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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

AMERIKOS Valstybės De-
partmente įvyko žymių pasikei
timų. Valstybės Sekretoriaus 
Padėjėjo Welles vieton paskir
tas Lend-Lease administrato
rius Stettinius. Arnbsaadorium 
Maskvon, vietoje Adm. Stand-
ley, paskirta p. Harriman, ku
ris vedė Lend-Lease reikalus 
Londone. Abu jie, sakoma, Ru
sams priimtini kaip geri drau
gai. Abu liberalinio tipo žy
mus Amerikos pramonininkai. 
Harriman jau sykį buvo Mas
kvoje. ^ 

Dirva tada ragino Amerikos 
Lietuvius pasimatyti su juo ir 
pasikalbėti Lietuvos reikalais. 
Bet to niekas nepadarė. Nie
kas nežino nei vieno jy pažiūrų 
| Pabaltijo valstybių laisvę, 
tik spaudoje buvo keletas pra
nešimų kad jų viršininkas, <p. 
Hull, Rusijai ruošiasi pasiūlyti 
bendradarbiavimą taikai atei
tyje saugoti, jei Rusija atsi
sakys nuo savo imperialistinių 
tikslų toje mažųjų tautų juos
toje kuri tarp Rusijos ir Vo
kietijos guli ir kurią daugiau 
kaip devynios tautos, su 200 
milijonų žmonių, sudaro. 

Didžiausias nerimo šaltinis 
tai Amerikos Senatas, kuris 
atsisako savo nuomones pa
reikšti apie Amerikos busimą 
rolę pasaulyje. O be Senato, 
kaip žinoma,* joks Amerikos 
Prezidentas, ir joks Valstybės 
Dep^irtmentas jokių sutarčių 
ar pažadų negali kitoms vals
tybėms daryti. 

CATHOLIC WORLD žurna-
šako: "Didelės tautos ne

paiso mažų. Kitais žodžiais ta
riant, kada didelė tauta pasa
koja patikrinsianti kuriai ma
žesnei tautai žemių neliečia
mybę, tas reiškia ji tik tada 
tai patikrins kada jai pačiai 
bus tas naudinga, štai kodėl 
mes, kurie norime žinoti kur 
link einame, nuolatos klausia
me kes bus' su Latvija, Estija, 
Suomija ir Lietuva? Bet at
sako vieton mums prikišama: 
'Kam tą aikštėn vilkti ?' Bet 
n»es aikštėn velkame, nes no
rime žinoti ar pokarinio pasau
lio planuotojai rimtai kalba". 

• 
KAIP KADA įdomu pasižiū

rėti kas buvo praeityje. Kun. 
V. Bartuška, savo "Lietuvos 
Nepriklausomybės K r y ž i a us 
Keliais" (išleista 1937 met.), 
pasakoja kaip socialistai at
sisakė dalyvauti katalikų šau
kiamame Lietuvių seime Chi-
cagoje, 1914 metais. Atsisaky
mą, sako, motivavo tuo "kad 
tarp musų ir klerikalų nėra 
bendrų reikalų nei Amerikoje, 
nei Lietuvoje". Socialistų or
ganas, Naujienos, Kun. Bar
tuška pasakoja, puldinėjo reli
giją, pašiepdavo katalikų Baž
nyčią, stengdavos žeminti dva 
sininkų autoritetą miniose ir 
skaitė Bažnyčią didžiausiu dar
bininkų priešu". 
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Reikalauja Atidaryti Japonijai Antrą Fron
tą iš Sibiro 

Alijantai Slenka Artyn Romos 
Protestuojama prieš 

Atidavimą Rusijai 
Viso Sviesto 

Washington, Spalių 4. — 
Atstovų Rumų vadai ku
rie stovi už metimą visų 
didžiausių Amerikos pas
tangų Japonijos sumušimui 
prisidėjo prie šalyje kylan
čio reikalavimo kad Rusi
ja atidarytų antrą frontą 
Sibire prieš Japonus. 

Kalbėtojai su nekantry
be išsireiškė apie Maskvos 
ir Maskvos komunistų rei
kalavimus kad Suv. Vals
tijos atidarytų antrą fron
tą Europoje, tuo laiku kai 
Alijantai plaišina Vokieti
jos karo produkciją milži
niškais oro atakais ir per
galingai žygiuoja J konti
nentą. 

Kongreso nariai tikrina, 
imant dėmesin seną Japo
nų ir Rusų konfliktą, ati
darymas antro fronto prieš 
Japoniją dabar išeitų pa
čios Rusijos gerovei, ir pa
šalintų nuolat gręsiantį iš 
Japonų pusės užpuolimą 
Rusijos. Bet Rusija savo
tiškais išskaičiavimais at
sisako duoti Amerikai ba
zes Sibire karo lėktuvams 
operuoti prieš Japoniją, 
neatsižvelgiant į visą mil
žinišką pagalbą kokią ši 
šalis Rusijai teikia. 

Senate taip pat keliama 
reikalavimai kad Rusija 
duotų Amerikai naudotis 
Sibiru įrengimui ten antro 
fronto prieš Japoniją. Iš 
ten butų galima atakuoti 
pačią Japoniją ir tuo pa
greitinti karo baigimą, iš
laikant gyvus daugybę ka
reivių kurie turės žuti ka
rui ilgiau tęsiantis. 

Vienas kongreso narys 
pradėjo kelti protestą prieš 
išvežimą sviesto į kitas ša
lis, daugiausia Sovietų Ru
sijon, kuomet sviesto netu
ri patys Amerikos žmonės. 
Sulyg Lend-Lease akto bol
ševikams gali buti geras ir 
oleomargarinas, kurį pri
versti valgyti Amerikiečiai, 
ant savo pečių nešanti vi
so pasaulio gynimo naštą. 

NEAPOLIS PAIMTA 

Alijantų jiegos pereitą 
savaitę, Spalių 1-2, paėmė! 

svarbų Italijos miestą Ne
apolį, kaip buvo numatyta. 
Taip pat paimta eilė kitų 
miestukų, ir Amerikos bei 
Britų armijos, neatsižvel
giant atkaklaus Vokiečių 
priešinimosi, stumiasi pir
myn, šiaurėn, linkui Ro
mos. 

Alijantų penktoji ir aš
tuntoji armijos perėjo dvi 
upes pakeliui į Romą. 

Vokiečiai tame fronte 
sa'koma turi apie 75,000 
kariuomenės. 

Amerikos ir Anglų lėk
tuvai tuo pat kartu smar
kiai bombarduoja miestus 
ir svarbius punktus šiau
rėje už Vokiečių linijų. 

Prancūzai ir Amerikie
čiai galutinai užkariavo 
Korsika salą, arti Prancū
zijos ir Italiios pakraščio. 

Už Neapolio didelį api
plėšimą 'kaltinama komu
nistai. 

NORI DAUGIAU 
TAKSU 

S. V. Iždo Sekretorius j 

patiekė Kongresui reikala- j 
vimą parūpint $10,500,000,- j 
000 daugiau pinigų nauju 
taksų pavidale. j 

Kongreso nariai prieši- j 

nasi tokiai didelei sumai, | 
sako turi pakakti" 6 bilijo-1 
nu. 

Kongresui patiekta pla
nas didesniam aptaksavi-
mui pramoginių dalykų— 
kaip degtinė, alus, gumas, 
tabakas, ir keliavimai. 

Taksai už vieną degtinės 
stiklelį sulyg to plano bu
tų 12V2C. 

Amerikiečiai Bombarduoja Vokiečių Punktus 

WAR BONDS PAR
DUOTA UŽ 17 BIL. 

S. V. Iždo sekretorius 
skelbia kad šiame trečia
me karo bonų vajuje par
duota bonų už $16,877,000,-
000, vietoje 15 bilijonų. 

D A R B A I  
IR DAKBJMNky ŽINIOS 

Prieš Lewis'© Gryžimą 
į A. D. Federaciją 

Boston, Mass. — Čia ei
na Amerikos Darbo Fede
racijos 63-čia metinė kon
vencija. Tarp kitų dalykų, 
konvencijai įteikta eilė re-
liucijų, kurios visos prie
šinasi svarstyti priėmimą 
John L. Lewis ir jo Unitea 
Mine Workers atgal į A. 
D. Federaciją. 

Lėktuvams Reikia 
Daug Darbininku 

NAZIU LAIVYNAS 
BALTIJOJE 

ANĄ dieną, Amerikos lite
ratūros savaitinukas, The Sat
urday Review of Literature, 
įvardino 87 knygas, kuri rašo
ma apie pokarinį pasaulį ir jo 
sutvarkymą. Apie Lietuvą (ar 
Pabaltijį) nepažymėta nei vie
nos! Spragą užpildo Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga su Norem'o 
knyga "Timeless Lithuania". 
Visi kurie prisidėjo tą knygą 
išleisti ateityj# didžiuosis uk-
vo parama. 

• 
DEL BUSIMOS Amerikos-

Anglijos-Sovietijos konferenci
jos rašydamas, New York Ti 
mes bendradarbis Edwin L. 
James pažymi Londono ir Wa, 

Lenkijoj, del serumo su 
varžymo, 15 nuoš. žmonių 
sergančių tifu miršta. 

Netikėtai, Britų ir Ame
rikos karo laivai padarė 
užpuolimą Vokiečių laivų 
veikiančių tarp Vokietijos 
ir Norvegijos, padarydami 
žymių nuostolių. 

Pastaromis dienomis na-
zių laivyno dalis veikus 
tarp Norvegijos ir Vokie
tijos, perplaukė į Baltijos 
jurą. Alijantai galvoja ką 
tas galėtų reikšti. 

RUSŲ FRONTE VEI
KIMAS SULĖTĖJO 

Prasidėjęs lietingas oras 
trukdo bolševikams Vokie
čius stumti atgal kaip stū
mė iki šiolei. Ar gal Vo-

Amerikos kareiviai šaudo į vietą tabako fabriką Italijo
je, prie Salerno miesto, kurį Vokiečiai naudojo kaipo tėmiji-
rno punktą savo veiksniams prieš Aiijantus. Alijantų jiegos 
Įtemptai stumiasi pirmyn Italiją užkariaujant. 

VĖL ATAKAVO WA
KE SALĄ. 

Amerikos karo laivynas 
vėl padarė smarkų užata-
kavimą Japonų salos Wa
ke, 2,000 mylių į vakarus 
nuo Hawaii. Apsprogdin-

kiečiai daėję iki savo nu-;^a jaj)onu įrengimai ir ka 
matytų linijų pasiryžo lai- ...• 
kytis. 

Vėliausi pranešimai sa
ko, Vokiečiai pradėję ata
ką prieš Rusus Baltgudijos 
fronte, sulaikydami bolše
vikų žygiavimą. 

Pastaromis dienomis tik 
Vitebsko srityje Rusai tu
rėjo pasisekimų, paėmė tik 
46 kaimus, ir randasi apie 
140 mylių nuo Latvijos ru-
bežiaus. 

riuomenės stovyklos. 
Tą salą Japonai atėmė 

iš Amerikiečiu karo pra
džioje, Gruodžio 23, 1941. 

Naujoj Guinejoj Alijan
tai paėmė Finschhafen ir 
apsupo Japonus tarp jičros 
ir kalnų. * 

Iš Centralinių Solomomj 
salų Japonams traukiantis 
Amerikiečiai paskandino į 
40 Japonų barkų kuriomis 

RUGSĖJO mėnesį Ali
jantai oro atakais Vokie-

±h."a.'"S'V^g!» » 
lėktuvų. 

„ . . jie stengėsi išplaukti. Pir-
Maskva pati skelbia .1>!mįau jau suplaišinta apie 

100 tu barku kur tik Ja-fronte neįvyko jokių žymių 
pasikeitimų. 

Žinovai sp£ja jog sekan-

Penkiolika žymesnių lėk
tuvų išdirbysčių siūlo val
džiai savo planą kuriuo jos 
galėtų gauti sau daugiau 
darbininkų. Kadangi lėk
tuvų dirbimas karui užima 
žymią dalį užsakymų, sa
ko iki 1944 pavasario lėk
tuvų dirbtuvėms bus rei
kalinga apie ly700,000 dar
bininkų daugiau. 

Per Rugsėjo menes] lėk
tuvų padarvta vėl rekordi-

Londone paplito gandai!™*' da^' veik ^siekta 

jog Vokiečiai tam tikrais ' Beda,bių ei]gs> kurių se. 

VOKIEČIAI JIEŠKO 
TAIKYMOSI? 

kanalais stengiasi išbandy 
ti apie taikos galimybes su 
Amerika ir Anglija. 

Taipgi eina kalbos apie 
Vokiečių galimą susitaiky
mą su Rusija, jei Vokiečiai 
pasitrauktu iki 1939 metų 
sienų. Stalinas reikalaująs 
daugiau negu turėjo 1939 
metais, todėl esą su naziais 
nesutaria. 

SUBMARINAI su Spalių 
pradžia pradėjo savo smar
kesnį veikimą. Nuskandin
ta apie 12 laivų bėgyje .24 
valandų prie Kanados ir 
Brazilijos pakraščių. 

Nesprogo 

i 

tarptautinis komunistas, ar 
Rusas tautininkas? Maskva, 
kol kas, labai mažai ką savo 
talkininkams papasakojo, ar iš 
savo karo planų, ar pokarines 
politikos tikslų. 

Apie Lietuvą kalbant tiesa, 
Stalinas (Washingtono verčia
mas) ištraukė iš sutarties su 
Anglija posmą reikalaujantį 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Ar tas reiškia kad jis tų kraš
tų atsisako ? 

Įdomu kad busima konfe
rencija bus diplomatų, ne ka
ro vadų sueiga. Tas rodo kad 
visi karą skaito veik laimėtu 

shingtono susirūpinimą nusta-1 Diplomatai drąsiau kalba tik 
tyti kas tikra Stalipaa yra:Įkai |ž«aerolai darbą atlieka. 

kės ar raudonieji ^ pajiegs 
persilaužti per Dniepro li
niją. 

TURKIJA GATAVA 
ALIJANTŲ PUSEI 

Turkija esanti pasvirus 
į Alijantų puse ir sutin
kanti stoti karan. Nežiū
rint Vokiečių padėtų pas
tangų spausti Turkiją lai
kytis neutrališkai, Turkija 
gali likti Alijantų karo tal
kininkė. 

i Turkija yra tiesioginės 
' durys į Balkanus. Iki kito 
| pavasario Turkija sako ga-

^ i li buti pasiruošus karui ir 
' j jei gaus Alijantų# reikalin-

gą apsaugą, sutiks leisti 
Alijantų jiegas per savo 

3 žemes į Balkanus, prie Vow 

\ kiečius. 
« 

ponai traukdamiesi naudo
jo jas persikelti į kitas sa
las. 

Vokietijoje, propagandos 
ministeris Goebbels skel
bia, "tiems kurie pradės 
kalbėti apie pralaimėjimą 
karo ir netikės nazių lai
mėjimui, bus nukirsta gal
vos". Vokiečiai tiki nepa
siduosią Alijantams besą
lyginiai. 

Chicauoje pereitą savai
tę, per laidotuves motinos, 
viens brolis iššokęs iš krū
mų kapinėse, paleido šu-
vius į savo brolį ir jo žmo
ną, juos sužeisdamas. Jis 
pyko ant brolio už netei
singą padalinimą pinigų 
gautų už motinos parduo
tą namą. Už poros dienų 
tas •Šovikas pats nusišovė 
Menominie, Wis. 

niau buvo gausios, jau be
veik išsibaigė. Yra tik to
kių kurie visiškai nenori 
dirbti, nors sveiki ir tvirti. 

Ragina moteris eiti dirfc* 
fcti. Darbo Sekretorius at
sišaukia į šalies moteris 
kad jos labiau atsižvelgtų 
į karo produkcijos skubi
ni mo reikalingumą ir ku
rios tik gali prisidėtų prie 
darbų. Amerikoje esama 
apie 26 milijonai šeminin-
kių tarp 16 ir 64 metų am
žiaus, kurių didelė dalis 
nėra niekad dirbus jokio 
darbo. Jos gali lengvai už
imti kokį nors darbą, ne
būtinai dirbtuvėse: darbų 
yra prie įvairių viešų pa
tarnavimų, krautuvėse ir 
vaistinėse, skalbyklose ir 
visur kitur. 

Gen. Michailovič, Jugo
slavų patriotų armijos va
das, kariaująs visą laiką 
prieš savo šalies okupan
tus, praneša esąs pasiruo
šęs stoti į atvirą karą su 
Vokiečiais kaip tik Alijan
tai duos ženklą. 

Jugoslavai nukirto svar
bią Vokiečiams geležinke
lio liniją tarp Trieste ir 
Austrijos sienos. 

Britai tik dabar paskel
bė dingimą jų didelio 18,700 
tonų laivo su apie 500 as-

Jureiviui Allen L. Gordon, 
stovint sargyboje ant laivo dė 
nio Pietų Pacifike, priešų pa
leistas į šlaunį įstrigo šovinys, 
bet nesprogo. Atsargiai jam 
padaryta operacija, nes bijota 
kad laike operacijos neįvyktų 
sprogimas. 

ALIJANTAI pripažino 
teisota Italijos valdžia ka- menų, kuris žuvo pereitą 

s' ralių Viktorą Emmanuelį 
ir Maršalą Badoglio. Visa 
Italija raginama atsikra
tyti 'Mussolinio ir jo ve
damos respublikos šiauri
nėje, Vokiečių laikomoje 
Italijoje. 

Lapkričio mėnesi, arti me
tas laiko atgal. Iki šiol jo 
jokių žymių nei likučių ne
atsirado. Jis plaukė iš An
glijos į Pietų Afriką. Ke
lionėje be abejo pagavo jį 
submarinas. 

Isgelbejo . Moterys ir merginos dir
ba dideliais skaičiais ant 
geležinkelių, prie įvairių 
lengvesnių prižiūrėjimų ir 
aptarnavimų. Paskiausio- -
mis žiniomis, tuose dar
buose dirba apie 95,000 

x^> i moterų ir merginų, 
i ! Moterys ir merginas "pri-

imama dideliais skaičiais | 
automobilių taisymo ir ap
tarnavimo stotis. 

New Yorke, sustreikavo 
3,500 pieno išvežiotojų vie
nos pieno kompanijos, kas 
sutrukdė pristatymą pieno 
del airie 350,000 šeimų. Del 
šių streiko, pradėjo ir ki
tu pieninių išvežiotojai 'su
sirgti' ir nepributi į dar
bą. 

Anglijoje streikuoja Vi-
ckers Armstrongs 9,000 
darbininkų, sutrukdvdami 

T r  . . .  .  k a r o  r e i k m e n ų  g a m y b a .  
Kareiviai isgelbsti moterį, Sust,.eįkavo taipgi 5,000 

nukritusią nuo 350 pedų kran- lv, j 
to, kur ji išgulėjo dieną, ir na- gelzkelių daibininkų pro-
ktį ant siauros briaunos, prie testuodami pries darbo va- * 
Palo .Vparfte, Cajif. landų pakeitimą. _ _ 
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RENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

Detroit, Micfe., Naujienos 

[ Nori Miestu Daugiau 
% £?|į« Policininkų 

• Pittsburgho mayoras Scul
ly, po reikalavimų iš Kalno dis-
trikto gyventojų po eilės me
tų, pasiryžo reikalauti miesto 
tarybos skirti 1944 metais pi
nigų užląjkymui 100 daugiau 
policininkų visame mieste. 
. Del to reikalo eina gyvas 
bruzdėjimas: ar miesto polici
jos skaičius yra permažas; ar 
100 daugiau policininkų pagel
bės daugiau miesto apsaugos 
reikale; ar miesto taryba su
tiks jų užlaikymui pinigus pa
skirti, ir iš kur mayoras tiki
si tokią sumą pinigų gauti. 

Streikai 

Schenlev Co. degtinės dirb
tuvėje Allegheny Valley, su
streikavo 1000 darbininkų. 

Streikas kilo del išrupinimo 
paliuosavimo nuo kariuomenės 
tarnybos dviem svąrbiam al
koholio varymo specialistams, 
jauniems vyrams. 

Ten dirbanti darbininkai yra 
CIO unijos nariai. 

Sustreikavo 555 darbininkų 
D. L. Clark Co. saldainių iš-
dirbystėje. Streikas kilo del 
nesusipratimo už algas. 

Plieno Darbai Siekia 
Naujų Rekordų 

Plieno produkcija Pittsbur
gho distrikte pradėjo dirbti 
pilniausiu saiku, net su per
virsiu normalio, ir tikimasi 
padaryti naują gamybos re
kordą. Darbai paleista su 107 
nuoš. normalio. Viena kompa
nija pasiryžus pasiekti 112'/ 
normalio. m: 

Gamyba taip paleista po ap-
laisymo tarpinimo pečių ir po 
pagerėjimo anglies ir koksų 
gavimo. 

Nušovė Detektivą 

WYOMING KLONIS 

SLA 7-TO APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS 

WILKES - BARRE, Pa. — 
Rugsėjo 26 d. čia atsibuvo S. 
L. A. 7-to Apskričio suvažia
vimas. Pirmininkas M. Kup-
ris atidarė susirinkimą; atsto
vų su valdyba dalyvavo 48 nuo 
16 kuopų. Tai yra tik pusė 
kuopų ką atsiuntė delegatus, o 
kur kitos? Tie delegatai at
stovavo 940 SLA narių. 

Trumpas kalbas pasakė Jo
nas J. Nienius, Matas Podols-
kis, A. Grabliauskas. 

Mandatų ir rezoliucijų komi
sija buvo paskirta: J. Adomai
tis, Asadauskas ir Žukauskas. 

Protokolas ir raportai likosi 
priimti taip kaip juos valdyba 
išdavė. 

