
h 

Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

$ sQfî S «< 
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ITALIJOS pasidavimas, toli 
gražu, nereiškia karo pabaigos, 
bet žmonių viltys tiek pakilo 
kad mažai klauso Prezidento 
Roosevelto ar Churchillo Įspė
jimų. Life žurnalo korespon
dentas iš Švedijos praneša, ten 
žmonės deda lažybas kad ka
ras pasibaigs prieš Kalėdas. 

Berline išmintingesni Vokie
čiai, sakoma, laukia susmuki
mo pavasarį. Bet Generolas 
Eisenhower pasergsti, Ameri
konai ir Anglai tik dabar kim
ba krūtimis su priešu. Afri
ka, Sicilija buvę tik "maži žai
dimai". 

Lietuviai, Žinodami kad Vo-
kietys tik tada narsus kada 
šimtas eina prieš beginklį, ga
li buti, bus labiau optimistiški. 

• 
"" BET, būdami optimis tais, 

privalome nelaukti kad kas 
mums keptus karvelius burnon 
neštų. Karščiausias musų tro
škimas yra matyti Lietuvą vėl 
laisvą. To pasiekti, stipriausia 
musų viltis Prezidente Roose-
velte. Tokiu budu, paklausy
kime jo kada jis mus (ir visą 
Amerikos visuomenę) kviečia 
padaryti Trečią Karo Paskolą 
pasekminga. Paskola reikalau
ja 15-kos bilijonų dolarių. Lie
tuviai Amerikoje sudaro pusę 
nuošimčio visų gyventojų — 
reiškia, išeitų sukelti 75 mili
jonai dolarių. Bet Lietuviai 
daugiausia darbo luomo žmo
nes, nors darbštus ir taupus. 
Todėl jei sukels kelioliką mili
jonų dolarių, tikimės, pilnai 
savo pareigą atliks. 

• 
MICHIGAN valstijoi* suloje 

posėdžiauja • Republikonų par
tijos galvos, nustatyti tos par
tijos užsienio politikos progra
mą. Butų naudinga jei kas 
ten tartų žodį už Lietuvoj lai
svę. Bet tiems posėdžiams 
musų nepasiruošta, kaip nepa
siruošta, pavyzdžiui, su Bene-
šu išsikalbėti. Kai kurie mu
sų vadai didžiuojasi "džentel
meniškais" savo tarpe susita
rimais, bet bijo išlysti iš Lie
tuviškos skaurados į platesnio 
pasaulio ugni, nors puikiai ži
no kad Lietuvos laisves klau
simą išspręs ne vien tik skau-
rada, bet pasaulio ugnis. Prie 
Amerikos politikos neprieis nei 
"socialistai", nei kuniginiai. 
Lengvai prieitų Lietuviai Re-
publikonai ir Lietuviai Demo
kratai — bet šie musų "sro
vių" atstumiami ir nepageidau
jami savo "koalicijose". Bu
tų gerai jei nebūtų prasnaus
ta Demokratų partijos konven
cija. 

• 
KAI 1886 METAIS Br. Šliu

pas kure Susivienijimą Visų 
Lietuvninkų Amerikoje (iš ku
rio kilo SLA ir LRKSA), tai 
pirmame seime, kaip Tarnas 
Astramskas pasakojo, "kilo 
karštas ginčas del įnešimo mo
teris ir merginas Susi vieni ji-
man priimti. Vieni dar šiaip-
taip sutiko moteris priimti, bet 
merginų anaiptol ne; todėl, pa
siginčijus, visas įnešimas liko
si atmestas". 

Po 57 metų panašus klausi
mas kilo Amerikos Lietuvių 
R.-K. Vargoninkų Sąj-gos Sei
me, kuris "apgailestavo maty
damas didesnėse kolon i j o s e 
moteris einant vargoninko pa
reigas" ir net tam tikrą me
morandumą Kunigų Vienybės 
Seimui pagamino. 

Vyrai vargoninkai mano, jei 
taip toliau eis tai Lietuviškai 
dainai Amerikoje bus "burna 
užčiaupta". Nors vyras vyrui 
nelygus (pavyzdžiui, Kūlis lei
do Muzikos žinias kas mėnesį, 
o Pocius per metus tik tris nu
merius vos pasaulin išleido), 
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Atkaklus Mūšiai Amerikiečiu su Naziais Italijoj 
SAKOMA VOKIEČIAI PRADĖJO KAIP 

TRAUKTIS I KITAS VIETAS 

Alijantų jiegos atkakliai 
kovoja su Vokiečiais prie 
Salerno, Italijoje. Tai yra 
tiesioginis Amerikiečių su
sirėmimas su Vokiečiais 
pačioje Europoje. 

Vokiečiai pasiruošė neti
kėtinumams ir kajp tik Ita
lai priėmė Alijantų taiky
mosi sąlygas, patys Vokie
čiai stojo prieš Amerikie
čių Penktąją Armiją, įžy
giavusią Italijon. 

Atkaklus mušis eina iš 
abiejų pusių, visu pakraš
čiu tarp Salerno ir Agro-
poli miestų, 27 mylių vie
nas nuo kito atstume. 

Amerikiečiai naudoja di
džiausią oro ir karo laivy
no paspirtį, ir Britų Aš
tuntoji Armija skuba pa
galbon. 

Amerikiečiai ten Vokie
čius rado pasiruošusius, gi 
patys turi rasti sau pozici
jas ir kartu kariauti prieš 
juos atakuojančius. 

Pirmomis dienomis skel
bta jog Amerikiečiai stu
miami atgal, dabar prane
ša jau apie Vokiečių pasi
traukimą ir Alijantų pasi-
stumimą pirmyn. 

Italijos pašonėse salos vi
sos Alijantų užimtos ir iš 
jų veikia lėktuvai prieš Ita
liją užgrobusius nazius. 

Kadangi didelė dalis Ita
lijos yra Vokiečių rankose 
ir ten patys Italai verčia
mi kariauti ir pildyti Vo
kiečių valią, Italai tuo bu
du naudojami žudymui vie
ni kitų, ir ta šalis žymiai 
nukentės. 

ITALAI stengėsi išgelbė
ti savo karo laivus nuo pa
tekimo Vokiečiams ar nuo 
nuskandinimo, kada sutiko 
Alijantams pasiduoti. .Lai
vai išplaukė iš pavojingų 
vietų į numatytus saugius 
uostus. Apie 40 Italijos ka
ro laivų ištruko nuo pate
kimo Vokiečiams. 

BRITŲ 9-TA ARMIJA 
PASIRUOŠUS Į BAL

KANUS -

Iš Turkijos paskelbta ne
patikrinti pranešimai jog 
Britų didi Devinta armija 
Viduriniuose Rytuose pra
dėjo žygiuoti prie salų ve
dančių j Graikiją. 

Patys Vokiečiai tivrina 
ta armija paruošta įsiver
žimui į Balkanus. 

Tuo tarpu, Balkanų gy
ventojai bruzda. Jugosla
vijoj partizanai smarkiai 
veikia prieš okupantus — 
Kroatijoj išžudė daug sa
vų kvislingų ir Vokiečių 
okupantų. ^Nuginkluota Į 
10,000 Italų kareivių, ku
rie liovėsi kariavę. 

Rumanijoje apsireiš k i a 
krizė, 'pro-naziška vyriau
sybė nesuvaldo krašto. 

Bulgarijoje naziai turi 
geriausia padėtį paėmę į 
savo rankas ir ten stipri-
nasii^Br ruošiasi ginti Grai
kiją. 

Hitlei is pasiūlė Bulgari
jai Albaniją, kurią užgro
bė Mussolini prieš tris me
tus. Albanija prie Bulga
rijos visai neprieina. 

Iš Madrido praneša, Vo
kiečiai perkėlė 70 divizijų, 
virš milijoną vyrų, iš Ru
sų fronto rezervų į pieti
nę ir vakarinę Europą su
tikimui didėjančio pavo
jaus iš alijantų pusės. 
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KAD GREIČIAU KARAS PASIBAIGTŲ IR GRYŽTU TAIKA 
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3RD WAR LOAN 
Pirkit Trečios Paskolos 
Bonds — Gelbekit šiai 
Šaliai greičiau Laimėti. 
Jos laimėjimas bus už
tikrinimas Laisves mu
sų Tėvy nei Lietuvai! 
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D A R B A I  
IK DARBININKŲ ŽINIOS 

HULL POKARINIS HITLERIS VIS DAR 
TAIKOS PROGRA- pučiasi 

MAS 

S. V. Valstvbės Sekreto
rius Cordell Hull paskelbė 
Prez. Roosevelto užgirtą už
sienio politikos programą, 

Hitleris sakė pirmą sa
vo kalbą j savo žmones po 
šešių mėnesių tylėjimo. Jis 
kalbėjo sustiprinimui dva
sios, po sukrėtimo del Ita
lijos pasidavimo. Jis pa
sakė jog Vokietija "apsup 

olllir<v ivritą plieno siena ir niekados 
f" S-.kull0'I^ b"s, .t1; nebus sutriuškinta". Nors 

Kad per 5 dienas po Ita
lų sutikimo pasiduoti nebu
vo skelbiama, tas daryta 
tikslu išnaudoti progą ir 
jei galima sučiupti daug 
Vokiečių Italijoje. Tas vi
siškai nepavyko. 

Vokiečiai išmušė' 6,000 
Italų kareivių tik viename 
susirėmime kur Italai at
sisuko prieš Vokiečius. 

Iš Berlino praneša, per
eitą savaitę Britų ir Ame
rikiečių oro užpuolimais 
orlaivių dirbtuvės Paryžiu
je ir ant Boulogne miesto 
užmušta 200 žmonių, 900 
kitu sužeista. 

Kinijos vyriausias karo 
vadas Gen. Kai-Šek išrink
tas Kinų respublikos pre
zidentu. 

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
DIDUMĄ ITALIJOS 
Italams sutikus liautis 

su alijantais kariavus, Vo
kiečiai pasinaudodami bu
vimu Italijoje, užėmė Ro
mą ir kitus Italijos mies
tus ir pasiryžo su Ameri
kiečiais ir Britais kariauti 
Italijoje, kaip ir kur kitur. 

Popiežius Vatikane lai
komas kaip ir nelaisviu. 

Visas Vatikanas paim
tas nazių sargybon. 

Italijos žmonės bijo ba
do, nes naziams užėmus 
didumą Italijos, jie ima sau 
ir maistą. 

Karalius su šeima ir ša
lies valdytojas Marš. Ba-
doglio spėjo iš Romos pa
sišalinti i pietinę Italiją. 

Mussolmi esąs Vokiečių 
išgelbėtas ir jis sudarąs 
fašistų Italų valdžią. 

Kiti pranešimai sako jog 
Mussolini nužudytas, ir tt. 

kalinga, pasaulio taikos 
palaikymui bus panaudota 
ir jiega. To programo už-
gyrimas bandoma gauti iš 
Kongreso, kuris vėl susi
rinko posėdžiauti Rugs. 13. 

Tas Hull programas ap
ima aiškiausia pokarinius 
taikos reikalus. Apie tai 
Suv. Valstijos jau tariasi 
su kitomis valstybėmis. 

Hull savo programe nu
sako aiškiai kad mažos val
stybės turi buti skaitomęs 
lygios didelėms ir jų teisės 
į laisvę ir ramų gyvenimą 
neturi buti niekeno išlau-
ko pažeidžiamos. 

Tuomi aiškiai parodoma 
tęsimas Prez. Roosevelto 
pažadų mažoms tautoms 
sugrąžinti jų laisvę. 

bet, gali buti, vyrai vargonin
kai turi tiesą: juk ir Sovietų 
Rusijoje mergaites jau atski
rai nuo berniukų mokins: ber
niukai į kareivius, mergaitės į 

Įyirtuvea ir motinas. 

Laivų skandinimas At-
lantike keliariopai sumažė
jo palyginant su 1942 metų 
skandinimais. 

Štai šymet per ,Gegužes, 
Birželio, Liepos ir Rugpjū
čio mėnesius paskandinta 
tik 36 laivai. Pernai per 
tuos pačius mėnesius buvo 
paskandinta 295 laivai. 

Išviso nuo Gruodžio 7 d.-
1941 metų Atlantike priešų 
submarinai paskandino iki 
šiolei 687 Amerikog ir ki
tų šalių laivus. 

aivyne i_aro 

Harold Stassen, buvęs Min
nesota valstijos gubernatorius, 
pastaru laiku paskirtas aukš
tuoju sekretorium prie Admi
rolo W. E. Halsey, Pietų Paci-
fiko karo laivyno komandie-
riaus. 

kareiviai bus priversti iš 
kaip kur pasitraukti, bet 
šalis bus apginta nuo prie
šų užpuolimų, išėmus lėk
tuvų užpuolimus. 

Italų pasidavimą jis pa
vadino "išdavyste", drau
giškumo sulaužymu. 

Paminėjo jog daroma to
kie ypatingi pasiruošimai 
kurie ne tik sulaužys prie
šų oro užpuolimą bet ir at
silygins jiems daug skau
desnėmis priemonėmis, 

KARAS su Japonais Pa-
cifiko salose tęsiamas vi
su įtempimu. Alijantų ka
riuomenė apsupus ir štur
muoja Lae miesteli, Nau
joj Guinejoj. 

Japonai didumoje išmuš
ti iš Salamaua oro ir karo 
laivyno bazės. 

Vėl Skelbia Niekus 
Pernai iš Maskvos skel

bė buk Rusijoje suteikta ti
kėjimo laisvė, bet tai buvo 
tokia nesąmonė kaip panai
kinimas internacionalo — 
tik bolševikų dūmimas ži-
tiems akių. 

Dabar vėl skelbia jog 
Stalinas sutinkąs leisti Ru
sų Stačiatikių bažnyčios 
vadams atsteigti Šventąjį 
Synodą. 

Esą, bus sušaukti Sovie
tų Rusijos vyskupai išrin
kimui bažnyčios patriarko. 

Greičiausia ir tas syno-
das bus toks kaip Stalino 
įsteigtos kitoms šalims val
džios. 

SOVIETAI JIEŠKO 
ATSKIROS TAIKOS 

Angliakasiams naujų al
gų nustatymo klausimas, 
iki šiol tęsiamas neišspręs
tas, rodosi eina į geresnę 
pusę. Atviro grasinimo ki
to angliakasių streiko ne
simato. John L. Lewis su
šaukė unijos vadus aptari
mui reikalų, kas duoda vil
ties kad einama prie dery
bų su kompanijomis. 

Tuo tarpu, anglies iška-
simas kiek sumažėjęs, ypač 
tų kompanijų mainose ku
rios naudoja anglį savo iš-
dirbvstėse. Tose išdirbys-
tėse, daugiausia plieno dir
btuvėse, ir darbai kiek ap-
mažinami. 

Kadangi dabar daug an
glies bus gabenama Itali
jon, kur norima paleisti 
pilnu smarkumu karo reik
menų dirbimą, tai Ameri
kos angliakasiai reikalau
jami iškasti anglies kiek 
daugiausia galima. 

Amerikon neveža ir karo 
lauke surinktų sudaužytų 
plieno ir geležies padargų, 
juos gabens į karo dirbtu
ves Italijoje. 

Italija" pirmiau gaudavo 
sau reikalingi afigiį iš Vo
kietijos. 

Pereitos savaitės pabai
goje Sovietai parodė savo 
atviriausi, tiesioginį norą 
taikytis paskirai su Vokie
tija. Tiktai vienas Hitle
ris stovi kelyje "teisingai 
taikai" Sovietų su Vokieti
jos žmonėmis. Jeigu Vokie
čiai prašalintų Hitlerį, ką 
padarė Italijoje su Musso-
liniu, Maskva tuoj taikytų-
si su Vokiečiais. 

Stalinas savo taikymąsi 
su Vokiečiais padengęs ko
mitetu pavadintu "Laisvos 
Vokietijos Nacionalinis ko
mitetas", kuris sudarytas 
Maskvoje ir gatavas pulti 
valdyti Vokietiją, jeigu tik 
Vokietijoj kiltų suirutė. 

Kai Amerika ir Anglija 
reikalauja besąlyginio pa
sidavimo, Stalinas Vokie
čiams siūlo "rimtą ir tei
singą taiką". 

Toledo, Ohio. — Sustrei
kavo 63 miesto mokyklų 
aptarnautojai, reikalauda
mi daugiau mokesties. Už
sidarė mokyklos. 

Ofisų ir Profesinių Dar
bininkų unijos vadas krei
pėsi i OWM valdžios Įstai
gą reikalaudamas sutikimo 
leisti pakelti tų darbininkų 
ir tarnautojų mokestis iki 
85 nuoš., nes jų uždarbiai 
yra mažiausi ir niekas ne
pasirūpino padidinti. 

RUSAI skelbia apie pa
sisekimus visu frontu, ver
žiasi linkui Kijevo, paėmė 
Bryanską, Nežiną, Mariu-1 tiesiog dideli nesusiprati-

Išrišta 10,650 darbininkų 
n e s i f s i p r a t i m i ] .  V a l d ž i o s  
Karo Darbo Taryba skelbia 
kad pati taryba ir jos sri
čių atstovybės per Birželio 
mėnesį šymet išsprendė 
10,650 paskirų didelių ir 
mažų nesusipratimų tarp 
darbdavių, darbininkų ir 
unijų. Tuose nesusiprati
muose buvo apimta 832,000 
darbininkų. 

Tarp tų bylų 111 buvo 

polį ir kitus miestelius. 

Agitacija už antrą fron
tą Rusijoje priėjo kvailys
tės. Amerikos žmonės tu
ri gana proto suprasti ko 
bolševikai jieško. Atsaky
mas jiems turėtų buti duo
ta tikras ir aiškus: Taip, 
antrą frontą vaka r u o s e 
atidarysim taip greit kaip 
Raudonoji armija atidarys 
antrą frontą Japonijai iš 
Mandžurijos. 

mu kurie grasė streiku. 

12 metų amžiaus motina. 
Gettysburg, Pa. — Čia ap-
sivedus jauna porelė, ku
rios vyras turi 19 metų 
amžiaus, o žmona tik jau
na 12 ' metų mergaitė, šio
mis dienomis susilaukė kū
dikio. 

LENKŲ vyriausybė in 
exile jteikė Sovietų Rusijai 
pareiškimą jog "pageidau
ja pilno ir lygiateisio susi
pratimo su Rusija, visiško 
pasitikėjimo pagrindu, pri
pažinimo bendrų teisių ir 
nepriklausomybės", bet at
sisako užleisti Sovietams 
bent kiek savo žemių. 

JAPONIJOJ pereitos sa
vaitę žemės drebėjime už
mušta apie 1,500 žmonių, 
sugriauta į 4,000 namų. 

Swbmarinu veikimas veik 
pasiliovė. Pereitą mėnesį 
Amerikos ir Britų karo 
laivai ir lėktuvai nuskan
dino submarinų daugiau 
negu submarinai nuskan
dino alijantų laivų. Tiek 
nuostolių panešdami sub
marinai pasislėpė. 



D I R V A  Pirkit War Bonds Šiądien 

EENNSYLVANUOJE 
PITTSBURGH PHILADELPHIA 

Aukštai Šoko, Žemai 
^ j^utupe 

Pereitą pavasari, Gdbaliaus-
ftas savo laikraštėlyje paskel
bė tol šauks, tol rėks iki bus 
sušauktas Amerikos Lietuvių 
Seimas. Jis net dieną ir va
landą tam seimui buvo nusky-
ręs, ir skirstė kas galės ir kas 
negalės buti delegatais. 

Bet iš to žmogelio pla£ft| už
simojimų niekas neišėjo. Tie 
kurie sutarė šaukti savo kon
ferenciją, ir dar pačiame Pitts-
burghe, konferencijos metu 
tam poneliui iš Šiaulių nei iš
sižioti nedavė. Jo visa didybė 
išpusta kaip burbulas, tokia ir 
pasiliko, tik trukęs burbulas. 
Nei katalikai (kurių tarpe jis 
biznį daro, iš žmonių pinigus 
prašinėdamas), nei socialistai 
to garsaus "Lietuvos parlia 
mentaro" nepažino ir nepripa
žino, ir tai blogiausia kad jo 
paties mieste, ne kur kitur 

Visi pamatė kad tsts kuris 
nori diktuoti visiems Amerikos 
Lietuviams, nei grupėje katali
kų vadų neturi balso nei reikš
mės. Taigi, jis tik tuščias bur
bulas, neišmanėlių katalikų pi
nigais palaikomas. Išmintin
gesnieji, kurie žino jo visus 
darbelius, visai su juo nesi 
skaito. 

Gasbaliauskui viso labo pri 
pažinimas ką buvo duota tąi 
vietos rengimo komisijos, ku
ri davė jam ženklelį prisika
binus nešioti, daugiau niekur 
jo neprisileido. Vietinis. 

Detroit, Mich., Naujienos 
•m. 

BROOKLYN, K. Y. 

Pittsburgho srityje Rugsėjo 
10 ištiko keturios trafiko ne
laimės, užmušta keturi asme
nys, vienas jų motorciklistas, 
kuris atsimušė į medį ir už
simušė. 

WYOMING KLONIS 
NETIKĖTAI IšIIKO GYVAS 

Vincas W. Yonaitis. vaisti
ninkas, 27 m. amžiaus, iš Hud
son, Pa., karo lauke išliko gy
vas kelių sekundų tarpe. Jis, 
kaip praneša Karo Departmen-
tas, ištruko nuo Japonų bom
bos Rendova saloje, kuomet 
savo marinų kuopoje davė pir
mą pagalbą savo draugui, ir 
staiga pasitraukė iš vietos — 
toje vietoj bomba mesta iš Ja
ponų lėktuvo padarė didelę 
duobę. 

