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LIETUVOS gsrfcš ir trage
dija yra įbuti maža tauta, sto
jančia pries Vakarų civilizaci
jos ir kulturos sąžinę. Lietu
vos laisvė tai laisvė visų Eu
ropos mažų tautų. Jei laisva 
atsakoma Lietuvai tai kaip 
Vakaru civilizacija gali save 
pateisinti? Jei laisvė pripažy-
stama Graikijai, Albanijai, Ho-
landijai, Luksemburgui tai ko
dėl jos nepripažinti Lietuvai? 

Atsakymas tik vienas: Lie
tuvai laisvės nepripažysta šal
tas, kietas istorinis Rusų im
perializmas. šis imperializmas 
nei mažiausio pasiteisinimo ne
turi: Maža Lietuva Rusijai 
nepavojinga. Lietuva neturi 
uostų kurie Rusijai butini. Ru 
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Aliantii Konferencija Maskvoje Prasidėjo 
HULL NUVYKO DERĖTIS, NE SOVIE

TŲ REIKALAVIMUS PATENKINT! 

Alijantų užsienių reika
lų vedėjų ministerių ir sek
retorių konferencija, kuri 
buvo^ ruošiama jau kelios 

sija turi gana žemės, ir Lie- j ^aVž*jt;es, prasidėjo, kai ^ 18 
tuviškų laukų jai nereikia. Lie- j Maskvon atskrido 
tuviai ne Slavai, todėl ne "bro- r}1 Y: Valstijų Sekretorius 
liška" Rusams tauta. 
RUSŲ istorinis imperializmas 

šiądien sustiprintas komunisti
nio materalizmo galvoj mu, ku
ris idealinių vertybių nepripa
žysta ir iš jų juokiasi. Bet 
žmonija ne vien duona gyvena. 

Tokiu budu, busimos konfe
rencijos Maskvoje eiga bus vi
so pasaulio sąžiningų žmonių 
sekama tokiu pat Įtempimu 
kaip mūšiai karo laukuose. Po
elgis su Lietuva toje konferen
cijoje mums parodys kas lai
mes : žemas materializmas ar 
kilni Vakarų civilizacijos dva
sia, kurios stipriausi nešėjai 
yra Amerika ir dalinai Ang
liją. 
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TAIKOS konferencija, gali-
lima sakyti, jau prasidėjus. Jos 
pirmas posėdis įvyks kai Hull, 
Eden ir Molotov susės prie 
vieno stalo Maskvoje. Jie pa
ruoš pagrindą, o kepurę uždės 
Rooseveltas, Churchill ir Sta
linas. Ką jie nutars tas bus 
vykdoma kaip "taika" pasauly
je. 

Vienintelė Vokiečių viltis iš
vengti visų savo blogų darbų 
pasėkų yra suskaldyti Ameri
konus, Anglus ir Rusus. Pro
gų yra, jei atsiminsime kaip 
20 metų atgal trečdalis Ame
rikos Senato palaidojo gražius 
ir idealingus Prezidento Wil-
sono planus; prie to, jei atsi
minsime kai kuriuos kietai lai
komus Maskvos imperialisti
nius planus valdyti Rytų Eu
ropą ir Balkanų valstybes. 

Tačiau yra vilties kad Ame
rikos Senatas dabar tars savo 
išmintingą žodį, o Rooseveltui 
pavyks Staliną įtikinti buti ge
ru kaimynu, ne žiauriu smau
gėju. 

• 
LIETUVOS Atstovybės lei

džiamas Current News (Rugs. 
1943) duoda nuosaikų, negin
čijamais faktais pagrystą at
pasakojimą Sovietijos- Vokieti-
jo klastavimo su 'Lietuva, tik
slu ją išnaudoti saviems reika
lams. Visi kurie Angliškai pa
skaito privalo ši numerį nusi
pirkti ir savo draugams Ame
rikonams duoti pasiskaityti. 

Kaip jau nešykį sakėme, Lie
tuvos laisvės klausimui butų 
begalo svarbu jeigu Current 
News eitų paveiksluoto žurnalo 
forma, bent dusyk mėnesyje. 
Butų gerai gerai jei Pittsbur-
gho konferencijoje pareikštas 
noras "bendradarbiauti su Lie
tuvos Respublikos įstaigomis" 
pasireikštų Current News pa
tobulinimu. Per daugiau kaip 
du metus eidamos, Current 
News patalpino apsčiai gražios 
ir naudingos Lietuvos klausi
mu medžiagos. 

• 
MASKVOS k o n f ereneijoje, 

sako žurnalas Newsweek, A-
merikos delegatai stovės už 
tarptautinę, įstatymais pagry-

Hull su savo štabu ir Bri
tų užsienių sekretorius A. 
Eden su savaisiais. Svar
biausi jų aptarimai eis su 
sovietų užsienių komisaru 
Molotovu. 

Ką jie tars be abejo vie
šai nebus skelbiama, tačiau 
iš pranešimų iš Washing
ton o matosi kad Hull ir 
Eden nuvyko į Maskvą ne 
pasakyti "Yes" Stalino rei
kalavimams, ar padėkoti 
už Rusų kariavimą, bet de
rėtis klausimais kurie nu
statys pasaulio taiką atei
tyje ir valstybių santikius 
taip kad tautos galėtų ra
miau ir saugiau gyventi. 

Jų kalbose yra ir Lietu
vos bei kitų Rusijos savi-
namųsi kaimynių likimo' 
klausimas. Kiek iš Wash-
ingtono pareiškiama, Hull 
nenuvyko tas valstybes so
vietams padovanoti, prie
šingai, įrodyti kodėl jos 
Rusijai nėra reikalingos ir 
kad užsimojimas jas pa
grobti yra pigus bolševikų 
imperializmo mostas. 

Žinoma, nežiūrint gražių 
pasisveikinimų svečiu su 
sovietų valdžios vadais ir 
iškilmingų priėmimų, kon
ferencija nebus švelni, — 
to reikia tikėtis nes iš So
vietų pusės Hull ir Eden 
sutiks tik reikalavimus šio 
ir reikalavimus to. 

^ Abi pusės yra gerai pa
siruošusios ir kiekviena tu
ri savo eile rezervacijų. 

Amerikos n u s įstatymas 
neduoti Rusijai jokio gro
bio, nes, sako, Amerikos 
požiuriu, Rusų reikalavi
mai yra nesąmoningi. 

Nors Sovietai ikšiol nei
gė Atlanto Čarterj, tačiau 
ir šiose derybose jis stovi 
kaipo vyriausias United 
Nations kariavimo tikslas, 
ir jis turi buti palaikomas, 
ypač kad ir pati Rusija jį 
pasirašius. 

Greta užsienių ministe
rių tarybų atsibuna ir mi-
litarinių vadų generolų po
sėdžiai. 

Hull pakeliui j Maskvą, 
susitiko su Prancūzų ko
votojų vadu Afrikoje Gen. 
de Gaulle, apkalbėjimui ne
kuriu dalykų. 

Delegacija skrido per 
Afriką ir Persiją, 14,000 
mylių kelio, nes tiesiog iš 
Londono į Maskvą reikia 
skristi virš Vokiečių val
domų Danijos ir Lietuvos 

ir ta kelionė 
negalima. 

jokiu budu 

TEIKS PAGALBĄ 
SOVIETAMS 

JAPONAI LAIMĖJO 
POROS DIENŲ 

MUŠttJOSE 
—4-f 

Washingtone, vos Sekre
toriui Hull pasiekus Mask
vą, konferencijai, Valsty
bės Departmentas pranešė 
apie pasirašymą naujos su
tarties, sulyg kuria S. Val
stijos, Kanada ir Britanija 
teiks Rusijai pagalbą mai
stu, ginklais ir reikmeni
mis. 

Ar tas bolševikams pa
tiks, ar sakys kad juos tik 
v'" 

VOKIEČIAI ATKAK
LIAI LAIKOSI 

Lyg parodymui Maskvos 
konferencijai kad jie dar 
stiprus, Vokiečiai Italijoje 
visu atkaklumu laikosi ir 
Alijantų armijų žygiavi
mas pirmyn sunkus ir vi
sapusiai tramdomas. Ne
žiūrint Amerikiečių ir An
glų užėmimo kelių mieste
lių ir punktų, Vokiečiai iš
statė stiprius apsigynimus 
šešios mylios virš Voltur-
no upės užkirtimui musų 
kariuomenių pasta n g o m s 
eiti f Romą. 

Pranešimai sako jog na
riai ruošiasi pradėti ata
ką, vietoje trauktis. 

Rusai iš savo pusė taįp 
pat stengiasi padaryti kon
ferencijai įspūdį savo pla
taus masto puolimu Vokie
čių Krime, iš kur jie pra
dėjo trauktis. Rusai siau
rina savo linijas Dniepro 
alkūnėje, priešų apsupi
mui. 

Spalių 21 pfaneša iš pie 
tinio Pacifiko apič didelius; 
mušius Alijantų jiegų su j 
Japonais: tūkstančiai vy
rų susikibę atkakliam mū
šyje prie Song upės šiaurė
je nuo Finschhafen, Nauj. 
Guinejoje, kur Japonai pa
siryžę perkirsti sau kelią 
per Australiečių diviziją į 
pajūrį susisiekimui su ki
tais Japoniečiais. 

Japonai paneša didelius 
nuostolius, tačiau jiems ki
to išėjimo nėra, ir jie at
kakliai kariauja. 

Dvi dienas pagretu Ja
ponai turėjo pasisekimų. 

Kitose vietose, Alijantai 
Japonams daro žymių nuo
stolių: prie Rabaulo nu
skandino 2 karo laivus ir 
sudaužė 60 lėktuvų. Prieš 
kelias dienas ten buvo su
daužyta 104 Japonų lėktu
vai, Alijantai neteko savo 
tik dviejų. 
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D A R B A I 
IR DARBIMMvŲ ŽIMOS 

Streikuoja apie 25,000 
Angliakasių 

Birmingham. Ala. — Čia 
sustreikavo 22,000 anglia
kasių, sutrukdydami ang
lies pristatymą plieno dirb
tuvėms. Darbininkai atsi
sako klausyti ir unijos va
do John L. Lewis įsakymo 
grvžti dirbti ir tik dalis 
paklausė valdžios ragini
mo netrukdyti darbų. 

Sustreikavo keli tūkstan
čiai angliakasių ir Indiana 
valstijoje. 

POPIEŽIUS atvirai su
sikirto su nazių Gestapo 
sargyba. Patiekė protestą 
Berlinui per neutralių val
stybių atstovus, ir paragi
no dvasiški ją bažnyčiose 
smerkti nazių žiaurumą. 

Užimtoje Italijos dalyje 
norėdami palaikyti savo 
tvarką Vokiečiai šaudo ir 
žudo nepaklusnius gyven
tojus, plėšia jų mantą. 

Žuvo 11. Yukon, Alas-
koje, su lėktuvu nukrito ir 
užsimušė 11 Amerikos ka
riu. 

Armijos benas griežia Algiers, šiaurės Afrikoje, 
tojai matosi susirinkę lyg ant balkonų laike ktuo ; 

išgriauta siena keliu aukštu name. 

klausy-
aviniips 

Visuotino maineriu strei
ko kaip išrodo, John L. Le
wis nesirengia šaukti, ne-
aurint nepa vykimo jam 
Iškovoti angliakasiams $2 
Į dieną mokesties pakeli
nio. Jis nuo to reikalavi-
aio neatsisako ir daro į 
valdžios darbo tarybą ir į 
kasyklų operatorius spau
dimą pakelti kasyklų dar
bininkams mokestis. 

BOMBARDAVO MA
RIENBURGĄ 

Iš 

PRIEŠAI NETEKO 
7,312 LĖKTUVU 

Prancūzijos praneša 
apie ten einančią atkaklią 
Prancūzų kovą su okupan
tais Vokiečiais. Esą kas
dien nužudoma po 50 Vo
kiečių karių ir šnipų, su
ardoma traukiniai ir atlie
kama kitu sabotažo darbų. 

Amerikos karo lėktuvai 
ir lakūnai pasirodo yra žy
miai geresni kariavime 
štai patiekta apskaičiavi
mai kad Amerikiečiai jau 
numušė 7,312 priešų lėktu
vų, savo netekdami 1,887. 
Tai skaitlinės nuo Gruod. 4 

7, 1941 iki Rusgėjo 1 šių 
metu. 

Trijų didžiųjų religijų— 
Protestantų, Katalikų ir 
Žydų vadai turėjo pasitari
mą New Yorke. Jie priėmė 
7 punktų 'pasaulio taikos' 
deklaraciją, kuri siūlo pa
laikyti pasaulyje taiką pa-

teisingumo ir ko
operacijos pagrindais, pri
silaikant tarptautinių tei
siu. 

Amerikos ir Britų bom-
beriai savo atakuose Vo
kietijos miestų, pastaromis 
dienomis buvo nuskridę ir 
suardė dirbtuves net Ma
rienburge, Rytų Prūsijoje. 

Marienburg yra tai tas 
Lietuviams žinomas 'Mai-
burgas', iš kur kryžiuočiai 
senovėj Lietuvius puldavo. 

Spalių 21 ir Vokiečių la
kūnai atakavo Londoną. 

Sviesto Bus {valias 

Karo viršenybė ir kitos 
valdžios supirkimo įstaigos 
sutarė pasitraukti nuo su
pirkimo sviesto iki Kovo 
mėnesio. Tuomi visas per 
tą laiką gaminamas svies
tas galės buti .paleistas ci
viliniu sunaudojimui. 

Serbijoje naziai išžudė į 
16,000 Žydų, kaip per Ven
griją gautos žinios skel
bia. 

stą, tvarką. Klausimų apie ru-
bežius, sako, jie nemano kel
ti, bet jei reikės tai reikalaus 
nepriklausomybės P a b a 11 ijo 
valstybėms, Suomijai, ir Len
kijai. 

Laimingos kloties, p. Hull 
ir kitiems Amerikos delega
tams ! 

NUSKANDINO 460 
JAPONŲ LAIVŲ 

Amerikos submarinai pa
staromis savaitėmis nuva
rė į dugną dar 98 Japonų 
prekinius laivus, taip kad 
nuo pradžios karo su Ja
ponija nuskandinta arba 
sugadinta 460 prekinių lai
vų gabenančių Japonams 
karo reikmenis. 

Iš Sovietų į Jugoslaviją 
gabenama bolševikai gink
luoti kariautojai ir kursty
tojai. Maskva • pasiryžus 
pasivergti Jugoslaviją, kur 
veikia ir patriotai kariau
tojai prieš okupantus. Is 
Rusijos bolševikai^ agitato
riai su pinigais, ginklais ir 
kareiviai gabenami lėktu
vais. 

Argentina atšaukė drau
dimą leisti ten Žydų kal
ba laikraščius, po to kai 
Prez. Roosevelt aštriai tą 
pasielgimą kritikavo. 

RENGIA ŠELPIMO1 

KONFERENCIJA 

United Nations rengia 
pokarinę nukentėjusių ša
lių žmonių šelpimo konfe
renciją. Užkviesta 43 ša
lių atstovai* Be abejo pa
kviestas ir Lietuvos atsto
vas. Konferencija atsibus 
Atlantic Citv, kuri prasi
dės Lapkričio 10. 

Amerikos vaĮdžia beveik 
jau sutvarkė U ž j u r i nio 
Šelpimo ir žmonių grąžini
mo į jų tėvynes ofisą, kuris 
patieks šioje, šelpimo kon
ferencijoje savo planus. 

Kearny, N. J. — Čia bu
vo sustreikavę keli tūks
tančiai laivų statybos dar
bininkų. Streikas baigėsi 
kai 4000 naktinio šifto dar
bininkų sugryžo dirbti. Su
streikavo del paleidimo iš 
darbo penkių unijos komi
teto nariu. 

MUILO d arymiii pa Ii u o-
suojama 100,000,000 svarų 
riebalų. Taigi Amerikoje 
muilo bent tuo tarpu tru
kumo nebus. 

Pieno išvežiojo* 

Geležinkelių d a rbininki| 
algų pakėlimo klausimas 
užsitęsė jau metą laiko ir 
dar nieko nepadaryta. Tą 
reikala Prez. Rooseveltas 
pavedė tam specialiai pa
skirtai komisijai. Reikalas 
liečia geležinkelių įstaigų 
tarnautojus ir dirbtuvių 
darbininkus, ne geležinke
lių operuotojus. 

Lapkričio 1-5 paskirta jų 
klausimu i spręst i " aluti p.e 
diena. 

Japonų aukštieji vadai 
tikrina ^jog ^Hitleris bus 
sumuštas, tačiau sako ka
ras su Japonija tęsis dar 
penkis metus po to, nes Ja
ponai gerai pasiruošę lai
kytis vieni. 

WILLKIE paskeM mm 
kandidatūrą į prezidentus 
iš Republikonų partijos . ir 
pradėjo savo vajų. Ar Re-
publikonai ji nominuos už
tikrinimo nėra.. Nominaci
ja įvyks tik 1944 metų va
sarą. 

Vokietijoje plinta mintis 
kad karas jau pralaimėtas 
nežiūrint nazių pastangų 
ir drąsinti ir grasinti bau
smėmis tiems kurie kalbės 
apie pralaimėjimą. 

Virš juros susimušė du 
Amerikos mažieji pakraš
čių sargybos dirižabliai — 
su jais žuvo 8 kariai. 

VIRŠIJO 1 BILIJONAIS 
Amerikos trečioji karo 

paskola, kaip pasKiausieji 
Iždo Departmento nranesi 
mai sako, viršijo 15 bilijo 
nų kvotą arti 4 bilijonais— 
taip gausiai visuomenė pa 
rėmė valdžią. 

'h*'i 
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Kaip komunistai užval
dę Amerikos prekinių lai
vų darbininkų uniją paro
do šis faktas: jeigu Rusija 
nusidėtų su Japonija ir ka
riautų prieš Ameriką tai 
tie laivininkai atsuktu pe-
L-ius Amerikai ir gelbėtų 
Rusijai. Tokie dalykai pa
aiškėjo Amerikos Darbo 
Federacijos konvenci i o i e 
Bostone. Laivininkai yra 
CIO noriai. 

A [jie 1200 Amerikos pi
liečių kurie randasi nelais
vėje Japonijoje, bus iškei
sti į apie tiek Janonų ne-
laisvių laikytų Amerikos 
koncentracijos stovyklose. 

Japonus išvedė į ten ži
nomas Švedų laivas Grips-
holm. Jis parveš Amerikos 
piliečius. 

New Yorke, kai staiga "su
sirgo" 265 pieno išvežiotojai, 
jūreiviai pastatyta išvežioti 
pieną. Šito streiko pasekmėje 
Karo Darbo Taryba sumažino 
pieno išvežiotoji] skaičių. 

Nubausta. Phoenix, Ari-, 
zona. — Gudruolė Vivian 
Eggers, 34 m., kuri apsi
vedė su 7 kariais gavimui 
jų vardu sau pinigų iš val
džios savo pragyvenimui, 
nubausta 18 mėnesiu kalė
jimo. Ji tikėjosi gauti po 
$50 į mėnesį nuo kiekvieno-
savo vyro..,, 

. a 
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PENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich,, Naujienos 
PITTSBURGH Suimtas Islandijoje 

[Vyskupo Palaiminimas 
Neilgai Tęsėjo 

r Kaip žinoma, pereitą metą 
Lapkričio mėnesį j Pittsburghą 
atsikėlė Gabaliauskas su -savo 
laikraštuku iš Clevelando. Mat. 
ten Lietuviai kunigai atsisakė 
jį remti, nežiūrint jo gyrimosi 
savo didele "katalikyste". Ma
tyt pažino kas iš jo per čigo
nas. 

Atslikraustydamas j Pitts
burghą, Gabaliauskas ant sa
vo laikraštėlio nupiešė bažny
čias ir kryžius, ir išprašė vie
tos vyskupo palaiminimo jo 
čigoniškam darbui. 

Bet tas palaiminimas nete
sėjo nei metu laiko: Pennsyl-
vanijos Lietuviai, kuriuos jis 
"tamsuoliais" vadino, yra dau
giau apsišvietę negu jis mano, 
ir prie to katalikai turi kitus 
geresnius laikraščius, štai jau 
ir Pittsburgho klebonams nu
sibodo Gabaliauskas šerti, ir 
prireikė laimės, jieškoti cieilikų 
"popiežiaus" Grigaičio palai
minimu. 

Štai kodėl tą sakau: Brook-
lyne bankrutavo cicilikų laik
raštis Naujoji Gadynė, jo vie
nas redaktorius, draugas Stil-
sonas, atvažiavo ir stojo dirbti 
prie Gabaliausko laikraštėlio, 
o kitas Grigaičio šulas p. Pike
lis, pastojo to laikraštėlio "ad
ministratorium". 

