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28th Year)' (28-ti metai CLEVELAND. OHIO RUGS.-SEPT. 24, 1943 No. 39 Kaina 5c. „ PARUOŠA busimai Ameri
kos - Anglijos - Sovietijos vadu 
konferencijai, sakoma, gerai > 
vykstanti. Matyti, norima ja^ |hĮ 
pilno pasisekimo, nes visus. 
klausimus diplomatai pirma e lį* 
aptaria ir kelią parengia. Vie-
nas tų klausimų, kaip Lietu
viai gerai ir susirupinę žinę, 
yra Lietuvos ateitis: kur ją 
diplomatai nublokš: ar i lai- i 
svės ir šviesos gyvenimą, ar 
į vergiją ir tamsą? Amerikos 
Lietuviai daug drąsos semia iš j 
fakto kad veik visos Amerikos j 
visuomenines politinės sroves j Atkakliuose mušiuose su. Balkanų, iš Graikijos pu-
stovi už sugrąžinimą laisvės j Vokiečiais Italijoje, Alijan-jšes. Eina kalbos kad bus 
Lietuvai: stovi D e m o kratai, | tai paėmė Salerno ir kitus pasikėsinimas veržtis i tą 
stovi Republikonai, stovi taip keturis tos srities Mieste- Europos dalį. 
vadinami izoliacininkai. j iius. 

Tokiu įbudu tenka apgailėti 
kad mūsų srovių vadai Pitts 

SUKILIMAI PRIEŠ VOKIEČIUS DčDE
JA JUGOSLAVIJOJE 

Alijantų jiegos įsiveršė 
t t j Neapolio užlają ir pradė-

burgho konferencijoje atstu-j jo iš laivų bombarduoti pa
nic visus delegatus turinčius j tį miestą, kurį Vokiečiai 
ryšio su Amerikos politinėmis Jaiko. Neapolis dega. 
srovėmis. Neduota žodžio Ma-j Italai išvijo Nazius iš 
rylando valstijos seimelio at- i Sardinia salos, * šiaurėj nuo 
stovui Adv. *N. Rasteniui, nei Sicilijos. 

Vokiečiams persimetus į 
Prancūzų salą Corsica, ten 
įsiveržė Praneuzu koman-

Illinois valstijos prokuroro pa
dėjėjui Adv. Grish, nei Chica-
gos Teisėjui Zuriui, nei kitam 
žymiam Chicagos politikoje j dos ir su pagalba Ameri-
Adv. Kai, nei kitiems, šiądien j kiečių bombelių sudarė ne

gu musę srovių margi vaduksi. poleono gimtinė. 
Ton salon išlipo didelė 

JAPONAI NETEKO 
SVARBIŲ PUNKTŲ 

PACIFIKE 

TAYYEOS TU RU
SIJA BUS LABAI 

ETEMFtOS 
—f 

Businti Amerikos - Britų | | 
konferencija što Sovietais, | ^ 
kurioje numatytą dalyvausi ? 
Hull nuo USA., Eden nuo' \ 
Britanijos ir Molotov nuol 
Sovietų, gal but Maskvoje.1 " 
turės daugiau negu svar
bią reikšmę. 

Šantikiai tarp Alijantų 
ir Rusijos taip įtempti, kad 
konferencija bus daugiau 
įtempto pobūdžio,, nuo jos 
priklausys arba Rusija ka- į 
riau j a su mumis, ar ba ne. 

Kaip Amunicija Iš neama iš Laivų 
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OFICIALIAI skelbdami melą 
buk Lietuvos Tautinė Taryba 
susidarius Vilniuje 1917 metais 
buvus "Vokiečių padaras" (tą 
patį ir bolševikai sako), Len-

~kai atstumia nuo savęs ir 
negausų Lietuvių burelL"kurie 
norėtų rasti džentelmoniško su
sipratimo su Lenkais. Turbut, 
pas Lenkus nėra nei vieno žmo
gaus su galva, kuri suprastų 
musų visuomenės pojučius ir 
gerai žinotų musų tautos tei
singą istoriją. 

• 
ŠIŲ METŲ pradžioje musų 

spaudoje buvo ginčų del Lie
tuvos "valstybinio kontinuite-
to", kuri Lietuvos Ministeris 
P. žadeikis priminė abiejų Ta 

Alijantų jiegos dvejetu 
naujų smūgių Japonams 
pasiekė naujų laimėjimų 
įsisiūbavusiame P a c i fiko 
ofensyve. Alijantai išsodi- J„ 7 ^ 
no savo jiegas Naujoj Gui-įšios trys valstybės pasiekė p 
nejoj prie Finschhafen, ir j punkto už kurio nedrysta' U 
Avnrirlpl Riilnip sunaikino toliau žengti be kokio nors 

susipratimo. Ta konferen
cija parodys ar joa susita- ^ 
ria ar skyla visai. 

i 
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Italų jiegų, 40,000 vyrj. 
Paskiausiomis ž i niomis, 

iš Bastia uosto, iš Corsicos 
nazių kariuomenė nešdina
si, vengdama sunaikinimo. 
. •Per Corsica, safe Alijan
tai prisiartina prie Šiauri
nės Italijos ir pietų Pran
cūzijos. 

Smarkus mūšiai eina už 
Neapolį, kurio apielinkėse 
jau paimta keli tolimesni 
miestai. Vokiečių atkaklus 
naikinimas Neapolio paro
do kad jie nesitiki ten lai
kytis. 

Vokiečiai turi užėmę ge
ras pozicijos kalnuose apie 
Neapolį, kas duoda jiems 

- . , galimybę ilgiau kautis. 
rybų suvažiavimui New Yorke. i Paimtų Vokiečių karei-
Kaip žinoma, kai kurie gudrus. vįų tarpe randasi Lenkų, 
musų redaktoriai tą* sąvoką £ekų įr kitų tautų vyrų, 
prilygino prie "biurokratinės paverstų tarnauti Hitlerio 

karo mašinai. 
Alijantų rankose randa

si 108 Italijos karo laivai. 
Vokiečiai sulaukė atkak

lių pasipriešinimų iš Italų, 
Slovėnų ir Kroatų sukilė
lių Balkanuose, kaip tiktai 
Italija stojo kariauti Ali
jantų eilėse. 

Iš Serbijos praneša, ten 
Vokiečiai iki Liepos pabai
gai išžudė 70,000 Serbų ka
riautojų ir šiaip žmonių. 

Alijantų karo laivynas 
sakoma slenka artyn prie 

Japonų įrengimus ant Ta
rawa ir Nauru salų, ir* su-
plaišino Bougainville, pas
kutinę didesnę Japonų sto
vyklą Solomonų salose. 

Amerikiečiai užėmė prie
šų svarbią stovyklą prie 
Lae, Naujoj* Guinejoj, 

Gen. MacArthur prane
ša: "Mes daromės sau ke
lią atgal iš kur pirmiau 
buvom pasitraukę". 

RUSAI PRIE KIJEVO 
• IR SMOLENSKO 

X iXl  f t n y i a  V i s a i .  ,  i  , ^ ^ I? f. 
Laukiama greito sukri-j 

kimo Hitlerio valdžios. Jei į 
tas įvyktų pirm tos konfe-' 
rencijos, gali ištikti trage
dija Rytų ir Centralinėje 
Europoje. Gali k|lti karas 
tarp pačių Alijantų • -—•• An-
glų-Amerikiečių prieš Ru
siją. Tokių atsitikimų isto
rijoje buvo. 

Išvengimui to, tos trvs 
didėsės valstybės turi susi
tarti bendrais klausimais. 
Turi susitarti kokių žvgių 
imsis su Vokietija*ir kaip 
išspręsti Lenkijos, Suomi-

Anierikoje parvežta jau 
141,000 paimtų nelaisvėn 
Vokiečių ir Italų. Iš jų, 
110,000 vyru jau dirba iš
skirstyti po ukes. 

12 užmušta. Harlan, K. 
- Rugs. 16 vienoje kasyk

loje ištiko sprogimas, už
mušta 12 darbininkų. Jų 
kūnai atkasti ir išnešti. Su 
jais dirbę kiti šeši maine-
riai išsigelbėjo. 

kanceliarijos", kuri "senas 
blankas" vartoja. 

Anglų rimtas ekon o mi n i s 
žurnalas, The Economist, Lie
pos laidoje, primena kad po Si
korskio mirties ir pas pačius 
Lenkus kilęs "kontinuiteto" 
klausimas. Sako: -"Visos Len
kų partijos atmeta Pilsudskio 
1935 metų konstitucijos teisė
tumą, bet visos jos tos konsti
tucijos laikosi nuo 1939 metų" 
(kada Lenkija tapo pavergta). 

Tokiu budu, Lenkų srovių 
vadai pasirodo didesni patrio
tai ir išmintingesni vyrai ne
gu musų vadukai, kurie jau 
susilaukė spaudoje karčių ir 
teisingų priekaištų del nepa-
kvietimo Lietuvos Prezidento 
j Pittsburgho konferenciją, ar 
nepasiuntimo jam pasveikini
mo. Musų vadai, pasirodo, ne
moka spręsti kas yra valstybi
nis kontinuitetas ir kas yra 
noras sugryžti prie demokra-
tingesnio valdymosi budo, ku
riuo jie taip susirupinę. Gai
la! 

• . 
REPUBLIKONŲ partijos 

vadų konferencija Mackinac, 
Michigane, nutarė remti Ame
rikos "atsakomingą dalyvavi
mą kooperatyvėje pokarinėje 
nepriklausomų tautų organiza
cijoje". Valstybės Sekretorius 
Hull, radio kalboje, pareiškė 
veik tą pačią mintį, pasakyda 
mas kad Amerika privalo po 
karo prisidėti prie tokios tarp
tautinės valstybių organizaci-

Bolševikai stumdami na
zių armijas atgal, prisiar
tino prie Smolensko ir už
imdami Černigovą atsidarė 
sau kelią į Kijevą ir Go
melį. 

Smolensko ruože raudo-

* 

Amerikos kareiviai išlipu prie Rendova salos iškelia iš 
laivo sau reikalingą amuniciją Japonams pliekti, šiuo budu 
amunicija iš pat laivo leidžiama per rankas iki pasiekia kraš
tą. Po žios salos užėmimo prasidėjo Amerikiečių žygiavimas 
salomis artyn pačios Japonijos. - • 

PREZIDENTO TAI-
KOS VILTYS 

Prez. Roosevelt patiekė 
savo rašytą kalbą Kongre
sui, kurioje išdėstė apie nu
statytus naujus planus Ali
jantų žygių prieš Ašies 

x jiegas, ir kad einama prie 
jos'" Pabaltijo, 'Rumanijos, plėtimo "gerų kaimynų" JUO, A t* ' y W-V J. J 7 I J t • 

Vengrijos ir Balkanų šalių i politikos visam pasauliui, 
• Tas davė padrąsinimo kon-likimą. 

Jei Rusija, Amerika ir greso nariams dirbantiems 
Britanija nesilaikys Atlan-! nustatymui pastovios tai-

nieji paėmė Demidovą .ir 
žygiuoja į Baltgudiją. 

Smolensko fronte laimė
dami bolševikai artinasi j 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo 
šalis. 

Hitleris perkelia Vokie
čių žymias jiegas iš Rusi
jos į pietrytinę Europą. 

* 
PO POROS savaičių ne

tiko Čarterio sutarčių ir 
nedarys ateičiai planų su-

Jlvg to čarterio. gresia to
lesnis kraujo praliejimas. 

Susipratimo su Maskva 
pasiekti lengvai nebus^ ga
lima, nes Stalinas sioms 
savo alijantems nepasitiki, 
pats gi varo savo politiką 
taip kad ir Amerika-Ang
lija negali jam pasitikėti. 

'Vokiečiai karininkai pa
imti Rusu nelaisvėn suor 

kos pasaulyje po karo. 

ANTRAS FRONTAS 
VYKSTA 

T 
HESS STATĖ BRI

TAMS IŠLYGAS 

PO POROS savaičių ne- o-anizuoti/i unija nuverti-
veikimo, Britų ir Amerikos j Hitlerio ir "įsteigimui 
bomberiai vėl pradėjo ata- j demokratinės valdžios Vo
kuoti Vokietija ir Prancu-; i • 
ziją. Teko ir "Belgijos bei Kieujcje ' 

Britų premjeras Church
ill skelbia kad antras fron
tas bus pradėtas atitinka
mu laiku ir masinis verži
masis į kontinentą iš vaka
rų bus pradėtas. Antras 
frontas tikrumoje jau eg
zistuoja Viduržemio juro
je, pasakė Churchill, ir to 
fronto reikšmę priešai pil
niausia jaučia. 

S. V. Generolas George 
C. Marshall, iki šiol buvęs 
Amerikos vyriausio štabo 
viršininkas, paskirtas An
glų-Amerikiečių jiegų vy
riausiu vadu Ąšies sumu
šimu*. 

jos kuri patikrins taiką net ka-

Holandijos Vokiečių svar
biems punktams. 

VOKIEČIAI V a t i k a n e  
šeimininkauja visu žiauru
mu. Areštuota keli Italai 
kardinolai Romoje, po to 
kai naziai paskelbė kad 
Vatikanas turi kooperuoti 
su fašistais arba buti pra-

fTALIJA JAU KARO 
TALKININKĖ 

Italija faktiškai patapo 
Alijantų karo partnerys. 

' Italijos" Maršalas Badoglio 
padarė tą paskelbimą, pa
statydamas Italiją kariau-
• v » Tk_ \ v\^/M-»llrAC bu lablblcllfc Ctiua uuw. l^ia 

i# . • AniaviVnQ 
šalintas iš Italiios. Romajjanciq Britų » ^"lel 

Tfr. niKPiP nnes buvusius Ka-yra Vokiečių užimtoje Ita-
ro grąsos budu, jei butų rei-iįįjos dalyje ir ten palaiko-

jnnro Kitais žodžiais ta- ma Mussolini, bet ar jis ti-kalinga 
riant, Amerika pasiruošus už
laikyti didesnę armiją ir lai
vyną, tikslu užtikrinti pasau
lyje taiką. 

šie pareiškimai apie Ameri
kos nepasitraukimą iš Europos 
reikalų po šio karo (kaip bu
vo padaryta po pereito karo) 
padrąsina mažas tautas turėti 
viltį kad pokarinėje valstybių 
organizacijoje jos turės vieną 
gerą ir nuoširdų savo laisvės 
draugą. Tarp tų mažų tautų 
yra ir Lietuva* 

pusėje prieš buvusius ka 
o partnerius Vokiečius. 

Iš Amerikos gabenimas 
karo reikmenų į Rusiją n* 
Kiniją didinamas kiek tik 
galimybės leidžia, skelbia 
Lend - Lease administrato
rius Stettinius. Šymet ūkio 
produktų 10 nuoš. bus iš
vežtas tų alijantų^ maitini
mui. Pernai išvežta 6' r. 

Britų vyriausybė tik da
bar išleido žinias kad an
tras po Hitlerio aukščiau
sias nazių vadas Hess, ku
ris 1940 metais nuskrido į 
Angliją, ištikro atvežė Bri
tams tam tikras taikos iš
lygas, jose reikalavo Vo
kietijai laisvų rankų Euro
poje ir grąžinimo buvusių 
Vokiškų kolonijų; Britams 
siūlė laisvas rankas Britų 
imperijoje; Rusijai sutiko 
duoti laisvą valią Azijoje, 
tik statė tam tikrus reika
lavimus, kuriuos bolševikai 
butų turėję išpildyti taikiu 
budu arba karu. Hitleris 
nesiruošęs Rusiją užpulti 
anksčiau. 

Britai pasitikėdami Ame
rikos stiprios pagalbos šia
me kare, atsisakė su Hess 
tartis, jį laikė saugiai, ir 
kantriai nešė Vokiečių už
puolimus. 1940 metais ro
dėsi tikrai kad Vokiečiai 
įsiverš Britanijon,# tačiau 
laimė buvo su .Britais, ir 
pernešus aną pavojingiau
si laikotarpį, dabar tokias 
pat baisias naikinimo prie
mones Britai atsuko prieš 
Vokietiją. 

Karo ginklų ir reikmenų 
gamyba šioje šalyje, po pa
šokimo pereitą Balandžio 
mėnesį, didėjo ir toliau iš
tisą vasarą. Per Rugpju-
čio mėnesį vėl padaryta di
delė pirmynžanga. Tą mė
nesį padaryta 4 nuoš. dau
giau negu Liepos mėnesį. 

Karo lėktuvų Liepos mė
nesį buvo padaryta 7,373, 
gi Rugpjučio mėn. — 7,612. 

Karo laivų taip pat pa
daryta rekordiniai daug— 
net 40 nuoš. daugiau negu 
LiegGS mėrfesį. 

Kaip greitai Amerika ir 
jos talkininkės galėjo su
stiprėti ačiu Amerikos di
deliam darbingumui paro
d o  š i o s  s k a i t l i n ė s .  N u o  
Gegužės, 1940, iki Rugsė
jo, 1943, pagaminta: 
Lėktuvų 123,000 
Tankų 349,000 
Artilerijos ginklų 93,000 
Mažų ginklų (šautuvų, 
kulkosvaidžių) 9,500,000 
Karo trokų 1,233,000 

Prie šių pabūklų turint 
greitai išaugintą armiją ir 
pakankamai maisto, Ame
rika ir pati galėjo greitai 
įsisiausti karo frontuose ir 
žymiai pagelbėti savo tal
kininkes. 

Jau naujas kandidatas! 
Pernai praskambėjo Gen. 

krai gyvas nežinia. 

Amerikos karo nuosto
liai iki Rugs. 18 pasiekė 
105,205; iš jų 20,104 žuvę, 
kiti paimti nelaisvėn, su
žeisti, arba dingę. 

Per 8 mėnesius šių metų 
Amerika neteko 447 bom-
berių ir Britai 1,651 bom-
berių, kurie iš Anglijos 
skrido atakuoti Vokietiją 
ir Prancūziją. 

Kaip greitai dalykai pa- Į T\/[cArthuro vardas ir Pre-
sikeitė! Italijai nėra kito 
išėjimo t iš vienos pusės ji 
Alijantų nugalėta pasida
vė, iš kitos pusės ją laiko 
Vokiečiai, reikia jų atsi
kratyti. 

Meksikos prezidentas iš
leido patvarkymą kad dar
bininkai už dalyvavimą ne
legaliuose streikuose gali 
buti nubausti numažinimu 
jiems algų. 

24 žuvo. Norfolk, Va.—• 
Prie Norfolk karo laivy
no lėktuvų stoties ištiko 
baisus sprogimas gabena
mos amunicijos, kame už
mušta 24 karo laivyno vy
rai. 

Du Graikai, Ganakes ir 
Skarlis, Burlington, Iowa, 
biznieriai, pasiūlė $200 at
lyginimo tam Amerikos ka
reiviui kuris pirmas išlips 
Graikijoje, kuomet Alijan
tai žygiuos Graikijon. 

zidento Roosevelto oponen
tai norėjo tą generolą sta
tyti kandidatu 1944 m. 
' Dabartiniu laiku kandi

datu jau peršamas Gen. Ei
senhower, atsižymėjęs Ita
lų nukariavime. Jeigu už 
pusmečio kitas generolas 
atsižymės Norvegijoje ar 
Prancūzijoje, bus peršama 
jo kandidatūra. Bet po jų 
atsiras dar kiti, ir nei vie-

S. V. Iždo ekspertai pa
tiekė Prez. Rooseveltui ki
tą pasiūlymą padidinti gy
ventojams taksus. Sulyg 
to plano dar bent 10 nuos. 
turėtų buti paimama tak
sais. Tačiau, sako, iš tų 
taksų, po karo bent 13% 
galėtų buti sugrąžinta. 

25 užmušta. Prie Maxon, 
N. C., nukrito armijos lėk
tuvas su 25 kareiviais, vi
si žuvo. Tiriama tos ne
laimės priežastys. 

Amerikos karo laivynas 
yra galinčiausias pasaulv-
'je, kaip pasirodė pastarų 
dienų pranešimuose. Ka
ro laivynas turi 14,072 įvai
rių rūšių laivų, nuo sub-
marinų iki didžiųjų karlai-
vių. Didesnių karo laivų 
iš to skaičiaus yra 613. 

7 užmušta. Prie John
ston City, III, pasažierinis 

- — - busas užlėkė ant traukinio, 
nas generolas tikrai aebus 7 žmonės užmušta, 50 su-
išrinktas prezidentu. Įžeista. 

BRITAI, tardamiesi su 
Ispanija geresnių santikių 
užvedimui, pareikalavo kad 
Ispanija atšauktų savo ka
reivius iš Rusijos fronto, 
kur jie gelbsti Vokiečiams 
Kariauti. Ispanai atsilygi
na naziams už jų suteiktą 
pagalbą Ispanių pilietinia
me kare. 

Ispanija dabar' jaučiasi 
saugesnė atsikratyti Hit
lerio ir tariasi su Anglais. 

^ f 

J 
. $ 

i  

Si W'V »tV** h' 



D t R V A Pirkit War Bonds šiądien 

EENNSYLVANIJOJE 
•% 

PITTSBURGH 

RASTAS PRIGĖRĘS 
UPĖJE 

r Rugs. 16, Monongahela up3-
$6 netoli Second Ave., upės 
sargybiniai rado prigėrusi la
voną. Pasirodė tai Andrius 
Bernotas, 51 metų amžiaus, 
nuo 2026 Fifth Avenue. 