Yonaitis įstojo j V. S. Karo 
Laivyną Vasario mėnesi, 1942 
m. Hudsone buvo laidotuvių 
direktorium. 

SUSIRADO. Ona Kiivuitle-
nė turėjo daug rupesties ir ne-

•magumo iki susirado savo sū
nų kuris jai parašė laišką kad 
atvažiuotų į \Yilkes-Barre į jo 
vestuves. Sgt. B. A. Kilvai 
tis, 28 m., parašė savo motinai 
į Worcester, Mass., kad atvyk
tų į jo vestuves, nes jis seniau 
Wilkes-Barre gyveno, prieš iš
ėjimą į kariuomenę. Laiške 
jis nepadavė adreso kur jai at-
vožiuoti. Ji pribuvus į Wil
kes-Barre sutartu laiku, su-
naus negalėjo surasti, kurio 
jau nebuvo mačius per 15 me
tų. Kreipėsi j miesto valdžią, 
į policiją, į kunigiją ir Raudo
nąjį Kryžių. 

Po visos paros vėliau sunus 
Susitiko su motina, mat jis pa
vėlavo pribūti iš Kalifornijos. 
Susitikę jiedu išsikalbėjo pla
čiai, jis pranešė apie savo an
trą brolį, kad jis yra sveikas, 
farnauja kariuomenėje. 

šjs atsitikimas davė porai 
clienų vietos laikraščiams pir-
jname puslapyje didelėmis rai-
idėmis rašymo. 

> IŠLAIKĖ KVOTIMUS. Bir
želio mėnesį išlaikė valstijos 
kvotimus an'gliakasyklų darbui 
du Lietuviai kaip assistentai 
kasyklų foremanai: Kazys J. 
Smetona (Smeaton) ir Kazys 
!A. Zevaskas, iš Wilkes-Barre. 

Jonas J. Nienius, 

SUKĖLĖ $472,000 BOMBE-
RIUII PIRKTI 

Philadelphijos Lietuviai pa
sirodė puikiai su su antru di
deliu istoriniu darbu. Pirmas 
buvo tai atkvietimas į musų 
miestą Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos pereitą rudenį. Lie
tuviai taip buvo sujaudinti tuo 
atsilankymu kad ilgai negalė
jo atsipeikėti. Nors vieni bu
vo tam priešingi ir darė kliū
tis komitetui, tačiau diduma 
džiaugėsi kad turėjo progą pa
matyti Lietuvos Prezidentą. 

Antras, didelis darbas, kurį 
vietos Lietuviai labai vienin
gai dirbo nežiūrint jų įsitiki
nimų — tai buvo užsimojimas 
nupirkti Amerikai didžiulį ka
ro bomberį už $400,000, par
duodant karo bonų už tokią 
sumą. Nors tai didelė. suma, 
tačiau Lietuviai nenuleido ran
kų ir nenusigando didelio dar
bo. Tą darbą pavedė Raudo
nojo Kryžiaus ir Karo Perga
lės komitetui dirbti, pradėjo 
Gegužės 16 ir baigė Rugsėjo 
16. Komiteto pirmininkas J. 
Kavalauskas trumpu laiku su
žinojo visus kelius kaip turim 
prie to darbo eiti ir kaip su
kelti War Bonds $400,000 su
moje, gavimui didžiausio ka
riško bomberio Philadelphijos 
Lietuvių vardu. 

Bonų pardavimo vajai buvo 
atliekami paskiromis dienomis 
ir skirtingose Lietuvių salėse 
ir klubuose, taip pat Lietuvių 
parapijose, daugiausia su ge
romis pasekmėmis. Tik kaip 
kur pasekmės būdavo prastos. 

Vajus baigėsi su Inž. W. 
Norkaus dadėjimu $1000. Bu
vo jau surinkta $309,000, Nor
kus dadėjo $1,000 padarymui 
§400,000 sumos. 

Tačiau ir tuo dar nesibai
gė — po to komitetas dar par
davė bonų už $72,000 ir viso 
pasidarė $472,000 suma. 

Ačiu visiems kurie tik dar
bavosi šiame kilmingame dar
be. Padėka priklauso poniai 
Antanaitienei, ji per savo va
dovaujamą radio programą iš
pardavė bonų už virš $100,000, 
ir tokį pat pasižymėjimą pa
darė A. Dzikas per savo radio 
programą. 

Didelė padėka priklauso už 
šio vajaus pasisekimą Adv. C. 
S. Cheledinui, poniai Cheledi-
nienei ir visam Liberty Fede
ral Savings and Loan štabui. 

Pagaliaus reikia tarti ačiu 
komiteto pirmininkui, Juozui 
Kavalauskui. Jis pirmininkavo 
ir Lietuvos Prezidento priėmi
me, viską pravesdamas iki ga
lo pasekmingai, šiame Karo 
Bonų vajuje p. Kavalauskas 
negailėjo laiko ir darbo, dieną 
ir naktį važinėdamas, apleidęs 
savo biznį; jis be to ką kitus 
padrąsino ir žiurėjo visos va
jaus eigos, pats pardavė bonu 
daugiausia. 

Gaila kad negalima Įvardin
ti kiekvieno Lietuvio kurie tik 
prisidėjo savo darbu šį bonų 
vajų padaryti garbingu Lietu
viams, bet ir jiems ačiu. 

Komitetas. 

Sudege Penna Geležin
kelio StQtis 

PHILADELPHIA. - Penn
sylvania geležinkelio kompani
ja pergyvena vieną nelaimę po 
kitai. Tik prieš šešias dien'.s 
pačioje Philadelphijoje ant tos 
pačios kompanijos geležinkelio 
ištiko susikrušimas vagonų, 
žuvo apie 80 asmenų. Dabar 
vėl, Rugsėjo 12 sudegi miesto 
centre geležinkelio senoji sto
tis, padaryta $250,000 nuosto
lių. Daug bėgių suvedančių 
traukinius į tą stotį sugadinta. 
Sužeista apie 300 žmonių. 

PITTSBURGHO LIŪDNA 
KONFERENCIJA 

Paprastai, iš konferencijos 
delegatai sugryžta gerame upe, 
bet su ta Pittsburgho konfe-
ferencija buvo kitaip: kokį su-
gryžusį delegatą nesutiksi, vis 
matai nusiminimo slegiamą. 

Bendrai, sakoma konferenci
joje upas buvęs labai prastas, 
visi jautė kad tai socialistų ir 
klerikalų politinis mitingas, o 
ne Amerikos Lietuvių suvažia
vimas. Taip pat visi atsimena 
kad ir pereito pasaulinio karo 
metu aukos buvo renkamos 
Lietuvos žmonių vardu, o Lie
tuvoje tų aukų negavo; tie ku
rie aukavo net atskaitų nema
tė, tik girdėjo įvairius gandus 
apie tų aukų likimą. 

Tat prie šitokios nuotaikos 
buvo Pittsburgho konferenci
ja, arba geriau pasakius ai
ni užnų rinkimas. 

Kaip delegatai pasakoja tai 
veik niekam iš visuomenės vei
kėjų nebuvo leista išreikšti 
mintis, o tik ištikimi partiniai 
pakalikai kai kurie žiopčiojo. 

"Demokratijos" šioje konfe
rencijoje buvo tiek kiek Lukš-
tynės smiltyne silkių. Suva
žiavusieji turėjo vieną privi
legiją: duoti almužną, o antrą, 
užsimokėti kelionės ir pragy
venimo lėšas. Tik kai kurie 
socialistų - klerikalų pakalikai 
gavo apmokėti iš savo drau
gijų. 

šios konferencijos vyriausias 
tikslas buvo partijinis užsimo
jimas, bet labai mažai atsiek
ta. Y"ra rimto pagrindo tikė
ti kad Amerikos Lietuviai var
giai norės daugiau aukauti so-
cial-klerikalų dvoikai, jie gerai 
žino kad šios srovės turi tiktai 
vieną aiškų tikslą, būtent mai
tinti savo tarpe esančius para
zitus ir užmiršti Lietuvos rei
kalus. Tą visi gerai atsimena 
nuo pereito karo, ypatingai tie 
kurie gausiai aukodavo, bet 
aukų rinkėjai sake "Lietuvai 
nei cento" (tik jiems). 

Geros valios visuomenė tu
rėtų rimtai pagalvoti kam au
kauja, nes gyvenime praktika 
parodė kad tuli parazitai net 
tautiškomis plunksnomis apsi
dengę turi geras akis ir nepa
prastai švelnų liežuvį, ten kur 
aukų galima gauti. Jeigu jau 
aukauti Lietuvos žmonėms tai 

! reikia žiūrėti kad tie žmonės 
j gautų, o ne partijų fondus au
ginti, nes tos partijos mažai 

| ką davė iki šiolei ir dar ma-
į žiau duos ateityje. 
j Visi žino kad Pittsburgho 
j konferencijoje socialistų - kleri-
i kalų vadų tarpe buvo tokių gai-
i valų kurie yra ir buvo Lenk-
! berniai, Plečkaitininkai, bolše-
| vikų agentai ir net tokių kurie 
j ir su velniu dėtųsi bi tik dola-
! r j pagauti. O ką jau bekal be
iti apie monopolių langų daužy-
itoją ir jo apaštalus! 
J Argi visuomenė neatsimena 
kad dar nelabai senai tie gai
valai gynėsi kad jie nelaikė jo
kių konferencijų su Lenkais ir 
vėliau Lenkų laikraštis paskel
bė juos dalyvavus? 

Visi žino kad jie patys save 
pasiskyrė (samozvancai) Ame
rikos Lietuvių Tarybos parei
gūnais ir konferencijoje, nors 
jų niekas nerinko, liko čigoniš
ku budu išrinkti.... 

šiai klerikalų-socialistų kon
ferencijai nepavyko Amerikos 
Lietuvius apgauti, kaip rengė
jų buvo suplanuota. 

Girdėjęs. 

J. KJUPO RASTAS 

The Detroit News, Ruffp. 26 
laidoje, įdėjo J. Kripo, LVS. 
naujai išrinkto finansų sekrę-
toriaus rašinį, labai gerai gi
nantį Lietuvos ir kitų mažųjų 
tautų reikalus prieš Rusiją. 

J. Kripas atsakė tūlam Ru
siškam begėdžiui, rašiusiam 
tame pačiame laikraštyje kad 
Amerika ne tik neturėtų prie
šintis atidavimui Pabaltijo val
stybių Rusijai, bet turėtų bu
ti dėkinga 'Rusijai už Ameri
kos išgelbėjimą. 

Taigi p. Kripas paraše kad 
Rusija turėtų buti dėkinga A-
merikai už išgelbėjimą jos nuo 
nazių. Kad dabartinis karas 
vedamas ne už masinį paver
gimą tautų, bet už jų išvada
vimą. Kad Rusija turi net šeš
tadalį visos žemės skritulio ir 
jai dar negana, tai negi ji tu
ri noro turėti visą? Kad val
stybės kaip Suomija, Estija, 
Latvija, Lietuva, Lenkija ir 
kitos yra buvusios savistomė-
mis jau tada kada tokios Ru
sijos dar nebuvo. Kad karus 
pašalins tiktai sudaryta tautų 
sąjunga su lygiu balsu didžių
jų ir mažųjų tautų. 

DEGTINĖS IŠGERTA Ui 
80 MILIJONŲ DOLARIŲ 

Per pereitą fiskalį metą, iki 
Birželio 30, Michigan valstijos 
gėrėjai išmaukė degtinės už 
80 milijonų dolarių — už ketu
ris milijonus .daugiau negu me
tai laiko pirmiau. Iš tos su
mos valstijos iždui pelno pasi
darė $22,568,748. Tai kaip 
matote, degtinės pardavinėji
mas pelningas, ne tik saliunin-
kams bet ir valstijai. 

PIRMU KARTU ISTO
RIJOJE 

karui, Michigan val
stijoje buvo sulaikyta naujų 
kelių vedimas ij* kiti didesni 
darbai, taigi ir išlaidos suma
žėjo. Valstijos sekretoriaus 
pranešimu, užsibaigus fiska-
liam metui Birželio 30, šymet 
valstijos biudžetas liko su per
viršiu 30 milijonų dolarių. Tai 
pirmas atsitikimas Michigano 
istorijoje. Pirmiau visada me
tai baigdavos su deficitu. Tie 
pinigai bus laikomi ižde poka
rinių darbų organizavimui. 

VYTAUTAI, KUR DINGAI? 

Jau kelintas Dirvos numeris 
ateina be vieno Detroito kores
pondento raštų ir aukų — tai 
Vytauto Markuzo, kuris man 
yra pasižadėjęs talkininkauti 
ir iki šiol pildė savo pažadą. 
Vytautai, mes tavęs pasigen-
dam. Kur tu pasidėjai? Sau
gok die, neužsimanyk ženytis, 
nes apsiženijęs žmogus per 
pirmus metus tai kaip graban 
įlindęs. D. R. 

LĖKTUVAS UŽKRITO ANT 
NAMO 

Grand Repids, Midfc. Ne-
persenai, mažas kariškas bai
dymų lėktuvas naudojamas pa* 
rašiutų išbandymams, užkrito 
ant stogo namo netoli Keni 
County Airporto, priverstai 
nusileisti. To lėktuvo pilotaš, 
Joseph Zelenas, Lietuvis, ir 
mekanikas, Warren Hunter, 
abu iš Grand Rapids, išliko ne
sužeisti. O. A. 

MIRIMAI • 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios api» mirusius Lietuvius šiame, skyriuje talpinama dykaO 

4943 INEIGOS 
Apskaičiuojama kad šių me

tų visos šalies ineigos pasieks 
147 bilijonus dolarių. Tas re
miama antro šių metų bertai-
nio ineigomis, kurios pasiekė 
niekad nebūtą aukštį, kuris į 
metus sudarys $146,100,000,-
000 sumą. 

MIRĖ 10,800 IŠEI 
VIU LIETUVIU 

•PIRMUTINIS miestas Įve
dęs chemišką vandens valymo 
sistemą buvo Jersey City, N. 
J., 1908 metais* 

•CHELMSFORD, Anglijoje, 
patraukimui daugiau trumpa
laikių darbininkų prie k*?ro 
reikmenų darbų, įvesta mokė-

Ijimas už darbą ten pat prie 
vietos kur dirbama po dviejų, 
keturių arba šešių valandų 
darbo. Moterys tuo pasinau
doja: padirba kelias valandas 
kurią dieną turi laiko, gauna 
užmokestį ir ena į krautuves 
pirktis. 

LIETUVOJE buvo paskelbta 
kad visi karininkai, viršilos ir 
puskarininkiai turi registruo
tis. Registracijos terminą ke
liais atvejais pratęsus, pasku
tinis terminas buvo nustaty
tas Gegužės 15. 

Smulkios Žinios 
Rugsėjo 3 netikėtai mirė Jo

kūbas Jukna: jį traukinis už
mušė dirbant ant geležinkelio, 
lokomotivo ratai jo kuną suka
pojo į šmotus. Laidojant, jo 
kuno tik šmotai į grabą buvo 
sudėti. 

Velionis buvo 63 m. amžiaus 
našlys, teisingo budo; prigu
lėjo į SLA 364 kuopą. Iš Lie
tuvos paėjo nuo Ramygalos, 
Panevėžio ap. Ko pe visą lai
ką išgyveno Akrone. Sako tu
rėjo Chicagoje pusseserę ir 
kekius ten giminiečius „ Pitts 
burghe. Tapo palaidotas Glenn-
dale kapinėse, Rugsėjo 7 d. Lai 
jam buna ramu ilsėtis amži
nai. 

Chicagietė Veronika Balsie
nė lankėsi Akrone pas savo 
brolio sunų, Antaną Bartkų, ir 
broldukrę A. Kubilienę. At
lankė ir kitus savo draugus, 
M. Mačerauskienę, A. Lumpic-
ką ir farmerį P. Siderį, ir Le-
kerauskienę Barbertone. Iš čia 
nuvažiavo į Clevelandą pas sa
vo dukterį Julę ir žentą Ne-
rauskus; taipgi viešėjo pas sa-
brolį, Antaną Bartkų ir bro
lienę. Malonias vaišes turėjo 
Lietuviškoje užeigoje 6824 Su
perior ave. Atlankė taipgi M. 
Gužauskienę, Steponavičius ir 
Lapienius. Jai pasitarnavo sa
vo automobiliu D. Jokūbaitis, 
parodydamas Clevelando įdo
mybes. Lietuvių Darželį ir kt. 
Sako, Lietuvių Darželis tai pui
kiausias ir maloniausias. 

Ji taipgi atsilankė ir Dirvos 
redakejoje, atsinaujino savo 
prenumeratą. Gyvendama Chi
cagoje ji ger ilgus metus skai
to Dirvą. 

Chicagon gryžo pasitenkinus 
Clevelandiečių ir Akroniečių 
vaišingumu. Kalnas. 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių Lietuvių vardais 
mirusių skaičius pasidaro jau 
10,800, nuo Vasario mėnesio* 
1937 metų, kada čia mirusiu 
sužymėjimas pradėta vesti. 

ANKUDAVIčIENfi Mari, *58 
m., mirė Rugs. 5, Cleveland. 

SMALIUKAS Antanas, mirė 
Rugp. 27, Philadelphia, Pa. 

ŠALTIS Klemensas, 61 metų, 
mirė Rugpj. m., Freehold, 
N. J. 

ČIPAS Juozas, 57 metų, mirė 
Rugp. 18, Chester, Pa. 

JAKIMAVIČIENĖ Viktorija, 
73 m., mirė Rugp. 15, Phila
delphia, Pa. 

ZUPKAUSKAITfi S., 27 metf, 
mirė Rugp. 17, Philadelphia, 
Pa. 

SALNARIS Albertas, 24 metų, 
mirė Rugp. 18, Philadel
phia, Pa. 

VALAITIS Jurgis, 89 m.t ifti-
rė Rugp. 17, Brooklyn, N.Y. 

MARMA Jonas, 59 metų, mi
rė Rugp. 18, Richmond Hill, 
N. Y. 

SAMALINSKAS Kazys, 58 m,, 
mirė Rugp. 20, Brooklyn, 
N. Y. 

ARLAUSKIENĖ Patricija, 49 
m., mirė Rugp. 22, Jamaica, 
N. Y. 

SABUTIS Pranta, pus amžis, 
mirė Rugp. 25, Chicagoj. — 
Šiaulių ap., Grinkiškės p. 

M I C K E L I U N I E N Ė  ( v a r d a s  
nepažymėta), mirė Rugp. 20, 
Baltimore, Md. 

ČESNAVIČ1US Edvardas, 18 
m., mirė Rugp. 21, Baltimo
re, Md. 

VIšNEVSKIS Juozas, 60 metų, 
užmuštas žaibo, Rugpj. 13, 
DuBois, Pa. 

SAMOKAITĖ Elena, 30 metų, 
mirė Augp. 23, So. Boston, 
Mass. 

MAKOSKI Ona (Českytė), 38 
metų, mirė Rugp. 22, New 
Britain, Conn. 

KASPERAS Gust, pusamžis, 
mirė Rugpj. 25, Chicagoje. 
(Žagarės par.). 

GRIGAITIS Jonas, pusamžis, 
mirė Rugp. 27, Chicagoje. 
(Marijampolės ap., Sasnavos 
p., Paraišiupkos k.). Ame
rikoje išgyveno 33 metus. 

VAIDELIS Augustas, 67 me
tų, mirė Liepos 7, Tamaqua, 
Pa. (Vilkijos par.)i 

BANYS Antanas, 37 m., mirė 
Birž. 7, Berisso, Argentinoj, 
kur išgyveno 13 metų. 

SIDARAVIČIUS Jokūbas, pus
amžis, mirė Rugp. 26, Chica
goj. (Prienų p., Kauno ap.). 
Amerikoj išgyveno 35 me
tus. 

J. Žemantauska* 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  
130 Congress Avenii* 

Waterbury. Conn. 

Hawaii Salų Valdymo Byla Atsidūrė Teisme 

BUCHINArHS Juozą#, pus
amžis, mirė Rugp. 28, Chica
goj. (Suvalkų r., Pilviškių p. 
Zalionių k.). Amerikoje iš
gyveno 41 metą. 

BATULIENĖ Bronė (Zajaus-
kaitė), pusamžė, mirė Rugp. 
28, Hart, Mich. (Kauno ap., 
Joniškės p., Vaidminių k.). 
A^merikoj išgyveno 38 m. 

LAPINSKAS Kazys, 61 metų, 
mirė Rugp. 23, Worcester, 
Mass. 

VAITKUS Antanas P., 54 m., 
mirė Rugp. 22, Worcester, 
Mass. 

PEČIULIS Juozas, 79 m., mi
rė Rugpj učio 29, Worcester, 
Mass. (Marijamp. ap., Vi-
zaidų k.). Amerikoje išgy
veno 55 metus. 

YEGMAN Julė, pusamžė, mirė 
Rug j. 30, Chicagoj. (Telšių 

• ap., Raudinės par.). 
GAVELIS Mykolas. 54 m., mi

rė Rugp. m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

PAREIšTIS Norbertas, pusam
žis, mirė Rugp. 31, Chicago
je. (Telšių ap., Alsėdžio p., 
Kenštaičio k.). Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

RIMŠA Antanas, sulaukęs se
natvės, mirė Rugg. 30, Chi
cagoj. Amerikoje išgyveno 
43 metus, '' 

TAUTVAIZA Vincas, 60 me
tų, mirė Rugp. 30, Chicago
je. Amerikoj išgyveno 37 m. 

DAN AUSKIENĖ (S t a s a itė) 
Veronika, pusamžė, mirė 1 
Rugs. Chicagoje. (Raseinių 
ap., GirkaLnės p., Šimkaičių 
kaimo). 