Nutarta ir apskritis nupirko 
Karo Boną už $100. Tai jau 
antras išeilės. Tai yra pagir
tinas žygis, nes ir pelno iš to 
Apskritis turės $50 po 10 me
tų. . 

Apskritis nominavo j Pild. 
Tarybą iš savo narių tarpo: į 
Vice Pirmininkus V. A. Kerse-
vičių, iš Scrantono, ir J. Masei-
ną iš Pittstono, iždo globėju. 
SLA Pild. Tarybos nominaci
jos prasidės metų pabaigoje. 

Kitus Pild. Tarybos narius 
paliko nominuoti kitoms kolo
nijoms. 

Susirinkimo eiga buvo pa
vyzdinga ir nuotaika gera; ne
būna daugiau ermvderių kaip 
seniau. 

Apskrities valdyba likos ta 
pati, išskyrus organizatorius; 
jais išrinkta čia gimiai, gana 
energingi Lietuviai, A. Grab
liauskas ir V. Tamulaitis. 

Pusmetini suvažiavimą nu
tarta laikyti Scrantone, išva
žiuojant iš Wyoming Klonio į 
Lackawanna griovius, ten kur 
iš septynių kuopų tik viena j 
Apskriti priklauso. 

Atstovams patiekta vakarie
nė ir buvo visa eilė kalbų, dai
nų. Viskas tas daro narius 
daugiau vieningais. Jaunimo 
dalyvavo tik keli, nes visi kiti 
kare. Deleaatas. 

Spalių 1 d., apskrities detek- į  
tivas Lorch su kitais polici-j 
ninkais buvo nuvykę suimti 
Matthew Kozera, 35 metų am
žiaus nužiūrėtą plėšiką, kuria 
jieško aštuonių valstijų polici
ja. Kozera buvo paleistas iš 
kalėjimo po priežiūra, už pir-
mesnius kriminalinius nusižen
gimus. 

Policijai nuvyk u s i. Kozeros 
gyvenamą namą, jis parvažia
vo automobiliu su tula Lewan-
dowskiene. Vienas policininkas 
inėjęs į jų virtuvę pareiškę 
"Matt, mes atėjom tave paim
ti". Detektivas išėmė apiran-
kius dėti Kozerai ant rankų, 
jis neva duodamasis dėti, tuo 
tarpu stūmė atbulą detektivą 
ir šoko bėgti laukan. 

Bėgo aukštyn i kalną poli
cininkams vejantis. Policinin
kai šaudydami ji vėl apsupo, 
ir jis užgautas revolverio ko
tu į galvą parkrito, surikda
mas "pasiduodu"'. Bet kaip 
tik detektivas Lorch priėjo ar
tyn, Kozera griebė iš jo revol
verį ir pradėjo šaudyt, čia de
tektivas Lorch ir nušautas. 

Kozera apsigindamas gautu 
^autuvu paspruko. 

BALTIMORE MD 

KALTINAMA NUNUODI-
.IIME VYRO 

WAYNESBURG, Pa. — Tu
la Jeannette Holt suimta ir 
kaitinama nunuodSjime savo 
vyro, kuris mirė Gegužės me
nes). Vienas vaistininkas liu
dija kad ta moteris dviem at
vejais pirko iš jo žiurkėms 

/" N 
Skaityk Amerikos 

Į 'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
IJETUVIŲ NAUJIENOS 

0|2 >i. bth Street Philadelphia, Pa. 

KARO PASKOLOS VAJAUS 
MASS MITINGAS 

Bgltimores Lietuvių Draugi
jų Taryba Rugsėjo 26 d. tu
rėjo mass mitingą Lietuvių sa
lėje, 2 vai. po pietų, Trečios 
Karo Paskolos vajyus' bonų 
pardavimo reikale, žmonių at
silankė salėn neperdaug. 

Dailios Choras sugiedojo A-
merikos ir Lietuvos Himnus, 
Dalyvavo Lietuviai legionie
riai. Antanas Miceika biM) 
vo program o vedėjas. Jis pa
kvietė Kun. Liudą Mendelį pa
kalbėti maldą, kuri buvo už 
pasaulio taiką. Savo kalboje 
jis ragino žmones kad pirktu 
bonų kuodaugiausia, nes Ame
rikos laimėjimas karo bus lai
mėjimas Lietuvai nepriklauso
mybės. 

Kitas kalbėtojas <:uvo Adv. 
Nadas Rastenis. Maryland Le
gislatures narys. Kaip visuo
met, jis pasakė įspūdingą, jau
tria kalbą. 

Kiti kalbėtojai buvo. Ame-
kikietis Eierman, atst. iš War 
Finance Committee. Dr. Blake, 
Dr. A. Zelvis, ir Povilas Gur
klys. 

Išpirkta tą dieną Karo bo
nų už $64,350 ir visi buvo už
rašyti per Juozą Milunaitį. 

Per šį trečią vajų vietos Lie
tuviai išpirko karo bonų už žy
miai virš šimtą tūkstančių do-
larių. 

MIRĖ. Geras Dirvos rėmė
jas ir skaitytojas, Stasys Sede-
revičius, 52 metų amžiaus, mi
rė staiga mirčia Rugsėjo 13. 
Kaimynai ir jo draugai apgai
lestauja gero prietelio ir ma
lonaus žmogaus. Ramiai ilsė
kis šioje žemelėje. M. M. 

AMSTERDAM, N. Y. 
PITTSBURGHO KONFE
RENCIJOS ATGARSIAI 

Rugsėjo 19, Lietuvos šelpi
mo Fondo (vietinio) įvyko su
sirinkimas bažnytinėje salėje; 
čia buvo išduota Pittsburgho 
konferencijos delegatų rapor
tas. Konferenlijoje dalyvavo 
Juozas Olšauskas ir Antanas 
Luksjs. Delegatai papasakojo 
kas ten dėjosi ir kokia "demo
kratiška" tvarka konferencijo
je buvo: Suvažiavę delegatai 
ten turėjo teisę tik ką trum
pai pasiklaust; šiaip jokio bal
so kalbėti kaip musų delegatai 
taip ir kiti neturėjo progos 
gauti. 

į Siunčiant delegatus į konfe-
| renciją nekurie numatėm kad 
! panašiai įvyks, bet buvo tokių 
1 kurie labai pageidavo kad de-
j legatai butų siunčiami, pasiry-
i žusių važiuoti taipgi išanksto 
j radosi. Ačiu tam jų nuvažia-
j vimui dabar mums aišku ko-
I kia diktatoriška, ignorantiška 
I A. L. Tarybos konferencija 
i įvyko. Musų delegatai, pasi-
| rodo, išdavė raportus bešališ-
| kai, teisingai. 
i Mes juos ten siųsdami jda-
vėm musų priimtą rezoliuciją, 

i pareikšdami kad ALT veiktų 
| Lietuvos naudai kooperuodama 
j su Lietuvos Prezidentu Anta-
I nu Smetona, Lietuvos Atsto-
I vybe Washingtone, ir konsu
lais, partiviškumus palikt nuo
šaliai, dirbt kaip Lietuviai. 

Musų rezoliucija nebuvo pa-
; imta svarstyti nei viešai iš
kelta. Musų susirinkimas ir 
delegatai nepriešingi geriems 

j nutarimams, bet nepasitiki A. 
i L. Tarybos diktatoriškiems ly-
Ideriams, nes juos niekas ne-
| rinko ir Pittsburgho konferen-
; cijoje jie nedasileido buti per-
i renkami. ALT lyderių valdo-
'roje diduma, kaip mums pra
nešė delegatai, yra socialistų-
sandariečių Grigaičio klika, ir 
mažuma politikierių krikdemų. 

Musų Lietuves Šelpimo Fon
do narių, pirmininko ir dele
gatų išsireiškimas yra, lai A. 
L. T. veikia, bet mes negalim 
su ja kooperuot nei ja pasiti
kėt. 

A. Lukšis pareiškė, laukim 
j gal nepoilgo įvyks Lietuvių pa-
jtriotų suvažiavimas ar seimas, 
' kur bus kviečiamas ir Lietuvos 
I Prezidentas.... 

šis L. fc. F. persiorganizavo 
iš V. V. S. skyriaus, Lietuvos 
Prezidento A. Smetonos pri
ėmimo komiteto ir draugijų 

, atstovų. 
Fondas žymiai pasidarbavo: 

per apie vieno meto laikotar
pį partraukta ir išplatinta A. 
Simučio knygos "Economic Re
construction of Lithuania" už 

,$75; Lietuvos Atstovybės Lon
done palaikymui aukavo $100 
ir apie tiek pavieniai sudėjo ir 

. pasiuntė p. B. K. Balučiui. 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai, 

parėmimui leidimo knygos "Ti
meless Lithuania" pasiųsta iš 
fondo $300 ir arti tiek suauka-

' $o pavieniai patriotai. 
J Socialistai per visą Ameriką, 
įdomu žinoti, ar bendrai prisi
dėjo nors su tiek kiek viena 

imusų kolonija? Tėmvsim kiek 
(socialistų kuopos dabar aukos 
(Lietuvos reikalams, 
i Petras Lalaa. 

Kum. Valaitis Nemire 

Prieš metus laiko visi Ame
rikos Lietuvių laikraščiai pa
skelbė jog vienas pirmųjų Lie
tuvių kunigų Amerikoje, Kun. 
Valaitis, įkūrėjas pirmos Det
roite Lietuvių šv. Jurgio pa
rapijos, mirė Detroite. Tuli 
laikraščiai net plačiai aprašė 
jo gyvenimą ir apgailavo kaip 
gero kunigo ir tykaus žmo
gaus. 

Dabar aš turiu pranešti A-
merikos Lietuviams jog Kun 
Valaitis tebėra gyvas. Perei
tą sekmadienį Kun. čižauskas 
sakydamas pamokslą Šv. Jur
gio bažnyčioje, pasakė kad 
Kun. Valaitis mums yra miręs 
tik dvasiškai, bet kūnas jo te
bėra gyvas, ir jis randasi St. 
Joseph's Retreat, Dearborn, 
Mich. 

Kun. Valaitis, anot Kun. či-
žausko pranešimo, yra visai 
nusenęs ir paliegęs fiziškai ir 
protiškai. Suirus Kun. Valai
čio nervams, kas nors išmis-
lino jį palaidoti gyvą. Jis pri
silaikė paskutiniu laiku prie 
Lenkų bažnyčios; nors vietos 
Lietuviai kunigai, reikia tikė
ti, tą žinojo, bet laikinai tą tie
są nuslėpė, tik dabar Kun. či
žauskas suteikė tikrų žinių 
apie gyvą palaidotą Kun. Va
laitį. 

Už PIETUS UŽMOKĖJO 
GYVASTIMI 

Poni Taylor, kuri užlaikė 
grožio salionę Royal Oak prie
miestyje, pereitą šeštadienį 
užbaigus darbą su savo pagel-
bininke p-le Wirich atvyko į 
Detroitą vakarieniauti, o gal, 
kaip mes Lietuviai sakom, pa
ūžti. Gi jos vyras, kuris už
laiko gasolino stotį, sugryžęs 
vėlai iš darbo neradęs žmonos 
namie, matyti numanė kur ji 
yra ir atvyko paskui į Detroi
tą. Suradęs, vežėsi namon, vi
są kelią keikdamas ir grąsin-
damas užmušiąs įvažiuodamas 
į stulpą. Bet davažiavo iki na
mų, kur paėmęs šautuvą nušo
vė žmoną, taikė jos pagelbi-
ninkei, bet nepataikė, ir trečiu 
šuviu pats nusišovė. Visi "raš-
kažiai" baigėsi liūdnai. 

I LEIT. J. STANEVIČIUS 
Visiems Detroitiečiams buvo 

žinomi ir visi jų pasigenda, 
tai broliai Stanevičiai, kurie 
buvo žymiausi Detroite muzi
kantai, solistai ir orkestro ve
dėjai. šiądien jie randasi: Jo
nas kariuomenėje, o Vladas 
kunigų seminarijoje. 

Jonas, kuris randasi Angli
joje, aviacijoje, ikšiol buvo II 
leitenantas, dabar pranešė tii-
vams jog yra pakeltas I leite
nantu ir turi viltį pasiekti ka
pitono laipsni. To pasekmėje 
galėsiąs sugryžti tūlam laikui 
namon atostogų. Jonas karo 
viršininkų yra mėgiamas, kai
po muzikantas turi suorganiza
vęs karių orkestrą* iš 14 muzi
kantų, ir "barberiu kvartetą". 
Jis rašo kad Ariglijoje būda
mas ne visą laiką kariauja, tu
ri daug gražaus laiko ir pasi
linksminimui. Jd atsiųsti pa
veikslai rodo kad musų kariai 
ten nemažiau linksminasi kaip 
mes čia Amerikoje. 

Reikalinga 70,000 Mo
terų Darbininkių 

Detroito karo reikmenų iš-
dirbystės atsišaukia į Detroito 
moteris* kad eitų dirbti į gink
lų dirbtuves. Jauni vyrai iš
traukiami į kariuomenę, todėl 
moterys turi užimti jų darbus. 
Tokių tuščių vietų darbuose 
bėgyje 6 mėnesių numatoma 
bus net 70,000. 

Fabrikuose yra darbų kurie 
nereikalauja jokio patyrimo, 
arba užtenka mažo patyrimo, 
ir moterys kiek pamokintos 
gali'tuos darbus dirbti. Gi no
rinčios dirbti daugiau mekaniš-
kuose darbuose yra raginamos 
eiti į tam tikslui įrengtas spe-
ciales mokyklas pasimokinimui. 
Darbų mokyklos veikia dieno
mis ir vakarais. Užmokestis 
moterims karo reikmenų dirb
tuvėse yra virš $1 valandai. 

Lietuviai sako: Viena ranka 
ne ranka, vienas vyras ne tal
ka — kai du stos tai jau ki
taip važiuos. Na, moterys, ei
kit į talką: Vyrai į' karą, o 
moterys į darbą. 

DR. J. C. PETERS GAL 
. . IŠEIS TARNYBON 
Teko patirti kad musų vien

tautis Dr. Peters tapo pašauk
tas .fiziškai egzaminaciijai ir 
jei bus rastas fiziškai sveikas 
bus šaukiamas į karinę tarny
bą. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI . 

<2inios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykjU) 

TRUMPA VASARA 
Detroite šymet buvo trum

pa vasara: jau Rugsėjo mėne
sį buvo šalnos. Ūkininkams 
blogi metai, javai kad ir už
augo, bet nespėjo nunokti. Per 
tai ir miestų gyventojai atei
nančią žiemą tą jaus, visi mai
sto produktai bus brangesni. 

KLAIDA. Praeitame Dirvos 
nr. Detroito žiniose įvyko klai
da D. Reporterio aprašyme 
apie nominaciją miesto mayo-
ro: kad CIO perstato ir remia 
Bali (Charles Bawles), buvusį 
keli metai atgal miesto mavo-
ru ir buvusį išmestą kaipo ne
tinkamą valdininką. Unija jo 
nestato, CIO unija rekomen
duoja balsuoti už naują kan
didatą, Frank Fitzgerald, Cir
cuit Court Komisijonierių. 

Aš manau kad šis žmogus 
taps išrinktas Detroito mayo-
ru. V. M. 

HILLSIDE, Mich. 

Edward Ely, pavienis uki-
ninkas, 55 metų, gyvenęs neto
li Pittsford, Mich., rastas api
plėštas ir nušautas. Kaimynai 
pamatę jo gyvenamą namą 
pradedant degti, atfcėgę ^ado 
jį negyvą, kraujuose papludu-
sį; išnešė iš degančio namo. 

Hillside šerifas ištyrinėjo ir 
rado kad Edward Ely buvo 
pardavęs kelis gyvulius. Pini
gai kuriuos pas save laiKe, jo 
brangus laikrodėlis viskas pa
vogta. Plėšikas matyt norėda
mas žudystę užslėpti padegė 
ir namą. Policija mena kad 
žmogžudžiu buta žinomų ir 
apielinkės. 

SAVIČIUS A., mirė Rugs. 4, 
Cambridge, Mass. 

SIMMONS Sally (Bardauskai-
. tė), mirė Rugs. 16, Chicago-

je. Gimus E. St. Louis, III. 
DAMBRAUSKIUTĖ Teresė, 

29 metų, užmušta automo
bilio Rugs, mėn., Frackvil-
le, Pa. 

JENKELIUNAS Juozas, 80 
metų, mirė Rugs, m., Spring 
Valley, 111. 

LAURINAVIČIUS Juozas, pus
amžis, mirė Rugs. 16, Chi-
cagoj. (Kaltinėnų p.). Ame
rikoj išgyveno 30 metų. 

JARUŠEVIČIUS Motiejus, 65 
m., mirė Rugs. 15, Worces
ter, Mass. 

BARTKUS Jonas, 32 m., mirė 
Rugs. 18, Chicagoj. Gtfmęs 
Aurora, 111. 

MACIJAUSKIENĖ (Lebaitė) 
Monika, pusamžė, mirė Rug
sėjo 17, Chicagoj. (Raseinių 
ap., Viduklės p., Vailabų k.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

ŽUKAUSKIENĖ Juzė, pusam
žė, mirė Rugs. 19, Chicagoj. 
(Telšių ap., Tvėrių par.) A-
merikoj išgyeno 30 metų. 

LAGŪNAS Andrius, 61 m. m-i 
rė Rugs. 29, Scranton, Pa. 
(Marijampolės ap., Druski
ninkų k.). 

MARGEVIČIUS Mateušas, 67 
m., mirė Rugp. 7, E. White 
Plains, N. Y. (Panev. aps., 
Pašilių k.). 

MERCER Martha (Grakaus-
kaitė), 33 m., mire Rugs. 
20, Chicagoj, kur buvo ir 
gimus. 

BAGDONAS Jonas, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 22, Chicagoj. 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

STULPINAS Pranas, 53 m., 
mirė Birž. 27, Buenos Ai
res, Argentinoje. (Šiaulių 
apsk.) 

GINTAUTAS Jonas, 55 metų, 
mirė Birž. 19, Gerli, Argen
tinoj. (Rokiškio ap., Pandė
lio p., Abelių k.). Argenti
noj išgyveno 35 metus. 

RAUKTIENĖ, 50 metų (var
das nepažymėta), mirė Rug
sėjo 16, Easton, Pa. 

RESEKIENĖ Ona (Janciniu-
tė), 34 m., mirė Rugsėjo 20, 
Brooklyn, N. Y. 

RATKEVIČIUS Juozas, mirė 
Rugs. 20, Maspeth, N. Y. 

SVITA Pranas, mirė Rugs. m. 
Rochester, N. Y. 

ŽIOGAS Adomas, 62 m., mirė 
Rugs. 4, Philadelphia, Pa. 

AKSTINAS Elena, mirė Rugs. 
15, Philadelphia, Pa. 

BURBIUTĖ Ona, 63 m., mirė 
Rugs. 14, Philadelphia, Pa. 

VIŠNIAUSKAS Adolfas, 56 
m., mirė Rugs. 18, Philadel
phia, Pa. 

CHAPAS Stella, pus a m ž 3 , 
mirė Rugsėjo 22, Chicagoj. 
Gimus Lietuvoje. 

GtRDžTUS Antanas, viduram
žis, mirė Rugp. 14, Feoria, 
111. 

ANUSAUSKAS Stasys,^ mir§ 
Rugp. 30, Worcester, Mass. 

JUSEVIČIUTĖ Katrė, 29 m., 
mirė Rugsėjo 30, Chicagoj. 
Gimus Harrisburg, 111. 

KASPERAVIČIENĖ K r iština, 
mirė Rugs, m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

TRAFIKE ŽUVO 
13,740 ASMENŲ 

Per 8 mėnesius šymet, nuo 
SaUsio 1 iki Rugpjučio 31, tra-
fiko nelaimėli visoje šalyje 
žuvo 13,740 asmenų — tai yra 
2S nuoš. mažiau negu tais pat 
mėnesiais žuvo 1942 metais. 

D Y K A I 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kur.o skausmus; jei sąn»H®l 
Jnuslųs; jei užeina skausmai oro permaino
se, atariam jums bandyti HOSSE Tabs be 
nokesties ir obligacijų. Niudojamos tūks
tančių per virš dvidešimts metų, gavimui 
ereito paliuosavimo skausmų Reumatizmo, 
Arteritis, ir Neuritis. • 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeip;u niekad nenaudojote ROSSE Tabs, 

r>ra?om jus BANDYT juos—išbandvkit mu
sų kaštais. Pasiųsime jums pilno dydžio 
pnkelj—8unaudokit 24 lablefc"? DYKAI. Jei 
nedur-s preito paliuosavimo nuo skausmo ir 
|tjs busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudotfl 
dali, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit pi
nigų, tik savo vardą ir adresą }: 

ROSSE Products Co.. Dept. X-S 
2708 W. Farwell A v. Chicago 45, 111. 

JAUTI BLOGAI 
VISIŠKAI PALENCYl.NiilTE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
4) Kuomet kai/k'nalės vidurių užkietėjimu— 
f.arnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite s&u šiuo modemišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma gum.a vidurius liuosuoja 
Ivelniai' ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pa^al 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma
lonus palengvinimas Jums pagelbės vfil jau
stis puikiai. 

pn 
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OOLDWATER, MICH. 

Michard Langdon, 9 metų 
vaikas, praeitą Liepos 28 dvi
račiu bevažiuodamas tapo au
tomobilio partrenktas, labai 
sužeidė jo smegenis; iki šiol 
jis negali kalbėti ir nepažysta 
žmogaus. Net gerai patyrę 
gydytojai m^ali nieko pagel
bėt. .. V. M. 

Rudeni Amerikoje buna Beis-Bolo serijų pabaigtuvės. Jc s 
būdavo lošiamos clvie.iucse miestuose per pusę, bet «ie aukštie
ji beis-bolo vadai susįrinkę nutarė .laikyti viename mieste, pri
sitaikant karo meto važinėjimo nepatogumui. 