Duktė nežino priežasties ko
dėl tėvas galėjo atsidurti upė
je. Jis jautėsi gerai. 

• .i** f $ 

PHILADELPHIA 

•9  

jį 'Į';:- jį 
Lietuviai Perica fridyjį 

Bomberi 

Trafibo Mirtys Aps
krityje Sumažėjo 

Allegheny apskritis užima 
pirmą vietą sumažėjimo trafi-
ko mirčių bėgyje pirmų sep
tynių šio meto mėnesių, kaip 
praneša Pennsylvanijos Vieš
kelių Saugos biuras. 

Bėgyje pirmų 7 mėnesių šy-
met Allegheny apskrityje tra-
fike užmušta 89 asmenys, ly
ginant su 119 per tuos pat mė
nesius 1942 metais. 

Philadelphia apskritis buvo 
antras su 26 gyvastimis ma
žiau negu pernai per tą pati 
7 mėnesių laiką. 

Žymi Stoka Anglies 
Pittsburghas, pačiame vidu

ryje didžiausių minkštos ang
lies kasyklų, susiduria su žy
miausiu anglies trukumu savo 
istorijoje. Jeigu staiga užei
tų šaltesnis oras, miesto gy
ventojai turėtų gerai pakentė
ti šaltį, nes neturi anglies. Ku
rie nepasirūpino iš seniau tie 
dabar negali visai gauti. 

Jeigu valdžia neperleis di
desnio kiekio anglies privati
niam pardavimui, iki Lapkričio 
mėnesio bus vargu galima su
laukti kiek anglies. 

Apie Lapkričio mėnesį su
stos gabenimas anglies j Di
džiųjų Ežerų uostus, tada tik 
apie ] ,750,000 tonų anglies sa
vaitėje bus pasukta vieniniam 
sunaudojimui. 

Valdžia Išgelbėjo 
Mažas Dirbtuves 

Pittsburgho srityje išgelbė
ta nuo bankruto daugybė ma
žesnių išdirbysčių, kurios ga
vo iš valdžios už bendrai virš 
14 milijonų dolarių kariškų 
reikmenų užsakymų. Tie už
sakymai išlaikė tas dirbtuves 
nuo sužlugimo, nes jos trp> 
paliestos karo suvaržvmnis. 

(Paveikslas ant 7-to pusi.) 
Philadelphia srities Lietuviai 

sukėlė pervirš reikalingą sumą 
nupirkimui kariško bomberio, 
ir šiomis dienomis rengiantis 
prie to bomberio krikštytų, 
eina vardo parinkimas tam di
džiam lėktuvui, kaip praneša 
War Finance Committee. 

Pasiūlyta vardai: "Knight 
of Lithuania", "Lituanica of 
Philadelphia", ir "Perkūnas". 

Pastarame Lietuvių Victory 
Committee susirinkime, dele
gatai iš įvairių draugijų pra
nešė kad numatytas $400,000 
kiekis perviršytas $89,525 su-
ma. 

Juozas Kavalauskw, komi
teto pirmininkas, pasakė: 

"Šiuomi išviso Lietuvių Vic
tory Komitetas bondsų parda
vė už virš $800,000, bet mes 
nesiliausim dirbę toliau. Mes 
pasižadėjom pilną paramą Tre
čiai Karo Paskolai ir nusista-
tėm surinkti $1,000,000, ką 
mes tikrai turėsim iki Rugsė
jo pabaigai, kada vajus baig
sis". 

Atbalsiai is ftttsburgKo 
Konferencijos 

Iš Philadelpijos, kaip prade
da paaiškėti, tai gal tik viena 
Ona Unguraitė tebuvo legališ-
ka delegatė Pittsburgho kon
ferencijoje; o kiti tai ten "de
legatais" atsirado todėl kad 
vieni iš jų yra "dukaunos asa-
bos", o kiti, kad kas tai mes! 
mes esame diplomuoti.... ar 
gal diplomatai?.... Pikolis 
juos žino, bet buvo "delega
tais" ir atstovavo "ką nors". 

Pavyzdžiui, čia kalbama kad 
Jonas Grinius "delegatu" toje 
konferencijoje buvo nuo ko
kios tai "diplomuotos" "tary
bos". Tai reikštų jau labai 
dideliu dalyku. Tačiau kai jis 
viename susirinkime pastaru 
laiku pradėjo kalbėti apie tą 
konferenciją, viengentė Šmitie
nė liepė jam uždaryti savo 
burną, ir jis kaip ir jo sėbrai 
tame dalyke prieš ją nutilo. 

Todėl ir skverbiasi klausi
mas: Kas Joną Grinių tikru
moje į tą konferenciją išrin
ko ir ką jis reprezentavo? 

Žingeiduolis. 

WYOMING KLONIS 

UŽMUŠĖ KASYKLOJE 

Rugsėjo 10, Woodward Mi
nes, Glen Alden Coal Co. ka
sykloje, nelaimė darbe patiko 
Vincą Rusecką, kuris liko vie
toje uolos užmuštas. 

Ruseckas Kingstone išgyve
no 40 metų ir visą laiką dirbo 
anglies kasyklose. Paliko di
deliame nuliudime žmoną ir 
šeimą. Taipgi paliko brolį ir 
seserį Lietuvoje. 

Palaidotas Pringle kapinėse, 
pamaldos atsibuvo Kingstono 
bažnyčioje. J. J. Nienius, 

f .  
DU BOIS, PA. 

LANKĖSI KAREIVIS. Vin-
tas Mikelonis buvo parvažia
vęs iš kariuomenės porai sa
vaičių paviešėti pas savo tė
vus. Jis tarnauja kariuome
ne jau šeši metai, turi saržen-
to laipsnį; jis yra mekanikas 
prie lėktuvų. Jis yra sunus 
Simano ir Agotos Mikelonių. 

Kitas jų sunus yra karo 
fronte, kaujasi su priešais. 

I Dirva dabar yra pigiausias 
, darbininko fiuoslaikio drau-
į gas; platinkit ją tarp savy. 

Dvejos Sukaktuves 

Philadelphia. — šiomis die
nomis suėjo 50 metų nuo įsi
kūrimo pirmos Lietuvių para
pijos Philadelphijoje, kuri da
bar žinoma vardu Šv. Kazimie
ro parapija. Jos svarbiausiu 
kure ju buvo Kun. Juozas Kau-
lakis, kuris išbuvo parapijos 
klebonu iki mirties. Jis gimęs 
Lietuvoje, mirė čia prieš 10 
metų. 

Dabartiniu tos parapijos kle
bonu yra Kun. Ignas Valančiu-
nas, jo asistentai Kun. Vincas' 
Vėžys ir Kun. Stasys Raila. ; 

Taipgi savo 40 metų sukak-1 

tį nuo pradėjimo rašinėti Lie
tuvių ir kitataučių spaudoje 
mini Kazys Vidikauskas. Jis 
už savo uolų darbavimąsi ap
dovanotas Gedimino Ordenu. 

Vidikauskas yra Kaunietis, 
jo žmona, Marijona Puodžiu-
naitė, Suvalkietė, iš Pavištai
čių. 
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BALTIMORE MD 

MOTERŲ PILIEČIŲ KLUBAS 
; RENGIASI MINĖTI 20 ME

TŲ SUKAKTJ 
Baltimorės Lietuvių Moterų 

Piliečių Klubas rengiasi prie 
savo 20 metų gyvevimo sukak
tuvių paminėjimo. 

Spalių mėnesį, 1928 metais, 
Teisėjas William F. Laukaitis 
pakvietė Anelę Laukaitienę ir 
Oną Lukoševičienę (Lukasr) į 
savo raštinę ir kalbėjosi: ar 
tai nebūtų gražu jei Baltimo
rės Lietuvės moterys turėtų 
savo klubą, kur galėtų drau
ge sueiti, gražiai laiką praleis
ti ir naudingus darbus atlikti. 
Moterys su tuo sutiko ir pra
dėjo kalbinti savo drauges į 
darbą. Taip klubas ir pradė
tas organizuoti Spalių 23 d., 
1923 metais, o čarteris klubui 
buvo išimtas Lapkričio mėne
sį, 1924 metais. Klubo tikslas 
buvo kad Lietuvės galėtų la
vintis Amerikos politikos rei
kalais ir dirbti Lietuviškus ir 
bendrai visuomeniškus naudin
gus darbus. Klubas pasekmin
gai gyvuoja, nors narės moka 
tik 5c mokesties į mėnesį; iš
buvus nare du metu, jei miršta 
klubas nusiunčia gėlių už $10 
vertės. Moterims imant Ame
rikos pilietybę klubas parūpi
na liudininkus. 

KLUBO FOTOGRAFIJA, šį 
sekmadienį, Rugsėjo 26, nuo 5 
vai. po pietų, Lietuvių salėje 
bus traukiama viso klubo fo
tografija; narės prašomos bū
tinai visos ateiti. 

Spalių 24 d., Pilietės rengia 
savo 20 metų sukaktuvių pa
minėjimui vakarienę Lietuvių 
salėje. Publika bus kviečiama 
dalyvauti. 

Pilietės kaip ir visi musų 
Lietuviai nepamiršo Trečios 
Karo Paskolos Vajaus ir savo 
susirinkime Rugsėjo 7 nutarė 
kad visos narės pirktų Karo 
Bonus per Lithuanian Federal 
Building and Loan, kad Balti
morės Lietuviai galėtų žinoti 
kiek bonų bus išparduota. Se
kančios pilietės užsirašė bonus: 
Magdalena Kurelaitienė 
Elizabeth Lazauskas 
Adele Bush 
Anastasia Budrienė 
Helen Kondrotas 
Anna Lukoševičienė 

(Lukas) 
Moterų Piliečių Klubas 
Marijona Remekis 
Petronėlė Lukavieienė 
Agnės Kaminski 
Julia Zalna 
Elizabeth Bakutienė 
Marė Kašinskas 
Antanas Jakaitis 
Joe Olevich 
Marijona Yuskšaitė 
Ona Makauskienė 
Tliząbeth Chesno 

Viso 
Dabartinė klubo valdyba: 
Julė Rastenienė, Pirmininkė 
Marijona Remekis, v. pirm. 
Teresa Matuliauskienė, užr. 

raštininkė; 
Ona Lukas, fin. raštininkė; 
Marijona Milunaitienė, iždi

ninkė. 
Ona Lukas. 
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. f Detfoilo 
Geros Valios Lietuvius 

$500 
$300 
$200 
$200 
$200 

$200 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 
$100 

$50 
$50 
$25 

$2625 

Mes, Lietuvai Vaduoti Są
j u n g o s  p a r a g i n t o s  D e t r o i t o  
Lietuvės moterys suorganiza
vome Rubų Rinkimo Ratelį, ir 
pasistatėm sau tikslu rinkti 
apnešiotus rubus ir atsiradus 
galimybei susisiekti su Lietu
va, tuos rubus siųsti Lietuvos 
karo nuvargintiems žmonėms. 

Mes Amerikoje gyvename 
toli nuo karo fronto, net 3000 
mylių, ir jau daug reikmenų 
negalime gauti. Iš to turime 
suprasti kad Europoje, ypatin
gai Lietuvoje, kuri jau pergy
vena antrą okupaciją, ir dar 
dievai žino kelias teks pergy
venti, jos žmonės išalkę ir nu
plyšę kaip paskutiniai elgetos. 
Todėl mes Detroito moterys 
skaitome sau už pareigą kiek 
musų galioje bus jiems pagel
bėti, nors tuo kuo galėsime, 
būtent apnešiotais rūbais. Ru
bų pas mus Amerikiėčius dar 
yra ir juos Lietuvon persiųsti 
nebus didelio sunkumo, nes jie 
negenda. Todėl mes kviečia
me visas Detroito Lietuves 
moteris, užjaučiančias Lietu
vos karo nuvargintus žmones, 
prisidėti prie musų pradėto 
darbo: 1) Rinkti rubus nuo 
vietos Lietuvių ir kitų žmonių 
kurie turi atliekamų; 2) Pa
gelbėti musų surinktus rubus 
išvalyti, iširusius sutaisyti ir 
sudėti į dėžes; 3) prisidėti fi
nansiškai, nes rubų pasiunti
mas kaštuos J ir pinigų. 

šiuo tarpu nuskirta keturios 
stotys kur rubus galite pri
duoti: pas V. Motuzienę, 14676 
Wark Ave., pas M. Smailienę, 
12000 Jos Campau Ave., Ham-
tramck, pas. Mrs. M. Sims, 
2207 Oakmąn Blvd., ir pas 
Mrs. Rinkunienę, 15883 Low-
ton Ave. 

Jei kurie turit rubų atiduo
ti bet negalit Į nurodytas vie
tas pristatyti tai paskanbinkit 
telefonu Ratelio pirmininkei, 
V. Motuzienei, UNiv. 3-8529, 
pas jus atvažiuos draiveris ir 
paims skirtus rubus. 

Aukavusių rubus asmenų 
pavardės bus skelbiama laiks 
nuo laiko spaudoje. 

Išgirdusiems šį muaų atsi
šaukimą, varde Lietuvos var
guolių išanksto tariame ačiu. 

R. R. Ratelio Valdyba: 
V. Motuzienė, Pirmininkė 
M. Petrikienė, Vice Pirm. 
Marė Sims, Raštininkė, 
M. Smailienė, Iždininkė. 

600,000 Iš Pennsylvani
jos jau Kariuomenėje 

Gubernatorius Martin pada
rė pranešimą kad iš Pennsyl
vanijos yra paimta apie 600,-
000 vyrų Amerikos ginkluoto
se jiegose. Tai yra tris sykius 
daugiau negu ramiu laiku vi
sa ši valstybė užlaikydavo ka
riuomenės, v K v ^ 

PORTLAND, ORE. 

MIRĖ LIETUVIS. Rug.-iėjn 
7 čia mirė Petras Galskis. Jis 
dirbo Pacific Telephone kom
panijoje, mirė umai, širdies li
ga; buvo 65 m. amžiaus. Ve
lionis buvo geras Lietuvis, lin
ksmo budo, viešins pcpulia-
riškas. Turėjo daug draugų. 

Chicago j e gyveno jo žmc-
na, Julė, duktė Aldona ir su
nus Vytautas. Duktė Aldont 
atvažiavo sutvarkyti parlydė-
jimą lavono į Chicagą palai
dojimui Tautiškose kapinėse. 

Velionis buvo darbštus tai 
ir gyvenime jam sekėsi. 

Lai buna jam lengva Ame
rikos žemelė, kurią jig įaip 
mylėjo kaip Lietuvą., J<> liku
siai šeimai reiškiu gilią užuo
jautą. P. M. A. 

L. V>:' SĄJUNGOS 6-TO SKY 
RIAUS SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, Rugsėjo 39 d:, 
Dr. J. J. Sims rezidencijoje, 
atsibuvo LVS 6 to skyriaus 
susirinkimas. Dalyvavo gra
žus narių skaičius ir apkalbė
ta daug svarbių reikalų. Vie
nas tų svarbių reikalų tai pa
siruošimas minėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės 26 metų su
kakties. Nors Vasario 16 dar 
toli, bet prie dabartinių sunkių 
sąlygų, susirinkimo numatyta 
pradėti rūpintis išanksto, kad 
ši šventė nepraeitų nepaminė
ta. Tai šventei atžymėti nu
tarta surengti vienas iš dvie
jų: masinės prakalbos, jei bus 
galima gauti pirmaeilis kalbė
tojas, arba banketą hotelyje. 

Tą pat dieną ir toje pačioje 
vietoje, Rubų rinkimo ratelio 
moterys atlaikė savo susirin
kimą. Jos irgi nutarė darbą 
pradėti tuojau, kviečiant visas 
Detroito Lietuves moteris pri
sidėti prie jų sumanyto darbo. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAKARĖLIS 

Šiuomi galiu pranešti kad 
Raudonojo Kryžiaus pirmais šį 
sezoną vakarėlis įvyks Spalių-
Oct. 23, Miltono salėje. Visi 
ir visos Raudonojo Kryžiaus 
darbuotojos ir rėmėjai rengki-
tes šiam vakarėliui. Rengėjos 
tikrina kad jos nugalės visus 
šių dienų sunkumus ir vaka
rėlį turės lygiai taip šaunų ir 
linksmą kaip turėdavo praeitą 
žiemos sezoną. Taip sakant, 
turės y* valgyt ir gert ir mu
ziką linksmumui. D. R. 

: MIRIMAI 
L.' / 

t MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

TEISIAMA AŠTUONI VO
KIEČIŲ ŠNIPAI 

Detroite, federalis teismas 
įkaitino keturias moteris ir 
keturis vyrus Vokietijos šni
pus, kurie teikė Vokiečiams 
informacijas apie Amerikos 
pasiruošimus apsigynimu! ir 
karo judėjimą. 

Jeigu jie bus rasti kaltais, 
jiems gręsia ' mirties bausmė 
arba iki 30 metų kalėjimas. 

Prie jų kaltinama ikiti 16 jų 
bendradarbiai. 

{DAYTON, OHIO Į 
LIETUVIŠKOS ŽINIOS 

Juozas Daugėla labai sunkiai 
serga. Rugsėjo 16 jam pada
ryta operacija St. Elizabeth li
goninėje. Linkėtina laimingai 
pasveikti. Juozas Daugėla yra 
pažystamas ir Clevelando Lie
tuviams, jis seniau ten gyve
no ir yra buvęs giedorius šv. 
Jurgio parapijos chore. 

Elena Skačkauskaitė du me
tai atgal apsivedė su Jonu Var
na iš Boston, .Mass. Dabar 
jiedu parvažiavo į Daytonf 
apsigyventi. Jonas Varna yra 
veiklus Lietuvis, meniškų pa
linkimų žmogus. Jis šioje ša
lyje gimęs ir augęs, bet mėg
sta veikti Lietuviškoje dirvoje. 

METROPOLITAN Operos 
Festivalas su artistais ir ar
tistėmis iš tos operos, atsibus 
Rugsėjo 25. Bus statoma ope
ra "Martha". šioje operoje 
dalyvauja ir atliks svarbią ro
lę musų tautietė Anna Kaskas, 
Metropolitan Operos narė. Vie
tos laikraščiai išanksto jau ra
šo apie jos gerumą, kaipo kon
tralto dainininkę. D. Rop. 

RUSECKAS Vincas, senyvo 
amžiaus, užmuštas anglies 
kasykloje, Rugs. 10, Kings
ton, Pa. Amerikoje išgyve
no 40 metų. 

PETRAITIS Petras, 45 metų, 
užmuštas automobilio nelai
mėje Geg. 30, 1941, Detroit, 
Mich. (Kurtuvėnų p., Stibe-
riškio vk.) Amerikoj išgy
veno 31 metus (jo mirtis 

s nebuvo pažymėta pirmiau.) 
JUKNA Jokūbas, 63 m., trau

kinio užmuštas dirbant ant 
geležinkelio, Akron, O. (Ra
mygalos par.) 

STEPONAVIČIENĖ Bronisla-
lava, mirė Rugp. 30, Mas-
peth, N. Y. 

BALČIŪNAS Kazys, mir§ 24 
Rugp., Blissville, N. Y. 

MAŽEIKA Antanas, 58 metų, 
mirė Rugpj. 18, Inkerman, 
Pa. 

ALEŠKEVIČIENĖ Marė, mirė 
Rugp. 21, Wilkes-Barre, Pa. 

VAIČIULYTĖ M. O., mirė 22 
Rugp., Plymouth, Pa. 

VILKELIS Martinas, 49 metų, 
mirė Rugpj. * 22* Plymouth, 
Pa. 

VASILIAUSKAS Pėtras, mirė 
Rugp. 13, Charleroi, Pa. 

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

JONIKAITIS Povilas, mirė 24 
Rugp., Newark, N.; J. 

JUCYTĖ Diane Louise, 4 m., 
mirė Rugs. 3, Chicagoj. 

MEŠKAUSKAS Jurgis, 67 m., 
mirė Rugp. 2, Duquesne, Pa. 
(Raseinių ap.). 

KAČINAUSKAS Vladas, 61 m. 
užmuštas kasykloje, Rugpj. 
12, Shenandoah, Pa. (Seinų 
ap., Sko'bogelių k.). 

ZAJAUSKIENĖ Monika (Ven-
grikė), mirė Rugp. 23, Chi-
kagoje. 

MIČIUN1ENĖ Marė (Vaišvi
laitė), pusamžė, mirė Rugp. 
6, Chicagoj. (Tauragės ap., 
Eržvilko p., Vilniškių km.). 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

MONKUS Jurgis, 50 m., mir3 
Rugs. 6, Chicagoj. (Telšių 
ap., Tveriu par.) 

MATULIOKAS Kazys, 53 m., 
mirė Rugsėjo 5, Chicagoje. 
(Šiaulių ap., Gruzdžių par., 
Lygudų k.) Amerikoje iš
gyveno 40 metų. 

VILIMAITIENĖ Barbora (Sa-
baitė), pusamžė, mirė Rugs. 
7, Chicagoje. (Panev. aps., 
Kubiškių p., Skudinių km.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

GALSKIS Petras, 63 m„ mirė 
Rugs. 7, Portland, Ore. Lai
doti parvežtas į Chicago. 

ŠARKA Helen, 23 metų, nirė 
Rugs. 6, Chicagoj, kur buvo 
ir gimus. 

