidokų 
šeimos, nuo jo buvusios žmo
nos, nuo Staneikienės ir dar 
keletas nepastebėtų liko para
šų.

Didelis būrys automobilių 
palydėjo į kapus. Ant kapą 
pasakė prakalbėlę P. Bara
nauskas, apibūdinant trumpoj 
sutraukoj Igno biografiją. Čia 
žemiau veik ištisai seka P. 
Baranausko pasakyta kalba 
prie Igno Vaitiekūno kapo:

Velionis Ignas Vaitiekūnas
Igno Vaitiekūno buvę drau

gai, draugės, prieteliai, pažįs
tami ir giminės!

Mes šia valanda susirinko
me čia atsisveikinti ir atiduo
ti paskutinę pagarbą mūsų bu
vusiam draugui Ignui, palydė
dami jį į amžiną poilsį.

Trumpai .suglaudus, Igno 
Vaitiekūno biografija bus se
kama : Jis atvažiavo iš Lietu
vos 1910 metais, pačiam savo 
gyvenimo subrendime ir sma
gume. Igno tėviškė Lietuvoje 
buvo — Draudelių kaimas, 
Pašvietinio valsčius, Šiaulių 
apskričio, Pirmutinis jo apsi
stojimas šioj šalyj — tai ir bu
vo Bridgeportas.

Po keleto metų išvyko į 
Lawrenciu, Mass.; tonai Ignas 
įsijungė lietuviškame veikime. 
Priklausė keliolikoje organiza
cijų, kaip antai: prie Ameri
kos Lietuvių Literatūros Drau
gijos, Sūnų ir Dukterų Drau
gijos, Ukėsų Kliubo, priklau
sė Maple .Parko korporacijoj; 
taipgi prie Liaudies Choro. Ir 
tenai, pagal savo išgalę ir su
manumą, Ignas veikė ir dar
bavosi.

Ignas, kaip ir daugelis iš 
mūsų, atvažiavo iš Lietuvos 
tiesiog nuo ūkės darbų — ar
tojas — nematęs universitetų 
bei gimnazijų, tačiau čia be
gyvendamas, kad ir sunkiose 
sąlygose, nuolatos stengėsi la
vintis, šviestis — ir todėl Ig
nas buvo plačių minčių — ne
atskiriamas literatūros ir laik
raščių draugas.

1932 metais Ignas vėl su
grįžta į tą patį Bridgeport^.

čia vėl įsijungia į kai kurias 
apšvietos darbininkiškas orga
nizacijas ir vėl, pagal savo iš
galę, Veikia ir visur dalyvauja.

Vėlesniu laiku Ignas, kaip 
žinoma, dirbo valdišką dar
bą, ir tuo metu jis dar labiau 
buvo susijęs su darbininkišku 
judėjimu.

Daugelis žmonių miršta pa
likdami didelius turtus—'dva
rus, fabrikus; daugelis gyvena 
didelėje prabangoje. Ignas mi
rė nepalikdamas turtų — bet 
jis palieka savo gerą vardą ir 
mes galime paimti kaipo pa
vyzdį iš jo buvusio gyvenimo. 
Jis palieka daugelį savo arti
mų draugų ir draugių ir mes 
jo nepamiršime niekad. Ir 
šiandien mes liūdime ne jo 
turtų, bet liūdime netekę są
žiningo, teisingo ir doro drau
go.

Igno gyvenimas nebuvo pa
puoštas deimantais bei šilkais. 
Jo gyvenimas buvo tiesiog ko
vos gyvenimas, erškėčiuotas 
gyvenimas; jis kovojo už ge
resnį būvį savo ir už geres
nę ateitį visos žmonijos.

Ignas buvo laisvų įsitikini
mų, kaip kad ir daug milio- 
nų žmonių, profesijonalų bei 
darbininkų tebesą laisvų min
čių. Ir jis gyvas būdamas nuo
latos išsireikšdavo, kad, atėjus 
tokiai valandai — būtų laisvai 
palaidotas. Ir jo pageidavi
mą Ątimi jo draugai bei gi
minės, išpildome. Tačiau, ne
žiūrint, kad Ignas buvo lais
vų minčių, vienok jis buvo 
draugiškas religiniams žmo
nėms ir net dvasiškių vadams. 
Ir visų lygiai jis buvo ir tebė
ra gerbiamas.

Todėl, palydėdami mes Ta
ve, Ignai, į amžiną poilsį, liū
dime, kad Tu palieki didelę 
spragą susipratusių lietuvių 
darbininkų eilėse; ir tuom pa
čiu kartu tariame: Ilsėkis šia
me puošniame grabe — ilsė
kis prabangos ir sykiu vargo 
šalyje — Amerikoje.

Ignas palieka liūdintį arti- 
miausį savo giminaitį — dėdę, 
Edvardą Levaną, iš Camden, 
N. J. ir visą eilę draugų ir 
draugių. Ignas buvo tik 50 
metų amžiaus.

Taipgi jis troško sulaukti 
šio karo pabaigos ir ypatin
gai troško savo akimis pama
tyti ir apsilankyti Tarybų Lie
tuvoje, bet nelemtoji mirtis jo 
svajonėms ir planams pastojo 
kelią. . .

(Ignas Vaitiekūnas buvo ve
dęs ir vėliau buvo gavęs lega
tes perskyras, šeimos nepali
ko. Lietuvoje turėjo brolių, 
bet, berods, jau yra mirę.) 

Teofile Staneikiene.

Berlyno radijas pranešė 
apie smarkėjančius, ofensy- 
vius amerikiečių ir anglų 
veiksmus.