BALZEKAS Rapolas, pusam
žis, mirė Rugs. 2, Chicagoj. 
(Ukmergės ap., Lyduokių p. 
Nuotekų k.). Amerikoj išgy
veno 35 metus. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

Kaip tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas9 

Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 
Metams tik 50c. (45) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia, Pa. 

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laienuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

P. J. KERSIS 
^ 809 Society for Savings BIdg. 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, 
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 
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Naujoje Vietoje S 

Nikodemas A. Wllkelis I 
Hawaii saloje iškilo nesusipratimas tarp militarinio tos sa

los gubernatoriaus ir Amerikos Armijos karo departmento at
stovo kas turi turėti viršesne teisę toje saloje. Ta byla atsidū
rė federaliame teisme. Vaizde matome Pelbert E. Metzger, fe
deral] teisėją ieuris toje byloje spręs, ir Leut. Gen. Robert C. 
Richardson Jr.. militarį Hawaii gubernatorių. 

Laisnuotas Laidotuviu Direktorius 
IR BALZAMUOTOJ AS 

Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 
Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoj 

6202-04 SUPERIOR AVE. . HEnderson 9292 8 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse!, L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — JT 

Jungo Nevilksim! * 

i,- . 
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Keli Laiškai, p. Rabinavičius ir Lietu 
vių Tarybos 

Rusai, Anglų ir Amerikiečių 
ginklu ir maistu padedami, šią 
vasarą narsiai stūmė iš savo 
žemės Vokiečius. Kai tiems 
bolševikams pradėjo labai sek
tis tai jų panaberija baisiai iš
augo. Įsirėmę į šonus, jie aki
plėšiškai reikalavo iš didžių
jų Demokratijų kad jiems už 
narsumą pripažintų kaip "na-
gradą", pasijungti vidurinę 
Europą, mažųjų tautų apgy
ventą ir dar Ašies tebekanki-
namą. Jei nepripažintų tos 
sauvales tai, supraskite, bolše
vikai susitaikytų su naziais ir 
nebepadėtų Anglijai ir Ameri
kai kariauti prieš Hitlerj. 

Del tų nešvankių Rusijos 
pretenzijų Amerikos spaudoje 
kilo nemaža ginčų. Vieni profe
sionalai laikraštininkai, kad ir 
rokuojantieji save dideliais de
m o k r a t a i s ,  i n i k o  p a t a i  k a u t i  
tiems Rusijos imperialistiš-
k i e m s  r e i k a l a v i m a m s ,  k i t i ,  
priešingai, remdamies Atlan-
tiko čarteriu, tuos reikalavi
mus smerkė. Ypatingai buvo 
daug rašyta už ir prieš Pabal
tijo Kraštų laisvę. 

Didieji dienraščiai, kaip New 
York Times, Chicago Tribyne, 
Chicago Herald American ir 
Hearsto laikraščiai įrodinėjo 
kad Lietuva, kaip ir kitos pa
vergtos valstybės, turėtų at
gauti suverenumą, nepriklau
somybę. 

Tame ginčų sukuryje pasi
rodė New York Times eilė įdo
mių laiškų Pabaltijo, daugiau
sia Lietuvos, klausimu. Pir
mutinis laiškas rašytas Liepos 
pabaigoje, buvo p. Pakalnio. 
T r u m p a i  i š d ė s t ę s  P a b a l t i j o  
Kraštų' nepriklausomybės jnetų 
padarytą kulturinę pažangą, 
suminėjęs kaip jie staiga tapo 
per apgaulę Rusijos ir Vokie
tijos užpuolimo aukomis, kaip 
Lietuviai, Latviai ir Estai prie
šinasi abiem okupalcijom ir 
kaip jie trokšta atgauti pra
rastą laisvę, — p. Pakalnis tei
singai primena kad jau butų 
metas priimti Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją į United Nations 
taipą, leidus tiems kraštams 
susidaryti vyriausybes in ex
ile. 

Taip smarkiai tukstelėjus į 
stalą, atsiliepė žirklės. Kaž 
koks A. U. Pope ryžosi ilgais 
išvedžiojimais prieštarauti ta
me pat New York Times (Rug-
pjučio 17 d.) p. Pakalniui, nie
kindamas jo pažiūras, ir aro
gantiškai teigti nesąmones apie 
Pabaltijo Kraštus. Lietuviai,— 
jis tvirtino, — niekuomet ne
buvę suvereninė tauta, jų kul-
turinė pažanga esanti menkes
nė už Sovietų Rusijos respub
likų pažangą. Tokia pavyz
dinga respubl:ika esanti Ka-
zakstanas kaž kur Azijoje. 
Kadangi Pabaltijo Kraštai esą 
maži ir kadangi jie neišgalį 
apsiginti nuo užpuolikų, jiems 
belieką gryžti į Sovietų Rusi
jos Sąjungą. Mat, palikę ne
priklausomi, jie butų pavojus 
Rusijai ir, žinoma, taikai. 

Pasipiktino ta Sovietų agen
to akiplėšos arogancija p. N. 
I). Shapiro ir jam atkirto (žr. 
N. Y. Times, Rugp. 19) trum
pai bet karčiais žodžiais. Jis 
nustebo kaip liberali redakcija 
davė vietos - savo dienraštyje 
balsui teisinančiam Sov. Rusi
jos begėdišką laužymą sutar
čių, sudarytų su Pabaltijo Kra
štais, ir garbinančiam Stalino 
diktatūrą: Teisinant grobuonį 
Staliną, — klausia jis, — ko
dėl nepateisinti ir grobuonio 
Hitlerio, vartojančio tuos pa
čius mažųjų tautų pavergimo 
metodus? 
H. RABINAVIČIUS Už LIE

TUVĄ — RUSIJAI 
P. Shapiro taip vykusiai at

šovė p. Pope, kad nebebuvo 
daugiau reikalo apie jį kalbėti. 

Tačiau panorėjo pridėti į tą 
ginčą savo nudilusį skatiką p. 
Henrikas Rabinavičius, 20 me
tų išbuvęs Lietuvos konsulari-
nėje ir diplomatinėje tarnybo
je. Kuriuo tikslu jis panorėjo 
tuojau pamatysime. Dėdamas 
save Lietuviu patriotu, jis, 
kad ir nupeikia p. Pope igno-
rancijv, nežinojimą kad Lietu
viai buvę suvereninė tauta, ta
čiau pritaria to bolševikų agen
to netikusiai išvadai. Rabina
vičius norėtų matyti atgaivin
tą Sov. Rusijos 1939 metais 
Lietuviams smurtu antmestą 
sutartį ir tos pačios Rusijos 
1940 metais begėdiškai sulau
žytą. Pagal tą sutartį, Mask
vos su Berlinu suplanuotą, Lie
tuva buvo priversta įsileisti 
raudonosios armijos garnizo
nus. Kas iš to išėjo — žino
me. P. Rabinavičius, piršda-
mas ją atgaivinti, aiškina: Jei 
Amerika laiko savo protektora
te Filipinus, Anglija — Egip
tą, tai kodėl negalėtų buti Ru
sijos protektorato Lietuvoje, 
žinoma, su raudonosios armi
jos įgulomis? į 

Taip samprotaudamas, jis 
arba naivas arba apsimeta 
kvailįu. Naiviu negalime jo 
pavadinti. Ilgai vartęsis tarp 
diplomatų, jis labai gerai žino 
kad tarp Amerikos ir Anglijos 
protektorato, iš vienos pusės, 
ir Rusijos protektorato iš an
tros pusės, yra begalinė prara
ja. Tai kaip p. Rabinavičių 
suprasti? Taip kaip jis ver
tas: Ką p. Pope apmetė tai p. 
(Rabinavičius ataudė. Abiejų 
mintis ta pati: įterpti Lietuvą 
Sovietų Sąjungos vergu všn. 
štai kaip atsidėkojo p. Rabi
navičius laisvajai Lietuvai, 
jam patikėjusiai garbingas pa
reigas diplomatinėje tarnybo
je! 

P. Rabinavičius, norėdamas 
gauti savo nuomonei daugiau 
svorio skaitytojų akyse, po lai: 

šku pasirašė "Buvusis Lietuvos 
Charge d'Affaires", savo tesk-
te prieš tai pabrėžęs kad "Lie
tuviai visur nuoširdžiai tiki", 
Sovietų Rusija atgaivinsianti 
jos sulaužytą 1939 m. sutartį. 
Toks piktos valios pareiškimas 
turėjo iššaukti tinkamą Lietu
vos Ministerio, p. žadeikio, re
pliką. Ji buvo duota ir iš
spausdinta N. Y. Times Rugsė
jo 4 d. P. žadeikis visų pir
ma pažymėjo kad p. Rabinavi
čius, būdamas jau nebe Lietu
vos pilietis, atstovauja tik sa
vo asmeninei pažiurai ir nėra 
įgaliotas skelbti kad "Lithua
nians everywhere hope... So
viet Russia will restore the 
treaty", atgaivinti sutartį, p. 
žadeikio teisingai apibudintą 
"moderniniu Trojos arkliu". 

"Lietuvių tauta", jis rašo, 
"priešinasi statyti savo ateitį 
ant tokios sutarties kuri tik 
tam sudaryta kad butų sulau
žyta stipriosios šalies-kontra-
gento. Kalbamoji sutartis pri
klaus į tą klaikų periodą kada 
Nazių bendradarbiavimas su 
Sovietais buvo prasidėjęs. Ją 
galima sulyginti su ta Lietu-
vių-Vokiečių Nutartimi', kuri 
atėmė iš Lietuvos vienintelį 
jos uostą, Klaipėdą". 

Taip įvertinęs p. Habinavi-
čiaus išgirtą "Trojos žirgą" 
sutartį, Ministeris žadeikis pri
eina labai paprastą problemos 
išsprendimą: aibiejų kaimynų, 
Rusų ir Vokiečių, imperialisti
nės pretenzijos turi buti at
mestos ir Lietuvių žemė turi 
buti sugrąžinta jos teisėtam 
valdovui, Lietuvių tautai. O 
del ateities tai šitaip. Lietuvą, 
išvijus nazius, norėtų gryžti į 
savo santikius su Sovietų Są
junga Maskvos Liepos 12, 1920 
metų sutartimi, per kurią Ru
sija iš laisvos valios ir visam 
laikui atsižadėjo visų cuvere-

ninių teisių į Lietuvą Lietuvių 
tautos naudai. Tikrai mylinti 
laisvę Sovietų Sąjunga, baigia 
p. žadeikis, neužgins tos pat 
laisvės ir nepriklausomybes sa
vo mažiems kaimynams. 

TARYBA JUO DIDŽIUOJASI 
Bet Chicagos Draugui tas p. 

Rabinavičiaus laiškas, matyti, 
labai patiko. Jo autorių išgy
rė, kad apgynęs Lietuvos suve
renumą, Lietuvos garbę, o nei 
vienu žodžiu neužsiminė kad 
autorius perša Lietuvai tokį 
Rusijos protektoratą koks auk
ščiau išdėstytas. 

Tam Rabinavičiui sekasi ir 
Lietuvių abiejose Tarybose. 
Jis savo laiku mielai buvo pri
imtas Lietuvių Tautinės Tary
bos nariu. Taryba, tas "vy
riausias Lietuvos vadavimo 
organas", kaip kai kurie Chi
cagos Lietuvių laikraščiai ją 
atestavo, matyti, sutinka su 
ta savo nario aukščiau išdėsty
ta pažiūra, nes nepareiškė, 
kaip yra Ministeris Žadeikis 
pareiškęs, skirtingos nuomo
nės: už laisvą Lietuvą be Ru
sijos (ar Vokietijos) protekto
rato. 

Henrikas Rabinavičius arti
mas žmogus ir Amerikos Lie
tuvių Tarybai, nes dalyvavo 
jos sušauktoje Lietuvių konfe
rencijoje Pittsburghe ir svečiu 
lankėsi Tarybų posėdžiuose. 

Tai va kaip ir su kokiais sve
čiais "vaduojama" Lietuvos 
laisvė. Atsiminkime, Tarybų 
žmonės pradėjo Lietuvos "va
davimo" darbą projektais fe
deracijų su Skandinavija, pas
kum su Lenkija, toliau su Lat
vija ir Estija, dabar bręsta 
mintis, p. Rabinavičiaus už
raugta, Rusijos protektorato. 
Ar nebus vingiais prižygiuota 
prie kokios kombinacijos su 
Prūsija? V. S-kis. 

Amerika Kovos už Taiką ir' 
Mažas Tautas 

LIETUVOS REIKALAMS AUKA 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centro Valdybos 
Pareiškimas Lietuvių Visuomenei 

SPAUDOS žiniomis, majo
ras Jonas- Pyragius paskirtas 
generalinio tarėjo vidaus rei
kalams pavaduotoju. 

Yra žinių kad ats. Pulk. Na-
rakas, kuris ėjo tas pareigas 
anksčiau, esąs Vokiečių suim
tas. 

Nauju Šiaulių apskrities vir
šininku paskirtas ats. Pulk. 
šešplaukis. Jo pirmtakunas J. 
Noreika irgi esąs suimta®. 

LAIKRAŠČIŲ žiniomis, Šiau
liuose įrengtoje Sovietų belai
svių stovykloje esą trys Lietu
viai: Stasys Martinkus (jo tė
vas gyvena Leckavoje, Mažei
kių ap.), Petras Nariunas, ki
lęs iš Malėtų valsčiaus, Vičiu-
nų k., ir Jonas Budrys, kilęs 
iš Padubysio valsčiaus. Savi
tarpinė pagalba, kiek tai įma
noma, Lietuvių kilmes belais
viais rūpinasi-. 

Tie belaisviai yra Vokiečių 
paimti kare prieš Rusus. 

Išrado Super-Gasą 

Rugsėjo 12 d. Washingtone paskelbta kad Suv. Valstijų Se
kretorius Cordell Hull atskleidė visam pasauliui jog Suv. Vals
tijos jau pradėjo pasitarimus su kitomis valstybėmis ir jų val
džiomis apie pokarinę taikos politiką plačiu mastu, įskaitant ir 
panaudojimą jiegos jei bus reikalinga, taikos palaikymui. Tas 
paliečia ir Rusiją, pranešimas sako. 

Cordell Hull paskelbė svarbius principus sulyg kurių dirba
ma ateities pasaulinės taikos nutatymas, ir svarbu kad tuose 
punktuose ypatingai paminima ir neužmirštama mažos paverg
tos tautos, kurios traktuojamos lygiai su didelėmis. 

Štai tie šeši principai: « 
1. Visi žmonės kurie, su '"padoria pagarba žmonijos opi

nijoms", pasidarė tinkamais pasiimti ir vykdyti liuosybės at
sakomybę, patys yra verti ja naudotis. 

2. Kiekviena suvereninė tauta, didelė ar maža, yra teisė
ta ir yra sulyg teisių lygi kiekvienai kitai tautai. 

3. Visos tautos, didelės ir mažos, kurios gerbia kitų tei
ses, turi teisę buti liuosos nuo išlaukinių įsikišimų į jų viduji
nius reikalus. 

4. Sutikimas spręsti tarptautinius nesusipratimus taikos 
priemonėmis, priėmimas tarptausinių teisių ir prisilaikymas jų 
principų yra pagrindai tvarkos tarp valstybių ir žmonijos nuo
latinis jieškojimas pastovios taikos. 

5. Netrukdvmas ekonominėse progose ir santikiuose yra 
būtina palaikymui ir pastumėjimui tvirtų tarptautinių santikių. 

6. Kooperacija tarp tautų gero kaimyno dvasioje, parem
ta laisvės, lygybės, teisingumo, moralybės ir įstatymų princi
pais, yra pats veikmingiausias metodas palaikymui ir pastumė
jimui politikos, ekonominės, socialės ir kulturinės gerovės mu
sų šalies ir kitų šalių. 

Sudėjus šiuos pareiškimus su Atlanto čarterio ir Keturių 
Laisvių dėsniais, visoms mažoms pavergtoms tautoms, kaip ir 
didelėms, Amerika užtikrina laisvę ir už tai kovoja. 

Prezidento Roosevelfo duotas pažadas Lietuvių delegacijai 
kad ne viena Lietuva yra pavergta ir kad Amerikos užduotis yra 
visas pavergtas tautas atsteigti, kd Lietuvos nepriklausomybė 
liktai laikinai pastumta į šalį, — pildosi. 

Taigi, Lietuvos padėtis gerėja, jos laisvfcs klausimas lieka 
aiškus, tik mums reikia dirbti — dirbti daugiau ir smarkiau, 
kad Lietuva galėtų buti greičiau atstatyta, kad Lietuva, Rusų 
išteriota. Vokiečių apiplėšta, greičiau atsigautų! 

Dirbkime kad Lietuvai butu pampinta pagalba maistu, rū
bais, vaistais ir -reikmenimis kaip tik Lietuvos žmonės galės 
pradėti patys savistoviai tvarkytis — kada priešai bus iš jos 
žemių išvyti. 

Dirbkime visu atsargumu kad daugiau nepasikartojų želi-
gowskio ir Paleckio smurtai musų tėvynėje! 

Dirbkime kad Lietuviai patys savo tėvynėje turėtų sau gy
venimą ir gerovę, kad nebūtų bernais ir vergais svetimų! 

Stokite Lietuvai i talką — stokite dirbti su mumis — su 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga; remkit Amerikos valdžios karo pa
stangas, pirkit Karo Bonus DABAR, ir mes galėsim džiaugtis 
savo darbo vaisiais kartu su visu pasauliu! 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga veda savo rimtą, įtemptą dar
bą už Lietuvos atstatymą greta Amerikos Lietuvių Tarybos, 
nekliudydama jai, žinodama kad tas ką gero Taryba padarys 
bus bendrai atliktas geras darbas tai pačiai vienai Lietuvai. 

LVS toliau pareiškia kad Amerikos Lietuviams naudingiau
sia ir Lietuvai laimingiausia bus atmetant visas bendrystes su 
Lenkais, Rusais ar Vokiečiais, o dedant visas viltis į Ameriką, 
kuri viena tikriausia išpildys pažadą atsteigti Laisvą, Nepri
klausomą Lietuvą! 

LIETUVAI VADUOT! SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA 
Dr. S. T. Tamošaitis, Pirmininkas 

K. S. Karpius, Sekretorius. 

$ Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 4 

r 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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j Siunčiu auką: $ Lituvos Atstovybei Londone 

I $ Knygai 4<Timeless Lithuania" 

j $ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 

Viso: 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas. 

Miestas..... Valst 

ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 
•MHaiiiHaiaia 

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

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

Gauta Aukų Knygai "Timeless Lithuania", Lie
tuvos nuo Karo Nukentėjusių Šelpimui, 

Lietuvos Atstovybei Londone 

Nauji Užsisakymai 
Knygos 

Gauta vėl naujų užsakymų 
knygai "Timeless Lithuania", 
kuri baigiama spausdinti. 

Knygos siuntinėjimo pasi
ruošimai tvarkingai rengiami 
ir kaip tik pirmos knygos bus 
baigtos spausdinti jos ir bus 
siunčiamos skubiai diploma
tams, valdžios nariams, Kon-
gresmanams ir Senatoriams, 
žymesniems Amerikos laikraš
čiams. Lietuviams bus išsiun
tinėta paskiau, taigi kurie dar 
nori užsirašyti prašomi, jų 
vardai dar spės tilpti knygoje. 

šie Clevelandiečial stojo j 
knygos prenumeratorių eiles: 

Kl. ir Iena Urbšaitis 10.00 
Dr. Jonas T. Vitkus 10.00 
Antanas Urbonas 5.00 
Mr. ir Mrs. F. Kuncaitis 5.00 
Mr. ir Mrs. F. Mudrauskas 5.00 
Mr. ir Mrs. M. Drasutis 5.00 
Jonas Saievičius 5.00 
V. Greičius 4.00 

(knygai $2, LVS $2.) 
Ignas Budreckis 

Elizabeth, N. J. 5.00 
J. G. Galinaitis 

Aberdeen, Md. " 5.00 
Castantas Navikas 

Athol, Mass. 6.00 
($5 knygai, $1 LVS) 
Vyt. Markuzas iš Detroito 

prisiuntė šių: 
Juoz. ir Zof. Salaševičiai 5.00 
Petras Baliais 5.00 

$34 Lietuvos Karo Nu
kentėjusiems 

Alekas Banys, LVS Cleve-
lando 1-mo skyriaus organiza
torius, pridavė Lietuvos nuo 
karo nukentėjusių šelpimo fon
dui aukas šių: 
Alekas Banys 
Valentina Milikauskaite 
Ona Karpius 
Jonas Sajevičius 
Marge Sėlius 
F. Saukevičius 
Chas. Guzauskas 
Jonas Milikauskas 
Mrs. MilikauskienS 
Mrs. Yucius 
P. Antanaitis 

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 

KAUNE mirė žymus Lietu
vių kooperatininkas P o v i 1 as 
Ragys, ilgą laiką buvęs "Lietū
kio" direktorius. 

VOKIEČIŲ Įsakymu, komi
sarai draudžia be jokio leidimo 
atlikinėti statybos darbus kar
tu su šalutiniais ir pagalbi
niais darbais. 

Aukos Londono At
stovybei 

Clevelando LVS 1 skyriaus 
surengtame vakarėlyje Londo
no Lietuvos Atstovybei parem
ti pasidarė pelno arti $25. 
Vyt. Markuzas, iš Detroit 

Lietuvos Atstovybei 
Londone 5.00 

Sudėjus visas viršuje pažy
mėtas Clevelandiečių aukas, 
matome vėl gražų Clevelandie
čių pasidarbavimą. Kiti LVS 
skyriai prašomi pradėti dar
buotis daugiau. Rudeniui at
einant, ir per visą žiemą, kaip 
tik geriausia proga darbuotis. 