VALANTIEJIENfi Pranė, 73 
m., mirė Rugs. 1, South Ja
maica, N. Y. 

•TAM TIKRA medžių lai
piotoja varlė kuomet šoka iš 
į kitą vietą ore apsisuka taip 
kad jos galva vis buna atsuk
ta į priešą. 

BURUS Jonas, pusamžis, mi
rė Rugs. 8, Chicagoj. (Šiau
lių ap., Viekšnių p., Augiš-
kių k.) Amerikoj išgyveno 
35 metus. 

DAMBRAUSKAS "Zigmas, pus
amžis, mirė Rugs. 7, Chica
goj. (Panev. ap., Naujamies
čio p., Kundrenų k.) Ame
rikoj išgyveno 43 metus. 

ZULTAUSKAS Antanas, mirė 
Rugs. *m., Gilberton, Pa. 

SAVIGIENĖ Marė, 71 metų, 
mirė Rugs. 6, MinersviLlc, 
Pa. 

JOSUPAUSKAS (vardas ne
pažymėta), mirė Rugs, m., 

•Paterson, N. J. 
GIEDRA Kazys, mirS Rugs. 4, 

Baltimore, Md. 
MIŠKINIS Karolis, 65 metų, 

mirė Rugs. 1, Bronx, N. Y. 
VASILIAUSKAS Jonas, mirė 

Rugs. 2y Newark, N. J. 
BATOVIČIUS Alekas, 62 m., 

mirė Rugs. 1, Brooklyn, N.Y. 
ZINKEVIČIENĖ Marė, 63 m. 

mirė Rugs. 3, Brooklyn, N.Y. 
ZMAJAUSKAS Teofilius, 54 

m., mirė Rugs. 7, So. Bos
ton, Mass. 

MASANDUKAS Kazys, mirė 
Rugs. 5, Baltimore, Md. 

VAITUKAITIS Kazys, mirė 
Rugs, m., Baltimore, Md. 

MENDELtS Juozas, mirė 30 
Rugp., Baltimore, Md. 

• MOLIO produktų, iš rau
dono molio, ypatingai gėlėms 
puodukų, kas met šioje šalyje 
padaroma už 2 milijonu dol. 

J. Žemantauskas 
"Dirvos** Agentas 

; ;  .  u  N o t a r a s  
ISO •Congress Avenue 

Waterbury. Conn. 

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 jrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, u&lięinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 
J 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas* 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 
Metams tik 50c. (45) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia, I'a. 
v / 

DHL LA C. JA KUB S 

Po Traukinio Nelaimes Philadelphijoje 

Dideli kranai bando nukelti sudužusius pasažierinius va
gonus nuo bėgių Philadelphijoje, kur traukinių susimušime 
užmušta 78 asmenys ir 123 sužeista. Vienuolika valandų va
liau kitas .greitr£įs traukinys,. 2')th Century Limited, sudužo 
pora maiiių f rytus "nud. Ganastota, N. Y., kur užmušta trys 
ir septyni sužeista. Nelaimės Atsitiko iš priežasties pačių 
traukinių, ne keno nors blogu darbu ar nuo sabotažo. 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176S 

P. J. KERSXS 
809 Society for Savings Bidg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

* 

Norėdami pigi a i pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, g-ausit pijria kaina. Taipgi gausit patarftavimj> įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba a3mcniiVti. 

| Naujoje Vietoje H 

] Nikodemas A. Wilkelis | 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
| v IR BALZAMUOTOJ AS g 

= Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai į 
§ Naujoj, modeminiai [rengto j nuosaVioj- vietoi •' 4 m 

| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 i 
^lllIlIl i lIlIlIlIlIlIlIlIlIlUlll l l l l į lIMIIIIIIIIIIi lĮ i lIUIIl i imUil i i lUll iHIIIlIlIHIil l l l l i lSIiĮH 



FĄ 

Pirkit War Bonds šiądien D I R V A  

i i 

'?/ I 

U 

I 
•3 

t1 H 

i 

L A I S V A  L I E T U V A  Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse! 

Laisvę Pažinę — 
Jungo Nevilksim! 

Vel P. Pope,' Bolševizmo 
šmėkla 

Esu trumpai aprašęs eilę 
laiškų, paskelbtų New York 
Times, kuriuose buvo disku
tuojama Pabaltijo kraštų pro
blema. Vieni laiškų autoriai, 
kaip p. Pakalnis, p. Shapiro, 
pagaliau ir p. žadeikis, Lietu
vos Ministeris Washingtone, 
rimtai įrodinėjo kad Lietuvai 
ir jos šiaurės kaimynams turi 
buti grąžintos suverenumo tei
ses. Kiti, kaip p. Pope, p. Le
vine ir p. Rabinavičius, laikan
tieji save realistais, piršo Lie
tuvai ir visam Pabaltijui Ru
sijos protektoratą, arba jos 
įterpimą į Sovietų Sąjungą. 
Šių autorių pažiūros tik smulk
menose skirtingos. 

Atrodė kad tokių laiškų ra
šymo eilė bus užsidarius. Bet 
neužsidarė. P. Pope vėl pra
bilo. Jo laiškas patalpintas 
New York Times (Tuesday, 
September 12, 1943). P. Pope kilimus 
neužsileidžia, ginasi nesąs prie
šingas Pabaltijos Kraštams, 
kuriuos jis labai aukštai ver-
tfnąs (admired), bet prieš ku
rių visišką suverenumą nusi
statęs. Ar norite žinoti kodėl 
taip nusistatęs? šitai kodėl. 

Visiškas suverenumas, jis 
sako, yra pavojingas, neprak
tiškas, auginąs karo pavojų. 
Tai Įrodžiusios kai kurios Eu
ropos rytų tautos: Lenkai, Ru
munai, Vengrai ir Bulgarai, 
puldamos savo kaimynus. Taip 
atsitikę del to kad tuos kraš
tus valdė politinės mažumos. 
Teisybė, ir Suomija nerami, ir 
ji štai antrą kartą kariaujanti 
su Rusija. Suomiams niekas 
negali prikišti kad mažumos 
valdomi, bet ir jie pasirodė ne
realus, užsispyrę neduoti Ru
sams kas reikalinga. 

Latvijai, Estijai ir Lietuvai, 
toliau kalba p. Pope, — nėra 
tokių juodų agresijos dėmių, 
bet jų santikiuose su Vokieti
ja buvę kai kas įtariama ir 
abejojama. 

Tai kas gi čia įtartina? Tie 
trys kraštai drauge su Lenki
ja atsisakę priimti Anglijos, 
Prancūzijos ir Rusijos garan
tiją prieš užpuolimus, šitaip 
tvirtindamas, p. Pope pasitiki 
Amerikiečių nežinojimu kad 
jokios tokios garantijos tiems 
kraštams nebuvo siūlyta. To
kią garantiją pats autorius 
prasimanė. Jam tat reikėjo 
prasimanyti kad kuo nors pa
sirodytų šie kraštai nusikaltę 
šioms didžioms valstybėms ir 
kad butų Rusijos barbariškas 
į tais šalis įsiveržimas pateisin
ta. 

Tuos faktus sužalojęs, me-
legingai juos nušvietęs, p. Po
pe sprendžia: Mažosioms Eu
ropos tautoms suverenumo ne
reikia (tai esąs pasenęs daly
kas) j užteks joms kulturinės 
autonomijos, žinoma, Rusijos 
globoje, kaip pirmame laiške 
jo buvo rašyta.. 

Su tokiu lėmimu tautos, su
prask, Lietuviai, Estai, Lat
viai, Lenkai, Rumunai, Veng
rai, Bulgarai, sutiksiančios kai 
busiančios reprezentuo j a m o s 
savo "liaudies" (people). Ko
dėl nesutiksiančios? Nenorė
siančios buti "cordon sanitai-
re" prieš Rusiją. 

Iš to aišku ką nori pasakyti 
p. Pope. Jei Amerika ir Ru
sijai geromis neduos laisvų 
rankų minėtuose rytų Europos 
kraštuose tai Rusija ginklu 
juos pasiims. 

Karo laimėjimai, padedant 
Anglijai ir Amerikai, išugdė 
taip nepasotinamą Rusijos ape
titą kad ji drąsiau ir drąsiau 
per savo agentus skelbia sa
vo bolševikiškai nacionalistiš
ko imperializmo siekimus. Tie 
siekimai jau dabar aiškėja 
Europoje, netrukus paaiškės 
Azijoje, o gal ir Afrikoje. 

Kokia rytų vidurio Eu-

TO TAI NEBUS! 
Grigaitis Užsimanė Pacenzuruot ir Dįr. Norem* o 

' Veikalą "Timeless Lithuania" 

ropos kraštų, p. Pope varomi| 
Rusijon, "kulturinė autonomi
ja" pasirodytų Sovietų Sąjun
goje, galima atspėti išanksto. 
Tai butų Paleckio gadynės "au
tonomija" su žudymais, trėmi
mais Sibiran, kankinimais ne
kaltų žmonių, iki pagaliau tau
tos išnyktų, o į jų vietą Euro
pos viduryje prisigrūstų Rusų 
ir Mongolų. Tai atsikartotų 
čingis-Chano ar Attilos gady
nė. Visa civilizuota Europa 
tatai numato. Tai butų Sta
lino Hitleriškas "New Order". 

O kas Sovietų Rusiją su-
kurė, kaip komunistai pagro
bė jos valdžią, kaip tą kraštą 
valdė, — Pope kukliai nutyli. 
Komunistai išvaikė Maskvos 
steigiamąjį susirinkimą, išžu
dė visus nekomunistus, apiplė
šė liaudį, atėmė jų žemes, pa
darė visus vergais, liaudies su-

numalšino, prigirdė 
juos kraujo tvane. Tai visa 
kiti dovanoja, nes Rusams nar
siai kariauja su Vokiečiais, 
nors kariauja ne už, o prieš 
Keturias Laisves, civilizuotų 
žmonių gerbiamas. 

Sovietų Rusiją suktfrS ko
munistų politinė mažuma, keli 
gyventojų procentai, ir šiądien 
ta diktatorių mažuma tebeval-
do Rusiją. Pagal p. Pope ji 
turėtų pasitraukti ir savo vie
tą valdžioje užleisti "liaudies" 
rinktiems (be revolverio pagal
bos) atstovams. 

Su vienu dalyku butų galima 
sutikti su p. Pope, — sutikti 
kad ligšiolinis valstybių suve-
reriumas yra pasenęs. Bet jei 
siaurinti tai siaurinti jis vi
siems, remiantis Atlanto kar
terio principais, o ne vien ma
žoms tautoms. Antra: jei ma
žosios tautos negali buti seno
viškai suverenės tai kodėl jos 
turi pasiduoti Rusijos suvere
numui, o ne kokiai virštautinei 
organizacijai, kaip buvo Tautų 
Sąjunga, international body? 

P. Shapiro teisingai stebėjo
si kodėl New York Times, libe
ralus laikraštis, atskleidžia to
kiam žemos kulturos žmogui 
kaip p. Pope savo skiltis? Gal 
but, todėl kad viešomis švieso
je apsivalytų moralės puvė
siai. Gal but. Bet nereikia 
pamiršti kad jie gali užnuodyti 
tyrą orą, kuriuo visiems tenka 
alsuoti. 

Tokių bolševizmo agentų, 
gerai apmokamų, yra pilna 
Amerikoje. Ne veltui, ne be 
rezultatų jie dirba ir skiepija 
Amerikonams "realias", prie
šingas demokratijoms, idėjas. 

V. S-kis. 

•TEXAS valstija užima vi
są aštuntą dalį S. V. ploto-

Apžiūri Priešus 

Generolas MacArthur, auk
štai ore skrisdamas lėktuvu, 
apžiur i Amerikiečių suruoštą 
ataką Japonų jiegų prie Lae-
Salamaua, kuriuos punktus pa
staromis dienomis Alijantų^ jie-
gos ųžėmčj-Japonus sumuš ant, 

Monopolių d&užymo "dinasti
jos" "karaliukas", demokrati
jos raketierius Grigaitis suma
nė pagauti i savo "cenzūrą" ir 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos lei
džiamą Dr. Norem'o' Lietuvos 
Istoriją, "Timeless Lithuania", 

štai visa istorija. 
Pereitą pavasarį, LVS cen

tro valdyba kreipėsi į SLA Pil
domąją Tarybą prašydama pa
skirti iš SLA Tautiškų Centų 
Fondo $500 knygos išleidimą 
paremti. 

Kaip SLA nariai ir seimų 
delegatai žino, per pereitus du 
SLA seimus tų Tautiškų Cen
tų fonde susidarė apie $6,000. 
Abu seimai paskyrė tuos pini
gus naudoti gerielns Lietuvos 
reikalams. Kiek suprantama, 
tie pinigai yra Centro valdy
bos žinioje. Be niekeno žinios, 
bė pranešimų seimui, SLA Pil
domoji Taryba sudarė "Tautos 
Reikalų Komisiją". Tas visai 
tvarkoje, nes nelaukiant seimo 
ta komisija sulyg reikalo vei
kti. 

Bet ar žinot kaš tuos pini
gus kontroliuoja? Nagi, vie
nas Grigaitis, prieš septynis 
Pild. Tarybos narius, ir tie lyg 
lepšiai negali be jo sutikimo 
nei cento tų pinigų kam nors 
skirti! 

Tai sugyvenom laikus Susi
vienijime! 

Grigaitis tuos pinigus mėto-
švaisto-dalina Grinių-Rabinavi-
čių-Pakštų tarybai (kuri j ieš
ko Lietuvai globos Lenkų ir 
bolševikų Rusų), ir, žinoma, 
savo tarybai, kurią jis su ši
mučiu ir Vaidyla sudaro. Bet 
geram' tikslui,' •' gerai knygai 
kurią parašė Amerikos Atsto
vas Lietuvai, Dr. Norem, kuri 
yra rimta, gausi, bešališka, ap
rašanti visas Lietuvos partijas 
ir veikėjus ir jų nuopelnus, ne
galima gauti nei cento — Gri
gaitis uždraudė Pild. Tarybai 
bent centą iš tų pingų duoti. 

"Timeless Lithuania" parė
mimui iš SLA Tautiškų Centų 
fonto entuziastiškai pritarė ir 
SLA prezidentas Bagočius, ir 
Dr. S. Biežis ir dar vienas-ki-
tas, bet Grigaitis, nebūdamas 
Pildomo jo j Taryboj, nubraukė 
jiems nosis pasakydamas jis 
neduosiąs — nors jis, sulyg 
SLA įstatu, neturi jokios tei
sės prie tų pinigų. Tame ir 
gėda Susivienijimui ir jo silp
nai, vieno monopolių daužyto
jo už nosių vedžiojamai Pild. 
Tarybai. 

Grigaitis, turėdamas savo 
saujoje pasivergęs sandarie-
čius, dabar dar pačiupęs į 
savo nagus Amerikos Lietuvių 
Tarybą, pasišokėjo pasidaryti 
"visagalinčiu tuzu", didesnfam 
pasityčiojimui iš visų. 

Jis sugalvojo 'pačiupinSti' ir 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos 
užsibrėžtame darbe, pasikėsi
nant "pagauti" į savo nagus ir 
knygos "Timeless Lithuania 
i'cenzorystę". 

Bet čia tas "demokratijos 
sinkorius" atkando dantį: 

Lietuvai Vaduoti * Sąjunga 
jam tos knygos cenzuroti ne
duos! 

Jis gali už nosies vedžioti 
SLA. Pild. Tarybą, ir sanda-
riečius, ir Amerikos Lietuvių 
Tarybą, bet ši viena organiza
cija prie savo darbų Grigaičiui 
nagų kišti neleis! 

Kaip "gudrus" Grigaitis pa
gauna kitus reikia stebėtis jų 
siauraregiškumu ir neišmanu-
mu, SLA Tautiškų Centų fon
do pinigus jis vistiek pagavo 
Į savo kontrolę, ar Pild. Tary
ba bėgo vienur ar kitur: Sei
mai paliko Tautiskus Centus 
dalinti sulyg Pild. Tarybos 
nuožiuros. Grigaitis gi turi 
Pild. Tarybą savo saujoje. 

Sudaryta "Tautos Reikalų 
Komiaij»"t bet ji nuo Grigai-

Čio kontrolės neištėgo: jis pri
simetė tai komisijai, ir komi
sija ne pati Tautiškus Centus 
skirsto, turi pasiklausti "cen
zoriaus" Grigaičio! O kas jis 
yra? Nagi Apšvietos Komisijos 
pirmininkas.... Jokie SLA 
įstatai nepaskiria Apšvietos 
Komisiją nei jos pirmininką 
Tautiškų Centų Fondo kontro
lierium, bet Grigaitis pats pa
siskyrė, ar kam patinka ar ne. 
Jis valdo ir skirsto Tautiškus 
Centus, kuriuos tiktai seimai 
turėjo galią skirstyti! 
• Kai LVS centro valdyba pa
prašė paramos iš Tautiškų 
Centų fondo knygai "Timeless 
Lithuania", dalykas nuo pava
sario vilkinosi iki Tarybinin-
kų konferencijos Pittsburghe. 
Ta proga įvyko ir SLA Pild. 
Tarybos posėdis, ir žinot kokį 
atsakymą LVS sekretorius ga
vo iš SLA sekretorius Dr. M. 
J. Viniko? štai jis: 

"Svarstomas Lietuvai Va
duoti Sąjungos Centro valdy
bos prašymas suteikti iš Tau
tiškų Centų fondo išleidimui 
....'Timeless Lithuania'. Ga
vus šj prašymą, Tautos Reika
lų Komisija priėjo išvados kad 
pirma reikia gauti SLA Ap
švietos Komisijos nuomonė ir 
rekomendacijos ir tik tuomet 
Pildomoji Taryba galės svars
tyti šio prašymo patenkinimą. 
Prezidentas F. J. Bagočius at
siklausė šiuo reikalu SLA Ap
švietos Komisijos, tačiau tik 
vienas šios komisijos pirminin
kas, Dr. P. Grigaitis, atsiliepė, 
pasiaiškindamas kad jis kny
gos rankraščio nematęs negali 
duoti jokio patarimo ar reko
mendacijos. kartu pareikšda
mas kad SLA turėtų pirma ži
noti knygos turinį, negu pri
sidės prie šios knygos išleidi
mo. ..." ir tt. 

Nuo savęs Dr. Vinikas štai 
ką pataria (reiškia, pildo Gri
gaičio reikalavimą): 

"Šis Pildomosios Tarybos su
važiavimo nutarimas paaiškina 
visą padėt). Todėl prašau gali
mai artimiausioje ateityje 'Ti
meless Lithuania' kurinio ran
kraštį ar nuotraukas jau su
rinkto teksto persiųsti SLA 
Apšvietos Komisij ai, per jos 
pirmininką: Dr. P. Grigaitis, 
kad. .. . galėtų Pildomojai Ta
rybai savo rekomendacijas pa
teikti". 

Kadangi LVS valdyba gerai 
žino jog Grigaitis prie Tautiš
kų Centų Fondo pinigų nieko 
neturi; kadangi žino jog Gri
gaitis nekompetentiškas spręs
ti "Timeless Lithuania" turi
nį, ir iš SLA Tautiškų Centų 
Fondo prašė dovanos tai kny
gai tokiu pat pagrindu kaip 
buvo duota dovanos tarybinin-
kams kurie nieko gero nebuvo 
nuveikę; kadangi žino jog Gri
gaitis tokį pareikalavimą pa
statė pasirodyt kad jis jau 
viską kas Amerikos Lietuvių 
gyvenime einasi, turi savo kon
trolėje, šiuomi LVS centro val
dyba atsisako siųsti "Timeless 
Lithuania" nuotraukas Grigai
čiui (knyga baigiama, Grigai
tis ją tyčiomis sugaišintų, o 
pinigų davimo klausimą vis

tiek atmestų). 
(Grigaičiui kaipo Apšvietos 

Komisijos pirmininkui prieka
bė prie knygos rėmimo SLA 
pinigais butų pateisinama jei
gu jis kitais atvejais nespręs
tų kam iš Tautiškų Centų Fon
do pinigus duoti, kaip pav. ta-
rybininkams ir tt. Šis faktas 
parodo aiškiausia kad jis turi 
visus septynis SLA Pildomosios 
Tarybos narius paėmęs už no
sių, nes jų "komisija" negali 
be . Grigaičio nei cento duoti 
ir tiems reikalams kurie nėra 
Apšvietos Komisijos kompe
tencijoje.) 

SLA Tautiškų Centų fondo 
$6,000 pinigų likimas .aiškus: 
jie neteks Lietuvos reikalams, 
bet naujiems Grigaičio žyg
darbiams, lygiems monopolių 
dangų daužymo istorijai Lietu
voje ! 

Knygai išleisti pinigų sudė
jo arti pakankamai visuomenė 
be Grigaičio "pavelijimo", ir 
knyga jau tuoj išeis, ir už tai 
SLA "gabiai" Pild. Tarybai 
nebus nei ačiu! šiuo klausimu 
aiškiausia Pildomoji Taryba 
pasirodė kad ją Grigaitis už 
nosių vedžioja — ir lai vedžio
ja, ji gal tik to ir verta. 

