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Rašo A. BIMBA

Alice Wright turi tris sūnus 
Jungtinių Valstijų karinėje 
tarnyboje. Ji nešiojasi tris 
žvaigždes.

Vienas jos sūnus, Arthur, 
jau krito kovoje už žmonijos 
laisvę. Motina gailiai verkia.

Kai Arthur buvo gyvas, 
dažnai motina ir jis kalbėda
vo apie pirkimą farmos kur 
nors prie ežero. Kai jis vyko 
armijon, sakė motinai: Jeigu 
aš krisčiau kovoje, už mano 
apdraudos pinigus nusipirk 
farmą ir gyvenk ramiai.

Dabar motina gavo iš val
džios čekį. Pradėjo važinėti 
New Jersey valstijon ’ir jieš- 
koti farmos. Farmų suranda, 
bet negali nusipirkti.

Kodėl? Ogi todėl, kad Alice 
Wright yra negrė — juovei- 
dė. Jai farmos neparduoda nei 
už pinigus!

Aš maniau, kad tarybinin- 
kai jau seniai palaidojo tą 
mintį, jog Amerika siųs Lietu
von armiją ir kariaus prieš So
vietų Sąjungą. (Atsimenate, 
kadaise jie kreipėsi Washing- 
tonan ir prašė siųsti armiją 
okupuoti Lietuvą.)

Bet, pasirodo, nuo tos pro
vokatoriškos minties jie tebė
ra neatsisakę. Pittsburgh© 
konferencijoje nacių propa
gandos šinkorius Pakštas var
de Lietuvių Tautinės Tarybos 
pareiškė, kad neužilgo Ameri
kos armija maršuosianti Lie
tuvos laukais ir kad Lietuvoje 
plevėsuosianti Amerikos vėlia
va.

Gaila tų proto ubagų. Gyve
na jie apgaulingomis viltimis. 
Amerika nekariaus su Sovie
tų Sąjunga ir nesiųs armijos 
okupuoti Sovietų žemes.

Hitleris norėjo sukurstyti 
Ameriką prieš Sovietų Sąjun
gą, bet nepavyko. Juo mažiau 
vilties yra, kad Hitlerio pa
stumdėliams pavyktų Ameriką 
išprovokuoti prieš Sovietų Są
jungą.

Išvijus nacius iš Lietuvos, ją 
nebereikės svetimai armijai 
okupuoti. Lietuvos žmonės pa
tys mokės savo dalykus su
tvarkyti.

Overseas News Agentūra 
praneša įdomią žinią iš Švedi
jos. Ten yra didelės akmens 
kasyklos, švedų, akmuo labai 
puikus paminklams daryti.

Hitleris buvęs užsakęs daug 
to akmens išimti ir vežti Vo
kietijon dėl paminklų. Matyt, 
rengėsi karą laimėjus iš to ak
mens nacių vadams paminklus 
statyti. O pats sau, žinoma, 
galvojo pasistatyti iš visų di- 
džiausį.

Bet dabar, girdi, karo rei
kalams pakrypus kiton pusėn, 
minėtose kasyklose darbas su
laikytas ir jau iškirsti dideli 
akmens stulpai apleisti ir pa
likti dribsoti!

Naujienos sako, kad Pitts
burgh© konferencija kietąi pa- 
brėžus, jog “kaipo nepriklau
soma demokratinė respubli
ka,” Lietuva, “sudarys drau
gingus santykius su Rusija ir 
kitais kaimynais.”

Taigi, tarybininkai ne tik 
pasisavino Lietuvą, ale jai jau 
išdirbo ir užsieninę politiką, 
su kuomi ji kokius santykius 
sudarys. Viskas Lietuvai jau 
iškepta ir padiktuota. Lietuvos 
žmonėms nebepalikta nė jo
kios progos pasisakyti, ko jie 
nori.

Tai viena. Antra — kodėl 
Grigaitis, šimutis, Grinius ir 
Pakštas norėtų draugiškų san
tykių su tais “kacapais,” “ne
mokšomis,” “barbarais,” “azi
jatais?”

Ar jie ne bjauriai veidmai
niauja, kalbėdami apie drau-
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SOVIETU ariw NIEŽM, MINAMA KIJEVO RAKTA
NACIAI rRIWBSTI AFSTMOW OFENSYVĄi

Sovietam Atgriebus Niežiną, 
Naciai Neteko Geležinkelių 
Ryšio į Rytus nuo Dniepro

Amerikiečiai Atgavo Kai 
Kurias Salerno Pozicijas; 
Naciai Jau Apsikasineja

London, rugs. 16.— Rau
donoji Armija per įveržtas 
dviejų dienų atakas atėmė 
iš vokiečių Niežino miestą, 
didelį geležinkelių mazgą, 
72 mylios į rytus nuo Kije
vo, Ukrainos sostinės. Kau
tynėse dėl Niežino per die
ną liko užmušta 3,000 nacių 
ir pagrobta daug jų karo 
reikmenų. Su šio miesto at
vadavimu Sovietai per 40 
paskutinių dienų nužygiavo 
200 mylių pirmyn iš rytų 
į vakarus.

Maršalas Stalinas savo

Talkininkai Paėmę 
Dvi Svarbias Salas 
Aegejaus Jūroje
Ankara, Turkija.— Neo

ficialiai pranešama, kad 
Talkininkų laivai iškėlė sa
vo kariuomenę į Dodekane- 
se salą Lero ir Graikijos sa
lą Samos, Aegejaus Jūroje, 
arti Turkijos. Abidvi salos 
tapo užimtos.— Lero pirm 
karo buvo italų valdoma.

Samos saloj yra svarbi 
lėktuvų stovykla, kurią na
ciai naudojo arba galėjo 
naudot.

KĄ ATAKUOS DEVIN
TOJI ANGLŲ ARMIJA?

Vakarykščiai pranešimai 
sakė, jog Devintoji anglų 
armija išplaukė iš Palesti
nos ir kitų uostų Viduri
niuose Rytuose. Dar nėra 
žinios, ar ši armija siun
čiama prieš nacių užimtas 
Graikijos salas, ar prieš vo
kiečius Balkanų kraštuose.

VOKIEČIAI NUTILDĖ POPIE
ŽIAUS RADIJĄ

Madrid, Ispanija.— Užė
mę popiežiaus valstybėlę 
Vatikaną, naciai beveik vi
siškai uždarė jo radijo su
sisiekimus su pasauliu, kaip 
patyrė aukštieji katalikų 
vadai Ispanijoj.

Vokiečiai, be kitko, ap
statė kulkasvaidžiais ir sto
gą popiežiaus katedros, šv. 
Petro bažnyčios.
Popiežius Atsisako Kalbė

tis su Nacių Vadu
Nacių feldmaršalas Kes

selring prašėsi pasimatyti 
ir pasikalbėti su popiežium. 
Popiežius atsisakė. Tai to
dėl, kad vokiečiai įsiveržė 
į Romą po to, kai Italijos 
valdžia paskelbė Romą at
viru miestu.

giškus santykius, kuomet kas
dien iš jų burnų liejasi juo
džiausia smala prieš tą Rusi
ją? _ L i ijiaL ir kt. šiaur. Italijoj.

U

pareiškime dėlei Niežino 
paėmimo sakė, jog tai buvo 
“svarbiausias vokiečių apsi
gynimo centras kelyje į Ki- 
jevą.

Stalino įsakymu, Maskva 
pasveikino Niežino pergalę 
dvylika salvių (zalpų) šū
vių iš 124-rių kanuolių.

Netekus vokiečiams Nie
žino, dabar jie neturi jau 
nei vienos geležinkelio lini
jos, kuri jungtų centralinį 
nacių frontą su pietiniu į 
rytus nuo Dniepro upės.

Nuo Niežino raudonar
miečiai energingai vejasi 
nacius linkui Kijevo.

Tą pačią dieną sovietiniai 
kovūnai įvairiuose frontuo
se užmušė 9,000 vokiečių ir 
atvadavo daugiau kaip 200 
gyvenamųjų vietų, o tarp 
jų ir eilę geležinkelio sto
čių.

Tarp kitko, Raudonoji 
Armija paėmė Guliai-Pole 
ir Pokrovškoje, 50 mylių 
nuo Zaporožės miesto, svar
baus geležinkelių centro 
prie Dniepro upės.

Vokiečiai tapo išvyti iš 
Kuibyševo miesto su gele
žinkelio stočia, 50 mylių į 
šiaurvakarius nuo Azovo 
Jūros uosto Mariupolio. So
vietai užėmė Novaja Vodo- 
laga geležinkelio stotį, į pie
tų vakarus nuo Charkovo, 
taipgi miestus Sencha ir 
Ęliznecki su geležinkelių 
stotimis. Azovo pajūryje 
raudonarmiečiai paėmė Ur- 
zuf miestą.

Briahsko srityje sovieti
niai kovūnai atgriebė Diat- 
kovo ir Liubochnos mies
tus. Visuose frontuose Rau
donoji Armija per dieną 
pažygiavo tris iki devynių 
mylių pirmyn.

Vokiečiai per Berlyno ra
diją skelbė, kad rusai, gir
di, laikinai pralaužė vieną 
nacių liniją Smolensko sri
tyje.

Anglijos Bombanešiai 
Vėl Pleškino Berlyną 

Ir Kitus Taikinius
London, rugs. 16.—Būriai 

Anglijos bombanešių praei
tą naktį bombardavo Ber
lyną ir karinius taikinius 
šiaurvakarinėj Vokietijoj.

Kiti anglų bombininkai 
pleškino gumos, chemikalų 
ir kitų pramonių fabrikus 
Montlucan, 40 mylių į šiaur 
vakarius nuo Vichy, Fran
ci jo j. Anglai neteko aštuo- 
nių bombanešių ir dviejų 
lengvųjų lėktuvų.

Italai geležinkeliečiai 
streikuoja Milane, Turine

Tai garsusis ir drąsusis Raudonosios Ar- 
■ mijoĄ liferttVišico pulko vadas J^eiteriantas 

Vladas Kavoliūnas. Privatiniame gyvenime 
ir asmeniškuose pokalbiuose šis lietuvis 
karžygis yra labai švelnus ir neišdidus 
žmogus. Jis yra linkęs prie muzikos ir 
abelnai meno. Bet kai jis veda lietuvišką 
pulką į mūšį, jis pavirsta nenugalimu liū
tu. Jis pats savo ranka yra nudėjęs devy- 
nius vokiečius. Už drąsą ir sugabumą va
dovauti karius, Leit. Vladas Kavoliūnas 
tapo apdovanotas Alexandro Nevskio or
dinu.

Lietuvoj Vokiečiai vėl Pradėjo 
Plačiai Mobilizuot Žmones

Armijai ir Darbam Vokietijoj
Maskva.— Rašo Propai- 

tis:
Liepos 31 d. šiemet vo

kiečiai Lietuvoje išleido 
pirmąjį įsakymą susiregist- 
ruot visiems vyrams gimu- 
siems nuo 1911 iki 11925 m. 
įimtinai. Rugp. 4 d. buvo iš
leistas naujas įsakymas,

Tik Mussolinio Lavoną 
Naciai Teturį

Italijos Frontas, rugs. 16. 
— International News Ser
vice, amerikiečių žinių ag
entūra, tvirtina, kad Mus- 
solinis tikrai nužudytas ir 
tiktai pūvantį jo lavoną na
ciai teturį.

Nuskandintas Didelis 
Japoną Laivas

London, rugs. 16.— Japo
nijos radijas pranešė, kad 
Talkininkų submarinas 
Chinijos Jūroje nuskandino 
keleivinį Japonijos laivą 
Yamoto Maru, apie 10,000 
tonų. Laive buvo 1,095 ke- 
leiviai, bet 1,064 tapę išgel
bėti, kaip sako japonai. 

kad visos moterys gimusios 
1919 m. iki 1925 m. turi bū
ti sumobilizuotos darbams 
Vokietijoj.

Žymėtina, jog šį kartą 
hitlerininkai mobilizuoja 
darbam Vokietijoj ir tuos 
vyrus, kurie dirba įvairiose

(Tąsa 5-me pusi.)

Jugoslavai Gabiai Ardo 
Nacių Gelžkelius

Madrid, rugs. 16.— Asso
ciated press pranešė, kad 
Jugoslavijos partizanai taip 
suardė dvi geležinkelių li
nijas, jog naciai turėjo vi
siškai sustabdyt savo trau
kinių judėjimą jomis. Kitos 
dvi geležinkelių linijos taip 
pat įvairiose vietose iš
sprogdintos. Sakoma, jog 
dabar viso tik vienu gele
žinkeliu naciai tegali vežt 
savo kariuomenę per Jugo
slaviją į Italiją.

Pranešama, kad rugs. 16 
d. amerikiečiai dar labiau 
sustiprino savo pozicijas 
Salerno srityj, Italijoj. Ta- 
čiaus, dar negalima esą sa
kyt, jog kova prieš vokie
čius ten laimėta.

M

šiaur. Afrika, rugs. 16.— 
Jungtinių Valstijų kariuo
menė ryžtomis kontr-atako- 
mis privertė vokiečius ap
leisti tūlas pozicijas, kurias 
priešai buvo pirmiau užė
mę Salerno pajūryje, į pie
tus nuo Neapolio, Italijoj. 
Tuo tarpu amerikiečiai vi
sur atlaikė savo liniją.

Ugningai ir kietai kovo
dami, amerikiečiai per sep
tynias dienas pusėtinai su
vargino nacius, kurie, to
dėl, jau apstabdo savo ofen- 
syvą ir apsikasa “pastovio
se” pozicijose.

Naciai pirm kelių dienų 
gyrėsi, kad suvarysią ame
rikiečius į jūrą, bet ketvir
tadienį Berlyno radijas jau 
stebėjosi amerikiečių at
sparumu ir sakė, kad “jie 
pasirodė stipresni, negu 
mes manėme.”

Aukštieji Londono kąri- 
ninkai rugs. 16 d. tvirtino, 
kad Talkininkai atlaikys 
Salerno.
8-j i Anglų Armija tik už 

40 Mylių Nuo Salerno
Generolo Montgomerio ko

manduojama, Aštuntoji an
glų armija užėmė Belvedere 
ir Scalea miestą, pietiniai- 
vakariniame Italijos pajū
ryje, ir pasiekė punktą tik
tai 40 mylių nuo Salerno 
fronto. Tikimasi, jog po 
dienos-kitos šie anglai jau 
kirs ten hitlerininkam šo
nan ir atliuosuos įtūžusį vo
kiečių spaudimą prieš ame
rikiečius. Kita Aštuntosios 
armijos dalis kaujasi su na
ciai ties Gioia del Colle, ry
tiniame Italijos ruožte, 
apie 70 mylių nuo Salerno.
Amerikiečių Pastiprinimai

Nežiūrint nuolatinės ar
tilerijos ugnies iš kalnų, vis 
daugiau amerikiečių išlipa 
iš laivų į Salerno pakran
tę. Talkininkų šarvuotlai
viai ir naikintuvai be atlai
dos pleškina vokiečių tan-

Amerikos Lakūnai Ata
kavo Karinius Pary

žiaus Punktus
, London.— Didieji Ameri
kos bombanešiai, Lekian
čios Tvirtumos sprogdino ir 
degino vokiečių lėktuvų 
aikštes ir kitus karinius į- 
rengimus artimoj Pary
žiaus srityj. Kiti ameriki
niai bombininkai smogė 
įvairiems nacių taikiniams 
Francijoj.

Washington.— Gauta ne
patvirtintų pranešimų, kad 
įvyko mūšių tarp japonų ir 
Liaudiškos Išlaukinės Mon
golijos Respublikos.

kus ir artilerijos ir pėsti-, 
ninku pozicijas, o Ameri
kos lakūnai be paliovos 
bombarduoja ir šaudo prie
šus. Trečiadienį buvo pada
ryta 2,000 pavienių lėktuvų 
žygių prieš hitlerininkus 
vien šiame siaurame ruož
te, apie 27 mylių ilgio.