•NAUJI centai, kurie dary
ti iš balto plieno, buvo siūly
ta išmušti skylutę, kad galė
jus juos atskirti nuo 10 centųi 

sidabrinio. Tačiau valdžioje 
ne visi pritaria skylutei. Cen
tai turės buti daroma iš kokio 
tamsaus metalo. . Varis sunau
dojamas karo reikalams. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

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

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

BET,I,A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
( 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asrneniik&i. 

I Naujoje Vietoje i 

Į Nikodemas A. Wllkelis f 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius R 
| IR BALZAMUOTOJAS • | 
x šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai * i? •J 
5 Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoi s 
1 6202-04 SUPERIOR AVE. . » " ' HEnderson 9292 | 
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Pirkit Karo Bonu daugiau! D I R V A  

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyscfl L A I S V A  L I E T U V A  • Laisvę Pažinę — jf 

T*- Jungo Nevilksite! v, 

Susovietinta Dul-dudele 
Patriotai Kariauja prieš Nazius ir Bolševikus. 

Yra Išlenda iš Melų Maišo. 
Kas tas Liudas Gira 

Būdamas laisvojoje Lietuvo
je, Liudas Giras seniau rašy
davo dul-dul-dudeles, o dabar, 
parsidavęs "Maskvai, rašo ko
munistų diktuojamas pasakas 
apie Lietuvą. Viena tokia jo 
pasaka pateko į New York 
Times (September 21, 943), 
per Sovietų Informacijos Biu
ro protekciją. Giros vardu tas 
biuras reikalauja išspausdinti 
jo laišką, kaip atsaką New 
Yorko Lietuvių Tarybos laiš/ 
kui (p. Pakalnio), išspausdin
tam tame dienraštyje Liepos 
pabaigoje. Mat, Tarybos min
tys esančios labai kenksmin
gos Jungtinių Tautų bylai. 

Po tos trumpos grasinan
čios įžangos seka melu nuda
žyti faktai. Melo pamušalas 
visiems faktams yra tas kad 
Vokiečių okupacijai Lietuvoje 
tesipriešiną bolševikai ir par
tizanai. Jie ardą geležinkelius, 
trukdą pramonę ir kitaip gali
ną Vokiečiams okupantams rei
kalingus darbus. Už tokią 
veiklą Vokiečiai žiauriai bau
džia jiems priešingus Lietu
vius, žinoma, komunistų par
tizanų vadovaujamus." Pavyz
džiui paimtas Lietuvių pasi
priešinimas steigti Lietuvių le
gionus. Kai tas žygis Vokie
čiams nepavykęs tai jie atker
šiję: uždarę Lietuvos univer
sitetus, daugybę žmonių su
ėmę, dargi sušaudę. 

čia ir išlenda iš melų maišo 
yla. Nei Prof.. Jurgutis, nei 
Dr. Germantas, nei kiti ku
riuos Vokiečiai suėmė už ne
pritarimą legijonams, nėra bol
ševikai. Atbulai, visi jie prie
šininkai ir komunistų ir nazių. 
Veikiausia dėlto Gira Biuras 
vengė paminėti savo laiške 
bent vieną suimtųjų pavardę. 
Suimtųjų giminės ar pažysta
mieji, kurių Amerikoje netrū
ksta, butų iškėlę aikštėn tą 
bolševikų sugalvotą melą. Biu
ras tai numatė, del to ir ne
paminėjo suimtųjų pavardžių. 

Universitetų ir kitų aukštų
jų mokyklų profesoriai ne ko
munistai, negi komunistai ir 
aukščiausieji dvasininkai, kaip 
Arkivyskupas Reinys ir Vys
kupas Brizgys. Jei Vokiečiai 
juos visus suėmė tai ne kaip 
komunistus, o kaip Lietuvius 
patriotus, pasipriežinusius na
cionalsocialistų sauvalei, ir 
siekiančius laisvos Lietuvos, 
nepriklausančios nėi Vokietijai 
nei Sovietų Rusijai. 

Teisybė kad "Lietuvių liau
dies" kova prieš Vokiečių oku
paciją yra reiškinys Vokieti
jai sumušti", bet neteisybė kad 
Lietuva geidžia patekti po So
vietų Rusijos letena ir ten bol
ševizmo juroje paskęsti. Lie
tuviai priešinosi daryti sava
norių patalijonus Vokiečių tal
kai ne iš meilės Rusijai, su 
jais barbariškai pasielgusiai, o 
iš neapykantos Vokiečiams, 
kad Hitleris susitaręs su Sta
linu pirma pardavė Lietuvą ko
munistų vergijon, o dabar no
rėtų išnaikinti ir Lietuvių tau
tą, sodindamas į jos tėvynę 
Vokiečius kolonistus^ 

Gira giriasi, ar tas komuni
stų biuras paliepė jam pasigir
ti, kad Lietuvos likimą turinti 
teisės lemti vien Sovietų galy
bė, žinoma, ir jis kaip Aukš
čiausios Sovietų Tarybos na
rys, kurį išrinkus Lietuvių 
tauta. Taip didžiuojasi tas 
dul-dul-dudelė, kurį dailininkas 
patalpino savo karikatūrose 
"Ant Politikos Laktų" dar per 
pirmąjį karą. Ten Gira pana
šus į gorillą, virvele tampomas 
iš užkulisio, šoka yelniukščįo 
šokį. 

kartoja .Maskvos Aukščiausio
je Taryboje. Gerai nusiteikęs, 
apibjauriojęs savo tautą, iš 
kurios vien gero patyrė, jis, 
išsišiepęs, pažaliavusiais dviem 
dantim, kalena: "Vot, dostig 
ja visšei vlasti", (va pasie
kiau aš valdžios viršūnę). Ku
rie ne su jo išdavikiška kom
panija, kurie nenori kad Lietu-
tuva butų bolševizmo nusiaub
ta, kurie nori kad Lietuva bu
tų vėl nepriklausoma, tuos jis, 
begėdis, vadina Hitlerio klika. 

Tas nešvaraus kuno ir ne
švarios dvasios žmogus savo 
laiške drysta sakyti kad pikti
nęsis p. Pakalnio laišku, kam 
jis reikalauja Lietuvai vietos 
tarp Jungtinių Tautų. Esą, ji 
esanti laimingesnė kai įterpta 
Sovietų Rusijon. Tas žmogaus 
karikatūra išdryso priekaištau
ti Amerikai, Sovietų karo tal
kininkei, kam ji leidžianti skel
bti tokius laiškus kaip p. Pa
kalnio. New York Times re
dakcija tame pat lakšte kur 
Giros Biuro laiškas išspausdin
tas, editorialu atšovė kad ne 
Maskvai mokyti Ameriką "de
mokratinių principų". Edito-
rialas taip pat primena Mask
vos spaudą, reikalaujančią iš 
Amerikos valdžios kad Ameri
koje einąs laikraštis "Rusija", 
nusistatęs prieš bolševizmą, 
butų uždarytas. Va kokia So
vietu bolševikų nachalstva! 

Marinai Sugryžta iš Užpuolimo Japonų 

KAS TAS LIUDAS GIRA 

Bet ar verta benagrinėti Gi
rai komunistų agento pakištą 
pasirašyti laišką ? Užteks. 

Įdomiau bus kiek papasako
jus iš Dul-dudelės autoriaus 
biografijos. Nedovanotina bu
tų nutylėjus tokia garsenybė. 
Va ir N. Y. Times redaktorius 
teikėsi padėti pastabą kas ta 
aukštoji asmenybė: 

"šio rašinio autorius yra 
Lietuvis poetas ir Sovietinės 
Lietuvos S. S. Aukštosios Ta
rybos Atstovas. Tas praneši
mas į The Times buvo per
duotas Sovietų Informacijos 
Biuro". 

O dabar paduosime žinių ko
kių mums atnešė garsas iš 
Lietuvos. Liudas Gira, su pa
vardės priedu, Siriski, dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą išėjęs 
Vilniaus dvasinę seminariją, 
čia jo auklėjimas turi daug 
bendra su Goebbelso ir Stalino 
auklėjimu, irgi dvasinės semi
narijos mokslo ragavu s ia i s. 
Tik Gira pranašesnis už Stali
ną. Stalinas buvo iš trečios 
seminarijos klasės išvarytas, 
o Gira išėjo visą seminariją. 
Tik-tik netapo kunigu. Netu
rėdamas ko veikti, ėmėsi poe
zijas rašyti ir trintis palei vi
sokias partijas. 

Parskrido Laimingai 

Amerikos lėktuvai taip ge
rai subudavoti kad kelionėse 
jie buna priešų ir gerokai su
šaudyti, daugelis pajiegia par-
gryžti atgal, šis bomberis su 
skyle sparne, pargryžo su sa-

Tą savo rolę dabar jisjvo lakūnais atgal į Angliją. 

Kai 1918 metų pabaigoje at
sibastė Rusai bolševikai į Vil
nių, Gira pateko į jų nelaisvę. 
Kalėjime sėdėdamas verkšleno 
ir rašė gailias eiles. Paskum 
Sovietai išmainė jį bolševiku, 
Lietuvos vyriausybės kalina
mu. Gryžo Gira į Lietuvą nu
skuręs, bet greitai atsigavo ir 
tapo paslaugus Lietuvos vy
riausybei. 

Kai 1919 m. Pilsudskis nu
tiesė laisvoje Lietuvoje slap
tos Lenkų karinės organizacijos 
tinklą (P*. O. W.) Lietuvos val
džiai sprogdinti iš vidaus, p. 
Sleževičius, tuometinės vyriau
sybės pirmininkas, paskyrė Gi
rą aukštu žvalgybos vadkinin-
ku. Apsirengęs karine unifor
ma, prisikabinęs šoblę prie šo
no, ėmė su buriu padaužų švai
stytis po dvarus ir kratyti jų 
turtą. Pakrypęs j šoną, kaip 
Goebbels, rodė panaberiją, vil
kinąs šoblės, kaip žąsiukas 
sparnu, per mėslavežtį sliekų 
apsirijęs. Tokį jį žmonės įsi
žiūrėję pasakojo. Iš tokių žval
gybos antpuolių gryždavo į 
Kauną su savo sėbrais ne dy
komis. Ypatingai sėkmingas 
jo žygis buvo į vieną Kaišiado
rių apiclinkės dvarą. Tatai iš
kilo aikštėn kai dvaro savinin
kas rudeniop išdryso pasiskųs
ti Gira, Galvanausko sudary
tai vyriausybei, kad ji, savi
ninką, apiplėšė ir jo šeimyną 
apkūlė. Buvo nusiųsta į dva
rą "komisija ištirti skundą. 
Skundas pasirodė visai pagry-
stas. Buvo iškratytas Giros 
butaš ir atrasta aibės * grobio 
iš dvaro: priegalvių, apklotų, 
paklodžių, kumpių, kalakutų, 
ir kitokių gerybių. Tardyto
jas teisėjas kvalifikavo tą Gi
ros žygį kaip ginkluotą užpuo
limą tikslu apiplėšti. Byla bu
vo atiduota apsaugos ministe-
riui, nes Gira buvo karo val
dininkas. Blogai. Tada Gira 
su Giriene ėmė vaikščioti per 
visokias įstaigas jieškoti savo 
bėdoje užtarimo. Byla iki tei
smo nepriėjo. Ga 1 apsaugos 
ministeris pasigailėjo Dul-Du-
delės poeto, o gal pamiršo duo
ti bylai eigą, kai Lietuvai gra
sė Bermontininkų pavojus. 

Gira, matyti, gimęs po lai
minga žvaigžde. Rodos, tas 
pats p. Sleževičius, tapęs 1926 
metais ministeriu pirmininku, 
įpiršo Girą valstybės teatro di
rektorium. Po kurio laiko, jau 
pasitraukus p. Sleževičiui iš 
ministerio pirmininko vietos, 
švietimo ministeris patyrė kad 
teatro direktorius Gira negali 
atsiskaityti iš 10,000 litų. Vėl 
bėda.... Arba sėsti teisme 
ant kaltinamųjų suolo arba su
grąžinti tą sumą valstybės iž
dui. Pasigalėjo žmonės poeto 
ir padengė jo padarytą kaso
je nepriteklių. 

Gira neišnyko. Jis kaž kaip 
pritilpo švietimo ministerijoje 
prie knygų leidimo komisijos. 
Mat, literatas tai, sako, gerai 
nusimanys kokios knygos ge
ros, kokios netikusios. Paga
liau tiek jis įkirėjo savo ben
dradarbiams tinginiavimu ir 
netvarka kad švietimo minis
teris jį paleido is tarnybos. 

Po to Gira su žmona ėmė 
dažnai lankytis Sovietų atsto
vybėje Kaune ir kviestis pas 
save raudonosios zvai g z d ė s 
svečių. Raudonoji žvaigždė 
jam laimingiausia. Dabar Mas

kvoje, palikęs Lietuviams dul-
duldudelė, gali džiaugtis sau 
kalbėdamas: "Dostig ja visšej 
vlasti" (pasiekiau aukščiausios 
valdžios). 

Netrukus gal Neris, Venclo
va ir kiti panaberni susovie-
tintieji poetai seks pasaks, 
Sovietų Informacijos Biuro pa
diktuotas. Jonas Ylius. 

i 

Amerikos Marinai gryžta į savo krantą po pasekmingo 
užatakavimo Japonų pozicijų New Georgia saloje. Nuolati
niais spaudimais Alijantai užima vieną po kitai Japonų svar
bias pozicijas ir salas. 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA • 

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

Siunčiu auką: . . . .  L i e t u v o s  A t s t o v y b e i  L o n d o n e  

$ Knygai "Timeless Lithuania" 

Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 

Viso: $ 

Vardai it Pavardė. 

Adresas. 

ŠVEDAI UŽTARIA PABALTIJO TAU
TŲ LAISVE 

Miestas Valst. 

•jgs=* ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 
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Balandžio 24 ir 25 d. švedų i Pabaltijo tautų neginčijamą 
dienraščiai paskelbė 66 Švedi
jos žymių politikų ir mokslo 
vyrų tokį atsišaukimą: 

"Už PABALTIJO TAUTŲ 
LASIVĘ! 

"Nesenai spaudoje kreipėsi 
trys Estijos, Latvijos ir Lietu
vos pasižymėję kulturos atsto
vai į šviesesnę pasaulio opini
ją, šaukdamiesi paramos kovo
je del Ąavo tautų teisėtų tauti
nių reikalavimų. Mes žemiau 
pasirašę, pritardami tam krei
pimuisi norime pareikšti kas 
seka: 

"Estai, Latviai, ir Lietuviai 
sudaro visiškai atskiras tautas 
su savitomis kalbomis, savis
toviai išvystytomis kulturos 
formomis, pergyvenusiomis 
šimtmečių priespaudą ir tuomi 
įrodžiusiomis savo tautinę gy
vybinę jiegą. 

"Per dvidešimts metų tarp 
abiejų pasaulinių karų savo 
laisvės Estai, Latviai, ir Lie
tuviai atliko įvairiose srityse, 
valstybnėje, kulturinėje ir eko
nominėje, tokį darbą kuris su
kėlė pasaulio nusistebėjimą ir 
aiškiai įrodė jų valstybinės 
kūrybos pajiegumą. Tuo pat 
metu įrodyta kad kultura gali 
klestėti tik laisvės apsaugoje. 

"Pabaltijo tautų vyriausias 
tikslas buvo geriausioje san
tarvėje su savo kaimynais dir
bti savo kraštų labui. Be ma
žiausios kaltės iš jų pusės tie 
kraštai pateko į dviejų didžių 
valstybių okupaciją, išplėšusią 
jiems laisvę ir įstumusių gy
ventojus į sunkias kančias. 

"Pasaulio sąžinė niekad ne
galės susitaikinti su tuo kad 
mažos taikingos valstybės, at
liekančios naudingą kulturos 
tarnyboje darbą, butų paauko
tos didžiųjų valstybių imperia
listiniams interesams. Jeigu 
joms butų atimta laisvė, teisei 
ir teisingumui butų padaryta 
nepagydoma žaizda. Tuo pat 
butų nusikalsta Atlanto Dekla
racijos kilniems principams, 
kuriais yra pažadėta visoms 
tautoms laisvė ir savaranku
mas, 'prievartos keliu jų nu
stojusioms'. 

"Mes pasirašiusieji remiame 

teisę gyventi savu laisvu gy
venimu. Artėjant taikos su
sitarimams mes reikalaujame 
daug iškentėjusioms Estų, La
tvių, ir Lietuvių tautoms lai
svės ir nepriklausomybės." 

Tarp pasirašiusiųjų yra 3 
vyskupai, 20 profesorių, 2 do
centai, 10 Seimo narių, 5 vy
riausieji redaktoriai, 3 gene
raliniai didelių įmonių direkto
riai, 2 pulkininkai. 

švedų spaudoje šis Pabalti
jo tautų laisvės reikalavimus 
remiantis atsišaukimas sulau
kė plataus atgasrio ir pačios 
redakcijos savo vedamaisiais 
straipsniais pasisakė už Pabal
tijo valstybinę nepriklausomy
bę. 

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

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

LVS CENTRAS, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio 

VARTOKIT KAREI-
VIO SERIJOS NU

MERI 

Karo Departmentas prašo 
jus naudoti kareivio serijos 
numerį norint oficialių įstaigų 
informacijos apie jusų karį ar 
karinės tarnybos asmenį. 

Nepatiekus serijos numerio, 
tenka daug laiko sugaišti j ieš
kojimui, kadangi kariuomenė
je yra daug tokių pat pavar
džių, ir todėl jųs negalit tikė
tis sulaukti greito atsakymo. 

SIŲSKIT KALĖDŲ 
DOVANAS DABAR 

Dar kartą primename kad 
daibar yra paskutinės dienos 
išsiųsti Kalėdų dovanas savo 
vaikams, dukterims tarnaujan
tiems užjuriuose. 

Dabar išsiųstos dovanos pa-
siems juos laiku prieš šventes. 

ŠIAULIŲ apygardos teismo 
teisėjas L. Vrubliauskas atlei
stas iš pareigų ir paskirtas ad
vokatu su buveine Pakruojuje. 
To pat teismo tardytojas L. 
Miniotas paskirtas advokatu 
Radviliškyje. Tardytoja Griš-
kevičiutė-Veličkienė p a s k irta 
advokate Tauragėje. 

IR VENGRAI UŽ LIE
TUVOS LAISVĘ 

New Yorko Vengrų dienraš
tis "Amerikai Magyar Nepsza-
va" Rugsėjo 12 įdėjo straips
nį "Trojos Arklys", kurio kiek 
sutrumpintą vertimą paduoda
me: 

"Tarp kontinento tautų* tur-
but nemaloniausioje padėtyje 
randas Baltijos valstybių žmo
nės. Po pirmo Pasaulinio ka
ro Lietuva, Latvija ir Estija 
iškovojo ir paskelbė savo ne
priklausomybę. 1920 metų 12 
Liepos paktu Sovietų valdžia 
pripažino jų ir Suomijos nepri
klausomybę, atsisakydama nuo 
bent kokių pretenzijų. Tos 
trys tautos gražiai ir taikin
gai gyveno, atstatė savo karo 
nualintas valstybes ir puikiai 
progresavo iki Hitlerio atėjimo 
į valdžią. 

"Naziai su pavydu žiurėjo i 
tas valstybes ir į puikų Klai
pėdos — vienintelio Lietuvos 
uosto — vystymąsi. Kol Eu
ropoje viešpatavo taika, Balti
jos valstybėse viskas puikiai 
klojosi. Bet staiga viskas ap
virto aukštyn kojom, buvo pa
sirašytas Rusijos-Vokie t i j o s 
paktas; Vokiečiai pag 1 e m ž ė 
Klaipėdą, Rusai sudarė 'nau
ją paktą' su Baltijos valstybė
mis. 193£ metų Spalių 10 d., 
pasirašytas naujas paktas ir 
pavadintas Savitarpinės pagal
bos paktu. Lietuvos Ministe
ris Washingtone p. žadeikis ra
šė N. Y. Times laišką pavadin
damas tą paktą 'Trojos Ark
liu' (čia cituojama to laiško 
ištrauka). 

"Baltijos tautos praktikoje 
pažino tikrą 'draugiškų' sutar
čių vertybę ir vieton jų dau
giau pasitiki Atlanto Čarteriu 
ir geidžia jį pritaikinti sau. 
Ateityje jos nebenori jokių 
'Trojos Arklių'." 

Baltimores Skyriuje 5 
Nauji Nariai 

Baltimore, Md., Lietuvai Va
duoti Sąjungos skyriun įsirašė 
šie nauji nariai ir užsimokėjo 
metines duokles: 
Kašinskas Juozas 2.00 
Bridickas Vincas 2.00 
Bučienė Adelė 2.00 , 
Daminikaitienė- Kaze 2.00 
Gaidienė Paulina 2.00 

Skyriaus sekretorius P. P. 
Jaras prisiuntė Centrui $10, tų 
narių duoklių. 

Skyrius turėjo savo susirin
kimą, apkalbėta bėganti rei
kalai. 

AUKOS LVS REIKALAMS 
K. Demikis, iš New Bri

tain, Conn., prisiuntė: 
Nario mokestį 2.00 
Lietuvos reikalams 5.00 

Marė Milunaitiene prisiuntė 
prenumaratas šių Baltimorie-
čių: 
Kun. Dr. L. J. Mendelis 5.00 
Mr. ir Mrs. Joe Paulonis 5.00 

Kaip Detroito Skyrius 
Laukia Knygos 

Detroito LVS 6-t.as skyrius 
laukdamas knygos "Timeless 
Lithuania" svarsto apie suren
gimą viešo vakarėlio, kai kny
ga bus gatava. Tan vakarėlin 
bus sukviesta visi knygos pre
numeratoriai Detroitiečiai, su
sipažinimui ir susidraugavi
mui, ir knyga bus ten išdalin
ta tiems kurie atsilankys. 