K. S. Karpius, 
LVS. Sekretorius. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

LVS CENTRAS, 9820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio 

Balutis Londone Pri
ėmė Siųstus $500 

PAREI5KIMAS ŠVE-
' DŲ SPAUDOJE 

Pereitą Kovo 8 dieną Lietu
vių rašytojas Ignas Jurkunas 
Šeinius, Latvis Prof. Fr. Ba-
lodis ir Estas Prof. H. Perlitz, 
gyvenantieji Švedijoje, paskel
bė švedų spaudoje atsišauki
mą, kuriuo buvo nušviestas 
Sovietų Sąjungos smurtas Pa
baltijo šalyse 1940 metais. Jie 
savo atsišaukime kėlė reikala
vimą kad butų pagerbta ir re
miama Pabaltijo tautų teisės 
į visišką nepriklausomybę. 
' Tas atsišaukimas buvo pa

kartotas Suomijos spaudoje ir 
atpasakotas Šveicarijos laik
raščiuose. Kai kurie Švedijos 
ir Suomijos dienraščiai parėmė 
tą atsišaukimą savo redakci
niais straipsniais. 

Kaip jau buvo pranešta kad 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdybos posėdyje Det
roite, Rugpjučio 29 buvo nu
tarta pasiųsti $500 Lietuvos 
Atstovui B. K. Balučiui, At
stovybės palaikymui Londone, 
tas nutarimas greitai išpildyta 
ir į dvi savaites laiko jau gau
ta ir atsakymas iš p. Balučio 
kad pinigus priėmė. 

Pinigai pasiųsta kabeliu, ne 
paštu, taip kad p. Balutis juos 
gavo į kelintą dieną po išsiun
timo. Rugsėjo 17 p. Balutis 
prisiuntė iš Londono sekantį 
kabelį: 
DR. TAMOŠAITIS, KARPIUS 

6820 SUPERIOR AVE. 
CLEVELAND 
MANY THANKS. LETTER 

FOLLOWS. 
BALUTIS. 

(Daug ačiu. Laiškas seka.) 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdyba pasiryžus pa
laikyti tą svarbią Lietuvos įs
taigą Londone ir jos šefą B. 
K. Balutį. Tam tikslui iš sa
vo iždo — iš patriotiškos vi
suomenės suaukotų pinigų — 
suteikė žymią paramą p. Ba
lučio vadovaujamai įstaigai. 

LVS pasiryžus sulyg išgalės 
paremti ir kitas Europoje ne-
kuriose šalyse išlikusias Lie
tuvos Atstovybes. Tam, žino
ma, reikalinga visuomenės pa
rama, ir LVS tikisi kad pat-
riotinga musų visuomenė ne
apvils tų buvusios Nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
tęsimosi simbolių. Jų išsilai
kymas reiškia didesnį užtikri
nimą musų pastangų atgauti 
Lietuvai nepriklausomybę. 

Lietuva dar neišlaisvinta — 
dar prieš mus stovi kalnai di
deliu darbu. Juos mums dirb

ti geriausia padės išlikusios 
neuždarytos Lietuvos Atsto
vybės nekuriose Europos šaly
se, kaip Londone, Romoje ir 
kitur. 

Palaikykime jas savo auko
mis! 

Visuomenė prašoma pasiti
kėti Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai, kuri darbą varo praktiš
kai, neklaidžiodama šuntakiais, 
ne j ieškodama svetimų "gelbė
tojų" Lietuvai, bet deda viltis 
į Ameriką ir jos valdžios va
dų pažadus Lietuvos nepri
klausomybę atstatyti; remia ir 
palaiko kitose Lietuvai drau
gingose šalyse likusius be pra
gyvenimo šaltinių Lietuvos Mi-
nisterius, kad jie ten galėtų 
Lietuvos nepriklausomybės by
lą ginti. 

Siųskite savo aukas į Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos fondą, 
kaip darėte iki šiolei, gausiai 
paremdami knygą "Timeless 
Lithuania", ši knyga baigia
ma spausdinti ir netrukus bus 
siuntinėjimą — ji pradės at
likti savo užduotį kuriai ji tai
kyta — pasakyti Amerikai ir 
visam Angliškai kalbančiam 
pasauliui teisingą Lietuvos by-
lą. 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA • 
• HtHIMIIIlUaitH* 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką: $ Lietuvos Atstovybei Londone 

$ Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 

Vko! $ 

Daugiau Aukų Gauta 
"Timeless Lithuania" 
Balaukiant "Timeless Lithu

ania" išėjimo iš spaudos, ne-
kurie vis dar pasinaudoja pro
ga tą knygą užsisakyti išank
sto, kad jų vardas butų įtal
pintas tarp knygos prenumera-
torįų-leidėjų, Paskubėkit jųs 
visi tie kurie dar neužsirašėt 
tos knygos. Bukit to istoriš
ko darbo talkininkai. 

štai naujos aukos knygai: 
Iš WATERBURY, Conn.: 
Petras Steponavičius prisiun

tė $21 šių: 
Petras Kukanskis 8.00 
Steponas F. Geonitas 5.00 
Pranas Banys 5.0® 
Mary Gelgauda 5.0® 
M. Gumblevičius 1.00 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas. 

\ Miestas Valst ] 

| ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 1 5 • 
Iškirpkit viršuje telpantį kuponą, įrašykit savo vardą ir 

adresą ir kiek aukų siunčiant, ir stokit į eiles tų gerų patriotų 
kurio iki šiolei jau po keletą kartų yra aukavę LVS./net dide
lėmis sumomis! 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 
LVS Centras 6320 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Jft KITŲ KOLONIJŲ 
American Lithuanian C. B. 
Club, Providence, R. L 10.00 
Amerikos Lietuvių Tautininkų 

Klubas, Brooklyn, $10.00 
Į;SLA 297 kp. Greenfield, Mass. 

per And. Dėdiną 5.00 
J. Dermeitis, Caro, Mich. 5.00 
P. Kazlauskas, Detroit 5.00 
A. Rinkunas, Detroit 5.00 
J. S. Galutis, 
Aberdeen, Md. 5.00 
John T. DeRighter 

Cleveland 5.00 
Pranas Pūkas, 

Philadelphia, Pa. 5.00 
($2 Atstovybei Londone, 
$3 LVS nario mokesties) 

Juozas Karpavičius 
Providence, R. I. 2.00 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio. 

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 gaus vieną knygą 

Aukos priimam®* nuo $1 ir aukščiau. Davusieji I IfTTI IV AI VA nil ATI *C A UIkJf*A 
$ 5 . 0 0  a r  d a u g i a u  g a u s  k n y g ą .  A u k o t o j ų  v a r d a . i  t i l p g  t | C | W V M l  Y A i / U v I I  
įnygojt* • - -  ̂ 6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ojut 
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KODĖL KLERIKALAI (BET NE KATALIKAI) IR JU PUS

BROLIAI PUSBOLŠEVIKIAI PUOLA DR. NOREM'O 
KNYGĄ IR JOS LEIDĖJUS 

Garsus Lietuvis radėjas Mic
kevičius savo eilėse "Valenro
das" dailiai nupiešė tų laikų 
hipokritą, kuris laiko ražančių 
vienoje rankoje, buk norįs įve
sti krikščionišką tikėjimą ir 
artimo meilę Lietuvon, o kar
dą kitoje. Tuomi atvaizduoja 
kryžeivių tikrą tikslą, t. y. už-

> grobimą Lietuvos, išnaikinimą 
nekaltų žmonių ir kraugerišką 
žiaurumą. Mažai temąstė šis 
rašėjas kad jo vaizdinys rastų
si tarpe musų po virš šimtme
čio laiko, tik pamainytoje for
moje ir pakeistais vardais, šią
dien mes matome tų kryžeivių 
hipokritų ainius apsidengusius 
tai tikėjimu, tai "globos" ir 
"geradarystės" rūbais, bet pa
slėpusius "kalaviją" išaštrintą 
Lietuvos nelaimei. 

Žymiausi šie "kryžeiviai" tai 
tuli partiniai katalikai ir žmo
nės paspuošę socialistiškomis 
plunksnomis, Kunigų Vienybė
je (kurioje randasi gal daugiau 
politikierių negu padorių tikė
jimo vadų), ir kitų pasekėjų 
šios melogamiškos grupės. 

Dar Dr. Norem'o knygai ne
išėjus iš spaudos nekurie ima 
cituoti visą eilę įtarimų, užsi
puolimų, spėliojimų ir "recen
zijų". Tūlas p. Gabaliauskas 
(sakoma Lietuvoje buvęs gar
sus "saldainių salesmonas", o 
dabar Kunigų Vienybės apaš
talas ir tulo laikraštėlio, Liet. 
žinios, redaktorius) savo nr. 
29-me rašo: "Kunigų . Vienybė 
išleido 300 puslapių knygą su 
paveikslais, kuri kainavo apie 
tūkstantį dolarių. Smetoninin-
kai garsinasi ka$ jų leidinis to
kio pat didumo, Timeless Li
thuania', kainuos $4,000. Rei
škia kas nors gerai pasipelnys 
visuomenės sąskaita". 

Knygos kainą nustato popie-
ros rūšis, skaičius piešinių, rū
šis viršelių, o labiausia kiekis 
knygų. Ir kūdikis suprastų 
kad yra daug pigiau išleisti 
300 arba 500 egzempliorių ne
gu 4,000, bet p. Gabaliauskas 
to nenori suprasti, nes kitaip 
neturėtų ką savo "gazietoje" 
rašyti, o jukgi teisybei ten nė
ra vietos. 

Kad "kas nors iš to pasinau
dos visuomenės sąskaita" tai 

kalų politikierių fašistiška or- r$ raudonajam užgrobimo 
ganizacija Baltasis žirgas bu 
vo panaikinta). Mes kaipo 
Amerikos piliečiai ir daugelis 
kariavę pereitą karą ir turin
ti vaikus šiame kare, nesame 
fašistais. Tas terminas labiau 
atitinka p. Gabaliausko rūšiai, 
su pataisymu bolševikiški faši
stai, kurie su raudonais taip 
myli bučiuotis. 

Bet reaguoti f Gabaliausko 
ir sėbrų Grigaičio, Vaidylos ir 
kitų užsipuolimus be paaiškini
mo kodėl jie taip elgiasi butų 
užslėpimas tikrų faktų. 

Kaip daugeliui yra žinoma, 
kada Lietuvoje buvo pervers
mas (Gruodžio 17, 1926), jį 
labiausia rėmė krikščionys de
mokratai nuduodami gerais, 
ištikimais tėvynainiais, kurių 
priešakyje .stovėjo tuli kunigai. 
Kada buvo sustatyta nauja 
valdžia tai klerikalai pradėjo 
nertis iš kailio. Mat, jų buvo 
manyta kad visa valdžia, kaip 
Franko's Ispanijoje, pateks pil
nai jų rankosna. Preezidentas 
A. Smetona su tuo nesutiko, 
jis stengėsi palaikyti demokra
tiją ir įleisti visų pažiūrų žmo
nes į vadovavimo sąstatą. Kad 
jis neįsileido tautos išdavikų, 
parazitų, oportunistų tai jam 
yra garbė už tai. 

Kad atkeršinus (kaip kad ir 
pats p. Gabaliauskas pareiškė 
mano draugui, sakydamas, "Aš 
nieko neturiu prieš Prezidentą 
Smetoną, tik ^kodel jis nepas
kyrė tų ir kitų į valdiškas vie
tas), jie ir varo visą eilę ne
sąmonių ir šmeižtų prieš Pre
zidentą A. Smetoną ir prieš 
visus kurie drysta jį paremti 
ir pagerbti už jo pasitarnavi-
mą Lietuvos laisvei. 

JIE SAKO, PREZ. SMETONA 
SKRIAUDĖ KATALIKUS 
Prezidentas A. Smetona iš-

remontavo visas karo išgriau
tas bažnyčias Lietuvoje, teik
damas valstybinę paramą, ku
nigams mokėjo iš valstybės iž
do algas, sudarė su Vatikanu 
konkordatą, suteikė lėšas ir 
laikymą vienuolynams, parapi
jų mokykloms ir paskyrė ku
nigus jaunimo auklėjime, už-
gyrė bažnytinę metrikaciją, o 
šiądien klerikalai rėkia buk dar p. Gabaliauskui teks daro- .. . _ 

dyti, nes šioje šalyje inkrimi- -"s yra ,lų P_nesas- Tai toks 
navimas arba užkulisinis ne-;eltrf5'* fra « bocl« kr-vžel" 
kaltu ypatų apvaginimas yra!vių,'. tet ?e Pador"i' teis>'b« 
sriežtai baudžiamas. Kaipo :fel'bian<;11! kata,likV- As nesa-
atbėgėlis iš Lietuvos ir nepi- jkau.kad talP elgiasi visi kata-
lietis šios šalies šis žmogelis; l1,

1
kaV1 

bet M yadal- kur'e **» 
jau perdaug išdrvso skleisti |k,e"kalai (politiški šulai su 
savo rūšies melus ir drabstyti!kunigmSm Priedangom), čia 
purvus. Gal priėjo laikas kad|Pne Pro«os turiu Pabrėžti kad 
padorus žmonės turės imtis įa® maž ir nesutinku sąryšiui 
priemonių ši gaivala pamokyti j t,k6Jim0 su valstybe, nes tas 
doros ir teisvbės, apie ka jis|v!s Priveda Prie žalos' bet kad 

daug kalba po priedanga "krik- j Paduoti faktai ngra. užKin" 
šCionybės", bet kurių jis ir jo Į ^ m' *a* taipgi faktai. 
rūšis nesupranta ir nevykdo. | SMETONA FAŠISTAS 

Toliau, šis "samdytos sąži- Tai naivaus arba blogų no
nes" agentėlis iįdrysta niekin
ti vyriausi Lietuvos valdžios 
pareigūną, skleisti apie jį me
lus ir ardyti Amerikos Lietu
vių vienybę. 

Pagaliau. Gabaliauskas įta
ria Suv. Valstijų Prezidento 

vų žmonių šmeižtas ir melas. 
Nei vienoje fašistinėje šalyje 
į valdžios sąstatą nedasileidžia 
kitų kaip tik savos partijos na
rių, na o pažvelgkit į Lietuvos 
valdžios sąstatą nuo 1926 iki 
1939 metu: čia rasite atstovau-

Roosevelto paskirtą Lietuvai j amą kiekvieną partiją išski-
Ministerį, autorių "Timeless 
Lithuania", Dr. Owen J. C. 
Norem'ą, kuris ir dabar dirba 
S. Valstijų valdžios žymų dar
bą kaip Kalifornijos srities 
kapeli jonas ir karys. 

Gabaliauskas, kaipo atbėgė-
lis, pasinaudodamas šios šalies 
laisve ir prieglauda parodo tru
kumą gero skonio ir pasižymi 
žmogum blogos valios ir kenk
smingu Lietuvos gerovei. Už 
žeminimą vardo, pakenkimą 
prestyžui šioje šalyje yra pa
baudos. Gal p. Gabalas mano 
kad šie šmeižtai taip ir praeis? 

Pagalios jis įtaria visus L. 
V. S. valdybos narius ir visus 
kurie gerbia Lietuvą ir jos pa
skirtą aukššiausį ^pareigūną 

.fašistais. Lietuvoje fašizmas 
buvo varžomas (net Vokiečių 
fašistai biivo baudžiami, kleri-

riant bolševikus ir fašizmo pa
taikūnus. čia rasite tautinin
kus. katalikus, liaudininkus ir 
net žydus. Kad Lietuva ne-
daleido šalies išdavikams bujo
ti tai yra teisybė, tą ir čia lai
svoje šalyje nedaleidžia. Ar 
pavadintumet Ameriką fašis
tiška todėl kad čia buvo ir dar 
yra bolševikams uždrausta 
skleisti savo nuožmią filosofi
ją? 

Prezidentui Smetonai kiti 
primeta kaipo "nuodėmę" pa
bėgimą iš Lietuvos. Bukime 
labai džiaugsmingi kad pabė
go, nes jį butų nužudę, o jo 
vardu butų išgarsinę kad jau 
Lietuva tikrai prisidėjo prie 
bolševikų. Jo pabėgimas yra 
labai kartus Lietuvos priešams, 
nes tai tikras įrodymas kad 
jos konstitucinė gaivu neprita-

smurtui. 
Kada jau apjuodina Prezi

dentą, tada Gabaliauskai ir jų 
sėbrai griebiasi kitų priemo
nių. Pirma jieškoti federaci
jų, vieni su Lenkais (Pakštas, 
Gabaliauskas, Jurgėla, Laučka 
ir visa eilė kitų, Krupavičiaus 
inspiruoti). Jų tikslas paver
gti Lietuvą po Lenkišku jun
gu ir sugrąžinti Lenkų-bažny-
čios viešpatavimą arba TIKRĄ 
FAŠIZMĄ, kaip kad yra Fran
ko Ispanijoje. 

Kita grupė, t. y. Grigaičio 
("Lietuvai nei cento" tipo), jo 
gizelių k. t. Vaidylos, dirba 
kad sugrąžinus Lietuvos chao
są po vardu demokratijos — 
tuos laikus kada chuliganai 
svaidė akmenimis į Lietuvos 
generolus, po priedanga demo
kratijos, daužė Lietuvos poli
cininkus gatvėse, visur kabino 
Rusiškus parašus ir viską kas 
buvo Lietuviška tautiška laikė 
pajuokoje; steigė požeminius 
lizdus sugriovimui Lietuvos 
valstybės, šie rėmė ne demo
kratiją bet suirutes laike Dr. 
K. Griniaus prezidentavimo, 
kuris buvo gerų norų bet ne
mokėjo rasti slanksčio tarp ti
kros, laisvos, tvarkingos de
mokratijos ir demagogiško, be
ribio, betvarkio chaoso. 

šių grupių "skymams" ne
pavykus, sumanė steigti tary
bas po obalsiu labdarybės ir 
demokratijos. Tikslas — per 
jas gauti užgyrimą jų praei
ties darbuotei (kokiai?). Gal 
bėgiojimą į departmentus, ne
šiojimą ir siuntimą skundų 
prieš Prezidentą Smetoną, ar 
tai pasiūlymą Lietuvos Len
kams, ar tai kokias Skandina
vų federacijas, ar tai prisidė
jimą prie bolševikų. Juk gi 
tų tarybų kūrėjų daugelis kaip 
tik šias ydas atstovauja. 

Tikras jų tikslas buvo pasi
rodyti Amerikos valdžiai ir po
nams Lenkams (kurie musų 
Lenkbernius New Yorke įžei
dė užklausdami, "Bet, pano-
wie, ką taip jus tikrai atsto
vaujate"?) ; sušaukus konfe
renciją "demokratišku" budu 
(saviems po tris delegatus, o 
tiems ką su jų skymais pilnai 
nesutinka, po vieną), ir gavus 
užgyrimą jų darbams ir pro-
gramui (kurio gerų norų žmo
nėms atvykusiems į suvažiavi
mą neperskaitė), mano kad 
galės kalbėti visų Amerikos 
Lietuvių vardu. Turint tą tū
zą kiekvienas manė galės tam
pyti Lietuvos likimą kaip jis 
išmano: vieni su Lenkiškais 
kujokais ir Lenkija, kiti ar
čiau savo "saulės" Stalino, ki
ti prie chaoso — ir visi bus 
patenkinti. 

Bet nelaimei, ši grupė neat
stovauja musų susipratusią, 
Lietuvą mylinčią visuomenę. 
Šią tarybą rems žmonės tol kol 
paaiškės jų tikri tikslai. Lie
tuviai geros širdies ir dauge
lis važiavo į Pittsburghą todėl 
kad jos obalsis buvo "pašal
pa" (ražančius), bet kaip tik 
paaiškės "kardas" tai liks jie 
vėl generolai be armijų. 

Gal skaitytojui yra aiškiau 
kodėl puola Dr. Norem'o kny
gą: nes joje nušviečiama Lie
tuvos garbinga praeitis, jos 
prisikėlimas, išbu jojimas bė-
gyve 22 metų laisvės, be jokių 
politiškų motyvų, be jokių iš-
garbinimų ir paniekinimų par
tijų, vien tik tais dėsniais ku
rie atitinka jo paties maty
tiems, patirtiems arba patik
rintiems faktams. 

Jie puola knygos leidėjus ir 
rėmėjus tcdel kad jie dirba ne 
del partijų, ne del kokių fede
racijų, bet vien kad Lietuva 
butų atstatyta laisva, nepri
klausoma ir kad ji pati (ne 
Tarybos) išsirinktų tokius va
dus, tokią valdžios formą ko
ki pačiai Lietuvai patiks. Jos 
žmonės kenčia, vargsta ir sa
vo krauju "kovoja ui savo at-

Padėkit Amerikai Laimėti 
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Po penkių dienų kaip Alijantų jiegos įžygiavo iš Sicilijos 
pačion Italijon, ta šalis pasidavė, besąlyginai, užbaigdama sa
vo ryšius su Vokietija. Italijoje karą baidus, Alijantai su-
plaišė Ašies triumviratu ir liko tik Vokietija ir Japonija nu
galėti. 

LIETUVIAI BĖGA 
NUO VOKIEČIŲ 

DARBŲ 

(Lietuvoje leidžiami laikraš
čiai rašo kad nežiūrint griežtų 
įspėjmų ir bausmių, "iki šiol 
atsiranda lengvapėdiškai gal
vojančių asmenų kurie mano 
kad pasišalinę kur nors į to
limesnį užkampį, nlio savo par
eigos kaip nors išsisuks." 

Čia kalba apie tuos Lietu
vius kurie neina registruotis 
darbams į Vokietiją arba tar
nybai Vokiečių kariuomenėje. 
Vokiečiai per laikraščius grą-
sina tiems sunkiomis bausmė
mis. 