Naciai taip pat siunčia 
daugiau kariuomenės ir pa
būklų į Salerno sritį, kur 
jie turi bent keturias armi
jos divizijas, apie 60,000 ka
rių.

Jauni Tėvai Reika
lingi Armijai, Sako 

Karo Vadai
Washington.— Generolas 

Joseph T. McNarney, karo 
Štabo galvos pavaduotojas,* 
pareiškė senatorių-kongres* 
manų komisijai, jog būti
nai teks imt kariuomenėn, 
ir turinčius vaikų jaunus 
vyrus. Jis sakė, kad jeigu 
jauni tėvai būtų paliuosuo- 
ti nuo karinės tarnybos, tai 
negalima būtų įvykdyt 
strateginių karo planų, ku* 
riuos prezidentas Roosevel- 
tas ir Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchillas iš
dirbo savo konferencijoj 
Quebeke, Kanadoj.

Karo vice - sekretorius 
Patterson užreiškė tai pa
čiai komisijai, kad jeigu 
abelnai visi tėvai būtų pa- 
liuosuoti nuo kariuomenės 
pareigų, tai prisieitų iš
traukt daugelį būtinai rei
kalingų kariniams darbams 
bevaikių ir pavienių. O dėl 
to nukentėtų lėktuvų staty
ba ir kitų pabūklų gamyba. 
Tuo tarpu yra daugybe 
jaunų tėvų, kurie neatlieka 
jokio karui naudingo dar
bo.

Panašiai kalbėjo ir admi
rolas King, vyriausias jūrų 
veiksmų vadas.

Atrodo, jog kongresas at
mes senatoriaus Wheelerio 
ir kitų sumanymus, reika
laujančius nešaukt tėvų į 
kariuomenę.

KIEK JUNGTINĖS VALSTI
JOS TURI ARMIJOS

Washington.— Generolas 
McNarney pranešė, jog da
bar Jungtinės Valstijos tu
ri 6,300,000 kariuomenės, o 
iki šių metų galo reikės tą 
skaičių davaryt iki 7,700,- 
000 karių.

Dabar Amerikos armijoj 
yra apie 1,500,000 vedusių 
vyrų, o apie 700,000 jų turi 
ir vaikų.



Antra* Puslapi*

emiftgąi buvę sutiktas Sovietų Sąjungoj, 
nes tai yra dalis rUsų pergalių, tai nėra 
vaisius viėn anglų-amerikiečių pastan
gų, kartu tai yra vaisius ir 'Raudonosios 
Armijos pergalių, kurios silpnina Ašies 
pajėgas.”

Set mūsų pergalės Italijoj dar nėra 
Užbaigtos. Priešas po pirmų smūgių at
sigavo ir dar daug pareikalaus iš mūsų 
aukų, kol galutinai iš Italijos jis bus iš
muštas.

Kodėl pasirinkome Italiją?
Prezidentas Rooseveltas kelis kartus 

sakė, kad kirsime priešui, vyriausiai 
Hitleriui, smūgį kartu iš daugelio punk
tų. Raudonoji Armija veda didvyringą 
ofensyvą ir vis daugiau varo priešus į 
vakarus. Amerikos ir Anglijos oriai vy
nai pleškina Vokietijos karinius centrus 
ir miestus. Kovos perkeltos Italijon.

Ar Amerikos-Anglijos smūgis Italijoj 
yra tik vienas tų smūgių, apie kuriuos 
daug kartų kalbėjo Roose veltas? Ar 
seks jį kiti, kaip tai, įsiveržimas į Bal
kanus? Ar bus atidarytas antras fron
tas Francijoj ir Belgijoj? Kas atsitiks 
Turkijoj, kuri vis “neutrališka” sėdi ant 
tvoros ir ko tai laukia? Į visus .tuos 
klaūsimūs negalime atsakyti, nes mes 
nežinome, ką planuoja Washingtone ir 
Londone politiniai ir militariniai vadai.

Dėl Antro Fronto
Antro fronto klausimu Sovietų Sąjun

goj yrū nepasitenkinimo. Ten skaito tik 
tokį kafo veiksmą antru frontu, kuris 
iš Sovietų Sąjungos fronto atitrauktų 
nors trečdalį ar ketvirtadalį Hitlerio jė
gų, kad Raudonoji Armija galėtų sėk
mingiau vystyti ofensyvą į vakarus ir 
išlaisvinti savo kraštus, jų tarpe ir Lie
tuvą. Ar mūsų kovos Italijoj ir grūmoji
mai įsiveržti į Balkanus ir Franci ją tą 
atliks? Mes nežinome. Sovietų spauda 
fašb, kad grūmojimais Hitlerį nepabau- 
gihsime, kad kalbos ir straipsniai spau
doj heįheša į jo planus pakeitimų, kad 
Jungtinės Tautos turi užtektinai jėgų jį 
sumušti, dar šiemet nugalėti, jeigu jos 
Užtenkamame kiekyj ir reikalingoj vie
toj naudos savo jėgas.

Italija vargiai bus ta vieta, kur karo 
veiksmai priverstų Hitlerį daug jėgų mes
ti. Italija yra didelių kalnų šalis, kelių 
mažai, tunelių daug, visokių kliūčių 
daug, taip, kad net neskaitlingos priešo 
jėgos gali ilgai Amerikos ir Anglijos ar
mijoms priešintis ir po valiai trauktis į 
šiaurę. Amerikiečių mūšiai su naciais 
prie Salernb tą jau patvirtino. Vos išlipo 
mūsų armija, kaip ją naciai nuo 4,000 
pėdų kalnų žiauriai pasitiko.

Kalbos, kad iš Italijos Berlynas yra 
taip arti, kaip iš Franci jos, neišlaiko 
kritikos. Italijoj 100,000 nacių gali pa
daryti Berlyhą tolimesniu, negu Franci
joj 1,000,000 nacių! Be to, Francijoj ir 
Belgijoj žmonės mums būtų daug arti
mesni, negu Italijoj. Italijoj vis dar yra 
daug mussoliniečių, kurie mums priešin
sis ir žmones apgaudinės.

Tačiau turėkime viltį, kad mūsų jė
gos ims viršų. Turėkime viltį, kad paga
liau bus atidarytas antras frontas Fran
cijoj, kuris pavojingesnis Hitleriui ir 
tiesiau Vės prie Berlyno, kaip iš Italijos. 
Turėkime viltį, kad Raudonoji Armija, 
mūsų kovos Italijoj ir pagaliau kovos 
Kfančijbj, Belgijoj ir Norvegijoj baigsis 
mūsų pilnu laimėjimu ir hitlerizmo ir 
fašižmb sunaikinimu.
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Kovos Italijoje
Kada tapo paskelbta, kad Italija pa

sidavė, tai atrodė, kad Amerikos ir Ang
lijos jėgos su pagelba Italijos karinių 
jėgų greitai įsitvirtins. Tūli laikraščiai 
ir komentatoriai net smarkiai pasigyrė, 
kad “Sovietų Sąjunga kariauna, kariau
na ir vis ant savo žemės, o mes štai kaip 
greitai pergalime priešą.”

Bet dabar atrodo, ką Laisvė nurodė ir 
tada, kad Italijoj kovos bus sūnkios ir 
ilgos. Vokietijos hitlerininkai užgrobė 
Visą šiaurinę ir centralinę Italiją, tai 
yra, numatytas tinkamas jiems apsigy
nimo pozicijas. Sakoma, kad Mussolinis 
paliuosuotas, kad Hitleris ir jis sudarė 
naują Italijos valdžią karui prieš Jung
tines Tautas. Karalius ir generolo Ba- 
doglio valdžia buvo priversti bėgti iš 
jRomos, kur nors į Siciliją ar Afriką. 
Reiškia, dabar Italija turi dvi valdžias— 
karaliaus ir generolo Badoglio, kuri pa
sidavė Jungtinėms Tautoms ir karą bai
gė, ir Hitlerio-Mussolinio, kuri ir toliau 
kariauna.

Politiniai, tai susmukimas Italijos fa
šizmo, kuris taip gyrėsi, taip skerečio- 
jos. Italijos laivynas veik visas pabėgo 
pas Jungtines Tautas, kas reiškia dide
lę pergalę, nes dabar Anglijos ir Ame
rikos karo laivynas galės būti sumažin
tas Viduržemio Jūroj, galės daugiau ka
ro laivų pasiųsti prieš Japoniją.

Italų ir vokiečių spėkos
Italijos armija vietomis priešinosi hit

lerininkams. Naciai ją įveikė, nugihkla- 
vo, buvusius savo talkininkus suėmė į ne
laisvę. Italija turėjo nemažiau, kaip 2,- 
000,000 armijos, gi Hitleris Italijoj turė
jo tik apie 250,000. Matyti, kad Italijos 
armijoj viešpatavo pakrikimas. Vei
kiausiai daug komandiefių, Mušsolihio 
fašistų, trukdė kareivių kovoms prieš 
liačius. Kitaip, Hitleris hebūtų galėjęs 
užimti visus svarbiuosius miestus ir 
Centrus šiaurinėj ir ceiitralinėj Italijoj.

Italija kariavo Hitlerio pUsėj 1,181 
dieną. Dabar jos dalis yra su mumis, da
lis su Hitleriu. Pirm karo Italija turėjo 
1,239,112 ketvirtainiškas mylias Afrikoj 
kolonijų. Kare visą tą prarado. Prarado 
ir Siciliją ir dabar pati pavirto į mūšių 
lauką. Mussolinis, kuris buvo nuverstas 
liepos 25 dieną, dabar vėl valdonas ir 
velka dalį Italijos žmonių į didesnes ne
laimės ir didesnius vargus.

Sovietų Sąjungos rolė.
Italijos fašizmo krizė, Mussolihid rėži

mo susmukimas, tai yra vaisius Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir Amerikos bend
rųjų kovų. Kas nemato Sovietų Sąjungos 
rolės, tas nieko nemato.

Mussolinis buvo pasiuntęs ištisą armi
ją kariauti prieš Sovietų Sąjuhgą if Visa 
ji buvo sunaikinta. Prie Stalingrado ne 
vien vokiečiai ir rumunai buvo supliekti 
ir į nelaisvę suimti, bet ir Mussolinib di
vizijos. Sovietų Sąjungos organas “Iz- 
viestija” rašo: ,

“Raudonosios Armijos pergalės Sutei
kė galimybę Anglijai iv Amerikai išlipti 
ir laimėti Sicilijoj. Mussolinis liepOfe 18 
ir 1$ dieną šaukėsi pas Hitlerį pagėlbos, 
bet vokiečių armijos buvo sukaUstytos 
ŽiauriUosiuoėe mūšiuose Oriolo ir BieL 
go rodo, fronte ir negalėjo jam ateiti į 
pageliu. Ir įvykiai So Vietų-Vokietijos 
fronte išsprendė visą tarptautinę padėtį 
Jungtinių Tautų naudai. Kiekvienas 
Raudonosios Armijos kertamas smūgis 
buvo smūgis į visą hitlerininkų retežį.”

New York Times, rugs. 9 dieną edito- 
rijale apie Italijos pasidavimą, tarpe kit
ko, rašė: “...Italijos pasidavimas džiaug-

CalVih fe. Baldwin, ktUis 
tdpO paskirtas dirėktorium 
ekonominių reikalų Italijd-
jfc.

Ne tik Amerikos Lietuvis 
(WorCCstefyj) gali fabri
kuoti “žinias” ir jas pakišti 
savo nelaimingiesiems skai
tytojams, — tą gali pada
ryti ir Keleivis. ’ Na, jis ir 
daro!

Keleivio pirmo puslapio 
“žinios0 — tai ne žinios, bet 
nesveikos Michelsono vaiz
duotės, padaras.

Rašydamas “žinias,” p. 
Michelsonas pasistato save 
militarinių reikalų žinovu, 
teisėju ir, tiesiog, Virš visko 
stovinčiuoju sprendėju ir 
tas viskas sudaro jovalą.

Paimkim Keleivio laidą 
iš rugs. 8 d. Michelsonas 
įdeda pirmąjam puslapyj 
“žinią” apie demokratijų 
žygį į Romą. Aišku, p. Mi
chelsonas turi teisę rašyti 
apie demokratijų žygį į 
Romą, bet jis pačioje ‘žinio
je” kuomažiausiai apie tai 
rašo. “Žinioje” jis sumaišo 
kopūstus su burokais ir me
dų su smala. Iš to mišinio 
tuomet ir pasilieka visas 
dalykas smaluotas, koktus, 
kurio nei pats Michelsonas 
gali suvalgyti, nei jo skaity
tojai. “Žinioje” jis rašo 
apie demokratijas, apie 
Pittsburgh© konferenciją, 
apie Romą, Kauną ir Var- 
šavą, bet daugiausiai puola 
Tarybų Sąjungą!

Tenka pasakyti, kad p. 
Michelsonas kadaise galė
davo parašyti blaiviau ir 
nuosakiau. Jeigu dabar pas 
jį tokia maišatė darosi, tai 
gal būt yra kokia nors 
priežastis. Kai kurie spėja, 
behe p. Michelsonas jau 
maitinasi tuo gyvulių paša
ru, kuriuo jis nelabai senai 
sakė reikėsią visiems Ame
rikos žmonėms maitintis.

Tik pažiūrėkime į jo tąją 
“žinią.”

Michelsonas rašo, jog dėl 
to, kad “Demokratijos ar
mija' jau pradėjo žygį į Ro
mą,” tai “Maskva piktai 
urzgia...”

Kada ir kur Maskva 
“piktai Urzgė,” mes, kurie 
sekame atydžiai spaudą ir 
klausomės radijo žinių ir 
per jį komentavimų, nieko 
nežinome, nes nieko tuo rei
kalu nesame girdėję. Mes 
vieną tačiau žinome: kiek
viena talkininkių pergale 
Maskva džiaugiasi, taip 
kaip WUshingtonas arba 
Lohdonas džiaugiasi Mas? 
kvos pergalė.

štai ką p. Michelsonas 
surado:

“Invazija Italijoh prasidė
jo .. . kuomet Pittsburghe po
sėdžiavo Amerikos Lietuvių 
konferencija...”

Tik pagalvokit! Michel
sonas turbūt nbri, išaiškinti, 
kad invazijos Italijon ^nebū
tų buvę, jei į Bittsburghą 
nebūtų suvažiavę lietuviški 
demokratai, anti-šėmitai, iš 
Berlyno atvykę kavalieriai 
ir keliolika kuklių davatkė
lių.

Tuojau, rašo p. M., kon
ferencija “mušė” Chuhchil- 
lui ir RbbšeVėltUi telegra
mas sU pasveikinimais. Bet 
kai konferencija “mušė” te
legramas, tai—-

“Maskvai alijantų laimėji
mai nepatinka/ Ji ciniškai 
prunkščia, kad jų pefjgalėš Af
rikoj, Sicilijoj if pagaliau įsi
veržimas Italijon esą Visai ne
svarbūs laimėjimai. Svarbu 
tik tas, ką rusai padhro.”

Kada Maskva šakė, kad 
jai “alijantų laimėjimai 
nepatinka”? Dievai žinb! 

[Vieną galime pasakyti: Mi

chėlšbnas to tai tikrai heži- 
no, ir jis tai rašo tik tam, 
kad sukelti savo skaitytoj us 
prieš rusus.

Ir ten pat keleivio fe- 
daktoriūs, jo paties žo
džiais, šitaip prunkščia:

“Rusai iki šiol ne tiktai 
nieko nelaimėjo, bet dagi neiš
vijo priešo iš savo žemės, ta
čiau jų žygiai ‘labai svar
būs.’ ”

Michelsonui “rusai iki 
šiol nieko nelaimėjo”! Ma
tot, kaip lengvai dalyką pa
sakyti ir tuo pačiu sykiu di
deliu žiopliu pasirodyti!