Aukas Balučiui, knygai "Ti
meless Lithuania" arba Lietu
vos nuo karo nukentėjusių 
žmonių šelpimo reikalams sių
skite adresuodami: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio. 

Dirvą galima išsirašyti ui 
vieną dolarį — pusei metų. 

Dr. Gustav Egloff, vienos 
aliejaus kompanijos tyrinėji
mų direktorius, išrado aukš-
sio stiprumo gasoliną, kuris 
padvigubins lėktuvų inžinų jie-, 
padidins lėktuvų inžinų jiegą 
50 nuošimčių. 

Paskutinės Dienos Prisidėti prie "Timeless Lithuania" Leidejy 
Užsisakykit Dr. Owen J. C. Norem knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN Kas duos $5.00 ar daugiau gau» vieną knygą 

e Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiauLIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
•' taw esa, Superior AVenu. CfcvJLd 3, Ok» knygoj*. 
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B I it t JK Padčklt 'Amerikai Laimėti 

ALT KONFERENCIJA FAKTU ŠVIESOJE 

Katalildniai-Soclalistmes Panegirikos ir p. Rabi-
navičiaus Pavyzdys. Šunuodegiavimo Bolševi
kams Simptomai. Gerbiamų Šimučio, Grigai
čio ir Jų Bendrų Diktatoriniai Užsimojimai: 
Savęs Pačiu Išrinkimas Valdybon, Nedavimas 
Progos Delegatams kalbėti, ALT Statuto Įbra-
kimas be Skaitymo. Gaila Gerų Žmonių. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
sušaukta Lietuvių konferenci
ja Pittsburghe susilaukė gau
saus išpūtimo ir panegirikų iš 
katalikinės ir social i s t i n ė s 
spaudos. Ir kaip gi kitaip be
galėjo buti? Draugo redakto
rius p. šimutis sykiu yra ir 
ALT pirmininkas, Naujienų 
redaktorius p. Grigaitis — se
kretorius, Sandaros redakto
rius p. Vaidyla — iždininkas, 
o ištisa eilė kitų socialistinių 
ir katalikinių laikraščių redak
torių — artimiau ir tolimiau 
susigiminiavę su ALT. Tai 
kaip gi gerbiamieji pp. Šimu
tis, Grigaitis, Vaidyla savo 
laikraščiuose gali rašyti kitaip 
kaip gerai apie save ir apie 
savo darbus? 

Ne, jie nors ir kuklus, bet 
jau ne tiek kad nuo visuome
nės ryžtųsi nuslėpti savo ta
lentą ir žygdarbius. Tuo vi
suomenė butų nuskria u s t a . 
štai katalikinėje - socialistinėje 
spaudoje ir išskaitome kad p. 
šimutis konferencijoje pirmi
ninkavo ir pasižymėjo "nepa
prastu taktu", o p. Grigaitis 
buvęs toks kuklus kad net ne-
drysęs "pasigirti kiek daug 
darbo jo buvę įdėta tai konfe
rencijai sušaukti"; jis, girdi, 
tik šypsojęsis ir tiek. Kuklu
mu nesitverdamas "šypsojęsis" 
ir p. Vaidyla. 

Tiktai pagalvokite, gerbiami 
skaitytojai, tokie žygdarbiai, 
tokie laimėjimai, o viso šito 
autoriai tik tyli ir šypsosi... 
šta kur grynoji dorybė! 

Vienas katalikinių veikėju 
net poetinio Įkvėpimo konfe
rencijoje pasisėmė: eilėmis ją 
apraše. 

K a t a 1 i k inėje-socialistinėje 
spaudoje buvo iškelti ir svar
bus ALT darbai ir pabrėžta 
kad konferencijos jie buvo 
vienbalsiai užgirti. Kokie tie 
darbai, nebuvo nurodyta. Gal 
iš kuklumo, o gal ir dėlto kad 
tokių darbų išviso nebuvo. 

Vienas žinomas ALT dar-
bas-žygis — atsilankymas pas 
Prezidentą Rooseveltą trys me
tai atgal. Toliau, jei neskai
tyti Naujienų ir Draugo išve
džiojimų kad katalikai ir so
cialistai yra demokratai, o tau
tininkai — fašistai, taigi jie, 
o ne tautininkai turės valdyti 
ateities Lietuvą, daugiau ALT j 
veiklos po atsilankymo pas { 
Prezidentą Rooseveltą kaip ir 
nebuvo. 

žinoma, konferencijoje buvo 
priimta eilė sumanymų ir re
zoliucijų. Kiek tai liečia Ame
rikos reikalus, tai pakartota 
kas jau senai Amerikos admi
nistracijos paskelbta ir vyk
doma ; kiek tai liečia Lietuvos 
— nieko konkretaus. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
artimiausi darbai, tarp kitų, 
Imsią ir "jieškoti Lietuvai 
draugų", "kOvoti prieš Lietu
vos laisvės priešus", "jieškoti 
kelių kovojantiems prieš oku
pantus Lietuvos žmonėms pa
dėti", "kooperuoti su Lietuvos 
Pasiuntinybe konsulatais, ir L. 
Tautine Taryba", žodžiai ga
na skambus, bet turinys tuš
čias. Ką gi, konkrečiai imant, 
reiškia "jieškoti Lietuvai drau
gų"? Iki šiol katalikiniai-so-
cialistinis draugų jieškojimas 
Lietuvai pasireiškė flirtu su 
Lenkais, kuone atsižadėjimu 
nuo Vilniaus ir kitais ''išmin
tingais" žygiais. Kokią naują 
kelią jie dabar atras? Ar ne-
nukryps i sovietus? Ar nesu
galvos, šunuodegiaudami bol
ševikams, ir iš jų "ką nors" 
išgauti? 

Kad ta kryptimi einama, 
simptomų yra. Amerikos Lie
tuvių Tarybos konferencijoje 
"persona grata" titulu dalyva

vo ir net kalbą pasakė p. Rabi-
navičius. Gi tas pats p. Rabi-
navičius dar visai nesenai New 
York Times parašė laišką ku
riame įrodinėja kad Lietuvai 
geriausia tiktų Sovietų Rusijos 
protektoratas. Koks tas pro
tektoratas yra, deja, perskau-
džiai Lietuvių tauta yra paty
rus. Ponios Devenienės kon
ferencijos metu pasakyta kal
ba aiškiai nupiešė to p. Rabi-
navičiaus siūlomo protektorato 
padarinius. Ir vis dėlto toks 
žmogus kaip p. Rabinavičius 
A. L. T. kviečiamas j konferen
ciją, pagerbiamas ir net ano 
pradžioje minėto katalikinio 
poeto Drauge apdainuojamas 
(Draugas Rugs. 10) ir Naujie
nose aprašomas (Naujienos— 
Rugs. 9) kaip "žmogus 20 me
tų Lietuvai nuoširdžiai tarna
vęs diplomatinėse pareigose". 

Tiesa, p, Rabinavičius buvo 
Lietuvos diplomatinėje tarny
boje. Bet bolševikams Lietu
vą okupavus (tuo metu p. Ra
binavičius buvo Lietuvos pa
siuntinybės Londone patarėju) 
p. Rabinavičius už savo pro-
bolšcvikines tendencijas buvo 
priverstas nelabai maloniai su 
Lietuvos pasiuntinybe išsiskir
ti. 

Pasak Naujienų, p. Rabina
vičius konferencijos metu pa
sakytoje savo kalboje "įrodi
nėjo ką Lietuva turi daryti ir 
ko nedaryti nepriklausomybei 
atsteigti". Kaip matome, pir
mieji A. L. Tarybos Lietuvai 
draugų j ieškojimo žygiai gana 
sėkmingi. Surasta ne tik drau
gas bet sykiu ir "vertingas" 
Sovietų Rusijos globos siulyto-
jas. 

Nors katalikinėje - socialisti
nėje spaudoje panegirikų Pitts-
burgho konferencijai netruko, 
tačiau nuoseklaus konferenci
jos aprašymo nebuvo. Ir su
prantama kodėl. Ogi todėl kad 
aprašyme butų reikėję paminė
ti ir tokius faktus kurie butų 
iškėlę aikštėn ir kai kuriuos 
konferencijos reng ė j a m s ne 
taip jau malonius dalykus. 

Butų reikėję prisipažinti kad 
" n e s k l a n d u m ų  i š v e n g i m u i '  
konferencijos delegatams ne
buvo duota progos kalbėti, kad 
valdybos rinkimai ir rezoliuci
jos jau išanksto buvo sufabri
kuota, ir tt. Jeigu visa šita 
butų tilpę spaudoje, ne vienas 
butų galėjęs pasakyti: "žiūrė
kit, juk šimutis su Grigaičiu 
nesykį yra rašę kad tik dikta-
torinio pobūdžio susirinkimuo
se 'vadų' valia neginčijamai tu
ri buti priimama, o demokrati
nė tvarka ir demokratinis prin
cipas kiekvienam leidžia lais
vai savo valią pareikšti, savo 
mintis išdėstyti, vykdomus or
ganus išrinkti. O štai dabar 
jie patys, tie prisiekę demo
kratai, diktatorius m ė g ž d o: 
kalbėti delegatams neleidžia, 
save į valdybą išrinkdina, o 
susirinkimo dalyviams tepalie
ka pasakyti 'taip'." Tai matot 
kokie tie ALT demokratai.... 

Būdingiausia betgi 'buvo pa
sielgta su ALT statuto priėmi
mu. Prieš konferencijos užda
rymą pirmininkas pareiškė kad 
turi pagaminęs statutą. Sta
tuto skaitymas, girdi, užimtų 
perdaug laiko, bet jis tikrai 
esąs "geras". Ir dar daugiau: 
kas nori kad Lietuva butų lai
sva ir pasitiki Taryba, turi 
balsuoti už statutą. 

Gražus triukas: jei kas pa
abejotų statuto gerumu, pasi 
sakytų prieš nepriklausomą 
Lietuvą. Taigi nedr y s k i t e 
prieštarauti (tai bent demo
kratiška). Nežiūrint viso ši
to, delegatai nerimauja, rei
kalauja statuto skaitymo, kad 
žinotoj tiž ką balsuoja. Sudė

tis komplikuojasi. Jai gelbė
ti ant scenos užbėga socialis
tas Grinius ir pareiškia kad jis 
statutą skaitęs, kad jis geras, 
ir kiekvienas kas nori kad Lie
tuva butų laisvą, turi už jį bal
suoti atsistojimu. Pirmininkas 
pakartoja tą patį. Delegatai 
sustoja. Statutas laikomas pri
imtu be skaitymo. Salėje ky
la bruzdėjimas ir jau atrodo 
kad geruoju viskas nesibaigs. 
Bet čia pirmininkas sukoman
duoja sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos Himnus, ir šiaip-taip 
išvengia didesnio skandalo. 
Tuo "konferencija" ir baigia
si. 

Nėra reikalo minėti kad 
Pittsburgho konferencijoje da
lyvavo beveik visa LTT su pp. 
Grinium, Pakštu, Vileišiu, Ga-
baliausku ir kitais priešakyje. 
Tat aišku kad ALT ir LTT yra 
faktinai vienas bendras katali
kiškai - socialistiškas sambūris 
su tais pačiais tikslais ir tais 
pačiais metodais. 

šunuodegiavome Lenk ams, 
pašunuodegiausim bolševikams 
(Rabinavičiaus pavyzdis), o 
gal mus "kuo nors" ir "pripa
žins". Pačioje konferencijoje, 
aiškus dalykas, apie broliavi-
mąsi su Lenkais ar flirtavimą 
su bolševikais atvirai užsimin
ti nebuvo galima. Nebuvo ga
lima savu ruožtu nuniekinti ir 
tautinio režimo Lietuvoje ar 
šmeižti tautininkų. Buvo juk 
norima parodyti kad viskas ei
na sklandžiai, gražiai. O to
kie pareiškimai juk neabejoti
nai butų sukėlę trukšmo, ku
rio ir taip vos ne vos išvengta. 
Bet ko nedaroma viešai, aiš
kiai, tas daroma slapčia, tylo
mis. Tat visų Lietuvių patrio
tų pareiga budėti, kelti aikš
tėn visus pavojus Lietuvai, 
kaip tai buvo padaryta flirta
vimo su Lenkais atveju. 

Šiaip į konferenciją buvo su
važiavę daug gerų žmonių. Su
sirūpinę' Lietuvos ateitimi, jie 
davė duosnių aukų. Užsiėmę 
savo darbais, savo kasdieninė
mis pareigomis, jie neturėjo 
laiko ir noro įsigilinti į visas 
politines intrigas, į visas pai
niavas. Ir gaila kad jų gera 
valia ir gera širdimi pasinau
doja neskrupulingi politikie
riai. Jonas B. Damašius. 

Vaizdas iš Bombarduojamos Malta Salos LUIGI STURZO 
APIE PABALTIJĮ 

Britų valdomoje saloje Malta, kuri randasi Viduržemio ju
roje, netoli Itajiji.s. sena žilaplaukė moteris tarnauja oro užpuo
limu prižiurėtoja. Ta sala, nors baisiai Italų ir Vokiečių ata
kuota, išlaikė nepasidavus. 

•KOVA 
KUNIGUS' 

LIETUVIŲ KOMITE
TAS BRAZILIJOJ 

NUKENTĖJUSIEMS MO 
KARO LIETUVOS ŽMO

NĖMS ŠELPTI 

SAO PAULO, Brazilija. — 
Rugpjučio 13 d., įvykusiame 
Lietuvos Konsulate vietos Lie
tuvių kolonijos atstovų posė
dyje, liko įsteigtas Sao Paulo 
mieste Lietuvių Komitetas nu
kentėjusiems nuo karo šelpti. 

Komiteto pirmininku išrink
tas Kun. P. Ragažinskas, vice 
pirmininku — Juozas Vasiliau
skas, I sekretorium — Anta
nas Dutkus, II sekretorium — 
Vytautas Rutkauskas; I kasi
ninku — Feliksas čemarka, 
II kasininku — Bronius Šuke-
vičius; Komiteto nariais: Juo
zas Stankūnas, Petras Šukys, 
Adolfas Speičvs, Juozas Masiu
lis ir Juozas Skorupski^. 

Lietuvių Komitetas veiks 
prie Brazilijos Raudonojo Kry
žiaus. 

B Y K A I 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei k> :ičial<- kui.o rkausmus; jei sąnari*! 
Jauslus; jei užeina skausmai oro permaino
se, atariam jums bandyti KOSSE Tabs b« 
nokesties ir obligacijų. Naudojamos tuk»-
tančių per virš dvidebimts metti, gavimui 
greito paliuosavitno skausmų Reumatizmo, 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeigu niekad nenaudojote ROS5EL Tabs, 

prašom jus BANDYT juos—išbandvkii mu 
Bij kaštais. Pasiųsime jur.-.s pilno dydžio 
pakelį--sunaudokit 24 tabletes DYKAI. Jei 
neduos greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
| i js busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudotą 
dalį, ir jums nieko nekastuos. Neciųskit pi
nigų, tik savo vardą ir adresft j:  

ROSSE Produet* Co., Dept. X-3 
2708 W. Farwell Av. Chicago 45, III. 

AMERIKA, Brooklyn i 8 k i s 
katalikiškas laikraštukas, per
skaitęs Dirvoje tilpusį pareiš
kimą kad Lietuvos krikdemų 
vadai, Kun. Krupavičius ir 
Kun. Šmulkštys, dėvėdami rau
donus marškinius, su džiaug
smu pasitiko Lietuvą okupuo
jančių bolševikų raudonosios 
armijos Kalmukus, atsiųstus 
Lietuvių tautai išžudyti, nuo 
savęs Dirvai drebia: 

"Vienas tautininkų 'saliamo-
nas' Dirvoje ašaromis pašlapo 
ir dusau j a kad bolševikai neiš
vežė Kun. Krupavičiaus* 

"Tikrai reikia proto sumin
kštėjimo, jeigu jau prieita 
prie tokios logikos". 

Tą Dirvos pareiškimą Ame
rika pavadina "kova prieš ku
nigus". 

Bet Amerika užtylėjo kas 
svarbiausia buvo Dirvoje pasa
kyta — kad tiedy krikdemų 
vadai Krupavičius ir Šmulkš
tys buvo matyti Vilniuje pasi
tinka bolševikų karo vadus ir 
OOPU šnipus su džiaugsmu — 
kad jie Lietuvą okupuoja, ir 
kad, išvertus tautininkų val
džią, jiems tekf Lietuvos val
dymas. 

Dirva nekovoja prieš kuni
gus, bet prieš tautos išdavikus, 
ar jie butų bolševikai, iar ku
nigai, ar šiaip kas. 

Amerikos "saliamono" išva
dos pasirodo labai skystos: pa
sakymas katalikams kad Dir
va "kovoja prieš kunigus" dar 
neužbaigia argumento. 

Kad Kun. Krupavičiaus ne
išgabeno į Sibirą Dirva nero
do nusiminimo, kaip aiškiai pa
rodė tokie "katalikai" kaip tie 
Amerikos redaktoriai, kaip so
cialistai, bolševikai ir liaudi
ninkai — kad Maskvos oku
pantams nepavyko pagauti ir 
nužudyti Lietuvos Prezidentą 
A. Smetoną. 

Savo skystą "argumentą" 
Amerika užbaigia št&i kaip: 

"Ištikro nepaprastų 'ženklų 
ir stebuklų' tenka išgirsti iš 
kai kurių fašistų: jie ir šia
me . krašte kunigus norėtų taip 
prismaugti, kaip Hitleris užim
tuose kraštuose". 

Jeigu tas taikoma Dirvai ar 
tautininkams, tai Amerika ge
rai žino kad Dirva ir tautinin
kai palaiko geriausius santi-
kius su rimtais, patriotais ku
nigais (tik ne tokiais kurie sa
vo marškinius maino sulyg rei
kalo ir kuriuos "šiame krašte" 
atstovauja Amerika ir kiti kle-
rikališki laikraščiai). 

Lai Amerika nepretenduoja 
kad ji atstovauja visus Lietu
vius kunigus. Rimtesnieji su 
ja visai nesiskaito. 

Jeigu gi prisiminsime Lietu
vos kunigus, tai iššoka šie fak
tai: 

Kai iš Lietuvos nebėgo nuo 
bolševikų tokie Krupavičiai ir 
Šmulkščiai, juos matydami ra
mius ir pasitenkinusius, nebė
go ir daug kitų kunigų ir šiaip 
gerų katalikų. Todėl tai ir 
sulaukėme Kun. Prunskio kny
gelės apie nužudytus 15 kuni
gų ir žinome apie tukstančius 
kitų nužudytų arba ištremtų iš 
Lietuvos i Sibirą gerų žmonių. 

:*hs. 

KATĖ PARGRYŽ-
TA Į NAMUS 

ARBA: "BRACIA LITWINI" 

Naujienose rašoma: 

"lenkai laibai myli 'brolius 
Lietuvius'. Bet šita meilė ne
trukdė jiems papasakoti savo 
pusiau oficialiame informacijos 
leidinyje kad nepriklausoma 
Lietuva buvus Vokiečių intri
gos padaras". 

Taigi, pareina į namus ta ka
tė kurią mūsų Grigaičiai, Pak
štai, Griniai, Jonuškiai, šimu
čiai, Prunskiai Gabaliauskai ir 
kiti tautinės Lietuvos griovi
kai parsineši, o dabar nori at
sikratyti. 

Kaip jau buvo viešai paskel
bta, Chicufgoje prieš porą me
tų musų Lietuvos "gelbėtojai" 
turėjo pasitarimus su tūlais 
Lenkais. Toliau, yra žinoma 
kad Pakštas, Gabaliauskas ir 
kiti socialistų ir katalikų va
dukai landžiojo po Lenkų kon
sulatus. Dar toliau, Jurgėla, 
Gabaliauskas ir pats Grigaitis 
rašinėjo ir dar teberašinės kad 
Lietuviams reikalinga bendra
darbiauti su Lenkais, nes tik 
Lenku atstovai sėdės prie tai
kos konferencijos stalo ir jie 
"išgelbės" Lietuvai nepriklau
somybę 

Lenkams tik tokių skvsta-
mąsčių pareiškimų ir reikėjo. 

Jie džiugauja kad Lietuvių 
tauta jau "linksta prie Lenkų" 
ir visam pasauliui nori įtikin
ti kad viskas tas ką Lietuviai 
patys savo kovomis, narsumu 
ir pasiaukojimu savo tautai at
siekė yra tik Vokiečiu intrigų 
padaras. 

Kas kita bus kada tie musų 
karštagalviai paves Lietuvos 
interesus Lenkams vadovauti! 

Koktu daryti tokia liūdna 
pranašystė, bet jeigu Lietuva 
patektų Lenkų įtakon, Lenkai 
mokėtų puikiausia atsidėkoti 
tiems Lietuvos "kupčiams" — 
už jų gerą pasidarbavimą vi
sus juos Lenkai pilniausia pa
kartu ! K-s. 

-ampionti 

Gelia 6ęr&, 23 m., iš New 
Yorko, buvus šokikė, laimėjo 
čampionatą greičiausio parašiu
to pasiruošimo ir užsidejimo, 
moterų armijos, laivyno ir ma
rinų parašiutininkių konteste. 

MAŽOS TAUTOS TURI TBI
'S Ę BUTI LAISVOS 

America, vienas iš žymiau
sių katalikų spaudos Žurnalų 
(išleidžia The American Press, 
70 E. 45th St., N. Y.), Rugp. 
28 laidoje įdėjo Luigi Sturzo 
straipsnį, "Principles of Free
dom on Trial by the Shores of 
the Baltic". Luigi Sturzo yra 
žymus Italų tautos politikas ir 
rašytojas, krikščioniškos kul-
turos ir žmonių teisių gynėjas. 