PASTABOS APIE 
KONFERENCIJĄ 

Dirvos, korespondentas rašy
damas kad Pittsburgho konfe
rencijoje Grigaitis laike maldų 
sėdėjo, pastebi kad tai buvo 
ignoravimas katalikų. Visiš
kai ne! Tai buvo tas kad Gri
gaitis pasirodė tokiu "išmin
tingu" jog jis net pamiršo ir 
liaudies išminties patarles, ku
rios, pavyzdžiui, viena Lietu
viška, sako: "Kokiame vežime 
važiuoji tokią ir dainą dai
nuok". O ta konferencija tdi 
ir buvo gi Lietuviškai-katali-. 
kiškas vežimas, nes jeigu butij 
buvęs laisvamaniškas tai be 
abejonės Grigaitis butų griež-

Tlie Cleveland Plain Dealer, 
redakcijos straipsnyje apibu
dinančiame Prez. Roosevelto 
kalbą sakyta Kongreso susi
rinkimo proga, kurioje Prezi
dentas kalbėjo apie Amerikos 
didžiausias užduotis savo isto
rijoje su kokiomis sisiduria 
da'bar, sako jog Amerikos ir 
Anglijos jiegų įsiveržimas Ita-
lijon, kaip diena kuri bus at-

n?Si minta "kaipo pradžia atsaky
mo į maldas milijonų laisvę 
mylinčių žmonių", yra tiktai 
pradžia karo Europoje. Nuo 
dabar bus duodama smūgiai 
didesni ir lygiai svarbus Vo
kietijai ir Japonijai, nes nau
jos kariuomenės bus išsodina
mos aiškiai nustatyta tvarka 
ir planais Europoje ir kitur. 

Šis pareiškimas, kuris buvo 
ir pirmiau padarytas ir Pre
zidento ir Churchillo turi nu
raminti kartą ant visados agi-
tavimą ir šauksmus už antrą 
frontą, nes tie šauksmai ran
da sau inspiraciją Maskvoje. 
Laisvų žmonių militariški va
dai yra jau nusprendę kada ir 
kur tas antras frontas pradės 
veikti, Plain Dealer sako. 

Paliesdamas Rusų narsų ka-
fiavimą, Prezidentas priminė 
Rusijai kad Alijantai nemažai 
prisidėjo prie atitraukimo Vo
kiečių divizijų iš Rusijos fron
to į Balkanus, pietų Prancūzi
ją ir. prie Anglų Kanalo, taigi 
tas turi" sulaikyti Staliną nuo 
tolesnių prikaišiojimų buk tik 
Rusai vieni kariauja šiame ka
re. 

KIEK LENKAI NORI 
BENDRADARBIAU
TI SU LIETUV-AIS 

LENKAI SAKO, LIETUVIŲ 
TAUTINĘ TARYBĄ SU-

KURĘ VOKIEČIAI... 

Pastaru laiku Amerikos Lie
tuvių spaudoje kai kas mėgi
no įrodinėti kad Lietuvai iš 
Lenkijos pusės pavojaus nėra, 
kad dabartinėmis sąlygomis 
musų ir Lenkų interesai reika
lauja didesnio vieni kitais pa
sitikėjimo ir bendrų interesų 
gynimui susitarimo. 

Skirtumas, jtarP bolševikų ir 
nazių nors tas kad šie gąsdi- f &aUsia užprotestavęs ir nebu 
na ir grasina — žmogus dar ^ leidęs jokių maldų konfe grasina 
yra gyvas tuos gąsdinimus 
girdėti. Pas bolševikus jiems 
reikalingi buvo sušaudyti arba 
kalėjimuose arba ištremti. 

ŽYDŲ IŠŽUDYTA 
LABAI DAUG 

Amerikoje veikianti Bažny
čių Taryba, kurion ineina vi
sokių tikybų atstovai, skelbia 
kiek, tos tarybos turimomis ži
niomis, naziai išžudė Žydų sa
vo užimtose šalyse: 

Lenkijoje, anot to praneši
mo, iš 3,130,000 žydų buvusių 
prieš šio karo išsiveržimą, per 
tris metus išžudyta visas treč
dalis. 

Boh emi jo j -M oravi j oj, iš ape 
80,000 žydų likę 15,000. 

Belgijoj, iš 75,000 likę tik 
8,000 Žydų. 

Holandijoj, iš 180,000 Žydų, 
60,000 buvo išdeportuota. 

Jugoslavijoj, iš 80,000 žydų 
apie 400 išbėgo, o kiti buvę 
areštuoti, deportuoti, išžudyti, 

Graikijoje, iš 78,000, visi 
tarp 18 ir 45 metų amžiaus 
žydai paimti į darbus. 

Rumanijoje, iš 900*000 žy
dų likę apie 270,000. Kiti de
portuoti, išžudyti. 

Bulgarijoje, iš 50,000 Žydų 
likę tik 9000. 

Latvijoje, iš 82,000 Žydų li
kę tiktai apie 5,000. 

Lietuvoje, iš apie 150,000 
žydų, sako, likę įrgi panašiai 
kaip Latvijoje. 

rencijoje. 
Viena Slavtį. liaudies patar

lė sako taip: "Esi tarpe varnų 
tai ir tu kvarksėk kaip varna". 
O ar konferencijoje nebuvo di
dumoje Lietuviškai - katalikiš
kos varnos? Tikrai taip: jų 
buvo tiek ir tiek, vadovystėje 
keletos politiškų kranklių, tik
rų Lietuvos priešų. 

.Konferencijos rengėjai, kaip 
giriasi, siuntė telegramus pa
sveikinimui Prez. Roosevelto, 
ChurchiU'o, Hull'o ir kitų di
dikų, bet.... bet jie nieko ne
kalba apie pasiuntimą pasvei
kinimo ir Lietuvos Preziden
tui A. Smetonai. Tas parodo 
kad jie yra ne tik kad priešai 
Lietuvos laisvės (nors gal dau
gelis iš eilinių dalyvių prasčio
kėlių to ir nesupranta), bet ir 
niekintojai tų kuriems jie sa-

TRIJŲ POETŲ SU
KAKTUVĖS 

LIETUVOS laikraščiai pa
minėjo sukaktis trijų žymių 
Lietuvos poetų, kurių vienas 
dar gyvas: 

Paminėjo Jiirgio Baltrušai
čio 70 metų amžiaus sukaktį. 
Poetas Jurgis Baltrušaitis bu
vo Lietuvos Ministelriu Mask
voje. Prieš šį karą jis pasi
traukė į pensiją. 

Paminėta ir didis Prūsų Lie
tuvių poetas Kristijonas Duo
nelaitis, jo kurinio "Metai" su
kaktuvėse. Gegužės mėnesį su
ėjo 125 metai kaip tas kūrinys 
buvo Rėzos išleistas. Po poe
to- mirties tuomet jau buvo 
praėję ko ne 30 metų. Pats 
K. Duonelaitis spaudai nebuvo 
paruošęs savo kurinių: jie ėjo 
daugiausia iš rankų į rankas 
tarp jo pažystamų. 

Šymet suėjo 60 metų nuo 
išleidimo . didžiojo tautosakos 
rinkėjo Kun. Antano Juškos 
dainynų, "Svodbinė Rėda". Jis 

vo telegramus siuntė, todėl / kartu su savo broliu Prof. Kun. 

eitį ir jie turi ir turės pilną 
teisę savu "namus" taip tvar
kyti kaip jiems patiks. 

Musų Amerikos Lietuvių jią-
reiga yra šelpti juos pinigais, 
maistu, drabužiais, vaistais ir 
ginti juos nuo neteisingųtsufa
brikuotų "inkorporavimų" ir 
kit$ užsimojimų prieš jų lais
vę. 

P. J. žiuris 
LVS. Spaudos Kom. Pirm. 

Dirvą galima išsirašyti Jti 
vieną dolarį — pusei metų. 

kad jie buvo tiek ignorantai 
jog "nepripažino" tą kurį pri-
pažysta ir Roosevelt, ir Hull, 
ir Churchill. Jie tokiu savo 
neišmanymu kerta tą šaką ant 
kurios sulipę kaip Ieškai įift-
tys tupi.... 

Chicagietis. 

• APSKAITLIUOTA kad šy
met žąsų ir ančių šioje šalyje# 

išauginta šimtas milijonų. 

NuŠove 38 Japonus 

Jonu Juška rinko žodžius Lie
tuvių kalbos žodynui. 

Kun. Antano Juškos, kaipo 
tautosakos rinkėjo, dar ikšiol 
niekas nėra pralenkęs. 

VOftIEčIAI, stengdamies iš 
Lietuvos . ūkininkų išspausti 
kiek galima daugiau linų, pa
skyrė dovanas jeigu nustaty
ta pristatymo prievolė bus at
likta 110 nuoš. Tokie ūkinin
kai gausią laikrodžius. Išviso 
esą paskirta 20,000 gal men
kos vertės laikrodžių, kuriuos 
duos ūkininkams atvežusiems 
Vokiečiams linus. 

GEGUŽĖS pabaigojie Kauno 
miesto gyventojams buvę iš
duota 109,970 maisto kortelių, 
taigi tiek Kaune dabar pri-
skaitoma "vietinių gyventojų". 
Prieš sovietų ir Vokiečių oku
pacijas Kaune buvo apie 150,-
000 gyventojų. • 

Bet Lenkų propagandistų el
gesys pastaru metu turėtų ati
daryti akis ir^am keletui link
stančių į Lenkus. 

Lenkų Informacijos Centro 
leidžiamas propagandos biuleti-
nis, The Polish Review, Rugsė
jo 6 numeryje įdėjo straipsnį 
"Rytų Lenkijos Etnografija", 
tame straipsnyje tarp kitko 
pasakyta kad Lietuvių Tauti
nė Taryba buvus Vokiečių su
kurta (kalbama apie Tarybą 
kuri paskelbė Lietuvos Nepri
klausomybę Vilniuje 1918 m, 
—Redakcija.) 

Ko siekia Lenkai tokioje 
šviesoje vaizduodami Lietuvos 
Tautinės Tarybos atsiradimą? 
Mat, tame straipsnelyje kalba
ma apie Vilnių, kur Lenkai yra 
priversti paminėti Lenkų smur
tą, Vilniaus* užgrobimą. 

"1920 metais Spalių 9 dieną 
Laisvas Lenkų Korpusas, va
dovaujamas Gen. Želigovskio, 
inėjo į Vilnių. Miestas su f| 
supančia teritorija buvo suor
ganizuotas į nepriklausomą te
ritoriją, tuo laiku žinomą kai
po Centralinė Lietuva. Bet 
kadangi visi mėginimai susi
tarti tarp šito naujo politinio 
vieneto ir Lietuvos respubli
kos nepavyko tai buvo sušauk
tas vietinis parliamentas, ku
ris vienbalsiai pareikalavo kad 
Vilnius butų inkorporuotas | 
Lenkiją (Sausio 9, 1922 m.)" 

Kadangi Lenkų propagandis
tas negali išaiškinti kodėl šitas 
"naujas politinis vienetas" ne
galėjo susitarti su Lietuva, tai 
jis tik paminėjo kad Lietuvių 
Tautinė Taryba buvo Vokiečių 
padaras. Ar ne sklandžiai vis
kas išeina? Vilnius atskilo 
nuo Lietuvos todėl kad Lietu
va buvo Vokiečių padaras. 

^Budinga kad prie to straip
snio yra žemėlapis, rodąs ko
kia Lenkija buvo 17 ir 18 am
žiuje, į kurią ineina ir Lietu
va. Parodytos prarastos teri
torijos ir pirštu rodoma į Lie
tuvą, kuri taip pat yra praras
tų teritorijų tarpe. Vadinas, 
del to kad Lenkai prarado Lie
tuvą kalti Vokiečiai, kurie su-
kurė Lietuvių Tautinę Tary
bą 

Kam dar neaišku Lenkų pa
žiūros Lietuvos atžvilgiu tegul 
paskaito Rugsėjo 6 The Polish 
Review. 

Pastebėtina kad tame pat 
straipsnyje sakoma: "Priešin
gai keletai tvirtinimų reikia 
pabrėžti kad Vilniuje Lietu
viai sudaro tik 0.80 procento 
visų gyventojų, su 1,600 as
menų; Baltrusiai — 0.90 proc., 
Ukrainieziai 3.80 proc." 

Pirmutinis iš savanoriai įsT 

tojusių marinas, Platoon Serg. 
John Basilone, apdovanotas 
Kongreso Garbės Medaliu. Jis 
vienas tiesioginiai nušovė $6 
Japonus karo lauke. 

MARGUTIS: 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kainjį 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
mamerį pamatymui. 

"M A R G U TI y 
6755 So. Western Av«. 

Chicago, 111. 

ŠIAULIŲ miesto Lietuvių 
teatras pradėjo lankyti kitus 
miestelius: Pakruojų, Pasvalį, 
Biržus, Linkuvą ir tt. 

D Y K A I  
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kūno sk«usmu»; jei sąnariai 
Jauslus; jei užeina skausmai oro permaino
se, atariam jums bandyti ROSSE Tabs be 
nokeeties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančių per viri dvidešimts metų, gavimui 
preito paliuosavitno skausmų Reumatizmo, 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeigu niekad nenaudojote ROSSE Tabs, 

prašom jus BANDYT juos—išbandykit mu
sų. kaštais. Pasiųsime jums pilno dydžio 
pakelį—sunaudokit 24 tabletei DYKAI. Jei 
neduos preito paliuosavimo nuo skausmo ir 
Jųs busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudotą 
dali, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit pi
nigų, tik save. vardą ir adresa }: 

ROSSE Products Go.,- Dept. X-t 
2708 W. Farwell Av. Chicago 45, 111. 
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PREZIDENTAS Roosevelt nustatė Amerikos užsieni-
* nes politikos programą, kurį jau paskelbė Valstybės 
Sekretorius Hull. Šis programas yra stiprus ir dau
giau eina prie tikslo. Kai Atlanto Čarteris kalba ben
drais tikslais, šie šeši principai kuriuos paskelbė p. Hull 
aiškiai nusako ko Amerika siekia ir to siekia jau tarda
masi su kitomis valstybėmis. Tų principų vykdymui, 
jei reikalinga, bus pavartojama ir jiega. Ir tuos prin
cipus taiko lygiai ir Rusijai, kuri turės prisilaikyti,^ ne 
sauvališkai skirstytis kurias svetimas žemes ji ryžta
si pasigrobti, kurias tautas pavergti. 

Tuose šešiuose principuose aiškiai ̂  ir tiesioginiai 
įvardijama mažos tautos, kurioms skiriama lygybė ir 
lygios teisės su didėsėmis ir prie laisvės ir prie jų ne
liečiamybės iš svetur. Tarptautiniai nesusipratimai siū
loma išspręsti taikiu budu, prisilaikant tarptautinių tei
sių dėsnių. 

Amerikos vyriausybė pritaria tam tikram "atvėsi
mo" laikotarpiui, kai karas pasibaigs, galutinam nusta
tymui valstybių sienų ir kitų klausimų išsprendimui. 

"Kuomet karas baigsis, diduma pasaulio bus dali
nai kaip šovinių sukrėsta—didelė dalis jau ir sukrės
ta—todėl kiekvienas turės pirma atsikvėpti ir tik pas
kui bus galima sutarti ir pasirašyti taiką",. pranešimas 
sako. 

Tam mes noriai pritariame, sekančia sąlyga, jeigu 
ir tą dalyką Amerika priims dėmesin: 

Tegul visoms valstybėms bus leidžiama atstatyti 
savo valdžias savo buvusiose ribose, ir kad visi svetimi 
elementai kurie pravedė vienokius ar kitokius "balsavi
mus" tose šalyse, butų iškraustyti ir visiškai prašalinti. 
Užtikrinimui laisvo nevaržomo savo vidaus reikalų tvar
kymo, Amerika ir Anglija arba šiaip neutralės šalys, 
privalės apsaugoti tas mažas šalis nuo kitų pasikėsini
mų užgrobti. Tada ir Lietuva ir kitos šalys sutiks lauk
ti iki visos kariavusios pusės atvės ir bus gatavos nusta
tyti rimtą, pastovią taiką. 

Nei Suomija, nei Estija, nei Latvija, nei Lenkija nei 
jokia kita šalis, kurių valdžios - buvo sugriautos, nesu
tiks kad jose per tą "atvėsimo" laikotarpį pasiliktų So
vietų armijos, nes bolševikai tą pat minutą pradėtų to
liau tęsti tų tautų naikinimo programą. Nesutiks nei 
kad liktų bent vienas Vokietis jose. Lietuviai nuo savęs 
gali pridėti kad neprisileis nei Lenkų kariuomenės sa
vo šalyje neva tvarkai prižiūrėti. » 

' • 

CUV. VALSTIJŲ Kongresas pradėjo savo posėdžius, 
po trumpų vasaros atostogų. Karo metas neleido 

Kongresu atostogauti tiek ilgai kaip kitais metais. 
Dabartinio kongreso pareiga yra dirbti karui ir pa

siruošti taikai. Tarptautinės ir naminės ̂  problemos 
yra istorinės svarbos, ir jas musų šalies teisių gaminto
jai turės išspręsti. Italijos pasidavimas kiek praskaid
rino karo atmosferą, tačiau iki karo laimėjimo dar toli. 
Kongresui' reikės išspręsti tiesioginius, karo klausimus 
ir naminius reikalus — sukėlimą pinigų karo reikalams, 
surinkimą kariuomenės, sutvarkymą darbo jiegų. 

Tarp kitų svarbių Kongreso darbų yra: aprūpini
mas iš karo sugryžusių veteranų; pasiruošimas sutikti 
pokarinę bedarbe; apribojimas Suv. Valstijų armijos 
clidumo; pokarinis priverstinas atlikimas tarnybos ka
riuomenėje. ir tt. ' 

Kaip žinoma, daug pinigo šiai šaliai kaštavo taip 
v®dinamas "Lend-Lease" aktas. Sulyg to- akto Ameri
ka daug bilijonų dolarių išleido gelbėdama Rusijai, An
glijai, Kinijai ir kitoms šalims. Kiek žinoma, daugiau
sia naudos is to gavo Rusija. 

Dabartinis Kongresas pratęsiant "Lend-Lease" ak
tą, pareiškė aiškiai jog nenori leistis daugiau j karo sko
las, ir mokės tik savo kaštus kurie liečia pergalės laimė
jimo. Tas reikštų kad neduos daugiau iš to Lend-Lease 
fondo pinigų palaikymui svetimų šalių.* , 

Ir Kongresas ir pati Administracija privalėtų ap
sižiūrėti ikf kokio laipsnio remti Sovietų Rusiją. So
vietai Amerikoje gauna sau maistą ir karo reikmenis, 
čia renka visokią, pašalpą aukomis ir rūbais Rusijos 
žm#nėms, tuo gi tarpu Sovietų auksas pilamas Ameri
koje, propagandai už komunizmą, ruošimą involiucijos. 

ĮV/JOTERŲ priedinė dalis prie Amerikos armijos, va-
dinama Women's Army Auxiliary Corps, lieka jau 

tjikroji Moterų Armija. Jos nuo dabar vadinasi Wom
an's Army Corps, arba armijos korpusas. 

Taigi išsipildo ta seniau Lietuvių dainuota dainelė 
kad "mergas į vaiską ims", merginos-moterys tapo tik
romis kareivėmis. Tiesa, jų į frontą nevaro, bet jos at
lieka visus kareivių darbus kokius vyrai pirmiau atlik
davo p/itvs už fronto. 

• ' •' 

y tiTLERIS,' kuris sugriovė keliolika valstybių ir itrau-
* * kė visą pasaulį į karą, neišvengiamai sulauks sau 
liūdno galo. Žmogus kuris per apie dešimtį metų iški
lo kaip atkaklus vadas atkaklios tautos, pradėjęs karą 

.pasidarymui sau garbės ir pastatymui savo šalies val
dovu visų kitų, pats griūva į skradžias ir nutrauks sa
vo valdytą šalį į nupuolimą ilgiems ląikams. Nuban-
kruti jus šalis vėl turės išnaujo atsigaivelioti. 

Savo išsišokimu užkariauti pasaulį Hitleris iki šiol 
suardė gyvenimą devynių karalysčių ir keletos respubli
kų, įtraukdamas į karą prieš save didžiasias galingasias 
valstybes, ir tas neišvengtinai lemia jam sutriuškinimą. 

Dabar, po keturių metų karo, kaip ir 1914 metais, 
alijantai pradėjo įtemptą nors ir lėtą žygiavimą linkui 
,Berlino, ir nesustos iki ten neiškeis Pergalės vėliavos. 

LENKAI GERAI 
ELGIASI 

Lenkai teisingai, gerai daro 
atvirai varydami savo busi
mos valstybės politiką, atvirai 
ir neveidmainiaudami pasiro-
dydami Lietuviams ir kitiems 
savo kaimynams kad su jais 
nežaidžia ir visai nepataikauja, 
žadėdami jiems ir pagalbą ir 
užtarimą, o paskui staiga ap-
vildami. Kaimyninės Lenkijos 
tautos, mažos ir didesnės, to
kiu gali dirbti savo darbą ir 
apsisaugoti nuo jų. 

Pavojingiau butų jeigu Len
kai dabar su Lietuviais tartų-
si apie atidavimą Vilniaus, o 
paskui, progai pasitaikus, ga
vę Lietuvių lengą ir greitą pa
sitikėjimą, kaip su musų žmo
nėmis esti, staiga apgautų. 