Iki šiol visas laisvę ir tai
ką mylįs pasaulis (įskai
tant prezidentą Rooseveltą, 
Churchillą ir kitus Jungti
nių Tautų vadus) skelbė 
pasauliui, kad rusai stebu
klus atliko, bemušdami 
priešą, vokiškuosius fašis
tus. Išmušti ir sužeisti'apie 
dešimts milijonų priešų ir 
tuomi išgelbėti pasaulį nuo 
sunaikinimo, tai yra milži
niškas dalykas. Bet p. Mi
chelsonui tas—tik niekas, 
tik juokas.

Kiek tai liečia rusus ir jų 
žemę — šiandien kiekvie
nas mato, kad rusai (su ki
tomis tarybinėmis tauto
mis) priešą daugiausiai 
muša jau ne savo žemėje— 
ne Rusijoje, bet tarybinėje 
Ukrainoje. Vokiečiai bus iš
grūsti ir iš Ukrainos, ir iš 
tarybinės Baltarusijos, ir iš 
tarybinės Latvijos, Esti
jos, Lietuvos ir Besarabijos. 
Bet p. Michelsonui — tas 
mažmožis.

Jeigu “Maskva prunkš
čia,” tai ji, p. Michelsonas 
tūrėtų žinoti, “prunkščia” 
reikalaudama atidaryti an
trąjį frontą Europoje-, kad 
dar šiemet būtų galima su
naikinti fašistinę Vokietiją. 
Bet Michelsonui ir tas nesu
prasti. Jis šitaip filozofuo- 
ja:

“Alijantų Armijai iki Ro
mos jau nepilni (nepilnos?— 
L. Red.) 300 mylių, koma ap
skelbta jau atviru miestu ...”

Čia irgi didelis Michelso
no trumparegiškumas. Ro
ma — “jau atviras mies
tas,” bet Romos gatvėse 
šiandien vokiečiai kanuoles 
sustatę žmones šaudo ir 
laukia talkininkių armijų. 
Pagaliau, kai Roma bus pa
imta (kad ji bus paimta, 
netenka abejoti), tai kur gi 
Berlynas? Kiek šimtų my
lių nuo Romos iki Berlyno?

Atrodo, kad pas tą redak
torių kas nors kur nors gie
da gaiduko balsu.

Michelsonas toj pačioj 
“žinibj” daro tokią prana
šystę : •

“Italijoj neužilgo bhs aps
kelbta demokratinė respublika 
socialistų partijos vadovybė
je.”

Klausimas, kokių soči j a- 
listų? Jeigu tokio tipo, kaip 
Michelsonas, tai Dieve ser
gėk Italiją! Nes kuo tokia' 
vadovybė skirtųsi nuo fašis
tų vadovybės?

Dar toj. pačioj “žinioj” 
Michelsonas užgieda:

“Pirma bus paimta Roma, 
paskui Paryžius ir Berlynas, 
o paskui Varšhva ir Kaunas.” 

Kūp čia dabar yra, kad 
Kaunas paliktas paskiau
siu? Kodėl gi Pittsburgh© 
konferencija negalėjo padė
ti jo, jei ne pirmoje, tai 
bent antroje ar trečioje 
vietoje? Čia yra kas nors 
kur nors nelabai gero. Gal 
mūsų feljetonistas Paulius 
teiktųsi tą išvirozyti.’*

Iš viso toji ilga p. Michel
sono iškeptoji “žinia” yra 
fe!

Yra sakoma, kas turi pa
linkimo daug plepėti, tam 
visai netyčia pasitaiko iš
plepėti tokius sekretus, ku
rie turi būti laikomi už 
dantų. Nėra kitos tokios įs
taigos, kuri pasekmingai 
galėtų konkuruoti su mūsų 
lietuviškais pronacių gene
rolais. Priežastis tam visai 
paprasta. Mat, mūsų pro
nacių sąstatas, susideda iš 
tokio mišinio, kokio nerasi 
jokiam kitam judėjime. Pas 
mus teisių žinovais-advoka- 
tais yra laikraščių redakto
riai, zeceriai, žurnalistai, 
žvalgybininkai, pulkininkai, 
bankieriai, vištų augintojai, 
tarybų pirmininkai ir sek
retoriai^ komercininkai, bu- 
čeriai, karčiamninkai ir jų 
kostumeriai. Tai dar toli 
ne viskas. O gi “doros” mo
kyto jai-klebonai su gaspa- 
dinėmis (apie pastaruosius 
Pauliui niežti liežuvis pasa
kyti, kad tūlus jų būtinai 
reikia vadinti profesiona
liais melagiais, kadangi jie 
iš melagingos profesijos pa
sidaro geresnį gyvenimą, 
už visas kitas mūsų visuo
menės grupes) ir būriais 
vaisko šventųjų: brostvi- 
ninkais, zokoninkais ir gy
vojo ražančiaus susaidėmis. 
Apie šio mūsų mišinio poli
tinį nusistatymą, diploma
tiniai kalbant, mes esame 
vadinami smetoninio tipo 
“demokratais,” kas kasdie
ninėje kalboje yra supran
tama kaipo politiniai latrai- 
grašiagaudos. Kur doleris, 
kur karjera, tenai už pro- 
nacią generolus niekas pir
miau neriubėgs. Siekiantis 
tokių tikslų, prisieina pa
naudoti viską, kas tik pa
kliūva ant liežuvio. Už tai 
ir pUsitaikd pasakyti teisy
bę ten, kur ji1 neturėtų būti 
sakoma. Atrodo labai nena
tūralu tarpe melų užtikti 
teisybę. Laimė tik tame, 
kad tas būna tokia reteny
bė, kaip parapijonui gauti 
pinigą nuo kunigo.

Iš visų generolų geriausį 
talentą palieti barščius tu
ri F. J. BagoČiUs. Tėvynė
je rugsėjo 3, šių metų, Ba
gocius išplepa štai kokią 
teisybę: . “Mes turime at
minti, kad jei mes svajoja
me apie laisvą, hėprigul- 
fnihgą, demokratinę Lietu
vą, niūsiį viltis išsipildys 
tiktai tada, kada Amerika 
šį karą laimės.”

Matote, gerbiami gene
rolai, kaip mūsų gerbiamas 
Bagocius pasako visam lie
tuviškam svietui, kad visa

Penktadienis,. Rugs. 17, 1943’

Puiki užeiga kariams ir jūrininkam*. Ją įsteigi ir 
padovanojo United Association of Plumbers, Lokalas 
235, Portland, Ore., Raudonajam Kryžiui ir ŪSO. Tam 
tikslui unija pastatė namą prie pat geležinkelio. Jai 
kaštavo $15,000.

Netyčia Pasakyta
rnn ♦ i —1 eisy be

(Feljetonas)
pro-nacių šaika labai gar
bingai meluoja sakydama, 
kad mes tikrai gausim Lie
tuvą, kurioje rengiamės su
grąžinti ponus su poniomis, 
žvalgybininkus, ubagus ir 
utėles ir visą smetoninę in
kviziciją. Aukščiausias pre
zidentas pasako, kad tas 
viskas tik svajonė, apie ku
rią jis dagi abejoja, ar iš- 
tikrųjų pas mus tokia sva
jonė yra, kitaip, kokiem bie- 
sam jis būtų įterpęs tą 
“jei?” Visiems yra žinoma, 
kad svajonė, tai ne tikreny
bė, svajonėmis kišenius ne- 
pripildysi. Šis Bagočiaus iš- 
siplepėjimas užtemdys sau
lę' pro-nacių padangėje.

Jūsų Paulius jau dabar 
nosį pakabino. Tam pačiam 
straipsnyje dar baisesne 
teisybė pasakyta mūsų 
aukščiausio prezidento, ma
no mieli generolai.

“Mūsų dabartinė svar
biausia užduotis yra supa
žindinti angliškai ir ispa
niškai kalbantį pasaulį su 
‘Lietuvos Byla.’ Prie taikos 
stalo lietuvių delegatų ne
bus.”

Pasakyta pilna burna. 
Kadangi mūsų pro-nacių 
delegatų prie taikos stalo 
nebus, tai kokiem velniam 
dar kabinėtis prie ispaniš
kai kalbančio pasaulio?'

Kas gi nežino, kad dali
nantis ką nors, ne visi gmi
na, ir tie, kurie dalybose 
dalyvauja, kurie daugiau 
akiplėšiški, tie viską iš- 
graibsto, o lėtesniems ne
lieka, tai ką jau kalbėti apie 
tuos, kurie dalybose neda
lyvauja !

Jūsų Paulius nužiūri, 
gerbiami generolai, kad Čia 
mūsų gerbiamas Bagocius, 
atsargiai prirengia mus 
prie* pralaimėjimu. Jūs, gir- 
di, vaikinukai, būkite ra
mūs; jeigu turite gerų su
manymų ir pinigų, tai pri- 
duokite Grigaičiui arba 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
o jie jau žinos, kur jūsų pi
nigai ir sumanymai tinka.

Tai, ko susilaukėme, po
nai geneholki!

Mes tikėjomės taikos da
ryme būti pačiais pirmuti
niais, sėdėti prie taikos Sta
lo pačioj garbingiausioj 
vietoj ir griežti pirmutine 
smuiką. Argi mes tam be
turime teisės? Argi ne mes, 
artimiausi priėteliai Vaka
rų kaimyho? Kad jį kiir 
bala tą Bagočių! Ėmė ir Stb

(Tąsa 4-me puslapyje)



Tarybiniai Ūkiai 
Lietuvoje

V. VAZALINSKAS,
Lietuvos TSR Tarybinių Ūkių Liaudies Komisaras

Vienas iš pirmųjų tarybų 
valdžios Lietuvoje rūpesčių bu
vo pagrindinės žemės refor
mos įvykdymas. Lietuvoje, tie
sa, 1923-30 m. įvykdytoji že
mės reforma jau buvo žymiai 
sumažinusi dvarų žemes, bet 
Smetonos valdžios vedamoji 
per eilę metų politika sudarė 
visas sąlygas dvarams vėl aug
ti ir stiprėti. Smetona ne tik 
padidino dvarų normas nuo 80 
ha iki 150 ha, bet ir rėmė 
dvarus visokiomis pašalpomis, 
paskolomis ir t.t. Dėl to dva
rų ir šiaip stambūs ūkiai iš 
metų į metus augo, o dauge
liui smulkių ir vidutinių vals
tiečių, ypač per žemės refor
mą sukurtų naujakurių žemė 
išspruko iš rankų. Jau ir prieš 
tarybinę santvarką paskuti
niais keliais metais Lietuvoje 
kalbos apie, reikalą naujos že
mės reformos nuolat darėsi 
stipresnės.

Pagal 1940 m. rudenį įvyk
dytos tarybinės žemės refor
mos nuostatus dvarai visai lik
viduoti, o stambiųjų ūkininkų 
ūkiai sumažinti iki galimo 1 
šeimai apdirbti 30 ha ploto. 
Nusavintosios žemės išdalytos 
bežemiams ir mažažemiams 
valstiečiams sklypais iki 8 ha 
dydžio. Tuo būdu po žemės 
reformos Lietuvoje neliko di
desnių kaip 30 ha valstiečių 
ūkių.

Betgi dar besiruošiant že
mės reformą vykdyti, jau bu
vo visiškai aišku, kad yra bū
tina palikti tam tikras kiekis 
stambių ūkių. Kadangi negalė
jo būti nei kalbos apie paliki
mą dvarų privačiose rankose, 
tai nueita išbandytu Tarybų 
Sąjungoje valstybinių - tarybi
nių ūkių steigimo keliu. Kokie 
buvo svarbiausi motyvai jiems 
steigti ?

Pirmiausia, jau pats gamy- 
biškai ūkiškas požiūris į reika
lą aiškiai rodė, kad visos eilės 
dvarų, turinčių gerus kapitali
nius trobesius, drenuotus lau
kus, dideles veislinių gyvulių 
bandas, išdalijimas būtų buvęs 
ūkiškai labai netikslingas. To
liau, numatant žymų žemės ū- 
.kio kultūros kėlimo darbą atei
tyje, būtinai reikėjo turėti visą 
tinklą ūkių, kuriuose ne tik bū
tų galima išlaikyti nesunaikin
tą krašte buvusią žemės ūkio 
kultūros kėlimo priemonių ga
mybą (sėklininkystę, veislinių 
gyvulių auginimą, medelynus ir 
kt.), bet ir planingai tą ga
mybą iš metų į metus toliau 
plėsti. O jau kiekvienam aiš
ku, kad sėklininkystei, veislinių 
gyvulių atrankai ir kt. panašiai 
gamybai smulkus ūkis turi la
bai mažus galimumus—čia bū
tinai reikalingas stambus ūkis. 
Turint tai galvoje, dar prieš- 
tarybiniais laikais per eilę me-

Ivan Maisky, buvęs So
vietų ambasadorius Londo
ne ir dabar einąs pareigas 
užsienio reikalų komisaro 
pagelbininko. Jis dabar 
lankosi Londone ir daly
vauja konferencijoj su An
glijos ir Amerikos atsto
vais.
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tų nuo pat pirmosios žemės re
formos laikų Lietuvoje buvo 
stengtasi sudaryti stambių, va
dinamųjų kultūrinių ir pavyz 
dinių ūkių tinklą, kurio užda
vinys esą ir turėjęs būti ž. ū. 
kultūros kėlimo priemonių ga
myba. Tik iš to nieko gero ne
išėjo. Esant privačiose ranko
se šiems ūkiams, daugumas jų 
savininkų — dvarininkų nesu
gebėjo ir nenorėjo savo ūkių 
sutvarkyti kaip reikiant ir im
tis jiems privalomos kultūrinės 
gamybos, o tik rūpinosi kuo 
daugiausia gauti iš jiems kul
tūros reikalams paliktų plotų 
pelno, kuo daugiau išgauti iš 
valdžios gausiai dvarininkams 
dalijamų pašalpų ir paskolų. 
Nenuostabu tad, kad “kultūri
nio ūkio” pavadinimas Lietu
voje buvo virtęs net pajuokos 
objektu. Įsteigtųjų tarybinių 
ūkių uždavinys buvo ne tik per
imti kultūrinę gamybą iš buvu
sių “.kultūrinių” ir kitų stambių 
ūkių, bet ir plėsti ją. Planin
gai, krašto žemės ūkiui naudin
giausiu būdu, tvarkomi, po visą 
kraštą paskirstyti tarybiniai ū- 
kiai turėjo sudaryti tą būtiną 
mūsų žemės ūkiui kultūrinės ga
mybos židinių tinklą, be kurio 
smulkių valstiečių ūkių masės 
pažanga būtų buvusi neįmano
ma.