šitokiai "traicei" susidarius, 
ji sutarė nubraukti bažnyčių 
ir kryžių vaizdą nuo laikraščio, 
nes taip esant Grigaitis "lai
minimo" neduos.... 

Jie dabar kitaip kailius iš
vertę savo laimės j ieško. 

Tai va, vietoje vieno Gaba
liausko landžiojančio pas Lie
tuvius prašyti pinigų "katali
kiškai spaudai", dabar landžios 
trys vyrukai, kurie net gero3 
darbymetes laikais nemoka su
sirasti dar<;<\ Dabar tai auk -
bus prašomo* "kat."likiškai-c-:-
dlikiškai spaudai". 

BROOKLYN, N. Y. 

Is landi joje  U. S. lakūnai nu
mušė ten atskridusj VokieMų 
lėktuvą ir suėmė 7 ių lakunus. 
Vaizde matoma Amerikos ka
rys gelbsti eiti per koją per
šautam Vokiečių lakunui. 

PHILADELPHIA 

Ruošia Politišką; Lieltt-
vių Sueigą 

M us ų viengenčiai Lietuviai 
darbuotojai Amerikoniškoj oo-
litikoj, Petras Satinsky, Pra
nas Pūkas ir kiti ruošia Spa
lių .31 d. politišką kaip Ameri
konai vadina Rally — viešą 
sueigą ir prakalbas, Lietuvių 
Muzikalėje salėje, 2 vai. po 
pietų, visiems be jckjos Įžan
gos mokesčio. Bus prakalbos 
apie politiškus kandidatus. 

To paruošimo vedėju bus 
fia visiems gerai žinomas žy
mus biznierius ir didelis rėmė
jas Lietuvybės reikalų, Kle
mensas Stepanavičius, jo pa
dėjėjas — Baltrus Lėpa, tik
ras Lietuvis oratorius, Angliš
koje ir Lietuviškoje kalbose. 

K. V. 

šVENTfi. 1921 metais Spa
lių 16 Įvyko sutarties aktas 
tarp dviejų žymių Brooklyno 
Lietuvių, pono ir ponios Juo-
'O Ginkų. Juozas Ginkus jau 
tuo laiku buvo žymus veikė
jas. Ponia Ginkienė <tada 
Jvairiutė) buvo Brooklyne ži
noma bažnytinių chorų daini
ninkė. štai šiais metais šią 
pat dieną jiems sukako 22 me-
i ai ženvbinib gyvenimo. 

Jų sukauties dieną su jais 
teko susitikti jau vėlai vaka
re, Tautininkų Klubo vakarė
lyje, kuris buvo suruoštas nau-

•lai kariuomenėje esančių ka
rių. Ponams Ginkams į ši va
karėli atsilankius paaiškėjo 
kad tai yra jų sukakties šven
tė. Vėliau, atsisveikindami su 
vakarėlio rengėjais, pp. Gin-
kai Įteikė $3.00 dovanų tikslui 
kuriam tas vakarėlis rengtas. 

Juozas Ginkus yra atsidavęs 
tautiniams darbams ir niekad 
neatsisako musų Lietuviškų 
reikalų paremti. S. J. 

TAUTININKAI RE-
BIA LONDONO 

ATSTOVYBĘ 

Nori Uždaryt Karčia-
mas 12 vai. Nakties \ 

Pennsyivanijoje, ypaj did-j 
miesčiuose, taip praplito jau-
namečių nusižengimai kad to I 
>ulaikymui kaipo vieną prie-! 
monę siūloma uždaryti karčia- !  

mas visoj i- \ ilstijoje ihm. 12 
v. nakties, vietoje 2 va!, ryi • 
kaip buvo iki šiolei. 

Karčiam u -aviniukai sutin
ka su tok i;; <unianymu, jeigu 
visi to viu Inikv^R 

Laivų Darbininkai 
Streikavo 

PHILADELPHIA. - Buvo 
.uitreikavę virš 17.000 Cramp 
Shipbuilding Co. laivų staty
bos darbininkų. Streiką suti
ko baigti ir davė vieną savai
tę laiko Senato komisijai iš
tyrinėti tos kompanijos i v ar
ka -u darbininkais. 

WATERBURY, CT. 

ŽIEMINIS VEIKIMAS 

Angliekasiai Gaus 
Žymiai Daugiau 

Jeigu Karo Darbo Tarybl 
užtvirtins naujai sudarytą su
tarti tarp United Mine Wor k
ers Union ir IlHnois Ccal Op -
rators Assn., ir ta sutartis bus 
pritaikyta visai anglies indus
trijai. Vakarinės Pennsylvari 
jos 115,000 angliakasių pelnys 
'indrai apie $1,200,000 savai
tėje daugiau. 

Ta sutartis, kurios greit', 
užtikrinimo laukiama, apima 
^ ir pusės valandų darbo die
ną, įskaitant į kasyklas nuėji
mo laiką, ir aštuonių valandų 
darbo dieną dirbantiems vir
šuje, ne kasyklose. Mokestis 
bus po SI valandai abiejų ru
sių darbininkams, su pusantro 
laiko tiek dirbant virš 40 va
landų. 

Sulyg Illinois sutarties mai-
neriai kurie eina į kasyklas 
dirbs 51 valandą į savaitę, su 
nuėjimo ir sugryžimo laiku, 
ir gaus $56.50 už šešių dienų 
darbą, arba 31! savaitėje dau
giau. 

Vasaros atostogoms, pikni-1 
kai!?.- į!' i itiems pasilinksmini-: 
• iiams bei veikimui atviram ore 
pasibaigus*, pradėta ruožtis iš-
: aujo žiemos sezonui; vėl pra
sidėjo draugijų, klubų susirin
kimai, ' anketai ir kiti visuo
meniški veikimai. 

ALT visų delegatų susirinki- i 

! imas j vyks Lapkričio 7, ap-i 
Į kalbėjimui kaip tinkamai pri
siruošti prie Vasario 16-tos 
paminėjimo, ir a-kalbėta kiti 
svarbus reikalai. 

Lietuvių Komitete: s Ameri
kos Apgynimui rody .s filmas, 
sekmadieni, Spalių 31, 2:30 v. 
po pietų, 48 Green gatvės sa
lėje. Vadovaus Rov Walch 
vietinis direktorių Wrr In 
formation biuro. Filmas 'u 
Įdomios, svarbios, pamokinai 
čios, Inu ir žymių kalbėto^ : 
taipgi tame suėjime bus par
duodama War Bonds ir stamps, 
patriot i uos Kalėdų kortelės ir 
tt. j 

Rengėjų komisija kviečia vi-! 
sus atsilankyti. Pelnas skiria
mas Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. M. J. C, 

BROOKLYN, N. Y. — Spa
lių 8 d. įvykusiame Tautininkų 
Klubo susirinkime, dalyvau
jant žymiam skaičiui Didžiojo 
New Yorko veikėjų tautinin
kų, gyvai aptarta reikalai ir 
susirinkimas pasižymėjo kil
niais užsimojimais tautiniuose 
reikaluose. 

Vienas iš svarbiausių žygių 
tai įsteigimas komiteto palai
kyti Lietuvos Atstovybę Lon
done. šiam tikslui išrinkta 
komitetasV. Abraitis, pirm,; 
J. Baltus, P. Kvrius, vice pir
mininkai ; M. Strumskienė ir 
P. šimėnienė, iždo globėjos; 
J. Sagvs. sekr.; P. Pusnikas, 
iždininku. 

čia pat suaukota $26, auka
vo: Tautininkų Klubas $5; X. 
Strumskis, $o; po SI: J. Sa-
gys, B. Gerulskis, J. žemaitai
tis, F. Venys, V. Kuras:  P. 
Narvydas, P. Pusnikas, J. Ši
mėnas, D. Klinga, V. Abrai
tis, J. Narvydas, A. Štreimi
kis, P. Kvrius, P. Klonis, J. 
Baltus. 

Tautininkų Klubas padary
damas pradžią šio darbo Rytų 
Tautininku apielinkėje, tikisi 
kad tautininkai ne. tik rytuose 
bet ir kituose Amerikos Lietu
vių miesteliuose esantieji pri
sidės prie šio darbo. Sunkią 
Londono Lietuvos Atstovybės 
būklę girdėjome seniau, ir jau 
kai kurie geri tėvynainiai tuo 
pasirūpino; tačiau kad nebūtų 
našta tik keliems, turime vi
si stoti petys į petį. 

šiuo laiku Lietuvos atstovy-
Londone reikalinga labiau 

Londono Atstovybei 
vel $245 

Detroito Lietuviai patriotai 
pirmieji išgirdo balsą iš Lon
dono ir jau pereitą pavasarį 
pasiuntė $150 p. Balučio var
du. 

Lankantis Lietuvos Prezi
dentui A. Smetonai Detroite, 
Rugpjūčio 29, tam pačiam rei
kalui sudėta vakarieniaujant 
pas pp. Petrikus, $135, kuriuos 
LVS centras kartu su savo 
$365 pasiuntė (viso $500) p. 
Balučiui. 

Dabar Detroitiečiai, Dr. Jo-
nikaičio antrašu gavo nuo p. 
Balučio gavo laišką iš kurio 
aiškiai matosi Lietuvos Atsto
vybės Londone padėtis. Taigi 
Dr. JonikaiČio iniciatyva ant 
greitųjų sudėta p. Balučiui ir 
pasiųsta vėl $245. 

Aukavo šie: 
Dr. J. Jonikaitis 
Juozas Tamošiūnas 
Pranas Kazlauskas 
Vincas Dapkus 
Jonas Laukionis 
Tokiu budu Detroitiečiai iki 

šiol jau yra pasiuntę Londono 
Lietuvos Atstovybei $530. Na 
tegul prisilygina prie Detroi
to "snaudžiantis milžinas" Chi-
caga. 

KRAUJO PLAZMA 
IŠGELBSTI DAU
GELI GYVYBIŲ 

$100.00 
100.00 

25.00 
10.00 
10.00 

(Kvietimas į Vakarei} 
'Neužmirškite kad šio šešta 

dienio vakare Miltono salėje,' 
2386 24th St. Įvyks Raudonojo 
Kryžiaus naudai draugiškas 
vakarėlis. Visi kviečiami da
lyvauti. 

PRANEŠIMAS 

žemiau pasirašęs, laikau rei
kalingu pranešti kad užvadini-
mas gatvės ant kurios aš gy
venu, tapo pakeistas kitu. Iki 
šiolei mano antrašas buvo — 
14676 Wark Ave. Gi dabar 
pakeista vardas, ir palaikantie
ji su manim korespondenciją 
malonėkit adresuoti: — 14674 
Santa Rosa Drive, Detroit, 
Mich. F. Motuzas. 

PIRMAS SNIEGAS 

Pereito sekmadienio rytą at
sikėlę radome' baltus stogus. 
Oras irgi buvo šaltas. Vietos 
Amerikoniška spauda trukš-
mauja kad Detroito miestas 
turi anglies tik pusę kiek mie
sto gyventojams reikalinga. 
Taigi gal kartais turėsime ir 
šaltoje stuboje pabūti. D. R. 

žinios iš užsienių mums vii 
praneša kad kraujo plazma iš-

gelbsti gyvy bes 
Amerikos karei
vių ir jūreivių 
sužeistų mušiuo-
se karo laukuose. 

Iš Naujos Guinejos ir Aleutų, 
iš Sicilijos ir Italijos ir iš ki
tų frontų raportai kasdien pra
neša kaip ši stebuklinga plaz
ma, patiekta savanorių kraujo 
aukotojų iš visų šalies dalių 
išgelbsti musų vyrus iš mir
ties nasrų. 

Tūkstančiai sužeistų karei
vių šiądien gyvi todėl kad jie 
gavo kraujo plazmos paruoš
tos tam tikslui. Ir tie plaz
mos perliejimai jiems buvo ga
limi tik ačiū tiems vyrams ir 
moterims naminiame fronte, 
kurie atsiliepė į prašymą pa
aukoti kraujo per Raudonąjį 
Kryžių. 

Kraujo aukotojai yra viso
kių laipsnių žmonės: paprasti 
darbininkai, ofisų darbininkai 
ir profesionalai, visi aukojo 
savo kraujo perdirbimui į gy
vybę išgelbstančią plazmą. 

Kraujo duoda Amerikos pi
liečiai ir nepiliečiai. Pavieniai 
ir grupės kreipiasi į Raudono
jo Kryžaus kraujo aukotojų 
centrus. 

Raudonojo Kryžiaus kraujo 
aukotojų centrai veikia 33 žy
mesniuose miestuose. 

Armija ir Lai vyrias prašo 
net 4,000,000 aukotojų kraujo 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai] 

SKARUPSKIS Jonas, senyvo 
amžiaus, mirė Rugs, mė-n., 
Hoosick Falls, N. Y. 

^AVIKAS Edvardas, 22 m., 
užmuštas automobilio Ruga, 
m . ,  H o o s i c k  F a l K s ,  N .  Y .  

VILUTIS Jurgis, 13 m., mirė 
( Spalių 4, Maspeth, N. Y. 

ASTRAUSKAS Stasys, 62 m., 
mirė Spalių 1, Philadelphia, 
Pa. 

KARVELIENĖ Marė, 51 metų, 
mirė Rugs. 21, Philadelphia, 
Pa. 

SPRINDžIUKIENfi Barbora 
(Kizlauskaitė) pusamžė, mi
rė Spalių 4, Chicagoj. (Tel
šių ap., šašaičių k.) Ameri
koj išgyveno 33 metus. 

VIKTORĄVIČIUS Jonas, pus
amžis, mirė Spalių 4, Chica
goj. (Šiaulių ap., Luokės p., 
Jucių k.) Amerikoj išgyve
no 38 metus. 

KANSEVIČIENĖ Jieva (Mila-
sevičiutė), pusamžė, mirė 4 
Spalių, Chicagoj. (Kražių p. 
Sapėnų k.) Amerikoj išgy
veno 30 metų. 

KUN. JONAS ŽEBRYS, 68 m. 
mirė Spalių 4, Hinsdale, 111. 

KAMARAUSKAS Jonas, seno 
amžiaus, mirė Spalių 4, Chi
cagoj. (Marijampolės apsk., 
Alvito par.) 

ZEMLICKIENĖ Elzbieta, 57 

m., mirė Rugs. 30, So. Bos
ton, Mass. (Biržų p.). Ame
rikoj išgyveno 35 metus. 

BENDINSKAS Jurgis, seno 
amžiaus, mirė Spalių 3. Ma-
hanoy City, Pa. 

ŽITKUS Jurgis, mirė Spalių 
m., Shenandoah, Pa. 1043 metais. Daug mūšių tu

rėsime pernešti, reikalinga to-jLEVENDRAVIčIENĖ Monika, 
del kad kraujo aukojimas ne- Į pusamžė, mirė Spalių 3, Chi-

MTSAUTAS 17 VAIKŲ 
TĖVAS 

butų sutrukdytas. 
Kiekvienas vyras ar mote

ris geros sveikatos tarp 21 ir 
60 metų gali aukoti puskvortę 
savo kraujo. Kraujo davimas 
užtrunka tik kelias minu tas, 
yra neskausmingas ir nepalie
ka jokio blogo efekto. 

DR. KAŠKIAtJČIUS 
VĖL UŽ GROTŲ 

NEWARK, N. J. — Spalių 
13 d. Teisėjas Van Riper nu
teisė draugą Dr. John J. Kaš-
kiaučių 18 mėnesių Essex aps-

cagoj. (Kauno ap., Varlau-
kės par. Sviėsčių k.). Ame
rikoje išgyveno 44 metus. 

BERGOLA Pranas, pusamžis, 
mirė Spalių 1 d., Chicagoj. 
Raseinių ap., Kražių p. A-
domaižių k.). Amerikoj iš
gyveno 31 metus. 

KILINSKAS Petras, pusam
žis, mirė Spalių 1, Chicagoj. 
(Tauragės ap., Kvėdainės p. 
Capiškių k.) 
gyveno 40 metų. 

SKRELIUNIENĖ Marijona, 67 

m., mirė Rugs. 25, Johnston 
City, 111. (Rumšiškės par.) 

AM BR UTIE NĖ Marė, 64 m., 
mirė Rugs. 11, Duryea, Pa. 

STULPINAS Pi-anas, 63 metų, 
mirė Birž. 27, Berisso, Ar
gentinoj. (Šiaulių ap., Papi
lės p., žilvių k.). Argenti
noj išgyveno 31 metus. 

KASPUTIS Jonas, 37 m., pri
gėrė Birž. 6, Selva Negrą, 
Urugvajuje. (Tauragės ap., 
Gaurės p., Paikejų k.). 

LENCAUSKAS Kazys, 58 m., 
mirė Rugs. 27, So. Boston, 
Mass. (Leipalingio p.) Ame
rikoje išgyveno 40 metų. 

JACKEVIČIUS Tadas, 75 m., 
mirė Rugs. 27, So. Boston, 
Mass. (Merkinės p.). Ame
rikoj išgyveno 47 metus. 

KUČINSKAS Vincas, mirė 23 
Rugsėjo, Newark, N. Y. 

ZAKARAS Vincas, 66 m., mi
rė Rugs. 21, Brooklyn, N.Y. 

LASKEVIČIUS Jonas, mirė 26 
Rugs., Brooklyn, N. Y. 

LUKAS Marė, 42 metų, mirė 
Rugs. 18, Brooklyn, N. Y. 

TARAILA Vacius, 30 m., mi
rė Spalių 5, Soouth Boston, 
Mass. 

&ARNAUSKIENĖ Ona, mirė 
Rugs. 30, Pittston, Pa. 

SKUTKEVIČIUS Kazys, 50 m. 
mirė Rugsėjo 30, Kingston, 
Pa. 

r : —^ 
Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N. 61 h Street Philadelphia, P* 
\ > 

1) V K A T 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kur,o skausmus; jei sąnariai 
Jaus'u.s; jei užeina skausmai oro permaino
se, atariam jums bandyti ROSSF1 Tabs b* 
nokostie3 ir obligacijų. Naudojamos tuk»-
tantių per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Rcuroattsino. 
Arthritis, ir Neuritis. 

DY KAI šio Laikraščio Skaitytojams 
niekad nenaudojote ROSSF. Tribu, 

DT«Som jus BANDYT juos—išl.-andvkil mu
st! kar.laio. Pasiųsime jutrs pilno dydžio 
pakelį--sunaudekit 24 tablete"-. DYKA!. Jei 
neduos prei to paliuosavimo nuo skausmo ir 
fųs busit nepatenkinti pasekmėmis ir to r*-

Amei'ikoj iŠ- j 'c e ' '° žema kaina, grąžinkite nesunau.dot.j 
dali, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit p:-
nlRų, tik save. \a»"dą ir adres.T j: 

ROSSE Products Co.. Dept. X-3 
2708 W. Fnrwell A v. Chicago 43, 111. 

krities kalėj iman už nelegalę 
operaciją (abortion) moterei MAROZAS Antanas, 62 metų, 

mirė Rugp. 18, Des Moines, 
Iowa. (Panevėžio par.). 

IONIA. Mich. — Spulių 18, 
gia nušautas Peter Genster-
blun, 54 metų amžiaus, 17 vai- Įėjimo už tok.} pat prasikalti-

Mrs. Florence Fucetona, kuri 
vėliau pasimirė miesto ligoni
nėje. Taipgi atėmė daktarui 
leidimą praktikuoti New Jer-j 

sey valstijoje. Dr. Kaškiau- i 

čius 1920 metais jau buvo bau-; 
stas 6 mėnesiais valstijos ka-

JAUTU BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SVU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
^Kuomet kankinatės viduii'j užkietėjimu— 
Sarivoš neveiklios, skauda galvą, nėra tner-

ū A DT4 A T TO Tr A C1 t „ S'jo* palengvinsite sau šiuo modernišku PARIŽATjSKAS Jonas, s e n o j budu—kramtykite FEEN-A-M1NT. Si sko
ninga kramtoma suma vidurius liuosuoja amžiaus, mire Spalių 1, Chi

cagoj. (Šiaulių ap., Žagarės 

kų tėvas, 
likėtai. 

metus. 
BANYS Antanas, 37 m., mirė 

šautuvas iššovė n*.;m* Birželio m., Berisso, Argen-
Dr. Kaškiaučius buvo švie tmoj. (Zarapų par.), 

sus s p i n d u l y s  S t a l i n o  " s a u l ė s " ,  ^ ^ Ū S I E N Ė  A n t a n i n a ,  m i r ė  

Švelniai ir tikrai Milijonai žmonių naudoj t 
FEEN-AMIN'T. Tik pakramtykite FEEN-A-

p.). Amerikoj išgyveno 45|M,NT Pinant gulti, naudokite tiktai pasai 
nurodymus ant pakelio. Sekantį rytą ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vėl jau
stis puikiai. 