A.LD1.D. REIKALAI
4-to Apskričio Reikalai.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 12-tos kuopos, Pittston ir 
Wyoming susirinkimas įvyko 
vasario 4 d. Senasis užrašų 
raštininkas išvažiavo, tai išsi
rinkome naują Lucę Rauduvie- 
pę.

Radišauskienė nieko už kam
barį neėmė ir patarė, kad daž
niau pas ją susirinktume, už 
tai ačiū.
• Drapanų rinkimo komisija 
išdavė raportą. Nuo Wyomin
go pasiuntė tris siuntinius į 
centrą. Kuopa užmokėjo per
siuntimo iškaščius. Iš Pittštono 
pasiuntė du siuntinius, per
siuntimo lėšas apmokėjo A. 
Valinčius ir S. Rauduvė, ačiū 
jiems.

Už 1945 metus pasimokėjo 
duokles 15 senų narių ir gauta 
1 naujas, tai bendrai 16. Fi
nansų raštininkas raportavo, 
kad 1944 metais kuopa turėjo 
.32 narius sumokėjusius duok
les.

Kilo klausimas apie archyvą. 
Tūli draugai patarė, kad Lais
vė pirma įsisteigtų naują na
mą, o jau tada kalbėti apie su
rinkimą archyvo.

Dr g. A. Bimbos Prakalbos.
Apskričio prakalbų reikaluo-Jį 

se dalykai yra taip: sekmadie
nis pervestas serantonie- 
ičiams, o Exeter prakalbos 
įvyks šeštadienio vakare. Da
bar prakalbos įvyks sekamomis 
dienomis ir laiku.

Penktadienį, kovo 16 d., va
kare prakalbos įvyks Bing
hamton, N. Y.

šeštadienį, kovo 17 d., 7:30 . 
vai. vakare, Exeter, buvusioj į 
Žvirblio, o dabar American I 
Lithuanian Citizens Club Sve- I 
tainėj.

Sekmadienį, kovo 18 d., 2 v. | 
•po pietų, Scrantone.
k Sekmadienį, kovo 18 d., 7:30 t 
vai. vakare, Wilkes-Barre.

Visur kalbės Antanas Bim- | 
ba, Liet. Liter. Draugijos Cen- | 
tro Komiteto pirmininkas ir 
vienas iš Laisvės redaktorių. 
Visi ir visos dalyvaukime pra- j 
kalbose. M. Kalauskas.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
Tel. 3-6723.

I 
1 ■

Privažiavom ir Key West, Fla. Tai jau 
paskutinė yra sala Floridoj, nedidelis \ 
miestukas. O didesnę dalį miesto užėmęs , 
laivynas. Čia randasi Naval Operating j 
Base, Naval Air Station, Army Camp ir • 
Waves Camps.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselljom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-D770

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės 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 užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
LIETUVIŠKAS

TRAKT YRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(SHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-449D.

MATTHEW P. BALLAS

— Vidutinis Atlyginimas — 
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 161h St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

•Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
'Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

‘Mylimiems Pašarvoti ’Dovanai

B60 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

i

į » .

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 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 41X0

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS



Pirmadienis, Vasario 12, 1945

M. Bulašienės Laiškas 
Iš Lietuvos Apie Bai
sius Vokiečių Darbus

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Mano mylimoji sesele! 

Pragyvenau arti 60 metų, 
bet tokių banditų, tokių bu
delių nebuvau mačiusi, kaip 
vokiečiai.

Teroras ir Masiniai 
žudymai

Hitlerininkai prikabino 
mūsų žydeliams tam tikras 
žvaigždes užpakalyj ir prie
šais. Jiems nevalia buvo ša
ligatviais eiti; neduodavo 
jiems valgyti, o kas duoda
vo, tą tuoj nušaudavo. Su
džiūvo, pajuodo, negalima 
buvo į juos net pažiūrėti.

Mūsų Prienų žydeliams 
vokiečiai įsakė per dvi va
landas sunešti 25,000 rublių; 
paskui surašė jų turtą; vie
nus išvežė į Kauną, nuvežė 
į Ketvirtąjį fortą ir sušau
dė jaunuolius vyrus ir mo
teris, o vidutinio amžiaus 
paėmė ir nuvarė į kazarmes 
Prienuose. Prienuose davė 
jiem kastuvus ir liepė kasti 
duobes. Jie iškasė dvi dide
les duobes; tada pirmiau
siai juos sušaudė, o paskui 
varė mirt pulkais kitus vy
rus, moteris ir mažus vai
kučius. Tų moterų verki
mas, mažų vaikų spiegimas 
—Sodoma ir Homorra!

Gyvų Laidojimas
Atvaro prie duobės ir liepia 

nusirengti. Prienų žydelis 
Damskis nenusirengė; jisai 
pasakė: Ne jūs mane apren
gėte, ne jūs mane nurengsi
te. Už tai gavo buože į gal
vą. Kitas lopeta davė ir pu
siau perkirto galvą, net 
smegenys ištiško, ir įmetė jį 
į duobę; privertė dvi duobes 
žmonių, kaip malkų; užpylė 
chloru pusgyvius žmones ir 
užkasė žemėmis. Bekasant 
vienas išlindo iŠMuobės, ku
rio koja buvo sužeista; jis 
puolė ant kelių ir prašė, kad 
jam gyvybę dovanotų, bet 
budelis kirto lopeta per gal
vą ir įvertė į duobę ir už
kasė. Čia per dvi dienas bu
vo užkasta bei užmušta apie 
1,000 žmonių. Dar dvi die
nas siūbavo duobės. Po 
dviejų dienų įdubo duobės ir 
vėl ėjo antru kartu užkasti. 
Antru sykiu užkasus, prasi
veržė kraujas.