Tarybiniams ūkiams kurti 
Lietuvoje per žemės reformą 
1940 metais buvo išskirta, pa
liekant juos neišdalytus, apie 
200 dvarų, bendro ploto apie 
50,000 ha. Lietuvoje po pir
mosios žemės reformos. laikų, 
pats didžiausias Baisogalos dva
ras turėjo apie 1,000 ha, o 
šiaip daugumas paimtų tarybi
niams ūkiams kurti dvarų bu
vo 200-300 ha dydžio. Tokį pa
lyginti mažą plotą valdyti at
skiru vienetu, suprantama, bū
tų buvę netikslinga, ir todėl į 
vieną tarybinį ūkį buvo jun
giama po keletą, 3-5, buvusių 
dvarų. Kiekvienas buvęs dva
ras sudarė atskirą, savaimingą 
skyrių, tvarkomą ūkvedžio, o 
visam, susidedančiam iš kelių 
skyrių, tarybiniam ūkiui tvar
kyti buvo skiriama bendra ta
rybinio ūkio administracija — 
direktorius, buhalteris, specia
listai. Tokių jungtinių tarybi
nių ūkių iš viso buvo sudaryta 
52. (Į tą skaičių neįeina kele
tas priemiestinių taryb. ūkių). 
Vadinasi, vienas tarybinis ūkis 
užėmė apie 1,000 ha plotą. Ly
ginant su kitų Tarybų Sąjun
gos tarybinių ūkių plotais, ku
rie paprastai skaičiuojami de
šimtimis tūkstančių ha, mūsų 
užėmė labai mažą (1, 2% prieš 
12-13% visoje Tarybų Sąjun
goje) žemės ūkiui naudojamos 
žemės dalį, žinoma, tarybinių 
ūkių darbui ir jiems teikia
miems uždaviniams vykdyti jų 
mažumas ir plotų nedidumas 
būtų buvęs nemaža kliūtis, bet 
jos neįmanoma buvo pašalinti, 
neužgaunant valstiečių ūkių in
teresų, o tai daryti buvo griež
čiausiai saugojamas!. Betgi, iš 
kitos pusės, turint galvoje 
ūkio pobūdį Lietuvoje (išplėsta 
gyvulininkystė, didelė mėšlo 
reikšmė laukų ūkiui, reikalas 
visą derlių — taip pat šieną ir 
šiaudus—laikyti po stogu), la
bai stambūs, kaip kitose Tary
bų Sąjungos vietose, ūkiai bū
tų visai neįmanomi. Taip pat, 
atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos 
tarybiniams ūkiams būtų tekę 
rūpintis vien kultūrine gamyba, 
mažiau dėmesio kreipiant į pre
kinę gamybą, į kurią sukoncen
truotas dėmesys daugumo di
džiųjų T. Sąjungos tarybinių 
ūkių, nebuvo reikalo stengtis, 
kad tarybiniai ūkiai užimtų di
delį krašto žemės ūkio ploto 
procentą.

Tarybiniai ūkiai Lietuvoje 
buvo paskirstyti po visą kraš
tą. Tik trijuose apskrityse (.Za
rasų, Švenčionių ir Tauragės) 
visai nebuvo tarybinių ūkių, o 
visuose kituose jų buvo, nors 

ir kt. specia-

statyboms ir 
metams buvo

re- 
Nu- 
taip 
pa-

ir ne po vienodą kiekį. Dau
giausia taryb. ūkių buvo Šiau
lių apskrityje — 9.

Skiriant ypatingą dėmesį ta
rybiniams ūkiams, nepaisant jų 
palyginti nedidelio svorio kie
kybės atžvilgiu, jie 1941 m. pra
džioje iš žemės ūkio liaudies ko
misariato buvo išskirti į atski
rą tarybinių ūkių liaudies ko
misariatą. Komisariato žiniai 
nepriklausė tik keletas anks
čiau paminėtų priemiestinių 
ūkių — jie priklausė tiesiog 
didžiųjų miestų, Vilniaus ir 
Kauno, miestų vykdomiesiems 
komitetams.

Didesnės specializacijos, Iš
skiriant pora, žirgynų, Lietuvos 
tarybiniuose ūkiuose nebuvo 
numatoma. Jie visi buvo nu
matomi išvystyti mišraus ūkio 
tipo kryptimi su išplėsta gyvu- 
linkyste. Tam tikras įvairumas, 
žinoma, atsižvelgiant į vietos 
sąlygas ir atskiriems ūkiams 
teikiamus uždavinius, būtų bu
vęs neišvengiamas, pav., arčiau 
didesnių miestų esančiuose ū- 
kiuose būtų išplėstas daržų 
ūkis, eilė ūkių turėjo laikyti di
delius medelynus, sausesnėse 
vietose esą ūkiai būtų auginę 
daugiau avių ir t.t. Betgi visa 
tai iš esmės ūkių struktūros ne
būtų labai paįvairinę.

Visi tarybiniai ūkiai buvo ap
rūpinti specialistais pagrindi
nėms ūkio šakoms tvarkyti: 
agronomu — laukų ūkiui ir gy- 
vulininku (zootechniku) — gy
vulininkystei. Be to; didesni ta
rybiniai ūkiai turėjo veterino- 
rius, daržininkus 
listus.

Tarybinių ūkių 
įrengimams 1941 
paskirta didelė, daugiau kaip 19 
milijonų rublių, suma. Iš jų 5 
milijonai skirta žemės ūkio ma
šinoms, ir iki pavasario darbų 
ši suma beveik jau buvo sunau
dota : atgabenta 120 galingų 
vikšrinių traktorių, atitinka
mas kiekis prie jų žemės dirbi
mo mašinų (plūgų, akėčių, kul
tivatorių, sėjamųjų mašinų ir 
kt.), 20 kombainų, apie 100 
sunkvežimių ir t.t. Apie 10 mi
lijonų rublių buvo -skiriama 
naujoms statyboms ir daugiau 
kaip 4 mil. rublių kapitaliniams 
-remontams. Daugelyje perimtų
jų dvarų, net ir geriausiuose iš 
jų, darbininkų gyvenamieji bu
tai buvo labai blogi, ir todėl čia 
skirtos žymios lėšos butų 
montui ir naujų statybai, 
matyta ir buvo vykdoma, 
pat nemaža ir gamybinių 
statų — tvartų, daržinių, svir
nų statyba.

1941 metų pavasarį, nors dar 
ir tebegyveną organizacinį pe
riodą, tarybiniai ūkiai sutiko 
visai gerai. Sėjos darbų pla
nas buvo pilnai įvykdytas. Ypa
tingas dėmesys iš karto jau at
kreiptas į kultūrinę žemės ūkio 
gamybą: veislinei javų sėklai 
skirti plotai sudarė apie 3,500 
ha, pašarinių varpinių žolių sė
klai užsėta 1200 ha, dobilų sėk
linių 1500 ha, šakniavaisių ir 
daržovių sėklai kitiems metams 
auginti išsėta plotui 300 ha, 
daržovėmis užimta 800 ha, pra
dėta organizuoti 10 stambių me
delynų ir t.t. Gyvulinkystės sri
tyje į tarybinius ūkius buvo 
vykdomas surinkimas geriausių 
gyvulių, buvusių nusavintuose 
dvaruose. 1941 m. pavasarį ta
rybiniuose ūkiuose jau buvo su
rinkta apie 8,000 ^veislinių kar
vių, ir tas skaičius turėjo būti 
pakeltas iki 12,000. žodžiu, ta
rybiniai ūkiai smarkiais žings
niais organizavosi ir be abejo 
greitu laiku, tuoj nuo pirmųjų 
metų, būtų užėmę tą svarbią 
vietą krašto žemės ūkyje, -kuri 
jiems buvo numatoma.

Vokiškųjų grobikų įsiverži
mas nutraukė šį svarbų tarybi
nį darbą. Turimomis žiniomis, 
vokiečiai Lietuvoje į tarybinius 
ūkius atkreipė ypatingą “dėme
sį.” Juos, būtent, visai pasigro
bė savo žinion ir į juos gabe
na kojonistus iš Vokietijos. Bet 
neilgam jie ten susisuks lizdus! 
Kai sujungtųjų tautų pajėgomis 
grobikai bus iš Lietuvos išgui
ti, tarybiniai ūkiai vėl bus at
statyti ir dirbs dar geriau, ne
gu prieš karą, ir greitai užims 
krašto žemės ūkio kultūros kė
limo srityje svarbią savo vietą.

Motina, duktė ir sūnus grįžta iš nacių išlaisvintan kaiman, 
arti miesto Stalino.

Paveikslas trauktas

Racine, lis.

svečių, ir pa- 
tinkamiausiai 
Turėsime žy- 
Chicagos, tai

Racino lietuviai turės progą 
dalyvauti labai įdomiam ir is
toriniam piknike. Tai yra 30 
metų sukakties nuo įsikūrimo 
Lietuvių Brolių ir Seserų Drau
gystės. Piknikas įvyks rugsėjo 
19 d., 10 vai. ryte, Pierce
Wood Park, Racine, Wis.

Tikimės daug 
sižadame juo 
juos pavaišinti, 
mų kalbėtoją iš 
drg. F. Abeką, Vilnies redak
cijos narį. Labai retai mes tu
rime progos tokių svečių kal
bos pasiklausyti. O kad jis 
daug ką pasakys, tai nėra 
abejonės.

Mūsų Draugystė gyvuodama 
per 30 metų daug ko puikaus 
atliko, visiems bus smagu už
girsti. Tad visi ruoškimės da
lyvauti, ne tik raciniečiai, bet 
ir visų kitų kolonijų, lietuviai. 
Nepamirškite, kad jokios įžan
gos į pikniką nebus, o bus ge
ra muzika visiems linksmai 
pasišokti.

Kviečia Komitetas.

Mire J. Petkevičius
Juozas Petkevičius atvyko į 

šią šalį 1913 metais. Jis nuo 
1926 metų pastoviai gyveno 
Racine, Wis. Dirbo J. I. Case 
Co.

Pastaruoju laiku ilgoką lai
ką sirgo ir nelemtoji mirtis iš
plėšė jį iš gyvųjų tarpo rugsė
jo 2 d. sulaukus vos 54 metų 
amžiaus. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Oną, 3 sūnus: 
Juozą, Alviną ir Albertą. Dvi 
dukteris Mrs. Earl Walker ir 
Mrs. James Hipp ir keturis 
anūkus.

Juozas priklausė prie CIO 
180 lokalo, buvo pažangus 
žmogus, labai linksmo būdo. 
Geriausiai sugyveno su savo 
kaimynais ir draugais.

Velionis liko palaidotas rug
sėjo 4 d. po pietų Graceland 
kapinėse. Draugų būrelis susi
rinko Juozą palydėti į kapus 
ir pasakyti paskutinį atsisvei
kinimo žodį.

Nuo savęs reiškiu gilios už
uojautos velionio šeimai, o tau, 
drauge Juozai, tebūna lengva 
šios šalies žemelė.

Ch. Kiselis.

Haverhill, Mass.
Rengia Laisves Paramai 

Pikniką
Lietuvių, keturios kolonijos 

ruošia dienraščio Laisvės para
mai pikniką, sekmadienį, rug
sėjo 26 d., May Railly Parke. 
Prie įžangos bus trys dovanos 
karo laimėjimo ženkleliais: 
$5, $3 ir $2 vertės. Įžanga į 
pikniką labai pigi, tiktai 10 
centų ypatai. Kas dar neturite 
tikieto, tai tuojau įsigykite.

Haverhilliečių komisija: S. 
Benkus, P. Ivanauskas ir V. 
Kancevičius energingai dar
buojasi, kad piknikas būtų vi
sais atžvilgiais pasekmingas. 
Galite pas juos ir tikietų gau
ti. . j 4

Piknikas prasidės 10 vai. ry- 
to. Bus skanių valgių ir tin
kamo gėrimo. Muzikantai grieš 
įvairiausius lietuvių šokius.

Draugės ir draugai, visi ži
nome, kokią svarbią rolę vai
dina dienraštis Laisvė. Ji mo
bilizuoja lietuvių mases karo 
laimėjimui. Ji patiekia mums 
teisingiausias žinias iš karo 
fronto, apie Lietuvos vargin
gą padėtį, iš mūsų šalies ir vi
so pasaulio. Net baisu pamąs
tyti, kaip būtų sunku Ameri
kos lietuviams gyvent be Lais
vės; juk toki Keleiviai, Nau
jienos ir panašūs laikraščiai 
tik suvedžioja lietuvius, skel
bia melus, niekina Amerikos 
talkininkę Sovietų. Sąjungą, 
keikia Lietuvos liaudies ge
riausius vadus.

Dienraštis Laisvė talpina ge
riausių Lietuvos liaudies rašy
tojų raštus ir eiles. Ir todėl, 
visų mūsų pareiga pagelbėti 
Laisvei, kaip apsiginti nuo fa
šistų, kurie ją traukia teis
man, taip ir abelnai.

Visas ir visus kviečiame at
silankyti.

V. Kancevičius.

Chicago, III.

Worcester, Mass.
Klaidų Pataisymas.

Korespondencijoj, “L.” No. 
212 yra .kelios klaidos. Aukų 
reikale turi būti: $1 aukavo B. 
žolynienė ir J. žolynas. Koncer
te dainuos Sabaliauskas, o ne 
Sakalauskas. Ir kur aprašyta 
darbininkės, tai turi būti A. 
Vasilienė, o ne A, Nasilienė. 
Velionis K. Lapinskas paėjo iš 
Satkūnų kaimo, Papilės para
pijos. Jis giminių turėjo, bet 
čia neturėjo. M. K. S.

(NUO RED. Ateityj prašo
me rašyti vardus ir pavardes 
spausdintomis raidėmis, aiš
kiai, ką jau daug .kartų redak
cija yra prašius.)

Binghamton, N. Y.

Daratelė Yuden-Zdaniūtė Jau 
Parvežta iš Ligoninės

Visų mylima chorų mokyto
ja Daratelė Yuden-Zdaniūtė 
šiomis dienomis jau parvežta 
iš ligoninės, kurioj teko išbūti 
virš 2 savaičių. Daratelė sun
kiai sirgo per visą laiką ir tik 
per plauką liko gyva, prie tos 
sunkios ligos dar daug turėjo 
nukentėti ir širdies skaudėji
mo, nes neteko to, ko taip il
gai laukė--- savo naujai gimu
sios dukrelės.

Daratelė jau sveiksta ir sti
prėja povaliai, nors dar gana 
silpna ir teks dar porą-trejetą 
savaičių išgulėti lovoj.

WILKES-BARRE, PA.
Iš ALDLD 12-to Apskričio 

Posėdžio
Rugpjūčio 22 dieną, pas 

drg. O. Radzevičienę, Wilkes 
Barre, įvyko Literatūros Drau
gijos 12-to apskričio posėdis. 
Iš a raporto pasirodė, kad nuo 
vakarienės, laike pusmetinės 
konferencijos, pelno liko 
$5.89.

Buvo rengiama perstatyti 
judis “Leningrado Apguli
mas,” bet iš priežasties, kad 
kompanija nepristatė judį, tai 
rodymas neįvyko ir apskričiui 
padarė $8.30 nuostolių.

Nutarta surengti vakarienė 
spalių 31 dieną, nuo kurios 
pelnas bus skiriamas Raudo
najam Kryžiui ir Sovietų Są
jungos medikalei pagalbai.

Nutarta šaukti apskričio me
tinė konferencija lapkričio 14 
dieną, 11 valandą ryto. Taigi, 
kuopos turi užtektinai laiko 
gerai prisirengti prie konfe
rencijos ir išrinkti delegatus.

Konferencija atsibus Pro
gresyvių Lietuvių Kliubo Sve
tainėje, 325 E. Market St., 
Wilkes Barre, Pa.

Sekamas apskričio komiteto 
posėdis įvyks spalių 17 dieną, 
vakare, pas drg. Radzevičienę, 
9 Carbon Lane, Wilkes Barre 
ir prašomi visi nariai dalyvau
ti. M. Kalauskas,

Apskr. Sekretorius.

lis. CIO Unijos Rei
kalauja 2-ro Fronto

Milwaukee, Wis.—Čia ką 
tik užsibaigė Wisconsino vals
tijos CIO konvencija, kurioje 
priimta daugelis gerų rezoliu
cijų ir pravesta gerų tarimų. 
Priimta rezoliucija reikalau
janti kuo greičiausiai atida
lyti vakarų frontą Europoj. 
Rezoliucija nurodo, kad ati
dėjimas atidarymo vakarų 
fronto pasitarnauja Hitleriui, 
duodant jam progą sutvirtinti 
savo jėgas ir taipgi pasitar
nauja defytistams šioje šalyje.

Rezoliuciją įnešė ir apibu
dino automobilių darbininkų 
unijos UAW, CIO, preziden
tas R. J. Thomas. Thomas aš
triai pabrėžė, kad laimėjimas 
karo dabar pats svarbiausia 
klausimas prieš darbo liaudį. 
Kada Thomas kalbėjo už ati
darymą vakarų fronto, dele
gatai visi parodė tam prita
rimą . sukeliant dideles ovaci
jas. Thomas taipgi pasakė, 
kad 1944 metais darbininkai 
turi stovėti už išrinkimą Roo- 
sevelto. Kalbant apie John L. 
Lewis, jis pasakė, kad iš jo 
būtų labai geras Hitleris Ame
rikoj.