:;e 
•legu kur kitur, užtai ir musų 
yra musų užduotimi pasirūpin
ti ją palaikyti. 

Lietuvos Atstovybei Londone 
Remti Komitetas, 

J. Sagvs, Sekr. 

®ŽUVIES 1941 metais buvo 
sugauta rekordiniai daug — 
4,900,000,000 svarų. 1943 me-
tcUs numatyta sugauti tiktai 
2,650,000,000 tonų. Nemany
kit kad karas žuvis nubaidė j 
gilumas — ne. Stoka darbi-

95-09 Woodhaven Ct. į ninku arba žuvininkų yra to 
Ozone Park, N. Y. sumažėjimo priežastis. 

buvo žymus komunazių vadas 
ir jų iždininkas. Taip pat yra 
iždininku bolševikų Darbinin
kų Susivienijimo. 

Darbininkas. 

Beisbolininkai Patenkinti Laimėję Lošį 

•MEKSIKOJE ran ' -i 300,-j 
000 džiovininkų. Valdžia pra
dėjo rūpintis Įsteigimu jiems 
Sanatorija. 

• AMERIKOJE, tiktai 26-so 
valstijose jstatymai reikįalau-
ja kad teisėjai Lutų U. S. pi
liečiai. Kitų valstijų įstaty
muose tas nepažymėta. 

1 
Ltrf 

Vargas Visko Išmokina j jį 
Anglijoje, nesant iš ko ga-! S 

minti tą Amerikoje žinomą ir ^ 
gausiai naudojamą 'aiskrymą', 
išgalvota jis daryti iš bulvių. 

Bulvių košė perspaudžiama 
per tankų sietuką, sumaišoma 
^u kokiu nors saldinamu, skys- i  j 
čiu, tada sušaldoma — ir tu 
r i "bulvių aiskrymą". ^ 

i 

Spaliu m., Westfield, M?ss. 

DEXXA C. JAK l BS 
(J AKUBA LSKIEN Ė—Luisu uotą Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicotl 1/U 

• IR CIGARE'iŲ pritruks, 
kaip paskiausi apskaičiavimai 
nusako. Numatyta 1943 metais 
suvertoti 300,000,000,000 cig^-
r. t ų —: ppie 50 bilijonų cigare-
tų daugiau negu jų darytojai 
gali gauti tabako pirkti. Jie 
priversti naudoti 1944 ir 1945 
metu tabako rezervus. 

New Yorko Yankees ceisboiir.inkai sveikinasi laika 1943 
"pasaulinių serijų" lošimo, po to kai jų jauktas laimėjo pir
mą susikirtimą.. Dešinėje vaizdelyje matosi pirmutiniai iš 
toli atvažiavę beisbolo mėgėjai pamatyti serijų lošio. 

P .  J .  K U R S I S  
809 Society for Savings Bidg, 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip-
kstės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba .įsraenižkfci. 

r~- i. 

*FEDERALIS biuras skai
čiuoja kad šį rudeni į pietų 
kraštus skrrs apie 150 milijo-į~ 
nų laukinių ančių ir kitų van- j Ę 
deninių paukščių. 

| Naujoje Vietoje ?i 

f  N i k o d e m a s  A .  W i E k e l i s  į  
S Laisnuctas Laidotuvių Direktorius H 
= !R BALZAMUOTOMS ' | 
| Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 

Naujoj, moderniniai j rengto j nuo.savioj vietoi 
<5202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
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Pirkit Karo Bonu daugiau! D I R V A  
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilksirti! 

KALBA IR TAUTIŠKUMAS . M 
« «r im 

llė Nera Dabarties ir Ateities 

P. S. Bugnaitis atsiliepi 
Amerikon Lietuvyje (žiur. nr. 
40) ilgais išvedžiojimais i ma
no straipsni, prieš tai išspaus
dintą tame pačiame laikrašty
je (nr. 30), ir jis pabaigoje 
pridūrė kad jam butu malonu 
daugiau su manim pasiginčio-
ti. Iš mudviejų ginčo paaiškė
jo kad abu j ieškome tiesos ir 
teisybes, tik jieškome skirtin
gais požiūriais. Mum žibiem 
rupi katalikiškumo, tautišku
mo ir laisvės klausimai, tik 
nevienodai juos atsakome. Ka
žin ar mes kits kitą Įtikinsi
me. O gal ir musų rašymo tik-
las yra ne tiek Įsitikinti, kiek 
pasirodyti skaitytojams kokios 
mūsų pažiūros. Tegul tie skai
tytojai pasako ko jos vertos, 
tegul jie ir patys pagalvoja. 
Mudviejų su p. Bugnaičiu bus 
nuopelnas jei išjudinsime žmo
nių galvojimą. Aš tebesilai
kau savo nusistatymo, nes ma
no oponento argumentai man 
pasirodė silpni. Kur jie silpni, 
mėginsiu a'kši.en iškelti faktų 
šviesoje. 

P. S. Bugnaitis tebegina sa
vo pažiūrą kad žmogaus varto
jama kalba esanti vienintelis 
pažymys kuriuo išsprendžia
mas klausimas, kuriai tautai 
jis priklauso, ir ją paremia ši
tokiu 'pavyzdžiu: Kaip, sako, 
patekęs mišrion minion gali 
atžymėti kuris yra Airis, Ame
rikonas, bei žydas, jei ne su 
kalbos pagalba? Aš sakyčiau, 
niekaip čia negalima atžymėti. 
Kalbėdami Angliškai, Airis, 
Amerikonas ir žydas palieka 
kas yra, nepavirsta Anglais. 
Visi trys kalba ta pačia kal
ba.' Jei kalba butų vienintelis 
pažymys tai tektų tuos tris 
palaikyti Anglais. Bet taip 
laikomi jie protestuotų, saky
tų kad jų tautiškumo pažymys 
ne jų vartojama kalba, o jų 
kilmė, jų praeitis, jų vidinis 
balsas, jų sąmonė, ir dar gal 
kitaip aiškintų savo neangliš-
kumą. 

Lenkijos Žydai vartoja sa
vybėje Lenkų kalbą, vadina 
save Mozės tikėjimo Lenkais, 
ir vis dėlto dusau j a patekti j 
Palestiną ir apsigyventi toje 
išsvajotoje šalyje tarp įvairia
kalbių, iš viso pasaulio sugu
žėjusių tautiečių. Jiems kil
mė, praeitis ir tikėjimas, ne 
kalba, yra tautiškumo pažy
mys. Reikia žinoti kad Kris
taus metu Palestinos žydai 
vartojo nebe savo kalbą, kuria 
Senasis Testamentas parašy
tas, o Aramajų kalbą. 

Lietuvos aristokratai, pra
dėjus 16-tu amžium; kaip Rad
vilai, Katkevičiai, Sapiegai ir 
kiti, nei namie nei viešumoje 
nekalbėję Lietuviškai, tačiau 
save laikę Lietuviais patriotais, 
gynę Lietuvos garbę ir prieši
nosi Lietuvos santikių su Len
kija paartėjimui. 

Savo skirtingai tautiškumo 
pažiurai paremti galėčiau dar 
daug faktų nurodyti. Bet, ma
nau, užteks ir tų kad bešaliai 
skaitytojai galėtų spręsti kat
roje pusėje tiesa. 

Kudirka begalo daug svar
bos dėjo istorijai, matome iš 
jo sudaryto Lietuvos himno 
žodžių: "iš praeities te stipry
bę semia". Ir mes, giedodami 
tą himną, vaizduojamės seno
vės garbingą Lietuvą, kada, ji 
buvo galinga, kada Lietu via 
su ginklu rankoje gynė savo 
kraštą, aukojo savo gyvybes u, 
jo laisvę. Toki atsiminimai, 
be abejo, žadina ir stiprina 
musų tautiškumą. P. Bugnai
tis sakosi esąs linkęs priešin
gai manyti, ir štai kodėl. Su
lenkėjusius Lietuvius, esą, pa
skatino -mokintis Lietuvių kal
bos ne tiek Lietuvos praeitis, 
kiek jos ateitis. Aušrininkai 
pradėję slaptai skelbti Lietu

vos valstybės atstatymo obal-
si, tai sulenkėjusieji pradėję 
manyti "kad tai gali *kada 
Įvykti, o Lietuvos, valstybėje 
piliečiams bus reikalinga mo
kėti Lietuvių kalba". 

čia tenka pastebėti kad Auš
rininkai skelbė daugiausia Lie
tuvos garsingą praeiti. Auš
roje, rodos, niekur nebuvo 
skelbiama apie Lietuvos vals
tybės atstatymą. Taigi tas 
faktas kalba kaip tik prieš p. 
Bugr.aičio tvirtinimą. Savo 
skirtingą pažiūrą jis stengiasi 
sutvirtinti savo išgyventu pa
tyrimu. Jis mokęsis Lietuviš
kai bei Rusiškai skaityti ir ra
šyti, kad gautų "geresnio dar
bo ir kad nereiktų už kelis 
rublius per dienas ir naktis 
dirbti pas ūkininką". Taigi 
išėjusiam mokyklą 
jam buti daraktorium, mokęs 
Lietuviškai ir Rusiškai ūkinin
ku vaikus. 

5ii Pareiga liko išlaikyt L 
ybes Londone ir kitur 

m '•*«•** tuvos Atsto-

BALUČIO LAIŠKAS IS LONDONO 
Anglijos Lietuviai Nepajiegia Lietuves Atstovybes Išlaikyti. — LVS Siųs

ta Auka yra Didžiausia 

Anot p. Bugnaičio išeina 
kad žmogus mokosi savo gimto
sios (ir ne savo) kalbos biznio 
sumetimais* kad galėtų leng
viau prisitaikinti j ateities gy
venimą. Bet faktai nuginčija 
tokią jo nuomonę. Biznieriš
kai galvojant, rūpinantis savo 
geresne ateitim, Lietuviams 
nutautusiems ir dar nenutau
tusiems, daug pelningiau butų 
buvę mokytis Rusų kalbos, pa
liekant savo gimtąją, Lietuvių, 
kalbą. Ir buvo žmonių kurie 
asmeninę naudą begaudydami 
nuėjo tuo surusėjimo, na, ir 
sulenkė j imo keliu. Bet dar 
daugiau radosi tokių kurie sto
jo už Lietuvių kalbą, jos pa-
lėjimą, tremiami iš savo kraš-
mokytis. Už tai buvo smar-* 
kiar baudžiami, sodinami Į ka: 

to. Blogas biznis atsidurti šal
tus mokyti Lietuvių kalbos ir 
toje Sibiro taigoje, ir vis del 
to tie Lietuviai kankiniai be
velijo prarasti savo pelninges
nę ateitj, ne kaip atsižadėti 
švento darbo: mokytis ir ki
tur mokyti Lietuvių kalbos ir 
istorijos, gabenti iš užsienio 
Lietuviškus raštus ir juos pla
tinti savo tautiečių tarpe. 

Yra Įrodyta tiesa kad be 
praeities nėra ateities, kad 
tauta yra praeitis, dabartis, ir 
ateitis, žmonėms yra Įgimta 
mylėti savo tėvus-protėvius, 
savo gimtą j Į kraštą. Dargi 
šuo, arklys ir kiti gyvuliai pri
siriša Į tą vietą kur jiems ten
ka butu Tegul blogai juos 
maitina gaspadorius, tegul jie 
bus kartais neėdę, vis dėlto jie 
gryžta į savo budą, į savo tvar
tą. 

žmogus yra daug daugiau 
ne gyvulys. Jis sutvertas Die
vo pa vaizdu, Jo dvasios kvėp
tas, kaip skelbia Šv. Raštas. 
Jis protingas ir valingas su
tvėrimas. Taigi Lietuvius ir 
kitų tautų žmones vertė meilė, 
ne biznis, rūpintis savo tėvy
nės, ir savo tautiečių ateitim, 
kuri yra praeities tęsinys. To
ji tėvynės meilė tokia 

Lietuvos Ministeris Londone 
B. K. Balutis rašo sekantj lai
šką, Rugsėjo 17, 1943, Lietu
vai Vaduoti Sąjungos Centro 
valdybai: 

"Mano Mieli Bičiuliai: 
i ą d i e n išsiunčiau Jums 

trumpą telegramą, dėkodamas 
už telegrafini persiuntimą 500 
dolarių, kuriuos pakeitus Į sva
rus, susidarė 123 svarai, 15.3 

. šilingų, šios sumos gavimą 
pasise >.ę v.^o norju pakvituoti ir drau

ge labai nuoširdžiai padėkoti 
taip Jums, taip ir visiems ge
riems tautiečiams - patriotams, 
kurie savo aukomis prie šios 
sumos sudarymo prisidėjo.' Tai 
yra brangi parama mano posto 
išlaikymui.' štai jau trys su-
viršum metai kaip aš, negau
damas jokių Įplaukų, mėginu 
išlaikyti šitą Lietuvos sargy
bos svarbų postą iš likučių ku
rie laimingu budu buvo mano 
rankose Lietuvą, bolševikams 
okupavus. Mano noru ir pasi
ryžimu yra išlaikyti Pasiunti
nybę iki karo galo, nes kol ji 
yra tai Lietuvos interesus vis
gi galima, kad ir sunkiomis 
aplinkybėmis, ginti. Bet jei
gu tektų ji del vienų ar kitų 
priežasčių uždaryti tai savai-
mi aišku kad tuomet ir prie 
valdžios sluogsnių ir šiaip jau 
abelnai tas gynimas Lietuvos 
interesų pasidarytų daug sun
kesnis visais atžvilgiais. Be to, 
sykį Pasiuntinybė užsidarytų 
tai po to jau nebūtų galimy
bės jos išnaujo atidaryti net 
iki to laiko kai Lietuvos Vy
riausybė vėl pradėtų pilname 
sąstate gyvuoti ir darbuotis 
kitų vyriausybių pilnai pripa
žinta. Visa tai, aš manau, Jųs 
patys gerai suprantate, todėl 
man ir nereikia daug apie tai 
kalbėti. 

"Daugelis manė kad po bol
ševikiškos invazijos Lietuvon, 
mes čia negalėsim ilgai išsilai
kyti ir kad Į porą mėnesių Pa-
siuntinybė po bolšev i k i š k u 
spaudimu bus uždaryta. O vis
gi praėjo jau daugiau trijų 
metų ir Pasiuntinybė vis dar 
gyvuoja ir sulyg galimybės 

stipri 

giausias turtas •— gyvybė. 
Kudirka, dar būdamas stu

dentas, garbinęs lenkiškumą. 
Basanavičiaus Aiišra, kalbė
jus meilės, ne biznio, kalba į 
Lietuvių širdis, pažadino Ku
dirkos sielą iš tautinio miego. 
Jis atsikreipė nuo lenkiškumo 
ir tapo didžiausiu kovotoju už 
Lietuvių kalbą, už jos raštą, 
už Lietuvos laisvę. Praeitis, 
dabartis, ir ateitis jam vaiz
davosi viena nenutrūkstama 

kad del jos aukojamas bran-!gija. J. Rudaitis. 

Nazių Kanuole Alijantų Paimta Italijoje 

darbuojasi, Lietuvos interesus 
gina. . 

"Bet dabar man ateina di
delis rupestis kaip galima bus 
ją išlaikyti toliau, jeigu karas 
ilgiau užsitęstų. Anglijos ir 
Škotijos Lietuviai daugumoje 
yra neturtingi žmonės ir pa
galios nedaug jų čia ir yra, to
dėl ir prie geriausių norų šis 
dalykas jiems nepakeliamas. 
Aš todėl esu dėkingas mano 
Amerikiečiams draugams ir 
abelnai Amerikos Lietuviams 
patriotams kurie randa gali
mu man šitoj nelengvoj padė
tyje pagelbėti. Iš keleto vie
tų esu gavęs iš Amerikos po 
šiek-tiek aukų, bet iki šiol Jū
sų prisiųstoji auka yra kur-
kas už visas didžiausia. 

"Finansinė parama, žinoma, 
yra labai svarbi, nes, kaip vi
si žinome, 'iš tuščio nieko ne
pripilsi'. Bet aš čia pat no
rėčiau Jums padėkoti ir už mo
ralinę . paramą, kuri yra nema
žiau svarbi. Tikėkite kad Jū
sų užuojauta, pritarimas ir 
parama priduoda man daug 
jiegų ir padrąsinimo mano net 
labai nelengvame darbe. Atsi
dėkodamas Jums visiems už 
tai, aš tuo tarpu galiu tik už
tikrinti Jus kad aš atliksiu sa
vo pareigą šventai ir iki galo, 
kaip ištikimam Lietuvos sunui 
dera. 

"Per ilgus metus savo dar
bavimosi Lietuvai ir Lietuvių 
tautos gerovei aš, berods, ne
padariau Lietuvai ir Lietuvių 
tautai gėdos ir galite buti tik
ri kad ir toliau nepadarysiu, 
bet iki pat galo ginsiu Lietu
vos reikalus kaip geriausia 
mokėdamas ir išgalėdamas. 

"Butų daug kas pasakyti 
kaip mums čia tenka tuos rei
kalus ginti ir kokiose sunkio
se sąlygose tenka dirbti. Bet, 
deja, bent tuo tarpu, netenka 
apie tai kalbėti, nes, kaip ži
note, musų tarnyba yra 'si
lent service'. Kai ateis tam 
tikras laikas gal ir platesni 
sluogsniai turės progos Įsiti
kinti kad visos musų Pasiun
tinybės sunkiausiu Lietuvai 
metu ir neapsakomai sunkio
mis sąlygomis stengėsi ir sten
giasi atlikti savo pareigas vy
riškai ir su dideliu pasiaukoji
mu, neatsižvelgdamos Į savo 
vedėjų asmeninius interesus. 

"Tarptautinės sąlygos susi
darė laike šio karo tokios kad 
nuo pat pradžių mes 'turėjom 
plaukti prieš stipriausią srovę', 
tankiai net, rodos, beviltiškai 
kovodami su galinga srove, ku
ri kiekvieną valandą grasė 
mus visiškai užlieti. Ir nors 

BALUTIS 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA 

j Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 

j 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Otiio 

{ Siunčiu auką: $ Lietuvos Atstovybei Londone 

$ Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 

Viso: $ 

Vardas ir Pavardė. .. 

Adresas.. 

Miestas Valst. 

•jgp ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI Ė 
luuiminHimMUngiinaiiuii^. 

Iškirpkit viršuje telpantį kuponą, įrašyki t savo vardą ir 
adresą ir kiek aukų siunčiant, ir stokit Į eiles tų gerų patriotų 
kurio iki šiolei jau po keletą kartų yra aukavę LVS., net dide
lėmis sumomis! 

Aukas k prenumeratas knygai siųskit adresu: 
LVS Centras 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Ii. K. Balutis, Lietuvos 
Ministeris Londone 

Balutis Amerikoje pragarsė
jo kaipo tautinio laikraščio Lie
tuvos redaktorius ir Dr. Vinco 
Kudirkos Raštų išleidėjas, ka
da buvo TMD pirmininku. 

Pereito karo pabaigoje, 1919 
metais jis pasitraukė nuo Lie
tuvos redagavimo ir išvyko Į 
naujai atsisteigusią tėvynę Lie
tuvą, kur buvo tuoj paimtas į 
diplomatinę tarnybą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

L. V. S. CENTRAS ^20 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

LVS SKIRIA $200 ČARNECKIENĖS IŠ 
SIBIRO IŠGELBĖJIMUI 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba gavus atsišau
kimą iš Worcester, Mass., nuo 

Vėliau buvo paskirtas Lietu- J ponios šalteniutės-Jameson su 
vos Ministeriu " Washingtone, j prašymu paaukoti kiek pinigų 
iš čia gi 1933 metais perkeltas 
į Londoną. Ten jis buvo rei
kalingesnis, akivaizdoje naujai 
kylančios Lietuvos prekybos ir 
kitų tarptautinių Lietuvos rei
kalų. Jis dažnai lankė Lietu
vą ir buvo patikimas Lietuvos 
tautinės vyriausybės diploma
tas. 