Vokiečiai sakosi esą die
vobaimingi ir pas kožną ka
reivį ant diržo sakties yra 
žodžiai “Gott mit uns” — 
reiškia, ’’Dievas su mumis”. 
Bet ir žydai ir jų rabinai 
meldėsi, ale juos vis tiek su
šaudė. Tai matai, mylimoji 
sesele, kokie yra tų ‘dievo
baimingųjų’ vokiečių darbe
liai.

Sudie, sudie!
M. Bulašiene,”

Londoniškiai lenkų valdo
vai sake U, Press korespon
dentui: “Geriau mum būtų 
vokiečiai* o ne rusai.”

VILNIES 

KALENDORIUS 
1945 METŲ

' Svarbi Knyga, Įvairi Rastais iš Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
Per paštą užsisakantiems po vieną, kaina 40c.

Gera Nuolaida Platintojams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patys Sau.

LAISVĖS ADM.
427 LORIMER ST., • BROOKLYN, N. Y.

Buffalo, N. Y.
Kalbės W. Z. Foster.

Komunistų Politinės Sąjun
gos vice-pirmininkas W. Z. 
Foster kalbės apie darbininkų 
pareigas ateityj ir kitais labai 
svarbiais klausimais, sekmadie
nį, kovo 4 d., vakare, Elks Cl. 
Svetainėj, 211 Delaware Ave.

Bus ir programa. Visus ir 
visas kviečiame dalyvauti.

T —
Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

daryti gero. Iš šio jo rodymo 
visi žiūrovai, labai pasipiktino. 
Viena, tai rodoma buvo filmą, 
kada pro langus šviesu. Sve
tainėj galima laikraštį skaity
ti, o čia pradedama filmą ro
dyti. žmonės žiūri į estradą ir 
mato tik šešėlius, o kalba vi
sai negalima suprasti, iš gar
siakalbio pilasi tik zurzėjimas. 
O vėliau prasidėjo filmos trū
kimas, tai jąu ir kantriausiem 
sunku pasidarė, žmonės pra
dėjo savo tarpe kalbėtis.

Garsinta buvo, kad bus ro
doma Lietuva, parodė Biršto
ną su jo vasarnamių vieta ir 
Nemuno kraštą. Vėliau, kaip 
dobilus pjauna ir linus mina. 
Naujienų iš karo fronto visai 
nerodė, o tai didelis trūku
mas. Bendrai judžių rodymas 
nedavė to, kas buvo garsinta.*

Sekmadienį, vasario 25 d., 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
68 kuopa rengia prakalbas. 
Kalbės Draugijos Centro Ko
miteto pirmininkas Antanas 
Bimba iš Brooklyno. Laisvės 
Choras, priešakyje su nauja 
mokytoja—Baltulioniuke, pa
sižadėjo dalyvauti ir sudainuo
ti kelias gražias dainas. Taip
gi kalbėtojas bus geras, kuris 
aiškins Lietuvos reikalus ir ki
tus svarbius klausimus. Visus 
ir visas kviečiame dalyvauti.

Drg. M. Juškienė iš Bloom- 
fieldo buvo labai susirgusi. Lo
voj išbuvo 3 savaites. Dabar 
jau sveiksta, bet lėtai. Dar 
gydytojas nevelina iš namų ei
ti. Ji yra choro narė. Choras 
išreiškė gerus jai linkėjimus 
ir įteikė gėlių bukietą. Linkiu 
draugei greitai pasveikti ir vėl 
su mumis būti.

Visur Dalyvavęs.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Applegarth Hotel su 

gėrimų leidimu (license) ir 10. ake- 
rių žemės, ant gero kelio tik 3 mai- 
lės nuo Hikhtstown, N. J. Namas 
gražiai atrodo ir geras. Iš viso 14 
kambarių. Biznis per daug metų ge
rai išdirbtas, žemė gera, viskas ge
rai auga. Kaina $12,000. Ant vietos 
sužinosite priežastį pardavimo. An
trašas: John & Anna Warwick, 
Applegarth Hotel, Applegart & pro
spect Plains Rd., Hightstown, N. J. 
Telefonas Hitghtstown 135-R-l.

(31-37)

Parsiduoda ūkė (farma). Budin- 
kai geri ir dideli; namai viduryje 
sodo, sodas didelis, daugiau kaip 
12 grūšių medžių, obuolių, slyvų ir 
kelios vyšnios. Žemė lygi, nekainuo
ta, dirbamos žemės 40 akrų, galima 
užauginti apiė 50 tonų šieno; visa 
žemė dirbama su traktorių. Karvių 
galima laikyti apie 20, miško yra 
gero ir daug. Akrų iš viso .120 su 
mišku. Prekė $4000; dirbamos ma
šinerijos yra daug. Kreipkitės pas 
M. Gružinskienę, 120 Knox Street, 
Rumford, Me, (39)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Iki 30 Valandų į Savaitę
PAKAVIMUI PLASTIKINIŲ 

DIRBINIŲ
HIGH SCHOOL STUDENTS 

IR VISI KITI 
INTERESUOJANTI. 
Priajlaikoma WMC Taisyklių.

KREIPKITĖS
COLUMBIA 

PROTEKTOSITE
631 CENTRAL AVENUE. 

CARLSTADT, N. J.
(40)

ABELNAI SIUVĖJAI
, ir finišeriai

Prie moteriškų koatų. Gera alga. 
NUOLATINIS DARBAS.
D E VINCENZO & Y ŪLA,

28-30 East 4th St.
Cik)

OPERATORĖS
Lengvam Kariniam Darbui

U. S. Armijai Vilnonių Field Jackets 
Prie sustatymo, rankovių darymo, 

abelnai operatorių, nuo kavalkų 
ar nuo laiko darbas.