Taip juk Lenkai padarė kai
myniškai derėdamieši su Lie
tuviais Suvalkuose, o; kitais 
keliais pasalomis jau ėjo už
imti Vilnių ir, jei pasisek3, vi
są Lietuvą. 

Jokia Lenkų oficialė ar pu
siau oficialė įstaiga nesiima 
jokių žygių daryti kokius nors 
kontaktus su Lietuvos oficialė-
mis įstaigomis ar asmenimis 
del tų tautų kaimyniškų Man
tikių. Taigi, kelių musų vyru
kų, iš Tarybų ir šiaip pašalie
čių, landžiojimas Lenkų kon
sulatuose, rašymas musų spau
doje, kvietimas Lenkų konsu
lų kalbėti Lietuvių prakalbo
se, yra tik bevertis, bergždžias 
laiko aikvojimas, nusižemini
mas Lenkams. 

Kaip Lietuviai atsineša ben
drai . į ,, tų vyrukų. ; pastangas 
susiartinti su Lenkais ir tik
rinimą buk Lenkai užtars. Lie
tuvą taikos konferencijoje, pa
sirodė visuotinu Lietuvių pasi
priešinimu spaudoje ir tie vy
rukai nedryso tuo klausimu 
rezoliucijos siūlyti Pittsburgho 
konferencijoje, nors tam rim
tai ruošėsi. 

Kaip Lenkai paiso tų vyru
kų apie juos tupčiojimo paro
do Lenkų propagandos sklei
džiami raštai prieš Lietuvius 
Amerikoje ir Anglijoje, kas 
aiškiai atidarė akis kiekvie

nam protaujančiam Lietuviui 
kad reikia laikytis nuošaliai 
nuo Lenkų, dirbti savo įtemp
tą darbą už Lietuvos išlaisvi
nimą, ir pasitikėti tik Ameri
ka. Jeigu jau Amerika mus 
suvlii, Lenkai neišgelbės. 

Beneš ir Sovietai 

čekoslovakų f^z^ento Be
neš vykimas Maskvon yra tik 
savęs suviliojimas ir teikimas 
Čekoslovakų valstybės žmo
nėms bergždžių vilčių, jeigu 
jie ko iš Stalino tikisi. 

Beneš mano, jeigu Čekoslo
vakiją nusmogė Hitleris tai ją 
gal išgelbės Stalinas.... 

Panašiai galvojo Lietuviai 
like Lietuvoje kuomet Lietuvą 
nusmogė Stalinas: jie tikėjo 
Lietuvą išgelbėsiąs Hitleris. 

Bet tai buvo tik pamainymas 
vieiio musų ti&ios smaugiko 
kitu. 

čekai bandė susikalbėti su 
Lenkais, ir nors abi yra dides
nės tautos, viena kitai lygios, 
negalėjo viena kitai pasitikė
ti, nes nei viena nei kita ne
turi jokių gerų norų linkui sa
vo kamyno, rūpinasi tik savo 
interesais. 

Atsikando Stalinu Lenkai, 
kurie tuoj skubinosi susitarti 
su juo, kaip tik Vokiečiai oku
pavo visą Lenkiją. 

Atsikąs juo ir čekai, ir Be
neš bus protingesnis iš savo 
patyrimo negu dabar yra. 

Stalinas lošdamas savo klas
tingą politiką, kuri yra užėmi
mas jei ne visos Europos tai 
visų Balkanų šalių, ims ir ža
dės k$ tokio Benešui 

m 

Valdžiai Rūpestis del 
Kareivių .Kūdikių 

Amerikos valdžia susiduria 
su svarbiu reikalu — aprūpi
nimu kariuomenėn išėjusių ka
reivių paliktų žmonų,- kurių 
tarpe gimdymas kūdikių paki
lo iki netikėtai aukšto laipsnio 
—- tiesiog nesitikėta to. 

Valdžia skiria pinigus tru
pinimui patarnavimo gimdan
čioms kareivių žmonėms. Iki 
šiol buvo paskirtar "$6,500,000, 
dabar vėl reikalinga skirti dar 
20 milijonų dolarių iki galo 
fiskalio meto. 

Bendrai skaičiuojama val
džia turės išleisti po 25 mili
jonus dolarių metuose globo
jimui ir patarnavimui prie gi
mimo kareiviu žmonų. 

" ' 0#a 

A L G I M A N T A S  Dr. Vincas Pie tari* 

PRIE VYTAUTO KAPO 
(Elegija) 

Atbalsiai skaudus žeidž' širdį čia jauną, 
Virkdo pergandintą akį: 
Karštą patvlom's krutinę užgauna, 
Lupoms tylėti prisakę 
Raižo jausmus čia peilis dviašmenis. 
Broli, skausmuose apkurtęs, pasenęs, 
Verk, atsistojęs prie Vytauto kapo: 
Tėviškė musų našle be jo tapo!.... 
Ačiū tėvynės—tai pelnas narsumo: 
Balsą išgirs tą ir musų vaikai; 
Kurs jis jaunimo širdyse karštumą, 
Bus atmintyje tautiečių ilgai. 
Vyrai kurie už tėvynę kariavo, 
Vardą nemarų tėvynėje gavo. 
Brutas ikšiolei nedėtas į kapą, 
Nors jo vienamžiai užmiršti jau tapo. 
Nėra ir Vytautui grabo tėvynėj: 
Jis neapleidžia tautiečių jausmų. 
Mūza, uždegk dainininko krutinę: 
Vainiką jam jis tS pins iš dainų! 
Ak! kaip malonu priminti tą laiką! 
Laikrodis valandą muš' paskutinę 
Kapas atvertas—žengs į jį tėvyne, 
Bet pasigirs pirmu nuopelnais vaiko! 

* * * 

Praeitį tankiai kurie apainuojat, 
Minite Vytauto darbus garbingus, # 

Ką čia mes užkasėm ar apskaičiuojat? 
Veikalus savo senelių garsingus: 
Tėviškės galią, turėtą liuosvbę, 
Meilės karštumą ir brolių vienvfeę.. ,iiSr 

—-Mar gali s. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

— Taigi aš ir sakau kad tu bandytum 
per gimines arba pažystamus. 

— Pažystamus! Pažystamus! — pa
mėgdžiojo Bindokas. — Pažystami tiktai 
išduotų mane. 

Patėmijęs jog Bindokui malonu už
dirbti pasiūlytą pelną, popas Kostas nu
tilo, duodamas anam progos apgalvoti ir 
surasti pragumų atlikti tą darbą. 

Tas gi sėdėjo ir mąstė. Turbut men
kai buvo vilties uždirbti tiek lobio, nes 
praslinko nemaža laiko, o Bindoko kakta 
vis raukėsi kaip naginė. 

— Kad taip nunuodyti! — atsiliepė 
jisai pagaliau, — tai butų galima paban
dyti. O šiaip veltu tiktai galvą kvaršy-
čiau. 

— Ij! tu paiky! Ko tu dar čia galvą 
laužai be reikalo. Tu jam tik padaryk 
galą, o jau kaip padarysi tai tavo daly
kas ... 

— Jeigu taip tai aš sutinku, — atsi
liepė Bindokas. — Tiktai atlyginimą tu
riu gauti išanksto. 

— Ar tu kvailas, ar tu kelio klausi? 
Kas tau duos neuždirbus pelną? Uždirb
ki, tada ir gausi. 

— Aa, aš bandžiau jau taip pelnyti ir 
pelniau misinginių žiedų.. 

Čia dabar tarp šitų dviejų suktų sėb
rų prasidėjo kuobjauriausios derybos su 
visokiais išmetinėjimais ir priekaištomis. 
Nėra ko sakyti jog. popas Kostas turėjo 
gana svarbias priežastis nepasitikėti Bin
doko žodžiams, bet jau ką Bindokas, tai 
jis ir suvis nematė jokio pamato pasitikė
ti ne tiktai popo Kosto bet ir pačios ku
nigaikštienės žodžiais. Dėlto, turbut, ir 
pasibaigė tuo jog popas Kostas turėjo pa
galios trečią dalį suderėto pelno užmokė
ti išanksto Bindokui su prižadėjimu po 
priesaika likusius išmokėti tuojau, darbą 
atlikus, 

Bindokas sugalvojo ne visai kvailai. 
Jisai iš Detuvos išsiviliojo mergą. Ta 
merga dabar buvo jo valioje ir ją manė 
jisai pasiųsti į Kirsnos pilį, kad ji ar šio
kiu ar tokiu budu prisitaikius nunuodytų 
Algimantą. Jos niekas pilyje nepažino ir 
per tai galėjo pasisekti. 

Ant rytojaus linksmas gryžo popas 
Kostas į Dainavą. Jisai išpildė kunigaik
štienės norą, pasamdydamas budelį Algi
mantui ir... .-be to jautė kišenių je jam 
liko nemažai iš pažadėto Aršienės atlygi
nimo Bindokui. Tiktai vadui reikėjo tru
putį pameluoti apie švilpimą girioje. Bet 
meluoti, ar tai pirmas sykis jam buvo? 

Tai, mielas, ne kitaip kaip velnias 
buvo. Tiktai, matai, aš kaipo dvasiškas 
žmogus tai jau velniams žinomas: jis ir 
nedryso man pasirodyt girioje, — porijo 
popas ir. nerausdamas. 

jog jis bijojo kad kitas nujojęs ten kokiu 
nors budu nesužinotų apie jo nepilną su-
siderėjimą su Bindoku. Kunigaikštienė 
ak žinojo su kuo jisai susiderėjo. 

Bet toks pasiūlymas nekliudė popui 
Kostui išjojant iš Dainavos paniurnėti: 

— Aag! kada prireikia darbą atlikti 
tai jok, susimildamas, ir padaryk. O taip 
tai tu niekam vertas, su tavim kaip su iš
mintingu ir geru žmogum nei pasitarti, 
nei pasišnekėti! O antgalo, labai man rei
kia to jų pasitikėjimo, bile man tikrai ge
rai užmokėtų už mano trusą! — ramino 
save popas, ir reikia pridėti jog su dideliu 
pasisekimu, taip kad jau jodamas per prie-
gardį švilpavo linksmai. 

Nors iki šiol Aršiajam visa klojosi 
gerai, vienok vis tiktai nors mažos kliau-
dės o pasitaikė. Žmonos giminės noriai 
prižadėjo pagalbą, bet neturėdami paga
mintų atliekamų pulkų, turėjo rinkti juos. 
Saviškiai rinkosi, bet daugiausia be gink
lų. be šarvų, ir tai tik plėšikus vaikyti, o 
ne kovai su Algimantu, apie kurį ne sykį 
teko girdėti ir iš savo pulko vyrų gražių 

Aičiojo kunigaikštystėje ėjo t rusas. 
Visur gamino ginklus ir skydus. Rinko 
vyrus pratusius kare, jaunus, naujai pri
stojusius lavino į kareivių darbą. Viskas 
vienok darėsi išlėto, nepatėmytinai, be 
švolavimo. Dainavos ir Gardino apygar
dose diena iš dienos augo šarvuotų skait
lius, tvino, bet taip nežymiai jog akylas 
popas Kostas ir tas ilgai butų nieko nepa-
tėmijęs jeigu ne vienas pulko vyrų, kuris 
sykį netyčiomis išsitarė: 

— Švmet bus graži medžioklė; prisi
rinko į pilį vyrų nemaža. Užtektų ko
kioje dėtoje ir susirėmimui su kokiu men
ku valdovu. Pereisime šymet, turbūt, abi 
pusčias, ir Baltvėžės ir Gardino. 

Ar suprato pulko vyras ką jis kalbė
jo ar ne, bet popui Kostui pasidarė aišku 
jog Dainavos kunigaikščio užmanyta ne 
medžioklė.... Ir jam lyg truputį pasi
davė per širdį jog rinko vyrus ir be jo pa
tarimo ir be jo žinios. 

— Ot dėkingumas! — purijo popas.— 
Aš jiems širdį rodau, trankausi po girias, 
tolydžio guldau galvą už juos, kišu ją 
kiekvienam velniui į nasrus, o jie ką? 

Vienok ar tai popo Košto širdis buvo 
ne perkieta, ar tai ji atsileido, pajutus ke
lias kapas grašių viršaus kišeniuje, gana 
to, jis ištikrųjų ir pykti nenorėjo ilgai. Ir 
kada, mėnesiui praslinkus, kunigaikštienė 
užsiminė jog ne pro šalį butų atlankius 
Krosnos apygardą, sužinoti kaip ten ei
nasi su užmanymu ir kas abelnai girdėti, 
tai popas Kostas su didžiausia aitra pasi
siūlė išpildyti jos valią. Gali buti vienok 

Kad duoti prigulintį darbą, Aršusis 
suėjusius i Oainavą vyrus išsiuntė me
džioti i artimas girias. Gardiniškiams pa
liepė iškrėsti Gardino girias ir išvaikyti 
iš jų plėšikus, amžinai čia prisilaikančius. 

Visi šitie darbai vienok buvo taip ap
mąstyti jog sulyg reikalo visi išsiuntinėti 
pulkai be jokių kliūčių į tris-keturias die
nas galėjo nežymiai atsidurti anapus Gar
dino, ginkluoti ir šarvuoti. 

Aršusis laukė tiktai žinių apie iške
liavimą pagalbos nuo žmonos giminių. 

Ilgai laukė, bet pagaliau sulaukė. Iš 
Černygovo atlėkė pasiuntinys ir atnešė 
gandą jog už savaitės išąįs Černygovo tal
kininkai. ' 

— O jeigu Bindokui pasiseks nunuo
dyti? — klausė Aršusis savo žmonos. 

— Tai ir gerai. Bus mažiau baldos 
su Algimanto valstijos aprėpimu. 

— Taip, bet tada bereikalingi pagel-
bininkai. Aš ir vienas tai atlikčiau, — 
su pamėgimu posteringavo Aršusis. 

A-r šiene tiktai šaipėsi, girdėdama to
kią vyro šneką. Ji laikė už žeminantį ją 
darbą ką nors Į tokius išmetinėjimus at
sakinėti/ Laukė ji dar kitų gandų, kad 
tada sykiu parodytų ką ji sveria ir ką 
sveria vyras. 

Jau galėjo buti gerai po pa vakarinių 
kaip vieną dieną Aršienė išėjus į sodą pa
sivaikščioti išgirdo triubijant anapus pi
lies sienų. Su paskubiu ji sugryžo į ru-
mus. Viena, negražu buvo kad kiekvie-
nas matytų kunigaikštienę, o antra, ji bi- * 
jojo išduoti savo jausmus jeigu tai bus 
laukiamas pasiuntinys. 

Sugryžo į rumus ir nusiuntė tarnai
tę sužinoti kas ten per žmogus butų. 

Už valandėlės sugryžus tarnaitė par
nešė nemalonų gandą. 
* — Trys kažin kokie vyrai, turbut nuo 

Vilkaviškio, ar nuo Meškininkų, kaip jų 
drabužiai nurodo. 

— Paprastai pasirėdę? — paklausė 
Aršienė. 

— Paprastai. 
Ištikrųjų gi tarnaitė truputi apsiri

ko. Prastai pasirėdžiusių buvo du. Tre
čias buvo lyg geriau pasirėdęs, bet 
kodėl tai tarnaitė jo gerai neužtėmijo. 

Vėlus jau buvo laikas ir Dainavos pi
lies gyventojai rūpindamies dabar dau
giau apie vakarienę negu apie ką kitą, 
nraleido beveik visai neužtėmiję ateivių. 
6 vieno iš jų Aršienė labai laukė. O t šis 
trečias, gerai tarnaitės nepatėmytas, o 
teisingiau sakant, mitriai išsislapstęs, ir 
buvo laukiamas popas Kostas. ^Tiktai ži
nios jo buvimo niekai ir dėlto jis slapstė
si ir nardė kad iš rumų niekas jo nepate-
mvtų. Klastingai ir Į pilį prisitaikė su-
gryžti. Nuo pačios apypietės jisai pagi
ryje pargryžes laukė ar neatsiras koks 
pulkelis žmonių su kuriuo jis galėtų ne-
patėmytai įsmukti. Ir sulaukė tiktai pa
vakare ir įsprudo į pilį. Dabar reikėjo 
jam patekti Į paskirtą jam bakūžę nepa-
tėmytai ir prisigaminti viską taip kad ir 
kokios nelaimės"" ištiktas o nenukentėtu 
perdaug. Popas Kostas gerai numanė Ar
šienės budą ir žinojo jog jam taip lengvai 
neprįpis to jog Algimantą nepasisekė m*-
nuodyti. 

(Bus daugiau) 

į .' 



D I R V A  PadSklt Amerikai Lafm#H 

MAYOR FRANK J. LAUSCHE VEL 
KANDIDATAS 
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BALSUOKIT UŽ 
McCAFFERY 

James F. McCaffery yra 
kandidatas | City Council iš 
22-ro Wardo, kuriame gyvena 
daugiausia Lietuviu. Jis yra 
indorsuotas 22-ro Wardo De
mokratų organizacijos ir re
miamas Lietuvių. 

McCaffery yra vedęs, 46 m. 
amžiaus, keturių vaikų tėvas, 
ir 22-me Warde gyvena 18 me
tu. Jis paeina iš darbininkų 
eilių ir pažysta gerai darbo 
žmonių reikalus. 

Jis buvo per 12 metų sekre
torium Theatrical Employees, 
Local 27, ir per 6 metus buvo 
pirm. Motion. Picture Studio 
Mechanics, Local 209. Jis tu-
patyrimo viešuose reikaluose 
ir patikimas žmogus. 

Kituose Lietuvių tirštai gy
venamuose Warduose indorsuo-
jame j City Council šiuos De
mokratų kandidatus: 

Ward 21—FRANK J. DUR-
KIN. 

Ward 23—E. J. KOVACIC. 

ištarnavęs vieną terminą pasekmingai, Mayo-
ras Frank J. Lausche vel kandidatuoja. Nomina
cijų balsavimai bus antradienį, Ruksejo-Sept., 28. 
Lietuviai vėl balsuos už Frank J. Lausche. 

• NUOLAT šioje šalyje ser
ga nuo kokių rimtų ligų ar su
žeidimų apie pustrečio milijo
no zmoniu. 
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Reiškia mažesni susigrudimą . . . pakeitus savo pradėjimo ar 
baigimo valandas anksčiau ar vėliau išvengimui susigrudimo 
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Patrioto emblema . . . 1943 
^ LANGUOSE IR ANT AUTOMO
BILIŲ, ŠITA EMBLEMA MATOSI 
KUR TIK PASISUKSIT. Tai yra 
ženklas patriotizmo — emblema A-
įv.erikiečių kuria remia ataką, ši 
menesj, su ekstra Karo Bonais. 

Ar jųs jau įsigijot savo? 

Jeigu dar ne, ar nebūtų jau lai
kus daryti ką apie tai? Net su pa
sidavimu Italijos—mes vis tebesam 
toli nuo Berlino ir Tokyo. Jeigu 
norim tai pasiekti, ir greitai, kiek
vienas Amerikietis privalo stoti j 
mušius, greta musų kariaujančių 
jiegų. 

Geriausias būdas tai padaryti, 
efektingai, yra tai su Karo Bonais. 

Taigi, pakask giliau j savo seną 

mašną ir pirk ekstra bonds, tšį mė
nesį. Apkarpyk net "būtinas" iš
laidas nors biskį, ir surasi pinigų 
gana kitam investmentui savo ša
lies gerovei. Tie investmentai yra 
geri, jie moka jums dividendus 
grynais pinigais, ir tuo didžiu jau
smu savyje, kuris paeina nuo žino
jimo jog ir pats atlieki savo dali. 

Taigi, ką sakote, Mr. ir Mrs. ir 
Miss Amerika? Ar jųs nenorit bū
ti stuliuje šį mėnesi su kitais —ir 
išsikabinti ša patrioto emblemą? 
Taigi, tik kreipkites į savo darb-
davj, savo banką arba saving and 
loan, arba bent kur kas tik parduo
da bonds krautuvėse ir ofisuose ir 
teatruose—ir pirkites ekstra bond 
šį mėnesį, prisidėkit prie RĖMIMO 
ATAKO! 

The Cuyahoga County War Finance Committee, 58$ Union Commerce Bldg., Cleveland 
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SIŲSKIT KAREIVIU 
DOVANAS DABAR 

Karo vadovybė ragina Ame
rikos gyventojus siųsti Kal§s 
dų dovanas dabar savo vai
kams, draugams ir mylimiems, 
jeigu jie randasi užjuriuose. 

Užjūryje esantiems vyrams 
ir merginoms dovanos reikia 
išsiųsti ne vėliau Spalių 15; 
marinams ir jūreiviams ne vė
liau Lapkričio 1. 

Siunčiami pakeliai neturi bū
ti daugiau kaip 5 svarų sunku
mo ir ne ilgesni 15 colių. 

Kareiviams siuntinių , regis
truoti nereikia. 

Neleidžiama siųsti svaigi
nančių gėrimų, degamų arba 
gendamų dalykų. 

very day INVASION battles are taking the lives o i 
gallant boys fighting under the Stars and Stripes. y 

Your dear ones—sons, husband, sweetheart, lather, 
brothers, relatives and friends—are, or soon may be, en- ^ 
gaged in those bloody battles where the scythe of ihe'-^f*"; 
Grim Reaper flashes in every volley of the guns. f /'&> 

The 3rd War Loan of 15 billion dollars must pay fox 
the equipment, ammunition and food our boys need so 
desperately—and you must raise the money! 