Dar du Kunigai Užsi
rašė Knygą 

Kun. Geo. F. Jonaitis 
iŠ Vail, Arizona $10.00 

Kun. Jonaitis pirmame Pasau
liniame kare buvo Majoru Ka-

neckienės, buvusio Lietuvos j pelijonu, sužeistas mūšyje prie 
Amerikoje V. Čarneckio žmo- j Verduno 1918 m. 1942 metais 
nos su penkiais vaikučiais, vėl paimtas militarinėn tarny-

pagelbėjimui parvežti iš Sibi
ro nelaisvės jos sesers, p. Čar-

dar iki šiol mes neišplaukėm 
i ramų vandenį ir dar toli esa
me nuo ramaus kranto, tai vie
nok jau dabar galime pasaky
ti kad išrodo jog pačius pavo
jingiausius verpetus busime 
jau perplaukę ir jeigu Dievas 
duos laimingai galėsime nuga
lėti ir dar likusias sunkeny
bes, jeigu tik visi neatlaidžiai 
ir visomis jiegomis dirbsime 
ir toliau. 

B. K. Balutis." 

• BULGARIJOJE auga 232 
Įvairus vaistams naudojami 
augalai, bet tik 153 iš jų ga
limi eksportuoti. Beveik tiek 
pat vaistinių augalų ir jų šak
nų randama Lietuvoje. 

•KLEVŲ sula, iš kurios da
roma sirupas, naudojama "pa-
gardinimui" tabako ką naudo
jamas pypkėms ir cigaretams. 

greitomis paleito per centro 
valdybą krivulę skyrimui tam 
tikslui $200, ir šiuomi praneša 
jog p. černeckienės ir jos vai
kučių gelbėjimui iš pražūties 
Sibire paskyrė minėtą sumą. 

Kadangi p. čarn^ckienė yra 
Amerikoje gimus, po didelių 
pastangų ji buvo Sibire sujieš-
kota ir Amerikos valdžia išrei
kalavo jos išleidimo parvykti 
į Ameriką. 

Paties p. Čarneckio likimas 
nežinomas, jis, bolševikų bar
bariška tvarka, buvo nuo šei
mos atskirtas, išvežtas kitur, 
ar gal žiauresnis likimas jam 
teko. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
duotų ir daugiaaaaan Amprie 
butų mielai davus didesnę su
mą, tačiau kaip žinote,- ji tik 
ką pasiuntė $500 Londono At
stovybei ir turi rūpintis baig
ti sumokėti likusią sumą už 
knygos "Timeless Lithuania" 
spaudą. 

bon. Gimęs Lietuvoje 1880 m., 
Amerikon atvyko 1898 m., ku
nigu Įšventintas 1910 m. 
Kun. Juozas Jusevieius, 

Omaha, Nebr. 
Ant. Smigelskis 

Cleveland, Ohio 
Joseph M. Mozeris 

Chicago, 111. 
S. Bulota (LVS reikalams) 

Silver Creek, Pa. 3.00 

5.00 

5.00 

5.00 

UŽ POKARINI BEN
DRAVIMĄ 

Su v. Valstijų Senato komi
sija patiekė rezoliuciją poka
riniam pasauliniam bendradar
biavimui. Tą rezoliuciją ragi
na priimti dviejų trečdalių se
natorių dauguma, kad tuomi 
,sustiprfnus Sekretoriaus Hull 
ranką Maskvos konferencijoje. 
Tokia rezoliucija Senatas įro
dytų jog pritaria pokariniam 
bendradarbiavimui su kitomis 
šalimis, kitaip jos galėtų nu-

Kadangi p. čarneckiai buvo j žvelgti kad ir dabar Amerika 
katalikų partijos darbuotojai j atsimes karą baigus, palikda-
pasitikime katalikų srovė pa-ima kitas valstybes tarp savęs 
sirupins sukelti likusią sumą. j tąsytis. 
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Ši Vokiečių kanuole paimta Alijantams žygiuojant per 

Italiją, stumiant nazius atgal. Alijantų armijos užėmė eilę 
svarbių miestų ir Neapolį, trečią didžiausį Italijos miestą. 

Paskutinis Dienos Prlsiditi prie Timeless Llosnif Leldejy 
Užsisakykįt Dr. Owen J. C. Norem knygą 

LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. D!DUMO, ILIUSTRUOTA 
SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji i ICTUIVAI l/Ami/VTl C A liikir • 
$5.00 ar daugiau gaus knygą. Aukotojų vardai tilps LiCIUVAI YAUUUII jAJUNIjA 
knygoj®. _ <* m -v, »*• asflir 6820 Superior Avenue ~ Cleveland 3, Ohio 

•T:* 



4 D I R V A Aukoki t Lietuvai dolarį-kitą • 

Maskvos Konferenci
ja Prasidėjo 

Parašiutais Išsigelbėję Burmoje Amerikiečiai 

AMERIKA NEPASIRYŽUS PATENKIN
TI SOVIETU GROBIO REIKALAVIMUS 

Lietuva Laikoma So
vietų Pagrobta 

Prasidėjus Maskvos konfe
rencijai, kurioje dalyvauja S. 
V. Valstybes Sekretorius Hull 
su savo patarėjų štabu, ir An
glijos užsienių reikalų Sekre
torius Eden su savo patarėjais, 
apkalbę j imui su Molotovu, ži
noma, su Stalino žinia, karą 
liečiančių ir pokarinių taikos 
reikalų. Associated Press pra
neša iš Washingtono sekan
čiai : 

Suvienytų Valstijų, Britų ir 
Sovietų sekretorių susitikimas 
tikimasi apims svarbiausia po
karinius politiškus reikalus— 
kokia turės buti Europa kuo
met karas bus laimėtas, ir kas 
reikalinga daryti pąlakymui 
taikos. 

šitokios maždaug pažiūros 
vyrauja apie tą konferenciją, 
nežiūrint pastarų Pravdos, ko
munistų partijos organo Mas
kvoje, tikrinimo jog to susi
rinkimo svarbiausi klausimai 
bus antras frontas ir visiškas 
Hitlerio nugalėjimas. 

Edward Stettinius, veikian
tis valstybės sekretorius, ku
ris liko Washingtone, pareiš
kė kad ši konferencija turėtų 
prisidėti dikčiai prie atsiekimo 
musų tikslo kurio mes siekia
me, visiško nugalėjimo žiau
rių Nazių ir įsteigimo teisin
gos ir pastovios taikos. 

Iš konferencijos gal išeis 
militariški sutarimai artimam 
sujungimui Raudonosios armi
jos pastangų su Anglo-Ameri-
kiečių jiegomis kuomet Ali-
iantii armijos jau apsups Vo
kietiją paskutiniam smugiui. 

Svarbiausias tikslas, tačiau, 
Hull, Edpno ir Molotovo, kaip 
manoma, yra nutiesimas pa
grindų susipratimui kaip tu
rės buti tvarkoma problemos 
kurias taika patieks. 

Galutinis susitarimas mato
mai bus paliktas numatytam 
vėlesniam susitikimui Prezi- Į 
<lento Roosevelto, Churchillo ir! 
Stalino. 

Daug gali priklausyti nuo to . 
ar Stalinas bus pertikrintas! 
jog taika gali buti užtikrinta i 

kokia tarptautine Įstaiga. 
Reikia pastebėti kad Rusija! 

užgrobė į savo kontrolę Esto-
niją, Latviją ir Lietuvą ir už-; 
ėmė pusę Lenkijos 1939 me-! 
tais, tikrinant jog tos terito- j 

rijos buvo reikalingos jos apsi-! 
gynimui. (Tėmykit: Franeši-; 
ma< mini užgrobimą Lietuvos j 
ir jos kaimynių, ko tada Ame-' 
rikos , vyriausybė nepripažino 
ir dabar tą Sovietų žygį vadi
na užgrobimu, jokie "balsavi
mai" ir "prašymai" prisidėti į 
Sovietu-; palieka Amerikos vy
riausybės akyse tik bolševikų 
prievartos užgrobimo aktas.— 
Dirvos Redakcija.) 

Vienas iš klausimu kurie šio
je šalyje dabar klausiami yra 
tai ar Rusija norės atsisakyti 
tų šalių pokariniame pasauly
je, jeigu bus prieiną patenki
nančio sutarimo su Britanija 
ir Suv. Valstijomis kaslink už
tikrinimo jai saugumo. 

Tas pats pranešimas Prav-
doje, kuris skelbė jog šios kon
ferencijos tikslas yra antras 
frontas, pareiškė jog Pabalti
jo tautų klausimo sprendimą 
visai atmeta. "Sovietų sienų 
klausimas", Pravda .sako, "ne
gali buti jokiu diskusijų klau
simu kaip, paveizdan, Suvie
nytų Valstijų sienų klausimas 
arba Kalifornijos status''. 

Tas, ką jis bereikštų, pa
brėžia delikatnumą ir keblumą 
aptarimų pokarinio pasaulio. 

Kiti svarbus klausimai yra 
tai kaip bus elgiamasi su tfu-

galėta Vokietija? Koks bus 
likimas Lenkijos? Kaip bus 
su Balkanais? 

Ir šalia sienų klausimo, ga
li buti svarbus klausimas ku
rios grupės turės valdyti Eu
ropą kuomet taika bus atsta
tyta. Jugoslavijoje dabartiniu 
laiku veikia Partizanų būriai, 
remiami Rusijos, kurie prieš
tarauja Gen. Mihailovičo armi
joms, remiamoms Karaliaus 
Petro ir Jugoslavijos vyriau
sybės in exile. 

Bendrai, mažai t§ra žinoma 
apie Sovietų pažiūras į poka
rinį pasaulį, kuomet Amerikos 
pažiūros buvo plačiai nusaky
tos patiektais p. Hull prane
šimais. 

LIETUVA NEBUS PAR
DUOTA SOVIETAMS 

Remiantis 'tuo kas viršuje 
pasakyta Sekretoriaus Stetti
nius pareiškimais, žinant iki 
šiol Amerikos Vyriausybes — 
Sekretoriaus Hull ir paties 
Prezidento Roosevelto — visą 
laiką kalbėjimą ir tikrinimus 
kad visos pavergtos tautos tu
rės buti atsteigtos, kad valsty
bėms nebus leidžiama didinti 
savo žemių plotus kitų tautų 
plotais, kad ateities pasaulyje 
taika turės buti patikrinta ir 
kad Rusijai bus teikiama ga
rantija nuo jos bijamų ar pri
simetamų bijamų užpuolimų iš 
Vokietijos pusės, — ir dabar 
Amerikos atstovas Cordell Hull 
nuvyko į Maskvą ne su pasiu-
lymu atiduoti Lietuvą ir kitas 
Rusijos kaimynes Sovietams 
už "pagalbą" kare, kokią Rusi
ja Amerikai "davė", bet įro
dyti Kremliaus valdovams jog 
Rusijos kaimynės turi buti pa
liktos laisvos, ir kodėl. 

Jeigu Amerikai jau taip bu
tų svarbu "nuraminti" Rusiją 
ir patenkinti jos reikalavimus, 
tie reikalavimai butų buvę pa
tenkinti dar Litvinovui esant 
Washingtone. Gi jis nieko ne
išreikalavęs turėjo galutinai iš 
Amerikos išsinešdinti. 

Amerikoje nėra jokios viešos 
opinijos už Rusijos reikalavi
mų patenkinimą, ir palygini
mai Lietuvos- Latvijos- Estijos 
Rusijos ribose su Kalifornija 
Suv. Valstijų ribose yra tiktai 
daugiau pašaipa teisingų žmo
nių požiuriu, ne įtikinantis 
faktai. 

Tiesa, Amerikoje bandoma 
sudaryti Sovietams palanki 
opinija tam tikros spaudos da
lies ir nekuriu • Maskvos papir
ktų kolumnistų, tačiau visos 
jų pastangos baigiasi tiktai jų 
galvose. 

Dar kalbama ir apie konfe
renciją Roosevelto, Churchillo, 
Stalino. Ar ji bus reikalinga 
parodys šios konferencijos pa
sekmė. 

Jeigu Sovietai matytų kad 
jų reikšmė šiame kare yra le
mianti, tą matytų ir Amerika 
bei Anglija. Tada Maskvai ne
reiktų sakyti "mes reikalauja
me" Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Suomijos, Lenkijos, Besa
rabijos ir Bukovinos. Tada ji 
sakymų: "MES TURIME" ir 
pasilaikysime. Iki to dar toli. 
Viską tą Rusija tik turėjo, o 
ar turės tai priklausys nuo 
Amerikos žodžio, kuri iki šiol 
dar ne vienu atveju neparodė 
palinkimo tą žodi Sovietams 
duoti. 

Jei Makva jau galėtų pasa
kyti "mes turime" tas šalis ir 
pasilaikysime, tada Rusija iš-
rodytų jau tokia galinga kad 
ji jau galėtų savintis visą Eu
ropą, o tuo atveju jau butų 
pavojinga ir Anglijai ir pačiai 
Amerikai. 

# # 

- MASKVOS REIKALAVI
MAI 

Statydami savo reikalavimus 
Amerikai ir Anglijai, Sovietai 
matomai turi ką tokio "ranko
vėje", kaip Amerikiečiai sa
ko: ką tokiuo kuo ryžtasi pa-
grąsinti Amerikai-Anglijai, jei 
nebus jų reikalavimai išpildy
ti. Tačiau nereikia manyti kad 
ir Amerikos bei Anglijos ran
kovės yra tuščios. 

Amerika niekad nepripažino 
Rusijai nei vienos pėdos žemės 
pagrobtos 1939-1940 metų įsi
veržimais į kaimynines šalis. 

Kuomet 1941 metais Gruo
džio 7 Japonai užpuolė Ameri
ką užatakuojant Ptearl Harbor, 
ir kuomet tą žiemą Rusams 
pavyko Vokiečius atstumti at
gal, Stalinas vėl pareikalavo 
pripažinti Sovietams jų nusi-
žymėtas valdyti svetimas- teri
torijas. Britai buvo jau be
sutinką tai pripažinti, tačiau 
Suv. Valstijos įsikišo ir parei
škė: NO! Po to Maskva savo 
reikalavimus vis pakartojo ir 
užvedė plačią propagandą šios 
šalies spaudoje už savo reika
lavimus. štai ko Rusija nori: 

Visų Pabaltijo šalių — Lie
tuvos, Latvijos, Estijos. 

Dalies Suomijos — maždaug 
tiek ką užgrobė 1940 karu su 
Suomija. 

Pusės Lenkijos, iki miesto 
Lwowo, Galicijoje. 

Visos Besarabijos ir apie 
pusės Bukovinos, pačioje Ru-
manijoje. 

Reikalauja dar ir laisvo pri
ėjimo į Dardanelių pertaką iš 
Juodųjų jurų, ir siūlo įsteigti 
Rusų-Turkų-Britų komisiją tos 
pertakos kontroliavimui. 

Ar Amerika neturi Rusijai 
jokių reikalavimų už tai kad 
duoda jai visą pagalbą ir pa
dėjo išlikti nuo Vokiečių su
triuškinimo? 

Ar Rusija duos Amerikai 
naudotis Sibiru pasekminges-
niam nukariavimui Japonijos 
ir ar pati Rusija atidarys an-
tą frontą Japonijai? 

Ar Amerika duos Rusams, 
ypač raudonajai armijai, nuo 
Amerikos žmonių atitraukiamą 
maistą, avalinę ir rubus, už 
tai kad Rusija gelbėtų Japoni
jai prieš Ameriką? 

Kaip. Hull taip ir Roosevelt 
nusistatę siūlyti Rusijai trijų 
didžiųjų valstybių sąjungą — 
Amerikos-Britų-Rusų — kas 
daugiau negu užtikrina Rusi
jai apsaugą. Nei • Lenkija nei 
Lietuva, siauros teritorijos gu
linčios dabar tarp Vokietijos 
ir Rusijos, šio moderninio ka
riavimo priemonėmis, nėra jo
kia apsauga Rusijai nuo Vokie
čių, ir reikalavimas tų šalių 
plotų "apsaugos" sumetimais 
yra tik rodymas savo paikys
tės. 
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DIDINIMAS SOVIE
TU ŽEMIŲ KENK-

SMINGAS 

Šie civiliniai Amerikiečiai patyrė karo meto sunkenybes 
kuomet jų lėktuvas sugedo ir jie turėjo nusileisti parašiutais 
Burmos pelkėse. Per 26 dienas jie pėkščiavo iki pasiekė In
diją. Iš kairės dešinėn: John Davies Valstybės Departmen-
to narys; William T. Stanton, narys Ekonominės Karo Tary-
rybos, ir Eric Sevareid, iš Columbia Broadcasting system. 

ALIJANTAI TAIPGI TURI 
KORTAS DERYBOSE 

WELLES PATARIA 

Buvęs Valstybės Sekreto 
riaus padėjėjas Welles, pasi
traukęs į privatinį gyvenimą, 
tačiau, pridėjo savo reikšmin
gą žodį ateities pasaulio taikos 
nustatymo patarimui. 

Jis įrodo kati Amerika turi 
būtinai drąsiai imtis parodyti 
savo norą vadovauti pokarinio 
pasaulio tvarkyme. 

Welles pataria sudaryti su
tartį tarp keturių didžiųjų mi-
litarinių valstybių — Suvieny
tų Valstijų, Britanijos, Rusi
jos ir Kinijos. 

Negalima tikėtis pastovumo, 
nei negalės buti progos reikš
mingam socialiam ir ekonomi
niam susistiprinimui .jeigu di
džiosios valstybės nesusitars 
išanksto nuoširdžiai kooperuo
ti ir veikti sulyg Atlanto čar-
terio dvasios, po to kaip Ašis 
bus nugalėta, sako Welles. 

United Press štabo rašyto
jas Edward W. Beattie :iš Lon
dono rašo: 

Sekretorius Hull ir užsienių 
ministeris Eden Maskvos kon
ferencijoje tikima galės pri
imti Rusijos troškimą milita-
riškam spaudimui tokia "atvi
ra kalba" kaip nustatymas da
tos užpuolimui Vokietijos per 
Kanalą (antras frontas) ir 
pribaigiančiam oro užpuolimui 
Hitlerio Europos. 

Skaitlinės kurias jie patieks 
Kremliui apie šią žiemą ruo
šiamą lėktuvais bombardavimo 
ofensyvą tik pačios vienos tu
rės pertikrinti. Nors orinis 
frontas veikia nuo 1940 metų, 
jis tik pastaru laiku išsivystė 
į taktišką jiegą galinčią palei
sti po vieną diviziją kariaujan
čių vyrų virš Vokietijos kiek
vieną dieną. 

Jis yra antras tik po Ryti
nio Fronto .kaipo aikvotojas 
Hitlerio karo mažinos ir gali 
pavirsti iki pavasario į neįsi
vaizduojamo iki šiol didumo 
naikinimo priemonę. 

Kaslink Pravdos * reikalavimo 
kad konferencija kalbėtų iš
imtinai militariškais klausi
mais, Maršalas Juozas Stalinas 
gc-rai žino apie keblumus ku
rie guli kelyje Amerikos-Ang-
lų įsiveržimui i Vakarų Euro
pą. 

Tos kliūtys — jos yra lo
giškos, ne politiškos — yra to
kios rimtos kaip jos buvo kuo
met pirmutiniai antro fronto 
reikalautojų susirinkimai Tra
falgar Aikštėje pradėjo reika
lauti kad Britai stotų prieš 
Vokiečius vakaruose vieni. 

Tas įsiveržimas apims daug 
daugiau kareivių negu Britai 
ir Amerika kada nors panau
dojo vienoje operacijoje, ir 
tikriausia tas nebus kėsinama
si daryti iki galės buti tinica-
mai Įvykdyta. 

Tačiau, niekas Maskvoje ne
galės išrasti kad nei Britų nei 
Amerikiečių delegacijos neturi 
pakankamai entuziazmo ant
ram frontui. 

Kuomet Vokietijos sumuši
mo klausimas stovi pirmoje 
vietoje Britų ir Amerikiečių 
mintyse kaip tas yra Rusų 
mintyse, Lonęlono diplomatai 
taipgi jaučia jog reikalinga 
patiesti pagrindas toms trims 
valstybėms pokarinei organiza
cijai taikos palaikymui. 

Europos tautų rubežiai yra 
tik viena dalis tos užduoties. 
Kitas didelis klausimas yra 
tai tautinių mažumų kurios 
siautė Europoje per pastarus 
200 metų ir tapo vienu iš svar
biausių Hitlerio įnagių suar
dymui mažųjų šalių jo užka
riavimo pasimojimuose. 

Daugelis patyrusių tėmyto-
jų šioje šalyje jaučia kad po

karinis sutvarkymas bus reta 
proga sutvarkymui mažumų 
reikalo — bent tiek kiek tas 
liečia Vokiečius. 

Tos Vokiečių mažumos su
daro didelės reikšmės problemą 
tiktai šešiose šalyse: Lenkijo
je, Čekoslovakijoje, Vengrijo
je, Rumanijfc>je, Jugoslavijoje 
ir Holandijoje, kur Vokiečių 
gyveno šimtais tūkstančių. 