PUIKI ALGA

HOBOKEN COAT CO.
2887 Atlantic Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. APplegate 7-0534-5

(48)

OPERATORIAI 
. FINIŠERIAI 

PROSYTOJAI 
Visuose Skyriuose 

PAGELBINIAI DARBININKAI 
Nuolatinis darbas, gera alga 

EMIL COAT CO.
295 21st Aye., Paterson, N. J. 

SHERWOOD 2-9334 
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.

(38)

OPERATORIAI
VIENA IR DVIEM ADATOM

PRIE CANVAS 
PUIKIAUSIA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

ADAMS CONTRACTING
ENTERPRISES

610-28 SMITH ST.,
BROOKLYN.

8TH AVE. SUB VE IKI
■ SMITH—9TII ST., BROOKLYN

(42)

PROSYTOJAI
Finišeriai ir Operatoriai

Unijinė dirbtuvė. Nuolatinis Darbas. 
Gera Alga.

GENERAL TAILORS
307 — 1st St., arti Walker St. 

Cliffside Park, N. J.
 (42)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 14 d., 103 Green St., 
7:30 v. v. Nariai, malonėkite visi 
dalyvauti, nes reikės užsimokėti 
duokles už 1945 metus. Žinote, kad 
laiku pasimokėję, Centras galės 
anksčiau atspausdinti šių metų kny
gas. Taipgi bus išduotas raportas iš 
Laisvės dalininkų suvažiavimo, ku
rį išduos mūsų kp. išrinktas dele
gatas. — Fin. Rašt. (36-37)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD moterų susirinkimas įvyks 

trečiadienį, vasario 14 d., 8 v. vak., 
318 Broadway. Draugės dalyvauki
te, nes turime daug svarbių reika
lų aptarimui. — Valdyba. (36-37)

MEDUS

KODŽL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mlneralių 
druskų ir Vitaminų, kas yrą būti
nai reikalinga ątbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

4 Medus, šiltas vanduo ir citrine 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 UŽ 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė^ 
site Expresui ųž persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45-42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

Laisvi—Liberty, Lith'uaLan Daily

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
LENGVAM FABRIKO DARBUI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Išmokysime—Pokarinė ateitis
5 dienos, 40 valandų, viršlaikiai.

ZYLO WARE CORF.
11-15 47th Ave., L. L City.

(38)

ŠALTINIŲ IŠNEŠIOTOJAI
Patyrę. Kreipkitės j Housekeeper.

HOTEL VICTORIA
7th Ave. prie 51st St.

(41)' ... — . ............................  r-

ABELNA1 PAGELBININKA1
100% KARINIS DARBAS

8 VALANDOS VIRŠLAIKIŲ
ADAMS CONTRACTING

ENTERPRISES
610-28 SMITH ST., 

BROOKLYN.
8TH AVE. SUBVE IKI

SMITH—9TH ST., BROOKLYN
(42)

REIKALINGI DARBININKAI
BE PATYRIMO 

PRIE COSTUME JEWELRY
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

M. B. MFG. CO.
260 Wallabout St., Brooklyn, N. Y.

(38)

REIKIĄ VYRŲ 
KRITIŠKAM KARINIAM

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI.
Nereikalaujama Išsilavinimo.

POKARINĖ ATEITIS.
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS CO.

113 EAST CENTER ST., 
NUTLEY, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(42)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71’/z c i Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsie Linija.

(39)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

(41)

VYRAI
Abelnam Darbui 

PIENO GAMINIŲ FABRIKUI 
Patyrimo pageidaujama, taėiąu nėra 

reikalinga.
DAIRYMEN’S LEAGUE 

19TH ST. & AVENUE B 
MANHATTAN 

GRAMERCY 5-5608.
 (36)

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemišką

Įrengimą seniai įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5060 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRI DESBURG)
Mūsų atstovąs su jumis tarsis pas 

U.S.E.S., 4417 Frankford Avę.
(48)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9176 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control l.aw at 
163 Kingston Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises,

anieelo ve gejwavq 
(De Gennaro Bros.)

163 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1059? has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail uu^er Section Jb? "of 
the Alcoholic Beverage Control Ląw at 
118 Moore Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAYER JOSOWITZ
118 Moore St., Brooklyn, N. Y.

SO,TICE is hereby given that License No.
B 10707 has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
426 Decatur Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

BEATRICE WILSON
426 Decatur St., Brooklyą, N. Y.
■■f Į 1 ..................... i

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

'.jj-l.m.u.ųj ■tf.tyia.a.-.r UBaąy.ąv'.uit a*

AUTO MECHANIKĄ!
GERĄ AUGĄ 

Tinkamu tipų vyrams pas
VIENĄ IŠ NEW YORK MIESTO 

DIDŽIAUSIŲ DODGE DEALERIŲ
Puikios darbo sąlygos 

VAKACIJOS SU ALGA

J. R. LYNCH
250 Dyckman St., N. Y. C. 

TELEFONAS LORRAINE 7-8000
(37)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(37)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakilimam*

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(48)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RAŠTININKES
DARBAI PRIE FILING, 

CLAIM IR STATISTIKŲ 
DEPARTMENTUOSE.

ŠIEK-TIEK TYPING
INSURANCE COMPANY 

DOWNTOWN NEW YORK
5 DIENŲ SAVAITĖ

KREIPKITĖS Į
PERSONNEL OFISĄ

151 WILLIAM STREET
N. Y. CITY.

(12)

TYP1STĖ
Pageidaujama patyrusios prie Fire insurance. 

Kompanijos aptarnavimų ofise. Nuolat.
Proga pakilimams.