Buy at least one EXTRA $100 War Bond in September 
besides your regular bond purchases. Go all-out . with 
every dollar you can scrape up and keep right on slap- m m 
ping every cent into the world's safest investment!-* W#"llC 
War Bonds! ' '• jtk Ml | 

Make the 3rd War loan 8 quick success—back up ' W l«Vr #%IM 
your soldier, sailor or marine ALL THE WAY! 

LIETUVOJE daug1 nukentė
jo žmonių nuo sovietų lėktuvų 
mėtomų ant Lietuvos miestų 
ir miestelių bombų. Tas šei
mas šelpia Lietuvos Savitarpi
nė Pagalba. Ta organizacija 
Įsteigta po panaikinimo Lietu-
tuvos Raudonojo Kryžiaus. 

PLUNGĖJE rūpinamasi įs
teigti muzejų. Užuomazga jau 
padaryta, nes turima jau ir 
eksponatų. Muzejus turės liau
dies meno ir etnografijos sky
rius. 

Paskolos ant Mortgečiy. 
/ / # 

Depozitai po Federal 
Instance Corp* f ¥ 

T H E  L I T H U A N I A N  
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

6712 Superior Ave. Cleveland 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
0 Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
žarnos neveiklios, skauda galvij, nėra ener
gijos—palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AM1NT. Tik pakramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma
lonus palengyinimas jums pagelbės vėl jau
stis puikiai. 

KAREIVIUS APRŪ
PINS DARBU 

Remkit Atakus Pfcrkant Ekstra War Bonds 

Prez. Roosevelto komisija iš 
12 asmenų pagamino pokarinį 
programą, kurj valdžia vykdys 
aprupinimiii^darbais šalies gy
ventojų kuomet taika ateis. Šis 
planas apima aprupiiymą pa
leidžiamų iš kariuomenės kar
eivių ir karo industrijos darbi
ninkų. Bet nebus mokama jo
kie kareivių bonai, kaip dary
ta pereito karo kareiviams, ku
rie gavo vienkartinę sumą pi
nigais. 

Planas apima kareiviams iš
mokėjimą už tris mėnesius lai
ko po apie $100 kai jie bus pa
leisti iš tarnybos iki pasirūpins 
sau darbus. Kurie negaus sau 
darbo bėgyje trijų mėnesių po 
išėjimo iš kariuomenės, jiems 
bus mokama bedarbės apdrau-
da, kaip visiems darbininkams 
netekusiems darbo. 

INTERNATIONAL 
THRILL CIRCUS 

Ken Maynard. su savo pragarsė
jusiu filmų arkliu "Tarzan" — jau
nos Amerikos karžygiu — atvyks
ta į Clevelandą , su International 
Thrill Circus, kuris bus pastatytas 
Clevelando Lakefront Stadiume, — 
Rugsėjo 25 iki Spalių 3. 

Dalyvaus Miss Victory (Victoria 
Zachinna), tas žmogiškas kanuolės 
šovinys, kuri pragarsėjo pasaulyje 
ilindimu i kanuolės vamzdi, iš kur 
buna iššaunama ir vis tebėra gyva. 

Bus taipgi liūtų, tigrų, dramblių, 
klaunų ir visko kas tik ineina i cir
ką. 

Cirko pelnas - skiriamas Clevelan
do TT^rna^t'-in Fondui. 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

9jm 

MIKAL.DOS 
Karalienės Sabbos 

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

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

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 te
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 laiku, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
Ji* valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapį 
didumo Žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio 

MARGUČIO DAINOS 
Pasiskubinkit įsigyti šia mažą, kišeninę 
"MAEGUčIO"-VANAGAIčIO 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, # 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų 

KAINA TIK 25c. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

.valgių; 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokUif. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vai-, 
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, OM> 

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 nevėluodami, 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, užsimokėkit 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 metui. 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 

D I R V A  
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 
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KAIP PHILADELPHIJOS LIETUVIAI RĖMĖ PIRMĄ LIETU
VIU SKRIDIMĄ PER ATLANTIKA LIETUVON 

REIŠKIASI PIENO 
STOKA 

" T 

t 

H 

filiids maisto administra
cija skelbia jog šiomis dieno
mis pieno klausimas yra šalies 
No. 1 maisto klausimas. Kon
grese svarstonja lęaip pagelbė
ti pieno ukiui. 

Pieno trukumas apsireiškė 
daugelyje vietų iš priežasties 
didelio reikalavimo kariuome
nei ir Lend-Lease, gabenimui 
Į kitas šalis. Prie to, daugy
bė pieno ūkininkų išpardavė 
karves ir metė pieno gamybą, 
nes brangus pašaras ir aukš-

I tos darbininkų algos padarė 
^ pieną nepelningu už dabartines 

kainas. 

Dariaus ir Girėno grabai kaip jie buvo išstatyti Kaune publikai pamatyti. 

Rašo Zigmas Jankauskas. 

(Tąsa iš pereito nr.) 

PADĖKA POPULAR AVIA
TION ŽURNALUI *1, 

Už užuojautą Lietuviams ir 
susidomėjimą kokį parodė Da
riaus ir Girėno likimu Popular 
Aviation žurnalas, Philadelphi-
jos VVS komitetas pasiuntė 
Lapkričio 15, 1934, sekantį pa
dėkos laišką Vertimas Lietu
viškai): ; 

"Editor, Popular/ Aviation, Inc. 
Chicago, 111. 
Dear Sir: 

Lietuviu Drmrgijų Taryba, 
Inc., Philadelphia, Pa., patė-
mijo jusų Rugsėjo laidoje la
bai vertingą straipsnį liečiantį 
žuvimą dviejų Lietuvių Trans
atlantic lakūnų, Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno, Liepos 
17, 1933. 

Jusų "An Airy Chat with 
the Editor" Lapkričio, 1934, 
laidoje, duoda mums tikėti jog 
jųs ištikro j ieškote tikrųjų tų 
narsių lakūnų žuvimo priežas-: 
čių prie Soldino, Vokietijoje. 
Niekas kitas pasaulyje taip ne
liūdėjo kaip Lietuviai kada ži
nios apie jų tragediją pasiekė 

. Lietuviu ausis pereitą metą. 
Lietuviai stengėsi surasti tik
ras priežastis tų narsių vyrų 
mirties ir vis dar jieško, bet 
kol kas be pasekmių. Tos tra
gedijos misterija vis pasilieka 
apgaubta. 

"Jusų atkaklus ir drąsus ty
rinėjimas tikrų faktų suradi
mui tų lakūnų mirties yra pa
našus kaip ir musų tarybos ku
ri deda pastangas. Nors gau
ta apie tai oficialus raportai, 
bet jie nėra patenkinanti. Lie
tuviai Amerikiečiai kurie rė
mė ir finansavo savo pirmuti
nius Trans - atlantiko lakunus 
vis dar tebeliudi savo neteki
mo tų drąsių vyrų ir pasiryžę 
tęsti toliau j ieško jimą tikrų 
jų žuvimo priežasčių. Už ju
sų koopcravimą šiose Lietuvių 

pastangose mes reiškiame gi
liausią padėką ir įvertinimą. 

Very respectfully yours, 
John V. Grinius, Chairman 
A. Tvaranavicius, Treas. 
Z. Jankauskas, Sfec'y." 

DARIAUS-GIRĖNO TESTA
MENTAS TURĖTŲ BUTI 

IN GRAVIRUOTAS IR RAS
TIS KIEKVIENO LIETUVIO 

NAME, SALĖSE, KLU
SUOSE, MOKYKLOSE 

Nei Popular Aviation žurna
lo, nei musų jieškojimas ras
ti tikrų priežasčių tų lakūnų 
žuvimo nedavė jokių pasek
mių. Ir iki šio rašymo naujų 
patyrimų niekas nesužinojo, o 
dabar jau nesužinos. Musų la
kūnų žuvimas todėl paliko ne
ištirta misterija. 

Nuo Dariaus ir Girėno žuvi
mo šymet Liepos 17 d. suėjo 
dešimts metų. Tą sukaktį ne-
kuriose vietose Lietuviai pa
minėjo. 

Per tą laikotarpi daug avia
cijos srityje progreso padary
ta. Daug daugiau aviaciją pa
greitino ir ištobulino Antras 
Pasaulinis Karas. Kova už 
tautų ir žmonijos gyvenimą ir 
jų laisvę išnaujo eina visu sa
vo griežtumu ir žiaurumu. Ar 
ilgai ta kova tąsis ir ką ji at
neš pasauliui gero ar bloges
nio negu Pirmas Karas, paro
dys ateitis. 

Lietuva netekus savo nepri
klausomo gyvenimo, patekus 
naujo okupanto spąstuosna, iš
naujo neša neapsakomą jungą. 
Savo naujo atsistatymo pas-
tangomg jieškos ir reikalaus 
išnaujo Lietuvių karžygių, di
delio Lietuvių ryžtingumo ir 
pasišventimo. Ar rasis dabar

tinėje Lietuvių kartoj*. nauji 
Dariai ir Girėnai vaduoti Lie
tuvą ir vesti Į naują nepriklau
somą gyvenimą, laikas tą pa
rodys. 

Dariaus- Girėno Testamentas 
turėtų buti įkvėpimu jaunajai 
Lietuvių kartai, kur ji nebūtų, 
Lietuvoje, Amerikoje ar kitur. 
Jie turėtų siekti savo jaunų 
brolių pionierių pasišventėlių 
pavyzdžiu, kitiems darbams 
siekiamiems žmonijos gerovei, 
Lietuvių tautos ir Lietuvos 
garbei. 

Dariaus - Girėno Testamentą 
kaip Lietuvos, taip Amerikos 
ir kitų kraštų Lietuviai turėtų 
turėti ingraviruotą po stiklil, 
rėmuosna įdėtą, kaip šventą 
palikimą: jis turėtų buti iš
kabintas namuose, bažnyčiose, 
mokyklose, salėse, klubuose—r 
taip kad visados, auganti Lie
tuvių jaunoji kartą galėtų iš 
jo kasdien Įkvėpimą semti. 

Philadelphijos Lietuviai,' ku
rie taip gausiai rėmė pirmuo
sius aviacijos žygius musų la
kūnų, ir dabar puikiai pasidar
bavo parduodami karo bonų už 
arti pusę milijono dolarių, nu
pirkimui Amerikai bomberio, 
laimėjimui šio karo pastumšji-
mui, nes jie tiki kad Amerikos 
karo laimėjimas reikš užtikri
nimą ir Lietuvai nepriklauso
mybės. 

(GALAS) 

KIEK SUAIKVOJA-
MA MAISTO 

Apskaičiuota kad Amerikos 
šeimininkės pereitą metą iš
metė j garbadžkenus maisto 
tiek kad jo butų užtekę išmai
tinti visą šią šalį — vyrus, mo
teris, vaikus, kareivius ir ci
vilius — per apie aštuonias sa
vaites. 

Tai :buvo, sako, 15 nuošim
čių viso 1942 metų šios šalies 
maisto ištekliaus. 

Pinigais skaitant, šeiminin
kės išmetė 15 centų vertės iš 
kiekvieno dolario praleisto pir
kimui maisto, įgarbedžkenus, 
arba išviso keturių bilijonų do
larių vertės. 

Tai dar ne viskas: reikia da* 
dėti dar kiek išmesta maisto 
valgyklose, hoteliuose, įstaigo
se, militarinėse stovyklose ir 
pačiose parduotuvėse — taip 
kad galima skaityti apie 30 iki 
40 nuoš. maisto kuris nuėjo 
niekais. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) , 

7829 Euclid Avenjie ' 
CLEVELAND, OHIO 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  

Per TVOR4 
f ASIŽVALGIUS 

TĖVYNĖ bara sakančius jog 
Pittsburgho konferencija buvo 
nereikalinga. Bet tokių nėra, 
jei neskaityti bolševikų, kurie 
Ruskiai, ne Lietuviai. Konfe
rencija buvo reikalinga, tik 
vieni sako, ji buvo reikalinga 
Lietuvos reikalams, kiti kad 
buvo reikalinga atleisti nuo
dėmes per du metu saldžiai 
miegojusiai Amerikos Lietuvių 
Tarybai. O kas geriau nuodė
mes atleidžia jei ne kunigai? 

TAČIAU, skunke yra skun
ke, ir neveiklus ar negabus 
žmonės yra neveiklus ar nega
bus žmonės. That's all. 

PITTSBURGHO konferenci
ją atidarant, Kun. švagydžs 
pasakė maldą, kurią pavadino 
svetimtautišku žodžiu "invo-
kacija". Socialistų korespon
dentas pasakoja: "Laisvama
niai, kiek jie neanalizavo in-
vokacijos, nesurado joje religi
jos". Turbut buvo girti? 

TARP Dirvos skaitytojų tu
rime ir S. E. Vitaitį. Jis "pri
puolamai" į Dirvą pasižiūrėjęs, 
Jtai ką sakosi radęs: "šio laik
raščio spausdintas žodis pri
lygsta huliganizmu persiėmu-
iiems vaikėzams, kurie piktai 
ppuajdo ji veidus ramiai pro 
Juos praeinantiems žmonėms." 

Patariu savo draugui Stasiui 
ne vien "pripuolamai" bet ir 
atydžiai Dirvą skaityti. Ras 
kad tie "ramus žmonės" visai 
neramus, nes patys visą huli-
i^anizmą pradėjo. O kaip šau
ksi taip atsilieps. 

KAIP KAS Pittsburgho kon
ferenciją lygina prie Gužučio 
dramos "Ponai ir Mužikai"— 
ponai konferencijoje kalbėjo, 
o mužikams burnos buvo užda
rytos. 

BOLŠEVIKŲ Vilnis klausia: 
"Ką šymet pasakys Anglijos 
darbo unijų kongresas?" Na
gi, "ajukš, bolševikai!" 

MUSSOLINIO likimas pri
mena Miko Petrausko operetės 
"Lietuviškas Milijonierius" žo
džius: "Kas tuvo viršutinis, 
pasiliko apatinis". 

JEI BOLŠEVIKAMS tifcėti, 
tautininkai turėtų Pittsiburgho 
konfei*encija džiaugtis, nes vie
nas raudonas mano draugas 
pasakoja: "Pittsburgho kon
ferencija baigėsi pasisakymu 
šturmuoti už atsteigimą Sme
toniškojo režimo". Bet bėda 
— niekas bolševikams netiki, 
ir šuns balsas dangun neina. 

SOCIALISTŲ korespondentas 
nejučiomis pasakė tikrą Pitts
burgho konferencijos branduo
lį : "kalbėtojų čia pilna". Tik

ra tiesa: kalbėtojų buvo pilna, 
bet tautos darbininkų nei vie
no! 

NAUJIENOS džiaugiasi ta 
konferencija is sako: "Smetona 
ignoruotas — visu konferenci
jos metu niekas nei vieno kar
to nepaminėjo Smetonos". 

Naujienos klysta: Smetona 
buvo daugybės delegatų širdy
je ir prote kiekvieną valandėlę 
minimas, nes juk visa konfe
rencija buvo šaukta tikslu jį 
ir tautininkus "ignoruoti" "jet 
konferencijoje buvo paskirta 
kalbėti tik tiems kurie Prezi
dentą Smetoną užtylės, o kurie 
gali paminėti jo vardą negavo 
nei išsižioti. 

HIPODROME 

"My Friend Flicka" 
Gražiore Mialvose nufilmuotas 

vaizdinguose Utah kalnuose, šis po-
puliaris Mary O'Hara veikalas — 
"My Friend Flicka" pradėtas rcdy-
ti Hippodrome Theatre savaitei lai
ko. Roddy McDowall, karis nese
nai žymiai pasirodė tilmoje "How 
Green Was My Valley" ir "The 
Pied Piper" dabar vaidina vadovau
jamą rolę šiame veikale. Su juo 
vaidina Preston Foster, pasižymė
jęs jvyriškose rolėse, ir Rita John
son, kuri vaidina Roddy's motiną. 

Veikalas vaizduoja garbingą Va
karų Kraštą, ir dalykas einasi apie 
jaunuoli kuriam nesisekė moksle, ir 
jis buvo bendrai negabus, bet kai 
tėvas jam davė pasirinkti arklį, jis 
išsirinkęs "Flicka" su juo taip su
sigyveno kad veikalą padaro nspa-
prastai Įdomiu. 

"Dirvai" išsirašyti Bereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva * 

lankys jus ištisą pusmetį. 

MES DUODAM IR ISKEIČIAM EAGLE STAMPS 
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K E E P  L I B E R T Y  
A L I V E  

WAR 
BONDS^, 
How! 
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MTKU 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEEIfc 

> Vfėtft kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai 

Irlen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

Pirkinys 
The May Company 

ŠIŲ DALYKŲ PIRKIMUI PRIBUKIT PENKTADIENI 

MOTERŲ 
PINTINĖS 

SIUTAI-DRESES 
9.88 

-/ 1 

STONIS TAVERN 
UETUVISKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesni§" 

"Arielkėlė šiltesne" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

. UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

Dviejų d a 1 ių siutas-
dresė iš rayon gabar
dine mėlynos, žalios, 
rudos spalvų, su py
nėmis atžy ra e j i m u i 
laibų linijų. Miedos 
16% iki 24»Į. 
MOTERŲ SUKNIOS 

TREČIAS AUKŠTAS 

VAIKAMS 
IŠVERČIAMI 

PLOŠČIAI 

SPALVINGOS 
ŠILTOS PIRŠTINĖS 

l'Olt A 

' JACK GANSON ' 
T A VE R N 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 
Rezervacijai telefonuofcft: 

KE. 978$ 
.£jį« Prie U. S. Route 20 

•^tapk Ganson-Karabinas, Sav. 

Lietuvių Victory Committee Philadelohia^ Pa., veikiantis komitetas su Mrs. Stephen Haas, 
Philadelphia Chairman of the Women's Division of the War Finance Committee. Iš kairės į 
dešine: Jones Raynis* Mrs. Genevieve Ramanauskas, Joseph Kavalajuskas, Komitetu pirminin~ 

jvrrs Stenhen Haas. Kazys Zodeiko, ir George Lukasęvičius. eKomitetą narė yra-ur Mrs. 
J u l i a  •  S r t i t h , : b e t " " T i e g a l § j o : d a l y v a u t i ~  d e l "  n e s v e i k a t o s ,  r  " .  •  4  *  * '  "  * '  *  ,  V *  *  .  * . .  •  

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Šiysdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, viąada įdi-
kit ui, 3c pašto ženklelį a 
kymiii. Tas būtina. 

11-39 
Šilti vilnos-mofair-ir-
rayon viena pusė (ru
dos, gelsvos ir palšos 
spalvos); neperlyjamo 
vatos gabardino iš ki
tos pusės. 

Mieros 10 ilci 22. 
VAIKŲ ĘUBAI 

ANTftAS AUKŠTAS 

SCREEN-PRINT 
RAYON JERSEY 

VARDAS 1.49 

Delnai yra iš tvirto®, 
neperšlampamos odes; 
juodos iŠ corduroy ir 
raudonos, beige, mė
lynos, ar rudos spal
vos. šiltas, vilnos vi
dus. 

GLOVES. 
GATVINĖS 
GRINDYS 

ŠILTI, PATOGUS 
CORDUROY 

ROBES 
5-75 

Apsisupami naminiai 
* apsiaustai su suriša

mu diržu, trijų ket-
virtdalių r a nkovėmis, 

• ilgu nusigulančiu kal-
nierium. Ccpel, Ame
rican beauty, raudo
nos spalvos. Mieroa 
14 iki 20. 

NEGLIGEES 
TREČIAS AUKŠTAS 

MJLO-ir-VELVET 
SKRYBĖLĖ IR 

MAŠNA SETAS 
SETAS 

IŠIMAMU 
PAMUŠALU 

SPORT COATS 

27-8S 
Klasiškas topcoat i-
cuktii vilnų siūlų ->r-
ba nutariu ištini vil-
n^; su išimamu pa
mušalu iš tikros cha
mois odos art»a pii-
nu kraliko kailiu. 

Mieros 10 iki 2'). 

GRUPE 
APIKAKLIŲ 

69 SETAS 

Iferaukšlėjantis elane-
sę rayon jersey, pui-
|£ų marginių screen-
printed ir visokių ža
vi jančių spalvų kom
binacijų. 

YARD GOODS 
KETVIRTAS 

.*; • AUKŠTAS 

*6 

Didelė gausybė mote
riškų suknioms api-
kaklių V ir aukštais 
kaklais, aplenkti ir 
junginiai. Didelė dau
gybė skirtingų išdir
binių, mėgstu, organ
dy, pique. 

NECKWEAR 
GATVĖS 

GRINDYS 

U. S. ELECTRIC 
FLASHLIGHT 

98 
Plati beret ii* pritai- Į 
kyta didelė mašnn iš j 
milo-su-velvetu. Juo- j  
dos, rudos, turf, rau
donos ir Kelly žalios 
spalvos. 

MILLINERY 
TREČIAS AUKŠTA# 

2-ceJių flashlight, vi
sas metalinis viršus, 
nikeliuoto darbo, gun-
metalo abu galai. 500 
pteų tolio šviesa. Su 
visom baterijom. 