Daugelis diplomatų pritaria 
nusistatymui priversti tas Vo
kiečių mažumas už Vokietijos 
ribų arba gryžti į savo tėvy
nę, kurios daugelis niekad ne
matė, arba pasiliekant tose ša
lyse išsižadėti visokių sau' rei
kalaujamų "kulturinių teisių" 
ir priimti pilietybę tų šalių ku
riose jie gyvena. 

PATARIA KALBĖTI 
RIMTAI 

Alfred M. Landon, buvęs se
niau kandidatu į prezidentus, 
sako, jis bijo kad diplomatai 
tariasi apie tokius apt senoviš
kus "jiegų lygsvaros dalykus 
kurie kabos lyg akmuo ant 
kaklo dar net , negimusioms 
gentkartems". 

Jis priešingas slaptoms po
karinėms sąjungoms. Jis pa
taria kad ši šalis naudotų savo 
jiegas ir Įtaką suvaržymui im
perializmo. 

"Kaip mes galim kalbėti su 
Rusija apie mažųjų tautų tei
ses kuomet mes kalbame apie 
partnerystę su imperialist ine 
Britanija?" 

Landon kaltina dabartinę ša
lies administraciją nesutvarky-
mu užsienių reikalų ir perdaug 
gyrimusi kad Amerika ap
dengs, pavalgydins, mokins ir 
atstatys pasaulį. Tokie daly
kai turi buti rimtai apkalbami, 
ne taip sau tik vėjais, sako 
Landon. 

Pirmutinis Italijoje 

Rašytojas Jay Franklin tik
rina kad kaip šiądien dalykai 
stovi — nesant aiškaus susita
rimo kokios tvarkos laikytis 
tarp Londono, Maskvos ir Wa
shington© — yra pavojaus kad 
Amerikos žmonės ir sugryž-
tanti iš karo veteranai šoks 
prie išvados jog musų šalies 
didžiausios pastangos buvo su 
tikslu padidinti Britų Imperi
ją, padidinti. Sovietų Uniją, o 
mes palikom be jokio šios per
gales grobio ir tik su našta 
skolų. 

Suprantama, sako jis, bloga 
forma butų musų diplomatams 
tuos dalykus paminėti tarybo-
e Maskvoje, tačiau tas būti

nai svarbu kad nei Eden nei 
Molotov neignoruotų galimos 
Amerikos izoliacijos (atsimeti
mo nuo Europos reikalų, kaip 
padaryta po* pereito karo) — 
arba imperializmo — jeigu ne
bus susitarta pastovios taikos 
pagrindais. 

Kokią formą Amerikos im
perializmas pasirinks, supran
tama, negalima nuspėti. Gali 
buti, pirmiausias nesusiprati
mas kiltų del naudojimo Ame
rikos išstatytų orlaiviams sto
čių kurios daugiausia yra ant 
Britų teritorijos. Jei mums 
užgintų naudotis tomis stoti
mis kurias mes išstatėme, yra 
galimybė blogo kraujo tarpe 
Londono ir Washingtono, kas, 
tarp kita ko, padrąsintų mili-
tarišką Vokietijos atsigavimą. 

Lygiai svarbu kad mes susi
prastume apie Dakarą ir Azo
res salas Atlantike ir įvairias 
stotis įrengtas Pacifiko salose. 
Didieji bizniai gali taip pat rei
kalauti tiesiogesnių ir sauges
nių pasiekimų žaliavų Afriko
je ir Viduriniuose Rytuose — 
kaip petroleumo, kadangi mu
sų išteklius sunyko stengiantis 
jį atgauti Brįjtams. 

ši eilė galimybių — nemi
nint jau maisto teikimą ir Eu
ropos atstatymą — turi buti 
persergėjimas Maskvai ir Lon
donui kad neužtenka stengtis 
apmuilinti musų diplomatus ar 
priversti musų- valdžią priimti 
dalykus taip kaip jie jau yra. 
Nes jeigu šio karo išdava bus 
padalinti Europą į Rusų įtakos 
sritį ir Britų įtakos sritį, ka
ras bus pralaimėtas visais at
žvilgiais. 

WILLKIE PATARIA 
VADOVAUTI 

RIMTAI 

Vi % 

''i , 

J J 

Wendell L. VVillkie kalbėda
mas per radio pereitą savaitę 
apie pasaulinės taikos klausi
mą pasakė: 

"Aš galiu tikrinti savo as
meniniais patyrimais jog vi
sas pasaulis žiuri i Ameriką 
vadovybės. Todėl, tikrai, su 
viltimi aš noriu matyti šią ša
lį naudojantis savo aukščiau
sios rūšies vadovybe ir mora
line jiega privesti Britaniją, 
Rusiją, Kini j ą ir Suvienytas 
Valstijas prie susipratimo taš
ko kur jos padarys bendrą pa
reiškimą savo tikslų kaipo pra
džią formavimo bendros tary
bos iš United Nations ir kitų 
draugišgų valstybių, ir paga-
iaa iš visų valstybių. Tiktai 
š praktikavimo kooperacijos ir 

(ikro susitarimo paeis musų 
vienatinė proga įvykdyti žmo-
gaus troškimą taikos." 

Toliau jis pareiškė jog pa
saulines taikos siekimas ne
bus įkūnytas "jeigu Amerika 
bandys lošti sena jiegos poli
tika — nes tai yra lošis kuris 
visada pralošia pastovią tai
ką". 

Alijantams išlipant prie Ag-
ropoli, Italijoje, Italas kareivis 
Frank Ruocco, iš Brooklyn, N. 
Y., buvo pirmutinis išžengęs 
ant sausžemio iš Alijantų kri-
ro laivų. Miesto gyventojai iš
kilmingai pasitiko išlipančius. 

• FILIPINŲ Salos nuo Ame
rikos yra dusyk toliau negu į 
Lietuvą: būvu iš Kalifornijos 
i Filipinus nuvažiuoti trunka 
21 dieną. Oru nuskrendama į 
1 dienas, au sustojimais. 

KIBIRKSTYS 
Rašo Titnagas. 

NAUJOS ANGLIJOS tauti
ninkai veikėjai rengiasi šauk
ti tautinės srovės veikėjų su
važiavimą Waterburyje pasi
tarimui pakelti tautinį veiki
mą ir praplėsti Lietuvai Va
duoti Sąjungos darbą Naujoje 
Anglijoje, kuris iki šiolei lyg 
ir apleistas buvo. 

Jiems gal pasiseks ir ryti
nės Fennsylvanijos . ir rytinio 
New Yorko tautinės minties 
veikėjus prikviesti, nes ir to
se valstijose nekažin kaip ge
rai juda tautinis darbas, jtfeo 
labiau Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos darbuotė. 

i 

DR. M. J. COLNEY taip uo
liai bendradarbiauja Brookly-
no savaitraščiui Vienybei, ta
čiau kai jam reikėjo apsigin
ti nuo socialistų Naujienų puo
limo tai daktaras turbut nega
vo Vienybėje vietos, kad rei
kėjo kreiptis į Am. Lietuvį. 

Kad Am. Lietuvis suteikia 
vietos tautinės minties žmo
nėms savęs apsigynimui, u§ 
tai jam kreditas. Tačiau kad 
tas pats laikraštis leidžia sa
vo špaltose tokiam kaip Kazys 
Pilėnas plūsti Lietuvos Prezi
dentą, tautinius «• veikėjus Ir 
net Dr. Noremo knygą "Time
less Lithuania" tas Amerikos 
Lietuviui garbės nedaro. 

Tokiam Pilėnui su jo tokiais 
Lietuvių tautą įžeidžiančiais 
raštais turėtų buti uždaryta 
durys Lietuviškuose laikraš
čiuose. Tegul jis sau loja ten . 
kur lakti gauna. 

GRIGAITIS Redakcijos at
sakyme (Nauj. nr. 235) tūlam 
J. Butkui gerokai apsimelavo 
sakydamas kad "p. Vileišis (jo" 
nevadina nei daktaru.—T.) A. 
L. T. konferencijoje Pitts-
burghe kalbėjo iš savo vietos 
antroje eilėje fcedžių". 

Kad Dr. Vileišis kalbėjo ne 
antroje eilėje kėdžių, o prie 
garsiakalbio, tą žino visi kon
ferencijos dalyviai, tą žino ir 
pats Griagitis. 

Kad Dr. Vileišis kalbėjo Gri
gaičiui ir šimučiui nepatinka
moje temoje, gerokai užkirsda-
mas bizunu miegančiai tarybai 
ir reikalaudamas kad ta nieke-
no nerinkta taryba butų per
organizuota, kad į ją butų įlei
sta daugiau gyvesnio, energin
gesnio bei sumanesnio elemen
to, tą taipgi žino visi konfe
rencijos dalyviai ir Grigaitis 
savo melagingom zaunom ne-
pajiegs iškreipti faktus. 

NEPERSENAI Tėvynėje su
tarškėjo S. E. Vitaičio mintu
vai, per kuriuos tas likimo nu
skriaustas žmogelis bandė per
leisti tautininkus ir tautinės 
minties savaitraštį Dirvą kai
po sau labiausia nepatinkamą 
tautinės minties reiškėją, ban
dydamas jai primesti net Vi-
taičiui prisisapnuotą "chuliga
nizmą". Mat, kuo pats atsi
duoda tai ir kitus tepa. 

Kad Vitaitis norėjo toje sa
vo tiradoje išplūsti saa nepa
tinkamus asmenis ir laikrašti; 
jis tą galėjo padaryti per sa
vo minties laikraščius, Sanda
rą, Naujienas, kad ir Laisvę, 
kurie yra Vitaičiui arčiau prie 
jo paraudusios širdies. 

Tačiau, kokią teisę Vitaitis 
turėjo panaudoti tai savo tira
dai SLA laikraštį Tėvynę, ku
ri yra broliškos pašalpos orga
nizacijos organas, ir po kurios 
vėliava priguli 15,000 įvairių 
pažvalgų narių? 

Pagaliau, kokią teisę turėjo 
Tėvynės redaktorius p. Bajo
ras leisti Vitaičiui Tėvynėje 
išplūsti jam nepatinkamų tau
tininkų, kurie yra SLA nariais, 
ir Dirvą, kuri yra SLA patar
navus daug daugiau negu Vi
taitis už pinigus? 

Nejaugi Bajoras mano kad 
Tėvynė yra tik jo ir Vitaičio 
savastimi ? 

Bajoras turėtų žinoti kokio
je kėdėj e sėdi, o ne paversti 
SLA organą kitų narių už
gauliojimui. ; 
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Močiutei 

DOLŠEVIKŲ laikraštis Pravda Maskvoje jau išanks-
^ to diktuoja Alijantams — Amerikai ir Britams^— 
ką jų atstovai turės svarstyti ruošiamoje konferencijo
je, kuri numatyta turėti Maskvoje. Pravda persergsti 
Ameriką ir Ajigliją kad konferencijoje neturės buti lie
čiama rubežių ir Pabaltijo Valstybių klausimai, o turės 
buti kalbama tik antro fronto atidarymas ir visiškas 
nugalėjimas Hitlerio. Ir tie Kremliaus vadai nori kad 
Amerikos ir Anglijos atstovai atvažiuotų tik pasakyti 
"Yes", mes sutinkam su jusų reikalavimais, n* gryžti 
atgal. Jeigu tik tiek tai pigiau atsieis tą vieną žodį 
pasiųsti į Maskvą kablegramu ^—• ir ruoštis atidaryti 
Vokietijai antrą frontą įsiveržimu Europon iš Angli
jos, kaip bolševikai nurodo. 

Amerikoje, betgi, tos konferencijos tikslas supran
tamas kitaip. Taip, be abejo, į tą klausimą žiuri ir Bri
tai — jie taip bent turėtų žiūrėti. 

Amerikos delegacijos tikslas yra nuvažiavus Mas
kvon pertikrinti Staliną ir visus kitus bolševikus kad 
reikalinga sudaryti toks ateities Europos ir viso pasau
lio taikos ir tvarkos planas kuris visiškai garantuotų 
Rusijai, kaip ir visoms kitoms šalims, didelėms ir ma
žoms, apsaugą ir neliečiamybę. Pavojai užpuolimo iš 
Vokiečių pusės bus taip pašalinti kad Rusijai nereikės 
svetimose žemėse sau apsaugas, turėti. 

Tačiau, visiems yra labiau negu aišku kad Krem
liaus raudoni carai ne tiek susirupinę ta apsauga ar 
baime galimo užpuolimo iš Vokiečių pusės, kiek naudo-
įimusi proga pasigrobti sau daugiau- svetimų žemių. 

* Amerikos akyse Lietuva ir jos kaimynės tebėra dar 
toje pat pripažintoje padėtyje kaip buvo pirm bolševi
kų įsiveržimo. Tą liudija Amerikoje laikymas Lietuvos 
pasiuntinybės ir konsulatų, ir , sulyg Atlanto Čarterio 
Lietuva turės buti atsteigta kokia ji buvo ir grąžinta 
jos vyriausybė kuri turėjo pasišalinti priešų grasinama. 

Nieko Amerika nepripažino Rusijai ką ji buvo pa
sigrobus 1939 ir 1940 metais. 

• 
VfOKIEČIŲ toks skubus traukimasis nuo nusilpusių 
V bolševikų Rusų fronte, o atkaklus laikymasis prieš 

galingas, šviežias, energingas Alijantų jiegas Italijoje 
turi savo reikšmę, kurią sunku įspėti. Tačiau nekurie 
žmonės daro spėjimus jog Vokiečiams atsitraukus iki 
1939 metų linijos, Stalinas vėl galįs daryti taiką su Hit
leriu. Taip spėjantieji, ir kartu Amerikos valdžios va
dai, tikrina, nors Alijantams liktų ir sunkesnis kariavi
mą^ — jie Vokietiją ir Japoniją vistiek besąlyginiai nu
galės — ir nesustos kariavę iki nugalės. ̂ Hitleris gal 
but. mano, juo'stipriau prieš Alijantus laikysis tuo ga
lės išgauti lengvesnes taikos sąlygas. Su Rusija, tais 
puslaukiniais Azijatais, ras reikalus bent kada. 

* # * 

Ta 1939 metų linija reiškia Lietuva, Latvija, Esti
ja, pusė Lenkijos, Besarabija ir Bukovina tenka Sovie
tams 

Tuo budu tos šalys liktų aukomis bolševikų 1939-
1940 metais jose įvesto teroro, ką visas pasaulis griež
tai pasmerkė. 

Apie tai Amerikos Lietuviai kaip ir kitos paliestos 
tautos turi jau dabar padaryti pareiškimą Amerikos ir 
Britanijos vyriausybėms maždaug tokį: _ ^ -

Rusija, kuri yra United Nations narė, Alijantų ka- j (jradarbiams tiksliau 
ro talkininkė, privalo lygiai vienodai apsieiti su sveti- konferencijos naudą 
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KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas. 

momis šalimis kurios atiteks raudonųjų okupacijai, kaip į Amerikos 
apsieina Amerikiečiai ir Britai okupavę Italijos koloni
jas Afrikoje ir pačią Italiją: tas šalis nelaiko savomis, 
nepavergia jų žmonių, nežudo, bet duoda jiems jų civi
lines teises, gelbsti, maitina kad žmonės greičiau galė
tų atsigaivelioti. 

Tą reikalą Amerikos delegacija turi turėti mintyje 
nuvykus į Maskvoje ruošiamą konferenciją. 

Kai Amerika ir Anglija neša žmoniškumą ir pagal
bi savo okupuojamoms iš priešų atimamoms šalims, 
kokia teisę turi Rusai savintis tas šalis kurias jie oku
puos? Jeigu Al i j antai, jeigu United Nations nariai, tai 
jų sutartys privalo buti taikomos^ lygiai, visoms iš Hit
lerio priespaudos išlaisvinamoms šalims. 

• 
AMERIKOS valdžios jau veik baigta paruošti planai 

šelpimui karo nukankintų ir nuteriotų United Na
tions šalių. Tuos planus Amerika veik gatava pasira
šyti su tomis, šalimis. Tai yra savo rūšies tarptautinis 
bendradarbiavimas, kuris tikima turės sekti po karo. 

Tas planas apima Ameriką, Britaniją, Kiniją ir Ru
siją. Kongreso galioje lieka visa kontrolė teikimui tos 
pagalbos, taip kad Kongresas galės nustatyti ribas ka
da ir kiek bus gana svetimoms šalims duoti, kitaip gi 
galėtų prieiti to kad Amerika iš savęs viską išsunktų ir 
atiduotų kitoms šalims, apsunkinant savo pačių žmo
nių gyvenimo sąlygas per daug metų. 

" Sulyg to plano, Alijantų šalių žmonės turės buti 
grąžinami į jų buvusias vietas gyventi, visiems gi karo 
nukentėjusiems bus teikiama pagalba maistu, kuru, rū
bais, pastoge, vaistais ir kitomis pagrindinėmis reikme
nimis, 

Liettiviams taip pat laikas pradėti rūpintis kad ir 
Lietuvai butų teikiama pagalba, nes ~ Lietuva taip pat 
nukentėjus, ir Lietuvos žmonės ištremti iš savo tėvy
nės, jie turės buti grąžinti į savo gimtinį kraštą. Ka
dangi Rusija įskaitoma į tą planą, ji turės grąžinti iš
tremtus i Sibirą ir kitas Rusijos dalis Lietuvius. 

•KOMPOZITORIUS Beethoven : niekad negirdėjo 
nei vienos gaidos savo didžiausios kompozicijos, Devin
tos Simfonijos, nes ją parašė jau būdamas apkurtęs. 

Prof. Pakštas Pittsburgho 
konferencijai, sakoma, sakęs: 
"Skambinkit gausingais dola-
riais — knygoms, biuleteniams 
leisti". Tų žodžių nusiklausęs, 
ALT sekretorius P. Grigaitis 
diktatoriškai- fašistiškai užrau
kė SLA Tautiškų Centų fondą, 
kad, Dieve gink, netektų pini
gų Norem'o knygai "Timeless 
Lithuania" paremti. Kitais žo
džiais tariant, jis, po senovei, 
paskambino močiutei Lietuvai 
amžiną atilsį. Bet bergždžiai: 
yra gyvų Lietuvių, kurie savo 
tėvynę ginti ir gelbėti pasiry
žę! 

# / # 

Dr. Riežio^ Sveika Idėja 
Dr. S. Biežis ragina Ameri

kos Lietuvių kareivių motinas 
organizuotis j tam tikrus "pos
tus", kaip padare Chicagos Lie
tuvės, kurių susirašė jau per 
tūkstanti narių. 

Amerikonų spauda vis atvi
riau rašo kad po karo, iš ka
riuomenės gryžę kariai, gana 
smarkiai lys į politinį ir vi
suomenini gyvenimą. Ameri
kos Legiono po pereito karo 
daryti žygiai palyginant busią 
tik aguonos grūdeliai. 

Jei musų jaunimas, gryžęs 
iš karų, ras savo motinas gra
žiai, Lietuviškai susiorganiza
vusias, jam lengviau bus sto
ti į musų Lietuvišką visuome
ninį gyvenimą. Jei jaunimas 
tinkamų Lietuviškų organiza
cijų ir kelių neras, aišku, jis 
eis su Amerikonais, nes dirbti 
ir vėikti norės. 

f i t  

Cenzūra 
Vienas Pittsburgho konfe

rencijos delegatas Amerikos 
Lietuvyje pabrėžia, konferen
ciją sušaukę "politikieriai", 
norėję visuomenei akis apdum
ti. Sako, nei pirm konferen
cijos, nei dabar tie dalį Lietu
viškos spaudos kontroliuoją po
litikieriai neduoda vietos ben-

aptarti 
ir veiklą. 

sako, pavyko iš visuomenes iš
gauti apit $7,000 aukų, bet 
neduodama balso patarimams 
kaip tas aukas suvartoti. Ta
rybos statutas nebuvo konfe
rencijoje skaitytas, Taryba ne-. 
buvo kaip reikia tinkamai iš
rinkta, "eiliniai katalikai ir 
socialistai konferencijoje nie
ko nereiškė". 

Bolševikų Vilnyje Adv. Kai 
(Kazlauskas) reiškia nepasi
tenkinimą tos konferencijos 
vadųv diktatoriškumu ir nesi
laikymu demokratinių susirin
kimų tvarkos. Dr. P. Vileišis 
konferencijoje, sakoma, reiškęs 
nepasitenkinimą del nedemo
kratinio Tarybos išrinkimo, 
nes pateko vėl visi tie patys 
septyni mieganti broliai, ku
rie Lietuvos laisvės klausimo 
sprendimą per du metu sabo-
iažavo. 