SKAMBINKITE BARCLAY 7-0408. EXT. 18.
(38)

STENOGRAFĖS
Gera alga. Penkių dienų savaitė. Puikiausios 
darbo sąlygos moderniniai įrengtame ofise.

Pokarinė ateitis.
Šaukite dėl susitarimo pasimatymui 

MRS. HALEMANU
MARKET 3-5556 — EXT. No. 7

P. Ballantine & Sons
Freeman & Ferry Sts., Newark, N. J.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių
(11)

MERGINOS
PAGELBĖJIMUI LABORATORIJO
JE IR IŠSIUNTIMAMS, PRIE UŽ

DĖJIMO LABELIŲ IR 
LENGVAM FILLING.

40 VALANDŲ
5 DIENŲ SAVAITĖ

APMOKAMOS VAKACIJOS
KREIPKITĖS

P, R. DREYER, INC.,
119, WEST 19TH ST., N. Y. C.

.........—----- „-------- LL12

OFISO MERGINA
PRADINĘ

DIDELEI DOWNTOWN 
KORPORACIJAI

PUIKIAUSIOS APLINKYBĖS

PROGA PAKILIMAM. •
KREIPKITĖS ROOM 34=54
120 BROADWAY, N. Y. C.

(41) 
■jį1" '.au; t1..1. uiA     inv'ju'AJjiAi.1............... . y ■■■■ii 

2 MOKINĖS
$1200 į Metus Pradžiąi

30 VALANDŲ SAVAITĖ
1 ABELNAI OFISO DARBUI

1 RACK DEPARTMENTS 
Valandos: 10:30 iki 6:30 

8:30 iki 4:30 
šeštadienį: 8:30 iki 12:30 

10:30. iki 2:30
AMALGAMATE BANK 

OF NĘW YQRK
H UNION SQUARE 

N. Y. C.
(37)

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

_______________ PeukUa pualApfc j

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

H l.'i. 'L,!,'Il1'I1, k'.M.?.."," 1 =

MERGINOS - MOTERYS
Kodėl nesimokyti linksmą 

GERAI APMOKAMĄ AMATĄ?
MES IŠMOKINSIME TAVE 

POPIERINIŲ PATTERN LANKSTYMO
Jums bus UŽMOKĖTA laike mokinimosi.

PUIKIAUSI UŽDARBIAI
TOS KURIOS TURI GABUMŲ

Šviesios, linksmos aplinkybės
Patogi Transportacija

CONDE NAST PUBLICATIONS
114 East 32nd Street (Room 401) 

(Tarpe Park & Lexington Avės., N. Y. C.)
(37)

■ ■ II i ■■ ■■■■.......f................. . ...................■■■■..................................................................      —

MERGINOS
LENGVAS ŠVARUS 

DARBAS
LINKSMOS DARBO

SĄLYGOS
VAISTŲ IR

KOSMETIKŲ 
DIRBTUVĖJE

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI 

NĖRA NAKTINIO
DARBO

LORR LABORATORIES
200 GODWIN AVE., 
PATERSON, N. J. 
Reikalingas Paliuosavimo

Pareiškimas. (38)

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(37)

Reikalingos Darbininkes
BE PATYRIMO 

PRIE COSTUME JEWELRY 
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI

M. B. MFG. CO.
260 Wallabout St., Brooklyn, N. Y.

(38)

MERGINOS & MOTERYS
Bile amžiaus; pastovus pokarinis darbas, 
darbas nuo kavalkų išimtinai; 40 valandų 

savaitė. Mr. Baldwin, 106 John St., 
Galo Bridge St., Brooklyn.

TRIANGLE 5-2395.
(38)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valandos 12:30 P.M. 
iki 9 P.M.

Šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
 (48)

Operatorės, Siuvamų Mašinų. Patyrusios ir 
Mokinės. Pilnam ar Daliai Laiko. Taipgi 
Viršlaikiai. Puikios aplinkybės. Pokariniai 

darbai užtikrinti. Century Glove Co., 
165 Vanderpool St., Newark, N. J.

(40)

MERGINOS & MOTERYS 
PILNAM LAIKUI 

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose 

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST, 

PHILADELPHIA, PA.
(48)

. .. .....  ......... -------- " --------
KEY PUNCH

OPERATORĖS
PATYRUSIOS, 
Pilnam Laikui

TAIPGI MERGINOS
Prie Filing 

Typing
Raštines Darbas, ir t.t.

Su ar be patyrimo

5 DIENŲ SAVAITĖ
37% VALANDOS

PASTOVŪS DARBAI 
Gera proga 
pakilimam.

Puikios Aplinkybės
Didelė apdraudos kompanija.

Kreipkitės

MR. A. H. ROBINSON
1 LIBERTY ST., 10-TOS LUBOS, 

NEW YORK CITY.
(40)

BURROUGHS 
BOOKKEEPING MAŠINOS 

OPERATORE (7800) 
Puikiausios darbo sąlygos ir progos. 

Kreipkitės 
ROYAL MFG. BRANCH

9 Morton St.. Brooklyn

PASIUNTINĖS .
$19 PRADŽIAI

Typistės ir File Raštininkės
$21-$22 Pradžiai

Aukščiau Jeigu Patyrusios 
Puikiausia Proga

5 DIENŲ SAVAITE
Kreipkitės į Personnel Ofisą

345 HUDSON STREET, 17-tos lubos. |
--------------------------------------- I

PATYRUSI RAŠTINĖS 
DARBININKĖ į

MOKANTI TYPING
Vedimui Supirkimų Department© 

Rekordų Dideliam Išdirbimų 
Fabrikui, Kuris Randasi 

Queens.
Puikiausi Pokariniai Prospektai.

S. GUMPERT CO., INC. |
94-02 104th St.,

Ozone Park 16, L. I.