R. J. Thomas, prezidentas 
didžiausios unijos visam CIO, 
aštriai pabrėžė, kad mūsų Ša
lis turi stovėti už tvirčiausią 
vienybę tarp Britanijos, So
vietų Sąjungos ir Amerikos. 
Konvencija tame klausime pri
ėmė rezoliuciją, kuri reikalau
ja didesnės vienybės tarp tų 
šalių, ypatingai tų šalių darbo 
unijų.

Visko Po Biskį
Lankėsi iš Elizabeth, N. J. 

Milda ir Wolteris Žukai, kurie 
jau senai buvo apsilankę. Buvo 
parvykęs Alfonsas Šulskis, .ka
rys, aplankė ir pažystamus. 
Gerai atrodo.

povėliai 
aplankė 
Nastutė 
jos mo- 

ir A.

Ona Mikalajūniūtė 
sveiksta. Eilė draugių 
ją. Pastaruoju laiku 
židunaitė nuvežė mane, 
tiną O. Mikalajūnienę
Maldaikienę aplankyti ją. Mer
gaitė širdingai dėkavojo mums 
už aplankymą, dovanas ir sura
minimą. Pa'sveik greičiau, Onu
te, mes tavęs laukiame, kad vėl 
galėtume sykiu dirbti.

Draugės, kurios tik gali, pri
valėtų aplankyti ligonę dažniau.

Sveiksta drg. K. Dzidulionis, 
gerėja sveikata ir T. Bagdonie
nės. Dar serga d. L. Tvari jo
nas. Pasveiko d. E. Slesoraitie- 
nė. Visiems ligoniams linkiu 
greitai pasveikti.

J. K. Navalinskienė.

Jei pirksi bonus — mums n 
viso pasaulio žmonėms ryto-, 

jus bus šviesus

Konvencija pasisakė už pa
didintą produkciją karo in
dustrijoj, už taip vadinamą 
“incentive pay” (alga sulyg 
darbo vertės). Priėmė rezoliu
ciją prieš anti-semitizmą ir 
daug kitų, besirišančių, su dar
bininkų reikalais įvairiose įmo
nėse.- Kaip ir visose konvenci- . 
jopeL buvo daug gerų prakal
bų ir daug gerų diskusijų. 
Veik visą savaitę laike kon
vencijos prie svetainės stovėjo 
armijos tankas, kurį pabudai 
vojo šios unijos darbininkai. 
Tanką atvežė Massey-Harris 
lokalas automobilistų unijos iš 
Racine, Wis. Ant tanko ka
bojo iškaba su sekamais žo
džiais: “CIO-Made for Victo
ry.” ReP-
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Amerikos bombanešiai 
dienos laiku atakavo dvi 
vokiečių lėktuvų aikštes 
Rhodes saloj, netoli Turki
jos; padegė šešis lėktuvus 
ir sugrįžo.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampai

idtolwilwW
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EVERYBODYMĮ

SHOOT STRAIGHT

BUY WAR BONDS

HUS

aigiasi

Paulius

Montreal Canada

Akiniai

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

T. Litvinovich 
(218-219)

Vertė
Burkus

sekr. Genovaitė
ižd. Jonas

Hpwes St. elevelterio stoties. Tel/ EVergreen 4-9508

ir nuoširdūs 
skirtingų min- 
kartais neku-

j VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
i Nėra valandų sekmadieniais, g
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MONTELLO, MASS.
Piknikas, rengia Lietuvių Tautiš

ko , namo knygynas, įvyks Šį sekma
dienį, 19 rugs. (Sept.), pradžia 1 v. 
po pietų. Bus muzikalč programa ir 
bus įvairių valgių ir gėrimų. Pra
šome iš apylinkių ir vietinius skait
lingai susirinkti į šį pikniką ir pa
remti apšvietos ir kultūros darbą.— 
Knygyno Komitetas.

pas savus.
S. V. Ramutis

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž S j i m u i gru
pėms. Nedaliomis 
at4aras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas 

įvyks nedėlioj, rugsėjo 19-tą, Maple 
Parke, kaip 3 valandą po pietų. Ma
lonėkite dalyvauti visi, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

(217-219)

1113 B VeniM Si 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar 4110

30 Dienų 
Nuolaida

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktj, greit’’ suteiki
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai |ruošta mŪ- 
sų Šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

Kavalauskas 
pirminio- 
susirinki- 
daug Me
namuose

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

Tru-Ember Fuel Cę., Įnp.
496 GRAM) ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas ^Yergreen

SO. BOSTON, NĮĄSS-
ALDLD 2-ros kp. moterų susirin

kimas įvyks ateinančio} nedėlioj, 
rugsėjo (Sept.) 19 dieną, 2:30 vai. 
po pietų, pas dd. Buividuš, 63 Wood
row Ave., Dorchester, Mass. Šiame 
susirinkime turėsime aptarti daug 
svarbių dalykų. Vienu iš tų yra 
dienraščio Laisvės vajus, kuris pra
sidės su pirma diena spalio. Todėl 
visos draugės būtinai dalyvaukite. 
Kviečiame ir mezgėjas dalyvauti. — 
H. T. (218-219)

“Aštuoneri metai.”
“O, pirma to kuo užsiimdavo te?”
“Kambarine tarnavau.”
“0 kas suviliojo? Sūnukas ar šeimi

ninkas?”
“Šeimininkas.”
“O ar daug davė?”
“Pinigais dešimtį rublių ir sidabrinę 

špilkutę, ir bryzą audeklo suknelei pasi
daryt. Jisai nuosavą krautuvę turėjo.”

“Ir vertėjo už tatai pasiduot!”

SCRANTON, PA.
Liet. Literatūros Draugijos susi

rinkimas atsibus sekmadienį, 19 d. 
rugsėjo (Sept.), 2-rą vai. po pietų, 
pas draugus Proleikus, 407 Electric 
St. Visi nariai dalyvaukite susirinki
me ir atsiveskite naujų aplikantų. 
Turime svarbių reikalų aptarimui, 
tad nepraleiskite šio susirinkimo. — 
Sekr. P. Šlekaitis.

(218-219)

Li(‘tuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Vietos ir impor
tuotos degtinė? ir 
vynai, g ė r iausių 
bravorų ' alus if 
Šlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

šio laikraščio skaitytojas ne 
kartą pastebėjo apie šios kolo
nijos progresyves lietuves, ku
rių gana geras skaičius susibū
ręs į Raudonojo Kryžiaus Mo
terų ratelį. Ne /per ilgą savo 
gyvavimo laiką jos yra atliku- 
šios gana didelius darbus, 
megzdamos įvairius mezginius, 
siuvinėdamos dėl Raudonojo 
Kryžiaus, taipgi aprūpindamas 
visus Kanados lietuvius karei
vius įvairiomis dovanomis, ir 
suteikdamos Sovietams gražių 
dovanų. Garbė toms moterims, 
kurios priklauso šiame rately
je, nes jos atlieka tikrai labai 
kilnų ir žmoniškumu atsispin
dintį' darbą.

Tiesa, vasaros karščiams už
ėjus, kaip ir visoks darbas, taip 
ir šis mūsų darbas buvo atslū
gęs, nes daugelis šio skyriaus 
moterų išvyko poilsiui į “coun
try,” o kurios pasiliko, irgi kiek 
pakriko, nes Vasaros *' laikei ir 
susirinkimai* sunkiau sušąukti. 
Bet vasara jau pasibaigė ir mes 
turėtume vėl griebtis už darbo.

f r . * ** t t .) *■

Ą^ęs |ųrimę keletą šįo ratelį? 
ipdt?rij, kuri?? tikrai turėtų bįį- 
ti‘ payyzcĮžiji* visom* kurios gana

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLi) 63 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 19 d. rugs., 2-rą vai. po 
pietų, svetainėje 407 Lafayette St. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime ir atsiveskite naujų apli
kantų. — F. rašt. A. Jocis.

(218-219)

aktyviai veikia šiame ratelyje. 
Nežiūrėdamos nė vasaros kai
čių, nė kitokių užsiėmimų, jos 
ir vasaros laiku rūpinosi, kad 
tas darbas neatslūgtų ir būtų 
tęsiamas be jokios pertraukos. 
Jomis yra šio skyriaus ęampio- 
hė drg. Adomaitienė, kuriai 
nenori pasiduoti 4drg. M^žylie- 
nė. šios dvi drauges pačios pir
mutinės pradėjo darbą po vasa
ros atostogų. Drg. E. Jiį?kevi- 
čąitė, kaipo komiteto nare, dau
giausiai rūpinasi šio skyriaus 
reikalais.

Mūsų šis kilnus ir svarbus 
darbas 1 turi būti varomas pir
myn su dar didesnių spartumu, 
mes turime įtraukti į šį ratelį 
ir tas moteris, kurios dar nesi
randa ir kurioms sąlygos lei
džia būti. Juo mūsų skaičius 
bus didesnis, juo mes nuveiksi
me daugiau, šio skyriaus mitin
gai vyksta kiekvieną mėnesį, 
tai yra, antrą penktadienį po 
pirmam, Vytauto Kliūtie, 2161 
St. Catherine St. E., 8:30 v. v. NETYČIA PASAKYTA 

TEISYBE

WpRCESTE
Literatūros Draugijos Moterų kuo

pa rengia pikniką, įvyks šį sekma
dienį, 19 d. rugs./'bus Olympia Par
ke. Pelnas nuo šio pikniko yra ski
riamas pundelių fondui, paramai 
Sovietų Sąjungoje esančių lietuvių 
vaikučių ir lietuvių karių Raudono
joje Armijoje. Šiame piknike bus 
priimamos ir įvairios dovanos, daik
tais ir pinigais. Kurie norite pa
remti savo tautos vaikučius ir ko
votojus Raudonojoje Armijoje, daly
vaukite ŠiaTne piknike. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Kviečiame skait
lingai atsilankyti. — Rengėjos.

(218-219)

smcįg # SWfifS, dm*
394-398 Broadway 1 Brooklyn, N. 1

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
daužė mūsų auksines svajo
nes.

Žinau, kad mes, pro-na- 
ciai generolai, taikos kon
ferenciją vaizdavomes štai 
kokioj formoj: Prie taikos 
stalo lietuvių pro-nacių de
legacija sėdi pirmame suo
le. Keturi vyrai stenėdami 
atneša Sovietų Sąjungą ir 
paguldo ant stalo. Kunigas 
Prunskis sukalba maldą ir 
nubraižo liniją, kokia dalis 
Sovietų Sąjungos tenka lie
tuvių pro-naciams.

Paskui mūsų bučeriai, 
kurie turi patyrimo pjaus
tyti mėsą pagal nubrėžtą li
niją, atrėžia mūsų dalį. 
Paskui seka dalinimosi dar
bas kitų fašistinių grupių. 
Kada jau visi bus gavę sa
vo dalį, jeigu dar kas lieka, 
tai tuos likučius pasiima 
Kerenskis. Su tųomi taikos 
konferencija ir

Kunigas Prunskis užgieda 
“Tave, Dieve, garbiname”, 
ir visi pilni patenkinimo 
skirstomas savais keliais. Ir 
viskas tikrai taip būtų at
sitikę, jeigu Bagočius nebū
tų čia įsišokęs su savo dvy
lekiu. Matote, ką reiškia nę- 
ąpsisvarstymas, kas plepa
ma!

Ponai generolai, susimil
dami vartokite daugiau at
sargumo, kitaip, tai mums 
iš viso šio mūsų monki biz
nio, teks tiktai michelsoni- 
nė špyga.

šįmet sukirstų kitas tautas 
įįūosnume aukomis. Gaila, kad 
susirinkime pamiršome nusista
tyti kvotą, kiek turėtumėm su
kelt Raud. Kryžiui pinigų. Gal 
tą padarys komitetas.

Komitetas susideda iš sekan
čių veikėjų: pirm. Juozas Ka
valauskas, vice-pirm. Jurgis 
Lukoševičius, antras vice-pirm. 
Į£az. žadeika, prot. sekr. Julia 
Šmitienė, fin. , 
Ramanauskienė, 
Rainys.

Tai darbštūs 
veikėjai. Nors 
čių politikoje, 
riais klausimais pasibara, bet 
užbriežtuose tiksluose visi dir
ba sutartinai, nuoširdžiai—juk 
visų tikslas kuogreičiausia lai
mėt karas, kad mūs jaunuoliai, 
sutriuškinę priešus, greičiau su
grįžtų

MATĘUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Bombanešio Vajų Užbaigus.
Rugsėjo 9 d. Phila., Lietuvių 

Raudonojo Kryžiaus ir Karo 
Pergalės Komiteto ir delegatų 
įvyko susirinkimas. Finansų 
sekr. Genovaitė Ramanauskienė 
raportavo, kad bonų parduota 
bėgyje trijų menesių už $489,- 
525, tai arti pusės milijono! 
Kvota buvo $400,000, sukelta 
$89,525 virš kvotos! Tai ką 
reiškia vieningas visų lietuvių 
darbas.

Nors bonų pardavimo vajus 
ėjo pačiuose vasaros karščiuo
se, bet atlaikyta daug masinių 
susirinkimų įvairiose miesto 
dalyse; tai komitetas, ypač pir
mininkas Juozas 
išliejo daug prakaito 
kaudamas visuose 
muose. Be to atlankė 
tuvių asmeniškai 
kur bonų pardavė apie $75,000 
vertės. Daug sykių kalbėjo per 
radio, ragindamas lietuvius pir
kti kuodaugiausia bonų.

K. žadeika sukėlė nemažai 
pinigų parduddhmas ženklelius, 
kas padengė visas vajaus lėšas 
ir dar ižde liko virš $30.

Šiame susirinkime nominavo 
tris vardus Sombanešiui: Lie
tuvos Vytis, Lituanica of Phila. 
ir Perkūnas. Katrą iš tų trijų 
valdžia užgirs, tokis bus mūs 
bonais nupirkto bombanešio 
vardas.

Užbaigus bombanešio vajų, 
komitetas. pasiryžusiai stoja 
darban pravedimui šalies tre
čios paskolos kampanijos, kur 
šalis turi sukelti $15,000,000,- 
000 bonais. Manau, Phila. lietu
viai ir čia pasirodys gerai.

Taipgi komitetas išanksto 
rengiąsi prie Raudonojo Kry
žiaus kampanijos, kad lietuviai

Iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

į DR. J. J. KAŠKIAUČIUS j 
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

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

CLIFFSIDE, N. J.
Sekmadienį, rugsėjo 19 d., 2:30 v. 

po pietų, RAS ir IRO kuopos ruo
šia vakarienę ir prakalbas. Įvyks 
IRO 3118 Kuopos svetainėj, 324 
Henderson Ave., kampas Cliff St.

Kalbės S. Nikola juk temoj: Kaip 
mes galime geriausiai padėti Jung
tinėms Tautoms išlaimėt! karą. Nuo 
banketo pelnas skiriamas ŪSO pa
galbai. Visus ir visas kviečiame at
silankyti

(VALGYKLA Iii ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinktinas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime 
karštų užkandžių

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Atlankę parodykite nąums sį skelbimą ir męs duosime 
jurtis J10%T nū61diddš.' 'Kairios ųžr viehbs ’rŪŠie^ stikįuą yrą nu-

“Jauna buvąu, kvaila. Pati žinau, jog 
mažai.”

“Vaiką buvo?”
“Vienas buvo.”
“Kur dejai?”
“Auklėtuvėj numirė.”
“O ligą turėjai?”
“Turėjau.”
Senis šaltai nusisuko ir atsisėdo, ir 

jau sėdėdamas tarė:
“Ir tikrai, kokia tu krikščionė! Už de

šimtį rublių velniui sielą pardavei, kūną 
susiteršei.”

“Pasitaiko, senukai ir daugiau duo
da!” užtarė savo draugę Pustoškina. 
“Neseniai pas mus taipgi buvo viens se
nukas, poniškas, panašiai, kaip jūs....”