Autorius rašo jog daugelis 
alijantų tarpe dar neprarado 
baimės jog yra verčiama pri
imti Pabaltijo valstybių nepri
klausomybės užslopinimas ir 
sakosi jaučia neramumą tuo 
klausimu nutylėti. Svarstymas 
šio klausimo yra nurimęs to
dėl kad kai kurie mano jog tai 
nepataisomas dalykų stovis ar
ba dar nepribrendęs. 

Toliau autorius nurodo kad 
Estija, Latvija ir Lietuva yra 
pribrendusios tautos valdytis 
ir kad jos buvo Tautų Sąjun
gos nariai su lygiomis teisė
mis ir pasirašinėjo sutartis su 
kitomis valstybėmis ir su pa
čia Rusija. Kiekviena tauta 
kuri turi savo kalbą, kulturą 
ir praeities istoriją turi teisę 
valdytis arba autonomiškai ar
ba kaipo nepriklausoma vals
tybė. 

Ne diplomatų sutikimu pa-
gimdomas teisėtumas. Teisė 
yra natūrali, iškylanti aikštėn 
ir įsivaizduojama. Teisė įgy
vendina žmonių jautrumas ir 
pasiryžimas, o laikas ją istip-
rina. Kaipo pavyzdį jis nuro
do Airiją: jos pasiryžimas gy
venti nepriklausoma valstybe 
yra tvirtas ir tas pateisina ją 
pasilikti nepriklausoma, nežiū
rint svetimųjų afoejoimo del 
jos išsilaikymo. 

Del Rusų tvirtinimo buk Pa
baltijo valstybės n o r ė j usios 
prisidėti prie Sovietų, autorius 
nurodo jog tai buvo atlikta po 
Rusų armijos priespauda ir 
kad tai negalima skaityti tei
sėtu žygiu, o Rusijos-Vokieti-
jos Rugpjučio mėnesi, 1939 m. 
sutarties Pabaltijo valstybės 
nepasirašė ir juridiniai jos sa
vo nepriklausomybės teisių ne
prarado. 

Ginčas kad buk Pabaltijo 
valstybės nėra pribrendusios 
nepriklausomybei yra netiks
lus. Kodėl Kuba, San Salva
dor, Panama, Liberija gali bu
ti nepriklausomomis valstybė
mis, o Pabaltijo valstybės ne? 
Juk ir Čekoslovakija gimė tuo 
pat laiku su Pabaltijo valsty
bėmis. 

Rašytojas tiki kad geriausia 
šį klausimą išrišti sulyg jau 
duotų pažadų Atlanto Čarte-
ryje. Jeigu Rusijai atiduoti 
ar pavesti jos įtakai Pabaltijo 
valstybes, Lenkiją ir Balkanus 
tai butų pervesti Maskvai Bis
marko, Wilhelmo ir Hitlerio 
politiką. Jis nurodo visą eilę 
užgrobimų pradedant nuo Man
ei žurijos, Vilniaus, Fiume, Abi
sinijos, ir kitų, kurie kaip tik 
ir privedė prie karo. Jeigu 
Rusijai bus leista pasiimti Pa
baltijo valstybes tai kodėl jai 
neleisti pasiimti Lenkiją, Besa
rabiją ir Balkanų valstybes? 
Jeigu liuosas rankas duoti Ru
sijai, kodėl ne Kinijai, Didžia
jai Britanijai ir Amerikai? 

"Karai kyla del dviejų prie
žasčių", sako autorius, "todėl 
kad agresorius negerbia kitų 
žmonių teisių ir kad jis įsitiki
nęs savo laimėjimu. Jeigu ki
tas karas iškiltų gal po trisde
šimts ar kiek metų, bus gal 
•greičiausia atsiminta kad pir
moji klaida, šalę kitų, buvo lei
dimas užslopinti Estiją, Latvi
ją ir Lietuvą. Tokia tada at
rodys 'pagrindinė n u o d ė m 
naujos tvarkos — arba tikriau," 
pirmas nusileidimas - 'j i*MJ &' 
prieš teisybę'." 

Tokios yra suglaustos min
tys to mums draugiško rašy
tojo. J. Kripagt, 

DRAUGINGI BAL
SAI AMERIKIE

ČIU SPAUDOJE 

platina TMiifą — tas 
platina apšvietę. 

Chicago Daily Tribune Rug
sėjo 1 dienos laidoje, viename 
savo editorialų sako: 

"NAGI, NAGI, PONAS 
BRACKEN 

"Anglijos Informacijų mi-
nisteris Brendan Bracken, bū
damas New Yorke, išvadino 
penktakolumnistais visus tuGS 
kurie mano jog Rusija gali su
daryti su Vokietija atskirą tai
ką. Girdi, tai skaudus Rusi
jai įžeidimas, manyti kad Ru
sija gali pasitraukti iš kana* 
nes .Rusija dar nėra niekad s O* 
laužius savo žod|, nuo pat So
vietų įsikūrimo. 

"čia ponas Bracken savo pa
sitikėjimą Rusija remia Ruse* 
Anglų sutartimi iš 1942 metų 
Birželip mėesio, kurioje sutar
tyje abi šios valstybės tvirtai 
Birželio mėnesio, kurioje sutar-
liaubų su Vokietija nedaryti 
atskirai. Tokio Rusija pasiti
kėjimo priedui, p. Bracken gal 
but tą patį kalbėjo ir ponui 
Hull, kuomet Quebec'e jiedu 
susitikp. 

"Ponas Hull taip pat griež
tas šalininkas sutarties kurią 
ponas Roosevelt ir kamarota# 
Litvinov sudarė 1933 metais. 
Mes pripažinome Stalino val
džią ir ta valdžia sutiko nesi
kišti į musų naminius reikalus, 
nesikėsinti pakeisti musų val
stybės valdžios formą, nei gi 
duoti prieglaudą ar paramą to
kiai organizacijai (kominter-
nas) kuri planuotų jiega nu
versti dabartinę Amerikos val-
žią. Betgi ilgai netrukus p. 
Hull susidurė su skaudžiomis 
savo pareigų užduotimis, kad* 
prisiėjo Rusijai siųsti protes
tas už šio punkto toje sutarty
je laužymą. Rusija protestą 
apėjo ,ir laužymus tęsė toliau. 
Ji to nevengia ir dabar. Ir šią
dien, 'net Į karą neatsižvel
giant, niekas neabejoja kad 
komunistų partija šioje šalyje 
veikia kaipo Rusijos tikslų 
agentūra. 

"Rusija pasirašė Keflogg-
Briand'o paktą karo paneigi
mui, ir pati 1939 metais pra
dėjo kariauti Suomiją. Rusija 
ginklu grūmodama, Rumanijai 
atplėšė Besarabiją. Tais pa
čiais metais Rusija grūmoda
ma ginklu, privertė Lietuvą, 
Latviją ir Estoniją pasirašyti 
taip vadinamą 'saugumo sutar
tį', kurioje Rusija prižadėjo 
toms Pabaltijo valstybėms ne
liečiamybę ir netrukdymą jų 
suvereninių teisių, ypatingai 
nekliudyti tų valstybių ekono
minės sistemos ir valdžios or
ganizacijos. Bet po 10 mėne
sių Stalinas į tas tris valsty
bes nusiuntė ginkluotą armiją, 
išdraskė jų valdžios organiza
cijas, likvidavo profesionalę-
vidurine žmonių klasę, urmu 
išgabenant pavienius asmenis 
į koncentracijas, o pačias vals
tybes, prievarta sugrudo į Ru
sijos uniformą. 

"šitie faktai tai dar nėra vi
si pavyzdžiai Rusijos klastų, 
bet užteks. Dabar vertėtų kad 
Anglijos užsienio reikalų mi-
nisteris Eden poną Bracken 
nusivedęs į šalį, supažindintų 
jį su gyvenimo faktais." 

šitaip įdomiai, aiškiais fak
tais tas reikšmingas Chicagos 
dienraštis prakrapšto akis to
kiems kurie užimdami valdžios 
atsakingas vietas, nežinodami 
faktų, visuomenę klaidina. 

•APSKAIČIUOTA kad S. V. 
visas šalies turtas siekia 247 
bilijonų dolarių. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu-
eikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
6755 So. Western Av* 

Chicago, Iii. : , 
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E)ITTSBURGHO konferencijoje, kaip iš daugelio šalti-
^ nių girdisi, geri, rimti patriotai Lietuviai dairėsi ir 
teiravosi kodėl nedalyvauja Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona. Kiti tikėjosi kad p. Prezidentas nors te
legramą privalėjo prisiųsti konferenciją pasveikinti. 

Tai buvo mintys ir troškimai daugelio tokių Ameri
kos Lietuvių kurie į tą konferenciją pateko suklaidinti, 
ir gryžo namon apsivylė. Ne į tokią konferenciją pate
ko kaip gerais norais yaduodamiesi važiavo. 

Pirmiausioje vietoje, konferencija buvo šaukta ge
rai apgalvotu planu, žmones klaidinant, sbelbiant jog 
dalyvauja "visos srovės". Sulyg reikalo, katalikai "pasi
krikštijo" sandariečius-liaudininkus "tautininkais, (vi
sos priemonės geros tikslo siekimui). » 

Konferencija pravesta atkakliausia fašistiška tvar
ka nno pat pradėjimo ją organizuoti iki pabaigai: Sa
vo pusei leido rinkti po tris delegatus ir jų buvo atsiųs
ta net iš mirusių draugijėlių ir komitetukų; gatavai iš
keptas • rezoliulijas, įstatus ir tt. pakišo delegatams — 
ir jie turėjo priimti. Fašistiškai jie save ir išsirinko j 
tarybą: išanksto buvo suplanuota kad jie bus perstaty
ti ir skubiai pravarys užgyrimą. 

Kitiems jie siūlo demokratiją, bet patys kuopilniau-
sia naudojosi fašistiškomis priemonėmis konferenciją 
pravesti ir padaryti ją savo įnagiu. Bet daugelis žmo
nių tą jų šposą matė ir tinkamai reaguoja. Jau spaudo
je pasigirsta gausus balsai, prie daugybės baisų kurie 
plinta iš delegatų lupų tiesioginiai. 

Faktai yra šie: 
Monopolių daužymo "dinastijos" "karaliukas" Gri

gaitis, su Vaidybos pagalba, gavę pačiupti katalikus Fe-
derantus į savo nagus (taip kaip jiedu turi pagrobę Su
sivienijimą Lietuvių Amerikoje), nenorėjo kad butų 
šaukiama Visuotinas Amerikos Lietuvių Seimas; neno-
rėjo kad dalyvautų tautininkai (slaptas Grigaičio laiš
kas Bagočini). Jie sugalvojo ir skubiai rengė tik savą 
konferenciją, savo partiniam bizniui pakelti. 

« • * 
Jie kovojo prieš Prezidentą A. Smetoną tuo laiku 

kai jis Lietuvą valdė, dabar džiaugiasi kad jis iš Lie
tuvos išvarvtas, ir jų tikslas yra dėti visas pastangas 
kad Prezidentas Smetona daugiau j Lietuvą nesugryžtų 
ir, neduok die, kad vėl nepatektų valdyti. Todėl tai jie 
čia daro visas galimas kliūtis kad tik neprileidus Ame
rikos Lietuvių prie Prezidento Smetonos rėmimo. Už 
tai ne tik nenorėjo kviesti p. Smetoną į konferenciją, bet 
gudravojo visais budais kad ir tautininkai neatvažiuo
tų ir kad neiškeltų klausimo kodėl Prezidentas Smetona 
tos konferencijos rengėjų ignoruojamas. 

Jeigu p. Prezidentas butų pasiuntęs telegramą kon
ferenciją pasveikinti, tą telegramą jie butų sunaikinę, 
arba ignoravę arba paskelbę kad ji "pavėlavo" konfe
r e n c i j o s  l a i k u  a t e i t i . . . .  

Jie žinojo kad gerieji patriotai delegatai Lietuvos 
Prezidento pasiges, tai konferencijos dienotvarkę taip 
sutaisė ir varė kad nebūtų proga niekam nei paprašyti 
balso ir paklausti kodėl Lietuvos Prezidentas nedaly
vauja. 

* * * 

Grigaitis savo slaptame laiške Bagočiui (ir kitiems) 
barėsi kad neagitiiotų už visuotino seimo šaukimą, nes 
bijojo tautininkų ir Prezidento Smetonos. Grigaitis 
bijojo kad Prezidentui Smetonai atvykus į Amerikos 
Lietuvių seimą, visuomenė nueis su p. Smetona. 

Gaila kad prie Grigaičio:Vaidylos riestų triksų pri
sidėjo ir katalikų vadas Šimutis, ir geras patriotas Pi-
varonas, ir Lietuvos Ministeris ir abu Konsulai. Jeigu 
jie vadavosi tik gerais norais Lietuvai, tiek to, tačiau 
nedovanotina kad nepennatė ir pritarė tokiam darbui 
kuris tautą ne vienija bet skaldo. 

TAUTININKAI TR PREZIDENTAS SMETONA Į 
KONFERENCIJA NE TIK NEBUVO KVIESTI, BET 
BUVO NORIMA KAD JIE NEVYKTŲ, todėl tokiais 
suktais keliais konferencija buvo rengiama. 

Apsivylusiems ta konferencija delegatams ir .or
ganizacijoms, kurios numato kad Prezidento Smetonos 
ignoravimas kenkia Lietuvos laisvės reikalams, kurie ži
no kad tiktai su Prezidento Smetonos vadovavimu ir 
veikimu bus lengviausia atgauti Lietuvai Laisvę ir Ne
priklausomybę ir atstatyti Lietuvą sulyg Atlanto čar-
terio nusakymų, reikalinga bus kitos konferencijos — 
tokios konferencijos kuri neignoruos Lietuvos Preziden
to, bet kuri stos dirbti kad butų leista įsteigti Lietuvos 
vadžią in exile, kad Amerikos Lietuviai, kartu su Lietu
vos Lietuviais galėtų kovoti už Lietuvos nepriklausomy
bę United Nations eilėse, ir kad atsteigtų Lietuvą kuri 
bus namai ir prieglauda patiems Lietuviams! 

MUSŲ tarybininkai, kurie apgailauja, išvien su ko-
munistais. kad Lietuvos Prezidentą Rusai bolševi

kai nespėjo sučiupti ir nužudyti, dabar vietoje kvietimo 
j savo prakalbas p. Prezidento, vietoje tarimosi su juo 
apie Lietuvos nepriklausomybės atgavimą, kviečia į pra 
kalbas Lenkus, ir tariasi su Lenkais del Lietuvos "išgel
bėjimo". ^ 

Nors Amerika yra visa didžioji šio karo jiega, 
nors Amerika sėdės žymiausioje vietoje Taikos Konfe
rencijoje,1 musų tarvbininkai, skelbdami jog Lenkai "pa
dės" jiems Lietuvą išlaisvinti, tuomi reiškia Amerikai 
ir jos geriems norams bei duotiems prižadams nepasi
tikėjimu — tiesiog spjauna Amerikai i veidą. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Žirniai i Siena 
Atžagareiviškiausia Lietuvių 

grupė dabar yra bolševikai, 
nes jie griežtai atsisako pripa
žinti Lietuvių tautai (reiškia, 
liaudžiai) politinės laisvės tei
sę. Trumpai pasakius, jie no
ri kad Lietuvą valdytų ne Kau
nas, ar Vilnius, bet Maskva. 

Savo atžagareiviškumo peili 
kuriuo Lietuvių liaudies lais
vės principui į nugarą smeigia, 
jie taukuoja taip vadinamos 
socialės revoliucijos idealu. Pa
vyzdžiui, vienas raudonųjų at
žagareivių, dezertyras Abekas 
sako: "Kodėl buržuazine, o ne 
demokratinė tvarka? Kokią 
teisę Smetona turi daryti pla
nus ir reikalauti kad jo jungą 
žmonės priimtų ?" 

A. Smetona daro planus ne 
"jungą" Lietuvos žmonėms už
krauti, bet iškovoti jiems po
litinio nepriklausomumo teisę. 
Savo kalbose Amerikos Lietu
viams p. Smetona nesykį stip
riai pabrėžė kad Lietuvos bu
simą santvarką ir valdžią nu
statys patys Lietuvos žmonės. 
Tai sveika, pažangi, demokra
tinė mintis. Tai moderninio 
pasaulio mintis. Tai Ameri
kos Valstybės Depart m e n t o 
mintis. Tokiu budu, visi at
žagareivių bolševikų prikaišio
jimai tik tušias žirnių bėrimas 
i sieną. 

# # / 

Centas Turi Du Veidu 
Katalikų Susivienijimo orga

nas Garsas teisingai ragina 
Amerikos Lietuvius "pagyvin
ti musų organizacinę ir tauti
nę veiklą". Karui pasibaigus, 
mums reikės visų musų orga
nizacijų didelio budrumo ir 
veiklos. Garsas sako i Ge
riausi vadai, neturėdami už sa
vo pečių rėmėjų, nedaug tenu
veiks". " . 

Bet atverskime antrą cento 

pusę: teisingas ir atbulas pa
sakymas, "Prasti vadai, turė
dami rėmėjų, nieko nenuveiks". 
Amerikos Lietuvių Taryba tai 
puikiausia patvirtino. 

/ # / 

Dramaturgo Biografija 
Dr. A. Petriką, sakoma, pa

rašęs biografijėlę Amerikos 
Lietuvių dramaturgo, rašiusio 
Br. Vargšo slapyvardžiu. Tai 
bus dar vienas indėlis Ameri
kos Lietuvių istorijos raštuose. 

Lenkai Seka Dirvą 
Lenkų oficialai seka visus 

Lietuviškus laikraščius ir nori 
žinoti koks yra Lietuvių atsi-
nešimas į Lenkus, šiomis die
nomis Lenkų Generalinis Kon
sulatas Chicagoje išsirašė sau 
Dirvą. Labai gerai, nes iš 
Dirvos Lenkai galės pamatyti 
tikrąjį Lietuvių tautos nusi
statymą linkui Lenkų. 

Matyt Lenkai netiki tiems 
Jurgėlų, Gabaliauskų ir kitų 
rašinėjimams kad Lietuviai 
jau gatavi pulti Lenkamfc į 
glėbj ir pavesti jiems "ratavo-
ti" Lietuvą. 

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

NAUJI LEIDINIAI 
Dirvos Redakcijai prisiųsta 

šie nauji leidiniai: 

LATVIA under German Occu
pation, 1941-1943. Tai 114 

puslapių knyga, kurioje sužy-
ta faktai apie Latvių gyveni
mą ir įvairius Įvykius bei oku
pantų apsiėjimą su Latviais, 
Vokiečiams Latviją valdant. 

Veik viskas tas ką Vokie
čiai daro ir vykdo Latvijoje, 
atitinka ir Lietuvai. 

LA LITERATŪRA, Guardian 
de la Nacion. Buenos Ai

res, Argentinoje, išleista kny
gelė, kurioje Antanas Vaičiu
laitis, dabar gyvenantis Suv. 
Valstjose, apibudina Lietuvos 
žymesnius rašytojus. Tokia jo 
knygelė yra išteista it Angliš
koje kalboje. 

• NE TIK DARBUOSE dar
bininkai žvrsta. Kaip surink
tos žinios parodo, pereitą me
tą darbininkų užmušta 10,000 
daugiau šiaip visur Įvairiuose 
nelaiminguose atsitik i m u o s e 
apie namus ir gatvėse, negu 
laike darbo dirbtuvėse arba 
kasyklose! 

PO PADANGĖS SKLIAUTUS 
(Putinas) 

Po padangės skliautus 
Skraido vėjas rustus, 
O padangė juoda^ ir^ šalta. 
Tai kraupu ant širdies 
Gaudesyje nakties, — 
Tai kalbėjau aš vėjui tada: 
—Tu negausk taip šaltai. 
Juk ir man gi, matai, 
Taip nemiela, taip liūdna, ,gudu. 
Tu iškeiki sparnus 
Ir praskleisk žvaigždynus — 
Aš ant žemės takų nerandu. 
Gal kai rytas užraus 
Ant blaivesnio dangaus — ^ 
Gal man spinduliu veidą nušvies. — 
Nesiblaivo skliautai, 
Gaudžia vėjas piktai, 
Drumsčia baugiąją tamsą nakties. 

—*• Tai sakyki bent tu 
Nuo juodųjų skliautų, 
Kur jieškoti man savo dalios? 
Ar verpetais giliais, 
Ar padangių keliais, 
Ar į žemę sugryžt atgalios?.... — 

*• * * 
Po padangės skliautus 
Užia vejas rustus, 
O padangė liūdna ir juoda. 
Nėr kam žodžio pratart. 
Tik rūstesnė kaskart 
Ii širdies veržiaą skausmo gaida. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

14. ŽŪSTA ARŠIOJO GALYBĖ 

— Ne! Kaip sau nori, o jau aš dau
giau kęsti tokios tvarkos negaliu! — kal
bėjo Aižusis i savo žmoną, ko ne bėgioda
mas iš kampo į kampą Dainavos rumuo-
se. — Šiądien vėl atnešė man žinią nuo 
Vilkaviškio tijūno jog išbėgo dviejų kai
mų liaudis į Algimanto sritį. Vakar ga
vau žinią iš Vuodeliškių jog iš tenai taip
gi visas kaimas išbėgo.... Taip diena iš 
dienos. Jau ar man galas, ar jam! Tu
ri jau sykį bent toks padėjimas baigtis. 
Aš ne juokams kunigaikštis. Kaip sau 
nori, o jau gana! 