Tai gera mintis, ir panašiai 
patartina ruoštis kitoms kolo
nijoms padaryti. Tokį vakar-
lį galima išnaudoti parinkimui 
aukų' kitiems svarbiems Lietu
vos reikalams. 

Jeigu kurie nori tu© reikalu 
patarimų iš Centro, prašome 
kreiptis, mielai bus suteikia
ma. 

•BRITŲ Prekybos Rūmai 
nutarė aprūpinti Anglijos vai
kus avalais šią žiemą. 

Paskutinės Dienos Prisidėti prie "Timeless Lithuania" Leidejy 
Užsisakykįt 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 

w 

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji 
$5.00 ar daugiu gaus knygą. Aukotojų vardai tilps LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
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D T R V A Aukokit Lietuvai dolarį-kitą 

Dar apie Tuos Raudonus Marškinius 
Senatorius Lankosi Kiška Saloje 

Kun. Krupavičius Gyveno Vilniuje Laike Bolše
vikų Atėjimo. Jo Neliete, nors kitus Kunigus 
Sušaudė. Kun. Šmulkščio Atsišaukimas 

Pittsburho "'garsaus katali
kiško laikraščio" Lietuvių ži
nių paskutiniame numeryje 
pasirodė pragarsėjusio S. Ga-
baliausko naujas pliurpalas. 
Pasišovęs apginti .krikdemų šu
lus Kun. M. Krupavičių ir Kun. 
A. Šmulkštį taip nabagas be
meluodamas įsipainiojo kad 
vietoje juos atitinkamai par
tiniais dažais nubaltinus dar 
daugiau išjuodino. 

Nevykusiai parinktas redak
torius. Tai ne pirmas jo išsi
šokimas. Savo laiku jis siūle 
katalikams pakeisti kursą ko
munistų atžvilgiu, paskui mė
gino laimės glaudžiai "bendra
darbiauti" su Lenkais, tai vėl 
nekuriems kunigams davė pa
mokas, įįbarė ALT, — žodžiu 
nenuorama, kurio ir jo duon-
da viai jau kratosi. 

Tamstele, dar kartą pabrėžia
me kad gerbiamas Kun. M. 
Krupavičius taip prieš bolše
vikų invaziją kaip ir laike jos 
visą laiką gyveno Vilniuje. Jis 
nei kunigiškos sutanos nei ku
nigiško "kalnieriaus" nenešio
jo. 

Bolševikų motorizuotoms da
lims pasirodžius Vilniuje, mi
nėtas kunigas vaikščiojo Ge
dimino gatve, dėvis raudonos 
spalvos atskleistus marškinius, 
ir susitikusiems vie t i ni a m s 
Lietuviams nesidrovėjo pareik
šti savo džiaugsmą apie "at
ėjusi galą tautininkų gady
n e i "  . . . .  

Kad minėtas krikdemų šulas 
kalbėjosi su komunstų vadais 
— neginčija ir Gabaliauskas, 
tik kalbų temą savaip aiškina, 
ir iš jų daro Krupavičių nepa
prastu didvyriu. 

Juokingai aiškina Kun. Kru
pavičiaus atsiradimą Vilniuje. 
Atvažiavo Į Vilnių, nes girdi 
Suvalkų Kalvarijos bolševikai 
taikėsi jį suimti, kuris kadais 
jau buvęs tų pačių bolševikų 
valdžios Rusijoje už akių nu
teistas sušaudyti. Ir taip Vil
niuje bolševikų GPU centre, 
Krupavičiui "besitariant" su 
bolševikų vadu, Vilniaus srities 
'ministeriu' A. Didžiuliu-Gros-
nianu, jie jo kokiu tai stebuk
lu bolševikai nematė ir paliko 
jryvą 

Dar naivesnis argumentas 
kad Krupavičių nuo arešto iš-

perdaug liudininkų ir perdaug 
faktų. Kitas dalykas, kad Ga
baliauskas, gerai nujausdamas 
kaltę už savo šmeižtus, už Lie
tuvos teisių paniekinimą, už 
visokius "bendradarbiavimus" 
tikrai Lietuvos Respublikos 
teismo neišvengs. Liet u v i ų 
tauta moka atsiminti, ji dar 
dar gyva. 

Gabaliauskui už bambą auk
štėliau nelemta pagalvoti.... 

Ir kasgi galėtų nepaneigti 
netikusią kaip anais taip ir 
šiais laikais krikdemų politi
ką: suktinis vieną kartą su ko
munistais, kitą kartą su socia
listais .... 

Ir kam čia dar pykti, svai
dytis ir grasinti ? Ar nege
riau teisybei į akis pažiūrė
ti!.... 

KUN. A. ŠMULKŠČIO 
LAIŠKAS 

Dirvoje jau buvo rašyta apie 
tai kaip žymiausi Lietuvos 
krikdemų vadai, Kun. Šmulkš
tys ir Kun. Krupavičius, apsi
vilkę raudonais marškiniais — 
Birželio m. 1940, su džiaugsmu 
patiko Vilniuje, Lietuvą oku
puojančius Sovietų raudonar
miečius ir GPU šnipus. 

štai vienas pavyzdis kaip jie 
toliau Lietuvoje elgėsi, kada 
bolševikai rengėsi Lietuvą pa
jungti Maskvai. 

Krikdemų organas "XX Am
žius" (tokio tipo kaip Chica-
gos Draugas), 1940 metų Lie
pos 11 d. Įdėjo Kun. A. Šmul
kščio sekančio turinio atsišau
kimą i Lietuvos katalikus, agi
tuojanti kad katalikai balsuo
tų už pavergimą Lietuvos So
vietams : 

"AR MES, KATALIKAI, 
BALSUOSIME? 

"Žinoma! Kuriam lietuviui-
katalikui galėtų buti nepriim
tina rinkiminė platforma su 
jos pagrindiniais dėsniais ? 

"Lietuvos valstybės nepri
klausomybė glaudžiuose ryšiuo
se su galingomis Sovietų Res 
publikomis. Valstybinė Lietu
vių kalba ir visų, Lietuvoje gy
venančių, tautu solidarumas 

"kalnierius".... Ką reiškia 
komunistams kunigiška suta
na, "kalnierius", net ir kry
žius, visi, išskyrus pamaldųjį 
Gabaliauską, žinome. 

Jeigu Kun. Krupavičių "iš
gelbėjo" jo kunigiški rūbai tai 
kodėl nuo pat pirmų dienų ko
munistų Lietuvoje siautėjimo 
buvo suimami, šaudomi ir iš
tremiami Lietuvos kiti kuni
gai? Nabagai ir sutanas ir 
"kalnierius" dėvėjo — niekas 
negelbėjo. (Matomai, bolševi-

laiduoja lietuviams teisę buti 
gelbėjo.... tik jo kunigiškas šeimininkais savo tėvynėje, ne

laikant kitų tautų posūniais. 
Kuris lietuvis katalikas šiti| 
principų nepripažintų ir už 
juos nekovotų? 

"Darbininko aprūpinimas li
goje bei senatvėje; suteikimas 
darbininkui galimybės pačiam 
užsidirbti padorų pragyveni
mą, o ne laukti išmaldos iš 
fokstrotinės labdarybės — yra 
tat neginčijami principai. Ka
dangi šitie principai norima 
įgyvendinti ne smurto ir ver
tybių naikinimo, bet įstatymo 

Kiek šiuose žodžiuose veid
mainystės, saldliežuvavimo ir 
neteisybės aišku kiekvienam 
doram žmogui žinančiam tik
rą, rimtą katalikų taktiką. Šis 
straipsnis, nors kunigo rašy
tas, nors taikomas katalikams, 
bet yra nedoras, išverčianti.^ 
doros kailį į veidmainystę, į 
apgaulę pačių žmonių kurie 
paprastai verčiami sekti tokiu 
politikierių, kurie naudoja ti
kėjimą ir bažnyčią savo tikslu 
siekimui. 1 

Tas krikdemų vadas, kuris 
vos prieš mėnesį pirm to ne^ 
pripažino teisės Lietuvoje tau
tininkams valdyti, kuris laukė 
su džiaugsmu ateinančių bol
ševikų tautininkus iš Lietuvos 
išvyti, savo atsišaukime jau 
pripažysta kad kiti Lietuvos 
gyventojai nebūtų laikomi "po
sūniais" ir kad katalikai net 
"kovoja" už tuos principus! 

Jis sutinka išsižadėti ir baž
nytinės metrikacijos fr pripa
žysta civilinę metrikacją (ko 
seniau Lietuvai reikalavo so
cialistai ir laisvamaniai bet ko 
krikdemai anaiptol nesileido) 
"senai pribrendusiu dalyku". 

Per visą tautininkų valdv-
rpo laikotarpį jis ir kiti jo rū
šies krikdemai neišsiteko nau
ju Lietuvišku gyvenimu, dir
bo, jieškojo priemonių išvers
ti tautininkus, kaipo niekin
giausią elementą Lietuvos is
torijoje, bet kai bolševikai at
ėjo, tas saldliežuvis čiulba: 

"Į kiekvieną naują gyveni
mą mes privalome įnešti nau
jas priemones, suderintas su 
musų įsitikinimais ir išpažįsta
mais principais, kuriuose arti
mo meilė yra musų pirmoji 
pareiga". 

Bolševikams. Maskvai, "sau
lei" Stalinui Kun. Šmulkštys 
greitai surado galima pritaiky
ti savo įsitikinimus ir išpažis-
tamus principus, ir pačią arti
mo meilę, ko saviems žmonėms 
tautininkams, kurie buvo dori 
katalikai, tikėjimo pildytojai, 
palaikytojai ir rėmėjai, nega
lėjo savo širdyje rasti. 

Bolševikų, svetimų okupan-
til-pavergėjų sulaukę, krikde
mų vadai vylėsi bene gausią 
valdžią į savo rankas, jiems 
pasilanksčius.... 

Amerikoje, tą pačią politiką 
prieš p. Smetoną musų krik
demai ir toliau atkakliai varo; 

kurie randa galimu susidėti ir 
su socialistais, ir su Lenkais ir 
kitais atvarais, tik ne su Lie
tuvos Prezidentu A. Smetona. 

K-s. 

Senatorius Homer Ferguson, iš Michigan valstijos, ap
žiūrinėja Japonų mažąjj submariną, likusį Kiška saloje, kai 
Japonai iš ten slaptai pabėgo. Amerikos kariai jam aprodo 
tą nematytą pabūklą. Ferguson yra narys Truman komite
to tyrinėjančio Amerikos karo vedimo budus. 

SKRAIDO KAIP SAKALAI 
Prie Pulk. K. Griniaus Paskaitos 

Teko perskaityti skambiu 
pavadinimu referatą "Nepri
klausomos Lietuvos Vieta Bu
simoje Europoje ir Pasaulio 
Taikos Sistemoje", kurį kelio
lika musų laikraščių įdėjo. Jį 
parašė Pulk. K. Grinius, kuris 
"savo vardų" ,jį Pittsburgho 
konferencijai paskaitė. Gerai 
kad savo vardu skaitė, nes pul
kininkas yra Lietuvių Tauti
nės Tarybos pirmininkas, o ta 
LTT, pasak Prof. K. Pakšto, 
yra "Lietuvos parliamentas", 
nes sudaryta iš "stambiausių" 
Lietuvos partijų atstovų. * Jei 
referatas negudrus, galima sa
kyti ir jo autorius negudrus, 
tokiu budu ir LTT butų visai 
negudri pasirinkdama negudrų 
pirmininką. 

Iš referato sunku suvaikyti 
ką ponas pulkininkas pasakyti 
norėjo, nes nenustatė nuosai
kios minčių linijos ir nepada
rė išvados. Matyti, jis tiki šis 
karas panašus Kryžiaus Ka
rams Viduramžiais, nes, sako, 
pagrystas ideologiniais, ne eko
nominiais, sumetimais. Auto
rius turbut negirdėjo Hitlerio 
kalbos apie Ukrainos laukus ir 
Uralu kalnus, taip pat nemato 
kaip naziai užkariautos Euro
pos ukį savo reikalams sukau
stė. Komunistinė problema 
jam esanti "sena kova tarp! skaitytojas nieko nepatiria 
Vakarų Europos civilizacijos ir i apie "Nepriklausomos Lietuvos 
Rytinio materialistinio nihiliz- j Vietą Busimoje Europoje ir 
mo". Bet iš kur "sena", jei į Pasaulio l aikos Sistemoje", 
pirm 1918 mecų jokio "mate- j Laimei, tas skaitytojas gali 
rialistinio nihilizmo" Rytuose l prisiminti 1902 metais Povilo 
nebuvo. Buvo tik pravoslavi-1 Višinskio pareikštą 20-to am-
ne krikščionybe pride n g t a s į žiaus Lietuvio siekį: "Musų 
Rusų imperializmas, pagrystas idealas: laisva, nepriklausoma 

veltui ir Churchillui, kaip# ga
lint, Lietuvai laisvę atgauti, 
pats imasi kalbėti apie Lietu
vos kariuomenę ir federacijas. 
Po karo, sako, Lietuva kariuo
menę turės (autorius buvo 
Lietuvos karo attache Berline), 
bet kad Lietuva saugi butų jai 
teks dėtis "į didesnį Baltijos 
regionalį vienetą su bendru ka
rišku koordinacijos centru". 

Ką šie žodžiai reiškia sunkti 
iš pulkininko polėkių suprasti. 
Jis pripažysta kad Skandinavų 
valstybės jau apsisprendusios 
buti "Atlanto komplekse" (ką 
tas reiškia, autorius nepasa
ko) Tokiu budu, "kariškos ko
ordinacijos centru", Lietuvai, 
"Baltijos regionaliame viene
te". lieka tik Lenkija, Rusija 
ir Vokietija. Šio karo metu 
Lenkija l'uvo į tris savaitė 
sutriuškinta, nors daug dides
nė valstybė negu Lietuva, — 
kokį saugumą ji kam gaii duo
ti? Apie Rusiją ir Vokietiją 
pulkininkas tyli. Turbut žino 
kad joks Lietuvis "koordinaci
jos centrų" ten ne j ieškos, nes 
busimos Lietuvos likimas ta
da butų: ar Sibiras, ar Ryt-
prusiškas suvokietinimas. 

Tekiu budu, iš "Lietuvos 
parliamento" Saliamono galvosi 
tos paskaitos klausytojas ir 

NAUJOS ANGLIJOS 
TAUTININKAMS 

O •' ' i "v x t 

kai turėjo gerą priežastį buti j įr tvarkos keliu, mums, katali 
dėkingi Kun. Krupavičiui ir jį 
laikė Lietuvoje.) 

O apie tai kad krikdemų šu
lų buvo su komunistais bendra
darbiauta paliudija Kun. A. 
Šmulkščio "atsišaukimas į Lie
tuvos katalikus", tilpęs katali
kų laikraštyje "XX Amžius" 
(Liepos 11, 1940 metais), ra
ginantis katalikus balsuoti į 
"Lietuvos liaudies seimą".... 
Tame garsiame atsišaukime-
laiške, gerbiamas autorius, at
metęs Bažnyčios mokslą apie 
komunizmą, ne tik pamynė ko
jom tautini Lietuvos pradą, 
bet ir visuomeninį gyvenimą: 
džiaugėsi įvedimu civilinės me
trikacijos, tariama lygybe, ger-
buviu.... 

Jei jie ponai kunigai nebuvo 
bažnytinės ir civilinės valdžios 
nubausti tai dar bus. O stoti, 
arba kitus traukti į Lietuvos 
Respublikos Teismą, Gabaliau
skui nereikės. Ten vietoje yra 

kams, belieka tik balsuoti, pa
sirenkant iš gerų kandidatų 
pačius, musų nuomone, geriau
sius. 

"Civilinė metrikacija yra se
nai pribrendęs dalykas. Viso 

WORCESTER, Mass. — Pa
staromis dienomis šioje ir ki
tose kolonijose eina pasitari-
mas apie sušaukimą Tautinės i poblemą, kuri Lietuvai tiek pat 

noru uostų ir į Vakarų Europą 
nusidriekiančios lygumos geo
grafiniais sumetimais? Tą im
perializmą Stalinas tik naujais 
žodžiais apdengė. 

Pareiškęs fašizmo nugalėji
mo faktą, pulkininkas nieko 
nepasako apie "komunistinę 

srovės veikėjų Naujoje Angli
joje suvažiavimą. 

šio suvažiavimo dalyviai su
sidės iš Lietuviškai nusiteiku
sių veikėjų. 

Konferencijai yra numaty
ta kelios vietos, būtent Water-
bury, Boston, Worcester, arba 
Hartford. Tačiau dauguma ti
ki kad geriausia vieta bus Wa-
terburv, Conn. 

Tautiniai nusiteikę veikėjai 
ir veikėjos nesitiki didelio su
sirinkimo, nes didesnis skai-

svarbi, bet tvirtina kad Ame
rika ir Anglija, vienų vienos, 
turės pasaulio taikos ateitį sa
vo rankose. Rusija valdo šeš-

Lietuva, nusikračius svetimų 
ir savų despotų, pamynus po 
kojom tamsybę, kitų laisvų 
tautų draugėje besirūpinanti 
savo ekonominę būklę gerinti 
ir žengti pirmyn". i 

Eilinis skaitytojas atsimins 
ir pasidžiaugs musų kovojan
čių brolių tiesmuku, atviru, 
visiems suprantama Lietuvių 
kalba padarytu pareiškimu šių 
metų pradžioje, kuris buvo 
įdėtas slaptai leidžiamame Lie-

KIBIRKŠTY; t a 
Rašo Titnagas. I 

GARSIOS Pittsburgho kon
ferencijos atbalsiai aidi per vi
sus raudonus, geltonus ir bal
tus laikraščius visokiais ko
mentarais. 

Pirmas po konferencijai pra
bilo geras patriotas Dr. M. J. 
Colney, iš Waterburio, klausi
mu, "Kodėl nedalyvavo Lietu
vos Prezidentas ?" . 

Į tą trinktelėjimą tuoj atsi
liepė žirklės — kruvino Stalino 
agentėlis Mizara ir monopolių 
daužymo dinastijos "karaliu
kas" P. Grigaitis. 

šis savo įgimtu žiaurumu 
net Mizarą pralenkia pludimu 
ne tik Lietuvos Prezidento bet 
neaplenkė nei paties Dr. Col
ney. 

Kadangi Dr* Colney pats da
lyvavo toje garsioje konferen
cijoje tai aš manau kad gerb. 
Daktarui yra gerai žinoma ko
dėl nedalyvavo Lietuvos Pre
zidentas ir kas butų atsitikę 
jeigu kas nors butų bandęs iš
kelti klausimą kodėl nedaly
vauja Lietuvos Prezidentas, 
arba pasiūlyti kad konferenci
ja pasiųstų Lietuvos Preziden
tui pasveikinimą. 

Tokie klausimai butų užku-
rę pragarą konferencijoje ir 
gal butų įvykus konferencijos 
eksplozija. 

TA KONFERENCIJA buvo 
sušaukta ne tam kad rasti bū
dą suvienijimui Amerikos Lie
tuvių bendram veikimui atga
vimui Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės, bet tam kad 
gauti užtikrinimą sau, tai yra 
niekeno nerinktos tarybos ca-
rukams neliečiamybę ir kad pa
laikyti tos tarybos vadeles sa
vo diktatoriškose rankose. 

O kad taip buvo tai aiškus 
faktas iš tos konferencijos iš
vakarėse sušaukto kokuso, į 
kurį buvo pakviesti ir tuli 
Sandaros vadukai, apie ką be 
abejo gerai žino ir Dr. Colney. 

TAME kokuse Grigaitis kai
po tas niekeno nerinktas tary
bos sekretorius, perskaitė Chi-
cagoje suredaguotą litaniją ir 
pastatė klausimą: "Sutinkat ar 
ne? Jeigu nesutinkat tai kon-
rencija splitys" (skils). 

Nekuriems Sandaros vadu
kams išgirdus tokį žiaurų ulti
matumu, konferencija "spli-
drebėti. 

Nesutiksi su Grigaičio ulti
matumu, konferencija "splį-
tys". Sutiksi — nusižemini
mas ir pasidavimas diktatūrai. 

NUSIŽEMINIMAS p a § m § 
viršų: sutikta ant reikalavimo 
ir konferencija išgelbėta nuo 
susprogimo. 

O tie reikalavimai buvo to
kie : Konferencijai vadovauja' 
ne iš delegatų rinktas prezi
diumas, bet tarybos carukai, 
pasiskirdami sau pagelbinin-
kus; kad konferencija neliečia
mai užgirtų tarybą kokia ji 
buvo iki šiol ir kad ji tokia pa
siliktų ir po konferencijai. (Bi
jota mat kad konferencija ne
siimtų perorganizuoti tą mie
gančią Šimo-Grigo tarybą.) 

TARYBINIAI tame kokuse 
gavę sutikimą ir apsitvėrę sa
ve nepereinama tvora, ir vedė 
konferenciją kaip nuo ledinio 
kalno. 

Tuoj išleido ukazą kad nie
kas negalės kalbėti ilgiau kaip 
tris minutas, ir per tas tris 
minutas atsistojęs kalbėti tu
ri pasisakyti vardą, pavardę, 
iš kokio miesto paeina, ką at
stovauja, — ir sėsk, tavo trijų 
minutų laikas jau išsibaigė! 

O patys vadai kalbėjo kiek 
tik norėjo, ir į Dr. Vileišio rei
kalavimą kad ta mieganti Ta
ryba butų perorganizuota, kad 
jos ribos butų praplėstos, ir 
kad į ją butų įleista daugiau 
gyvesnio elemento, ponai ne
kreipė dėmesio. 