Publikoj pasigirdo juokas.
“Liudininke, tylėkite, — jūsų neklau

sia!” aštriai sustabdė pirmininkas. “Jūs 
pabaigėte? O jums ko reikia, pone pri- 
siekusis posėdininke? Taipgi norite 
klausti?”

“Nagi leiskite ir man žodį įbrukti, kai 
jau taip dalykas eina,” plonu, veik vai
kišku balseliu tarė nepaprastai didelis ir 
storas pirklys, visas sulipytas iš kamuo
lių ir puskamuolių: apvalus pilvas, mo
teriška apvalaina krūtinė, išpūsti, lyg 
Amūro, skruostai ir apvaliai susičiaupu
sios rožavos lūpos. “Štai ką, Karaulova, 
ar kaip ten tave vadina, tu’ su Dievu 
skaitykis, kaip sau nori, o ant žemės sa
vąsias pareigas pildyk. Štai tu dabar at
sisakai prisieką priimti: ‘Aš ne krikščio
nė’; o ryt taip pat išsikalbinėdama vagi
šiauti eisi, arba kurį nors svečią mig
dančiu gėralu apgirdysi, — jūs tatai su- 
gebiate... Nusidėjai, tai ir atgailauk, 
tam, juk, ir bažnyčios pastatytos: o nuo 
tikybos neatsitrauk, nes jeigu mūs bro
lis nusidėjėlis dar ir nuo tikybos atsi
trauks, tuomet jau net nei pasaulyje ne
begyvenk.”

“Kągi, gal, ir vaginėsiu... Pasakyta, 
jog ne krikščionė.”

Pirklys linktelėjo galva, atsisėdo ir, 
pasikreipęs liemeniu į kaimyną, balsiai 
ištarė:

Ot, paklius tau tokia boba, tai 'visus 
nagus į ją atšipinsi, o iš vietos nepaju
dinsi.”

“Ir kurie stori, pone teisėjau, ne visi 
jie yra teisingi,” užtarė vėl Pustoškina. 
“Anądien vienas storulis pas mus atėjo, 
lyg ir į šį poną panašus, prisigėrė, prisi- 
lėbavo, priteršė, o paskui pro užpakali
nes dureles išnirti norėjo, — ąčių Die
vui, įstrigo. ‘Aš,’ sako, ‘vašku ir žvakė
mis pirkliauju ir nenoriu, kad šventi pi
nigai už tokį šlykštų darbą eitų’, o pats 
jau girtas, girtutėlis. O sulyg manim....”

“Tylėkit, liudininke!”
“Jis paprastas fiulikas, daugiau niekas. 

Ot tau ir storuliai!”
“Tylėkit, liudininke, kitaip aš liepsiu 

jus išvesti! Jums ko dar reikia, pone 
prokurore?”

(Bus daugiau)

426 SQ. 5th STREET, 
Įmokas

JOHN SATULA’S ORKESTRĄ ŠOKIAMS
LIETUVIŲ PARKE |

ChesĮiuit Ilill Rd., tva|erbųry, Conn. |
Piknikas prasidės 1 vai., dieną. 

Šokiai nuo 3 vai. iki vakaro.

į&T VALGIAI IR GĖRIKAI i
lllllllllli

(Tąsa)

“Na, jūs vėl savo! Tuomet reikėtų pir
miau prokurorą patikrinti; jūs pažiūrė
kit, ką jisai išdarinėja!”

Prokuroro padėjėjas, jaunas žmogus, 
aukšta apykakle ir su ūseliais, abelnai, 
keistai panašus į kaltinamąjį, jau se
niai stengėsi atkreipt į save teismo do- 
mę. Jis raivėsi savo kedėje, kilnojosi, tai 
vėl visa krūtine priguldavo ant pastolio, 
lingavo galva, šypsojosi ir visu kūnu 
stiepėsi priekyn, link pirmininko, kai tas 
pripuolamai į jį pažvelgdavo. Aiškiai ma
tėsi, jog jisai kažką žino ir nekantrau
damas nori pasakyti.

“Jūs ko norite, pone prokurore? Tik, 
malonėkite, trumpiau!”
' “Leiskit man...” Ir nelaukdamas atsa
kymo, prokuroro padėjėjas išsitiesė ir 
trankiai Karaulovos paklausė:

“Kaltinamoji, — atleiskite, liudininke, 
— kaip jūsų vardas?”

“Grušą.”
“Tai bus... tai bus Agrafena, Agrippi

na. Vardas krikščioniškas. Reiškia, jus 
krikštijo. Ir kuomet krikštijo, už vardijo 
Agrafena. Reiškia....”

“Ne. Kai krikštijo, tai užvardijo Pela- 
gėja.”

“Bet jūs gi dabar prie liudininkų pa
sakėte, kad jus vadina Grušą?”

“Na je, Grušą. O krikštijo Pelagėja-.”
“Bet jūs gi...”
Pirmininkas pertraukė:
“Pone prokurore, jinai ir sąraše Pe

lagėja pavadinta. Jūs pažiūrėkite!”
“Tuomet aš nieko neturiu...” Prokuro

ras staigiai praskleidė savo švarko žam
bus ir atsisėdo, mesdamas žiaurų žvilg
snį kaltinamajam ir gynėjui.

Karaulova* lūkuriavo. Darėsi nei šis, 
nei tas. Publikoje vis garsėjo pokalbiai ir 
teismo antstolis (tvarkdarys) jau kelis 
kartus sragiai žvalgėsi ir kilnojo pirštą. 
Čia ar tai teismo prestižas žemyn smu
ko, ar tik taip sau linksma darėsi!

“Tyliau jūs tenai!” riktelėjo pirminin
kas. “Pone antstoli, jeigu kas kalbės, tai 
prašalinkite jį iš teismabučio.”

Pakilo prisiekusis posėdininkas, aukš
tas, kauluotas senis, ilgu švarku, išro- 
dąs sentikiu, ir kreipėsi į pirmininką:

“Galima man jos paklausti?.... Kara
ulova, jūs seniai paleistuvyste užsiima-

IIIIM
METINIS PIKNIKAS I

Rengia Lietuviu Piliečiu Politinis Kliųbas

| SEKMADIENĮ, RUGS. 19 SEPT. I

KRIKŠČIONYS

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Naudokitės Gera Progą
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pačijantariis.1 Nepaisant didelio paki- 
Ųmd kaįpų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, nibs Vis dar 
pritamaūjame uŽ sėnas ’žęmas kainas; ■



Pfenktaflfenis, Rug<. It, 194$

Lietuvoj Vokiečiai Pradėjo 
Plačiai Mobilizuoti Žmones 
Karui ir Darbams Vokietijoje

(Tąsa nuo 1-ttio pusi.) 
karinėse įmonėse Lietuvoj. 
Pirmiaus vokiečiai leisdavo 
tokiem pasilikt savo dar
buose.

Vokiečių įsakymas iš lie
pos 31 d. aiškiai pareiškė:

“Visi vyrai gimę 1911 m. 
iki 1925 m., nežiūrint kaip 
svarbus jų dirbamas kari
nis darbas Lietuvoj, yra 
šaukiami į armiją arba į 
karo darbus Vokietijoje.”

Vokiečiai turi užimti lie
tuvių vietas svarbiausiose 
karinėse pramonėse Lietu
voje. Kai kurios pramonės 
bus visai uždarytos. Vokie
čiai dabar vėl pradeda už
darinėti bei naikinti visas 
pramonės įstaigas, kurios 
dar buvo likusios Lietuvoj. 
Taip antai, vokiečių spauda 
neseniai pranešė, jog užda
roma visos sviesto dirbyk- 
los Lietuvoje.

Dabartinės mobilizacijos 
tikslas yra ne tiktai iš
traukti visas galimas žmo
nių jėgas iš Lietuvos ir pa
naudoti jas darbams Vo
kietijoje, bet taipgi pašalin
ti iš Lietuvos sveikiausią ir 
stipriausią gyventojų dalį, 
kad tokiu būdu sumažint 
lietuvių jėgas, veikiančias 
kovoj prieš nacius įsiveržė
lius.

Mobilizacija yra praveda
ma su nežabotu teroru. Vi
suose Lietuvos miestuose, 
miesteliuose ir kaimuose iš
statyta plakatai, kuriuose 
vokiečiai grąsina areštuot 
visus, kurie patys neateis 
užsiregistruot paskirtu lai
ku; o jeigu jie visai nesire- 
gistruos, tai jų šeimos bus 
areštuotos. Kai kur vokie
čiai sudegino < visus ūkių 
trobesius ir nuosavybę tų, 
kurie nepasidavė registruo
jami.

Nežiūrint tokio teroro, 
Lietuvos žmonės visais ga
limais būdais vengia mobili
zacijos. Kai kuriose vietose 
tik labai mažas skaičius 
inobilizacijos amžiaus žmo- 
hių atėio į registracijos biu
rus. O Kurie atėjo, tiem ne
buvo leista • grįžt net atsi
sveikinti savo šeimas ir pa
siimti reikalingiausių daik
tų. Jie tuojaus buvo paim
ti ir nežinia kur išvaryti.

Visuotintos Medžioklės
Rugp. 14-16 d. vokiečių 

žandarai ir kareiviai visoj 
Lietuvoj pradėjo medžioti 
Ir “kidnapinti” jaunus vy- 
Vus ir moteris miestų ir 
kaimų gatvėse ir keliuose. 
Taip sumedžioti jaunuoliai 
buvo suvaryti į registravi- 
ftio biurus.

Tačiaus ir šių medžioklių 
Vaisiai buvo gana menki, 
hes vietiniai gyventojai 
slapsto ir visaip padeda 
vengiantiems mobilizacijos, 
fee to, žmonės geriau pabė
ga į miškus ažuot pasida
vus mobilizacijai. O miš
kuose jie susiorganizuoja į 
ginkluotus būrius ir prisi
deda prie partizanų.

Dabartiniu laiku dažnai 
matyt ginkluotų vyHį bū
riai Lietuvos kaimuose. Ti
krumoj ginkluotų būrių 
tinklas taip tankus ir skait
lingas, kad dažnai vietinė 
hacių policija bijo kliudyt 
juosius. O kuomet didesni 
Vdkiečių kariuomenės bū
riai eina į kaimus padėti 
Vietinei nacių vyriausybei, 
-tai gyventojai iš anksto 
hūie tai sužino ir laiku įs
pėja ginkluotus lietuvius, 
khd grįžtų miškan.

Ryšidhi Su vokiečių už- 
kuriama mobilizacija buvo 

paskleista lapeliai Vilniuj, 
Kaune, Marijampolėj, Vil- 
kaviškyj ir kituose mies
tuose, šaukiant gyventojus 
priešintis naciams įsiveržė
liams ir visais galimais bū
dais vengti mobilizacijos.

VIS NEGIRDĖT PATIES 
MUSSOLINIO BALSO

London.— Nacių radijas 
skelbia visokius įsakymus 
ir patvarkymus Mussolinio 
vardu, bet dar nei sykį ne
buvo girdėt paties Mussoli
nio balso per radiją po to, 
kai 52 dienos atgal jis bu
vo areštuotas.

Japonų Atneštas Maras
London.— Rolandų radi

jas pranešė, kad siaučia to
kios maro ligos, kaip bubo- 
niška plėga, cholera ir pneu
monijos maras tūlose ja
ponų užimtose salose Ryti
nėje Rolandų Indijoje. To
se salose dėl to išmirę pusė 
gyventojų ar daugiau.

Australai ir Amerikie
čiai prie Pat Lae

Australija, rugs. 16.—Au
stralai iš vakarų šono dasi- 
grumė iki dviejų mylių nuo 
Lae, svarbiausioš likusios 
japonų tvirtumos Naujo
joj Guinejoj. Amerikie
čiai gi iš kito šono užė
mė pozicijas už penkių my
lių nuo Lae miesto, kuris 
pirmiau buvo Naujosios 
Guinejos sostinė.

Gary, Indiana
Kalbės E. Browder

Plačiai žinomas darbininkų 
klasės reikalų gynėjas, kalbė
tojas ir vadas Earl Browder, 
kuris per daugelį metų eina 
Kom. Partijos generalio sekre
toriaus pareigas, atvyksta 27 
d. rugsėjo į Gary, Ind. Jis pa
sakys vieną iš svarbių prakal
bų. Vieta: Spanish Castle, 
700 West 11th Ave., kai 7 :30 
vai. vakare.

Browderio tikslas supažin
dinti visos Amerikos darbinin
kus, ką reiškia ateinanti pre
zidentiniai rinkimai. Kaip ap- 
vienyti darbininkus, kad tuom 
atrėmus reakcionierių pasimo- 
jimus laimėti sekančiuose rin
kimuose, kas reikštų atėmimą 
iš darbininkų tų teisių, kurias 
pastaraisiais laikais išsikovojo.

Jis plačiai palies Amerikos- 
Anglijos-K^nados konferenci
jos klausimą, kuri įvyko Que
bec. Taipgi vėliausiai pasaky
tas Roosevelto ir Churchillo 
kalbas. Pati pagrindinė jo 
mintis, tai kad laimėti karą 
dar 1943 metais.

Prakalbų rengimo komiteto 
vardu pasakė Lake County 
Kom. Partijos sėkr. Howard 
Lawrence, kad: — atsišauks 
masiniame geležies darbinin
kų mitinge, kad vieningai ir 
tvirtai remtų, karo laimėjimo 
pastangas.

Prieš septynis metus Hari 
Browder kalbėjo mūsų mieste, 
jis tuo laiku lankėsi, kada ėjo 
prezidentiniai rinkimai, tai 
19Š6 m., kada Landon bandė 
laimėti rinkimus prieš preži- 
dėhtą Rčoseveltą. Tuo pačiu 
laiku ir Browder buvo Komu
nistų Partijos kandidatas į 
prezidentą.

Visi Gary, Ind., darbininkai 
nepamirškite rugsėjo 27 d. ir 
dalyvaukite kalbamam mitin
ge, o kad daug svarbių žinių 
išgirsite, tai jau nėra jokios 
abejonės. Ne tik patys pasi
naudosite tuo žinojimu, bet ir 
kitiems galėsite daug naujo 
pasakyti.

Geležies Darbininkė.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 18-35
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

LENGVAS DARBAS APSIGYNIMO FABRIKE 
GERA ALGA MOKINANTIS 
PAKĖLIMAI PO 3 SAVAIČIŲ

39-01 Queens Blvd., L. I. City
(221)

OPERATORES, patyrę ant bile kurių siuva
mų mašinų .varomų elektros pajėga. Taipgi 
operatorės bent kiek mokančios prie siuvamų 

mašinų.

L. BUCHMAN CO.
649 Morgan Ave., cor Nassau St., Brooklyn

(221)

MERGINOS, 16 IKI 35
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Maisto dirbtuvė. Lengvas darbas, išlėto, nuo
latinis, $16.50 pradžiai.

LEE, 425 WEST 13TH ST.
(220)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

mūi. kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

260 West 48rd St., Nėw York City
(X)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVES DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS 

PAKUOTOJOS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKAClJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 l’.M. iki 9 P.M, 

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

M. J. ŠVILPOS
STEBUKLINGA MOSTIS
svarbus išradimas

4 rūšių mostys, kurios gelbsti at
sikratyti daug skirtingų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
turėtų būti kiekvienoje' stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Atydžiai tėmykite mosčių vardus 
ir nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 — M. J. SVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mestis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsiyietrijimą ir su
stiprina smagenis. Švelni vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. SVILPA’S SALVE 

FOR REUMATIC PAINS.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

kulų, sąnarių, užgavimo, užsišaldy- 
nio ir blogos kraujo cirkuliacijos, ir 
taip toliau. Kaina $1 dėžutė.

NO. 3 — M. J. SVILPA’S 
MIRACLE SALVE.

Stebuklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančių ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nuo 
Vočių ir išbėrimų. PILES, sinus 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash 
nudegimo, nųšutinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra
šalina kornų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir skaudėjimo kojų. Athletes 
Foot ir įvairių odos nesVeikuihų 
(Tik ne vėžio), Kaina šios mosties 
tik 50c, 2 oz. dėžute $1.

NO. 4 M. J. SVILPA’S fcEW 
DISCOVERY SALVE FOR 

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
ųžsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, money-ordorį 
ar čekį. Nemažiaus $1. Kurie nori
te prisiųskite, štampų Bbd, likusius 
apmokėsite C.b.b. Kanadoj 25c eks
tra už orderį.

Adresuokite:
M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A. 

Hartford 6, Conn.

Nacity Nuostoliai ant Že
mes, Ore ir Jūrose

Rugš. 14 d. sėvietines jė
gos visuose frontuose su- 
haikino bei sužalojo 59 vo
kiečių tankūs ir nušovė že- 
inyn 80 priešų lėktuvų.

Barents Jūroje kariniai 
Sovietų laivai nuskandino 
du vokiečių transporto lai
vus, Višo 12,000 tontį, o rau
donieji lakūhai sunaikino 
du naeių laivus Baltijos Jū
roj.

Wia-Wnkw'lM
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REIKALINGOS MOTERYS
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS IR MOTERYS
$21.32 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ

Taipgi priimama daliai laiko darbininkės. Pa- 
tyrimas nereikalingas. Lengvas fabriko dar
bas. Kreipkitės po 8:30 A.M. Įėjimas iš 9th 

Avė. R. R. Heywood Go., 263 9th Avė., 
(26th Street)

' .. .(220)

BUFETO PATARNAUTOJOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS. 

SEKMADIENIAIS .NEDIRBAMA. 
KRfciPKITES:

FARMSTEAD, INC.
Commodore Passrigbway, 
Grand Central Terminal

(222)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..patyrę. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET,

N. Y.C.; NETELEFONUOKlTfe
(X)

SVEČIŲ PRIĖMĖJOS
Jaunos moteriškės, kurios interesuojasi links

mu dalies laiko darbu.

DUODAMA UNIFORMOS IR VALGIS

Prielankios Aplinkybės

Patyrimas nereikalingas

EMPLOYMENT OFFICE 8TH FLOOR

JAMES McCREERY
5TH AVĖ. IR 34TH ST.,

Now York City,

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nesikreipkite be darbdavio paliudijimo savo 

atliekamumo.

(219)

MOTERIŠKĖS REIKALINGOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI 

5 DIENŲ SAVAITE 
NUOLATINES DARBININKES 

Atsižvelgiant į ateitį pokariniu perijodu.
SAYFORD CO.

50 WASHINGTON ST., BROOKLYN.

(219)

MERGINOS!
VIRŠ 16

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA PRADINĖMS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

HOLLAND LAUNDRY, INC.
225 25th ST., BROOKLYN.

, <224>

Merginos—
SODĘ APTARNAUTOJOS

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO

INDŲ MAZGOTOJOS
DIENINIS AR VAKARINIS DARBAS

APVALYTbJAI (VYRAI)
DIENINIAI IR VAKARINIAI DARBAI

GERA ALGA
DUODAMA UNIFORMAS IR VALGIS 

LINKSMOS APLINKYBES

Pennsylvania dRug co.
140 WEST 33RD ST., N. Y.

(220)

Merginos
Lengvas krovimo darbas ir drabužių sužen- 
klinimas. Pradžiai alga $20 už 40 valandų 

pridedant laikų ir pusę už viršlaikius.

LERNER SHOPS
354 4TH AVE., N. Y. C., 8TH FLOOR

(220)

/WWWWWWWWWWWWWVWWWWV

MALE and FEMALE
Vyrai ir moterys

AUTO - VEŽIMŲ 
APTARNAUTOJAI 
VYRAI IR MERGINOS

DARBAS SU ATEIČIA

' STOCK CLERKS 
MECHANIKAI 

UŽSAKYMŲ-IŠVEŽIOTOJAI 
PILIETYBES NEREIKALAUJAMA 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠAUS

40 VALANDŲ
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 

nepriimami be darbdavio pAliūdijimo jiį 
atliekamumo.
KLAUSKITE:

W. C. WATSON
1102 ATLANTIC AVĖ.

ARTI FRANKLIN AVE., 
BROOKLYN. N, Y. 

TELEPMONAS MAIN 2-7704
(223)

VYRAI - MOTERYS 
būtini Karo darbai 

• PAGELBININKAI 
ELEKTROS DARBININKAI 
FABRtKO DARBININKAI

PLIENINIU STATINIŲ 
PRAMONE 

aukštos Algos
48 valandos, 5 dienų savaitė. Ašmenys iš 
karinių darbų nepriimami be darbdavio pa
liudijimo jų atllekahnimd.

Kreipkitės į Employment Ofisų. 
9 A. M. Iki 4 P. M.

INLAND STEEL 
CONTAllStfeR 00.

353 Danforth Av., Jersey City
(2iih

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SAVANORIAI d®l pergales 
DfiDEl ŠAMUI 

UŽBAIgIMUI GYVIBINIV 
CANADA - ALASKA 
KARINIŲ DARBŲ 

DlDELft ALGA 
VALDŽIOS ŲŽG1RTAS 

SVĖTIMŠALIŲ PRIĖMIMAS 
KARPENBERIAMS, $360 
MažiaUsiA KiENĖsiisrfe garantija 

Karpfendėriai turi turėti savo įrankius ir turi 
būt 2 metų patyrimo konstrukcijos darbe. 
$1.50 į valandų, pridedant laikų Ir pusę už 

visų darbų Viršaus 40 valandų.

Karpenderių Pagelbihihkams, 
$300

MAŽIAUSIA. MĖNESINE GARANTIJA 
Vaidučių kaina $1.25, pridedant laikų ir pusę 

Už visų darbų viršaus 40 valandų.

Bėgių Darbininkam, $279.60 
MAŽIAUSIĄ MĖNESINE GARANTIJA 

Turi būti išimtinai stiprūs Šiam darbui. Kai
na $1.16% J vblandų, pridedant viršlaikius 
laikų ir pusę už visų darbų virš 40 valandų.

Paprastiem Darbininkam, 
$^31.60

MAŽIAUSIA MfeNESINE GARANTIJA 
Turi būti gėrdjd sveikatoje. Mokatna 96%c J 
valandų už visų darbų viršaus 40 valandų. 

Kreipkitės į kompanijos Atstovų 

M. R. K. C. h. CO.’S 
Gyvybiniai Kanados—AlaskoS 

Kairiniai Darbai
US EMPLOYMENT SERVICE 

OF WMC
44 East 23rd St., New York City 

Pradedant pirmadieniu, baigiant šeštadieniu 
9 iki 11 A.M., 1 iki 5 P.M.

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų pramo
nių nepriimami be darbdavio paliudijimo jų 

atliekamumo.
(225)

StdG&ĖN&iAl 
šENGELlUOTOJAI

Aukščiausios galimai algos mokama. Visi dar
bai randasi Queens County.

Kreipkitės visų savaitę
AMERICAN PROJECTS CORP.

109-01 Jamaica Ave., 
Richmond Bill, Long Island

(220)

VYRAI 
NEKEIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAL DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
KEPĖJAI

PECKURIAI 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

BONAI — APMOKAMOS VAKAClJOS

PASTOVUS DARBAS

Iš karinių darbų nepriimami

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

ARBA kreiJpkitės 6 R.M. IKI 9 P.M. 
TIMES &Q. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

GAMYBOS
DARBININKAI
CHEMIKALŲ IŠDIRBYSTEI

NEW JERSEY

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

GERA ALGA
MOKINANTIS

PUIKIAUSIOS SĄLYGOS 
AUTOMAtlšKl PAKĖLIMAI

DIRBAMA MAŽIAUSIA 
48 VALANDOS J SAVAITĘ

Greitas, Pigus 
Bušu Patarnavimas
Tiesiai į Fabriką

NAMERICAN
CYANAMID CO.
159 GREENWICH ST.
Tarpe Cortlandt ir Liberty Sts.

NEW YORK CITY
ATDARA NUO PIRMADIENIO 

ĮIMANT PENKTADIENĮ 
9 A. M. IKI 7 P. M.

Žmonės, dabar dirbanti karinius darbus, nu
tūrėtų kreiptis be darbdavio paliūdijimo apie 

savo aUiekamumų.
(220)

VYRAI
40-50 METŲ AMŽIAUS

Naudingi suįerovimų ir išsiuntimų kambaryj.
40 ValatidU sAvaitė. Laikai ir pušo už 

viršlaikius 
krMpkiW* Mr. MDc'Guirl

HUYLĘR’S
30-30 Northern Blvd., L. L C.

(220)

Visy susipratusiu Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Penkta*
1,-,-srsa-at.. ............. , - ■........... ■ ■ ..izararJj

HELP WANTED—MALE « HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI
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RĖKIA KARINIŲ DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRHMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS L 0. KOVEN & BRO., INC.
PATERSON PLANK ROAD AND FRANKLIN STREET

JERSEY CITY, N. J.
AR

DOVER BOILER & PLATE FABRICATORS, INC.
DOVER, N. J.

(221)

----- ----------------------------------------------------------------------------------------- f

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Mokytis nuolatiniam

MOULD CASTING
Sunkus darbas, turi būt stiprūs 

70c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
7 DIENŲ SAVAITE 

LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS 
DVIGUBA ALGA UŽ SEKMADIENĮ 

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimam be darbdavio paliūdijimo jų 

atliekamumo.

SUPERIOR
139 BANKER ST., 

Greeniwint, Brooklyn.
(224)

VYRAI-BERNIUKAI
PRIĖMIMUI—IŠSIUNTIMUI 

P AKUOTO J AI—AP VALYTOJ AI
KROVINIŲ DARBAS
LERNER SHOPS

354 4th Ave., N.Y. City, 8th floor
(220)

BERNIUKAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

ALGA $23 Į SAVAITĘ
SELECT FOOD MARKETS

641 MADISON AVE. 
NEW YORK CITY -

(224)

BERNIUKAI—BERNIUKAI 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

NUOLATINIS 
$18.50 PRADŽIAI.

LEE, 425 WEST 13TH ST.
(220)

GELEŽINKELIO 
VAGONŲ KROVĖJAI

VYRAI AMŽIAUS 17 IKI 55
BūTinas darbas

8 VAU. plĘNA, 68c PER VALANDĄ 
UŽ VIRŠLAIKIUS $1.02 Į VALANDĄ 

ATSINEšKltE SOCIAL SECURITY KORTĄ 
IR ĮRODYMĄ GIMIMO DIENOS

Asmenys iš karinių darbų ar iš būtinų veiks
mų rtesikrėipkite be • darbdavio paliūdijimo 

jūsų atliekamumo.

KREIPKITĖS Į:
FREIGHT AGENT, L. I. R. R.

21ST ST. IR JACKSON AVE., 
SKERSAI NUO POST OFFICE 

Long island city,
8 A.M. IKI 2 P.M.

(223)

RĖIKIA VYRŲ
IŠSIUNTIMŲ ROMUI

ALLYN & BACON
Publishers

11 EAST 36TH ST.
7th Floor

(219)

Sugabus vyras, naudojantis įrankius, stiprus, 
su patyrimu kūrenti steam boiler. (Tik žie
mų) ir galėtų būt naudingas bendrai prie 
dirbtuvės. Ištisų metų nuolatinis darbas tin
kamam vyrui. Alga $120 į mėnesį. Kreipkitės 
po 10 A.M. darbo diehom. Gend Realty Corp., 
750 Grand St., Brooklyn. Paimkite 14th St., 

Canarsie linijų iki Grand St. stoties.
(224)

APVALYTOJAI
Pastovus darbas; sreroš darbo Bųlygos. Pa
tyrimas ir pilietybė nereikalingi. Kreipkitės 

į Building Sujierintendent.
SLOANE HOUSE, Y. M. C. A.

353 W. 33rd St.
_ _ ________ (221)

VIRTUVEI DARBININKAI $225
Mažiausia Mėnesine Garantija 

Pfidėdaht Kaknbarį ir Valgį
Stalų į>a tarnauto j ai, indų atėmė jai, indų 
mazgotojai su bent kiek virtuvės ir valgo

mojo kambario patyrimu paimtini
Kreipkitės į Kbmpšnijds Atstovų

H. K. G B. CO.’S
Gyvybiniai Kanadois-^Aiaskos 

Kariniai Darbai
u. s. ĘmploymFnt SERVICE 

OF WMC
40 East S9th St., N. t. C.

Pradedant pirmadieniu baigiant šeštadieniu
9 iki 11 A.M., 1 iki 5 P.M.

Asmenys dabar dirbanti karinius darbus ar 
būtinoje brambnėse* nebus prlimatai. be darb

davio paliūdijimo jų atleikamumo.
, (225)

VYRAI, 18—60
MES IŠMOKINSIM JUS! 
bŪTINA KARINE PRAMONE 

Pokarinės ptVgdš. Čėra alga, pakilimai. 
Dieniniai-naktiniai Šiftai. 
(Bonai naktiniais šiltais). 

Reikalingas paliuosa^imo pareiškimas.
National Silver Co., 432 12th St., Brooklyn.

(221)

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Bendram Darbui
FABRIKE
Patyrė prie

METALO APDIRBIMO
taipgi

VYRAI
Bendram Darbui

Chemikalu Laboratorijoje
Taipgi

METALO TIRPINTOJAI
Patyrę ar be patyrimo

UNIJINĖS ALGOS
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks
mų nebus priimami be darbdavio paliūdi

jimo jų atliekamumo.

Kreipkitės

American Platinum Works
225 NeU- Jersey Rail Road Aw., 

Newark, New Jersey
(225)

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUI 
VALANDOS NUO 8 RYTO DU 
4:30 PO PIET. MRS. WAGbnERį 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE.t IR 
51St STREET, N. Y. C., NETELE- 
FONUOKITE.

• ■ / _ __________

VYRAI VIDAUS RUOšAt 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS Į MRS. WAGNER. 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

51st STREET, N. Y. C. 
NETELEFONUOKITE.

(X) 
.. .................. ............................................. ML. , ........ I ■ Į , jį

MALIAVOTOJAI
ROPE SCAFFOLD MEN

Nuolatinis darbas su viršlaikiais.
Tiktai patyrę vyrai

$7.50 IKI $9 Į DIENĄ
Pageidaujama Piliečių

BURNS
1025 48th Ave., Long Island City

Vernon Ave. Station, Interboro Subway.
(219)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
PAGELBININKAI 

PAKUOTOJAI 
Bendras fabriko darbas 

Būtinoj Pramonėj 
ATLANTIC GUMMED PAPER CORP.

1 Main St., Brooklyn, 7th floor
(220)

ŽUVŲ VALYTOJAI 
ir KAPOTOJAI

Unijinės algos, nuolatinis darbas. Patyrę vy« 
rai gali uždirbti

$60 IKI $70 I SAVAttę
šu viršlaikiais. Kreipkitės:

TEDDY’S
155 South Street, 

„ New York City
(219)

VYRAI PRIE KROVINIŲ
Mes turime štabe vietų 

nuo dratto atidėtiem vyram

5 DIENŲ
40 VALANDŲ SAVAITĖ

BLOOMINGDALE’S
Pasitarimui valandos — rytais.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT OFISE
LEkiMGfoW AVE., IR 60th ST., 

Nevt York City
Tie, kurie dabar esate būtinuose darbuose 

nešiknelpkite.
, (220)

kaudami fcedę hetižmlHklte ir
Baro Šalies reikalus gir

kite bonus ir Blahi^ks.