Dr. Colney (Aukštikalnis) 
reiškia nepasitenkinimo del 
nepakvietimo ir ignoravimo 
Lietuvos Prezidento. 

Vienu žodžiu, Pittsburgho 
konferencija nepavyko, tik po
litikierių spauda, savo cenzū
ra, neleidžia jos dalyviams pil
nai nepasitenkinimo pareikšti. 
Nėra ir kunigams kurie nepri
taria broliavimuisi su socialis
tais, vietos katalikiškoje spau
doje savo žmonėms teisybės 
pasakyti. 

/ / / 

Metodistai Pasitraukia 
Amerikos Metodistų atitin

kamos Įstaigos nusprendė pa
sitraukti iš Amerikos Lietuvių 
gyvenimo ir uždaryti šv. Jono 
Lietuvių Metodistų bažnyčią, 
South Bostone, kur pastariavo 
B. F. Kubilius. 

Metodizmo skiepijimas Lie
tuviams, matyti, nevyko. Kal
tė daugiausia krinta pastoriui 
Kubiliui, kuris labiau rūpino
si musų bolševikais, negu Me-
todizmu. 

A L G I M A N T A S  Dr. Vincas Pietark 

j — Na, lipk žemėn! O jeigu pats ne
lipsi tai aš tave iškelsiu iš medžio! — už
riko Virpša. 

. — Tiktai prižadėk man nieko neda
ryti, — atsiliepė popas Kostas. 

Atsakymo vietoje Virpša paleido an
trą šūvi, po kurio, užrikęs, beveik kuliais 
nusivertė nuo medžio Gudas. 

Nors ir nesmarkiai paleistos strielos, 
vis tik gana giliai įstrigo į popo pastur
galį, taip jog reikėjo jį apžiūrėti ir per
rišti sužeistas vietas. 

— Na, pasakok ko tau čia prireikė? 
— paklausė, viską atlikęs, Virpša, tikėda
masis, turbut, jog jam dabar popas Kos
tas be jokios klastos viską išpasakos. 

Bet tai buvo ktyida. Popas ėmė mik
čioti iŠpradžių, tai tiesa, bet paskui kaip 
pasileido meluoti tai ir su šunimis jų bū
tum neaugau dęs. 

Ilgai klausė jo melo Virpša, bet pa-
tėmiięs jog jam ir galo nebus, pakilo nuo 
žemės, ant kurios sėdėjo ir imdamas jį 
už pakarpos tarė: 

— Na, gana! Tu nenori manęs su
prasti. Vietoj sakyti teisybę tu nori me
lu apgauti! 

— Iš širdies tau kalbi-! Dievaži! Te-
plvšta man akys! — rėkė Gudas. 

NAMŲ NELAIMES 
New Yorke įvykusioje Na

mų Saugos konvencijoje pa
tiekta surinktos žinios apie di
delį nelaimingų mirčių skaičių 
Amerikos namuose: nuo Gruo
džio 7, 1941, kada Amerika 
įstojo į karą, namuose per vi
sokius neatsargumus ir šiaip 
nelaimes žuvo apie 50,000 A-
merikos gyventojų. 

Kada paskelbiama dešimtys 
tūkstančių užmuštų kare nuo 
Gruodžio 7, 1941, Amerikiečiai 
griebiasi už galvų, bet šios ne
laimingos mirtys nesudaro nei 
mažiausio Įspūdžio. 

čia neįskaitoma užmušimai 
vieškeliuose ir gatvėse ir dar-

Lietuvių Tarybai, buose. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

— O kas bus jeigu ant jusų užpuls 
kokia nors stipri svetima šalis? — paklau
sė Virpša. 1 šitą klausimą Juodvėšis tik
tai šyptelėjo. Nesiliaudamas vienok Vir
pša traukė toliau: 

— Aš girdėjau iš vieno Lenko vergu-
čio jog Lenkai senai jau griežia dantį ant 
Juod vešių. Ir žiūrėki kad jie kada ir ne-
susirčngtų pas jus į svečius ateiti. 

— Mm! — numykė šyptelėjęs vėl tas 
Juodvėšis ir tarė: — Tegul pabando! bus 
jiems tada taip kaip Mozūrams nuo Prū
sų ! 

Užkandę kareiviai pasirūpino apie pa
laidojimą žuvusių kovoje, kaip saviškių 
taip ir Dainaviškių vyrų. O atlikę tai, 
ėmė rengtis nakvynei. 

Virpša su Radusiu, užsėdę ant žirgų, 
jojo apžiūrėti apygardos, kad parinkti 
vietą nakvynei savo pulkui. Malonu jiems 
buvo rasti tokią kad butų arti ir vanduo, 
ir ganiava, ir giria. 

Jodaifias Radusis gyrėsi Virpšai 
— Žiūrėk, dėde, kokį aš sūnyti įgi

jau! 
Tas metė akim su nepasitikėjimu' į 

Radušį, kaip ir norėdamas pasakyti: kam 
tau dabar karo metu tokie niekai? Bet 
pamatęs kad paskui Radušį ištikro seka 
šuva, kaip paskui savo valdovą, patraukė 
senis pečiais. 

• — O kur tu jį radai? — paklausė, 
— Jis pats mane rado. Ar tai man 

tokio brudo reiktų? Dar vakar jojant 
per kaimo laukus prisiplakė jis prie ma
nęs. Aš tada ir nepatėmijau kas do per 
šunytis seka. Bet paskui užmatęs jog jis 
laikosi manęs, aš ėmiau juo ypatingai rū
pintis. Ugi žiuriu, lyg pažystamas, ir uo
degos galas nukirstas. Taip, nuo to laiko 
jis ir seka paskui mane. Turėjo paklysti. 
« Nujoję per kelias varsnas nuo kariuo-

j menės vyrai pateko į lankas, per kurias 
Įsrioveno upelis. Gerai nakvynei stokavo 
! tiktai girios. Bet ir ta čia buvo netoli. 
Reikėjo vienok apžiūrėti ar gana ji sau
sa ir plati, kad per lietų rastų joje žmonės 
sau yietos. Tuo tarpu šunytis ties vienos 
lankos pakraščio krūmais sustojęs, ėmė 
garsiai loti. 

— Kas gi čia butų per aitvaras? — 
prašneko Virpša, artindamasis prie pagi
rio brūzgynų pradžios, kur lojo šunytis. 

— Tai ne aitvaras, tiktai popas Kos
tas! — atsiliepė Radušis, kuris spėjo pir-

Ima Virpšos prijoti prie krūmų. 
— Kur jis? — sušuko Virpša. 
— Ugi nukiutino į girią. 
— Tai tu jį paleidai! O kas tave ait

varai! — keikė Virpša, ir siundė šunį: — 
Uže, uže, šunyti! 

— O kam tau tas brudas? — klausė 
Radušis, nesuprasdamas Virpšos įniršimo. 

— Dar tu klausi! Popas Kostas čia 
šnipinėja kas darosi pas Algimantą. Jau t.\k ar nebus jose kokių žinių. 

"" 1 ~ Algimantas paėmė popierėles. Bet 

LIŪDNĄ 
(Maironis) 

Negana mano sielą verpetai 
Benešiojo ir daužė keliais? 
A:»' ant veido daug ženklinę metai 
Bent jau kartą nurimti neleis? 
O, tie norai širdies begaliniai! 
Argi jie be kapų neužmigs? 
Argi valandai vien pasuktinei 
Šaltą atilsį jie pakeis? 
Ko j ieško širdis — neatrado, 
Nors betrokšta vargiai dovanos.... 

. Nepasotinęs amžino bado, 
Jį tik pridengiau rūbais šalnos 
Ant nudeginto raisto dar vėjas 
Sutrunėjusius varo lapus: 
Bet jau ąžuolas, metais šlamėjęs, 
Neprašneks! Rytmečiais neatbus! 
Jei prašnektų, tai skųstis tegali 
Tarp laukų be rasos ir ̂  žvaigždės! 
Ir minėtų tą ilgesio šalį ^ 
Iš kurios jau vilties negirdės! 

— Radusi, duok virvę! — šuktelėjo 
Virpša, nepaleisdamas popo * iš rankų. 

Tas netrukęs atrišo nuo balno virva
galį ir padavė. 

— Kam, karvelėli, rišti: aš ir taip ei
siu kur liepiamas, — skubino derėtis Gu
das. 

— Ot ir peilio beesama pas jį! — kal
bėjo Virpša, apžiūrėdamas popą. 

— O čia kas braška? — tarė jis, čiup
telėjęs už kepurės ir imdamas iš jos porą 
popierėlių. 

— Tai čia tokia maldelė mano užra
šyta nuo iietausy — aiškino popas. 

— Taip! — sutiko ir Virpša. — Mal
delė su Aršiojo pečėtim. Tai Dainavos 
ženklas, — kalbėjo Virpša,, tyrinėdamas 
popierėlę. 

— Ką tamsta kalbi! Jokio čia ženk
lo ! Stačiai maldelės.... jos niekam ne
reikalingos. 

— Aš parodysiu j ;  . Algimantui, tai 
jis irgi išmoks maldas nuo lietaus ii man 
pasakys ačiū. 

— Ne, dusele, nedėkavos, tiktai už
pyks jog tokiais niekniekiais trukdote jį. 

Bet niekas negelbėjo, nei melas, nei 
prašymas. 

Virpša su popu Kostu ir rastomis pas 
ji gromatomis stojo prieš Algimantą. 

Kas jis per žmogus? — paklausė Al
gimantas. 

— Tai popas Kostas, kuris buvo atsė
linęs i Kirsną nepersenai, — atsakė Virp
ša ir pridėjo: — Mes jį dafcir pagavom 
besislapstant nepertoli, ir štai radau pas 
jį dvi popierėles surašytas, kurias popas 
vadina maldelėmis nuo lietaus. Paskai-

jau pirmi žodžiai parodė jog tai visai ne 
tau jis čia ne be reikalo. 

Dabai* ir Radušis šoko vytis ir jieško-
ti popo Kosto, bet jau buvo pervėlu: to> maldelės. Ir clelto jisai paliepė susirinkti 
nei" matyti jau nebuvo. Tiesa, šunytis dar | į krūvą visiems kunigams ir • bajorams 
amtelėjo porą^ykių, bet ir tas umai pėdas i kad prie visų perskaityti jas. 
pametė ir daba)- girios pakraštyje bėgio
jo, kraipydamas .trumpą savo uodegą. 

— Ūže, uže, Bigi! — rėkė_ ir vienas 
ir kitas vyrų, bet nieko negelbėjo. Bigi s 

Aršienė per popą Kostą siuntė gandą 
savo vyrui jog iš Naugardiškių talkinin
kų gavo ji žinią kad neužilgo jie atke
liaus, daugiausia jau jeigu už savaitės 

ystelėjo Per jo galvą log pop 
Kostas ne paukštis ir pėdos turėjo likti, rašytas su paskubiu, nes vos-ne-vos pa-
o jeigu neseka jomis šuo tai jis jų neran-'skaitomas. Jame Aršienė rašė: "Popo 
da. Ju nėra. . Kosto pasiuntinys davė man žinią kad ei-

• Jis, turbut, čia kur nors medyje,— 
tarė ištyko Virpša Radušiui į ausį. — Ap
žiūrėki m kiekvieną medį ir, kad nereiktų 
du sykiu vieną ir tą patį žiūrinėti, dary
kim ženklus. Tokiu budu mudu nepralei-
sim nei vieno medžio. Ir, kur tiktai pa

na paskalai jog Algimantas surinkęs ka
riuomenę rengiasi pulti ant tavęs iš pie
tų, o Raškys tuo pat laiku iš žiemių. Bus 
tau sunku. Jeigu kokios, tai stengkis tik 
pats ištrukti, o ištrukęs negaišuodamas 
užpulk ant Detuvos ir paimk ar šiaip ar 
tai]) Algimanto mergą. Turėdami ją, mu-

|du ką norėsim tą ir padarysim. Jeigu tu 

Iš MARGALIO 
Dainuoju tankiai aš su pažeista krutinę, 
Ne mano tai kaičia kad sopa man širdis! 
Vainikan mano daug dilgių įpynė 
Skaudi patekusi man žemiška dalis.'.... 

matysi įtartiną vietą tuojau paleisk šuvj. 
Vyrai, taip susišnekėję, ėmė tyrinėti 

medžius. Taip praslinko valandėlė. Pra- j negali tai duok man skubiai gandą." 
dėjo saulė leistis. Giria paskendo šešėlių j Šitoje vietoje suvis neįskaitomas bu
te m sumoj c. tik išblaškyti rausvi spindu-jvo raštas, bet iš toliau einančių žodžių 
lisi krito nuo medžiu viršūnių žemėn, ap- į aišku buvo jog ji pati siųs tokiame atsiti-
šviesdami kamienų apačią. " kime pulką Danutai suimti. 

Virpša nesigailėjo truso, apžiurėda-! (Bus daugiau) 
mas tankesnius medžius, Radušio jau pa-
ženklintus, paleido Jis ne vieną ^ w •VIENATINIS nuodingas voras randamas 
sūnytis vis era šnipinėjo, nesitiaukdamas. . .. 

__ Q41 _ suriko medyje po vienam iŠ ^ Valstijom yra tai vadinamas "Juodoji N* 
Virpšos šūvių. slė . 
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Tūkstančiai Meta a? 
Keičia Darbus 

ATIDUOKIT SENĄ. ATLIEKAMĄ METALĄ 
KARUI - ŠIO SEKMADIENIO RYTĄ 

-t " '£ i .fa 

f 

HAČL\\ 
F f 

4 
i 

K.-:'! p Clevelande žmonės ne-1 
s i l a i k o  p r i e  d a r b ų  p a r o d o  s e - j  
kančios skaitlines: Kiekvieną j 
mėnesi didelėse svarbiose ka-; 
ro reikmenų dirbtuvese atsime-1 

ta iš darbo po apie 17,000 vyv 
rii ir moterų, nepasitenkink: 
save r-1 rimais darbais, ir eina į 
j ieškoti kitur. Tas savu keliu; 
sudaro milžiniškus nuostolius, j 

T* ~ asmenys kartais 
per / t kelias darbavietes, 
padiruę uu biskį ir mesdami, 
ir tas pagelbsti sudaryti tą di
delę da^v1 metančiu asmenų 
skaitline. Višlui ka<? • ' 1 

*a darbus. 
skelbta patyrimai 
erų darbų: daujry-

. • darbininkų 
užsirašo 

v :na 'dirbti. 
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Balsavimuose taipgi parom-
' Recreation Levy, balsuokit 
^ " •. levy, nes- 'i taksų 

reikalauji' suma 
.in W- + 4 ... 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne-
rr avail pereito numerio", 
bet pažymekit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa-
bi;jst« ; s tikies nunionr. 
kurio \'T?vot. 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

Duok žmogui švies4 — jis pal* 
atras sau kelią *— kas plauna 
s>i—" f as platina sovietą. 
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I TAI TAVO PRIVILEGIJA! i 
TAI TAVO PAREIGA! I 

TAI TAVO TEISE! 1 

. BALSUOT! 
LAPKRIČIO-NOV. 2 

Lietuviai, bukit patriotai — 
pų 'nelaisvės' senus -metalinius 
pii senus atliekamus metalinius' 
dalykus (scrap) ir ši sekma
dieni, Spalių 24, anksti rytą 
padėkit prie gatvės. Tą rytą 
važiuos trokai, surinks atlieka
mą metalą karo reikalams. 

(žiūrėkit skelbimą apie se
no atliekamo metalo surinkimo 
vajų kitame puslapyje.) 

GERAS KAMBARIS 

••• KTNTAT -
galima gauti pas ; 

D-RA MATULAITI 
(Lait) 

7:;«J Euclid Avenue 
LEVELAND, OKIO 

lent. 5 Kambariai 

— ~ ATOGUMAIS 
i maudyne, vir-

ujusią dviejų ^žraonir,. 
,;h St. ii* Dumtos: š»art»-
noiiraui teletonuokit: 

vienam vyru: 
tuvių šeimo,i 
7521 Star •/ 
ratvekaęių. 

• merginai, Lie-
Ttroipkites tuoj 

j i io Fuporior 
(42) 

| Turėkit pasitikėjimą 

| M A Y O R U 

5 kuris turi pilną pasitikėjimą 

1 CLEVELAND© 

i ŽMONĖMIS 
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I Š R I N K I T  V E L  

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N Ė  
Jonas Zwalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių, j E 
Išpildo daktarų receptus atsakan- i S 
čiai. Kreipkitės j savo vientau- j E 
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Tc'efonas EN. 8618 

CLEVELANDO MAYORU 
ANTRADSENS. LAPKRIČIO 2 

Balsavimų vietos atdaros mio 6:30 ryto iki G:'>0 vakare. 

JO ŽYMUS REKOIiDAS UŽTARNAVO JAM JUSŲ 
PAR AM 4 IŠRINKIMUI IŠNAUJO. 

E Loitsche for Mayor Committee. John E. T.okar, f-eerotary. s 
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FARM AI VEDĖJO 
uviai kurie nori pri-
ir g'erai sau gyvent'. 

)jau susitarimui. Oa-
pavakare po da:b i. 
EM ZVINIS 

• (42) 
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TAI.TURSINO ROTOR DEL THE ILLUMINATING COMPANY 
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ERAS VALGIS 
" rus PIETUS Fiiside-

SRIUBOS, 'Mt'SOS ar 
UDtnvnr, KAVOS, 

'  '  .  r - :  

McKenney's 

• estawaii!: 
734 Crawford Rcl. 

Netoli Hoiuch Avenue 

JOr'iAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Isai.Vv] Maliavotojas, 
Popierinei o.i as 
Dekoratorius 

.riii pilra apdraudą tos rūšiai, 
darbų kontraktoriaus. 

195 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

m . . vmm, 

rme 

šis General Electric turbine-jrenera-
torius paruostas gaminti elektros 
tiek kad užtektų bent kuriam Ame
rikos miestui iš 80,000 gyventojų. 

Tačiau, šiądien, bent viena paskira 
karo dirbtuvė gali pareikalauti dvi
gubai ne^u t" i s generatorius ^mina. 
Tikrenybėje, kelios dirbtuvės šioje 
srityje kurias The HluminatinfjCo. 
aptarnauja tiesio-.? sunaudoja nuo 
20,000 iki 80,000 kilo\vattų jau da
bar. Kadangi karo reikalai užima 
pirmą vietą—likusieji mes privalo
me taupyti elektrą—ne del to kad 
nėra galimybių ją pagaminti—bet 
del to kad juo daugiau elektros 
mes sutaupom, juo daugiau anglies, 
transportacijos, darbo jiegų ir kri
tiškų medžiagų atlieka panaudoji
mui svarbiams karo darbams. 

BONDS 

Viršuje parodomas yra turbino rotor— 
matosi kaip įleidžiamas i milžinišką, 
naują turbino-generatorių kurj The 
Cleveland Electric Iljuminating Com
pany nesenai paleido į darbą naujame 
savo išstatytame pajiegos dirbtuvės 
priede prie Avon. 
šis milžinas rotor iš 50,000-kilowattu 
rūšies turbino-generatorius galima bu
tų pavadinti ''verpiamu rateliu" Ame
rikos namų fronte. Sveriantis 67,000 
svarų, jis "suka" garą—perkaitintą iki 
700 laipsnių—j elektrą kuri sudaro 
šviesą, pajiegą, ir šilumą daugybei 
tūkstančių reikalų-Hnamuose, komer
cijoje ir industrijoje—civiliniame gy
venime ir karo darbuose. 

Šiądien, šio ir 17 kitų turbino-genera-
torių gaminama pajiega trijose dide-
]ėse The Illuminating Company pajie
gos dirbtuvėse aprūpina pajiega virš 
2000 karo dirbtuvių kuriose dirba su
virs ketvirtdalis milijono darbininkų 
Šiaurinėje Ohio dalyje. 

Mes, iš General Electric, didžiuojamės 
turėję progą padirbdinti š| turbino-gc-
neratorių, kartu su kitais dviem ku
riuos The Illuminating Company įsi-
dšjo kaipo dalį savo $35,000,000 plėti

mosi programo—pradėto 1939 metais 
—daugiau negu du pilni metai anks
čiau negu įvyko Pearl Harbor užpao 
limas. Tokia nusistatymas planuoti 
į priešakį — visada pasiruošti reik: -
hsi — yra tai pagrindas ant kurio vi
sa Amerikos industrija paremta' ir 
išstatyta. 
šitokis permatymo nusistatymas, ka
rio buvo .prisilaikoma The lĮIumina-
ting Company per suvirs "»0 metu, pa
darė tą kompaniją partneriu Clevc-
lando augime ir augime ir vystymesi 
plačios Šiaurinės Ohio srities. 