(41)

BECKWITH—CHANDLER
REIKIA.

Merginų, kurios turi high school mokslą, tam 
lygų ar daugiau, kaipo laboratorijoje pagel- 
bininkių. Patyrimo nereikia. Moderniškos, 

švarios aplinkybės.
Prisilaikoma WMC taisyklių. Šąukite

Mr. F. E. Avery,
MITCHELL 2-5603.

________________________ £±12

MERGINOS--MOTERYS |
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Patyrimas "į
Nereikalingas 

Būtinas
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C.

(Bile West Side Subvė iki 14th St.*
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

________________________ <111
MERGINOS W.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Abelnas Raštinės Darbas
Accounting Department© 

ŠIEK-TIEK TYPING
5 DIENŲ SAVAITĖ

PUIKIAUSIA PROGĄ 
KOSMETIKŲ FIRMA

Kreipkitės ant 47-ty Luby
30 ROCKEFELLER PLAZA .•

■ i' .»1 • ’• *'?Pdį
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NewYorko^i^jZliiioi
Raudonojo Kryžiaus 
Kvota $200,000,000
Raudonojo Kryžiaus finan

sinio vajaus nacionalė kvota 
šiemet yra $200,000,000. Bet 
tai padengs tik dalį Raudono
jo Kryžiaus reikalavimų, kaip 
nurodo jo vedėjai. Kita dalis 
suplaukia per visus metus at- 
eidinėjančiomis d o v a n o,mis 
gaunamomis be prašymo. Di
dysis New Yorkas — visi pen
ki miesto apskričiai su prie
miesčiais — turi sukelti $21,- 
187,000. Kings apskričio 
(Brooklyno) kvota yra $900,- 
000. Vajus prasidės kovo 1- 
mą.

Didi Nelygybė Mūsų 
“Miestelyje”

Gyvendami New Yorke pri
ėjome prie to, jog mes nie
kada negalime drąsiai sakyti, 
kad mūsų mieste šiandieną 
yra taip ar kitaip. Teisingiau- 
sis atsakymas — nežinau.

Pavyzdžiui: gale pereitos 
savaitės snigo. Ir dėl to sniego 
(jei būtume karštagalviai bu
vę) galėjome susimušti patys 
su savimi. Iš miesto dalies va
dinamos Staten Island pilietis 
būtų sakęs, kad New Yorke 
prisnigo pusantro colio; mes, 
iš Brooklyno, būtume ginčiję, 
kad du coliai; iš Manhattan 
pilietis būtų sakęs, kad trys, 
o iš Bronx būtų manęs, kad 
mes visi durni, nes sniego pri- 
snigę 5 coliai. Gi už Bronx, 
siena su siena susiduriantis su 
Bronxu Yonkers’as turėjęs 9 
colius sniego.

Majoras Rūpinasi Gauti 
Kariškiams Namus
Hunter Kolegijoj mokinamų 

WAVES skaičiui sumažėjus, 
pasiliuosuoja apie 200 iš 587 
apartmentų, buvusių pavestų 
WAVES butams.

Išgirdęs apie pasiliuosuojan- 
čius butus, majoras LaGuar
dia atsišaukė į namų savinin
kus leisti tuos namus pavesti 
kariškiems oficieriams ir jų 
šeimoms, dabar jieškantiems 
butu arba laikinai gyvenan
tiems bile kur gautuose ankš
tuose kambariuose.

Miesto salėj sušauktame ar
mijos, laivyno, namų savinin
kų atstovų bendrame susirin
kime sudaryta komisija išdavi
mui apartmentų tuose namuo
se.

Stoka kambarių kariškiams 
labai didelė, Mr. Held, tų na
mų savininkų firmos advoka
tas, sako, kad jie gavę virš 
4,000 laiškų nuo kariškių, pra
šančių buto tuose bildinguose.

Pasiruošiančių į WAVES 
moterų skaičius Hunter kole
gijoj sumažėjęs iki 500 nuo 3,- 
000, ten buvusių pačiu WA
VES verbavimo įkarščiu.

Pranas Buknys Vėl Atrodo
Susirūpinęs

Atėjo ir šauniai praėjo Lais
vės metinis suvažiavimas ir 
bankietas. Kam teko, kam ne
teko dirbti ar rūpintis, o Buk- 
niui visa rūpestis nuo pradžios 
iki galo. Kas svarbiausia tais 
metais iškelti ir bėgiu metų nu
dirbti? Kaip aiškiausia paro
dyti visų laisviečių jau nu
dirbtų didelių darbų reikšmę, 
kuri kažkaip pasislepia skait
linėse ?

Tačiau tas, tai dar tik pra
džia rūpesčių. Ypatingai šiais 
laikais, pažmoniai sudaro vi
są virtinę pačių sudėtingiau
sių problemų. Apeik galybę 
įstaigų ir surask, kur ir po 
kiek gausi maisto. Gauk, kas 
jį suves. Nuspręsk, kiek pa
jėgsime sumobilizuoti svečių, ir 
surink būrį pačių geriausių 
mobilizatoriij bilietams išpla
tinti. Gauk būrį gaspadinių, 
kurios sugeba gerai ir laiku 
valgį paruošti. Surink desėt- 
kus kitų atsakomingų darbi
ninkų. žinoma, tame visame 
kooperuoja direktoriai, bet 
gaspadorius privalo pirmas ir 
paskutinis budėti visame.

Jums jau aišku dėl ko Buk
nys ir vėl atrodo susirūpinęs.