LAUKIAMA SVAR
BAUS CHURCHILL'O 

PLANO . 

Jeigu įvyks, ir ar įvyks, di
džiųjų karo vadų —> Roosevel-
to, Churchillo ir Stalino — su
sitikimas šį rudenį, tėmytojai 
tikrina, Churchill patieks sa
vo gerai išdirbtą planą poka
riniam valstybių bendradarbia
vimui. 

Pereitą Kovo mėnesį Prem
jeras Churchill yra pareiškęs 
jog jau ]abai laikas Amerikai, 
Britanijai ir Rusijai "pradėti 
tartis apie ateities pasaulo or
ganizaciją", bet jis siūlo suda
rymą tam tikros Europos tary
bos, kurion ineitų visos svar
biosios Europos šalių šeimos 
kaipo partneriai. 

Bet Stalinas tam priešingas 
—. jis priešinasi net papras
čiausiai kombinacijai kur in
eitų kokios nors valstybių gru
pės. Tame Maskva mato vis 
tiktai jai "pavojus". Gal Sta
linas nori kad visos- šalys butų 
palaidos, kur kominterno šni
pai vėl galėtų savo revoliucijos 
planą vykdyti. 

kių privilegijų panaikinimas, gįus tikimės dalyvaus bendroje 
visų lygybė prieš įstatymus, ti- Amerikos Tautinėje Konferen-
kybinė tolerancija, asmens ir cijoje ar Suvažiavime 
teisėto jo turto neliečiamybe— čia kalbama tik apie Nau 
visa tat yra principai, už ku
riuos mes visada balsuosime. 

Taigi, už šiuos visus princi
pus ir jų teisėtą bei skubų 
įgyvendinimą mes, katalikai, 
einame balsuoti. Kiekvienoje 
gyvenimo kovoje, mes, katali
kai, negalime nuošaliai pasi
likti stovinčiais stebėtojais. Į 
kiek vie Aą naują gyvenimą mes 
privalome įnešti naujas prie
mones, suderintas su musų įsi
t i k i n i m a i s  i r  i š p a ž į s  t a r n a i s  
principais, kuriuose artimo 
meilė yra musų pirmoji par
eiga. A. Šmulkštys. 

tą pasaulio dalį. Vokietijos ir į tuvos laikraštyje, "Nepriklau-
Japonijos galiai žlugus, Rusija soma Lietuva", ir pasirašytas 

josios Anglijos tautinių min
čių žmonių susirinkimą ir pa
sitarimą, — tų žmonių kuriuos 
Lenkai nei Rusai, nei Prusai 
agentai nepajiegė sudrumsti. 

šios konferencijos vienas iš 
uždavinių bus praplėsti" Lietu
vai Vaduoti Sąjungos darbą 
Naujojoj Anglijoj. 
• Taigi, veikėjai ir Veikėjos 
N. Anglijos ribose, rengkites 
į šį svarbų pasitarimą; jusų 
geros mintys, jusų parama Lie
tuvai yra reikalinga, p dabar 
momentas svarbus dirbti. 

Reporteris. 

vartysis kaip inkstas taukuose, 
bet pulkininkas ją nubraukia 
kaip musę nuo kaktos. Ame
rikos ir Anglijos spauda pilna 
balsų apie begalinę svarbą An
glijai, Amerikai ir Rusijai (ki
ti dar Kiniją prideda) susitar
ti. Ruošiasi diplomatai, ruo
šiasi Rocseveltas, Churchill ir 
Stalinas — tik musų "parlia
mento" Lietuviškas^ pulkinin
kas nesiruošia. 

Teisingai pabrėžęs kad ne
priklausomos Lietuvos princi
pas tik du stipriu ir nuošir
džiu draugu tėtuli (Rooseveltą 
ir premjerą Churchill), refera
to autorius nepasvarsto kaip 
šie du draugai perkalbės Ru
siją ir jos imperializmo sie-, 
kius. Amerikonų spauda kal
ba apie patikrinimą Rusijai 
saugumo Vakaruose, apie davi
mą milžiniškos pagalbos atsi
statyti — bet ponas pulkinin
kas turbut tiki į pono Tvar-
dausko "maces". 

Tokiu budu, palikęs Rqos£-„ 

slapyvardžiu Girinis: 
"Į tautų bloką ineisime tik

tai per kovas, kraują, plieną. 
Kaip bus sudaryta busimos 
Europos pusiausvyra dar ne
žinome, bet mes pasiryžę joje 
dalyvauti kaipo suverene val
stybė, kuri turi savo ribose 
visus Lietuvius ir visas žemes, 
vis viena ar anksčiau jos buvo 
nepriklausomos ar buvo sveti
mų valdomos. Mes siekiame 
nepriklausomos Lietuvos, su 
Lietuvišku pajuriu Vakaruose, 
su Lietuvišku Vilniaus kraštu 
Rytuose, Lietuvos su sostine 
Vilnium. Už šią Lietuvą visi 
Lietuviai, be pažiūrų skirtu
mo, kovos iki paskutinio!" 

P i t t s  b u r g h o  k o n f e r e n c i j a ,  
sakoma, teturėjus tik šešias 
valandas laiko tikram darbui. 
Pulkininkas Grinius tų šešių 
valandų pusvalandį savo refe
ratui suvartojo. Gaila kad jis 
priklauso prie tų Lietuvių ku
rie laiką šimtmečiais matuoja. 

Vyt. Sirvydas, 
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Padėkit Amerikai Laimėti D I R V A  5 1 

Dienos Klausimais 
—. 

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

]\/T AŽA Lietuvių tauta susiduria su dviem frontais ko-
* voje už savo nepriklausomybę ir net gyvybę. Vie
nas frontas — iš mušti Vokiečius, antras «— atsikraty
ti to baisaus, žiauraus Azijato okupanto — bolševikų 
iš Rusijos. Tai gąsdinanti, baisi kova, kurioje Lietu
viai gali visą pasitikėjimą ir viltis dėti J ̂ mažas savo 
jiegas esančias dar likusias Lietuvoje, ir į žmoniškumą, 
teisingumą. 

Lietuvos žmonės nekantriai nešė raudonųjų jungą 
per metą laiko 1940-41, dantis sukandę kentė, ir maty
dami ką Rusai okupantai daro, kaip naikina tautą, pa
sikėsino raudonųjų okupantų atsikratyti. Juos pakeitė 
kiti okupantai, kurie musų tautą kankina-žudo jau tre
čias metas — nuo Birželio 23, 1941. 

Šių antrųjų okupantų jungą numesti galimybės ma
tosi. Amerikos ir Britų jiegos labiau ir labiau gniau
žia Vokiečius, ir jų siaubimo pabaiga ateina. 

Bet kartu su nykstančiu Vokiečių frontu, Lietuvai 
užeina antra pabaisa: Lietuvos linkui slenka tas pats 
siaubunas-naikintojas kuris buvo sugriebęs Lietuvą te-
rioti šio karo pradžioje. 

Jeigu vakaruose Alijantai greičiau nepribaigs Vo
kiečius ir jie nesutiks padėti ginklą laiku, tada Rusai 
tikrai ims Lietuvą terioti išnaujo, kadangi jie atsisako 
su Amerika ir Anglija skaitytis. 

Visų Lietuvos žmonių akys bus atsuktos j mus, į 
Amerikos Lietuvius, pasitikint kad mes galime išpra
šyti iš Amerikos valdžios Lietuvai užtarimo. Kaip tas 
užtarimas bus teikiamas — priklausys nuo Amerikos 
politikos vadų žmoniškumo ir atsižvelgimo į teisingumą. 

* * * 

Daugiau reikšmės priduotų Amerikos Lietuvių pa
geidavimai ir prašymai jeigu mes butųme vieningi. Di
desnis ir reikšmingesnis butų musų balsas jeigu mes 
išvien kalbėtume savo naujosios tėvynės vadams, pra
šydami užtarimo musų senajai tėvynei, kur gyvena žmo
nės verti savo laisves ir teisingos dalybos. 

Jei vieningai dirbtume, musų jiegos butų žymiai di
desnės. Jei visus musų visuomenės vadus butų vado
vavęs susirūpinimas priešų pavergtos Tėvynės Lietu
vos likimu, o ne palaidos svajonės kad jau jie galės Lie
tuvos valdovais tapti, jų nemėgiamus valdovus sveti
miesiems išstumus, — mes Amerikos Lietuviai butume 
turėję milžinišką fondą Lietuviškai akcijai vykdyti ir 
atvaduojamos Lietuvos nukentėjusių nuo karo žmonių 
parėmimui. Šiądien mes esam ne tik dvasios ubagais, 
bet ir kišeniaus ubagais. Kas tai matė kad visose sro
vėse nebūtų nei $25,000 pinigų Lietuvos reikalams, kuo
met turėjome turėti bent pusę milijono dolarių. 

* • » 

Visuomenė kuri iš šalies dalykus tėmija, privalo bū
ti teisingais teisėjais: Musų srovių vadai nesiėmė nau
dotis visais galimais budais Lietuvai pagelbėti, bei šo
ko j darbą vieni kitiems kliudyti kad ir kitiems nesisek
tų dirbti. Tai sabotažas pilnoje prasmėje, tai išdavikiš
kas darbas, vertas griežčiausios bausmės. 

Visuomenė pati buvo pasirengus stoti J darbą tuo 
tikruoju budu kuriuo buvo galima daugiausia naudos 
turėti — susispietus aplink išlikusi gyvą ir pas mus at
keliavusį Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną. Bet 
ką darė tie sabotažnikai: jie viską sukliudė, dai£ą su
ardė, visuomenę sudemoralizavo — ir kas blogiausia, 
patys nieko nepešė. 1 

Jie net konferenciją šauki, pridengdami Lietuvos 
"gelbėjimo" skraiste, didesniam savo sabotažiško šė
limo parodymui — kad daugiau ir daugiau pakenkus 
laisvės ir paramos iš musų tikintiems musų broliams 
Lietuvoje. 

* * * 

Amerikos Lietuviai! Dar mes galim daug padary
ti pastumdami j šalį tuos musų sabotažnikus ir stodami 
į tikrąjį darbą susispietę apie Lietuvos Prezidentą. Jei 
Kolonijų veikėjai išblaškys sau iš akių durnus kuriuos 
jiems leidžia tie sabotažnikai, ir suskubs pasidarbuoti 
kaip jų geri norai linkui Lietuvos diktuoja, mes daug 
dar galėsim nuveikti. Ateina rudens sezonas, susidary-
kit maži būreliai veikėjų kolonijose, rengkit Lietuvos 
Prezidentui prakalbas, kvieskit jį pas save, jis atsilan
kys, pagelbės jums su jusų vietine Lietuvių geraširdžia 
visuomene padaryti Lietuvos labui jusų širdyse nešio-
jamą-trokstamą pasiaukojimą. 

Sabotažnikus sekant, klausant jų klaidinimų, ir su 
jais dirbant netoli nueisit,, kaip jau iki šiol jums paaiš
kėjo. .v . 

Parodykit savo tikrą pasišventimą Lietuvą gelbėt 
arba liaukitės veidmainiavę: nekalbėkit apie tai ko ne
norit daryti. .Jus prasižengiat prieš savo brolius, kruvi
nom ašarom laukiančius iš musų pagalbos, savo nemo
kėjimu dirbti, negalėjimu išblaškyti kenksmingų durnų 
jums leidžiamų į akis iš tų sabotažnikų pusės. 

Išgirskit balsą savo kenčiančių brolių, šimtų tūks
tančių jų, o ne klausykit poros-trijų sabotažnikų, kurie 
naudodamiesi jusų lengvatikyste užkirto jums kelius 
dirbti Lietuvos gelbėjimui. 

CUV. VALSTIJŲ Senato užsienių santikių komitete 
^ išvystyta stiprus judėjimas prilaikyti skubėjimą šios 
šalies paskelbimo sa^o pokarinės užsienio santikių po
litikos iki Amerikos svarbiausios talkininkės šaly i bus 
patirtos kur jos krypsta ir ko jieško. 

• . 
•KARVEI užtenka tik pauostyti česnakus ištisai 

per 10 minutų, ir jos pienas įgauna česnako skonį, 
niejimų" į svetimų šalių reikalus — j ką Demokratai ir 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Tautininkai 
Katalikų Susivienijimo or

ganas Garsas mano jog Ameri
kos Lietuvių tautininkų šaltu
mas Pittsburgho konferencijai 

dėsnio srovinio bankruto ir 
buti negali! 

Tautininkai, pamatę kad ka
talikai ir socialistai tik srovi
nes baikas iš Lietuvos nelai
mės krečia, 1940 metų Rugsė
jo mėnesį pradėjo organizuo
ti Lietuvai gelbėti fondus (su
važiavimas Rugsėjo 2-3, 1940, 
Philadelphijoje), ir toliau savo 
veiklą tobulindami suorganiza
vo Lietuvai Vaduoti Sąjungą ir 
American Friends of Lithua
nia. Jie pradėjo rinkti aukas 
finansuoti kovą už Lietuvos 
laisvę ir pasiėmė leisti Ameri
kos Ministerio Lietuvai, Dr. 
Norem'o knygą. Tuose dar
buose iš "susipratusių" srovių 
tautininkai negavo nei per na
go juodimą pagalbos. 

Tokiu budu, tautininkai ne kilęs "iš piktumo" kad katali 
kai ir kitos srovės nepripažys- "privilegijų" jieško, bet darbo, 
ta tautininkų "privilegijuota Jie kviečia visuomenę ne sro-
sKove . 

Sunku suprasti ką čia Gar
sas norėjo pasakyti, bet Ame
rikos Lietuvyje J. Audronis 
teisingiau nusako tautininkų 
troškimus. Sako, kitos srovės 
tautininkus dabar smarkiau 
puola dėlto kad "pamatė orga
nizuojantis žmones kurie Lie
tuvių visuomenei neturi kitų 
pretenzijų kaip reikalauti iš^ 
jos padėti kovoti už Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ę " .  K a t a  l i k a i  
socialistai ir sandariečiai nori 
"vadovauti" visuomenei, tauti
ninkai nori ją suorganizuoti 
talkai už Lietuvos laisvę. 

Įdomu kaip nekurie laikraš
čiai bando pasakoti buk konfe
rencijoje dalyvavę ir "tauti
ninkai". Tiesa, pavienių buvo, 
bet organizuotai ši srovė nebu
vo ten atstovaujama, nes kon
ferencijos rengėjai nutarė ją 
ignoruoti ir konferencijon ne
kviesti. Tautinio Susivieniji
mo organas Tėvynė, tokiu bu
du, teisingiau rašo sakydamas 
kad "susiprato" tik "katalikai, 
socialistai ir sandariečiai". 

Katalikų Draugas cituoja 
Sandaros redaktoriaus žodžius: 
"Ateityje visi didžiuosimės da
lyvavę šioje konferencijoje ir 
padėję pradžią didiems dar
bams del Lietuvos". Šie žo
džiai tai skaudi žandinė "susir 
pratusių" srovių vadams. 

Lietuvos laisvei pavojus ki
lo 1939 metais. Jos laisvė bu
vo pasmaugta 1940 metais. Bet 
musų srovių vadai, kaip San
daros redaktorius sako, tik po 
to kaip 1943 metais susišaukė 
376 Amerikos Lietuvių visuo
menės dalies delegatus i Pit.ts-
burghą, įgijo drąsos "padėti 
pradžią didems darbams". Di-

viniais arkliukais jodinėti, bet 
talkon už tautos gyvybę. Ame
rikos Lietuvių tragedija bus ta 
kad Pittsburgho konferencija 
vėl pasitikėjo 'susipratusioms' 
srovėms "padėti pradžią di
diems darbams".. Vadai kurie 
Lietuvos nelaimės nuo J 939 
mėty nematė, aišku, jos nema
tys nei 1943 metais. 

Audronis todėl toliau gerai 
sako: "Tautininkų ideologijos 
visuomenė vadovaujama eilės 
akademinio išauklėjimo vyrų 
ir moterų, kurie turi galimy
bės aiškiau permatyti pasauli
nės eigos prošvaistes". Ir kas 
tikrai naudingo bus Lietuvos 
laisvei Amerikos Lietuvių nu
veikta, bus nuveikta tautinin
ku iniciatyva ar idėjomis. Ki
tos srovės tautininkais tik se
ka, nors juos kiekviena proga 
ir "kritikuoja". 

# / / 

Lauksime 
Amerikos Lietuvių Tarybai 

tapo prisiųsta virš $6,000 au
kų. Iš pirmiau ji turėjo apie 
$2,000. Tautinis Susivieniji
mas, kaip SLA. prez. Bagočius 
paskelbė, turįs $5,000 "tautos 
reikalams". 

Vienas svarbiausių reikalų 
yra palaikyti Lietuvos Atsto
vybė Londone ir duoti jai lėšų 
vesti kovą už Lietuvos laisvę. 

Pažiūrėsime kaip greitai ir 
kiek ALT ir SLA paskirs pi
nigus šiam svarbiam tautos 
reikalui. Greičiausia, laimės 
Grigaitine "Lietuvai nei cen
to" politika, bet gal ir apsi
riksime. 

S K A I T Y M A I  

LIETUVIAI IR LENKAI 

Dr. J. Matusas, Lietuvos šaulių Sąjungos 
organe, Trimite, 1940 Metais, dar 
Nepriklausomoje Lietuvoje, šiaip 
kalbėjo apie Lietuvių Istorinius 

Santikius su Lenkais: 

• ŠVEICARIJA turi gyven
tojų 4,250,000. 

KO TAIP NULEIDOTE RANKAS? 

(Margalis) 
Vaikai teb'virkdamos tėvynės, 
Ko taip nuleidote rankas? 
Gal galo, rodos jums, neras 
Skriaudimas laikąs jus pamynęs? 

Ko liūdit? — Kraugeris pražus — 
Juk Neronų galybė griūva! 
Tėvynė buvusi ii* bus, 
Užsprings praryjantįs Lietuvą! 

Daug kentė musų jau šalis 
Ir priešų daug*el pergalėjo: 
Ginklai Kryžiuočių sutrupėjo. 
Atšipo Vokiečių peilis, 

Lietuvio bekertant krutinę — 
Lietuvis žėdno atsigynė! 
Ko liūdit? ar peilis aštrenis 
Sutiko, ar dabar šaltesnis 

šird yse jusų plasta kraujas? 
Gal 'persekiojimas šis naujas 

"gkaudesnius ašmenis įgijo?. v. 
. . .  l u š  i r  š i a u r ė s  k a l a v i j a s !  

' Iš MARGALIO 
Skurdi neapgieda ji 'musų gamtos, 
Pavasario auštančio, kvapo Gegužės, 
Ramumo nekalto, saldybės maldos, 
Širdies nei skaistumo tėvynės mergužės. 
Kalėjimą tik ii apgieda širdies, 
Troškinta skausmų, atgaivinta vilties. 

DUVUSIOS Lenkijos sluogsnių ir spau
dos balsai skelbia įprastinę iškreiptą 

nuomonę apie seniau buvusią Lietuvos ir 
Lenkijos uniją. Pirmą kartą ją sudarė 
Lietuvos valdovas Jogaila 14-to amžiaus 
pabaigoje ir jis tuomet, vienas valdovas, 
valdė dvi skirtingas valstybes. Pagal tos 
unijos tikslą ir turinį jai geriau tiktų ka
ro sąjungos vardas. Lietuva prieš kry
žiuočių orde'ną tuomet jieškojo pagalbos, 
ir jos padedama savo priešą ilgiems lai
kams nugalėjo. 

Tačiau šią daugiau išorinę sąjungą 
'Lenkai stengėsi dirbtinėmis žiauriomis 
priemonėmis paversti tikrąją ir nuolati
ne unija. Smurtu buvo sulaikytas kara
liaus vainikas, kurį garsiam Lietuvos val
dovui Vytautui siuntė Romos Imperato
rius Zigmantas. Paskui nuo sosto, per
versmo keliu, buvo pašalintas Švitrigaila, 
Vytauto įpėdinis, o jo pusbrolis Žygiman
tas, supintų intrigų dėka, buvo net nužu
dytas. Panašiu budu žuvo ne vienas Lie
tuvos didikas. Minėto Švitrigailos laikais 
del peršamos unijos Lietuviai prieš Len
kus net vedė formalų karą (1431-1432). 

Lenkų balsai paprastai skelbia jog 
kai Lietuva su Lenkija buvo sujungta va
dinama Liublino Unija (1659), tai Lietu
vos valstybė visiškai ir tobulai įsijungė į 
Lenkiją ir joje sutirpo. Tuo tarpu pati 
ta unija buvo įvykdyta įvairių kombina
cijų dėka, Lietuviams nenorint ir prieši
nantis. Tačiau svarbiausia kad ir po tos 
formalinės unijos, kai]) ištyrė Lietuvos ir 
kai kurių kitų kraštų istorikai, Lietuva 
kaip valstybė ir toliau gyvavo. Ji turėjo 
atskirą savą valstybės aparatą, iždą, pini
gus, kariuomenę ir teismus. Lietuva vi
są laiką, iki pat 18-tame amžiuje padali
nimo, turėjo skirtingą savo teisę — gar
sųjį "Lietuvos Statutą . Lietuviai patys 
vieni šaukdavo savo seimus, vadinamus 
konvokacijomis ir konfederacijomis. Lie
tuvos kancleris (atitinka ministerį pirmi
ninką) turėjo savo antspaudą, kuria žy
mėdavo Lietuvą liečiančius raštus. Buvo 
ir savų mokesčių sistema. 