Šiądien, tie galingi generatoriai Jlio 
Illuminating Company dirbtuvėse vei
kia dieną ir naktį karo industrijoms— 
patiekdami elektros daugiau negu dvi
gubai tiek karo darbams kiek jie pa
gamindavo taikos metu vos tik ketu
ri metai atgal. 

Rytoj, kuomet Pergalė bus laimėta, 
tie 18 generatorių vėl bus pakreipti 
dirbti pilna laiką taikos meto darbams 
— "suksis" vė| gaminimui eleklros pa
lengvinimui jusu darho, apšvietimui 
įusų namų, ir padarymui šio pasaulio 
malonesne vieta gyvenimui.. General 
Electric Company, Schenectady, N.Y. 

Klausykit General Electric radio programų: "The G-E Merginų GENERAL ELECTRIC 
Orkestro" sekm. 9 vak. EST (10 v. EWT), NBC; "Pasaulis W 
šiądien", žinos, kasdien, 5:45 v. EST (6:45 v. EWT), CBS. 

NEAIKVOKI TELEKTROS—NAUDOKIT KIEK JOS REIKIA IR TIKTAI KADA REIKIA! 
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KAS GERO IR BLOGO BUVO NEPRI
KLAUSOMOJE LIETUVOJE 

Rašo JONAS A. ARMONAS.. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

NĖRA TO BLOGO K A3 NE
IŠEITŲ Į GERĄ 

Pasaulinė krizė skaudžiai 
palietė ir Lietuvą: rinkos Lie-
tuviškiams ūkio gaminiams už
sidarė viena po kitos; kainos 
flUpuolS. Ne tik kainų nėra 
Lietuvos grūdams užsienyje, 
bet ir rinkų. Vienintelė dar 
prekė tai sviestas turėjo rin
ką ir dar kainą Anglijoje. Bet 
pieninių tinklas buvo retas ir 
pieno statytojų skaičius ma
žas. Nors senu papročiu dau
gelis ūkininkų dar vertėsi ja
vu ukiu, bet kainoms grūdams 
kritus jiems rinka visai pra
puolė. 

Taip es&nt, diduma ūkinin
kų turėjo keisti ūkininkavimo 
budą, pereiti iš javų ūkio į 
pieno ukį ir gyvulių ukj. Pra
dėjo ūkininkai geriau prižiū
rėti karves kad daugiau duo
tų pieno ir statyti pieną į pie
nines. Statė ūkininkai pieną 
Į pieninius kooperatyvus, pie
ninės ėmė dygti taip greitai 
kad kur poras metų atgal jei 
apskrityje buvo viena ar dvi 
pieninės, tai į trumpą laiką 
kiekviename valsčiuje buvo 
viena ar daugiau. 

šiaurinėje Lietuvos dalyje 
pieninių steigimas gyvai prasi
dėjo 1927 metais, nes lietinga 
vasara pastūmėjo ukininkus i 
pieno ukius; javai didumoje 
supuvo lauke, tai noromis-ne-
noromis ūkininkai turėjo per
eiti į pieno ukius, kitu buclu 
lito nebuvo iš kur paimti. 

Kitose Lietuvos dalyse pie
no ūkis ėmė kilti pora metu 
vėliau. 
* Rytinės ir šiaurines Lietu

vos ūkininkai pieno srityje 
pralenkė Suvalkiečius, kadangi 
pirmieji pradėjo verstis masi
niai pieno ukiu. Kitos šakos 
visos buvo ūkininkams nuosto
lingos. Suvalkiečiai dar sena 
tvarka turėjo daugiau visokių 

,pajamų gyvendami prie Vokie
tijos sienos, — nekurie vertėsi 
žąsimis, laikė gražius arklius, 
ir tt. šiaurės gi ūkininkai vis
ką skyrė karvei ir bekonui. 

Pradžioje pieninės buvo stei
giamos visokiose pašiūrėse ir 
daugiausia rankinės, arklinės, 
bi tik buvo galima sviestas pa
daryti. Kitos visai primity
viškai atrodė. Pieninių nariai 
ūkininkai gerai matė kad pri- j 
mityviškai sviestas gaminti 
varginga, ne tik darbu bet i 
ir svarbiausia švaros atžvilgiu, j 

Kadangi visos pieninės buvo 
kooperatyvai, nariai ūkininkai j 

tų kooperatyvų viską dykai 
atliko, pelno nesiskirstė, tai 
greitai atsirado kooperatyvuo- j 

se ir kiek kapitalo; dar uki- j 

ninkai užtraukė paskolas ge- į 
resniam pieninių įrengimui — 
pradėjo statyti moderniškas 
garines pienines, viską suvež-
davo statybai talkos budu, ak
menis, žvyrą, plytas ir tt. 

Neėmė daug laiko kaip po 
visą apielinkę išdygo gražus 
muro kapitaliniai pastatai, po j 

kelis šimtus tūkstančių litu j 
vertės, su visais patogumais, j 
Paprastai pirmame aukšte bu- į 
vo jrengta pati pieninė, antra-
me aukšte salė keliems šim- Į 

tams žmonių susirinkti, kurio- j 
je būdavo daromi susirinkimai, | 
vaidinimai, šokiai, ir tt. Visai; 
apielinkei buvo ta salė pri^i-1 
narna naudotis, daug kartų bu-j 
davo duodama naudoti visai j 
nemokamai. Dar be salės bu
vo įrengta kambariai gyventi 
bent kelioms šeimoms, kuriuo
se gyvendavo pieninės tarnau-i 
tojai! pienininkas, knvgvedisJ 
pienirUHs vedėjui ir darbinin-j 
kai. 

Pieninių personalas susidė
davo vidutiniškai iš 10-12 tar
nautojų; didesnių pieninių su
aidėdavo kartais iš virš 20 
žmonių. 

Pieninių tvarka būdavo gan 
demokratiška: kiekvienais me

tais darydavo po bent du su-
sMnkimus; pieninių nariai 
metiniuose susirinkimuose vi
suomet rinkdavo į valdybą du 
narius, naujus ar tuos pačius 
perrinkdavo. Visuomet likda
vo trys valdybos nariai iš ki
tų metų, kurie visą biznį ves
ti turėjo patyrimą; nors būda
vo ir du naujokai išrinkti į 
valdybą, bet kai patyrę trys 
būdavo likę pieninės tvarka 
nenukentėdavo nei kiek. 

Kaip tik du nariai į valdy
bą būdavo darinkti, jie visi 
penki, nelyg ministerių kabi
netas tardavosi, pareigas pa
siskirstę dirbdavo. Jei sklan
džiai neidavo pasiskirstymas 
tai darydavo pasitarimus kuris 
kurj rems į kokią vietą, ir ži
noma, kai sutardavo tai bal
suodavo kuris į pirmininkus, 
kuris į iždininkus, ir tt. 

Daugiausia pieninių valdy
bos nariai kaip pirmininkas ir 
iždininkas gaudavo mėnesini 
atlyginimą, kiti valdybos na
riai dienpinigius už sugaištą 
laiką? Atlyginimas, būdavo nuo 
pieninės tvirtumo. Kuri silp
nesnė kapitalu ir apyvarta ta 
algas mokėjo mažesnes; kurių 
apyvarta buvo didelė, daug 
darbo būdavo, tų atlyginimas 
būdavo didesnis. 

Dar revizijos komisija vi
suomet būdavo iš trijų išren
kama. 

Pieninių tvėrimo laikotarpy
je ir iki ant kojų jas pastatė, 
beveik niekas jokio atlyginimo 
neėmė, visi dirbo kad greičiau 
kooperatyvą sustiprinus. 

Pieninės buvo griežtai pri
žiūrimos iš vyriausybės pusės, 
tankiai lankydavo vyriausybės 
kontroles revizoriai ir smul
kiai revizuodavo visas paja
mas, išlaidas, kad nebūtų da
roma kokių šmugelių, išleidi
mo didelių ir bereikalingų pi
nigų, ir, žinoma, kad koopera
tyvai nenukryptų nuo koope
ratyvų tikslų, kadangi koope
ratyvai buvo liuosi nuo vals
tybinių mokesčių, kaip tai ver
slo ir kitokių. Tų revizorių 
pareiga buvo sekti kad priva-
tiškai niekas nepasinaudotų 
kooperatyvų. pelnu. 

Tankiai kooperatyvai skųs
davosi kad jie perdaug griež
tai yra spaudžiami iš valdžios 
pusės per revizorius. 

Primenu musų kooperatinės 
Sodeliškių pieninės "šaltinis" 
metiniame susirinkime nariai 
padarė tarimą kad nariui mi
rus valdyba turėtų -pirkti vai
niką, ar šeimos nariams norint 
atiduoti vieną šimtą litų vai
nikui skirtų pinigų. Kitas ta
rimas buvo; du kooperatyvo 
narius ištiko gaisras ir jie ko
operatyvo prašė paramos; su
sirinkimas nutarė paaukoti 
tiems nariams po 300 litų. To
kio tarimo Kaune nepatvirti
no. 

Kadangi du nariai jau buvo 

mirę tai po šimtą litų jau bu
vo išmokėta, ir dviem nariams 
del gaisro taip pat buvo po 
300 litų išmokėta. Gi už kiek 
laiko atvažiavęs revizorius pa
reikalavo išgauti atgal iš tų 
narių jiems išmokėtus pini
gus (vietoje vainikų ir del 
gaisro paaukotus). Kito nie
ko neliko kaip po biski už pie
ną palaikyti ir minėtus išmo
kėjimus atgauti. Kooperaty
vo narius tas įširdino, sako, 
sunkiai bedirbdami kapitalą 
sukurėme, o negalime sušelpti 
savo narių. 

Sekančiame susirinkime jau 
nutarė kad butų mokama po 10 
litų nariams už sugaištą dieną 
susirinkimuose. Kaune ir tas 
buvo atmesta. Bet kai pieni
nė 1937 metais minėjo savo 
gyvavimo dešimtmetį ir tam 
paminėjimui nutarė rengti ba
lių, kuris apskaičiuota kaštuos 
maždaug apie 10,000 litų, tai 
Kaune sėdintieji leido balių 
kelti su sumažinta kaštų skait
line. bet balius kaštavo virš 
6,000 litų. 

Balius įvyko vasaros metu; 
žmonių dalyvavo virš 1,000. | 
Kooperatyvas darė alų iš virš 
15 centnerių miežių, pirko 400 
dešrų, dar šimtai kilogramų 
buvo pirkta mėsos ir kitų ska
nėstų; sviestas ir kiti pieno 
dalykai buvo savo kooperaty
vo. Balius įvyko salėje ir mal
kinėje; viskas buvo dykai — 
gėrė, valgė, šoko, dainavo su 
pasididžiavimo upu. Kadangi 
šis narių balius buvo žinomas 
plačioje apielinkėje, į jį atva
žiavo valdininkai iš Bfržų, jie 
manė kad kooperatininkai įver
tins jų aukštas vietas ir Įsileis 

kaip garbingus svečius, betgi i 
pasielgė priešingai, paliko juos, 
už durų, neįsileido į balių; tik 
šokti ką galėjo lauke. Valdi
ninkai, žinoma, raukėsi, bet 
ūkininkai šaipėsi į ponus: Mes 
geriame, jus žiūrėkit... Nors 
kartą taip atsitiko ponams. 

Kooperatyvo * nariai turėjo 
sekančias pareigas: kurie sto
jo į kooperatyvą turėjo pri
duoti kiek karvių turi ir nuo 
kiekvienos karvės įnešti į ko
operatyvą po 10 litų, ir turėjo 
pasiimti atsakomybę už kar
vių skaičių. Balsą turėjo visi 
lygų, nežiūrint ar vieną ar 10 
karvių atstovavo. 

Nauda buvo sekanti: savo 
nariams kooperatyvas mokėjo 
5 centus už kilogramą grieti
nės — nariams moka j o dau
giau negu ne-nariams. Be tų 
penkių centų, kas mažmožis 
buvo, visoj savo apielinkėje 
kulturą kėlė. 

(Bus daugiau) 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

Knygelė "KAIP TAPTI AMiS-
RIKOS PILIEČIU" gau-.ama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c. 

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos. 

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.) 

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior ave. 

Cleveland. Ohio. 

Gerb. 

SPRAGILAS 
stovauti jo chorą kuris nie
kad nesusiorganizavo, tai aš 
ir sutikau važiuot, kad tik pa* 

Zero Valanda yra Rytmetis, Sekmadieni 

Na, Clevelandiečiai .... Atiduokit 

SENOS GELEŽGALĮ 
CAuLEi tekant Sekmadienį, Spalių 24, laisvanorių darbininkų armija at

važiuos prie jusų namų surinkti 1943 SENI J GELEŽŲ Cuyahoga Aps
krityje vajuje. Sekmadienį, Spalių 2 4, išdėkit prie gatves visą. jūsų namuo
se ir užkampiuose surinktą GELEŽĮ GATAVAI NUVEŽIMUI! 

Sekmadienio rytą prie kiekvieno šaligatvio 
tie?* Cuyahoga Apskrities nam lis pasirodys 
pa krūvą seno atliekamo metalo — to na
mie nereikalingo dalyko — taip būtinai rei
kalingo Amerikos pliene dirbtuvėms kurios 
TURI dirbti., gaminti kalnus reikmenų nau
dojimui musų ginkluotoms jiegoms visur, 
dabar. 

Ta krūva senų geležų bus tai garbės ženklas 
. . . simbolis k?d tas namas kurio prieša-
kls ta krūva papuoštas, stovi užpakalyje 
tų kariaujančių vyrų kurie randasi trijuo
se kontinentuose ir septyniuose vandeny
nuose. 

SENGELEžIES REIKALAS RIMTAS 

Dabartiniu istoriniu gamybos rekordu mu-
cu plieno dirbtuvėms ir liejykloms išdir
bant, reikalinga 4,600,000 tonų sengeležies 
kiekvieną mėnesį. Amerikcs dabartinis 
s'cngclę&ics išteklius yra vos apie 7,000,000 
tonų . . . užteks mažiau negu mėnesiui! 

LMykų pabloginimui, geležies rudies gabe
nimas Didžiaisiais Ežerais švmet nug<?nt5jo 
deiei prasto oro. Vėlai pnvasarį galėjo at
sidaryti navigacija . . . ir matoti kad gali 
navigacija anksti ir užsibaigti. O reikala
vimų patenkinimui, dar gal bus likf ® mi

lijonai tonu rudies parverti po Lapkričio 
1 dienos! Didžiųjų E?cru oras vargu pri
leis tą numatytą medžiu į pervežti kalba
mu laiku. 

TIK JUSŲ GELEŽIS UŽKIŠ SKYLE! 

Reikalinga kiekvieno svaro — kiek viene
tinei jos seno met?lt» ką tik gilit surasti. 
Senas presus Jtaps šešios baisioj granatos 
išgelbėjimui mušu desperatiško kareivio iš 
keblios padėties. Sudėvėta seni geležinė 
lova apdengs plienu ppkankamai kulkų ku

ities pagelbės porai Marinu atlaikyti Japo-
nij užpuolimą. L°užai tie padargai, ar ne? 
Bet m.rėkit ką Dėdė S?.ma3 gali iš jų pa
daryti! 

Pereitą metą jus atakos nuostabų darbą. 
Todėl tai šymet jus turėsit kasti giliau, 
krppštyti sunkiau, j ieškot i ilgiau. Pa%uko-
kit ką nor? išgelhėjimui gyvasties vieno ku
ri^ v* ikino. 

KRIJVA SENGELEžŲ PRIE NAMO 

Virš šimtas tūkstančių Cuyahcgi Apskri
ties vaikinų esančių karinėje tarnyboje žiu-
r£s i jusų namo priešakį sekmadi?nio rytą! 
Ne?pvilkit juo.i. Nepalikit namo priešakį 
tiščią! 

AL'UBiiam 

IR TETULE BUVO DE
LEGATĖ 

Pereitą nedėldieni graibiu 
kieme lapus, ba jau užstojo ru
duo ir medžiai pradėjo plikti, 
deginu juos, ir per durnus iš
girdau savo tetulės balsą, 

— Alo, vaikeli, suruksi kaip 
kumpis nuo tų lapų, — sako ji. 

— O, sveika-gyva, tetule. 
Visai netikėtai atsilankai, — 
sakau aš. 

— Šventa, neturiu kur dė
tis tai sakau eisiu pas jus pa
sižmonėt. Ale tu ir šventą die
ną dirbi, — sako ji. 

— Ką čia prikaišiot šventą 
dieną, tetule. Dabar visi dir
ba nežiūrėdami, ir visur: dirb
tuvėse, ir net kariauja šventą 
dieną, nepaiso nieko, — sakau 
ai. 

— Ale kai nereikip. eit į dar
bą tai reikia švęst, ne dirbt.— 
sako ji. 

— Tai mano ir šventi}: ne
reikėjo šiądien dirbt, tai nors 

i namie ką apsidirbu, lapus su-
Į s i grabo ju ir sudeginu. Gerai 
! kad tetulė turi laiko vaikščiot 
, kur tik nori -ir kada nori, — 
sakau aš. 

Gerb. Tetulė. 

daryt daugiau delegatu. — o 
ko ji. 

i — O ką gero nuvaikei ten 
į nuvažiavus: ar pasakei kokią 
j ka'bą, padarei koki gerą suma
nymą Lietuvos labui? — sa-
kau aš. 

— Ką aš ten durna beoa 
pasakysiu ar sumanysiu: pa
sėdėjau kaip avis dvi dienas, ir 
parvažiavus po šiai dienai ne
žinau kas ten darėsi. Keletas 
ponų aukščiau p?silipę kalbė
jo ir skaitė litanijų litanijas, 
muins ir galvGs apsisuko, nei 
vieno žodžio neatsimenu ką 
jie 'fskaitS ar pasakojo, — sa
ko ji. 

— Geras veikėjas pasipra
šo' posėdžio pirmininko tals:> 
ir pareiškia savo nuomonę. — 
sakau aš. 

— Ten, vaikeli, turbut gerų 
ir nenorėjo, ba jie patys viskį 
atkaibėjo ir išskaitė, o kai kas 
kėlė ranką prašyt balso, ir 
geresni už mane, tų visai pir
mininkas nematė. Prie stalo 
sėdintieji ponai tik šypsojosi 
ir išrodė muses gaudo, — sa
ko ji. 

— O vr daug i f tikro tu de
legatų buvo, tetub? Jie nori 
meluot ir nesusitarę. Vieni sa
kė buvo penki šimtai, kiti kad 

— Ir aš tik dabar ištrukau. Į foUVo tik keturi šimtai, o ištik-
1 žinai, vaikeli, iš kelionės, tai ro turbut nebuvo nei keturių 
| turėjau darbo iki apie namus | šimtų, — sakau aš. 
apsiruopiau, — sako ji. 1 — Bala ten juos žino: aš ;r 

— Tai kas gi atsitiko, tetų- neskaičiau, — sako ji. 
l e :  kur kokią kelionę turėjai?; Tai ir bus komedija kid 
Ką veikei? — sakau aš. turgs paskelbti delegatų sąra-

— Tai ar tu, vaikeli, dar 
nežinai? — sako ji. 

— Ką aš čia žinosiu, ypač 
kad prieš važiavimą nebuvai 
atėjus pasigirti kur keliausi,— 
sakau aš. 

šą ir kas ką atstovavo: turės 
pridaryt dar kokį šimtą nebu
vusių delegatų, kurie atstova
vo nesančias organizacijas. — 
sakau aš. 

— O aš misliau kad jau bu-
— Ugi ar Dirvoj nebuvo pa- v0 pagarsinta laikraščiuose vi-

rašyta apie mano kelionę? Ki- slJ delegatu vardai, tik aš ne
tils aprašo, misliau kad ir apie 
mane bu | jo kas parašyta, — 
sako ji, 

— Ir Dirvos redakcija apie 
• tavo kelionę tiek žinojo kiek 

y.inau aš. Tai kaip galėjo apie 
tavo kelione rašyti? — sakau 

NA, CLEVELANDIEČIAI, ATIDUOKIT SAVO SENGELE2Į! 
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skaitau laikraščių tai ir neži
nojau ar mano vardas buvo 
paduotas, — sako ji. 