— Ko taip karštauji? Neužmirški 
jog ant labai karštų ne į kovą joja, tiktai 
vandenį važioja. Ko karštauji? — tram
dė vyrą ramiai sėdėdama jo Gudė žmona. 

Kaip čia nekarštauti? Viena pusė 
liaudies bėga, kita šiepti ima. 

— Kas gi tave išjuokia? 
— Kas? Ugi tas tavo Romanas. Ji

sai neva geras, persergėdamas man rašo: 
"Pasirūpink kad neliktum tuščios žemės 
kunigaikščiu, nes tada tave pergalės ne 
tik Algimantas bet ir kiekvienas kerdžius 
su pora suaugusių piemenų". Pamanyk 
tik, man, Dainavos kunigaikščiui, jisai 
drysta taip rašyti! Ot, ko aš susilaukiau! 
Bet dabar gana! Ikvaliai man tų tavo 
laukimų, šiądien liepiu surašyti prane
šimus, o rytoj krivūlėmis išsiųsiu juos. Ir 
aš tą Algimantą jo Kirsnoje, kaip jo tė
vą, užpulsiu ir užsmaugsiu. 
' — Jeigu jis nepadarys taip tau, kaip 

jau sykį padarė, — pridėjo žmona. 
— Dabar tarp mudviejų paliaubos, tai 

jis nei nelaukia užklumpant. Jam nei į 
galvą neateis tokia mintis. 

;— Nepasitikėk labai tuo. Yra aplin
kui Dainavą nemaža prie Algimanto pa
linkusių žmonių. O aš taip dar manau jog 
jų rasis ir pačioje Dainavoje ikvaliai kad 
duotų jam žinią apie tavo užmanymus. 

— Tai tu vėl su savo "palauk" nori 
mane sutramdyti? Ak jau bandei per 
popą Kostą. O ką jis pelnė? Dar nepri
sėlino prie Algimanto, o jau tie Kirsniš-
kiai ir suprato kas jis per paukštis. Na, 
ir patį kone nudaigojo Ot, buta man 
darbo.... 

— Bet tu nekarštauk labai! Aš tau 
ir nemanau trukdyti rinkti kareivius! Tu 
daryk savo, o aš darysiu savo. Katram 
pasiseks tam ir garbė. Tiktai nedaryk 
klaidos, su mažu pulku nekilk prieš Algi
mantą. 

— Na, jeigu tu šitaip kalbi tai kitas 
dalykas. 

— Ot matai! Karštaut visai nėra ko. 
Aš parašysiu porą gromatų į Černigovo 
ir Naugardo gimines. Gausime atsaky
mus. O tuo tarpu rink ir gamink savo 
kareivius. Tiktai ne krivūlėmis. Tai bus 
daida. Ot, padaryk geriau taip: nusiųsk 
gandus pas tijunus kad jie susivažiuotų 
pas tave. Suvažiuos, žinomas dalykas, ne 
vieną dieną. Na, su vienu pakalbėsi tu, 
su kitu pašnekėsiu aš, su trečiu kad ir po
pas Kostas. Įsakysim vienam kad jis rin
ktų kareivius apmalšinti ir sudrausti bė
gančią liaudį. Kitam, kad rinktų šarvuo
tus vyrus ištremti iš girių plėšikus, kurių, 
kaip pats žinai, gausiai priviso. 

— Na, gal tu ir gerai sakai, — suti
ko ir Aršusis. — Aš tik vieno bijau, kad 
nereiktų labai ilgai laukti. Ne be reika
lo sako: ilgai smaigą bedrožiant šuva kep
snį nuneša! 

— O apie greitą darbą, linai, dar ir 
prasčiau kalba. 

— Na, gerai jau, gerai! — atsakė Ar
šusis. 

Ir miėla Dainavos kunigaikščių pora 
nekarštaudama stojo prie darbo. Aršusis 
pirmiausia parinko iš pulko vyrų pasiun
tinius eiti su gandu pas tijunus. O Ar-
šienė, užsidarius su popu Kostu, ėmė ra
šyti gromatas. Paskui ėmė teirautis kiek 
gali jie surinkti savo kareivių ir kiek iš 
jų ir kaip gali apšarvuoti. Tokiuose rū
pesčiuose pralėkė dienos galas. 

Ant rytojaus, į kur jojo, į kur nejojo 
pasiuntiniai, o į Algimanto šalį vis jau 
jojo.... jojo popas Kostas savo ilguose 
pasamonuose, kurie dabar nors tą naudą 
davė jog pridengė nuo vabalų nelaimingą 
žirgą," kuriam teko nešti tokį nelabą žmo
gų. Jojo jisai vienok ne vienas, tiktai su 
vadu, sekdamas kelią, einantį kalvomis į 

Grybinio kaimą^ kairia ja Bebrų upes pu
se. Jojo stačiai į girias, ant galo metęs 
ir kėlią, sakytum raganų jieškoti. Take
liais, takais vedė vadas jį per girių gludu
mus vis į vakarų šalį, pro Grybinio kai
mo pilaitę, kol nepasijuto ties Veršių kai
mu Čia ir popo Kosto vadas pradėjo abe
joti ar tiktai ištikrųjų ne raganos jieško
ti keliavo. čia popas, nes girių viduryje 
ant šio įtartino kalno ryžosi jisai pasilik
ti nakčiai ir liepe sukurti ugnis dviejose 
vietose. 

Argi tai kokie Gudiški burtai, — 
mąstė vadas, — ar tai kad ne taip butų 
baisu žvėrių nakties metu. 

Ugnis degė per visą naktį, ir sutarė 
jiedu vienam vis buti ant sargybos. Iki 
vidurnakčiui vadas sutiko sergėti, o po 
vidurnakčiui iki gerai prašvintant teko 
popui Kostui. 

Naktis praėjo gana ramiai, ar tai del 
to kad kalnas buvo gana aukštas ir žvė
rims nebuvo ko ant jo jieškoti. Pakilę se
kantį rytą abu buvo pasilsėję. Bet užuot 
keliavus toliau, popas Kostas užsimanė 
dieną pamedžioti po apygardą, o nakčiai 
sugrvžti vėl ant Veršių kalno. 

Vėlai vakare, sukurus ugnį, kada jau 
sutemo girioje, jiedu išgirdo ką tai švil
piant. Sušvilpė syki, antrą. 

'— Ar tik ne laumė kokia! — tare va
das. 

-- Palauk! Aš tai tavo laumei irgi 
sušvilpsiu, — atsiliepė popas Kostas ir to
kiu jau budu sušvilpė du sykiu ir jis. 

Švilpti girioje nustojo valandėlei. Bet 
netrukus sušvilpė vėl, tiktai dabar suvis 
arti. 

tarė — Ar nesušvilpti ir vėl man? 
popas Kostas. 

— Ką tu manai geresnio! — sugru-
mė jį vadas.,,— O jfcJgu tai laumė? 

— Nuo laumių ak mudu turim po sai
tą. Tai ką ji mums galės padaryti? O 
taip, ar tu žinąs, likti per naktį nesužino
jus kas ten švilpia, lyg nesmagu. Tu čia 
padabok žirgus, o aš eisiu pažiūrėti kas 
ten butų. r 

Nemaža nusistebėjo vadas visados 
bailaus popo drąsumu. Bet jo nusistebė
jimas butų umai išnykęs jeigu jisai butų 
pamatęs kaip iš girias išėjo Bindokas pa
sitikti popo. 

— Vai kokių tu Čia varnų atsivilkai? 
— užpurijo pirmiausia Bindokas. 

— Ugi duoti progos tau uždirbti, — 
atvertė popas. 

— Ar tave pakariant? 
— Pats pasikoręs daugiau pelnytum 

negu mane kardamas. Bet eiva toliau, ar 
kalbėkime tykiau. Ant kalno aš čia ne 
vienas nakvoju. Ir nenorėčiau kad mudu 
matytų mano bendras. 

Bindokas metė akim į kalną. Ir ar iš-
tikrųių, ar tiktai jam pasirodė, bet ties 
vieno laužo ugnim šmėktelėjo lyg žmogy
sta. To vienok buvo ikvaliai kad jis tap
tų vienoje akimirkoje nuolaidesnis. 

— Na, sakyk, kokių aitvarų tau čia 
reikia? — paklausė jau lėčiau. 

— Ot ko: kunigaikštienė žada žiedų 
kapą tam kuris nudaigos Algimantą. Tu 
gimęs esi ten kur tai apie jo Kirsną, ar 
negalėtum kaip nors pats, ar per ką nors 
kitą iš giminių ar pažystamų tai atlikti?, 
Ak ten turėjo kas nors iš taviškių užsi
likti. 

— Mažai siuto! — praniurnejo Bin
dokas. 

— Ką tu kalbi? — net užriko popas 
Kostas. — Žiedų kapą! 

— Kapą! Kokių žiedų? Jeigu ji 
duos misinginių tai man ir visai nereikia. 

— Tai jau: misinginių! Kunigaikš
tienė ir siūlys misinginius! — kalbėjo po
pas Kostas, vilkdamas, nes jam nesinorė
jo pasakyti teisybės, jog Aršienė siūlė tris 
kapas, o iš jų vieną kapą auksinių. 

— Ji ne tik siūlė, bet ir mokėjo man 
misinginiais už paskutinį darbą, — atver
tė Bindokas. 

— Ko čia mudviem ginčytis! Ot aš 
tau stačiai pasakau: ji siūlo pusę kapos 
auksinių, o pusę sidabrinių. Girdi? 

— Už tiek tai nors verta pabandyti. 
— Na tai ir bandyk! 
— Tu bandei, bet ar daug pelnei? 
— Mane pažino Virpša ir viską suga-

dino. 
— O mane pažins ne tik Virpša bet 

ir visi, ir dar kailį išpers. 
(Bufl daugiau)* 

i 
:b 

; 
* 

,1 



II 

D I R V A  Pirkit Karo Bonus ir Štampus 

DIRVA ~ VIENATINIS 
CLEVELANDO IR OHIO 
LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

Clevelando ir Ohio Lietuviai — skaitykit ir platinkit 
savo seną, 28 metu, vienatinį laikrašti tarp savo drau
gų. Stengkites kiekviename Lietuvio name turėti Dir
vą*. Dirva vis dar tik $2.00 metams. 

KALBAMA APIE PO
KARINIUS DARBUS, 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 

Sarnos neveiklios, skauda galvą, nčra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
hudu—kramtykite FEEN-A-M1NT. Ši sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AM1NT. Tik pakramtykite FEEN-A-
M1NT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma
lonus palengvinimas jum-= pnqalfcm vėl jau
stis puikiai. 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau-
cas; platinkit ją tarp savų. 

• NELAIMINGŲ minčių at

sitikimuose pereitą metą, be
veik dvi iš kiekvienų trijų mir
čių paėjo nuo nupuolimų ir 
trafiko nelaimių. Nupuolimais 
pernai užsimušė apie 26,000 
vyrų, moterų ir vaikų, tiktai 
7,000 mažiau negu trafiko ne
laimėse užmušta. Taigi, sau
gokitės kur einat kaip ir kur 
lipat! 

"Dirvos" Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio. 

Apskaičiuojama kad po karo 
šioje šalyje Įvyks pasikeitimas 
bent 12,500,000 žmonių — apie 
7,500,000 kareivių, kurie su-
gryš iš tarnybos ir jieškos sau 
naujų vietų dirbti, ir kitų 5 
milijonų darbininkų dirbančių 
karo industrijose, kuriose tie 
darbai pasibaigs ir darbinin
kai turės susirasti kitus dar
bus. 

Tai numatydami nekurie jau 
dabar kalba ir rūpinasi kad 
butų pradėta pasiruošimai ap
teikti darbais ir užsiėmimais 
tuos milijonus žmonių, kurių 
vieni bus jauni, kiti jaū seni. 

Sako, darbininkams bus ga
na darbo jeigu bus pasiruošta 
gaminimas ir išvežimas į kitas 
šalis Amerikos didžiųjų prekių 
kaip mašinų ir kitokių padarų. 
Tam reikės laivų ir lėktuvų ir 
reikalinga pradėti rūpintis tu
rėti ir juos. 

Iš valdžios pusės kaip kurie 
jau kalba kar kareiviai nebus 
išstumti j gatves ir nereikės 
jiems stovėti maisto laukian

čiųjų eilėse. Bus paruošta ati
tinkami planai sulyg kurių iš
einanti į civilini gyvenimą vy
rai bus bandoma pastatyti j 
jiems atitinkamus darbus per 
valdiškus darbininkų samdy
mo biurus. 

PEKSČIUJU ŽŪSTA 
DAUG KAS METĄ 
Pėkstiems patartina paskai

tyti šitą, apsisaugojimui nuo 
mirties arba sužeidimo. 

Jus gal paskubėsit kelias Se
kundas, greičiau nulipdami nuo 
šaligatvio paskubėjimui pereiti 
skersai gatvę, laukdami pasi
rodant žalios šviesos — bet 
jus galit netekti gyvasties. 

Pereitą metą visoje šalyje 
automobiliai, trokai ir gatve-
kariai užmušė 10,600 pėkščių-
jų ir sužeidė 235,000 kitų, del 
to kad jie nebuvo gana atsar
gus eidami skersai gatvę arba 
vieškei|. 

ORO susisiekime tarp Ber-
lino ir Helsinkio, Suomijos, Vo
kiečių lėktuvai dabar nusilei
džia ir Kauno aerodrome. 

_  - . X '  « i f .  

Aikvoji imas —niekuo nepaskubins 
Užbaigimui karo 

Palikimas proso kaistančio arba užmiršimas užsukti skie
po šviesą einant Į viršų arba atsiliepimui telefono ar durų 
varpelio—gal jums neišrodo svarbiu. Pagaliau, jeigu tas 
paliks degti per pusę valandos—kaštai už suaikvotą elek
trą bus menkniekis—nes elektra yra pigi ir jos yra pakan
kamai Clevelando srityje. Tikrai, jusų vieno atsitikime 
toks suaikvojimas reiškia visai mažai. 

Bet padauginkit savo namą per tukstančius kitų—per su-
virš 1,300,000 elektros naudotojų kuriuos šioje srityje 
aptarnauja The Cleveland Electric Illuminating Company 
—ir elektros suaikvojimas iš priežasties paliktų neužsuk
tų šviesų ir padargų . . . pasidaro nuostabus. 

Ir toks aikvojimas gali labai daug sutrukdyti musų šalies 
karo pastangas, štai kodėl. 
Juo daugiau elektros jųs išnaudojot, tuo daugiau anglies, 
darbininkų jiegos, transportacijos, ir daug kritiškų reika
lingų medžiagų išsinaudoja—nes viso to reikia parupini-
mui elektros šviesai ir jiegai kuri jums tarnauja. 
The Cleveland Electric Illuminating Company yra apsirū
pinus reikalingomis priemonėmis išpildyti visus numaty
tus reikalavimus savo kostumerių elektros šviesai ir jie
gos patarnavmui. v 
Tačiau delei musų šalies gausiai praplėstų karo pastangų, 
yhi būtinas reikalas ekstra daugiau anglies, žmonių dar
bo jiegų. transportacijos ir kritiškų medžiagų. Ir vienas 
iš labai svarbių budų paliuosuoti daugiau būtinai reika
lingų patarnavimų ir medžiagų karui—yra tai naudoji
mas mažiau elektros namuose. 
Todėl tai jusų Vyriausybė per the Office of War Utilities, 
of te War Production Board, prašo jusų ir visų kitų elek
tros naudotojų . . . namams, komercijai ir industrijai 
. . . prisidėti prie nacionalio programo savanorių taupy
tojų—pradedant Rugsėjo 15, iki tolesniam pranešimui. 

Viskas ko iš jusų prašo atlikti yra tik buti atsargiu—at
siminti kad reikia užgesinti nereikalingas šviesas, užsuk
ti padargus kuomet jie jau nevartojami, ir radio laikyti 
atsuktą tiktai pada jo klausote. Yra ir kitų dalykų ku
riuos j u s galit savo namuose padaryti pagelbėjimui veng
ti aikvojimo. šiame puslapyje telpa keletas patarimų. 
Atminkit, kuomet jųs užsukat swičę, jųs gelbsti t pasku
binti Pergalę neaikvojant elektros. 
šis pranešimas daromas kooperuojant su Valdžios nacio-
nale laisvanoriška Konservavimo Kampanija, prašančia 
sumažinti sunaudojimą elektros, anglies, petrc>lejaus, na-
turalio ir dirbtinio gaso, vandens, komunikacijos ir trans
portacijos. THE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINA
TING COMPANY. 

KAIP JŲS GALITE TAUPYTI ELEKTRĄ NAMUOSE 
1. Užpūk šviesą kai nenaudoji. 
Tas ne tik taupys elektrą bet 
ir kritiškas medžiagas naudo
jamas lempučių daryme. 
2. Valyk lempų bulbs ir reflek
torių dažnai, gavimui net 25 
iki 25daugiau šviesos iš tų 
bulbs ką naudojate. 
3. Dalinkis šviesa. Laikyk lem
pas ir baldus taip kad lempa 
tarnautų dviem ar daugiau as
menų, jeigu reikalinga. 
1. Pritrauk lempą arčiau skai
tant ar siuvant. Keli coliai to
liau gali reikšti net iki 50% 
šviesos mažiau. 
5. Naudok mažesnius bulbs jei 
nereikalinga skaidri šviesa, rū

bų šėpose, prieangyje, porčiuo-
se ir tt. 
6. Neužmiršk užsukti šviesas 
skiepe, nenaudojamuose kamba
riuose, sandėliuose, klozetuose, 
ir tt. 
7. Išjungk elektrą iš visų pa
dargų tuoj .kaip tik pabaigia
ma juos naudoti. 
8. Neperpildyk elektrišką re-
frigeratorių, diefrostuok regu
liariai ir uždaryk duris greitai 
kaip galima. 
9. Naudok .pečių atsargiai. Ne
užmiršk užgesint paskiras da
lis tuojau kaip tik nereikia. 
10. Nepalik radio veikiantį jei 
nesiklausai jo. 

THE OFFICE OF WAR UTILITIES OF THE WPB SAKO: 
''Nereikia čti pastangų mažinti reikalingą šviesą militariams, avia
cijos ir policijos reikalams, šviesą būtiną viešai sveikatai Įskaitant 
ir akių apsaugai ir šiaip saugumui, dirbtuvių apsaugai, transpor-
tacijoje ir produkcijoms tikslams". 

TAMSESNIS ŠIS 
V A K A R A S  
KEIšKIA 

SKAISTESNI 
RYTOJ V 

CjrnifMMUĮ̂  

TABOR FARM AUKSINIAI JUBILEJAI 
Tabor Farm rezortas, prie 

Sodus, Mich., kuris yra nuosa
vybė Juozo ir Marijonos Ba
čiūnų, šymet mini 50 metų jsi-
kurimo sukakti. Tabor Farm 
rezortas jkurtas 1893 metate. 
Jis randasi apie 100 mylių į 
rytus ( nuo Chicagos, Michigan 
valstijoje. Didesnis miestas 
arčiausias prie Tabor Farm yra 
Benton Harbor, apie 11 mylių 
j šiaurę. 

Tai Tabor Farm sukaktis. 
Antroji sukaktis yra paties 

savininko Juozo Bačiuno, mes 
jis šymet mini irgi 50 metų 
savo amžiaus. Koks sutapi
mas! Tais pačiais metais įsi
kūrė Tabor Farm ir Juozas JBa-
čiunas gimė. Bet jis yra sa
vininku to rezorto tiktai 25 
metai. Kuomet jis apsivedė 
tai įsigijo Tabor Farm ir jiedu 
su žmona yra pilni šeiminin
kai. 

Tabor Farm rezortas kasmet 
sutraukdavo daug vasarotojų, 
o šymet tai ir perpilnai. Vie
na, tai netoli didmiesčio Chica
gos, iš kur palyginamai leng
va nuvažiuoti, o antra—niekur 
taip vasarotojai nesijaučia ge
rai, lyg savo namuose, kaip 
tenai. Prie to, kiekvieną va
sarotoją ten traukia įvairus 
patogumai. Pirmiausia tai fol-
fas. Tabor Farm turi 9 sky
lių erdvų golfo lauką, kuriame 
vasarotojai žaidžia nuo anksty
vo ryto iki sutemai. Antra— 
maudymosi baseinas. Ir Čia, 
nuo pat ryto iki vidurnakčio 
pliauškymasis vandenyje. 

Tiek jaunimas, tiek senimas 
smagiai atostogas praleidžia 
Tabor Farm rezorte. 

Kai kurie mano kad Tabor 
Farm yra tiktai paprasta far-
ma. Nieko panašaus. Tai yra 

Juozas ir Marijona Bačiūnai 

pirmaeilis rezortas, su visais 
miesto patogumais, bet su at
viros gamtos atmosfera ir na
tūraliais vasarojimui vilioji
mais. 

Tabor Farm buvo įsteigta 
kaipo vasarotojų rezortas 50 
metų atgal ir yra perdeidęs per 
tą laiką daug tūkstančių sve
čių. Kas yra vasarojęs Tabor 
Farmoje tas ir kitam rekomen

duoja ir sulaukęs kitos vasa
ros pats vėl skuba ten važiuo
ti. 

Juozas ir Marijona Bačiūnai 
nusipirko tą rezortą 25 metai 
atgal. Jiedu paeina iš Chica
gos ir palaiko senoviškus ry
šius su savo draugais Chicagie-
čiais ir kitais plačioje Ameri
koje, dirbdami Lietuvišką tau
tiška darbą. 

si 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki' musų dienų* 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio 

MARGUČIO DAINOS 
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
"MARGUČI0"-VANAGAIČI0 dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, e 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainą — 

KAINA TIK 25c. 