Beveik iki pat 17-to amžiaus pabaigos 
tarp Lietuvos ir Lenkijos išbuvo muitų 
siena. Pagaliau, Lietuva visuomet turėjo 
savo kariuomenę su karo vadu, vadinamu 
Etmonu. Vadinasi, dvilypė Lietuvos-Len-
kijos valstybė niekuomet neturėjo bend
ros kariuomenės. Kad vienos valstybės 
kariuomenė galėtų įžengti į antrą valsty 
bę, reikėjo ypatingo nutarimo. 

Suminėtieji ir daugybė kitų smulkes
nių reiškinių buvo įvykdyti nepaisant 
Liublino Unijos, kuri buvo paskelbus abie
jų valstybių suliejimą. Taigi neginčija
mai įrodyta jog Lietuvos valdantieji sluo-
gsniai ir visuomenė priešinosi Lenkijos 
įtakai. Ypačiai ryškus to įrodymas tai 
jau 16-to amžiaus viduryje buvęs teisinis 
nuostatas kad jokis svetimšalis (Lenkai 
irgi buvo laikomi svetimšaliais) negali 
gauti valstybinės tarnybos. Prieš kiek
vieną tokį mėginimą Lietuviai griežtai 
protestuodavo ir versdavo kad karalius 
atšauktų paskyrimą, jei kartais tokį bū
davo padaręs. Tiesa, nuo 18-to amžiaus 
pradžios įvairiais keliais Lenkai pradėjo 
gauti Lietuvoje valstybinių tarnybų, bet 
tai daugiausia žemesnieji valdininkai, o 
aukštųjų valdininkų tarpe Lenkų buvo vi
sai retai, gi aukščiausiųjų tarp niekuomet 
nebuvo nei vieno Lenko. 

Vadinasi, .apie bent kurią Lenkišku
mo pretenziją į Lietuvą negali buti kalbos. 

Lenkinimas atlikta Tikėjimo pagalba 
Tiesa, buvo viena sritis pro kur Len

kiškumas suktu budu rado kelią Lietuviš-
kumui nustelbti — tai katalikiška tikyba. 
Nors 13-tame amžiuje Lietuvos Karalius 
Mindaugas buvo pasikrikštijęs ir paskui 
13-me amžiuje jau buvo Lietuvoje nema
ža krikščionių, vis dėlto oficialiai Lietuva 
priėmė katalikų tikėjimą drauge su unija. 
Tuomet Lenkai paskelbė kad naujasis ti
kėjimas yra Lenkiškas (mat, ..daugumas 

Pastaba: ALGIMANTAS nuo šio lai-
laiko rasis ant 6-to puslapio. 

Misijonierių buvo Lenkai), o visa kas Lie
tuviška yra pagoniška. Tai išreikšta kei
stu posakiu "Lenkiškas tikėjimas" (Pol- • 
ska wiara). Šitą keistą sąvoką vartoja 
net Lenkų mokslininkai, pav. profesoriai 
Lewiokis ir Kotas. Pradėta vykdyti dės
nis: jei Lietuvis pasikrikštijo tai jau jis 
Lenkas, o jei nėra tai juo turi tapti. 

Tuomet poterius Lietuviai buvo ver
čiami kalbėti Lenkiškai, nors tos kalbos 
nesuprato. Tuo padaryta religinė ir tau
tinė skriauda: žmonės turėjo kalbėti ne
suprantamas maldas ir del* to kalbėjimo 
buvo paskelbti Lenkais. Tokių atsitikijnų 
Vilniaus srityje 19-me ir net'20-me am
žiuje buvo šimtai. Tokie dalykai priešin
gi krikščionybės esmei: Kristaus apašta
lai nevertė Romėnų melstis Graikiškai; 
viduramžiais misi.įonieriai neįbruko Vo
kiečiams savo kalbos, nei dabar Anglų mi
lijonieriai kur nors Afrikoje neskelbia 
Kristaus mokslo vietiniams žmonėms ne
suprantama kalba. Apskritai, Anglų im
perijos viešpatavimas kokių nesveikų ir 
neišmintingų metodų nepažysta. Tuo "tar
pu Lenkų tautiškumas buvo paspiriamas 
tikyba. Žmonėse buvo platinama "Lenkų 
tautos litanija" (Litanja nar<?du polske-
go). O liaudžiai kalte įkalta į galvą jog 
Lietuvių kalba yra "pagoniška". Popie
žiui gi prikalbėta jog "Lietuvių kalba tė
ra Lenkiškosios tarmė". Lietuviai 1908 
m. Vatikane gudriu budu turėjo sugriau
ti ši teigimą: jie įteikė palyginimui Len
kišką ir Lietuvišką katekizmus. 

Po tokių faktų neturi jokio pagrindo 
dėstymas buk lenkiškumas Lietuvoje ir 
ypač Vilniaus krašte įsigalėjęs natūraliai, 
ramiai, pačių gyventojų noru. Taip patr 

netiesa buk Lenkai perteikę Lietuvai Va
karų Europos kulturą. Jau Normanų-Vi
kingų laikais ta kultura plačiai sklido Lie
tuvoje tiesiog per Švedų ir Danų rankas. 
Iki 13-to amžiaus vidurio tų tautų preky
ba su Lietuva ėjo Nemuno upe. Kultūri
niai santikiai su Vakarais buvo palaiko
mi visą 14-tą amžių, o nuo 15-to per visą 
16-tą i}1 vėliau Lietuviai būriais studijuo
ja garsiausiuose Europos universitetuose: 
Prahoje, Leipzige, Grciftwalde, Bazelyje, 
Frankfurte, Heidelberge, Paduoje, Wit-
tenberge, Bolognoje, Paryžiuje, ir kitur. 
O Lenkų kulturos sąvoka Lietuvoje ne
įprasta ir neaiškaus turinio. Tat ir ne
tenka kalbėti apie Lietuvių ir Lenkų per
gyventą bendrą kulturą. Juo labiau ne
galima kalbėti buk Lenkų kultura užka
riavus ypač Vilniaus krašto Lietuvius. Ne. 
Tai padarė tikybos skraiste apsisiautęs 
lenkiškumas. 

Prikišama buk pats Lietuvių valsty
binis ir tautinis atgimimas esąs dirbtinis, 
pagimdytas 16-to amžiaus reformacijos ir 
19-to amžiaus romantizmo (reformacija— 
religinis, o romantizmas filosofinis bei li
teratūrinis judėjimas). Lietuvių kalba 
išlikus tik liaudyje ir Lietuvių tautinis at
gimimas rėmęsi vien ūkininkų ir dvari
ninkų neapykanta arba antagonizmu. Iš
tikrinu gi Lietuvių kalba buvo Lietuvos 
karalių Mindaugo, Gedimino ir jos vėles
nių didžiųjų kunigaikščių Kęstučio, Vy
tauto ir kitų kalba. 

(Bus daugiau) 

Štai apysaka kuri jums patiks! 

a L s8 i s 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais viršaig 

O Didelė, Įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta-

|čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio-
[ je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusi. 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima siys-
ti pašto ženklais). 

Reikalaukit Dirvoįe 
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D I R V A  

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 

^— Galingas kunigaikšti! Saulele švie
sioji! —limeno popas, gulėdamas ant pil
vo. 

— Be tokių pradžių! — nekantriai 
nutraukė Aršusis. — Kada sugryžai? 

Popas Kostas vėl buvo besistveriąs 
už saulelės šviesiosios, bet vėl sutremtas, 
ir patėmijęs kad Aršusis šiądien laimi rū
stūs ir nekantrus, atsakė trumpai. 

— Vakar vakarą. 
— Žinias ar parnešei? 
— Parnešiau. 
— Tai eik pas mano žmoną! — tru

puti lyg linksmiau ir meiliau tare.kuni
gaikštis. 

Dabar popas Kostas drąsiai ėjo ir pas 
Aršienę. Tiesa, jo žinios buvo ne visai 
geros, bet jų buvo, o gauta iš Mikitos ži
nia Kostui išrodė ir ypač gera, taip jog 
jis tikėjosi ne tiktai negauti barti, bet ir 
laimėti šiokį-tokį atlyginimą. Buvo vie
na aplinkybė apie kurią sužinojus Aršie-
nų galėtų drūčiai užpykti: popas Kostas 
perilgai užtruko kelionėje ir užsiėmė ne 
kunigaikščių darbais, tiktai savo. Bet 
apie tokius dalykus nebuvo kam pranešti. 
Bindokas nepraneš, nes jiedu abudu plė
šė svietą drauge, nuterioti žmonės neži
nojo kas juos plėšė. Dėlto popas Kostas 
drąsiai ėjo pas Aršienę, kaip buvo lindęs 
ir pas Aršųjį. 

— Kokios žinios? — paklausė ta pir
miausia. 

— Visokių parnešiau, kunigaikštie
ne! — atsakė popas Kostas. — Ir gerų, ir 
brudu. Visokių! 

Na, tai pirmiausia duok brudas. 
^ Ėmė dabar Kostas pasakoti kaip jis 

ir i ten jodamas, ir namon keliaudamas 
matė visu keliu svietą plaukianti į Algi
manto valstiją., # ^ 

* — Kiemai Ir kaimai ten kaip grybai 
dygsta. Žmonės vieni su kitais javų sėk
la dalinasi, gyvulių veisle.... Viskas kaip 
iš dumų eina! — pasakojo popas. — Po 
metų, antrų ir pažinti tos šalies niekas 
nepažins. Mano numanymu dabar tiktai 
ir galima manyti apie Algimanto nuveiki-
mą. Paskui bus pervėlu. 

^— Na gerai! — nutraukė nekantriai 
Aršienė. — Kaip gi tas tavo Bindokas? 

— Nieko negali nuveikti! 
— Kaip nieko? Rankpinigius paėmė, 

o dabo neatlieka. Kaip tai? 
— Jis nuo darbo neatsisako, tiktai, 

matote, yra kliūčių kurios kelią pastoja. 
Ir čia pradėjo Kostas pasakoti apie 

visus Bindoko užmanymus nesigailėda
mas melo. Čia iisai gražiai Įtaikė žinią 
apie tai jog Algimantas iškeliavo pas sa
vo mergą i Detuvą ir jog kelionėje leng
va Jį suimti ir nužudyti. Nes žinomi ir 
keliai kuriais keliaus, ir vietos kur viešės. 

Rustus iki šiol Aršienės veidas dabar 
nušvito ir ji išėjus į priemenę pašaukė 
tarnaitę kad ta pavadintų Aršųjį. 

Kada atėjo Aršusis, popui Kostui te
ko viską paantrinti, bet antrino jisai da
bar saviškai, išrodydamas kiek jis vargo 
ir truso padėjo kunigaikščių naudai. 

Išklausęs viską Aršusis, neiškentė ne-
prirugojęs pačiai, kada jiedu likosi tiktai 
vi "i-; i: 

— 3Jutai! Pasiskubinom prašyti pa
galbos nuo tavo giminių. 

— Palauk, dar gali buti jog ir labai 
Lu.- reikalinga tau ta pagalba. 

—•• Tai, bus reikalinga! Ak prireiks, 
bet už ją reiks labai brangiai užmokėti. 
Ot Nai^gardiškis ir dabar jau klinčija kad 
jo siuiui duotume pora pilių mitybai. Tuo
jau ims reikalauti ir Černigovo valdovas. 
O kaip^ matai, ir be jų butume apsiėję. 

Taip voka\osi Dainavos kunigaikščių 
pora, bet šitas menkas barnis ir rokun-
das nekliudė jiedviem sutarti apie išsiun
timą pulko nužudyti arba suimti Algi
mantą. Sukalbėjo jiedu leisti į šitą žygį 
vienus Gudus, nepasitikėdami Lietuviais. 
Vienok, kadangi Gudai nežinojo kelių tai 
ryžosi leisti su jais po jų aštria priežiūra 
vadą Lietuvį. Išrinkti tokį vadą. buvo pa
liepta popui Kostui. 

— Kam Lietuvį, kunigaikštiene, sau
lele šviesioji? — atbėgęs jisai kalbėjo Ar-
šienei. — Yra čia du vyrai, Gudai, iš ku
rių jaunesnysis žino gerai tą apygardą, 
be to jisai gerai pažysta Algimantą ir jo 
bendrą. Jis tai gali labai gražiai atlikti. 

Toks šito klausimo išrišimas patiko ir 

Gudą, paskirdama jam už jo vadovystę 
du sidabriniu žiedu. 

# Šitą linksmą žinią Gudui, Mikitos bro
liui, nunešė popas Kostas. Bet koks jo 
buvo nusistebėjimas kada tas ne tiktai ne
nudžiugo bet ir rūsčiai atrėmė: 

— Už tokią kelinę ir tokį menką pel
ną?! Tai man visai nereikia. Aš veliju 
dirbti lauko darbą kur jDas ūkininką, tai 
per tą laiką aš ne mažiau uždirbsiu, o 
vargti ir suvis nereiks. 

Popas Kostas vos ne vos į kvailą gal
va Įkalė jog atsisakyti nuo šito žygio jis 
visai negali, jeigu pareikalautų kunigaik
štienė ir dykai jį atlikti. 

Pavakare šarvuotų raitų pulkelis, Mi
kitos brolio Sėmiko vedamas, patraukė į 
vakarų kraštą. 

- Už tokią kelionę tokį menką pel-
Sėmikas. — Už du žiedu ir tiek kelio. Dar, 
girdi, jeigu ne josi tai busi smarkiai plak
tas.. Ir kokiam darbui?! Už tokį darbą 
reiktų visus pinigais apipilti, lobiu apklo
ti, o ypač vadą, ak nuo jo viskas priguli. 
O. Aršienė ką: visiems vyrams ir vadui po 
du sidabriniu žiedu. Kad taip siųstų Al
gimantas, tai jis siūlytų ne pora žiedų, 
tik čielą krūvą A! Ar nepabandy
ti? tarė Sėmikas, nebaigdamas sa
vo minties. 

Bet turėjo kokia nors ypatinga min
tis užkristi į jo galvą, nes jo visas apsiėji
mas aštriai persimainė. Iš vangaus tapp 
jisai judriu. Iš pikto ir nemeigusio — 
meiliu. Iš tinginio pavirto į veiklų. Ne 
naujiena dabar buvo jog jis, užslėpęs kur 
giraitėje savo raitelių pulkelį, pats vie
nas jojo pažiūrėti kelių, pabandyti bras
tų, paklausinėti žmonių pakelėje apie ke
lius ir užgyventas vietas. Vienok nors ir 
su tokiu paskubiu vijosi šitas pulkas Al
gimantą, vis tiktai pasiekęs Balstogės 
apygardą išgirdo jog tas prieš porą die
nų pranėrė pro pilį. 

Netoli nuo Narų upės'kranto ryžosi 
Gudai laukti sugryžtantį Algimantą, o 
kad negalėtų pro juos pranerti nepatėmy-
tas tai sustatė plačiai sargus ties brasto
mis, o vadas išjojo toli pasitiktų beveik 
iki pačių Komiškių. 

padėkit Amerikai Laimėti 

navos likusius saviškių pulkus. Ir kad 
Šudaviskiai ne taip irštų, liepė skelbti jog 
Algimantas jau suimtas. 

Netikėtai užklupta Sudavija gynėsi 
kiek galėdama. Ją apimti pasirodė ne taip 
lengvas darbas. Žmonės pabandę buti po 
Algimanto valdžia nenorėjo gryžti į Ar
šiojo nagus ir statė dabar paskutines pa-
jiegas kad atsiginti nuo užpuolikų. 

Tame tikrai buvo Sudaviškių nelai
mė jog tarp jų buvo maža vienybės. Al
gimantas, iškeliavęs, iki šiol negryžo, ir 
daugumas manė jog teisybė ką skelbė Ar
šiojo vyrai, būtent Algimantas paimtas sė
di Dainavos kalėjime. Bajorai žiurėjo tik 
sayo asmeniškų reikalų, nesirūpindami 
apie viešuosius. 

Veltu Bartninkas šaukė visus } vie
nybę. Bartninkas— ne Algimantas; jo 
šauksmai — ne paliepimai. Kas kaip no
rėjo taip elgėsi. Teisybę sakant, šita Su
daviškių nesantaika ir pasitikėjo Aršusis 
ir, kol tie dar nesusiprato, skubino užduo
ti jiems paskutinį kirtį. Dėlto jisai laukė 
naujų pulkų iš Dainavos ir Naugardo tal
kininkų, kuriuos liepė vežti vežimais^ per 
visą Dainavos sritį. 

Iki šiol į kovą Aršiojo su Sudaviškiais 
nesikišo niekas. Ruškys, Stabinio valdo
vas,. ir jo apygardos, nuplėštos Aršiojo 
kariuomenės, bet ir jis tartum tylėjo. Tie
sa, jis galėjo kiekvieną valandą pasirody
ti su savo pulkais, bet Aršiojo apskaitymu 
vis tik ne anksčiau galutino Algimanto 
valstybės pergalėjimo. Na o tada ne bai
sus jam bus ne tik šitas Ruškys, bet ir 
abudu Ruškiai. Jam rūpėjo tai jog pagal 
surinktus gandus Tranaitienė išbėgo iš 

Stabinio gardo. Ji galėjo gauti pagalbos 
sunui ne pas vienus Ruškius. 

Sulaukęs naujų pulkų iš Dainavos, 
Aršusis davė jiems truputį pasilsėti ir gu
lė su naujomis pajiegomis ant Sudaviškių. 
(Sudavija -- tai senovės Suvalkija.) 

Menki šarvuotų raitelių pulkeliai pa
sirodę Stabinio apygardoje liudijo jog 
Ruškys jau pakilo. Kad šitą pavojų su
laikyti Aršusis perkėlė per .Bebrų upę ke
lis savo pulkus, paliepdamas tiems sulai
kyti Ruškį, kol Gudai neapsidirbs su Su
daviškiais. Bet tikras pavojus pasirodė 
visai netikėtoje vietoje. 

Tš Gardino davė Aršiajam žinią jog 
Algimantas ne tiktai išsisuko iš nagų vy
rų siųstų jį paimti, bet, jog surinkęs pul
ką talkininkų jisai sumušė į plėnis Černi-
goviškius, o užsilikusius gyvais pavergė 
Juodvešiai. Aršusis plaukus nuo savęs 
draskė del tos žinios. Bet sako, viena bė
da nevaikščioja. Nespėjo Aršusis nuo ši
tos žinios nurimti kaip atėjo gandas jog 
ir žiemių šalyse pasirodė rimti šarvuočių 
pulkai, turbut Ruškio pagalba Algiman
tui. 

Sudavai buvo tuo tarpu beveik visai 
nugalėti ir gynėsi jau tiktai keli bajorai, 
užsidarę savo pilyse. Dėlto metėsi dabar 
Aršusis su visomis pajiegomis ant atei
nančių Ruškio pulkų, kad sumušti juos 
pirma negu pasirodys Algimantas. Bet 
nespėjo jisai perkelti ir savo pulkų dalies 
per upe, kaip jau atėjo kiti gandai. Nuo 
pietų šalies ėjo pats Algimantas su Detu-
vos talkininkais ir samdytų Juodvėšių pul
kais. 

(Bus daugiau) 

RATION BOOK No. 4 
BUS GERA PORAI 

METŲ 

Valdžia jau ruošia Ration 
Book No. 4, kuri numatyta už
tekti porai metų. Ji bus pra
dėta išduoti per mokyklas Spa
lių pabaigoje. ' 

- " i  

jBus paskelbtu spaudoje ir 
per radio plačiau apie registra
vimąsi t;os knygutės gavimui. 
Registravimosi dienos nustaty
ta Spalių 25, 26 ir 27. 

šioje No. 4 knygutėje bus' 
384 maži štampai raudonos, 
mėlynos, žalios ir juodos spal
vų ir apims visą maistą kuris 
racionuotas ir bus racionuotas 
jeigu ir karas pasibaigs, per 
tulą laiką. 

JONAS G. 
POLTER 

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 
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AT 1404 EAST 9th STREET 

Slėptis toliau su savo užmanymais 
Aršusis jau negalėjo, nes kalbos apie iš
siuntimą vyrų Algimantui suimti skrijo į 
visas puses. Dabar priešingai jam pride
rėjo su didžiausiu paskubiu surinkti pa
gamintus kareivius ir pulti Algimanto 
si'itj. Jis taip ir padarė. Po porai dienų 
Aršiojo pulkai persikėlė per Nemuną ties 
Gardinu ir pasirodė Sudavijoje, siaubda
mi ją su didžiausiu paskubiu. Vėl lieps
nojo trobos, rėkė žmonės plėšiami ir nai
kinami nelaimingoje šalyje. Į girias ir 
pelkes bėgo kas tiktai galėjo ir slėpėsi su 
kaimenėmis ir kitu labu. 

^ Jau ^ pirmiems gaisrams pasirodžius, 
ir šian ir ten iš girių išnėrę lengvi šar
vuoti raiteliai su paskubiu atgal skrijo Į 
girias, kaip ir gandą nešdami, ypač jei jie 
užmatė kur nors didesni Aršiojo vyrų pul
kelį. Iš šito Sudaviečių bailumo ėmė šiep
ti Gudai. Bet tų šiepimų ne ilgai užteko. 
Po porai dienų Gudų pulkas, užtėmijęs 
kelis Sudaviečius, paleido žirgus į juos, 
tie savo pajunkimu pasuko atgal Gu
dai užgulė vyti visu smarkumu ir pavi
jo. Bet tuo tarpu užšvilpė šūviai iš visų 
pusių ir iš girios išpuolė šarvuoti raiti vy
rai su riksmu: Mušk! mušk! — Keli Gu
dai vyrai spėjo pasukę žirgus atgal iš
sprukti, ir jie parnešė žinią saviems apie 
Sudaviečių užpuolimą. 

Vienok veltu laukė sugryžtant nors 
likučių; niekas iš to pulko daugiau ne
gryžo. 