— Kažin ar jie paskelbs da
lyvių vardus ir kas ką atsto
vavo. Tada išeis tikra kome
dija, — sakau aš. 

aš. — xvlt vaikeli, toks garsus 
— Aš misliau kati iie redak- y^nogus, visur dalyvauji, o ko-

toriai viską žino, tai ir apie I ^el tavęs Picburgo kumperen-
mano kelionę turėjo žinot, —' cijoj nesimato? — sako ji. 
sako ji. — Tetule, tau perdaug sun-

— .Redaktoriai žiną tik .o- uLls klausimas suprasti: jeigu 
: kius dalykus apie kuriuos in- jįe SUmulkino tave kad tu iin-
formacijas gauna. O kad tu,' važiuot Į konferenciją kaipo 
tetule, sumanei kur pavažiuot, | delegatė ir atstovaut tą ko ne-
ir niekam nieko nesakius <au- j ra įaj neverta nei eiti i ilgas 
ki kad Dirvoje butų paminėta I diskusijas licdel aš ten neva-

i apie tavo važinėjimą, tai nie-: žiavau, kodėl ten nebuvo dau-
kad nesulauksi. Prie to, dabar kitų gerų Lietuvių, •— 
jau ir per vėlu, jau gal senokai j ^kau aš. 
buvai išvažiavus ir sugryžai, Na> vaikeli, tuščia jo apie 
— sakau aš. 

— Jau visas mėnuo laiko, 
vaikeli. Ale ar apie mane ne
buvo parašyta kituose laikraš
čiuose? Juk ir aš ten buvau, 
— sako ji. 

politiką. Lapai jau sudegė, 
eime į vidų, man gerklė pri
kaito, gal turi kuo išplaut, — 
sako ji. 

— Taip, tetule, eime. Tu 
užfundiji kai mes pas tave at-

— Kur gi tetulė buvai ir' sįiank0m, gal mano šonkaulis 
kodėl apie tavo kelionę turėtų j turg8 ^ įr tau užfundyt, — 
laikraščiai rašyti? — sakau aš. 

j — Tu, vaikeli, visus laikraš-
I čius skaitai, tai misliau kad ži-
! nai. Aš buvau Picburko kum-
perencijoj delegatė! — sako ji. 

— Oho! Tai todėl tetulė no
rėjai buti aprašoma laikraš
čiuose, — sakau aš. 

— žinoma. Juk ir aš cm 
veikėja, — sako ji. 

-- Taip tai taip. Bet kaip 
tetulė j Pittsburgho konferen
ciją patekai ir ką ten gero nu
veikei, jeigu sakaisi esi veikė-

sakau aš. 
Ir taip pasibaigė nitisu kal

ba apie tą "kumperenciją". 

1 

ja sakau aš. 
— Kaip patekau? Ugi at

ėjo pas mane tas Sabaliauskas, 
prišnekėjo' kad1 vairuočiau at-

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą.^ Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10f 
pašto, ženklais, gausit vien* 
numerį pamatymui. 

. " M A R G U T I S "  
6X55 So. Western Ay* 

Chicago, 111. 
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Užsiregistruokit del 
Ration Book No. 4 

Pirmadien}, Spalių 25, pra
sidės mokyklose registravimas 
visu asmenų gavimui Ration 
Book No. 4. Tą dieną priims 
pavardes su raidėm A iki G. 

Antradieni — nuo H iki O. 
Trečiadieni — P iki Z. 
Mokyklos bus atdaros užsi

registravimui nuo 1:30 po pie
tų iki 8 vai. vakare. 

Angliškos Pamokos 
Suaugusiems 

Kurie suaugusieji norit pa
simokyti Angliškos kalbos at-
silankykit i Norwood Branch 
Library, 6405 Superior ave., 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų, pir
madieniais, antradieniais, 'tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais. 

Pirmadienio ir antradienio 
klesos yra tiems kurie nemoka 
nei rašyti nei skaityti Angliš
kai. 

Antradienio ir ketvirtadie
nio klesos yra tiems kurie no
ri daugiau pasimokyti, page
rinti savo Anglišką rašybą, čia 
studijuojama istorija, grama
tika ir rašyba. 

Šios pamokos yra dykai,-at
eikit, atsiveskit savo draugą 
ar draugę. Mokytoja Mrs. Mc
Carthy linksmai jus visus m" 
i'n s. 

• KARO reikmenų Cknek.n-
de iki šiol padaryta jau už 
S3,500,000,000. Ta suma ap
ima apie 80 nuoš. iš visų 2500 
Cleveiande veikiančių* išdirbys-
čių kurios atlieka karo reikme
nis. Darbininku prie karo 
reikmenų gaminimo dirba net 
apie 250,000. Gruodžio 1941 
dirbo tose dirbtuvėse apie 197,-
000 darbininku. 

GRĘSIA SULAIKY
MAS KARO DARBŲ 

vIMO 
Šį karti) Clevi'lacdas atsižy-

mi stovis pirmoje vietoje Kri
tiškos Srities darbininkų tru
kumo atžvilgiu. Jeigu darbi
ninkų neatsiras pakankamai, 
valdžia neduos šiam miestui 
daugiau kariškų reikmenų už
sakymų. 

Visos miesto organizacijos 
ir miesto valdyba dirba pla
nus sukėlimui daugiau darbo 
jiegų. 

Mayoras Lausche ragina vi
sus miesto valdybos tarnauto
jus, kurie dirba palyginamai 
trumpas valandas, kad susira
stų sau darbus nors 4 valandų 
šiftui karo reikmenų dirbtuvė
se. Miesto valdyba turi apie 
9,000 Įvairių darbininkų ir tar
nautojų, kurių žymi dalis ga
lėtų užimti darbus karo dirb
tuvėse 4 valandų laikui. 

Šis reikalas privalo išragili
ti ir Lietuves moteris kurios-
tik gali ką dirbti, eiti užimti 
darbus skalbyklose, valgyklose 
ir kitur, kad iš jų vyrai galėtų 
eiti j karo darbus. 

Nenoras Įsileisti j miestą iš 
kitur atvykstančių darbininkų 
išeis į gerą patiems seniems 
Clevelando gyventojams. Bet 
dabar turim patys padėti pas
tangas apdirbti darbus kurie 
šaukiasi darbininku. 

KALBĖS VICE PRE-
ZIDENTAS 

LANKĖSI KARYS 
Sgt. Vet e Lutwen (Vytau

tas Liulvinas) parvj'ko iš Te
xas kariuomenės stovyklos pa
viešėti keletą dienų pas saviš
kius. 

Taipgi parvažiavo dešimčiai 
dienų paviešėti "as savo seserį 
ir draugus Sgt. Frank Jonai
tis. Jis prisilaiko Corn, vals
tijoje. 

Warrent Officer Jonas V. 
Zilingevičius sugryžęs | 15th 
Hospital Ce^r iš ^avo ato
stogų Clevel. oMk-, po savaites 
laiko tapo paneltas į Chief 
Warrent Officer. Jis įstojo 
kariuomenėn paprastu karei
viu 2 -lietai ir Š mėnesiai at-
fral. 

United States Employment 
Service ofisas West 3rd Street 
pradedant Spalių 11, nebus lai
komas atidarytas pirmadienio 
vakarais, kaip to biuro vedėjas 
praneša. Tapo Įsteigta kiti 
nauji darbo ofisai šiais adre
sais : 

3843 West 25th Street, 
11926 Lorain avenue, 
14G27 St. Clair avenue, 
21109 Euclid Avenue, 
5346 Broadway 

ir moterų Jiegos Centras 1C2D 
Euclid ave. 
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The Work of Comintern 
by Some of America's 

WHAT IS THIS WAR ABOUT, ANYWAY? 
Hy K. S. KARPIUS—Editor Dirva. 

ihe known columnist, Mr. Drew Pearson, who drew charges 
f .L "chronic liar'' from President Roosevelt and Mr. Hull, again, 
iii his article Of September 18, comes out with more accusations 
against other persons, and his new statements entitle him to 
the same title of a liar. In his article Mr. Pearson, discussing 
further in behalf of Soviet Russia, implicates the peaceful, 
small Republic of Lithuania, and its President Antanas Smeto
na, now i\\ exile in Cleveland, Ohio, a tictim of the Soviets 
and Nazis in quick succession. 

•——•— — 
Mr. Peason's column on Sepem-

ber IS contained the following 

Agents Taken Up 
Outstanding Columnists 

Henry A. Wallace, mi v. val
stijų Vice Prezidentas, kalbas 
Clevelando Public Auditorijoje, 
trečiadienio vakare, Spaliu 27, 
prakalbose kurias rengia Food 
for Freedom, Inc., naeionalė, 
nepartinė organizacija. Įžanga 
bus visiems dykai. Tas susi
rinkimas Įvyksta sąryšyje su 
dviejų dienų National Consum
ers Food konferencija, businčia 
Spalių 27 ir 28. 

Mayoras Frank J. Lausche 
yra to susirinkimo organizavi
mo komiteto .garbės pirminin
kas. 

IŠVAŽIAVO 
Marė Tamašauskienė, iš New 

Philadelphia, Pa., praleidus va
sarą pas savo dukteris Cleve-
lande gryžo atgal Į savo na
mus. Ji viešėjo pas dukteris 
Mrs. Mary Chitiock, Mrs. Del-
la Armul, Mrs. Marge Petro-
vich ir Mrs. Thomas Coyle. 

Dvi jų palydėjo motiną at
gal ir ta proga pačios pasiva
žinėjo po New Yorką, New 
Tersev ir kitas vietas. 

statement: 

" . . .  I - f . i  i n s t a n c e ,  i ' r c s i d - . ' n t  
Smetona ef Lithuania is one of 
Russia's bitterest enemies. He 
played ball with th? Nazis when 
they were using Lithuania as a į 
jump-off place to attack Russia 
in the spring of 1941. Later 
Smetona took refuge in Berlin, 
Following which Secretary Hull 
generously gave him a passport 
and apparent freedom to propa
gandize .igainst Russia from the 
safety of the United States.** 

Sorry as I am to say it, Mr. Pear
son's statements quoted above are 
lies, everyone of them. 

Mr. Smetona had to flee his na
tive land, Lithuania, in June, 1940, 
when Stalin, with Hitler's approval, 
was occupying Lithuania. He fled, 
naturally, away from the trap of 
the "big bear", and landed in a 
small border town in Germany, not 
in Berlin. He was immediately 
placed under arrest by the Nazis, 
who then constantly pressed him 
to leave Germany to avoid harsher 
consequence?, and Mr. Smetona and 
his family were received in Switzer
land. Mr. Stalin felt very upset 
because his. OGPU agents were not 
<m:ck enough to anprehend Mr. 

Smetona in Kauna-, Lithuania's 
provisional capital, and was press
ing on Hitler, his partner in crime, 
to take some action against Lith-
unia's president, apparently he did 
not have enough nerve to demand 

; Smetor.a's extradition to Lithuania, 
within OGPU reach. The Nazis 
were using their pressure on the 
Swiss and Mr. Smetona found his 
way into Portugal. The United 
States Ambassador in Germany, 
who knew better about Mr. Smeto-
na's "playing ball" with Hitler than 
Mi'. Pearson, took pity on the aged 
couple and issued them a diploma
tic visa to enter the United States, 
to the utter displeasure of the So
viets and Pr. Pearson. It was only 
fitting as America has always been 
a haven for political unfortunates 
from all over the globe. The 
United States still refuses to re
cognize the Soviet grab of Lith
uania and the other Baltic States 
in spite of the present tie-up with 
Russia. 

Mr. Pearson wishes to mislead 
the American public who is igno
rant of the true factr,, by using 
the Moscow lie in stating that Mr. 
Smetona "played ball with the Na
zis when they were using Lithuania 
as a jumping-off place to attack 
Russia". 

MIRIM AI 
KLZM1NSKAS Vincas, 58 m.. • 

ūuo 2047 Hamilton ave., mi-1 
!•<- Spalių 12, palaidotas Spaliu j 
LI. Brooklyn Heights kapinG-; 
st . Liko vienas sunus Vincas i 

dukte. Mrs. I. I'Ugoni. j 

SKODIENk Kazimiera, 86 m., i 

nuo 3766 E. 116 st., mirė i 

Spalių 18, palaidota 21 d., Kai-j 
varijos kapinėse. Pamaldos at-' 
siouvo šv. Jurgio bažnyčioje. ; 

Liko duktė, Mrs. Anna Ško- ! 
di.s, du sunai, Kazys ir Juozvs.1 

Velionė paėjo nuo Panevė-
Amerikoje išgyveno virš! 

~>'i metų. Mėgo skaityti Dirvą | 
ir iki pat mirties ją prenume
ravo ».  

ALEKNIENĖ Elzbieta, 52 m.J 
nuo 1518 E. 70 st., mira Sp.; 

8, palaidota Spalių 11, Kalva- j 
i i jos kapinėse. Pamaldos atsi- i 
buvo šv. Jurgio bažnyčioje. ! 

Liko vyras, Juozas, du su- j 
nai, Klebensas, ir Henrikas, i 
pastarasis  armijoje.  '  

i 
VENSKUS Kazys, 72 m., nuo' 

6114 Merkle ave. (Parma),; 
m i r ė  S p a l i u  1 0 ,  p a l a i d o t a s  1 - 1 j  
d., Kalvarijos kapinėse. Pa- i 
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba- j 
žnyčioje. Į 

Liko žmona, Magdalena, du j 
sunai, trys dukterys, viena se- i 
suo, Jie va Vaičikauskienė. I 

Visų šių palaidojime pasi-! 
tarnavo laidotuvių direktorė, j 
Delia E. Jakubs, ! 

STASIULIONIS Ipolitas, apie J 
80 m., mirė Spalių 13, bena-1 

rnių prieglaudoje, Clevelande. 
Paėjo iš Vilnijos, visą laiką 
mėgo skaityti Dirvą. 
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MATYK Norman Rockwell's origi

nalius "Keturios Laisvės'' piešinius, inspiruo
jančius simbolius Amerikos kovų idealus. 

Į5YKA! ^'etas spalvuotos re{)ro-

lukcijos "Keturių Laisvių", tinkamas į rėmus, 
visiems kas pirks Bonds, r.r.o dabar iki Sp^lir 

dienos. 

Spalių 25 

• MATYK Žavų palinksminantį progra

mą, su scenos, iilmų ir radio žvaigždėmis da
ly v a u j ančia i s asmeniškai. 

* TAIPGI Perkant K;iro Bonus laike šios 
parodos Jums bus proga įsigyti labai puikius 
originalius Saturday Evening Post meniškus 

piešinius. 

Įžangos mokestie3 nėra .... Septintas Aukštas 

THE MAY COMPANY 

Let us deal with facts. The Nazi 
jumping-off place i against Russia 
in June, 1941, was Germany. Mr. 
Stalin was then the sole boss of 
Lithuania, having held it since its 
occupation in June, 1940. His grab 
of Lithuania as a pretext against 
German attack proved quite futile: 
Hitler's armies, marching in from 
Germany, met the Russian armies 
in Lithuania, at the German bor
der, forcing them out in two days, 
and the  Russ ians  went  f lee ing fo r  
hundreds of miles through Russia 
itself: their own vast territory and 
even the so-called "Stalin Line" 
failed to stop the Nazi "comrades", 
who outwitted Stalin, from march
ing fu r ther  in to  Russia ,  a t  - tha t  
time. 

Now as to "playing ball". That is 
another lie. Lithuania was the 
first country in Europe bold enough 
to bring to trial Nazi traitors who 
were set for a "putsch'' in Lith
uania, as early as 1925. All the 
Nazis brought to trial and* found 
guilty were punished severely, and 
Mr. Smetona refused them pardons, 
despite strong Nazi threats against 
Lithuania from Berlin. 

Mr. Smetona refused "to play 
ball" with Hitler again in 1939, 
while Hitler was plotting to attack 
Poland and offered Lithuania its 
capital city, Vilnius, held by the 
Poles at that time (the cause of the 
Lithuanian-Polish rift for 20 years). 
Hitler wanted Lithuania to come 
on his side, but Mr. Smetona re
fused to accept this "gift" from 
Hitler, proclaiming Lithuania'/? ne
utrality in the German-Polish tus
sle. 

Only Mr. Stalin accepted Hitler's 
"gifts"—which was half of Poland, 
including Vilnius, after which they 
'"annexed" Vilnius to Lithuania 
when the Rur-siars took Lithuania, 
Latvia and Estonia. 

What Are Wo Fighting For? 

Let us be . honest and ask our
selves what are America's aims in 
this war? Should we follow our 
Government or such columnists as 
Mr. Pearson? We heard of Stalin 
"closing" the Comintern, an organi
zation set up to spread Stalin's re
volutionary aims in other count
ries, yet our own columnists (we 
should call them fifth-columnists) 
ably carry on Soviet propaganda in 
America by using some respected 
American newspapers, even to the 
extent of accusing the President and 
the Secretary of State for not be
ing pro-Soviet enough. According 
to Mr. Pearson America should be 
fighting for aggrandizement of the 
Soviet Empire, the way Moscow 
wants us to do. Although Russia 
now has over one-sixth of the en
tire territory of the globe, we must 
strive to add more lands to her do
mains even to the extent of sacri
ficing dozens of small nations bor
dering Russia, simply because Sta
lin happens to be a war partner 
of Uncle Sam. 

We take pride in the Atlantic 
Charter, which suppresses territo
rial aggrandizement, we loudly pro
claim our democracy and decline 
all thoughts of gaining territories 
for ourselves out of this war but, 
according to columnists like Mr. 
Pearscn we must by all means try 
rot to affend Stalin's appetite for 
territorial g$ab. 

Some over zealous columnists 
clamor for Russia's access to West
ern Europe, when Moscow demands 
it. Where is that Western limit, 
we may ask? Lithuania and Po
land are but narrow territories be
tween the Eastern Europe of Russia 
and Germany of Western Europe. 
Then follow France, Spain, the 
Neatherlands, and the British Isles. 
Where does Stalin "intend to place 
his door to Western Europe? 

When in June, 1940, the Red ar
mies were occupying Lithuania, and 
the Soviet agents swaqned into 
Kaunas, the American citizens then 
in Lithuania surged into the Ameri
can Legation to obtain passports 
and visas to return to Am,erica, the 
Soviet commissars who were then 
in control of all offices there, made 
the following insulting remarks: 
"What's your hurry to get back to 
America, comrades? Next year we 
bhall be there, too!" (Stalin was 
then a partner of Hitler.) 

Lithuania, Latvia, Estonia, Po
land, and Finland first attacked and 
ransacked by Russia, are now be
ing bled white by the Nazis in the 

very same manner as they were 
by the Russians for a year, June 
1940-June 1941. 

Unjust Accusations 
The American people's minds 

are being poisoned by some Mos
cow paid columnists into believing 
that the "buffer states", or the 
small nations lying between Russia 
and Germany, are the causes of 
wars, therefore we should not feel 
sorry if these small nations were 
given over to Russian enslavement. 
Although, our principles in this war 
are to fight for the freedom of 
ALL nations, large and small, we 
should be prepared to approve the 
grab. The small countries of Eu
rope proved they are peace loving, 
they made great strides in progress 
while they were left in peace. Wars 
are caused not by tHb small but by 
the large countries: we always see 
Russia, or Japan, or Germany, or 
England, or France, or Italy wag
ing wars, for some real or invented 
causes. 

Mr. Pearson is forcing us to be
lieve, as in the example of Lith
uania, that "German influence" on 
the small nations who are helpless 
to evade it is a crime, while the 
Soviet influence, just because he 
propagates Moscow schemes in Am
erica, is the right medicine, even if 
Russia does enslave the small na
tions. 

We in America first proclaim to 
the world the most humane and 
democratic principles for prosecuting 
of the war, set our country to work 
for those principles by building the 
most effective war machinery, by 
buying war bonds, by sending our 
boys to all part3 of the globe de
termined to win the war, only to 
find in our midst a flock of column
ists who make use of our respected 
newspapers to condemn even the 
heads of our government who strive 
to carry out our determination. We 
renounced all territorial aggrandize
ment, and we should see to it that 
no other member of the United 
Nations is helped or encouraged 
toward territorial grabs. 

We saved Russia through our 
sacrifices, by working hard to pro-

| vide enough arms, depriving our-
j salves of part of our food so that 
i the Red armies would be fed to 
i defend their own land—not ours, 
! as some columnists wish us to be
lieve and as Moscow impresses us. 

I Russia is fighting the monster it 
helped to create—the 'master' whom 
we are about to dislodge from his 
bed through our efforts and spoil 
his dream of a "New Order". We 
certainly do not wish to see an
other dictator take his place, if 
we are aiming to bring r^ace for 
humanity. 

riACK SANSON " 

T A V E R N  
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

24150 Euclid Avenue 
Vieta privatiškiems pokiliams, 

Engagement Partėms, Vestuvėms 
ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

Prie U. S. Route 20 
Jack Ganson-Karabinas, Sav. 

STONES TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Ariclkėlė šiltesnė" 
ALUS, DEGTINĖ, .VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 

Ant U. S. Route 20 
ICazys Stonis, Savininkas. 

WICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
R U 3 S E L L  I N N  

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai. 

flekn Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 
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