Visi kiti padirbėjo, pavargo, 
pasilsėjo ir užmiršo buvusius 
rūpesčius. Buknys jau seniai 
pradėjo rūpintis nauju galvo
sūkiu, ateinančiu Laisvės baza- 
ru. Jis labai palinksmėja, ka
da dovanų pundeliai taip užba
rikaduoja Laisvės ofisą, jog 
vos begalima praeiti. Kol- kas 
barikadų nesimato.

Ištikro, laikas jau ir visiems 
susirūpinti, nes iki bazaro li
ko mažiau penkių savaičių. Jis 
įvyks kovo 16, 17 ir 18 ,Grand 
Paradise salėse, 318 Grand St., 
Brooklyne.

Dovanos iš Anksto Tarnauja 
Dvigubai.

Laikas pasirūpinti dovanomis. 
Ypatingai būtų gražu, kad mes, 
namiškiai, pasirodytume pir
mieji. Brooklyniečiai, .kuriems 
Laisvė turi progos daugiausia 
patarnauti, kadangi čia ant 
vietos išeina, visuomet Laisvę 
gausiai apdovanoja. Tačiau tas 
dovanas, daugiausia, atneša at
eidami į bazarą. Kam galima, 
kas jau turite dovaną paruošę, 
priduokite iš anksto. Iš anksto 
gautos dovanos patarnaus ki
tiems priminimu, kuomi jie ga
lėtų prisidėti.

Cigarety Šmugelis Nu
vedė j Kalėjimą

Paprašytas po 20c už pa
kelį cigaretų, kostumeris pa
šaukė policiją pranešti, kad 
Henry Smith, savininkas sal
daininės, 841 Prospect Ave., 
Bronx, be tos kainos cigaretų 
neduoda. Policija pasiuntė'in
spektorių patikrinti ir Smith 
ta pačia diena buvo areštuo
tas, už dviejų valandų nuteis
tas 5 dienas kalėti ir $25 pa- 
simokėti arba kalėti kitas 5 
dienas.

Užgyre Namij Pataisų 
{statymo Pakeitimus

New Yorko valstijos Įsta
tymams Komisija užgyrė ma
joro LaGuardijos siūlomą pro- 
gTamą pakeitimui senų namų 
pataisų įstatymo. Pataisos leis
tų paliuosuoti nuo tam tikrų 
taksų senus namus, kurių sa
vininkai sutiks juos padaryti 
saugiais gyvenimui ir imti už 
juos rendos ne daugiau $8 per 
kambarį.

Newyorkietis Benjamin J. 
Davis, Jr. huvo taipgi pridėjęs 
prie to pasiūlymo pataisą. Rei
kalavo, kad būtų draudžiama 
diskriminuoti išdavime kam
barių, bet seimelio komisija to 
visai nei nepaminėjo.

Miesto Planavimo Komisija 
leido miestui įsigyti plotą že
mės tarp Ocean Parkway ir 
Sheepshead Bay Road, Coney 
Islande, statybai naujo mies- 
tavo teismabučio.

Laisvės Bazaras
Įvyks

Kovo-March 16, 17 ir 18
Visas Tris Dienas Su Dainy Programa

Bus

GRAND PARADISE SALESE
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

RUOŠKIMĖS LAISVĖS BAZARUI

Laukiame bazarui Dovanų iš visos Amerikos, nes 
dienraštis Laisvė yra visos Amerikos lietuvių mo- 
kytojas/ir vadas.

Jieško Budy Prašalint 
Cigarety Trūkumą

Daniel P. Wooley, kainų ad
ministratorius šiai apylinkei, 
pereitą penktadienį paskelbė, 
kad esąs numatytas planas pa
gerinimui cigaretų padėties 
New Yorke. Koks tas planas, 
p. Wooley neaiškino, tik sakė, 
jog ne padalinimas.

Perstatymui savo plano ir 
gavimui jam kooperacijos, p. 
Woolley susišaukė daugme- 
niškai pardavėjus ir cigaretų 
dirbėjus į konferenciją vieš
butyje Commodore, sekmadie
nį. Mažmenomis pardavinėto
jai, sakoma, tą planą priėmę 
pirmiau.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietę neša.

Šnipas Norėjęs Kariauti 
Prieš Ameriką

Dabar teisiamasis armijos 
militariškame teisme William 
Curtis Colepaugh, norėjęs įsto
ti į Vokietijos armiją kariau
ti prieš Jungtines Tautas, kaip 
liudijo teisme Tyrinėjimų, Biu
ro agentas Allen H. Belmont. 
Colepaugh buvęs nusivylęs, 
kada naciai jam pasakė, jog 
jį panaudos “civilinėms parei
goms” - šnipinėjimui.

Amerikos FBI žinojęs, kad 
jisai norėjęs stoti armijon, bet 
buvęs paimtas mokinti šnipa- 
vimo. žinota, kad jis kada 
nors, kokiu nors būdu grįš 
Amerikon ir pertuose buvę 
įsakyta saugoti jo nepraleis
ti. Naciai irgi tą numanė, tad 
jisai su nacių šnipu G impel 
buvę Maine valstijoj išsodinti 
be perėjimo perto, slaptai.

Kada Colepaugh buvo čio
nai areštuotas ar pasidavęs 
gruodžio 26-tą, jo klausta, 
kaip būtų jautęsis kariauti 
prieš amerikiečius draugus. Jis 
atsakęs, jog būtų buvę nema
lonu, jeigu būdamas vokiečių 
armijoj būtų susidūręs su as
meniškais draugais. Bot prieš 
armiją abelnai nebūtų, buvę 
sunku kariauti, nes jis netu
rįs jokios priklausomybės 
Amerikai.