I



Jettas lu»iap!s mi-lrS WW^wiPw..
Laisve, Lithuanian Daily News Penktadienis

NptvYorkor^ėz^Zlnioi
Darbo Partijos Reakcininkai 

Brooklyne Gąvo Smūgį
Tarp Dėtuvių

Rugsėjo 15-tą vyriausio teis
mo teisėjas Henry G. Wenzel, 
Brooklyne, svarstė Amerikos 
Darbo Partijos skundą dėl 
Darbo Partijos Kings apskri
čio konvencijos, kurią buvo 
pasigrobęs taip vadinamas 
“dešinysis sparnas” vaduojan
tis visokiais triksais ir atviru 
nesiskaitymu su didžiumos va
lia.

Teisėjas įsakė iš naujo lai
kyti konvenciją. Jos šaukimo 
ir vedimo detaliai bus išspręs
ti bendrame abiejų grupių va
dų posėdyje, teisėjui vadovau
jant ir pati konvencija 
teismo priežiūroje.

Piliečiai, dalyvavusieji 
bo Partijos nominacijose
pjūčio 10-tą į partijos komite
tą išrinko didžiumą kairių j ų 
sleito, bet dešinieji pasigrobė 
konvenciją, kaip kad jie buvo 
padarę pirmesniuose rinkimuo
se.

Progresyviai kreipėsi į teis
mą. Faktinai buvo užvesta dvi 
atskiros bylos. Vienoj, kurią 
darbiečiams vadovavo advoka
tas Leo J. Linder, reikalauta 
pripažinti progresyvių sleito

vadus, kadangi jie, o ne deši
nieji buvo gavę didžiumą bal
sų. Kita byla, vadovybėje ad
vokato Henry Epstein, buvu
sio demokratų kandidatu į 
prokurorus, reikalavo naujos 
konvencijos, argumentuojant, 
kad pirmoji buvo nelegali, ši 
pastaroji buvo užvesta penkių 
komiteto
Julius Fleiss, 
Max Weiden 
Jr.

narių : Saul Mills,
Marcy Protter, 

ir George Squire,

prie gerų argu-

bus

Dar-
rug-

Priedams 
mentų, progresyviai nuėjo ne
šini affidavitus nuo 1,450 ap
skričio komiteto narių, daly
vavusių konvencijoj, liudijan
čių, kad jie balsavo už pro
gresyvių sleitą, šis skaičius su
daro žymią didžiumą dalyva
vusių mitinge. Nusinešta ir 
spaudoje atsiliepimai apie tą 
konvenciją.

Epstein argumentavo, kad 
rinkimai pravesti vogtinai ir 
kad jeigu tokiai praktikai teis
mas nepastos kelio, ji persi
mes į kitas partijas ir pasta
tys pavojun mūsų demokratiš
kų rinkimų sistemą.

Našlės Onos Papienės šeimo
je da.ug kas naujo. Jeigu vie
nas pasipina motinos širdį rū
pinąs dalykėlis, tai kitas at
pildo džiaugsmu.

Rugpjūčio 12-tą išėjo kariš- 
kon tarnybon jos jauniausias 
sūnus Jonas, 18-kos metų. Da
bar randasi Michigan valstijo
je. Pas motiną namie dar li
kosi sūnus Benis. Jos žentas, 
dukters Aldonos vyras Barney 
Dolberg, tarnauja apie 7 mė
nesiai ir jau yra pakeltas į 
seržantus. Randasi Floridoj.

Papienės dukrelė Onutė, 
kaipo labai gabi studentė, ta
po priimta į Hunter Kolegiją 
be mokesties. Tokią pat dova
ną buvo laimėjus ir jos dukra 
Aldona, kuri dalį laiko kursus 
atbuvo dienomis, o kitą—die
nomis dirbdama ir vakarais 
tęsdama mokslą iki užbaigos. 
Dabar turi mėgstamą darbą ir 
gerą uždarbį. Tokie vaikai— 
laimė ir džiaugsmas sunkiu 
savo darbu juos auklėjusiai 
motinai.

Įspūdžiai Kelionės į 
Kentucky

Su dukterim Onute nuspren
dėm aplankyti savo kariškius: 
sūnų-brolį Vytautą Sungailą ir 
žentą-vyrą Thomas Haley. Ke
lionė buvo graži — pervažia
vom 9 valstijas, matėm labai 
gražių laukų, miškų. Didžiau
si laukai apsodinti tabako ir 
vatos augmenimis. Važiavom 
tris dienas.

Kempes pasiekėm apie de
vintą valandą ryto, bet sūnus 
jau buvo prie savo darbo. Vir
šininkas mus paklausinėjo ir 
liepė palaukti iki pietų. Lauk
damos prie kempės, 11 
dą pamatėm, kad jau 
šuo ja ir visi saliutuoja 
vėliavą. Onutė pakėlė
bet Vytautas savo sesers visai 
nematė. Tik kada pradėjo 
šaukti vardus, kam yra laiš
kai, telegramos ar svečiai, tai 
ir Vytautui pranešė, kad yra 
motina ir sesuo.

valan- 
atmar- 
didelę 
ranka,

Elektristai Pasisakė už Tarp 
tautinį Unijų Vieningumą

Oswaldas Kiburis, našlės 
Elzbietos Kiburienės sūnus, iš
ėjo kariškon tarnybon rugpjū
čio 27-tą. šiuos žodžius rašant 
jisai tebebuvo kempėj Upton.

ž. R.

i

Elektristų, Radio ir Mašinis
tų Unijos konvencija, New 
Yorke, kreipėsi į nacionalį CIO 
prezidentą Philip Murray su 
prašymu užkviesti fraternaliais 
delegatais būsimon CIO kon- 
vencijon Sovietų Sąjungos, Bri
tanijos ir Vakarų žemyno vals
tybių unijų atstovus.

CIO konvencija įvyks Phila- 
delphijoj, lapkričio 1-mą.

Rezoliucija priimta arti 800 
delegatų balsais prieš du.

Konvencijoj taipgi nutarta:
1. Užgirti generalių viršinin

kų nusistatymą gauti daugiau 
mokesties už padidintą produk
ciją. šiam punktui buvo vienas 
priešingas.

2. Ilga stovinčių ovacija iš 
naujo išrinkti trys žymiausi 
viršininkai — prezidentu Al
bert J. Fitzgerald, sekretoriu- 
mi-iždininku 
organizacijos
James J. Matles.

Julius Emspak, 
direktoriumi

prezidentą ir 
fondų Puerto

visuotiną pergalę ant fašizmo 
ir už tam padedančius būdus, 
už tarptautinį, už nacionalį ir 
už savo eilėse vieningumą tam 
bendram tikslui.

New Yorko valstijoj 1,370 
karių laikinai paliuosuoti iš 
pareigų ėjimui talkon farme- 
riams ir kenavimo fabrikams.

Kailių Išdirbėjai Rems 
Peter V. Caccbione

Karys Nuteistas Mirti 
Elektros Kėdėj

3. Kreiptis į 
•kongresą paskirti 
Rico nedarbui mažinti ir teiki
mui socialio saugumo pagalbos 
tenykščiams gyventojams, kaip 
to prašė iš ten atvykęs 
kas delegatas.

4. Iš naujo patvirtino 
nestreikavimo politiką
smerkė šaukimą “tokių streikų, 
kaip John L. Lewis’o, kaipo 
kenksmingų pergalei,’ 
priešingų darbininkų 
sams.

brolis-

unijos 
ir pa-

Kailių išdirbėjų ir dažytojų 
šapų čermanų ir komitetų su
sirinkime, kuriame atstovauta 
5,000 tų amatų unijistų, ofi
cialiai užgirta kandidatūros 
Peter V. Gacchione ir Benja
min Davis, Jr., komunistų no
minuotų į miesto tąrybą.

Cacchione ir Davis buvo du 
iš septynių gavusių unijos už- 
gyrimą, kaip skelbia Sam Burt, 
unijos vedėjas.

Kiti yra: John Crawford, 
Kings apskričio progresyvių 
darbiečių nominuotas; Gene
vieve 13. Earle, Brooklyno fu- 
sionistų, esamojoj taryboj ma
žumos vadovė; Stanley M. Isa
acs, Mąnhattan republikonų; 
Michael J. Quill, Bronxo dar
biečių; ir Eugene P. Connolly, 
Manhattan darbiečių.

Kaip matome, pasirinkti iš 
daugelio partijų, bile tik jie 
yra tinkamais tarnauti visuo
menei.

Brooklynietis karys Joseph 
MacAvoy nuteistas ( pirmo 
laipsnio žmogžudžiu cfėl mir
ties 16 metų mergaitės Annos 
Milroy, Nebraskoj. Jis buvo 
kaltinamas ir prisipažinęs mer
gaitę paėmęs pavežti, išžagi
nęs ir paskui užmušęs, bet tei
sinasi tai padaręs iš sumišimo. 
Kiti kariai liudijo, kad jis ne
buvo beprotis, žinojo skirtumą 
tarp gero ir blogo.

New Yorko valstija 
mis dviem dienomis 
$789,200,000 Trečios 
Paskolos bonų.

pirmo- 
išpirko

Karo

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

taipgi 
intere-

komiteto
visuose

5. Priėmė apšvietos 
rekomendaciją turėti 
distrįktuose pilnam laikui sam-

Laikraštis Pagelbėjo 
Gyventojams Gauti 

NamŲ Pataisas

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

domus švietimo direktorius, ku
rių pareigos bus populiarizuoti 
unijos politiką tarp narių ir 
abelnai visuomenėj.

Mizemos grupelės trockisti- 
nių elementų bandymai konven
cijoj sukelti atakas ir kandžio
jimą raudonųjų visai buvo pas
kandinti entuziastiškais veik 
visų delegatų pasisakymais už

I REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PORTERIS

(Namo Apvalytojas)
Woodhaven apartamentiniam na

mui. Gera alga ir patogios darbo są
lygos. Telefonuokite VI. 7-8493.

(218-223)

| LAISVĖS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

E Nepamirškite savo organizacijos 
susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iŠ anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus

K pavyktų, ,(x)

ĮKv

Sužinojus, kad Mrs. Henriet
ta Roberts, gyvenanti 2465 
Seventh Ave., Harleme, buvo 
priblokšta iki netekimo sąmo
nės ant jos užkritusio nuo lu
bų tinko, darbininkų dienraštis 
D. Worker pasiuntė savo repor
terį, kuris su gyventojų talka 
ištyrė bildingo padėtį, ją ap
rašė, taipgi padavė skundą 
miestavam butų departments.

Departmentas pasiuntė savo 
tyrinėtoją, kuris pripažino, 
kad įteikti skundai teisingi, 
bildingas būtinai reikalingas 
daugelio pataisų ir įsakyta jas 
padaryti arba stoti teisman. Jis 
rado sutrukusį lubų tinką, ne
veikiantį “dumbwaiter,” var
vėjimą pro lubas, skiepą pil
ną blusų ir šiukšlių.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

CHARLES’
\ UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

vom pas Thomas Haley, Onu
tės vyrą. Thomas buvo labai 
linksmas pamatęs savo karą 
ir iš prausyklos su abrūsu ran
koj išbėgęs pasitiko žmoną 
Onutę ir jos mamytę. Onutė 
pasiliko tenai gyventi, o aš pa
buvau pas juos viešniose tre
jetą savaičių. Visas apylinkes 
apžiūrėjom, pasimaudėm ir 
taip prabėgo laikas. Thomas 
dieną praleidžia kariškose pa
reigose kempėse, vakarais par
eina namo į žmonos butą. Tho
mas jau yra pakeltas į korpo- 
ralus.

Vanduo tenai labai neska
nus. Niekas negeria vandens, 
geria bile kokią sodę ar “co- 
ca-colą.” Taipgi ten būna la
bai šilta.

Iš Miss, vėl grįžau į Kentuc
ky pas sūnų. Dabar jau važia
vau viena, busu, į Breckin
ridge. Ten radau sūnų manęs 
belaukiant. Norėjau pabūti ko
kią savaitę, bet sūnus turėjo 
išeit savaitei kur nors į kitą 
kempę, tai turėjau grįžt na
mo.

Pamatęs, Vytautas visu sma
gumu leidosi pas mus ir stvė
rė bučiuoti mane ir seserį. Pas
kui ėjom pietauti, bet Vytukas 
valgyt negalėjo, buvo 
džiaugsmu. Jį paleido 
valandom pasisvečiuoti, 
čia valandą po piet grįžo 
darbo, o mes išvažiavom į 
sissippi valstiją.

Važiavom 6 šimtus mylių— 
ilga kelionė. Vien naktį teko 
nakvoti kare, šalę gatvės.

Apie 7 vai. vakare pribu-

sotus 
trim 
Tre- 
prie 
Mis-

Vytautas randasi tarnyboje 
jau trys mėnesiai ir yra pa
keltas į P.F.C. Jisai prašė ma
nęs nesirūpinti, nes jam vis
kas einasi gerai, tik labai pa
siilgęs namiškių. Mylėtų, kad 
jo darbas būtų arčiau namų, 
kur galėtų nors retkarčiais pa
simatyti su namiškiais. Vytau
tas yra 18 metų amžiaus. Bu
vo baigęs aukštesniąją moky
klą ir turėjo gerą darbą, dir
bo 20th Century-Fox studijo
se. Vytukui labai patiko tas 
darbas ir jis tikisi jį vėl gauti 
po sugrįžimo, nes jam žadėjo, 
kadangi visi jį ten mylėjo. 
Taipgi palaikė ryšius ir su or
ganizuotais lietuviais, buvo na
riu LDS 149-tos kuopos.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 

iQ LIETUVIŠKAS KABARETAS 
I1 ll STANLEY MISIŪNAS

tr

STANLEY MISIŪNAS
SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI
I

ir Namie Gaminti Užkandžiai
Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tei. Evergreen 4-6864

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612
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GREITAS MAISTINGUMAS

Pastaruoju laiku Vytautas 
yra perkeltas į Tennessee vals
tiją porai mėnesių didžiųjų 
pratimų.

Eleonora Sungailiene.

FILMOS
“So Proudly We Hail” 

Pradėjo 2-rą Savaitę
Publika visuomet užpildy

tam teatre, kaipo naujausia iš 
sėkmingų kūrinių, filmą “So 
Proudly We Hail” pradėjo an
tra savaitę Radio City Music 
Hall teatre rugsėjo 16-tą.

žvaigždės-aktorės, Claudette 
Colbert, Paulette Goddard ir: 
Veronica Lake, atvaizduoja 
tris gynime Bataan ir Corregi- 
dor atsižymėjusias slauges. 
Gerai pasižymi Sonny Tufts, 
naujas aktorius, romantiškoj 
rolėj su p-le Goddard ir Geor
ge R.eeves, vaidinąs su p-le 
Colbert. Kiti žymiose rolėse 
yra Barbara Britton, Walter 
Abel, Mary Servoss, Ted 
Hecht, Dick Regan ir Dr. H. 
II. Chang. Gamino ir dirigavo 
Mark Sandrich. Tema imta iš 
originales Allan Scott apysa
kos, paremtos tikrais nuoti- 
kiais.

Scenos aktuose yra pasku
busios Rockettes, simfoniška 
orkestrą, vadovybėje Erno Ra- 
pee ir taip vadinamas “Mins
trel Show” su šokėjais, komi
kais, dainininkais ir trikste- 
riais.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
'Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Iniclaįinls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Majoras Ragino Jau 
Dabar Rūpintis 

Veteranais
Federalė vyriausybė tuojau 

privalo imtis žygių atsteigimui 
į civilinį gyvenimą šio karo ve
teranų, pareiškė majoras La
Guardia, .kalbėdamas padegu
siems pereitų Amerikos karų 
veteranams, suvažiavusiems į 
savo 22-rą konvenciją, kuri pra
sidės rugsėjo 17-tą, viešbutyje 
New Yorker.

Menama, kad Ši konvencija 
daugiausia ir rūpinsis išdirbi- 
mu programos, pagal kurią 
sveiki, galintieji dirbti vetera
nai būtų aprūpinti atitinkamais 
darbais, o padegusieji gautų 
geriausį gydymą, priežiūrą ir 
ekonominį aprūpinimą.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

— i i

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levaudauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

.....

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

8-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.
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Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.
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