Tą paeią dieną ir kiti Dainaviškių 
pulkai daugumoje vietų gavo drūtą neti
kėtą atkirtį. Tiktai tie Gudų pulkai gavo 
laisvai griebti kurie persikėlė per Bebrų 
upę į Ruškio sritį, kad naikinti bėgančius 
iš Algimanto srities. 

Tiesa, Sudaviečių buvo visur maža, 
bet jie su inirtimu gynė savo šalį ir rėmė
si iš paskutinos. 

Tai-labai pykdė Aršųjį. Ir jis dabar 
jau ko ne gailėjosi jog nesiuntė Černigo
vo talkos pulkus link Balstogės, kad nuo 
tenai užėjus pastoti kelią ir Algimantui 
ir pagalbai, jeigu jisai kokiu nors budu 
išsisukęs nuo suėmimo vestų pagalbą iš 
Detuvos ar Juodvėšijos. Vietoje šitų pul 
i  A  *  4  * 1 1  *  v  i  i  •  •  v  T p v  •  

KAS DARYTI jeigu manot pametėt ar palikot ką gatvekaryje arba buse 
štai naujas, ppecialis patarnavimas musų pasažie-
riams. Lost and Found Departmentas dabar randt-
si centrinėje- ir patogioje vietoje žemės grindyne 
1404 East l)th Street vietoje išlaukinėse stotyse. 

Kreipkitės j šį centralinj department^ sekančią die
ną jeigu manot jįjs palikot ką gatvekaryje ar buse, 
o jeigu negalit pribūti kreipkitės telefonu MAin 
9500 ir ktaiivkito "Lost Found". 

Pamesti dalykai bus galima atgauti jeigu savinin-
žymė apie daikto savininką, bus stengiamasi jam 
kai tinkamai nusakys jnos. Jeigu bus kokia nors 
pranešti. 

Visi pamesti dalykai bus laikomi per 30 dienų jei 
nebus atsišaukta. Šis depart mentas atdaras šiokio-
emis dienomis daiktų atsiėmimui nuo 8:30 ryto iki 
8:30 vakare. 

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®j 
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Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
* v 

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, dideli ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

Aržienei, ir ji ryžosi gausiai apdovanoti,kų Aršusis pareikalavo iš Gaddino ir Dai-

(Įdekit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit tSEr" D I R V A  

6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

Senovėj — kanklininkai keliaudami per Lietuvą, apsakydavo Lietuvių Bočių karžygiškus darbus ir vi
sokius atsitikimus iš tų dienų mažo pasaulio 
DABAR — Jums tą viską apsako DIRVA — pasiekdama Jusų namus plačioje Amerikoje — istoriškus 
narsius bočių darbus, ir įvairius šių dienų pasaulio įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metą! 
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KAS GERO IR BLOGO BUVO NEPRI
KLAUSOMOJE LIETUVOJE 

Rašo JONAS A. ARMONAS. 

(Tęsinys id pereito nr.) 

Iki lb 
4 Ilty 
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PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI' 

Suorganizavome naują Mu
tual Admiration Draugiją, ku
rios vienintelis tikslas yra vie
nas kitą girti. Kitų. narių ae» 
priimame. 

L. šimutis, pirm. 
P. Grigaitis, sekr. 

SANDAROS V. G. krokodi-
liaus ašaros palieja prieš tuos 
kurie pasisakė nepatenkinimus 
Pittsburgho konferencijos fa
šistiška tvarka. Sako: "Vy
ručiai, vyručiai! Jeigu jums 
tikrai rūpėtų Lietuvos likimas, 
jeigu jųs įstengtumet suprasti 
ir atjausti nelaimingų tremti
nių padėtį, tai taip nerašytu-
met" ' 

Sandaros redaktorius, kuris 
taip aimanuoja, savo darbais 
parado kaip "labai" is atjau
čia Lietuvos likimą ir nelai
mingus tremtinius: Sandaroje 
nei karto nebuvo pasakyta kad 
Sandaros kuopos ir sandariečiai 
aukotų Lietuvos reikalams: vi
sos aukos prašomos tik San-
naros "namui" (kurio ji netu
ri, kuris paskolintas, mokesčiai 
nemokėti). Vaidylai matomai 
neužtenka pragyvenimui, nėra 
iš ko skolą mokėti.... 

Iš PITTSBURGHO konfe
rencijos gryžus čikagietė Gur-
skienė sako, Lietuvių Kamba
ryje Pittsburgho universitete 
nemačius Lietuvos. Gali buti, 
butų sunku visą Lietuvą į vie
ną mažą kambarį sudėti.... 

SOCIALISTŲ Naujienos sa
ko klausiusios, klausiusios bet 
negirdėjusios žadeikio, Dauž-
vardžio, Budrio ir net Esto Pū
stos minint žodi "demokrati
ja", kada kalbėjo apie Lietuvą 
ir Estiją. Turč>ut dėlto kad 
Lietuva ir Estija jau socialis
tiniai "demokatinės", o šie vy
rai nori, visų pirmiausia, ne
priklausomos Lietuvos, kur po
nas butų ne socializmas, bet 
liaudis. 

BOLŠEVIKAS Pruseika klau
sia: "Ką gero padarė Italijos 
karalius? Tik juokas ir gana". 
Gerai kad Italų karalius pra
juokino Pruseiką: tautos išda
viką juk retai kas prajukdo. 

SANDARA pataria nekreip
ti dėmesio į Amerikos Lietuvių 
Tarybos kritikus. Sako, Eimi-
me tiesiai prie tikslo. Kadan
gi tikslas yra apsiversti ant 
kito šono ir saldžiai užmigti 
tai. kritikuotojus Sandara vis
gi privalėtų geriau pagerbti. 
Tai alarm clocks! 

SANDARA sakosi girdėjus 
"palaidus liežuvius" plakant 
buk tautininkai ir komunistai 
turėsią netrukus suvažiavimą 
nustatyti sąrašą kandidatų S. 
L. A. Pildomai Tarybai. 

Gerb. Asilas praneša kad 
tie Sandaros 'palaidi liežuviai' 
buvo jo uodega. 

SOVIETŲ raudonosios ar
mijos artistas Aleksandrovas, 
pasiklausęs musų liaudies dai
nų (kaip "Iš Rytų Šalelės" ir 
"Mano Močiutė") pasakė, "Pil
nai įsitikinau kad jusų tauta 
niekados nesiduos vergiama". 

Ar neturi kas rekordų su to
mis dainomis, Lietuviškiems 
bolševikams peckeliams pasių
sti? Jei jos padarė įspūdį ne
mokančiam Lietuvių kaltos 
Rusui, maž sujaudins ir Lietu
viškus judošėlius.... 

KUNIGŲ BOSAVIMAS ** IR 
JŲ GALYBĖS PABAIGĄ 
Klebonas paveiktas buvo to

kios pajuokos ir už metų laiko 
sėkmingą biznį turėjo likvi
duoti, tos įstaigos užsidarė ir 
tuo pačiu laiku pasiliovė veikus 
Pasvalyje Blaivybės Draugija. 

Klebonui vadovaujant buvo 
įsteigta "katalikiškas" banke
lis, kuris teikė paskolas tiems 
kas balsavo už katalikų par
tijas rinkimuose į Seimą. 

Kadangi tas bankelis gauda
vo iš Kauno šimtus tūkstančių 
litų paskolų pavidale tai daug 
nežiūrėjo kam buvo teikiama 
paskola, bi tik "savas žmogus" 
ir daug gali išrėkti kokiame 
mitinge esant. Kuris daugiau 
padėjo krikščionių demokratų 
partijoms tas daugiau pasko
los gavo! Daug dėmesio ne
kreipta ar jis galės grąžinti 
paskolą ar ne. Galų gale daug 
bėdos buvo tiems rėksniams 
kai reikėjo grąžinti paskolas 
su nuošimčiais, ir kartu šilta 
to "katalikiško banko" steigė
jams už prastą tvarkos vedi
mą. / 

Dar pora katalikiškų koope
ratyvų buvo įsteigta, visi jie 
gerai gyvavo, kol krikščionių 
demokratų valdžia buvo. Bet 
kaip geitai klebonai valdžios 
neteko tai tiems katalikiškiems 
bankams, bendrovėms, draugi
joms atėjo juodos dienos, nes 
lengvomis sąlygomis paskolų 
jos Kaune nebegavo, o nebu
vo ant sveikų pagrindų suor
ganizuotos kad galėtų be ma
lonių iš Kauno veikti, ir turė
jo vienos anksčiau, kitos vėliau 
pakrikti. Blogas pasekmes pa
liko visai apielinkei: tas baidė 
žmones dėtis ir remti koopera
tyvus per ilgą laiką. 

Kaip minėjau, Pasvalio pa
rapijos klebonas nebuvo iš po
litikierių, bet aplinkybių pri
verstas turėjo politikuoti. Bet 
buvo klebonų kurie buvo lin
kę politikuoti; tų apielinkių 
gyventojai daugiau patyrė vis
ko klebonų valdžios laikais, 
kuomet viešpatavo krikščionių 
demokratų režimas. 

Pažangus kooperatyvai, ben
drovės, draugijos buvo steigia
ma šalia anų katalikiškų ban
kelių ir bendrovių žydėjimo 
laikotarpiu, bet p a ž a ngiečių 
steigiamiems ir esantiems ko
operatyvams, bankeliams ben
drovėms, draugijoms katalikiš
ka valdžia malonių jokių netei
kė, dar gi griežtai persekiojo 
iš pavydo kad jie tvarkosi ge
riau už katalikiškas įstaigas. 

pažangus kooperatyvai jokių 
malonių iš valdžios negavo ir 
nesitikėjo, bet valdžios revizo
riai juos griežtai stengesi kon
troliuoti. 

Taigi pažangiųjų kooperaty
vai buvo tveriami grynai ko-
operatyviniais pagrindais ant 
sveikų, teisingų pamatų, ne 
taip kaip katalikiški, kurie 
buvo įsteigti politiniais bizniš-
kais išrokavimais. Taip pažan
giųjų kooperatyvai išimtinai 
visi pergyveno katalikišką re
žimą, kuris tik savus rėmė, ki
tus persekiojo ir .visaip jiems 
trukdė. 

Kai litas, savas pinigas, bu
vo įsteigtas, valdininkų gyve
nimas buvo jau kitas, kadangi 
litai buvo brangus ir pastovus 
pinigai. Valdininkams algos 
buvo keli šimtai litų į mėnesį, 
pragyvenimas nebuvo perdaug 
brangus, tai buvo dar iš ko ir 
pabaliavoti, gražiai pasipuošti, 
ir tt. 

Darbininkų padStis irgi pa
sikeitė kiek į geresnę pusę, li
tas laikėsi pastoviai, tai ir su
derėtas uždarbis buvo pasto
vus. Suderėdamas darbą vi
suomet žinojo kiek ko galės 
nusipirkti kai baigs darbą. 
Darbo, žinoma, užteko, nors ne 
visas buvo gerai apmokamas. 

Ukininkija irgi su pastavia 

KLAIDOS PATAISA 

Pereitame numeryje, 2 ko-
lumnos apačioj, paskutinėje 
eilutėje, pasidarė zeceriška 
klaida metuose. Kur skaito
si: "Vos pradėjus 1933 me
tus," turi buti "1923" m. 

valiuta geresnėje padėtyje bu
vo: kainos geros už javus, gy
vulius; rinka buvo didelė į Vo
kietiją ir kitas šalis, nes dar 
visko buvo trukumą, ypač iš 
maisto, nes iš po karo pasau
lis buvo neprisotintas. 

Kainos už rugių, kviečių 
centnerį siekė 30 litų, kartais 
ir daugiau. 

Ūkininkų pajamos nebuvo 
visai menkos, tai vieni stengė
si karo metu sunaikintas trio-
bas atsistatyti, kiti ūkiškas 
mašinas įsigyti. Bet daugiau
sia pradėjo duoti dukterims, 
seserims pasogas tukstančius 
litų. Net vidutinis ūkininkėlis 
stengėsi duoti tris ir penkis 
tukstančius litų pasagos, gi 
stambesni ūkininkai pakėlė iki 
10,000 litų pasogą. Tačiau ku
ris turėjo vieną dukterį tam 
dar maža bėda, bet kuriam bu
vo trys ar keturios tam jau 
buvo sunki našta kiekvienai 
dukterei tukstančius skirti. 

Reikia pasakyti ne visi tų 
tūkstančių grynais turėjo, rei
kėjo kreiptis Į tuos politinius 
bankelius paskolas užtraukti 
su dideliais nuošimčiais, kurie 
vidutiniai metams sieke 24 */. 

Ne visi norėjo ukes dras
kyti: broliai ir bankelių ir vek
selių pagalba atsidalino. Vie
ni atsiėmusieji dalis į žentus 
ėjo, kiti į Braziliją ar Argen
tiną važiavo, kiti Lietuvoje li

kę savo dalies tukstančius li
tų pragėrė-praužė. 

Galima sakyti kad per kelis 
metus apie 80 nuošimčių ūki
ninkų sulindo į skolas bankuo
se. Kai priėjo laikas skolas 
atiduoti, vėl naujus vekselius 
2*ašydavof vėl gaudavo pailgin
ti paskolą kuriam laikuį^vie-
ni kiek mažindavo skolą, bet 
daugumas vis dar didindavo. 

Tada bankeliai pradėjo abe
joti apie savo ir kartu skoli
ninkų likimą: pradėjo reika
lauti iš skolininkų kad kas pa-
žiruotų jų vekselius. Jei sko
lininkas negalės atmokėti sko
los tai žirantas buvo atsako-
mingas. Rodos gan pavojin
gas darbas yra pažiruoti kito 
vekselius, bet tų žirantų atsi
rado daugybė: vieni už geras 
magaryčias, kurias visada pir
ma žiravimo sugerdavo, kiti 
vienas kitam į talką stojo, ir 
taip gelbėjosi. Jei šiądien Pet
ras pažiravo Jonui, tai jau už 
kelių dienų Jono pareiga buvo 
Petro vekselį pažiruoti. 

Jeigu pasaulinė krizė nebū
tų supurčius tai vekselių mai
nikavimas butų ilgai tęsęsis. 

Kainos krito: rugių, kviečių 
už centnerį liko tik penki, sep
tyni litai. Kaip diena buvo vi
siems numatoma kad daugiau 
ne tik skolintis nebegalima, 
bet ir esamas skolas grąžinti 
nebeįmanoma. 

Per didelį kunigėlių1 kišimą
si j visas gyvenimo sritis ir 
vis noras buti vadovais, nuro-
dytojais kitiems kas turi buti 
daroma, kas ne, liaudi privedė 
prie pasipiktinimo: Štai kuni
gėlis su ilga sutana liosas ne 
tik bažnyčioje, bet banke, ko
operatyve, rinkoj, karčiomoje, 
vienu žodžiu be kunigėlių nie
kur pasijudinti nebuvo galima. 

Taigi per Seimo rinkimus 
balsuotojai tokį smūgį jiems 
davė kad noromis - nenoromis 

kunigėliai buvo p r t v f r s t i f  
sutikti ir trauktis j ibažnyčios 
ribas, kur jiems skirta buti 
kaipo kunigams ir jų pačių pa
sirinkta sritis ir pareiga. 

Krikščionių demokratų liki
mas Lietuvoje pasikeitė 1926 
metais — jų galybė tada bai
gėsi. Krikdemams tas pakei
timas paliko daug karčių pa
sekmių, bet kiekvienas Lietu
vos gyventojas džiaugėsi, sa
kė, kunigo pareiga prižiūrėti 
bažnyčią, ne valstybę tvarkyti. 

Nopolitikieriai kunigai ne
raudojo netekimo valdžios. 

Teko pastebėti Pasvalio kle
boną, kuris po to nuo anksti 
ryto iki vėlaus vakaro po savo 
ukį vaikščiodamas džiaugėsi 
kaip gražiai jo laukai žaliuo
ja, ir jo klebonija buvo rami 
nuo Kauno agitatorių, vadina
mų "svečių". Ir tų vietinių 
rėksnių klebonui nebereikė, ku
rie nei klebonui, nei kleboni
jai naudos nedarė. Klebonas 
ne tik jų nevaišino pas save, 
bet galų gale nei pažinti neno
rėjo, nei per savo kiemą ne
beleido eiti, o api« kleboniją 
jau kalbos nebuvo. 

(Bus daugiau) 

HIPPODROME 

'Behind the Rising Sun' 
Štai veikalas atskleidžiantis vi

są ypatingą gyvenimą Japonų, ši
toje naujoje RKO Radio's filmoje, 
"Behind the Rising Sun", kuris ro
doma Hippodrome Theatre savaitę 
laiko, pradėjus Spalių 6. 

Veikalas vaizduoja Japonų žiau
rius motivus, gyvenimą jų turtuo
lių iv vargšų, kaip jie paruošiami 
gyvenimui. Tame. vaizde gauni su
pratimo kodėl Japonai priėjo prie 
išvados staigiai užatakuoti Pearl 
Harbor tas pasalingas užpuoli
mas buvb jų planuojamas senai ir 
tai buvp žingsnis i pasikėsinimą už
kariauti pasaulį sau. 

šioje fili^oje dalykas sukasi apie 
šešis asmenis, tris Japonus ir tris 
Amerikiečiu^. 

Kas platina Dir^i —• tas 
platina apšvietę. 

Jisai prašo jusų 
majos malones 

JUMS nekaštuos nieko. Tik
riau sakant dar sutaupysit 

pinigų. Bet jam reiškia daug 
būnant toli nuo namų stovyk
loje. štai ką jis sako— 

"Duokit man geresnę .progą 
telefonuot į namus tarp 7 ir 
10 valandos vakare. 

"Tai veik vienatinis mano lais
vas laikas. O sunkiau gauti 
Long Distance susisiekimą kai 
nereikalingi kalbėjiarai užima 
vielas." 
Atminkit, jis gal nori kalbėtis 
su kuo jusų pačių mieste ar 
net jusų gatvėje. Jųs nenau
dodami vielų pagelbėsit jam 
jomis pasinaudoti 

t 

MAISTO KLAUSI
MAS 1944 METAIS 

Maisto Administraci
ja ėmėsi rimtesnių žygių nu
statyti aiškų maisto progra
mą. Kaip dabar tai adminis
tracijai paaiškėjo, diduma ne
pasisekimo maisto atžvilgiu 
šį metą paėjo del nesupratimo 
kad maisto gamyba yra lygiai 
svarbi karo reikalams pareiga 
kaip ir ginklų dirbimas. 

Pasirodo kad šių metų mai
sto gamybos srityje atsižvelg-

7 
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ta į tam tikrų interesų reika
lus ir stengtasi tam tikrų gru
pių ineigas apsaugoti ar tai 
palaikant kainas nuo kilimo 
ar kaip kitaip, žinantieji sa
ko, kova prieš kainų kilimą 
nebus laimėta uždedant kainų 
lubas, nes tą sulaužoma kiek
viename užkampyje juodosios 
rinko čyravimais. 

• NUO DŽIOVOS, kaip ap
skaičiuojama, Britų Indijoje 
per metą miršta po apie mili
jonas žmonių. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May 
Basement 

V 

jumperiai 
i M*. 

Phone 

Gfterry 3006 

Ploniais Bryžiais 
RAYON 

Gabardine 
5-95 

Norėsit šią laikyti savo "ge
riausia'! Dirndl stiliaus . . . 
Dviem dideliais kišeriiais . . . 
pražiai velvetu apvedžiotos, 

į Žalia, raudona, aukso, pilka 
ar beige spalva; specializuotos 
mieros 9 iki 16 jaunų panelių 
figūroms. 

Btok the Attack with WaA. UottdA 

T H E  O H I O  B E U  T E L E P H O N E  C O ,  
0 - -.VB.-* 

Pin Wale 
Corduroy 

4.99 
šios tikrai žavejanfies! Pui
kios rūšies pin wale corduroy 
džiumperiai su jviem dideliais 
kvoldais priešakyje ir su gau
siu kvoldu užpaaklyje. Rudos, 
navy ir raudonos spalvų, spe
cializuotų rnierų 9 iki 15 jau
nų panelių figūroms. 

Vy rams 
Mi? DĘĘ 

ŽIEMAI MARŠKINIAI 

IR APATINIAI 

Iki Kelių Ilgio 
Apatinės 

Trumpom Rankovėm 
Marškiniai 

i:ilno Ilgin 
Kelnės 

Trumpas Kelnės 
ifci Kelią 

• # 

69 

89 

89 

89 

Mrrškifiių mieros 36 iki 46 

Kohsfcg miėros 30 iki #4 

The C®. Basement 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
"DIRYA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais t 
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PREZ. A. SMETONA 
KALBĖJO NAUJOJ 

PARAPIJOJ 
Pereitą sekmadieni', naujos 

parapijos salėj, Moterų Sąjun
gos 36-ta kuopa surengė vaka
rienę parapijos naujai, naujos 
Lažnyčios statymo fondui. Da
lyvavo apie 300 svečiu. 

Visų dalyvių maloniai nuo
stabai, vakarienėje dalyvavo 
Lietuvos Prezidentas A. Sme
tona su ponia. 

Programą po vakarienei ve-
de klebonas Kun. J. Angelai
tis, kuris pasakė trumpą įžan-

'ginę kalbą, paskiau perstatė 
kalbėti tos miesto dalies mies
to tarybos narį, o paskutiniu 
kalbėtoju buvo p. Prezidentas. 
Jis savo neilgoje ^alboje palin
kėjo parapijai geros darbuo
tės, prisiminė apie Lietuvos 
reikalus, ir kad turi norą su-
gryžti Į laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą. Daugiau kalbų ir ne
buvo. Paįvairinimui buvo at
likta dainų programėlis. 

Parapijai padaryta iš šios 
pramogos gražaus pelno. B. 

/" >\ 

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

BALSUOKIT UŽ 
FRANK J. LAUSCHE 

MAYORU 
Lapkričio 2 diena atreja — 

tai bus be kitų balsavimų ir 
rinkimas miesto mayoro. 