SPORTING 
GOODS 
ANTRAS 

AUKŠTAS 
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SMASH 
THE AXIS 

WAR BONDS 

AR JAU PIRKOT KARO BONA 

ŠIAME VAJUJE? 

Rugsėjo 27 — Pasiaukojimo Diena 

Patenkinta 

Clevelando sričiai paskirta 
233 milijonų dolarių Karo Bo
lių kvota jau išpirkta pervirš 

trečiadienio, Rugsėjo 22. iki 

remimaa, o kiti turi pro pirš
tus žiūrėti? Kodėl vieni karo 
lauke galvas guldo, o, kita di
duma nepasirūpina nusipirkti 

Pasirodo, kad tą kvotą iš- nei karo paskolos boną? 
pildė tik ^ 255,000 bonų pirkė- Lietuviai, nebūkit * "sleke-

Jėigu jau pirkot kai J Ų , o valdžia buvo numačius 
kad šioje srityje bonus nupirks 
nors 700,000 asmenų. 

Nežiūrint išbaigimo kvotos, 
visi Clevelando srities gyven
tojai kurie dar nepirko bonų 
šiame vajuje, raginami pirkti 
ir jie privalo pirkti. Clevelan-
diečiai turi pasirodyti ne tik 

nais 
bonus seniau, dabar pirkit vel, 
nors mažą, tik pridėkit savo 
vardą padidinimui bonų pirkė
jų eilių. 

Kurie neperkat savo darba
vietėse, kreipkitės tonų pirki
mo reikalais i Lietuvių finan
sinę Įstaigą, The Lithuanian 

% 
* 

PRINCIPLES OF FREEDOM ON TRIAL 
BY THE SHORES OF THE BALTIC 

(Courtesy of AMERICA, Aug. 28) turns: Estonia 92.5 per cent, Lat
via 97.6 per cent, and Lithuania, 

MANY dittongst the Allies !iave 

pinigų suma, bet ir bonų pir- į Savings and Loan Co., 6712 
kėjų skaitliais. Superior Avenue. 

Bonų pardavėjai kalbina ir j Pirmadienis, Rugsėjo 27 d., 
ragina kiekvieną paskirą asme- paskirta Clevelando sričiai kai-
nj nusipirkti po vieną ar dau- po "Sacrifice Day" — Pasiau

kojimo Diena. Kiekvienas tą 
dieną .privalot nusipirkti nors 
kokio didumo Karo Boną, jei
gu dar nesat pirkę šio vajaus 
bėgyje. 

giau bonų prie tų ką jau yra 
pirkę, nes norima sutraukti Į 
pirkėjus dideliausius skaičius 
žmonių. Kodėl tik vienai da
liai gyventojų turi apeiti karo 

Sekmadienį, Atsukit 
Laikrodžius Valanda 

Atgal 

Clevelandas taip pat prisi
taiko prie Ohio valstijoje pri
imto vėlesnio laiko. Pradedant 
ateinančiu pirmadieniu, jus 
kelsit valanda vėliau, nes sek
madienio vakare, Rugsėjo 26, 
einant gulti atsuksit savo laik
rodį valanda atgal. Taip jei
gu gulat 11 valandą, laikrodi 
nustatykit 10 vai. Ryto metą^ 
vietoj dabartinio laiko 6, bus 
tik 5 valanda, ir galėsit valan
dą ilgiau miegoti. 

Ohio valstija karo pradžioje 
pasuko laikrodžius pirmyn kar
tu su kitomis valstijomis/ Bet 
mes prisilaikome NeWJ*Yorko 
laiko, kuris yra 500 mylių į 
rytus nuo Ohio. Ten rytas 
buna anksčiau negu Ohio val
stijoje. taigi mums sekant 
New Yorko laiką, čia buna dar 
tamsu tą pačią valandą kada 
ten jau švinta. 

Vasarą dar tiek to, bet žie
mą 9 vai. ryto Clevelande dar 
tamsu, taigi visai nepraktiška 
turėti toki laiką. Nauju lai
ku, žiemą 9 valandą ryto bus 
jau visai prašvitę. 

Ar Rūpinatės Kuru 
Žiemai? 

M 
Mrs. Ann DeJoseph, Italė, 

kuri turi sūnų Amerikos ar
mijoje, iš džiaugsmo bučiuoja 
Amerikos vėliavą kad jos gim
tinė šalis Italija baigė karą su 
Amerika. 

REIKIA DAUGIAU 
KRAUJO 

Amerikos armijai reikalin
ga daugiau kraujo plazmos. To 
reikalavimo išpildymui reikia 
kad suvirš 90,000 asmenų kas 
savaitę duotų savo kraujo po 
puskvortę. 

Clevelande reikalinga nors 
Ruoškitės Hemai dabar, ne-1 P°. 4-°0?.k.^"J0 gavėjų kas..?a" 

laukit ilgiau. Užsisakykit rei- ,v ,^' išpildymui sios srities 
kalingą aliejų, arba anglj, kad! kvotos. . 
jums butų pristatyta pirm ne- L. Clevelando Raudonojo Kry-
gu šalčiai užklups. Apsirupin- J zia"s  . skyrius atsisaukia j gy-

dami dabar kuru pasitarnausit 'y#
entojusi padaryti tą pasiauKO-

visai šaliai, nes del stokos dar
bo jiegų pristatymą tų reikme
nų išdalinsit taip kad nebus 
reikalo skubėti tada kada tik
rai kuro prireiks. 

Knygele No. 3 Gera 
Ration Book No. 3, su ru

dais stampais, dabar jau gali
ma vartoti pirkimui mėsos, 
sviesto, sūrių ir kitų dalykų 
kuriuos pirkote su raudonais 
stampais. 

Iš knygelės No. 2 dar geri 
visi štampai iki Spalių 2, tai
gi nenumeskit jos. 

UŽMUŠTA 69 
Trafiko nelaimėse Clevelan

de nuo šių metų pradžios iki 
pradžiai šios savaitės užmuš
ta 69 asmenys. Pernai per tą 
pat laiką buvo užmušta 81. 

LANKĖSI kariai 
Warrant Officer John V. Zi-

lengevičius iš Texas gavęs 14 
dienų paliuosavimą buvo par
vykęs pas savo tėvus, žilenge-
vičius. 

Netikėtai, jo draugas, Pfc 
John Banalys, iš New Jersey, 
parvyko namon pas savo tė
vus, Banalius. John Banalys 
tarnauja jau virš metas laiko, 
ir jiedu jau buvo susitikę pir
miau. Taigi jiedu turėjo tik
rai gerą paviešėjimą Clevelan
de ir gryžo kiekvienas Į savo 
stovyklą pirmadieni. 

IŠVYKSTA MOKYKLON 
Evelyna Yčaitė, Ohio State 

Universiteto studentė, pavykus 
trumpam laikui pas savo moti
ną p. žiurienę paviešėti, šio
mis dienomis vėl išvyksta at-
Kal j Columbus tęsti mokslą. 

Jos sesuo Violeta tuo tarpu 
gyvena Clevelande, vyriausia 
sesuo, Hypatija, darbuojasi 
Lietuvos Atstovybėje Washin-
gtone. Brolis tarnauja Ame
rikos kariuomenėje. 

PAAUKŠTINTAS 
Daniel A. Parulis, 24 m., S. 

Parulio sunus, esantis Angli
joje, atlikęs specialius pasi
ruošimus, tapo pakeltas 2-ro 
Leitenanto laipsnin. 

IŠVYKO WASHINGTON AN 
Prezidentas A. Smetona sa

vo reikalais išvyko dienai-ki-
tai j Washington^. Kartu iš
važiavo ir P. J. žiuris, kuris 
turi reikalų New Yorke. Jie 
abu gryš į Clevelandą per New 
Yorką. 

• MIESTO valdybos tarnau
tojų eilės sumažėjo — kaip pa
sirodo, miesto valdyboje dirba 
1,000 tarnautojų mažiau, negu 
paprastai. Dabartiniu laiku 
miesto valdybos žinioje dirba 
9,892 asmenų", 1941 metais jų 
buvo 10,942. 

r i 

LANKĖSI PAS DUKTERĮ 
Agota Grigienė buvo išvykus 

i Fort Benjamin Harrison, In
diana valstijoje, paviešėti pas 
savo dukterį, Leit. Eleną Kli
mas, kuri yra slaugė U. S. ar
mijoje. Gryžo pirmadienį. 

Elena sako tikisi neužilgo 
buti iškelta kur kitur. 

VIŠTIENOS VAKA
RIENĖ, ŠOKIAI 

M. S. 36-ta kuopa rengia di
delę vištienos vakarienę, su 
šokiais, dovanomis ir kitokiais 
pamarginimais, 

Sekmadienį, Spalitj-Oct. 3 
M. D. N. P. parapijos salėje, 
18022 Neff Rd. Pradžia 5:30 
vai. vakare. Visas pelnas nau
jos bažnyčios statymo fondui. 
Tikietai $1.50. 

Jusų patogumui ir sutaupy-
mui laiko, galit užsisakyti sau 
ir draugams tikietus telefonu, 
KE 4263. Tik paskui;Skite. 

Išanksto tariam ačiu u» ju
sų prielankumą; busit maloniai 
priimti ir skaniai pavaišinti. 

širdingai kviečia 
Klebonas Kun. J. Angelaitis 

ir Komisija. 

e ^ 
PAŠTU prenumeratą galima 

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

PARSIDUODA NAMAS 
Sll 2 krautuvėm, 4 šeimoms, mūri

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

Kreipkitės tuoj 
JACOB TISOVIC 

1866 Marquette Rd. EN. 4986 

PARSIDUODA AUTOMOBILIS 
PLYMOUTH 19?6 modelio, dviem 

durim, juodas. Galima matyt va
kare apie 7 vai. ir visą dieną šeš
tadieni. (38) 

1309 E. 65th ST. (viršuje.) 

limą. Jusų kraujo puskvortė, 
kurios plazma vartojama kare 
sužeistu kareivių gyvasčių gel-
bėiimui, išgelbės gyvasti gal 
but jusų paties sunaus ar bro
lio, ar artimo draugo. 

American Red Cross, 1227 
Prospect avenue, priima krau
jo davėjus nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų. 

Susitarimui galit telefonuoti 
SU 1800. Bet tas nereikalin
ga, galima kreiptis tiesiog1, pa
duotu adresu. 

TIRS DŽIOVĄ 

šimtas tūkstančių vyrų ir 
moterų dirbančių karo darbuo
se Clevelando srityje bus eg
zaminuojami patyrimui ar jie 
neturi džiovos. Tas daroma 
bendru sutarimu vietos ir fe
derates valdžios sveikatos vo-
dovybių su Anti-Tuberculosis 
League. 

Pirmiausia pradės egzami
nuoti krutinės ir plaučius dar
bininkų dirbančių White Mo
tor. Company, ir taip išeiles 
per ktas dirbtuves. 

SMAGUS KORTAVIMO 
VAKARAS 

Katalikiškų draugijų mote
rys rengia Raudonojo Kryžiaus 
naudai kortavimo vakarėlį su 
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 vaka
rėliui, Rugs. 26. Komitetas. 

not yet lost the fear cf being com
pelled to accept the supressicn of 
the Baltic States' independence, nor 
remorse for laving imprudently 
acquiesced in that supression. On
ly the discussion has stopped, be
cause for some people this is an 
irremediable fact, and for others 
a still immature problem. Since it 
reems to mc neither irremediable 
nor immature, I wish to present 
my point of view, not in defense of 
one or of the other of the con
flicting parties, but rather to look 
at the implications of this or thfct 
proposed solution. 

1 I. 
Can Estėnia, Latvia and Lithua

nia be said to have attained na
tional and political personality? 
This question has appeared now 
and then in the press, but, four 
years ago, when these States en
joyed diplomatic representation ev
erywhere, took part in the League 
of Nations as sovereign states and 
signed treaties with other powers, 
including Russia, the question could 
not be formulated. Since, in the 
present war their territories have 
been occupied, portions of their 
population (almost 80,000) have 
been willingly or unwillingly de
ported to Germany and Poland un
der the pretext that they were of 
German descent, some journalist, 
politician and globe-trotters ask 
the reason for the existence of 
these states. Born of the first 
World War, they now are the cause 
of many headaches for tlie United 
Nations. 

As a matter of fact, every na
tion that has a language, culture 
and history of its own may remain 
as a minority within another coun
try or else may acquire its own 
political persona1 ity. It is not dip
lomatic acknowledgement that cre
ates a right. The right is natural 
and, for this very reason, it is an
terior and implicit. It becomes 
concrete and positive on account of 
two factors: the consciousness and 
the will of the people which make 
the right valid, and the historical 
events which make it effective. In 
this connection Ireland constitutes 
a typical " instance: she never lost 
her right to be a national and in
dependent state. Political events, 
geographical facts, economic inte
rests were and still are against 
her as far as the Northern coun
tries are concerned. Notwithstand
ing, the consciousness of her right 
has remained always alive, and this 
is enough to justify her long his
torical struggle for independence. 

They say that Estonia. Latvia 
and Lithuania decided on reunion 

99.19 per cent. But who can trust 
a plebiscite carried outf during a 
war under the threat, partly real
ised, of an invasion, and the fear 
of starvation? The plebiscite de
manded by the Soviet Government 
shows only that the Baltic peoples 
were considered sovereign, and that 
a decision reached by their free 
will Vas requested. Furthermore, 
from the point of view of inter
national law, the position of the 
Baltic States is not compromised 
by the Russo-Germain Treaty of 
August, 1939, because,' as jurists 
say, it was res inter aliqs acta, 
which means tl^je treaty was not 
signed by the Baltic States and has 
not affected their rights, and the 
plebiscite of 1940 has no legal 
value because enforced under at 
least moral compulsion. 

I'he political mlaturity of the 
Baltic peoples is contested. But 
this is not conclusive. The fact of 
existing has an historical value 
which may be destroyed either by 
one's own will or by an enemy 
force. Why should Cuba, San Sal
vador, Panama, Liberia be inde
pendent states and not the Baltic 
States, if both have legally been 
and are such en droit? And was 
not Czecho-Slovakia born at the 
same time as the Baltic States? 
And did not Albania become inde
pendent in 1912 ? When a being 
has come into this world, nobody 
can push it out except by killing 
it. But nations live on as long as 
there is in them the consciousness 
of their right to existence. 

II. 

We must discuss this problem in 
the crude term of politics, to wit: 
Can the Baltic States enjoy per
fect independence while Russia 
needs their territories for her safe
ty and her outlets? This is not a 
new problem in history and in po
litical geography. Germany, ac
cording to her philosophers and 
Statesmen, needed Denmark, Hol
land and Belgium. The United 
States has gone towards the Car-
ribbeaiji Sea, and there was the 
trend to take possession of some 
of those small republics in the 
name of American safety. Like
wise, Russia tried to hold the Bal
tic States, and Catherine II put 
them under her "protection" at 
he beginning of the eighteenth 
century. The examples are many 
but not conclusive, for each case 
has different characteristics, ac
cording to the various phases of 
the particular history of the coun
tries involved. 

Belgium, after the revolution of 
1830, whereby it won its indepen
dence, was neutralized by a pact 
between Prussia, France and Eng-

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

Canine * Chutist 

with Russia in July, 1940, by an j ]an(j> Only after eighty-four years 
almost unanimous plebiscite, al- peace an(j freedom was Belgium 
though claiming respect for their folded by German Reich, 

BAIGIA KARO LIGONINĘ 
United States Army General 

Hospital, Clevelande, baigiama 
statyti. Ji užima 75 akrų plo
tą vien ligoninės pastatais. Jo
je bus sutalpinta apie 3,200 
kareivių parvežtų sužeistų ka
ro frontuose. 

Ta ligoninė randasi Parma 
Heights, prie York Road. 
j , 

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 vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8118 

territorial rights, for their religion 
an$ language. These were the re-

Prasideda Rugsėjo 25 

9 
25«vOct.3 

m 

Popiečiais 
ŠEŠTADIENI ir SEKMADIENI 

Tikietai parsiduoda Public llall, 
Bonds, visose Marshall Vaistinėse 

Bendra įžanga 55c 
Rengia Cleveland Firemen 

Relief and Pension Fund 

which succeeded to Prussia in the 
duties of guarantor of neutrality. 

Holland, after the Napoleonic ad
versities and the loss of Belgium, 
always kept herself neutral, enjoy
ing for 104 years peace and free
dom; only in 1940 was she invaded 
by Hitler's armies. The Baltic 
States have not had such a long 
existence: they have enjoyed twen
ty years of free life. We recall the 
explicit declarations of Lenin, in 
1921, in favor of their independence 
and for a policy of good neighbor-
liness. Then, Russia was looking 
for an entente with Germany and, 
a little later, during the Interna
tional Conference at Genoa (May, 
1922) the Treaty of Rapallo was 
signed by Chancellor Wirth and 
Minister Ratheenau (who was 
shortly after killed by Nationalists) 
for Germany, and by Tchicherin for 
Russia. It is always the same sto
ry: so long as the two "big" neigh
boring Powers are on friendly 
terms, there is no danger to the in
dependence of the little Baltic 
States: but as soon as jealousies, 
suspicions and frictions arise again 
between them, bhie small states are 
solicited by both parties with favors 
and threats. 

(To be continued.) 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite i»us negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

SECOND among the major is-
SUės between the United States and i v 

Russia (writes the New York 
Times) is the problem of Russia's 
post-war borders. In the interval 
between the outbreak of the sec
ond World War, four years ago, 
and the German attack upon the 
Soviets, two years ago, Russia had 
moved out to control some 175,000 
square miles — an area about the 
size of Kansais — in Finland, Es
tonia, Lithuania, Latvia, Poland 
and 'Rumania. The Russians ex
plained their moves in the cases of 
Finland and the Baltic States as 
an effort to bolster their defenses 
against prospective enemies; in the 
cases of Poland and Rumania as 
the recapture of lands rightfully 
belonging to Russia but. wrested j 

away in troubled post-World War 1 
days. All of this land is now ir j 
German hands but Moscow has I 
made no secret of its determination I 
to retake and retain it. The ques-1 
tion has arisen: how would Russia's 
reoccupation fit the Atlantic Char
ter's guarantees of no territorial 
aggrandizement ? 

The conviction of the Lithuan
ians is that it would not fit in at 
all. 

/## 
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How a dog should properly exe
cute a parachute jump is demon
strated by "Chips", an .army air-
dale mascot. Top: He jumps. Cen
ter: Floating earthward. Bottom: 
He calmly trots away. 

THE PEOPLE of the Allied Na-! Soviet Russia brazenly violated 
tions will have to begin to see So- J two treaties with Lithuania, signed 
viet Russia in its true perspective. jn g-00d faith. Russia has broken 
Otherwise they Will be heading for her word, but the real trouble is 
a "sad disillusionment" when the that she wants to keep it broken, 
war is over. This was the tyist of g]ie denies the right of the Lith-
reraarks to Canadian newspaper re- uanian people to freedom. 
porters by W. H. Chamberlin dur
ing his recent visit to Montreal, 
Canada. Mr. Chamberlin has re- L 'ACTION 

/// 

CATHOLIQUE of 
——— ----- -- Quebec Citv poses the question: 
sided in Soviet Russia for twelve ^rT, \ * ^ Why should we be more cautious 

than Stalin? Why put on white 
gloves while the Russian bmt 
shakes his brutal paw?" 

years and wrote "Russia's Iron 
Age". He laughed at the idea 
which, he said, had been promoted 
by Brendan Bracken, the Bvitish 
Minister of Information, and by 
Dorothy Thompson, the noted col
umnist, that Russia had never 
broken her word. He referred to 

f \ 
broken her word, ne reterrea to« *'DirvOSH Redakcija priima ir 
the fact that Russia had been tatpina pranesimus apie vietini 
"chased out" of the League of Na- Lietuviu judėjimą, draugiju su-
tions by an unanimous vote "be- sįrinkimus, nemokamai. ra* 
cause Of her unprovoked attack on nešimai reikia priduoti arba 
Finland in spite of all non-aggres- paštu prisiųsti nevėliau antra-
sion treaties". • Vienio popiečio. ^ 

The Lithuanians remember that ^ "" 

BRAZIS BROS. 
TAILORS FOR LADIES & MEN 

' LADIES MENS 
SUITS 27 50 SUITS 
COATS 

Made to Order 
Slacks 8.5d 

up TOPCOATS 
Overcoats 

Made to Order 

27 50 
• up 

READY TO WEAR 

MENS 22.50 
OVERCOATS 

Made of Finest Wool Fabrics 
and 27.50 

ITRAZIS BROS,  
6905 SUPERIOR AVE. 

Onei! Evo. till 7:?.0 P. M. 
15602 WATERLOO RD. 
Wed. till 1 P. M. 

NEATiDĖLIOKIT! PATAISYKIT SAVO 
MONCRIEF FLRNASĄ DABAR! 

Reikalaukit Tikrų Moncrief Išdirbimo Dalių 
Kreipkitės į MONCRIEF Pardavėją. 

Fht HENRY FURNACE Co. M Medina, Ohio 

Vyrams JRudenšnės 
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 Skrybėlės $5 
RUDENIUI 2.95 

visokių pavidalų. 

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

VYRAMS IR VAIKINAMS 

KELNĖS .. $3.95 
Didel is pasirinkimas vienodų spal-

vų ir įvairių šiaip audinių. 

Moterims Gražios 
i Kojines 91$ 

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

kiose mėgiamose spalvose. 

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH C9 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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