Colepaugh yra gimęs Con
necticut valstijoj. Jo motina 
ir dabar gyvena Now Yorko. 
Naciai, išsiųsdami jį šnipinėti 
prieš Ameriką, tikrinę, kad jis 
turėsiąs ištarnauti šnipystėje 
tik du metus ir k'ad jeigu tuo 
laiku būtų užmuštas, jo moti
na gausianti $20,000.

Colepaugh buvo pabėgęs 
pas nacius nuo grąžinimo įkai
tų laivo Gripsholm, laivui bū
nant Lisbon perto, Portugali
joj.

Juan Pedro Varona, prieš 
5 metus paveldėjęs $600,000, 
skundžiasi subankrutavęs dėl 
geraširdystės gražioms mote
rims. Jis net nagų grąžintojai 
esąs davęs iki $200 “tipo.”

Visi valgomi aliejai ir ly
dyti taukai grąžinami ant 
punktų. Tik vištienos taukai 
liekasi be punktų, bet tie no 
bile kur gaunami ir brangūs.

New Yorke Vadai Gra
žiai Paminėjo Velionį 

Umanskį
Amerikiečiu žydų Rašytojų, 

Artistų ir Mokslininkų Komi
teto sušauktame mitinge perei
to ketvirtadienio vakarą, Car
negie Chamber Music Hali, pa
gerbtas Konstantinas Umans
kis, buvęs Sovietų Sąjungos 
ambasadorius Amerikai 1939- 
1941 metais.

Umanskis su žmona ir grupe 
kitų asmenų žuvo lėktuvo ne
laimėj pereitą sausį, būdamas 
ambasadoriumi Meksikai.

B. Z. Goldberg, komiteto se
kretorius Umanskį charakteri
zavo, kaipo “naujosios Rusijos 
naują žmogų,” kuris per 42 
metus savo gyvenimo spėjo at
likti didelių darbų. Paraše 
knygą apie meną Sovietų Są
jungoj. Buvo pagerbtas, kaipo 
žymus žurnalistas; vadovavo 
Sovietų žinių agentūrai Tass; 
vadovavo Sovietų Užrubežinių 
Reikalų spaudos departmental, 
ėjo daugelį diplomatinių parei
gų.

Umanskis, sakė Dr. Gold
man n, Pasaulio žydų Kongre
so pirmininkas, nesislėpė esąs 
žydų kilmės, kadangi “jis at
stovavo kraštą, kurio diploma
tui tas neprivaloma daryti. Ir 
jis giliai suprato šiandienines 
pasaulio žydų ploblemas.”

Albert Rhys Williams, auto
rius ir lektorius Sovietų Sąjun
gos klausimais, pareiškė, jog 
Umanskio' mirtis yra “baisiu ir 
apgailėtinu nuostoliu.” Vienok, 
sakė jis, Sovietų Sąjunga išau
klėjo gentkartę pasišventusių 
ir žinybos-mokslo trokštančių 
žmonių, tad mes galime viltin
gai žiūrėti ateitin.

Mitinge .kalbėjo ir eilė kitų 
žymių asmenų, taipgi atsiųsta 
telegramomis daug Umanskio 
apgailos pareiškimų.

Stampos ir Punktai
RAUDONOS STAMPOS da

bar reikalingos visoms mėsoms 
(išskyrus smulkmenas — ko
jas, skilvius ir tt.), sviestui 
'aliejams, sūriams, kenuotai žu
viai ir pienui. Stampos Q5, R5, 
S5 geros iki kovo 31-mos. T5, 
U5, V5, W5, X5 geros iki ba
landžio 28-tos. Stampos Y5, 
Z5, A2, B2, C2, D2 geros iki 

’’birželio 2-ros. Raudonieji toke- 
nai geri neribotam laikui.

Amerikos miestai turės 
būti gražesni ir praktiškes
ni gyventi arba jie praras 
daug gyventojų, perspėjo 
majoras gen. Fleming, vie
šųjų darbų administrato
rius. J. V.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

Mėlynos Stampos: (kenuo- 
tienis vaisiams ir daržovėms) 
dabar galioje pradedant su X5, 
baigiant M2.

Cukraus: Stampa 34-ta gera, 
penkiems svarams iki šio mė
nesio 28-tos.

Batų: lėktuvinės stampos 1, 
2 ir 3 trečioj knygelėj.

Atliekamos popieros rink
liava šią savaitę pagerėjo, su
rinkta 470.7 tonai. Pereitą sa
vaitę buvo surinkta 422.1 to
nas.

Nina Masajeva, gražuolė raudonųjų lakūnu stoties 
slaugė, kuriai kiekvienas lakūnas nori numesti gerą 
žodi, pamoti ranka išbėgdamas pareigosna ir pasikal
bėti sugrįžęs. Paveikslas iš Elmos “Moscow Skies” 
apie Raudonosios Armijos lakūnus ir jų meiles. Filmą 
trečia savaitė sėkmingai rodoma Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

Šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
282 UNION AVK~BROOKLYN

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Barbara Britton žvaigždėse su Ray Milland filmoje 
“Till We Meet Again.”

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarauIš senų 
naujus paveiks- 
lus 
sudarau 
rikoniškais.

H|m^^^Kkalui 
padidinu 
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

krajavus
su ame-

D ARRININKŲ\ ĮSTAIGA
A LES dėl Balių, Koncertų, Banketu i, 
eetuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 

•“i^ius «u naujausiais {taisymais
KETURIOS BOLIŲ ALLEY*

Kainos Prieinamos
M9-959 Willoughby Avc

Tei. 2-3842 j

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

5 9—12 ryteVALANDOS: j j—g va]<are

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kalmos
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6, N. T. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAIGREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri'U’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE ‘

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
►◄□H

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterio stoties! Tel. EVergreen 4-9508

ROBERT LIPTON
701 Grand St
TeL ST. 2-2173

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