Reikalaukit "Dirvoje 99 

MARIJA BOČKAREVA' 
Rusijos Motery "Mirties Batalijono" Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Paraše Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi. 1.00 

MIKAIiDOS 
Karalienes Sabbos 

P R A N A Š Y S T E S  
Kaina su prisiuntimu 30c. 

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbo* 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) 

S A P N I N I N K A S  
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykat, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose. 

VALGIŲ: 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokitią. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Avenue Cleveland, 

Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

Dirva dar vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą neveluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del. karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokekit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui. 

(Įdėkit i laišką $2 ir įrašę pilną D I R V A  
wvo adresą, siųskit £3  ̂ 5820 Superior Avenue Cleveland, Ohi* 
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KAIP PHILADELPHIJOS LIETUVIAI RĖMĖ PIRMĄ LIETU
VIU SKRIDIMĄ PER ATL ANTIKA LIETUVON t. «• * 

tv tjašo Zigmas Jankauskas. 

Gryžo Po Didelių Žygių Sveikas 

(Tąsa iš pereito nr.) 

JIEšKOJIMAS RIEŽASČIŲ 
DARIAUS IR GIRĖNO ŽU

VIM. GEDULINGAS 
PAMINĖJIMAS 

F'hiladelphijos Vilniui VacL 
Sąjungos komiteto atstovai ir 
pavieniai veikėjai, kurie taip 
ilgai ir daug prisidėjo žuvusių 
lakūnų Dariaus ir Girėno skri
dimo parėmimui, pasiekus liūd
nai žiniai — kad jie rasti nu
kritę su lėktuvu prie Soldino, 
pamiškėje, — giliai susigraužė 
jų tragiška mirtimi ir suma
nė paj ieškoti priežačsių to ne
laimingo įvykio. 

Liepos 20, 1933, sušaukė n«r 

paprastą tuo reikalu susirinki-, 
mą Lietuvių Muzikalėje salėj®. 
Atidarius susirinkimą, nuliudę 
veikėjai- atsistojo ir nulenkė 
galvas vienai minutei, atidavi
mui žuvusiems karžygiams pa
garbos. Susirinkime daug ir 
išsamiai kalbėta apie priežas
tis prisidėjusias prie nelaimin
gos mirties tų musų tautos oro 
narsuolių. Prisiminta kad la
kūnams truko šimto dolarių 
užsimokėti už kabelius gauti 
leidimus iš kitų valstybių jų 
kelionei skridimui per sveti
mas teritorijas, ir kitus truku
mus, ir musų komitetas nuta
rė užklausti Lietuvos Atstovy
bės Washingtone, kad paaiš
kintų tuo skaudžiu klausimu. 
(VVS. komiteto užklau s i m o 
laiškas Lietuvos Atstovybei iš 
Liepos 24, 1933, paskui Atsto
vybės atsakymas Liepos 31, ir 
VVS komiteto atsakymas At
stovybei, rašytas Rugsėjo 17, 
1933, sykiu su kita medžiaga 
likos pasiųsta, kaip pradžioje 
šio rašto paaiškinta, Lietuvos 
Aero Klubui, Kaune, Dariaus-

Girėno monografijai leisti. Su
sirašinėjimo nuorašų del ilgu
mo raštų nepadaryta ir jų čia 
skaitytojui dabar negalima pa
duoti. Lietuvos Atstovybė mu
sų paliestu klausimu patiekė 
visuomenei gana ilgą paaiški
nimą, straipsniu "Darius-Girė-
nas ir Lietuvos Pasiuntinybė", 
kuris tilpo Vienybės laidose 1 
ir 8 Rugsėjo, 1933 m., ir ki
tuose Amerikos Lietuvių laik
raščiuose. Taip pat komiteto 
nutarta surengti žuvusiems la
kūnams gedulingą paminėjimą, 
kuriam atsibuvus liko aprašy
ta taipgi Vienybėje. Ęugs..' 15 
ir Sandaroje* Rugs. 15, 1933.) 

DARIAUS IR GIRĖNO BU
VIMO ATBALSIAI 

Ne tik Lietuviai ir Lietuvių 
tauta nepamiršo tragiškai žu
vusių savo sunų toje istoriš
koje kelionėje per Atlantiką, 
bet ir platusis pasaulis jų ne
laimingu likimu taip pat su
sirūpino. Matomai kad žuvi
mas musų drąsių vandenyno 
pionierių Soldino pamiškyje, 
Vokietijoje, nepatenkinto duo
tų davinių ir priežasčių, ofi
cialiai paskelbtų svietui. Kaip 
jų žuvimas buvo misterija pa
tiems Lietuviams taip ir ki
tiems. Kuomet žuvusių kars
tai su sužalotais jų kūnais ir 
"Lituanicos" palaikais surink
tais jų žuvimo vietoje buvo 
priimta Kaune ir visa Lietuva 
liūdėjo, tuo tarpu kiti Įtekmin
gi pasaulio žmonės knisosi po 
antspauda oficialių tyrinėjimų 
surasti tikras priežastis delei 
kurių musų lakūnai turėjo žū
ti. Įtekmingame Amerikoniš
kame laikraštyje The Philadel
phia Record, rašytojas Ludwig 
Lore savo kolumnoj "Behind 
the Cables", tarp kitko sako: 

"MURDER (žudvstė)?.... 
Liepos 15, 1933, Bellanca mono
planas Lituanica su Kapitonu 
Steponu Darium ir Leitenantu 
Stasiu Girėnu, Amerikos pilie
čiais Lietuvių kilmės, išskrido 
iš Roosevelt Field į Kauną, Lie 
tuvos sostinę. Liepos 17, 1933, 
Associated Press pranešė apie 
tą nelaimingą Lituanicos sudu
žimą prie Kuhdamm, netoli Sol-
din, Vokietijoj. Buvo gerai pa-
grysta nuožvalga kad tie narsus 
lakūnai tapo aukomis Nazių kul
kosvaidžių. Lietuvių komisija 
pasiųsta ištyrinėti tą nelaimę 
patyrė kad sparnai ir ptisė pa
ties lėktuvo yra dingę. Jų la
vonai buvo užnituoti dideliuo
se grabuose. Vokiečių virši
ninkai paskelbė jog tai nelai
minga mirtis. Oficialiai tas 
incidentas užbaigtas. 

"INVESTIGATION (Tyrinė
jimas) .... E. Stanton Brown, 
štabo investigatorius, Popular 
Aviation žurnalo, savo straip
snyje duoda klausimą: 'Ar Na-
ziai Nušovė Transatlantiko La-
kunus?' ir bando duoti atsaky
mą. 'Apie vidurnaktį', sako 
Mr. Brown, 'Lituanica pasirodė 
virš Berlichingen, netoli Len
kijos sienos, po apcukimo du 
kartu virš darbo stovyklos ne
toli Karaliaučiaus. Vėliau tos 
stovyklos sargybiniai pareiškė 
jog jie 'manę tas lėktuvas bu
vo priešų lėktuvas darantis 
fotografiškas nuotraukas tos 
stovyklos'. Kas atsitiko kada 
jis nukrito toliau?" 

" 'Pirmutinis nazių pareiški
mas', tas aprašymas sako to
liau, 'skelbė kad lakūnai išbai
gė savo gasoliną'. Bet tie ku
rie pasiekė nukritimo vietą 
pirmieji raportavo jog mažiau
sia 60 literių gaso buvę tan
kuose ir rezervo skardinėse'. 
'Jie įlėkė į medžių viršūnes 
skraidančiu greitumu, mažiau-

VIETINĖS ŽINIOS 
PER TVORĄ 

PASIŽVALGIUS 

Vienas iš trijų B-26 bomberių kurie sugryžo atgal į diio-
tuves kur jie buvo padirbti, Baltimore, Md. Čia matosi Lsit. 
Richard Meldon. Jis dalyvavo 150 įvairių užpuolimų Ašies jie-
gų įvairiose vietose, nušovė su kitais dviem lėktuvais 16 priešų 
lėktuvų, nuskandino aštuonis Ašies laivus ir tris suJbmarinus. 

sia', autorius sako. 'Jei lėktu
vas butų išbaigęs gasą Darius 
butų leidęs jį išlėto kaip- tiktai 
galima'.... Vienas iš darbi
ninkų kur tų lakūnų kūnai bu
vo subalzamuoti nesenai atvy
ko j Ameriką ir pareiškS jog 
jis matęs kulkų skyles lavo
nuose. Lėktuvo sėdamoji vie
ta... . buvo apšlakstyta krau
jais...." 

"The Neuė Vorwaerts tikri
no kad lakūnai buvo nušauti 
sargybinių, kurie manė jog 

MOTERYS RAGINA
MOS EITI DIRBTI 

Nuo Rugpjueio 30, per porą 
savaičių net 2595 šeimininkės 
Clevelando srityje nuėjo dirb
ti j krautuves, valgyklas, skal
byklas. valyklas ir vaistines, 
pilnam laikui ar tik jdo ' kelias 
valandas į dieną, apleisdamos 
savo liuoslaiki ir kitokius ma
žos vertės užsiėmimus. 

Moterų pagalba labai suma
žėjo įvairiose patarnavimo įs-

tai buvo priešų lėktuvas, šios i taiį?°se kai mokytojos ir mo 
r ^ Irmpti eiifrrv7n i m* sir vrlrlnc; 

ir kitų priežasčių delei Popular 

Sulaiko Daugėjimą.' 
Darbininkų Atvyks

tančių iš Kitur 
Nors iš kitų vietų ir miestų 

grūdimasis darbininkų vyrų ir 
moterų į darbus Clevelande 
dar tebesitęsia, tačiau jų įva
žiavimas mažėja. 

Tie iš kitur atsidangina šieji 
čia darbų jieakoti kreipiasi į 
Valdžios Darbininkų Samdymo 
biurą po apie 380 į dieną, pir-

-miau jų buvo po virš 200 į die
ną. Bet ne visiems duoda lei
dimus čia darbus gauti — at
metama bent trečdalis jų, ku
rie paeina iš industrinių vietų 
ir gali dirbti tenai. 

Tų svetimų darbininkų susi
grūdimas i Clevelandą yra pa
vojingas tuo kad dalis jų liks 
čia karui pasibaigus, ir nuola
tiniai šio miesto gyventojai 
taksų mokėtojai turės juos dy
kus maitinti. 

Taigi geriau dabar eiti dir
bti moterims, kad tik užpildy
ti visus vietinus darbus, kad 
apsisaugojus nuo tos naštos 
karui pasibaigus. 

ŽILĖ GALVON— 
Du "jaunikiai", Frank Wa\v-

zyniak, 54 metų, ir John Po-
cocha, 52 m., susivaržė už sa
vo šeimyninkę, 71 metų am
žiaus. ir iš pavydo Wawzyniak 
antrąjį lovoje gulintį užmušė. 
Kaltininkas suimtas. 

rtV 

Aviation žurnalas reikalauja 
kad Suvienytos Valstijos išty
rinėtų, nes Lietuva ekonominių 
ir politiškų priežasčių delei 
negali padidinti frikcijos su sa
vo galinga kaimyne...." 

Už šitą užuojautą ir susido
mėjimą žuvimu musų lakūnų, 
VVS komitetas pasiuntė Lap
kričio 15, 1934, sekantį padė
kos laišką Popular Aviation 
žurnalui (laiškas* tilps- kitame 
numeryje). 

(Bus daugiau) 

Šeimininke: Nuo Tavęs 
Piiklauso Kad Skalb

tu vas Skalbtų 
Turint mintyje kokią gausybę už

duočių elektriškas skaibtuvas gau
na atlikti—nuo purvinų darbo rubų 
iš,skalbimo iki užlaikymo gerų na
miniu lininiu gražiais ir oaltais1 — 

kinės sugryžo į mokyklas. 
Reikalinga daugybes moterų 

j, tuos darbus ir kitus. Mo
terys užimdamos tuos darbus 
prisideda prie pastumėjimo ka
ro pastangų. 

Kiekviena moteris virš 18 
metų amžiaus, fiziškai sveika 
ir kurios vaikai lanko moky'kH 
privalo pasirūpinti dirbti kur 
nors jei ne pilną laiką tai nors 
dali dienos. 

Moterims nereikia gnistis i 
karo dirbtuves, prisirakintT vi
są dieną, nes yra kitu darbų 
kuriuos jos gali užimti. 

Lietuvės raginamos eiti dir
bti kur tik jos tinka: į skalby
klas, dry cleaning Įstaigas, val
gyklas ir tt. 

TAUPYKIT ELEKTUĄ 
šią savaitę pradedama vajus 

mokyti -Clevelando ir apielinkės 
gyventojus kaip laupyti elek
trą. Tai yra dalis visos šalies 
elektros jiegos taupymo pro-
gramo karo metu. 

Kitame puslapyje šiame Dir
vos numeryje telpa didelis The 
Illuminating Company skelbi
mas paaiškinantis kaip jųs ga
lit prisidėti prie elektros švie- što", Vaidyla viešai skelbė kad 

KATALIKŲ Draugas randa 
kad pereito karo metu "Ame
rikos Lietuviai suvaidino ne
paprastą rolę" ir ragina šio 
karo metu tą patį daryti. Kai 
kurie katalikų vadai "nepapra
stai" ir vaidina tą rolę dabar: 
kaip Cirinėjus kryžių, neša ant 
savo pečių pusgyvius socialis
tus ir vos kojas pavelkančius 
sandariečius, o baidosi kaip 
kipšas švęsto vandens, Lietu
vai Vaduoti Sąjungos, kuri 
viena tiek pat pinigų surinko 
kiek katalikų Lietuvai Gelbėti 
fondas Capie $10,000), ir kuri, 
be to, išleidžia geresnę knygą 
Angliška kalba Lietuvos nau
dai negu visi katalikų profe
soriai su visais kulturos insti
tutais. 

SUFF.KERIAVIMUI P i t t  s -
burghe rengiamos konferenci
jos, katalikai perkrikštino Vai-
dylą "tautininku", ir tas, kaip 
mergos naujagimis, kelis kar
tus iš džiaugsmo klyktelėjo po 
tokio krikšto. Pirm to "krik-

sos ir jiegos taupymo. 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  

KAREIVIAI GRYŽTA 
Ohio valstijoje kasdien po 

apie 150 kareivių paliuosuotų 
iš tarnybos gryžta namon Į r 
jieško sau darbų. Tie paliuo-
suoti kareiviai yra buvę sužei
sti ir dabar pasveikę, kiti pa
leisti kurie yra virš 38 metų, 
amžiaus. 

nėra ko stebėtis jei šeimininke pa- j Jiems reikalinga darbai, bet 
mano nėra dar sutvarkyta pampini-

f 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 

jis nėra tautininkas ir atsisa
kė ką nors bendro su tautinin
kais ar jų organizacijomis tu
rėti. 

Nenorėčiau kad mano drau
gas Vaidyla apsieitų kaip tie 
Jogailosf'ir Jadvygos krikštija-

į mi Lietuviai, kurie po kelis 
įkartus bėgo krikštytis kad vėl 
; gautų po marškinius. 

Tautininkai ji senai pakrikš
tijo jo tikru vardu: socialistų 
ir Grigaičio bernu. Vaidyla 
tik ten darbuojasi kur Grigai
čio raudonus marškinius ("na-
gradą">. 

Vilktis tautininko marški
niais gavimui kitos "nagrados" 
juk nedora! 

TŲS turėtumėt matyti kaip 
musų kareiviai bėga prie 

telefonų, ypatingai tarp 7 ir 
10 valandos vakare. 
Jie sustoja į eiles po tuziną 
vienas už kito laukdami progos 
naudoti telefoną. Jie nori ži
noti kas' dedasi namie—prane-
namiškiams apie gautą savo 
paaukštinima—padaryti susita-
rimus su mylftnosioms. 

The Bell System daro viską 
ką tik gali kad jų telefonavi-
mai praeitų laiku. 
Bet dabar mažai galimybių tė
ra nutiesti daugiau Unijų — 
varis ir kitos medžiagos reika
lingos karui. 
Jei jųs turit t sunų tarnyboje, J} 
arba jei neturit, duokit progą 
tarnyboj esantiems vyrams pa
sikalbėti su saviškiais — patys ̂  
neužimdami vielų tarp 7 ir 10 5 
valandos vakarais. 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 

sijaučia nesmakiai kuomet pamano 
kas jai butų daryti*jei susėstų ko
kia neatnaujinama dalis to svarbaus 
namų padargo. 

Palaikymui to brangaus ska-lbtu-
vo čielybfje . ir išvengimui bėgioji

mo taisyti, kad 
kalbtuvas i?lai-
aikytų ĮJd karo 
Kibaigai, svarbu 
prisilaikyti š i t ų 
nuprastų taisyk 
Siu: 

Neperkrauk jį. 
Skaibtuvas užpil
džius iki vandens 

nijos įdėk min
kštintoją, po to 
muilą. Paleisk lai 

maišo, o kai putos pasikelio tris co
lius sumesk skalbinius vieną po ki
to tiek kad lengvai veiktų. Neska
lauk baltinių perilgai. 

2. Kai varai per gręžtuvą neleisk 
visko ties viduriu bet išskirstinčk. 

Sumažink spaudi
mą volulvlf"gręži-
i-nui storų dalykų. 
Saugok įlenkt gu-
zikus. kabes ir k. 
sagtis į vidų kad 
r.csukapotų vęlu-
kų. 

S. Baigus" 
bą paliuosuok, va-
lukų spaudimą,, ir 
išmazgok, iššluos
tyk visą mašiną 
viduja ir volukus. 

Pilnai išdžiovinus, uždengk skalb-
tuvą. ir laikyk laisvą nuo dulkių iki 
kitai skalbimo > diena'C • • <•,; 

4. Užlaikyk skaltituvą tinkamai 
išaliejuotą ir išleptą. , f 

parūpi 
mas jiems darbų ir kur jie tu
ri kreiptis užsiregistruoti dar
bui. 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai. 

HIPPODROM£ 

"THIS IS THE ARMY" 
Ši muzikai ė  filmą i š  kare iv ių  gy

venimo, Irvin Berlin1!? "This Is ihe 
Army", pagaminta Warner Bros., 
Army Emergency Relief tikslu, pra
dėta rodyti Hippodrome Theatre vi
sai navaitei laiko. Dalyvauja vai
dinime visa kuopa iš 350 kareivių, 
su visu kitu Įvairumu ir dainomis, 
kaip tas veikalas buvo statomas 
eilėje miestų scenose. 

Veikale dalyvauja daug žymių 
talentų ir ineina kariškų dainų iš 
1917 karo ir iš dabartinio. 

Vadovaujamose rolėse vaidina — 
George Murphv, Joan Leslie, Lieut. 
Ronald Reagan, George Tobias, Al
an Hale, Charles Butterworth ąnd 

.Kate Smith. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

'302 Lumar St. Dayton, O. 
I -rr-rr 

Ift&ie K/tin 
NEUŽMIRŠKIT 3c 

Siųsdami Dirvos Redakcijai 
Administracijai ar Agentnna 
kokius paklausimus*, visąda^fcl* 
kit už 3c pašto ženk l^i Jiaii 
kymui. Tas butiom. 

TIPINGAI pasigiria mono
polių daužytojas Grigaitis savo 
Naujienose aprašydamas kon-

lelen Urbšaitis Helen Dunbar j ferenciją: 
Savininkės j "Kuklusis Tarybos sekreto-

i rius Dr. P. Grigaitis tik šypso-
j  si ir nedrysta pasigirti kad jo 
buvo' įdėta 'begalinio darbo 

, konferencijos sušaukimui. 
"Tarybos iždininkas Mikas 

Vaidyla irgi tik šypsosi ir sa
ko . neabejojąs kad Amerikos 
Lietuviai sudSs bent $500,000 

'Tarybos darbams, bent $5,000,-
! 000 Lietuvos žmonių šelpimui 
; ir išpirks karo bondsų bent 
už bilijoną dolarių". 
. Tautininkams kurie žino iš 

j jų darbų Grigaitį ir jo gizelį 
— I Vaidylą, žino kodėl jiedu šyp-

sojosi: gudriai apmovė katali-

STONSS TAVERN 
METUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus sk:inesnisM 

"Arielkelė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Eucild Avenue 

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

WICKLIFFE, OHIO 

JONAS G. 
PCXLTER 

L i i> t u v i s 
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turit* pilrą apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

105 East 123rd Si. 
Telefonas POtomac 6899 

JACK GANSON 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA U2EIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partems, Vestuvinis 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

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

jkus priversdami jiems bernau
ti! Grigaitis, žinoma, nedryso 
pasigirti kokias klastas jis pa
vartojo pasižabojimui katali
kų, o Vaidyla — na, tas amži
nai apie milžiniškas sumas kal-

;ba ir kaip chroniškas ligonis, 
Įkąs kelintas numeris savo įs
itikimiems avelėms pakartoja: 
Na, dalzar tai jau dirbsime! — 

! ir vėl užmiega, iki kitą kartą 
i išbudęs vėl paskelbia: Na, da-
ibar tai jau dirbsime! 

f VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa--

^ tirtas Informacijas, ir' praktiškus patarimus reikale viso- ;; 
• kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma '** 
$ šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus)v 

ir Apdraudos Agontura. 

P .  P .  M  U  L !  O  L I S  
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Reąl Estatį'£ 

M, G60fi Superior Ave. Cleveland HEndcrson 
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3RD WAR LOAN 
VYKSTA GERAI' 

Pradžia 3-čios Karo Pasko
los Clevelando srityje pasiro
dė labai pasekminga — per 
pirmą savaitę parduota jau pu
sė visos $233,000,000 nuskirtos 
kvotos. Ta pirmoji pusė buvo 
lengva gauti, todėl kad bonus 
pirko greituoju visi tie kurie 
buvo paskyrė dideles sumas 
valdžiai skolinti. 