Dabartinis Mayoras Frank 
J. Lausche kandidatuoja ant
ram terminui, ir pasitiki lai
mėti. Jis buvo geras miesto 
šeimininkas, žymiai prisidėjęs 
prie pasekmingo vedimo mies
to reikalų Įtemptais karo me
tais. 

KARO BONUS PIR
KO 711,343 

Trečioje Karo Paskoloje Cle
velando sritis padarė dar vieną 
rekordą, kaip paskutinės skait
linės rodo: 

Kvota buvo $233,000,000 
Parduota už $358,251,343 
Pirkėjų buvo 711,343 

Tingi Clevelando sritis labai 
puikiai pasižymėjo karo pasko
los vajuje. Pabaigoje, pirki
me prisidėjo šimtai tūkstančių 
smulkiųjų bonų pirkikų, kurie 
pagelbėjo sudaryti ir viršyti 
numatytą 700,000 bonų pirkė
jų skaičių. 

Visoje šalyje bonų išpirkta 
už virš 16 bilijonų dolariu vie
tojo nuskirtų 15 bilijonų. 

Jieško 80 Milijonų Sv. 
Seno Metalo 

LVS Susirinkimas 
Lietuvai Vaduoti S-gos 1-mo 

skyriaus svarbus susirinkimas 
bus laikomas kito penktadienio 
vakare, Spaliu 15, nuo 8:15 v., 
Dirvos redakcijoje. Yra svar
bių reikalų aptarimui. Nariai 
ir komisijos prašomi dalyvau
ti. Valdyba. 

PAREMKIT 2AISLA-
VIEČIŲ LEVY 

Jonas Jurgelis liejo 
Kariuomenėn 

Clevelande vėl padėta vajus 
surinkti 80 milijonų svarų se
nos atliekamos geležies. Tam 
tikslui i darbą stojo 50,000 sa
vanorių darbuotojų, kurie ap
lankys visas industrijas, biz
nių įstaigas, namus ir dirbtu-
veb suraginimui atiduoti visą 

• atliekamą metalą. 
Lietuviai, prisidėkit prie šio 

darbo: surankiokit visokius at
liekamus, senus metalinius da
lykus nuo raktų didumo iki 
senų nereikalingų pečių, mau
dymosi kubilų ir tt. ir atiduo
kit metalo surinkimo dieną. 

Pereitą rudeni surinktas se
nas metalas dabar jau narsiai 
kariauja — paverstas į kanuo-
les, tankus, šautuvus ir tt. 

NAMU KAVTMNKV 
SrsIRINKIMAS 

Sekantis mėnesinis namų sa
vininkų susirinkimas bus lai
komas Spalių 14, trečiadienį, 
paprastu laiku, Lietuvių salė-
ie. Namų savininkai, isitė-
! 11 y kite tą vakarą ir nepamir
škit atsilankyti visi. Taip pat 
Malonėkit pakviesti prisirašyti 
i musų organizaciją tuos na
rni savininkus kurie dar ne
priklauso, nes visų musų prie
dermė burtis į krūvą ir dirbti 
už savo interesus. 

Clevelando balsuotojai prašo
mi paremti Recreation Levy— 
įrengimui daugiau ir tinkamų 
žaislaviečių miesto gyventojų 
vaikams ir aptaisymą, pageri
nimą dabar esančių. 

Kitais metais taksai bend
rai bus mažesni, del to kad iš
sibaigia tam tikros Levies ku
rios kitą metą nebus atnauji
namos. Taigi ir su ta nauja 
Recreation Levy taksai suma
žės. 
' žaislaviečių įtaisymui — Re
creation Levy — reikaJauja-
ma visai nedidelė suma, tiktai 
§127,000, arba 1-10 Mill, kas 
reiškia tik po lc nuo tūkstan
čio dolarių nuosavybės. 

Tyrinėjimai parodė kad Cle-
velandas stovi 14-toje vietoje 
didesnių miestų eilėje vaikų 
žaislaviečių turėjimo atžvilgiu. 

Žaislavietės bus steigiamos 
tose miesto dalyse kur dar jų 
nėra, kad maži vaikučiai turė
tų kur žaisti ir padoriai liuos-
laiki praleisti. Taip žaisdami 
vaikai auklėjasi doriau, negu 
tie kurie palaidai bėgioja gat
vėse ir pripranta prie visokių 
niekšiškų dalykėlių, o paskui 
išauga net kriminalistais. 

Paveizdan, Clevelande aukš
tai pašoko jaunamečių nusižen
gimai : per šių metų pirmus 7 
mėnesius pašoko net 23.5 nuoš. 
virš 1942 metais per ta patį 
laikotarpį buvusių nusižengi
mų. 

Tėvams dirbant, vaikai likę 
namie vieni, neturėdami kur 
pasidėti, aiškiausia pradeda iš
krypti iš gero kelio. 

Balsuokit FOR Recreation 
Levy Lapkričio 2. 

Jonas Jurgelis, prieš kelis 
metus atvykęs iš Lietuvos, čia 
gimęs Amerikos pilietis, Spa
lių 6 išėjo kariuomenėn. 

Spalių 2, jų namuose buvo 
surengta jo išleistuvės ir kar
tu jų įkurtuvės naujai pirk
tuose namuose, kuriuos. Jonas 
turėjo palikti. Kartu paliko 
ir savo jauną žmoną, atvežtą 
iš Lietuves, kuri gyvens su jo 
tėvais. 

Jonas, atsitarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje, atvyko Ameri
kon gyventi. Atvažiavęs Cle-
velandan prisidėjo prie Lietu
viškų kulturiškų darbų vykdy
mo, veikalų statymo ir rengi
mo. Su kitais iš Lietuvos at
vykusiais jaunuoliais buvo su
organizavęs Dr. Vinco Kudir
kos Skautų Vyčių būreli, kuris 
veikė iki jaunieji turėjo išeiti 
vienas po kitam Į kariuomenę. 
Skautų Vyčių kuopą likvida
vus, jie veik visą savo turėtą 
kapitalą paaukavo Dr. Norem'o 
knygai "Timeless Lithuania" 
leisti ir LVS reikalams.^ 

Jonas parašydavo ir straip
snių Dirvai kada mažiau dir
bo. Dabar, išvažiuodamas ka
riuomenėn, parašė ilgą straip
snį, "Prisiminimas iš Lietu
vos Kūrimosi Laikų", kuris 
pirmai progai atėjus pradlis 
eiti Dirvoje, per kelis nume
rius. 

Linkime jam laimingai su-
gryžti, karui pasibaigus. 

^ADEiKIS URGES NATIONAL 
STATUS FOR LITHUANIA 

UŽMOKĖJO GYVASTIM 
Edward Ralph, 33 m. amž., 

Spalių 4 užmokėjo savo gyvas
tim už nužudymą vasaros pra
džioje 5 metų mergaitės, Ma
ry Jane Brady, kurią jis išgė
dino ir paskui nužudė. 

Jis nužudytas elektriškoje 
valstijos kalėjime Columbus. 

•MAYORAS LAUSCHE de
da pastangas partraukti į Cle- j 

velandą Republikonų partijos j 
konvenciją 1944 metais, kuo- j 

met bus nominuota tos parti
jos kandidatas į prezidentus. 
Tai konvencijai čia gauti rei
kalinga maždaug $150,000. Ji 
atveš Clevelandui biznio mili
jono dolariu ar daugiau. 

• JAU APIE 150 paleistų 
iš kariuomenės pasveikusių ka
reivių veteranų Clevelando sri
tyje jieško sau darbų. 

Nesibijoki!: Duotis 
Egzaminuoti 

Clevelando dirbtuvėse pra
dėta egzaminuoti darbininkų 
plaučiai ir krūtinė susekimui 
ar jie laisvi nuo džiovos. Tas 
jums nieko nekaštuos, todėl 
kai jusų dirbtuvę pasieks tas 
egzaminuotojų vienetas, eikit 
patikrinti savo sveikatos stovį 
noriai. 

LANKO MOTINĄ 
Kareivis Stasys Gužauskas 

parvyko keletui dienų paviešė
ti pas savo motiną, Marę Gu-
žauskienę. 

Taipgi parvyko 20 dienų ato-
laidoms kareivis Edv. Rumbu
tis. Jis prisilaiko Dale Mab-
rv Field, Tellahasse, Floridoje. 

Povilo Kubiliaus sunus kar
eivis atvažiavo keletui dienų 
paviešėti pas tėvą. 

MATYKIT NAUJĄ 
"ICE CAPADES 

OF 1944" 
ši didesne ir geresnė negu kada 

buvus "Ice Capades of 1944" laida 
pradėta rodyti Arenoj šią savaitę* 
didelėms minioms lankytojų, kurie 
neapsakomai gerėjasi ir entuzias
tiškai ploja kiekvienam aktui. Tai 
tikrai žavėjantis spektaklis, ant le
do, ko negalima įsivaizduoti iki ne
pamatai pats savo akim. Persta
tymuose Įvairiausių vaizdų dalyvau
ja pragarsėję Ice Capades žvaigž
dės: Donna Atwood, Joe Jackson, 
Jr., kuris užėmė savo tėvo vietą 
juokingo padaužos rolės vaidinime; 
Eric Waite, Markhus & Thomas, 
the "Old Smoothies", Dentch & 
Stewart, Phil Taylor, ir Red Mc
Carthy. 

Vaidinimas pfasideda gražiai at
liekamu 73 Ice Ca"pets" perstatan
čių "Semper Fidelis . . . U.S.M.C." 
šis dediguotas United States Marine 
Corps, kuriame merginos ant ledo 
atvaizduoja pilną ginkluotą ritmiš
ką maršavimą. 

Šie perstatymai tęsis iki Spalių 
10, ir kiekvienas privalo pasisten
gti jį" pamatyti. 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savų.' 

PIENAS SUMAŽINTA 
Pieno kontroliavimą pradė

jus vykdyti, sumažinta pieno 
pristatymas į Clevelando pie
nines, taip kad jos gauna ma
žesnius kiekius pieno paruoši
mui pieno parduotuvėms ir at
vežimui į namus. 

PARSIDUODA PRESAS 
Del spaudimo grapes, obuolių 
ir kitų vaisių, gerame stovyje, 
parsiduos visai pigiai. Kam 
reikia klauskit Dirvoje (40) 
6820 Sunerior Av. EN. 4486 

GERAS K AM BARIS 
vienam vyrui ar merginai, Lie
tuviu šeimoje. Kreipkitės tuoj 
7521 Star Ave. prie Superior 
gatvekarių. (42) 

For Rent 5 Kambariai 
SU VISAIS PATOGUMAIS " 

5 kambariai, su maudyne, vir
šuje, del suaugusių dviejų žmonių, 
netoli E. 185th St. ir Naujos para
pijos. Susižinojimui telefonuokit: 

18609 KEWANEE AVE. 
IV. 39m (42) 

JIEšKAlI FARMAI VEDĖJO 
Senyvi Lietuviai kurie nori pri

žiūrėti farmą ir gerai sau gyventi, 
kreipkitės tuojau susitarimui. Ga
lima matyti pavakare po darbo. 

KLEM ZVINIS 
938 East 79 St. (42) 

(The Evening Stai", Sept. 14 
Washington, D. C.) 

Freertani from fear in a post
war world can only come through 
restoration of their independence, 
the Minister from Lithuania, Povi
las Zadeikis, declared. 

Speaking before the Womens' 
National Democratic Club luncheon 
on "Freedom from Fear", the club's 
topic for discussion this month in 
a series of discussions on the four 
freedoms, the Minister emphasized 
that "freedom from fear, in a poli
tical sense' means noninterference 
in internal affairs of any one state 
by forces of another state". 

Sketching the history of Lithua
nia, the speake? told how his coun
try had retained independent char
acteristics through the ages in 
spite of invasions by stronger coun
tries over a period of a thousand 
years. Persecutions had caused 
the emigration of 25 per ecnt of 
the Lithuanian population. Now 
the people look to the day when 
the ideals praclaimed in the Atlan
tic Charter will be achieved and' 
"Lithuania will enjoy a return of 
self-government and independence", 
he said. 

"World War II is being fought 
by the freedom-loving nations for 
the liberation of all peoples enslaved 
by the so-called master races", Mr. 
Zadeikis continued. "The indepen
dence of small nations is considered 
to be democratic, just and essential 
to world progress". 

Objections to restoring the free
dom of Lithuania, now in the hands 
of the Nazi?, seem improbable now, 
the Minister added, but if such ob
jections should be .raised and "an
nexation insisted upon for the con
venience and pleasure of a stronger 
state, possibilities of a just peace 
would be greatly minimized", he 
said. 

The Atlantic Charter must be 
applicable t© the Baltic States in 
equal measure, the speaker de
clared. r: 

"The Baltic Sea must not be al
lowed to become a German or Rus
sian lake", he asserted, "but must 
be made free". 

To shake off fear of annihilation 
and resume her constructive role 
in post-war Europe, "Lithuania 
needs a blood transfusion in the 
form of restored independence", 
the Minister added. 

"Foreign domination is death; 
national independence is life", he 
said. "To insure freedom from 
fear to all small nations, perhaps 
the League of Nations idea, rein
forced by experiences of recent 
date, should be tried again". 

Mr. Zadeikis was introduced by 
Mrs. Francis B. Sayre, club pres

ident, who presided at the luncheon. 
Mme Zadeikis, wife of the Minis
ter, was among those attending. 

THE PERISCOPE 
By ŠAIIUNAS. 

JACK GANSON 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privati škiems pokiliams, 
Engagement Partems, Vestuvėms 

ir šiaip pi*amogom3. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

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

L i e t u v i š k a  
n 

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 i savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

• 1 

AN INTERESTING LETTER ap
peared in the New York Times, 
bearing the signature of one Liudas 
Gira, who styles himself a Lith
uanian poet and Deputy of the Su
preme Soviet of Lithuanian S. S. R. 
The letter was cabled to the New 
York Times by the Sbviet Informa
tion Bureau and purports to an
swer the declaration signed bp1 Rev. 
Pakalnis which appeared in the 
New York Times and was reprinted 
in Youth's Forum of August 6. In 
tone and content, this letter is sim
ilar to one bearing the signature 
of a Lithuanian poetess and Deputy 
of the same Lithuanian Soviet, Sa
lomėja Neris, which appeared in 
the New York Herald Tribune, on 
May 20. Another letter of the 
same genei'al tone, appeared in the 
Manchester Guardian, in England. 
It bore the signature of a Lith
uanian writer Pivoša-Gricius. 

t t t  
THE APPEARANCE of these 

letters (all distributed by the So
viet Information Bureau) shows a. 
well organized propaganda efforts 
originating in Moscow. We have 
no means of knowing whether the 
persons whose signatures are ap
pended to the letters really wrote 
them, or whether the letters ex
press their real thoughts. How
ever, all these letters dub every 
Lithuanian desiring to see Lithua
nia's independence restored a "fas
cist"'. They all lay claim that by 
"people's will" Lithuania chose to 
be a Soviet Republic incorporated 
in the Soviet Union. For instance, 
Liudas Gira supposedly says: 

"Our people firmly believe that 
the Soviet system alone can insure 
them freedom from Hitlerism and 
fascism. Only the Soviet power 
represented by those whom the 
people have elected to the Supreme 
Soviets and national Governments 
can give true independence, rapid 
and comprehensive development cf 
national culture and our people's 
welfare". 

t t t  
THE SOVIET POWER, in con

junction with the power of the 
United States and Great Britain, 
may conceivably help to insure the 
freedom of not only the Lithuanian 
people but of all the world from 
Hitlerism and fascism. However, 
this does not mean that Lithuania, 
of necessity, must become a Soviet 
Republic. As far as all the avail 
able and unbiased evidence shows, 
the Lithuanian people never voted 
to be incorporated into the Soviet 
Union and never of their own free 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkėlė šiltesne" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 

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

WICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

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

pravažiuojanti Lietuviai. 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

and untrameled will elected any 
"Supreme Soviets" which are to 
give them "a rapid and comprehen
sive development of national cul
ture". All the evidence tends to 
show that the Lithuanian people 
want to live in a democratic inde
pendent republic, with a govern
ment of their own choosing. They 
are capable to develop their na
tional culture without any "Su
preme Soviets", just as the Amer
icans- and the English are doing. 

/// 
IN FACT, as Professor Pakštas 

pointed out, during 1926-1940 there 
was such an upsurge of Lithuanian 
intellectual and economic develop
ment that in 1941, when Soviet 
Russia Jaegan the deportation of 
the sturdy Lithuanian patriotic 
class to Siberia, there still was left 
in the country several thousand 
Lithuanians with university degrees 
and tens of thousands with college 
diplomas. Nearly all the peasants 
were graduates of public schools and 
were well grounded in modern ways 
of thinking and living. Lithuanian 
patriotism was based not only on 
glorious ancient legends but on big 
economic and cultural achievements 
— achievements which even Ger
many could not match. 

t t t  
THE Lithuanian American Citi

zens' Club of South Boston-, Mass., 
began a drive to sell enough ^Tar 
Bonds to purchase a fighter plane 
to be named after Stasys Masiulis 
(Stanley C. Mosiulis) who is the 
first member of this club tu give 
his life for the United States. 

t t t  
LITHUANIAN Republican Al

liance of North Philadelphia, Pa., 
purchased a $5,000 3rd War Loan 
Bond, as announced by its secret*-

I ry, J. Rutkauskas. j 
t t t  

PROBABLY even the Germans 
don't believe what Hitler says. 
However, we have in the United 
States a fellow on the payroll of , 
the so-called "Lithuanian Peoples 
Daily" in Chicago who thinks Hit
ler's word is the cat's meow. He 
is no other than our old comrade 
Mr. Laukuviškis. It seems, the 
Fuehrer, on June 22, 1941, said: 
S'The German Reich refused the re- j 
quest of the then Lithuanian Gov
ernment to ?end German troons to 

Japanese Chaplain 

Lieut. Hiro Higuchi, of Japanese 
ancestry, "who is a chaplain in the 
.American army. He is a former 
native of Hawaii and the second 
Japanese chaplain to be commis
sioned. He is not attending Har
vard university. 

Lithuania" (presumably, this has 
reference either to 1939 or 1940; 
it is not clear from the "lucid" 
style of Laukuviškis, which is 
which, or, maybe, it's one-of-ich, 
anyway). The OWI, it seems, is 
not doing a good job, if we have 
a fellow citizen still believing in 
what Hitler said, or says. Lith
uania never mady any request for 
German troops to march in—they 
marched in without any requests, 
at the Fuehrer's "intuition". (Read 
the letter of the Latvian Minister 
Dr. Bilmanis, in the New York 
Times, Sept. 18). 

t t t  
AT A SPECIAL meeting of Law

rence, Mass., Lithuanians, $10,000 
worth of bonds for the 3rd War 
Loan were sold. The total pur
chases of Lawrence Lithuanians 
since the beginning of the war is 
$184,000. 

'The Brockton, Mass., Lithuanians 
at a special meeting purchesed 
$29.(550 worth of bonds. 

BS&MESB 
TAILORS FOR LADIES & MEN 

LADIES MENS 
SUITS ' 27 50 
COATS • up 

Made to Order 
Slacks 8.50 

SUITS 
TOPCOATS 
OVERCOATS 

Made to Order 

27.5® 
up 

READY TO WEAR 
TOPCOATS J 4 )  50 
OVERCOATS "* and 27.50 

Made of Finest Wool Fabrics 

BRAZIS B"ROS. 
6905 SUPERIOR AVE. 15602 WATERLOO RD. 

Open Eve. till 7:80 P. M. Wed. till 1 P. M. 

JUMS NEREIKS RŪPINTIS 
i Reikalaukit Tikrų Moncrief Išdirbinio Dalių 
V)  '?i 

Kreipkitės Į MONCRIEF Pardavėją. 

THE HENRY FURNACE CO. MEDINA, O. 

DABAR LAIKAS ĮSSGYT6 

Vyrams Rudeninės 
Skrybėlės 

KINGSLEY 
IR 

BARCLAY 
FASHION BRAND'S 

$5.00 

Pas mus rasite pilniausi pasi
rinkimą VYRAMS ir VAIKI
NAMS vėliausių pavyzdžiu ir 
spalvų kurios kožnam patiks. 

t t t  

FAIRFAX ir MERRIMAC 
Brands $2.95 - $3.95 

PAJIEŠKAU seserų, Damutės ir 
Onos ir brolio Vlado Valiaugų. Da-
mutė vedus už Petro Šniro, Ona už 
Stasio Valiaugos. Iš Kazliškių km. 
Mes išsiskyrėm iš Painesdale, Mich. 
1914 metais. Jie patys arba kas 
apie juos žino prašomi atsišaukti, 

Veronika ir Povilas Waišutis 
6820' Superior av. Cleveland 3, Ohio 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6721 
•• • l*i I-'»1 f 1 11'»•!• » f » 1 1 1  I f  •  1  4 1 »I ) 'I'4 M n M M M 

Vvram? ir Vaikinams 

KELNES .. $3.95 
Didelis pasirinkimas vienodų spal

vų ir įvairių .šiaip audinių. 

Nauji Rudeniniai 
Vyrams Kaklaraiščiai 

Paskiausių gražių marginių. 

6 5 c  _ _ _  2  u ž  $ 1 . 2 5  
DYKAI GREEN STAMPS 

čia galit iškeisti 

Gražus Vyrams 
MARŠKINIAI $1.95 

Vienodų ir margi} spalvų, taipgi 
grynai balti. Geriausios rūšies 
Broadcloth marškiniai, nešuntan-
čių spalvų. 

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

su kožnu pirkiniu. ^ YA I 
savo Stamp Books. * 

7010 Superior Ave 
i te 

Atdara Vakarais 
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