Tuomi pats riebusis paviršis 
nugriebtas, dabar sunkiausias 
darbas liko surinkti likusią da
li paskolos iš tų kurie mažiau 
turi arba nelabai nori bonus 
pirkti. 

Apskaičiuojama kad šios pa
skolos bonus supirkti reikalin
ga apie 700,000 Didžiojo Cleve
land© gyventoju, o šią pirmu
tinę pusę sudėjo tik 28,832 to
kių asmenų kurie daug turėjo 
pinigų ir skyrė dideles sumas 
bonų pirkimui. 

Didysis vajus pradėta su iš
kilmingu banketu ir perstaty
mu Public Auditorijoje, kur 
dalyvavo Hollywood filmų ar
tistų grupė. Ten dalyvavo tik 
turtingieji ir tą vakarą bonų 
išpirkta už $83,702,000. 

Kadangi karo laimėjimas ly
giai svarbus turtingiems kaip 
ir mums visiems darbininkams 
ir kadangi musų vaikai taip 
pat lygiai kariauja ir dar di
desniais skaičiais negu tiirtin-
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vSi,n if h T™. "" " .vi*»h atvejais prisimintu savo 
h • .u kad daufnau oonii ls-,pavergta, nukankinta tėvu že-
P rktume tuo padidinsime mu-ime ir pasirupintl, ištiesti iai 
s« sal.es kamvin>° galia, frrei-1 ranka. Juk njekas kit  į, 
ciau priešai bus nugalėti, grei
čiau karas baigsis, daugiau iš-

Lietuvos Reikalams Kaip Kartais Atsitinka 
Sudėta virš $100 

Be jokių dk^-iių ceremonijų, 
pereito šeštadienio-sekmadienio 
vakarą, Clevelandi e č i a i su
dėjo Lietuvos vadavimo reika
lams virš $100. 

LVS 1 -mo skyriaus sureng
tame vakarėlyje p. Onos Pee-
kaitienės namuose, Lietuvos 
Atstovybei Londone palaikyti 
pasidarė apie $25. 

Tą vakarą keletas užsisakė 
knygą "Timeless Lithuania". 

Sekmadienio vakare, Alekas 
Banys turėjo surengęs Califor
nia Restaurante gimtadienio 
paminėjimą savo krikšto duk
teriai p-lei Violai Milikauskai-
tei, kartu paminėdamas ir savo 
25 metų Clevelande darbuotę. 
Ten Lietuvos nuo karo nuken
tėjusių šelpimui suaukota §34. 

šiame vakarėlyje nekurie pa
sakė po trumpą kalbą ir linkė
jimus. 

Tai pavyzdingas darbas ir 
kiti privalėtų panašiu budu pa
sidarbuoti Lietuvos reikalams. 

Ir ten dar gauta užsisaky
mai knygai, taip kad iš Cleve-
landiečių per šeš-tadienį-sek-
landiečių per porą dienų gauta 
knygai apie $50. 

(Aukotojų vardai telpa LVS 
skyriuje, ant 3-čio pusi.) 

Tik mažas pasidarbavimas ir 
pasirupinimas Lietuvos reika
lais tuoj sudaro gražias sumas 
auku. Butų gerai kad visi ir 

Youth's  Forum 
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO! 
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.COME, COME, MR. BRACKEN 
(Editorial, Chicago Daily Tribune, Sept. 1 ) 

Šiedu dideli policininkai ne
turėjo kur akių dėti užtikę tą 
panele nuogą vaikščiojant Sun
set Ežero pakraštyje, netoli 
Bostono. Ji yra Marlin Ems-
lie, pustrečių metų amžiaus, ir 
stebisi ko tie policininkai turė
tu sarmatytis. 

liks sveikų musų vaikų ir grei 
čiau sugryš atgal. 

Amerikos laimėjimas karo 
reiškia užtikrinimą pasauliui 
taikos ir ramybės, 

Reiškia daugiau darbų čia 
pat, 

Reiškia užtikrinimą laisvės 
Lietuvai ir kitoms pavergtoms 
šalims. 

Karo bonus pirkdami jus tik 
skolinat valdžiai savo pinigus 
už gerą nuošimti — taigi sko-
linkit savo pačiu naudai, taip
gi. Kiekvienas $75 vertės bo-
nas už dešimts metų jums su
grąžins $100. Ar reikia ge
resnio uždarbio ir did e s n i o 
saugumo savo pinigams? 

PIRKIT WAR BONDS — 
PIRKIT DABAR! Lai ir Lie
tuviu vardas kaipo karo rėmė
jų stovi aukštai greta kitu tau
tų! Iš šio karo mes Lietuviai 
turim daug ką laimėti! 

RAUD. KRYŽIAUS NAUDAI 
KORTAVIMO VAKARAS 

Katalikiškų draugijų mote-
, . r>rs rengia Raudonojo Kryžiaus 
tuvai negelbes kaip tik mes naudai kortavimo vakarėlį su 
patys. 

SVEČIA VIMA1SI 
Kareivis imtikas Petras Bal

tre nas praleido keletą dienų 
Clevelande, pas savo draugą Jo
ną Petrauską ir Karpius. 

Taipgi buvo parvykęs kele
tui dienų Corp. George Machu-
ta paviešėti pas tėvus. 

Laikas nuo laiko pavyksta 
ir daugiau Clevelandiečių* Lie
tuvių kareivių, tik jų vardų 
netenka patirti. Jie atsilankę 
pralinksmina savo tėvus ir gi
mines. 

Aldona Wilkelis lankėsi ke
letui dienų Chicagoje. 

Magdalena Zdanienė ir duk
tė Alice išvyko porai savaičių 
atostogų į Los Angeles, Calif. 
Gryždamos sustos keletui die
nų Chicagoje. 

J. llermon, kitados gyvenęs 
Clevelande ir turėjęs čia daug 
draugų, gryždamas iš Kana
dos, kur aplankė savo sūnų ka
reivį, buvo sustojęs porai die
nų pas giminietį Joną Armo-
ną. Pasimatė su daugeliu kitų 
draugų; aplankė Lietuvių Dar
želį, kurio dar nebuvo matęs. 
Lietuvių Darželis svečiui pati
ko, sakė, "Gražus tai dalykas, 
Lietuvių Darželis gražesnis už 
kitų tautų darželius". 

Jis dabar gyvena New Yor-
ke. 

Amilė PetraitienS, iš Detroi
to, buvo atvykus pas Žilingevi-
čius dalyvauti jų 27 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
paminėjime. Atsiankė Dirvos 
redakcijoje, atnaujino prenu
meratą. Ji mėgsta Dirvą skai
tyti. Ji turi gerai išauklėtą 
sunų, Povilą, muzikantą, kuris 
su visu orkestru išvyko Į Hol
lywood padaryti tam tikrą mu-
zikalinę filmą, kuri bus rodoma 
teatruose. 

VAKARĖLIS PAVYKO 
Del staiga atšalusio oro, L. 

V. S. 1-mo skyriaus rengtas 
vakarėlis p. Onos Pečkaitienės 
sodelyje turėjo atsibūti jos na
muose, ir mažiau svečių pribu
vo. Tačiau kurie dalyvavo vi
si turėjo smagų vakarą, pasi-
kortavo, pasižmonėjo, ir pada
rė naudos Lietuvos vadavimo 
reikalams. Iš to vakarėlio at
liks pelno apie $25, prie to ke
letas užsisakė knygą "Timeless 
Lithuania". 

Poniai Onai Pečkaitienei pri
klauso garbė už jos energingą 
pritarimą šiam tikslui. Ji yra 
pasižymėjus ilgametė Clevelan
do gyventoja, gera patriotė ir 
Lietuviškų reikalų rėmėja. La
bai atsidavusiai dirbo Lietuvių 
Darželio reikaluose per keletą 
metų. Apie 10 metų atgal ji 
su savo velioniu vyru buvo ap
silankius Lietuvoje ir Lietuvą 
pamilo ir visada už ją sako ge
rą žodi. 

Šiame vakarėlyje darbavosi: 
Marė Mišeikienė, Julė Salasevi-
čienė, Agota Grigienė, Alekas 
Banys ir Jonas Brazauskas. 

šokiais, sekmadienį, Rugs. 26, 
šv. Jurgio parapijos salėje, 5 
vai. vakare. 

Dalyviams skiriama 5 dova
nos prie įžangos tikietų ir do
vanėlės kortuotojams prie sta
lų ; taipgi bus šiltos kavutės su 
užkandžiais. 

Pastaba: Kurie esat įsigiję 
tikietėlius Spalių 3 dienai, tie 
tikietėliai bus geri šiam va
karėliui, Rugs. 26. 

Komisijos susirinkimas bus 
penktadienio vak., Rug-s. 17, 
po pirmų pamaldų. Visos na
rės prašomos dalyvauti ir at
sinešti įžangos tikietėlius. Ne
pamirškite. Komisija. 

• CUYAHOGA apskritis da
bartiniu laiku žymiai sumaži
nęs savo skolas. 1933 metais 
turėjo įvairiais bondsais skolų 
už $46,000,000, dabartiniu lai
ku tų skolų turi $32,221,000. 

•OHIO Valstijos Pokarinių 
Darbų Planavimo komisijoje 
įvyko susivaržymas ir reikalas 
atsiduria teisme išsprendimui 
ar ta komisija turi teisę užsi
imti tuo planavimu, ar darbas 
turi buti pervestas jau esan
čiai kitai komisijai. 

Nežiūrint to, planavimas tę
siamas toliau. Valstija nori 
pasiruošti darbams kada karas 
baigsis. . 

f \ 
PASTŲ prenumeratą galima 

siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci-
jon gali pasiųsti laišku $2 su 
pilnu savo adresu, 
i -» 

PARSIDUODA NAMAS 
Su 2 krautuvėm, 4 šeimoms, mūri

nis, 3 garažiai, kaina $10,000. — 
Prie Superior ir E. 63rd Street. 

Kreipkitės tuoj 
JACOB TISOVIC 

K?66 Marquette Rd. EN. 4036 

PA KSIDUQDA AUTOMOBILIS 
PLYMOUTH 19?6 modelio, dviem 

durim, juodas. Galima matyt va
kare apie 7 vai. ir vitą dieną šei;-
tadienj. (38) 

1300 K. Roth ST. (viršuje.) 

• DARBININKŲ patikrini-
nimui nuo džiovos bus reika
linga pereiti X-ray egzamina
vimas. Tam tikslui ruošiama 
reikalingi prirengimai. Tame 
kooperuoja apskrities sveika
tos viršininkai su . federale ir 
miesto sveikatos organizacijo
mis. 

PRARADO $22,320 PINIGŲ 
Tūlas Albert Schneeberger, 

62 m., nuo 3452 E. 123 st., su
skaitęs savo dėžėje namuose 
laikomus pinigus atrado kad 
dingę $22,320, likę tik $19,080. 
Keista kad vagilius nepagrobė 
visus, ir tas žmogelis butų li
kes visai plikas. Jis netiki i 
bankus, sako bankai permažai 
procento moka, tai jis laikėsi 
pinigus namie, kur pats gali 
matyti. Taupė, laikė, kad kas 
kitas pagrobtų, ir vistiek jų 
matyt negalės. 

Jis tuos pinigus susidėjo 
taupydamas iš pat jaunų die
nų. 

In New York Brendan Bracken, 
British minister of information, de
nounced as fifth columnists any 
who speculate on the possibility of 
Russia making a separate peace 
with Germany. 

"It is highly insulting to Russia 
to sugges.t that she might drop out 
of the war", he said. "Russia has 
tever broken her word since the 
soviet was established.'' . 

Mr. Bracken thus pins his faith 
•m the Russo-British treaty of al
liance concluded in June, 1942, in 
which the two nations pledged each 
other to make no peace or armis
tice with Germany without' mutual 
consent. On the subject . of Rus
sian pood faith, he might well have 
lonsulted Mr. Hull, whom he met 

:tt Quebec, before he spoke so sym-
lathetieallyj 

Mr. Hull is also the custodian of 
i Russian treaty. It was negotia
ted in 1933 by Mr. Roosevelt and 
Comrade Litvinov. We recognized 
he Stalin government and that 

government pledged itself not to 
interfere in our domestic affairs, 

! nor to attempt to change our form 
j of government, nor tc give shelter 
and support to any organization 
(the Comintern) which advocated 
on planned the overthrow by force 
of^ tho American government. 

Within a very short time Mr. 
Hull was put to the painful duty 
of protesting to the Russian gov-
ernt that this section of the treaty 
was being violated. The Russians 
evaded the charge, and continued 
the violations. They are still en
gaged in them. No one is under 
any doubt, after its behavior on 
the war, that the Communist party 
is an agent of Russian policy in 
this country. 

Russia signed the Kellogg-Briand 
pact, renouncing war as an instru
ment of national policy. 

She then made war on Finland, 
in 1939. 

She extorted Bessarabia from 
Rumania, by threat of war. 

In the same year, by threat of 
war, she forced Latvia, Lithuania, 
and Estonia to sign so-called treat
ies of mutual assistance with the 
soviet union. Each of these treat
ies contained the promise that it 
would not disturb "the souvereign 
rights of the contracting parties, in 
particular their economic systems 
and state organizations". Within 
10 months Stalin sent his armies 
into the three Baltic countries, 
overthrew their governments, liqui
dated their professional middle class 
by wholesale removals to concen
tration camps and amalgamated 
them with Russia. 

These are not the only examples 
of Russian perfidy, but they are 
enough. Foreign Secretary Eden 
should take Mr. Bracken aside and 
tell him the facts of life. 

THE PERISCOPE 
By SARUNAS. 

L i e t u v i š k a  

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

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 
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REIKALINGA DARBININKU 
Puiki proga Lietuviams uždirbti geresnius pinigus. 

Priimam be jokio patyrimo, paprastus darbininkus 
Mokestis pradžioje už 6 darbo dienas gana didelė 

$49.24 savaitėje 
Telefonuokit man, galit susikalbėti Lietuviškai 

KEnmore 3275 

REV. PRUNSKIS, who is in 
charge of the Lithuanian Catholic 
Press Bureau in Chicago, published 
in English a booklet describing tho 
liquidation of fifteen Catholic 
priests by Stalin's secret police 
during, the occupation of Lithuania 
by Soviet forces. 

tu 

THE LITHUANIANS of Nor
wood, Mass., decided to purchase 
enough war bonds to buy our Navy 
a fighter plane. 

WALTER LIPPMANN, in an 
article "The Stakes in Dealing with 
Russia" thinks that the Western 
democracies after 1918 planted sus
picions , in the Russian mind by, 
among other things, "the erection 
of the anti-Russian line of buffer 
states in 1919". This is" not a true 
situation. The true reason for 
these so-called "buffer states", 
among whom Lithuania was one, 
was the spirit of freedom which 
animated the people of these sta
tes. and the promises of self-deter
mination made by President Wil-
influence. 

In this creation, immigration to 
the United States had a strong in
fluence. This immigration brought 
to this country before 1924 more 
than 30,000,000 people from Europe. 

| The New York Times rightly says: 
"That is how it happened that an 
independent Ireland, and a new Po
land, Czechoslovakia, Yugoslavia, 
Lithuania, Latvia and Estonia were 
so heavily financed and otherwise 
promoted from New York, Pitts
burgh, Cleveland, Chicago." 

/// 

THE CLAIM that the new states 
which rose after the First World 
War were created solely as "buffer 
states", or a "cordon sanitaire" 
against Russia is not the whole 
truth, and resembles imperialistic 
propaganda in the interest of a 
stronger power. These new states 
were subjugated, they wanted free
dom for ages, and regained it. 
Now this stronger power wants to 
deny this freedom to them by drag
ging out insincere accusations of 
"cordon sanitaires", or "buffer 
states". The small states of Eur
ope are a problem, as was pointed 
out by Masaryk in 1915. But this 
problem can only be solved upon 
the basis of freedom, not subjection 
to a stronger power. 

THE KUNIGŲ VIENYBĖ (Uni
ty of the Lithuanian Priests) has 
published a valuable book in Lith
uanian on some aspects of Lithua
nian American Catholic activity, 
the title is "Amerikos Lietuvių Ka
talikų Darbai". The book is dedi
cated to the 25th anniversary of 
Lithuania's declaration of indepen
dence and was edited by Rev. Dr. 
J. Končius, Editor-in-Chief, by Rev. 
Pakalnis (editor of the Section on 
Parishes), Rev. Balkunas (editor 
of the Section on Societies and In
stitutions) and Rev. Raila (editor 
of the Section on the Press). 

tit 
REV. DAILE Y, editor of the 

New World, addressed the Ameri
can Friends of Lithuania in Chica
go, at a meeting organized by the 
Executice Secretary of this Asso
ciation, Stanley Pieza, of the Chica
go Herald-American. 

/#/ 

THE LEAGUE for the Libera
tion of Lithuania issued an appeal 
to Lithuanian American's to sup
port to the utmost the Third War 
Loan. In moving terms the appeal 
describes how the sole hope of 
Lithuania's freedom lies in the vic
tory of the United States. It is 
believed. Lithuanian Americans will 
subscribe in the amount of over 
ten million dollars. 

£ i £ F A C T 
WHERE THE YEAR'S FOOD CROP WILL GO 

<9 OU 

12% 
ARMED 
FORCES 

13% 
AUIES 

75% 
HOME FRONT 

TIME REQUIRED TO RAISE LEADING CROPS 

WHEAT 

CORN 

COTTON ^ 

Each sy . r bo !  icpresents 10 man hours of work per cere 

Išrinkit 
JAMES F. 

McCUFERY 
Councilman 22nd Ward 

THE NATIONS of Europe (says 
Anna O'Hare McCormick in the 
New York Times) are beginning to 
speak their own voice and in their 
own language. What they all want 
is independence. From Washington 
it is announced that Russia has 
been given a place on ?.n Allies 
Mediterranean Commission—a step 
to insure that Russia will not play 
a lone hand in Eastern Europe. 
This is a sane step toward general 
agreement, and to that extent a 
timely brake against the spheres 
of influence policy which is dan
gerous to lasting peace, as it is to 
the future of small nations. The 
three Great Powers of the West 
cannot afford to forget that the 
force of nationalism has been in
tensified rather than diminished 
by the war. 

Iff 

MRS. JOHN SHIMKUS, of West-
ville, Til., was elected Vice Presi
dent of Women's Auxiliary of the 
American Legion for the State of 
Illinois. 

/// 

AT A RECENT CONFERENCE 
of Lithuanians in Pittsburgh, Pa., 
some $150,000 were raised in War 
Bonds to help America's war ef

fort. About $6,000 was donated to 
a special fund to finance the acti
vities for Lithuania's freedom. Th« 
conference was addressed by Sen
ators Davis and Tunnel, by Esto-
nia's Minister Pusta, and by the 
Minister of Lithuania, Col. P. ža-
deikis. The conference expressed 
the hope that the United States 
government, will continue its pres
ent policy of recognising the inde
pendence of the Baltic States. 

t i t  
IN A RECENT BOOK, "The 

New Europe", Bernard Newman, 
very justly, thinks that nations 
must be nations before they can 
or will desire to become associated 
in a federation of nations. Nations 
will insist on demanding frontiers 
which shall not be frontieis of in
justice, before they will accept any 
of the broader plans for the future. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenu» ! 
CLEVELAND, OHIO 

W E B E R ' S  
8521 Housrh Ave. 

F a m o u s 
B a r b e c u e  

CEdar 9579 

Musų Barbecued Mėsos ir Vištiena yra Pragarsėjusios 
visame mieste. 

Pas mus duodamuose Valgiuose naudojama tiktai 
Pačios Geriausios Mėsos. 

MES SPECIALIZUOJAME SEKMADIENIO PIETUMIS. 
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MONCRIEF FURNACE REIKMENYS 
•Q--
v-m i i 1 .j 

Reikalaukit Tikrų Moncrief Išdirbimo Dalių 
Kreipkitės j MONCRUSF Pardavėją. 

The HENRY FURNACE Co. M Medina, Ohio 

Tinkamas Patyręs Patikimas Žmogus 

Užkirtas 22nd Ward Demokratų Organizacijos 
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Vyrams Rudenines 
Reikmenys 

VYRAMS TVIRTI 
MARŠKINIAI $1.95 

Vienodų ir margų spalvų, taipgi 
grynai balti. Geriausios rūšies 
Broadcloth marškiniai, nešuntan-: 
čių spalvų. 

Vyrams Kaklaraiščiai 
Paskiausių gražių marginių. 

65c 2 už $1.25 

Sport Diržai 79c 
Vyrams geros odos diržai, spal

vuoti ir pamarginti. 

S K R Y B Ė L Ė S  
Lengvos skrybėlės, tinkamiausios 
šiam laikui; siaurom juostom ir 
skirtingų spalvų. 

Žinomos BARCLAY-KINSLEY 

Milines Skrybėles $5 
RUDENIUI 2.95 

visokių pavidalų. 

VYRAMS IR VAIKINAMS 

KELNĖS .. $3.95 
Didel is pasirinkimas vienodų spal

vų ir įvairių Šiaip audinių. 

Sweteriai _ . $1.79 
Užsimaunamų stilių, įvairių pa
skirų spalvų, taipgi visų mierų. 

GREEN STAMPS 
čia galit iškeisti DYKAI 

Moterims Gražios 
Kojines .... 91$ 

Pilno didumo 42 gauge, pasipuo
šimui ir šiaip dėvėjimui. Viso

kiose mėgiamose spalvose. 
su kožnu pirkiniu. 

savo Stamp Books. DYKAf 

THE KRAMER & REICH CO. 
701Q Superior Ave Atdara Vakarais 
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